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                       غدًا
تكشف االسباب احلقيقية للقرار 

السعودي املفاجئ 

السعودية تعلن انتهاء عدوانها على اليمن
»فوربس«

الكثيرون يعطون
 ما لم يحققوه أكثر من قدره ويقللون 

من قدر ما حققوه

قطر تدفع بالمنظمات االجرامية إلى مبايعة »البغدادي«

      المستقبل العراقي / خاص

بع�د الخس�ائر المتالحقة الت�ي حظي بها 
تنظي�م »داع�ش« اإلجرام�ي على ي�د القّوات 
األمنية مس�نودة بالحش�د الش�عبي، تس�عى 
قط�ر، الدويلة التي تمّول اإلره�اب في الدول 
بالعناص�ر  »داع�ش«  إس�ناد  إل�ى  العربّي�ة، 

والسالح حّتى ال يسقط سقوطاً مدوّياً.
وأبلغت مصادر سياسية بارزة »المستقبل 
العراق�ي« ان »قط�ر ادخلت عناص�ر منظمة 
مجاه�دي خل�ق االرهابي�ة ضم�ن خططه�ا 
من�ذ فترة طويل�ة وانهم كانوا ف�ي الخطوط 
المع�ارك  ط�وال  الدواع�ش  م�ع  المتقدم�ة 
الس�ابقة«. وتصّنف خلق كمنظم�ة إرهابّية، 
وهي كانت تتعاون مع نظ�ام البعث المقبور 
في قم�ع العراقيي�ن. وقالت المص�ادر، التي 
رفضت اإلشارة إلى هويتها، أن »قطر وغرف 
عمليات التحالف العربي المش�ترك الذي يشن 
حربه ض�د اليمن يس�عى االن لترتيب اوضاع 
خاص�ة للتدخل ف�ي غرب العراق«. وأش�ارت 
المص�ادر إل�ى أن »التحالف العربي يس�تعين 

بعناصر مجاهدي خلق النهم اكثر دراية تقريبا 
بالقوى التي تمتلك عالقة جيدة بإيران وبقادة 
اي�ران الميدانيين«. وأوضحت ان »اس�تخدام 
مجاهدي خل�ق يأتي في س�ياق تثبيت أركان 
داع�ش ف�ي منطقة غ�رب الع�راق واالنتفاع 
مما لديهم من خبرة لمحاربة الحشد الشعبي 
والجي�ش العراقي«. وأردفت المصادر بالقول 
أن »مجاه�دي خل�ق قض�وا فت�رات طويل�ة 
ألكثر من عقدين ف�ي العراق كانوا أداة صدام 
حس�ين لقت�ل الش�يعة والتنكيل به�م بحجة 
معارض�ة ايران«. ومضت المصادر إلى القول 
أن »التحالف العربي المش�ترك الجديد يسعى 
الى تجنيد اي قوة واس�تقطاب اي جهود يتم 
من خاللها محاربة التش�يع في العالم العربي 
وتحدي�داً ف�ي الع�راق واليمن ومص�ر وبالد 
الش�ام«. يذك�ر أن تنظيم »داع�ش« قد فرض 
سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة 
نينوى، في العاش�ر من حزي�ران 2014، كما 
امتد نش�اطه بعده�ا، إلى محافظ�ات صالح 
الدي�ن وكركوك وديال�ى، م�ا أدى إلى موجة 

نزوح جديدة في العراق.

خلق تنضم لـ »داعش«

السعودية تستخدم أسلحة حمرمة
يف عدواهنا عىل اليمن

الوكالـة الذريـة: ايـران ملتزمة 
باالتفاق النووي
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الـمـجـرم الـبــغــدادي علـى فـراش الـمـوت 
الشمري: نسعى لتشكيل قوة عسكرية احتياطية يف اجلنوب

تــقــاتـل فــي الــصــفـوف األمــامـــيـة لـلـتـكــفـيــريـيــن
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الــنـصــراوي يـعـلـن الــقـاء الـقـبــض
عـلـى مـطـلـوبني لـلـنـزاهــة
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اجلبوري: العشوائية يف عودة النازحني ستعيد »داعش« إىل تكريت

الـزبـيـدي يبحـث آخـر مـسـتـجـدات »التـكـسـي الـنـهـري«

ثالث نقاط خالفية تعرقل إقرار »احلرس الوطني« 

       المستقبل العراقي/نهاد فالح

ي�درب تنظيم«داع�ش« االرهاب�ي 400 
طف�ل عراقي وس�وري تت�راوح اعمارهم 
مابي�ن )9-12( عام�ا ف�ي قض�اء هي�ت 
غرب�ي االنبار, عل�ى العملي�ات االنتحارية 
الس�تخدامهم ك�دروع بش�رية إليقاف اية 

تقدم عسكري محتمل. 
»داعش« استغل منطقة الرخوة االمنية 
لتدري�ب  كمعس�كر  لس�وريا,  المتاخم�ة 
الصبي�ة عل�ى الس�الح والتفجي�رات تحت 
التنظيم االرهابي  السالح.ويتخوف  ضغط 
من امتداد العملية العسكرية القائمة حاليا 
ف�ي مناطق ش�رق االنب�ار لتط�ال معاقله 
ف�ي مناطق غ�رب االنب�ار .يأت�ي ذلك في 
الوق�ت الذي دعا فيه قائ�د الفرقة الذهبية 
اللواء الرك�ن فاضل برواري،امس الثالثاء, 

النازحين من الرمادي للعودة إلى منازلهم 
ومس�ك األرض بعد تحريرها بش�كل كامل 

من سيطرة تنظيم »داعش«
وتواصل القطاعات العس�كرية تقدمها 
في مدين�ة الرمادي,عقب يومين من بدئها 
باس�تعادة االراض�ي الت�ي احتله�ا تنظيم 

»داعش« مؤخراً.
وكش�فت صحوة ناحية البغدادي, عن 
قي�ام عصابات داع�ش االرهابي�ة بتدريب 
400 طف�ل تترواح أعمارهم م�ا بين) 9 – 
(12 عاما في ناحية الفرات التابعة لقضاء 

هيت غربي الرمادي.
وقال رئيس الصحوة عاشور المحالوي 
، إن »الدواعش استغلوا منطقتي الطرابشة 
الس�وريين  األطف�ال  لجم�ع  نم�ر  والب�و 
والعراقيين المراد تدريبهم في مقر الطاقة 

في ناحية الفرات«.

وأضاف المحالوي أن »االطفال تعرضوا 
للضغ�ط تح�ت ثأثي�ر الس�الح لتدريبه�م 
واس�تخدامهم دروع�اً بش�رية للعصابات 

الداعشية«.
ويطبق التجني�د االجباري في المناطق 
المغتصبة من عصاب�ات داعش االرهابية، 
حيث أف�ادت مصادر أمنية ب�أن العصابات 
الداعش�ية فرضت عل�ى كل عائل�ة تعيش 
عل�ى ما اس�متها »أرض الوالية« بأن تقدم 

شاباً ليكون أحد عناصر هذه العصابات.
ميدانيا, اكد قائد الفرقة الذهبية الثالثة 
الل�واء الرك�ن س�امي كاظ�م العارض�ي، 
الثالث�اء، ان العملي�ة العس�كرية لتحري�ر 
منطق�ة الصوفية بالرمادي تت�م بمراحل، 
مش�يرا الى ان قواته اوشكت على االنتهاء 

من المرحلة االولى.
                 التفاصيل ص3

    »داعش« هيزم يف الرمادي .. ويتخذ من االطفال
 »دروعــًا برشية« يف هيت! 
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النازحون عادوا لمناطقهم المحررة

نحن  الش�ركة العامة للسكك حديد العراق 
ش�ركة حكومي�ة مرتبط�ة ب�وازرة النقل 
العراقية ندعو الشركات المتخصصة البداء 
رغبته�ا للمش�اركة ف�ي مناقص�ة انش�اء 
مش�روع خط س�كة )كربالء المقدس�ة � 
النجف االش�رف ( باس�لوب )االستشارات 
الهندس�ية + تجهي�ز + االنش�اء( بالدف�ع 
والش�روط  المتطلب�ات  وحس�ب  االج�ل 
المرفقة طيا .عليه يرجى اعالمنا في حالة 
رغبتك�م بالمش�اركة ليتس�نى لنا ارس�ال 
دعوة اليكم خالل االسابيع القليلة القادمة 
م�ع المواصف�ات والش�روط ونامل منكم 
االجابة خالل  م�دة اقصاها  2015/5/11 
وس�يتم عقد مؤتمر لالجابة على االس�ئلة 
واالستفس�ارات في ش�ركتنا الس�اعة 11 
صباح ي�وم 2015/5/4 كم�ا نرجو ارفاق 

الوثائق التالية مع رسالة االهتمام
1 . االعم�ال المماثل�ة للس�نوات الخم�س 

الماضية 
2 . شهادة تاسيس الشركة

للش�ركة  المالي�ة  االلتزام�ات  حج�م   .  3
للسنوات الخمس الماضية

ونرجو تاييد استالم الرسالة ولالستفسار 
يمكنكم مراسلتنا على 

tenderQscr@gov.iq

املدير العام
املهندس / سالم جرب سلوم

قسم العقود والشؤون التجارية
اىل السادة االعزاء

رسالة اهتامم

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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الشمري: نسعى لتشكيل قوة عسكرية احتياطية يف اجلنوب

الوقف السني باألنبار يفتي بحمل السالح 
ومقاتلة »داعش«

العبادي يشيد بصمود املقاتلني يف مصفى بيجي

       بغداد / المستقبل العراقي

عملي�ات  قي�ادة  أعلن�ت 
الرافدي�ن بمحافظ�ة ذي قار، 
ام�س الثالثاء، أنها ستش�كل 
ق�وة عس�كرية احتياطية في 
المحافظ�ات الجنوبية لحفظ 
األمن فيها، مؤك�دة أن القوة 
للقطعات  مس�اندة  س�تكون 
العس�كرية الت�ي تش�ارك في 

المعارك بمحافظات البالد.
عملي�ات  قائ�د  وق�ال 
جمي�ل  الفري�ق  الرافدي�ن 
الش�مري،  إن »قيادة عمليات 
خطط�اً  وضع�ت  الرافدي�ن 
مفصل�ة إلدارة العملي�ات في 
المحافظات الت�ي تقع ضمن 
قاطع المسؤولية بعد استالم 
المس�ؤولية«، موضحاً  مهام 
تش�كيل  عل�ى  »تعم�ل  أنه�ا 

ق�وة عس�كرية احتياطية في 
المحافظ�ات الجنوبية تتولى 
مه�ام حف�ظ األمن ف�ي تلك 
المحافظات وتكون قطعاتها 
مس�اندة للقطعات العسكرية 
التي تش�ارك في المعارك في 
ع�دد م�ن محافظ�ات الب�الد 

تحسباً لحاالت الطوارئ«.
وأضاف الشمري أن »القوة 
وق�ادرة  جاه�زة  س�تكون 

على مس�ك األرض ومواجهة 
حاالت الطوارئ«، مشيراً إلى 
أن »من أولويات عمل القيادة 
كافي�ة  بق�وات  االحتف�اظ 
بتل�ك المحافظ�ات والحفاظ 
األمني�ة  المكتس�بات  عل�ى 
اس�تباقية  بعمليات  والقي�ام 
ضد األه�داف التي تقع ضمن 
عملي�ات  مس�ؤولية  قاط�ع 

الرافدين«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير الوقف السني في محافظة 
االنب�ار الش�يخ عب�د الل�ه ج�الل، امس 
الثالث�اء، أن الوقف أص�در فتوى لجميع 
أهالي المحافظة بحمل السالح ومقاتلة 
تنظي�م »داع�ش«، داعي�اً الجمي�ع ال�ى 
مس�اندة القوات االمنية لتحرير مناطق 

المحافظة.
وقال ج�الل ، إن »الوقف الس�ني في 
محافظ�ة االنب�ار أص�در فت�وى ألهالي 
المحافظة بجميع أشخاصهم وصفاتهم 

ومقاتل�ة  الس�الح  بحم�ل  ومكانته�م 
العصابات االرهابية واإلجرامية بتنظيم 

داعش«.
وأض�اف ج�الل أن »الوق�ف الس�ني 
يدعو الجميع الى مساندة القوات االمنية 
والمشاركة بالعمليات العسكرية لتحرير 
جميع مناطق االنبار من عناصر داعش«، 
مؤكداً أن »التنظي�م ارتكب مجازر إبادة 
جماعية ض�د أهالي االنبار وعش�ائرها 
وهذا يس�تدعي نهوضهم وحمل السالح 

لمقاتلة تنظيم داعش«.
وكان قائد ش�رطة محافظ�ة االنبار 

الل�واء الرك�ن كاظ�م الفه�داوي أعل�ن، 
 ،)2015 نيس�ان   20( االثني�ن  ام�س 
زوال خط�ر تنظيم »داع�ش« عن مدينة 
الرمادي، مش�يراً ال�ى أن القوات االمنية 
تحقق انتص�ارات كبيرة في المدينة ضد 

»االرهابيين«.
يش�ار إلى أن مئ�ات العوائ�ل نزحت 
من محافظة األنب�ار خالل األيام القليلة 
الماضي�ة إل�ى العاصمة بغ�داد ومناطق 
أخرى بعد اش�تداد العمليات العس�كرية 
وس�يطرة تنظي�م »داع�ش« على بعض 

المناطق في المدينة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد القائد الع�ام للقوات المس�لحة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثالثاء، 
بصمود المقاتلين في مصفى بيجي الذين 

وقفوا بوجه تنظيم »داعش«.
ف�ي  ال�وزراء  رئي�س  مكت�ب  وق�ال 

بي�ان صحف�ي، إن »رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي أشاد، خالل استعراضه للتطورات 
العس�كرية ف�ي جلس�ة مجلس ال�وزراء 
االعتيادي�ة الت�ي عقدت الي�وم، بالصمود 

البطولي للمقاتلين في مصفى بيجي«.
واضاف المكت�ب ان »هؤالء المقاتلين 
وقفوا الذين وقفوا بوجه عصابات داعش 

االرهابي�ة التي تكبدت خس�ائر كبيرة في 
المصفى«.

يذك�ر أن العب�ادي حضر، أم�س االول 
مراس�م   ،)2015 نيس�ان   20( االثني�ن 
تش�ييع عدد م�ن الجنود والضب�اط الذي 
قتلوا دفاعاً عن مصفى بيجي بينهم اللواء 

الركن ضيف خليف ايوب.

      بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس ال�وزراء, اعادة 
النظ�ر ف�ي تس�عيرة الكهرباء 
لدع�م الطبق�ات الفقي�رة ف�ي 

المجتمع.
وأك�د المجلس ف�ي بيان له 
عقب جلس�ته االعتيادي�ة التي 
الثالثاء,التزام�ه  عقدت,ام�س 
»بدعم الطبقات الفقيرة وذوي 
الدخ�ل المحدود ف�ي المجتمع 
فيما يتعلق بتس�عيرة الكهرباء 
وهدفه هو ايقاف هدر الكهرباء 
والت�ي تؤدي ال�ى حرمان هذه 
الطبقات م�ن الخدمات«,مؤكدا 
ان القط�اع الزراعي والصناعي 
الي�زال مدعوما م�ن قبل وزارة 
المجل�س  ق�رر  الكهرباء،كم�ا 
تش�كيل لجنة م�ن خلية االزمة 
هيئ�ة  م�ن  كل  اليه�ا  يض�اف 
المرك�زي  والبن�ك  االس�تثمار 
المختصي�ن ووزارة  والخب�راء 
رئي�س  برئاس�ة  الكهرب�اء 
مجل�س ال�وزراء تتول�ى وضع 
الستراتيجيات واآلليات الخاصة 
اليها في  باالستثمار والمش�ار 
المادة)16( من قانون الموازنة 
العامة.اضافة الى  تشكيل لجنة 
برئاسة وزارة الدفاع وعضوية 
النقل وهيئة االس�تثمار  وزارة 
وامانة بغداد لتحديد المس�احة 
الس�الم  لقاع�دة  المطلوب�ة 
الجوي�ة م�ن اج�ل االس�تخدام 

المزدوج)المدني والعسكري(.
ووافق المجلس على تأجيل 
تس�ديد مبلغ الق�رض الممنوح 
ال�ى وزارة الكهرب�اء بموج�ب 
قرار مجلس الوزراء رقم)314( 
 2016 ال�ى ع�ام   2014 لس�نة 
مقدارها)2بالمئ�ة(،  وبفائ�دة 
التخصيصات  لمحدودي�ة  نظرا 

المالية للوزارة.

الـحـكـومـة
 تعيد النظر يف تسعرية 

الـكـهـربـاء 

الصمت االرسائييل..مريب!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
لم يس�أل احد نفس�ه عن الذي 
تفعل�ه اس�رائيل ه�ذه االيام في 
الداخل االس�رائيلي وفي الساحة 
العربية ونحن مشغولون بالتوتر 
االمن�ي والعس�كري م�ع داعش 
وم�ع التط�ورات الس�عودية في 
اس�رائيل  تفعل�ه  اليمن..ماال�ذي 
ونحن مش�غولون عنها بقضايانا 
وه�ذا  والعس�كرية  السياس�ية 
الدخ�ان الذي يغطي س�ماء االمة 
العربي�ة من العراق الى ليبيا ومن 

القاهرة الى دمشق؟!.
اس�رائيل صامتة ايها الس�ادة 
تراق�ب المس�ألة العربي�ة في كل 
العواصم العربية وتطالع الجميع 
وتنظر الى المش�هد وكانها تنظر 
الي�ه بعين الخبي�ر وال احد يراقب 
م�ا تفعل�ه وتتمت�رس في�ه على 
الح�دود اللبناني�ة والفلس�طينية 

وفي الحدود العراقية..
اس�رائيل ليس�ت صامت�ة ايها 
الس�ادة واذا صمتت فهي تتحدث 
بص�وت ع�ال ع�ن تل�ك القضايا 
العربي�ة المحوري�ة ف�ي مراك�ز 
والسياس�ية  االمني�ة  الدراس�ات 
وتبح�ث  العبري�ة  والعس�كرية 
ف�ي المزي�د م�ن الخط�ط الت�ي 
تس�تثمر الح�ال العربي�ة الراهنة 
من اج�ل تعزيز مواقعه�ا االمنية 
رقع�ة  وتوس�يع  والسياس�ية 
اجتياحه�ا التطبيعي ف�ي البلدان 

العربية!.
انج�زت اس�رائيل ف�ي الفترة 
القريب�ة الماضي�ة ف�ي الحقيقة 
واح�دا م�ن اه�م المكاس�ب في 
الحرب التاريخية مع العرب وهي 

اخ�راج الع�راق من دائ�رة العمق 
الحضاري الذي يش�كله في الحيز 
االقليم�ي والدول�ي وف�ي ت�راب 
الحض�ارات الممت�دة ف�ي االفاق 
االنسانية من خالل االستيالء على 
ارث�ه ف�ي المخطوط�ات العبرية 
المحوري�ة م�ن  النس�خة  ولع�ل 
الت�وراة المنقولة الى تل ابيب من 
بغداد شكلت واحدة من المميزات 
االس�رائيلية بالقياس الى المزايا 
ف�ي االنهيار العراق�ي على اعتاب 
الذي  الش�غل االمني االس�رائيلي 
اس�تطاع بعملية امنية واحدة من 
القبض عل�ى »الت�وراة« االصلية 
بهدف االشتغال عليها بغية تزوير 
التاري�خ واع�ادة انتاج اس�رائيل 
الت�وراة  انق�اض  عل�ى  الكب�رى 

المحورية والصحيحة!.
ربما تكون الح�رب االمريكية 
الس�قاط النظام العراقي السابق 

تقوم على فرضية افراغ 
»الت�وراة  م�ن  الع�راق 
المحوري�ة« بغي�ة اعادة 
كتابة التاريخ الصهيوني 
ن�ص  وج�ود  دون  م�ن 
وق�د  حقيق�ي  يه�ودي 
ف�ي  اس�رائيل  نجح�ت 

اجتي�اح خلي�ة المتح�ف الوطني 
العراقي واالس�تيالء على التوراة 

الحقيقية!.
هاه�ي اس�رائيل صامتة ألنها 
في الحقيقة ارتاحت الى مهمتها 
التي كانت قلقة جدا من مغبة عدم 
تحقي�ق اهدافه�ا االس�تراتيجية 
في اس�رائيل الداخلية واس�رائيل 
العربي�ة واس�رائيل ف�ي الفضاء 
الدول�ي واالقليمي وربم�ا تكون 
التوراة الحقيقية اعانت اس�رائيل 

على استخدام التقانة التكنولوجيا 
نفس�ها  لتحصي�ن  العس�كرية 
اس�اليب  عل�ى  والتدري�ب  اكث�ر 
البق�اء في خن�ادق المواجهة مع 
العرب ورفض »الس�الم« العربي 
االس�رائيلي ال�ى االبد م�ن خالل 
االط�الع على اس�رار نهاي�ة بني 

اسرائيل في التوراة العراقية!.
اله�دف االس�تراتيجي الكبي�ر 
االخر ه�و وجود رئي�س الوزراء 
بنيامي�ن  الحال�ي  االس�رائيلي 
نتنياهو في السلطة السياسية في 

اسرائيل وهو ش�خصية سياسية 
تتواف�ق عناصره�ا م�ع عناص�ر 
االس�رائيلي  التزيي�ف  مش�روع 
للتاري�خ واالعتم�اد عل�ى الكذب 
والخرافة لتسويق جملة المبررات 
الصهيونية في االرض واالنس�ان 

في فلسطين!.
لقد قامت »الدعاية االعالمية« 
لرئيس الوزراء االسرائيلي الحالي 
في انتخابات الكنيست االسرائيلي 
الن�ووي  الخط�ر  اكذوب�ة  عل�ى 
االيران�ي عل�ى اس�رائيل وان هذا 

المفاعل النووي االيراني س�يدمر 
ال�ذي  المش�روع  وان  اس�رائيل 
يس�تطيع ردع الجان�ب االيران�ي 
وج�ود رئي�س وزراء يمتلك رؤية 
سياس�ية كهنوتي�ة ق�ادرة عل�ى 
مس�تنقع  م�ن  اليه�ود  انتش�ال 

الحرب النووية االيرانية!.
ان ه�ذا الوه�م دفع اس�رائيل 
الحالي�ة ال�ى االس�ترخاء لوه�م 
الزعي�م االس�رائيلي الق�ادر على 
تنويم المجتمع في الرخاء االمني 
االس�تراتيجية  البني�ة  وتعزي�ز 

الدعم  الصهيوني�ة بالمزي�د م�ن 
وتوس�يع  االمريك�ي  واالس�ناد 
دائ�رة مش�تريات اس�رائيل م�ن 
المصانع االمريكية وهو ماتحقق 
بالفعل وماس�يتحقق في القريب 
كلما اقتربت االنتخابات الرئاسية 

االمريكية من موعدها!.
كلنت�ون  هي�الري  س�تقوم 
مرش�حة الح�زب الديموقراط�ي 
االمري�����ك�ي لخ�وض س�باق 
االمريكي�ة بدع�م  االنت��خاب�ات 
اس�رائيل وتقديم فروض الطاعة 
ماامكنه�ا اللوب�ي الصهيوني في 
الواليات المتحدة رغبة في الدعم 
الصهيوني لها في تلك االنتخابات 
وهنا يش�عر المجتمع االسرائيلي 
اقترب�ت  كلم�ا  باالس���ترخاء 
االنتخابات االمريكية من الموعد 
المقرر له�ا اذ س�تكون الواليات 
المتح�دة متحفزة جدا للدفاع عن 
اس�رائيل ض�د اي خط�ر 
سياس�ي او عس�كري او 
امني او نووي يستهدفها 
العام�ل  وس�يك����ون 
عل�ى  ق�ادرا  االمريك�ي 
استخدام نفوذه في فتح 
مجال واس�ع امام اتفاق 
نووي مع ايران لزي�ادة طمأنتها 
ازاء ف�ك الحص�ار وعودته�ا الى 
ذات  دول�ة  الدول�ي  المجتم�ع 
سيادة وتقيم عالقات مريحة مع 
جيرانها والعالم وهو ماس�يدخل 

السرور على القلب االسرائيلي!.
ان الصمت االسرائيلي سيطول 
امام المتغيرات السياسية العربية 
التي تتحرك االن على شكل مجازر 
ودخ�ان وقتلى وتقس�يم وتهديد 
مباش�ر للس�يادات العربي�ة ف�ي 

االنهيار امام الغطرسة السياسية 
لحكامها!.

لهذا اس�تطيع تقرير الحقيقة 
التالية:

ان اسرائيل سترتاح على ضوء 
تل�ك المتغيرات ل�ن تكون بحاجة 
حت�ى لدع�م الوالي�ات المتح�دة 
االمريكي�ة النها بش�كل او باخر 
الصهيون�ي في  اللوب�ي  بوج�ود 
الواليات المتحدة تمس�ك بتالبيب 
العالم من حيث شعر العالم بقوة 
ه�ذا االمس�اك او ل�م يش�عر لكن 
ش�يئا من الخ�وف يبق�ى يتحرك 
في المجال االس�رائيلي يكمن في 
المقاومات العربية التي تهب على 
شكل اندفاعات س�اخنة كل فترة 
على الحدود الشمالية من االرض 

الفلسطينية المحتلة!!.
ان اس�رائيل قد تكون ارتاحت 
م�ن خطر وج�ود انظم�ة عربية 
المس�الة  ه�م  حمل�ت  قومي�ة 
طويل�ة  س�نوات  الفلس�طينية 
ف�ي  »فلس�طين«  واس�تخدمتها 
الح�روب الثنائي�ة وف�ي ح�روب 
النياب�ة كما حدث في الحرب التي 
ش�نها المقبور صدام حسين ضد 
اي�ران لكنه�ا ل�ن ترت�اح في ظل 
تنامي حركة المقاومة االسالمية 
والوطنية العربية وهذا مايش�كل 
عام�ل اس�تفزاز وخط�ر حقيقي 
كيانه�ا  وعل�ى  اس�رائيل  عل�ى 
اللقيط!.الخط�ر الق�ادم ه�و في 
وج�ود المقاوم�ة عل�ى الح�دود 
الشمالية لفلسطين المحتلة وهو 
خطر يفوق القلق االسرائيلي من 
البرنام�ج الن�ووي االيران�ي وقد 
يكون نووي المقاومة اخطر من 

النووي االيراني!. 

قامت »الدعاية االعالمية« لرئيس الوزراء االسرائيلي الحالي في انتخابات الكنيست
 على اكذوبة الخطر النووي االيراني

ثالث نقاط خالفية تعرقل إقرار »احلرس الوطني« يف الربملان 
      بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  كش�فت 
ع�ن  الثالث�اء،  ام�س  البرلماني�ة، 
وجود ثالث نق�اط خالفية قد ترجئ 
قان�ون  مش�روع  عل�ى  التصوي�ت 
الحرس الوطني الى اجل غير مسمى، 
القان�ون  ان مش�روع  ال�ى  مش�يرة 
انجزت صياغته النهائية وارسلت الى 

رئاسة البرلمان.
وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي 
، إن »لجنة االمن الدفاع ضمنت جميع 
المالحظات التي تسلمتها من اعضاء 
مجلس النواب والكتل السياس�ية في 

مش�روع القان�ون الح�رس الوطني 
ال�ى رئاس�ة  وق�د رف�ع المش�روع 
البرلمان إلدراجه ضمن جدول اعمال 

الجلسات المقبلة للقراءة الثانية«.
ان  »نتوق�ع  الخزاع�ي  واض�اف 
تشهد جلسة القراءة الثانية لمشروع 
القانون خالفات واس�عة على اعتبار 
ان هن�اك ث�الث نقاط رئيس�ة التزال 
تش�كل خالفات بين الكتل السياسية 
والتي تتعلق بنسبة تمثيل المحافظات 
في الح�رس الوطني، وقيادة الحرس 

الوطني، وارتباطه«.
ان »التحالف  الخزاع�ي  واوض�ح 
الوطن�ي يطالب بان يش�كل الحرس 

الوطني على اس�اس نسبة المكونات 
في المحافظات، بينم�ا اتحاد القوى 
يطال�ب ب�أن تكون النس�بة تحس�ب 
1.5 بالمائ�ة م�ن النس�بة الس�كانية 
للمحافظات بغ�ض النظر عن طبيعة 

تلك المحافظات«.
»النقط�ة  ان  الخزاع�ي  وتاب�ع 
الخالفية االخرى ه�ي قيادة الحرس 
الوطن�ي، فنح�ن ن�رى ب�أن قي�ادة 
تك�ون  ان  يج�ب  الوطن�ي  الح�رس 
ش�خصية عس�كرية متخرج�ة م�ن 
عل�ى  وحاصل�ة  العس�كرية  الكلي�ة 
حص�را،  العراقي�ة  االركان  ش�هادة 
بينم�ا يطال�ب البع�ض ب�ان يك�ون 

ان  ال�ى جان�ب  المنص�ب سياس�ي، 
البعض يطالب بان يكون القائد العام 
للقوات المس�لحة هو المس�ؤول عن 
الحرس الوطن�ي، بينما جهات اخرى 
الح�رس  ادارة  تك�ون  ب�ان  تطال�ب 
المحافظات  بي�ن  الوطني مش�تركة 
والقائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة«.
وكان�ت الحكومة قد أقرت في اآلونة 
األخيرة مش�روعي قانون�ي الحرس 
الوطني والمس�اءلة والعدالة وحظر 
حزب البع�ث وأحالتهما إلى البرلمان 
والمصادق�ة عليهم�ا.  لمناقش�تهما 
وهم�ا ضمن بنود االتفاق السياس�ي 

الذي مهد لتشكيل الحكومة.

       البصرة /المستقبل العراقي

ماج�د  الدكت�ور  البص�رة  محاف�ظ  اعل�ن 
النصراوي عن وجود حاالت فساد واضحة في 
هيئة التقاعد فيما كش�ف ع�ن اعتقال عدد من 

المتورطين .
وق�ال الدكتور النص�راوي تصريح صحفي 
ل�دى زيارت�ه ال�ى هيئ�ة تقاع�د البص�رة : ان 
هيئة النزاه�ة وبعد التحقيق تمكنت من ضبط 
عصاب�ة للتزوي�ر وتمكن�ت من الق�اء القبض 
عليهم كاش�فا ع�ن رفد الهيئة بعش�رة اجهزة 

موظفا  وعش�رين  حاسبات 
من ديوان المحافظة لغرض 
تقليل الضغط الحاصل بسبب 

قلة عدد موظفيها.
كما وعد محافظ البصرة 
للمراجعي�ن  قاع�ة  بإنش�اء 
هي الثانية بع�د القاعة التي 
انشأت من قبل المحافظة في 
وقت س�ابق اضاف�ة لمخزن 
اخ�ر للملفات التي ق�ال انها 

ملقاة على االرض .
ال���دك���تور  واض�اف 
النص�راوي ان مه�ام هيئ�ة 

التقاعد ليس�ت من مسؤولية ديوان المحافظة 
بل م�ن مس�ؤولية الحكوم�ة االتحادية معربا 
عن اس�فه لإلهمال الذي تتعرض له في الوقت 
الذي تحتاج فيه ال�ى اهتمام خاص نظرا لعدد 

الموظفين والمتقاعدين فيها .
كما اعلن انه س�يقوم بزيارة الى العاصمة 
بغداد لمطالبة الهيئ�ة العامة للتقاعد الوطنية 
بأط�الق الدرج�ات الوظيفية الخاص�ة بتقاعد 
البصرة م�ن اجل حل مش�كلة نق�ص الكوادر 
فضال عن التقليل من الروتين المتبع الموجود 
في تلقي معامالت المراجعين والتعامل معها.

       بغداد/المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب عن اتح�اد الق�وى العراقية 
مش�عان الجب�وري، ام�س الثالث�اء، انه تم 
وضع الية لعودة األسر النازحة إلى تكريت، 
فيم�ا بين ان البعض يس�عى ال�ى إرجاعهم 

عشوائيا من اجل عودة »داعش«  للمدينة.
وقال الجبوري , انه »تم وضع الية لعودة 
االس�ر النازحة الى مدينة تكري�ت، التي تم 
تحريرها من س�يطرة »داعش«، مشيرا الى 

انه »لم يتم اعادة اي اسرة للمدينة«.
وأض�اف الجب�وري ان »بع�ض االطراف 

تح�اول ارغامن�ا على عودة االس�ر بش�كل 
عش�وائي لغ�رض ع�ودة »داع�ش »، الفتا 
ال�ى »انن�ا لن نس�مح لتلك االط�راف تمرير 
هذه المؤامرة وس�وف لن نس�تجيب لهذه 

الضغوط مهما علت االصوات«.
م�ن جانبه كش�ف النائب ع�ن محافظة 
ص�الح الدي�ن بدر الفح�ل«, عن آلي�ة عودة 
أن  النازحي�ن ال�ى مدين�ة تكري�ت، مبين�اً 
اعتم�اد هذه آاللية جاء بع�د وجود نازحين 
او ش�خصيات غير معروفة س�كنت تكريت 
بع�د 2003 وربما قام بعض منهم باعمال » 

تفجيرية  ».

النرصاوي يعلن القاء القبض عىل مطلوبني للنزاهة

اجلبوري: العشوائية يف عودة النازحني
 ستعيد »داعش« إىل تكريت
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            بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم وزارة التربي�ة تطبيق نظ�ام )كوي�كا( االلكتروني الكوري 
الخ�اص باصدار وثائق مؤقت�ة للمتقدمين الجدد عل�ى التعيينات، في 
وق�ت ادخلت فيه انظم�ة الكترونية عالمية الصدار الوثائق الدراس�ية 
والتي ستعتمد نطاقا امنيا عالي المستوى. مدير الشهادات في مديرية 
التقويم واالمتحانات بالوزارة انمار علي هادي اوضح ان الوزارة تعتزم 
ادخال مش�روع )كويكا( الكوري الخاص باعتماد الش�هادات المؤقتة 
لتسيير معامالت مؤسس�ات الدولة كافة المعتمدة على ذلك، بما فيها 
التعيينات المركزية ضمن الوزارات، موضحا ان النظام المذكور يعتمد 
اص�دار قاع�دة بيانات لمخرج�ات وزارة التربية منذ الع�ام 2005 وما 
تاله�ا ليجري رفعها على موقع الكتروني خاص والذي س�يقفل برمز 
معين يزود رمزه السري لمكاتب المفتشين العموميين في الوزارات. 

الرتبية: تسهيل ترويج معامالت التعيني للمتقدمني

       المستقبل العراقي/نهاد فالح

يدرب تنظيم«داعش« االرهابي 
400 طفل عراقي وسوري تتراوح 
اعماره�م مابين )9-12( عاما في 
قضاء هي�ت غرب�ي االنب�ار, على 
الستخدامهم  االنتحارية  العمليات 
كدروع بش�رية إليق�اف اية تقدم 

عسكري محتمل. 
منطق�ة  اس�تغل  »داع�ش« 
الرخوة االمنية المتاخمة لسوريا, 
كمعس�كر لتدري�ب الصبي�ة عل�ى 
الس�الح والتفجيرات تحت ضغط 

السالح.
ويتخوف التنظيم االرهابي من 
امتداد العملية العس�كرية القائمة 
حالي�ا ف�ي مناط�ق ش�رق االنبار 
لتط�ال معاقل�ه ف�ي مناطق غرب 

االنبار .
يأت�ي ذلك في الوق�ت الذي دعا 
فيه قائ�د الفرق�ة الذهبي�ة اللواء 
برواري،ام�س  فاض�ل  الرك�ن 
الثالث�اء, النازحي�ن م�ن الرمادي 
للعودة إلى منازلهم ومسك األرض 
بع�د تحريره�ا بش�كل كام�ل من 

سيطرة تنظيم »داعش«
وتواصل القطاعات العس�كرية 
تقدمها في مدين�ة الرمادي,عقب 
باس�تعادة  بدئه�ا  م�ن  يومي�ن 
تنظي�م  احتله�ا  الت�ي  االراض�ي 

»داعش« مؤخراً.
ناحي�ة  صح�وة  وكش�فت 
عصاب�ات  قي�ام  ع�ن  البغ�دادي, 
 400 بتدري�ب  االرهابي�ة  داع�ش 

طفل تترواح أعمارهم ما بين) 9 – 
(12 عاما في ناحية الفرات التابعة 

لقضاء هيت غربي الرمادي.
وق�ال رئيس الصحوة عاش�ور 
»الدواع�ش  إن   ، المح�الوي 
استغلوا منطقتي الطرابشة والبو 
نم�ر لجم�ع األطف�ال الس�وريين 
والعراقيي�ن الم�راد تدريبه�م في 

مقر الطاقة في ناحية الفرات«.
وأضاف المحالوي أن »االطفال 
تعرضوا للضغط تحت ثأثير السالح 
دروع�اً  واس�تخدامهم  لتدريبه�م 

بشرية للعصابات الداعشية«.
ويطب�ق التجني�د االجباري في 
المغتصب�ة من عصابات  المناطق 
داع�ش االرهابي�ة، حي�ث أف�ادت 
العصاب�ات  ب�أن  أمني�ة  مص�ادر 
الداعش�ية فرضت عل�ى كل عائلة 
تعي�ش عل�ى م�ا اس�متها »أرض 
الوالية« بأن تقدم شاباً ليكون أحد 

عناصر هذه العصابات.
الفرق�ة  قائ�د  اك�د  ميداني�ا, 
الذهبية الثالثة اللواء الركن سامي 
ان  الثالث�اء،  العارض�ي،  كاظ�م 
العملية العسكرية لتحرير منطقة 
الصوفي�ة بالرمادي تت�م بمراحل، 
مش�يرا الى ان قواته اوشكت على 

االنتهاء من المرحلة االولى.
وق�ال العارض�ي ان »ق�وة من 
الفرقة الذهبية الثالثة وبمس�اندة 
االخ�رى  االمني�ة  القطاع�ات 
مس�تمرة بعملي�ة تحري�ر منطقة 
الصوفية شرق الرمادي من تنظيم 

داعش وفق مراحل«.

واض�اف العارض�ي، ان »هناك 
تقدم مستمر في عملية التحرير«، 
مش�يرا ال�ى ان »قطاعاتنا االمنية 
اوشكت على االنتهاء من المرحلة 
االول�ى لتحري�ر المنطق�ة والبدء 

بالمرحلة الثانية منها«.
بدوره, اعلنت الحكومة المحلية 
في االنبار عن تطهير ثالث مناطق 
من سيطرة تنظيم )داعش( شمالي 

الرمادي، فيما اكدت شرطة االنبار 
مقت�ل 17 عنص�راً م�ن )داع�ش( 

خالل المعارك.
وق�ال عضو مجل�س محافظة 
االنبار عذال الفهداوي، إن »القوات 
االمني�ة م�ن الجي�ش والش�رطة 
ومقاتل�ي العش�ائر تمكن�وا م�ن 
تطهي�ر مناط�ق الش�ركة والح�ي 
الصناعي والطريق الحولية، شمالي 

الرم�ادي، م�ن س�يطرة عصابات 
تنظيم )داعش( بعد معارك شرسة 

مع فلول االرهاب«.
واضاف الفه�داوي أن »القوات 
االمني�ة تتق�دم بش�كل جي�د الى 
يس�يطر  الت�ي  المناط�ق  عم�ق 
عليه�ا تنظي�م )داعش(«، مش�يراً 
ت�دك  البري�ة  »القطع�ات  أن  إل�ى 
معاق�ل )داعش( في المناطق التي 

يتمركزون فيها وهي مناطق حي 
التأميم وجزيرة البو علي الجاس�م 
واالس�كان واجزاء من ش�ارع 20 

ومناطق أخرى«.
م�ن جانبه, ق�ال قائد ش�رطة 
كاظ�م  الرك�ن  الل�واء  االنب�ار 
إن »مع�ارك تطهي�ر   ، الفه�داوي 
للرم�ادي  الش�مالية  المناط�ق 
اس�فرت عن مقتل 17 عنصراً من 

تنظي�م )داعش( وتدمي�ر عدد من 
عجالتهم«.

وعلى خلفية هذه االنتصارات, 
دعا قائ�د الفرق�ة الذهبي�ة اللواء 
الركن فاض�ل ب�رواري، النازحين 
م�ن الرمادي للع�ودة إلى منازلهم 
ومسك األرض بعد تحريرها بشكل 
كامل من سيطرة تنظيم »داعش«.
وق�ال ب�رواري ، إن »عناص�ر 
تنظيم داعش في الرمادي يقدمون 
خس�ائر كبي�رة ب�األرواح«، الفتاً 
إلى »أننا تمكنا من الس�يطرة على 

مواقع جيدة في المدينة«.
»عل�ى  أن  ب�رواري،  وأض�اف 
النازحي�ن الع�ودة إل�ى منازله�م 
بالرمادي ألنه�م تركوها من دون 
سبب«، مبيناً »أننا سنسلم مناطق 
الرمادي إل�ى أبنائها بعد تحريرها 
مس�ك  أج�ل  م�ن  كام�ل  بش�كل 

األرض«.
مئ�ات  ع�ادت  الغض�ون,  ف�ي 
العوائ�ل النازح�ة ال�ى مناطقه�ا 
في الرم�ادي والمناطق الش�رقية 
لقض�اء الخالدية بعد تقدم القوات 
ض�د  التطهي�ر  بمع�ارك  االمني�ة 

)داعش(. 
وق�ال رئيس المجل�س المحلي 
أن  داود،  عل�ي  الخالدي�ة  لناحي�ة 
»تنظيم )داعش( يس�تخدم ادوات 
الترهيب والرعب من خالل اعالمه 
المس�موم مما اس�فر ع�ن نزوح 
آالف العوائ�ل نزحت م�ن الرمادي 
والمناط�ق الش�رقية للمدين�ة الى 

بغداد وبابل ومحافظات اخرى«.

النازحون عادوا لمناطقهم المحررة

        المستقبل العراقي/عادل الالمي

 طم�أن قائ�د عملي�ات نينوى, 
لجن�ة االمن والدف�اع النيابية, بان 
العسكرية  والخطط  االس�تعدادات 
ق�د اكتمل�ت لتحري�ر الموصل من 
تنظيم«داع�ش«, وان قواته تنتظر 

ساعة الصفر القتحام المدينة.
قائ�د عملي�ات  وج�اء موق�ف 
نينوى خ�الل اس�تضافته من قبل 
اللجن�ة البرلمانية ,ام�س الثالثاء, 

لبحث الية تحرير الموصل.
الل�واء  العملي�ات  قائ�د  وأك�د 
نجم الجب�وري, ان« االس�تعدادات 
العس�كرية كاملة وجاهزة لتحرير 
القواط�ع  ان  مبين�ا  الموص�ل«, 
العسكرية سيتم استكمال تسليحها 

خالل الفترة المقبلة«.
وأك�د »هن�اك قوات عس�كرية 
ستش�ارك بتحرير الموص�ل , غير 

مشاركة حاليا بأية عمليات اخرى 
وه�و بانتظ�ار اعالن القائ�د العام 
للقوات المس�لحة«. وكثفت بعض 
جه�ات والش�خصيات السياس�ية 
اقليمي�ة  دول  ص�وب  تحركاته�ا 
بدخ�ول  لمطالبته�م   , وأمري�كا 
قواته�م »األجنبي�ة« ف�ي معرك�ة 
تحري�ر الموص�ل بدال م�ن القوات 
االمنية والجيش العراقي والحش�د 

الشعبي,بحسب مصادر مطلعة.
المركزية,رفض�ت  الحكوم�ة 
وف�ي اكثر م�ن مناس�بة تدخل اية 
قوات برية اجنبي�ة في الحرب مع 
اإلره�اب, ولوحت بق�رب انطالق 

عملية تحرير الموصل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة 
ل�«المستقبل العراقي«, ان« بعض 
الجهات ب�دأت تتحرك صوب تركيا 
وأمريكا إلقناعهم  بإرسال قواتهم 
تحري�ر  عملي�ة  ف�ي  للمش�اركة 

الموصل«, مضيفا انهم » لم يتلقوا 
اية اش�ارات ايجابية من تلك الدول 
ألنه�م يعلم�ون جي�دا ب�ان بغ�داد 
سترفض,وس�تصر عل�ى موقفها 
ق�وات  اي�ة  لمش�اركة  الراف�ض 
أجنبية«.ولفت�ت المص�ادر الى أن 
»تل�ك الجهات ذهبت به�ذا االتجاه 
الش�عبي  الحش�د  دخ�ول  لمن�ع 
والجي�ش العراقي ال�ى الموصل«, 
»ه�ذه  م�ن  اس�تغرابها  مبدي�ة 
الممارس�ات ذات التوجه الطائفي 

التي تهدد وحدة وامن العراق«. 
ومم�ا يش�ير الى وج�ود هكذا 
تحركات,هو اس�تبعاد رئيس اقليم 
البارزان�ي،  مس�عود  كردس�تان 
مش�اركة تركيا ف�ي عملية تحرير 
مدينة الموصل من س�يطرة تنظيم 
)داع�ش(، وأك�د أنه ليس�ت هناك 

حاجة لمشاركة أنقرة.
ويعيش س�كان الموص�ل, التي 

احتله�ا »داعش«, في العاش�ر من 
ش�هر حزي�ران الماض�ي, اوضاعا 
فعناص�ر  مأس�اوية,  انس�انية 
التنظيم يسيطرون على كل شيء, 
ويرتكب�ون المج�ازر واح�دة تل�و 
االخرى بحق المدنيين دون رقيب, 
وهذا ما جعلهم ينتظرون »س�اعة 
الصف�ر« لتحري�ر مدينته�م عل�ى 
احر م�ن الجمر. وبحس�ب مصادر 
محلي�ة, ف�ان« عصاب�ات داع�ش 
االرهابية اقدمت عل�ى حرق ثالثة 
آب�ار نفطي�ة ف�ي ناحي�ة القي�ارة 

جنوب الموصل .
وأضاف ان العصابات االرهابية 
احرقت الحقول النفطية خوفا من 
تقدم القوات األمنية والبيش�مركة 

إلعاقة تقدم القوات المذكورة.
وبي�ن ان »ألس�نة اللهب غطت 
الدخ�ان  ج�راء  المنطق�ة  س�ماء 
الكثي�ف ، فيم�ا أس�فر ع�ن نزوح 

اهالي تلك المناطق.
وفي تطور آخر, كش�ف تحالف 
نين�وى الوطني، عن مجزرة كبيرة 
االرهابي�ة,  العصاب�ات  ارتكبته�ا 
امس, ف�ي اح�د مناط�ق الموصل 
راح ضحيتها 17 ش�ابا بسبب انهم 
رفض�وا تأدية ص�الة الجماعة في 

جامع حي الجزائر.
وقال مدير إع�الم دائرة تحالف 
نين�وى الوطني صادق الش�مري ، 
إن »)داعش( أجبر جميع الش�باب 
والش�يوخ واالطفال على الصلوات 
الموص�ل  جوام�ع  ف�ي  الخمس�ة 

رافضين تأديتها داخل البيوت«.
وأشار إلى أن »هناك 17 شابا في 
حي الجزائر رفض�وا تأدية الصالة 
أكث�ر من مرة مما تم الحكم عليهم 
بالمحكمة الش�رعية باإلعدام أمام 
أنظار الن�اس«، الفتا إلى أن »هناك 
ضجرا كبيرا من قبل األهالي لوجود 

)داعش( في المناطق الموصلية«.
وطال�ب الش�مري مجل�س النواب 
المس�ؤولين في الحكوم�ة وباقي 
للمش�اركة  السياس�ية  األط�راف 
في وض�ع خارطة طري�ق لتحرير 
المناطق الخاضعة لسيطرة داعش 
في نينوى.وعن مجريات التحقيق 
في سقوط الموصل, كشف رئيس 
حاك�م  الحقائ�ق  تقص�ي  لجن�ة 
الزاملي، عن تعرض لجنته النيابية 
لضغوطات من بعض السياس�يين 
»م�ن اجل تغيير مس�ار التحقيق«، 
فيما اش�ار الى ان جلس�ات اللجنة 

جميعها »موثقة اعالميا«.
»اللجن�ة  إن   ، الزامل�ي  وق�ال 
تتع�رض لضغوطات وممارس�ات 
الذي�ن  السياس�يين  بع�ض  م�ن 
ان  يس�تطيعون  انه�م  يعتق�دون 
يحرف�وا مس�ار التحقي�ق بش�ان 
س�قوط مدينة الموصل بيد تنظيم 

داعش«، مبينا ان »اللجنة ال تساوم 
بنتائ�ج  وس�تخرج  تجام�ل،  وال 

بمستوى الحدث«.
»جمي�ع  أن  الزامل�ي  واض�اف 
جلس�ات اللجن�ة موثق�ة اعالمي�ا 
باكث�ر م�ن كامي�را، وكل ما جرى 
ف�ي التحقي�ق ال يمك�ن الي اح�د 
اخفت�ه«،  اللجن�ة  ان  يق�ول  ان 
مش�يرا الى ان »تحقيق�ات اللجنة 
اتسمت بالش�فافية والحياد وعدم 
ش�خصية«.واعلن  اي  اس�تهداف 
لتقص�ي  النيابي�ة  لجن�ة  عض�و 
الحقائق بش�أن س�قوط الموصل 
عب�اس الخزاعي، في )19 نيس�ان 
2015( ان اللجن�ة س�تقدم تقريرا 
اوليا عن اس�باب س�قوط المدينة 
والجه�ات المقصرة في ذلك، مبينا 
ان عملية س�قوط الموصل ال تخلو 
من االسباب السياسية والعسكرية 

واالجتماعية.

جتهيز »قوات نوعية« القتحام املوصل.. وقائد عمليات نينوى: ننتظر ساعة الصفر

    »داعش« هيزم يف الرمادي .. ويتخذ من االطفال
 »دروعـًا برشية« يف هيت! 

         »داعش« يحرق ثالثة حقول نفطية في القيارة وألسنة الدخان تغطي المدينة

املجرم البغدادي عىل فراش املوت .. و »داعش« يتشاور لتسمية زعيمه اجلديد 
       بغداد/المستقبل العراقي

قالت مصادر لصحيفة الغارديان البريطانية، 
إن زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي قد اصيب 
بجروح خطرة في غارة جوية بمحافظة نينوى.

وكش�فت المصادر، أن إصابة البغدادي جاءت 
بعد هجوم ش�نه طي�ران التحال�ف الدولي خالل 
غ�ارة جوية من�ذ ش�هر آذار الماض�ي، مبينة أن 
الجروح تهدد حياة البغدادي، اذ يخضع اليوم الى 

العناية المركزة.
اج�راء  ال�ى  البغ�دادي،  إصاب�ة  أدت  ولق�د 
اجتماعات عدة من قبل قياديي التنظيم المتطرف 
تحس�باً الحتمالية موت زعيمهم وبعدها يتسنى 

لهم تسمية زعيم جديد للتنظيم. 
واك�دت المصادر، ان الهج�وم قد وقع في 18 
م�ن ش�هر آذار الماضي في منطق�ة »آلبو بعاج« 
ف�ي نينوى عل�ى مقربة م�ن الحدود الس�ورية، 
وفقاً لمس�ؤولين ودبلوماس�ي غربي ومستشار 
عراقي. الدبلوماس�ي م�ن جانبه، اك�د ان الغارة 
الجوية استهدف موكب لثالث سيارات وقعت في 
ذلك التاري�خ بين قرية تدع�ى »أم الروس« حيث 

يتواجد ارهابيو »داعش« هناك. 
من جهته، اكد الدبلوماسي، ان الغارة الجوية 
استهدف موكباً من ثالث سيارات في ذلك التاريخ 
بقرية »ام الروس«، فضالً عن اس�تهداف عدد من 

القياديين االخرين.

وفي تش�رين الثان�ي وكانون االول، نش�رت 
صحف امريكية تقري�ران يتحدثان عن احتمالية 
إصابة البغدادي بجروح بالغة، لكن التقريرين لم 

يكونا دقيقين.
اوكد الخبير االمني العراقي هشام الهاشمي, 
نب�أ اصابة البغدادي من خ�الل قوله »نعم اصيب 
ف�ي منطقة البع�اج القريبة من قري�ة ام الروس 

في 18 آذار مع عدد من مساعديه«.
ومن الواض�ح ان البغدادي كان يمضي العديد 
من وقته في منطقة البعاج حوالي 200 ميل عن 

الموصل.
وبينت المصادر الخاصة لصحيفة الغارديان، 
ان البغدادي اختار هذا المكان ألنه يعلم ان الحرب 

لم تص�ل الى هناك فضالً ع�ن االمريكان الذين ال 
يمتلكون معلومات هناك.

البع�اج، منطق�ة قبلي�ة ، ظلت فت�رة طويلة 
خارج�ة عن س�يطرة الدولة حتى ف�ي ظل نظام 
الرئيس العراقي المخلوع صدام حس�ين، وكانت 
تعتب�ر م�الذاً آمن�ا للجهاديي�ن من�ذ ع�ام 2004 

وصاعداً.
ولقد ش�هدت هذه المنطق�ة القبلية، عمليات 
التهري�ب بفض�ل طبيعتها الجغرافي�ة التي تكثر 
فيها الوديان فضالً عن انها تش�رف على عمليات 
التهريب واستيراد وتصدير البضائع من سورية، 
ونظ�راً لصعوب�ة ه�ذه المنطقة جغرافي�اً، كان 
تنظيم القاعدة في جميع حركات التمرد تشهدها 

تلك المنطقة.
ووفق�اً لمص�ادر الصحيف�ة، فأن ع�وف عبد 
الرحمن الذراع االيم�ن للبغدادي اصيب بصاروخ 
في 14 من الش�هر الماضي حينم�ا كان متوجهاً 

بسيارة بمدينة الموصل.
وفي االشهر األخيرة, كانت الضربات الجوية 
فعالة على نحو متزايد الس�تهداف تنظيم داعش 
واسفرت عن استهداف نائب البغدادي اوب مسلم 
التركماني ورئيس العمليات العس�كرية للتنظيم، 
وبعد السيطرة على جزء كبير من اراضي العراق 
وس�ورية ف�ي حزي�ران الماضي، ش�هدت بغداد 
واربيل تهديدات امنية خطرة بالرغم من خسارة 

المسلحين مدينة تكريت في الشهر الماضي.

اصيب بغارة جوية على الحدود »العراقية السورية«
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دقيق�ة الصمت هذه ربم�ا ال تكون كافية 
لك�ي يراج�ع األوروبي�ون ضمائره�م، بع�د 
انجراره�م وراء الم�زاج الش�عبي المناهض 
لالجان�ب، ف�ي خض�م صع�ود ق�وى اليمين 
المتط�رف في اكث�ر من بلد اوروب�ي. غير ان 
مآس�ي المتوس�ط، التي تكررت ي�وم امس، 
م�ع ورود معلوم�ات عن مص�رع مهاجرين 
جدد وانقاذ العش�رات في ثالث حوادث غرق، 
ربما تجعل قادة االتحاد االوروبي يس�تمعون 
الى صراخ االنس�انية، الذي يعل�و في اوروبا 

نفسها، المالحقة بوصمة »العار«.
وعلى الضفة الشرقية من البحر المتوسط، 
وبينما كانت اصوات القادة االوروبيين تستبق 
القمة االس�تثنائية بالتنديد ب�� »تجار الرقيق 
الجدد«، كانت اس�رائيل تسارع، كعادتها، الى 
المتاجرة سياسياً بارواح االبرياء، حيث كتب 
وزير النقل االس�رائيلي اس�رائيل كاتس، عبر 
صفحته عل�ى موق�ع »فايس�بوك«، ان غرق 
المهاجرين في البحر المتوس�ط »مأساة تهز 
البش�رية جمعاء«، قب�ل ان يضي�ف »انظروا 
إلى صواب سياس�ة الحكومة )اإلس�رائيلية( 
المتمثل�ة في بناء س�ياج بط�ول الحدود مع 
مصر لمن�ع وص�ول العم�ال المهاجرين من 

أفريقيا إلى إسرائيل«.
ووصل�ت س�فينة دوري�ة ايطالي�ة إل�ى 
مالط�ا، وعل�ى متنه�ا 24 جثة، تم انتش�الها 
م�ن بين مئ�ات يخش�ى غرقهم بع�د انقالب 
مرك�ب لمهاجرين في البحر المتوس�ط، في 
واحدة من أسوأ كوارث أزمة المهاجرين غير 

الشرعيين المتفاقمة.
ول�م يعرف بع�د عدد قتلى الح�ادث، الذي 
وقع أمس االول، قبالة سواحل ايطاليا. وقال 
مس�ؤولون إن المرك�ب كان يقل ما بين 700 
و900 مهاج�ر، ويت�ردد أن بعضه�م ال ي�زال 

عالقاً داخل السفينة.
ومن ش�أن محصلة قتل�ى كبيرة كهذه أن 
ترف�ع ع�دد األش�خاص الذين الق�وا حتفهم 
خالل العام الحالي إلى أكثر من 1500، بعدما 
حشرهم تجار تهريب البشر على متن قوارب 
متهالكة لعب�ور البحر المتوس�ط إلى أوروبا 

بحثا عن حياة أفضل.
وبع�د ي�وم عل�ى ه�ذه المأس�اة، وردت 
معلوم�ات ع�ن مص�رع ثالث�ة مهاجرين في 
غرق مركب جديد، وأنباء عن آخر يغرق وعلى 

متنه 300 شخص.
ولق�ي ثالث�ة مهاجري�ن، احده�م طفل، 
مصرعه�م، في غرق س�فينة ش�راعية قبالة 
جزيرة رودس اليونانية في جنوب شرق بحر 

ايجه، بينما تم انقاذ 93 آخرين.
كذلك، اعلن رئيس الوزراء االيطالي ماتيو 
رنزي ان قوة خفر الس�واحل االيطالية طلبت 
مساعدة س�فن تجارية الغاثة مركبين قبالة 
س�واحل ليبي�ا، احدهما ينقل 300 ش�خص، 
واآلخ�ر زورق مطاط�ي ينق�ل 100 الى 150 

شخصاً.
وفيما اث�ارت حوادث الغ�رق صدمة لدى 
الرأي العام العالمي، فإن س�قف التوقعات ال 
يوحي بأن ثمة حلوالً س�ريعة له�ذه الكارثة 

االنسانية.
واقترح�ت المفوضي�ة االوروبي�ة عش�ر 
»الوض�ع  لمواجه�ة  »فوري�ة«  خط�وات 
المتأزم« في البحر المتوسط بعد مقتل مئات 
المهاجري�ن نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، 
ومن بينها تعزيز عمليات الرقابة واالنقاذ في 
البحر المتوس�ط. وقالت المفوضية في بيان 
ان هذه الخطة، »التي لقيت الدعم الكامل« من 
قب�ل وزراء الخارجية والداخلي�ة في االتحاد 
االوروبي خالل اجتماعهم في لوكس�مبورغ، 
ستس�لم ال�ى قم�ة رؤس�اء دول وحكومات 
االتح�اد االوروبي المقررة بع�د غد الخميس 

في بروكسل.
والداخلي�ة  الخارجي�ة  وزراء  وكان 
االوروبيون عقدوا اجتماعا اس�تثنائياً لبحث 

قضية المهاجرين.
وش�ارك المف�وض االوروب�ي للش�ؤون 
ف�ي  افراموبول�وس  ديمتري�س  الداخلي�ة 
المحادثات، ذلك ان شؤون الهجرة تقع ضمن 

مسؤولياته.
وق�ال افراموبولوس في تغريدة »س�يتم 
اتخ�اذ خط�وات صارم�ة ح�ول الهج�رة الى 

االتحاد االوروبي«.
ام�ا وزي�رة خارجي�ة االتح�اد االوروبي 
فيدريكا موغيريني أشارت الى ان »ال مزيد من 
االعذار« لدول االتحاد لعدم التحرك بعد كارثة 
غ�رق مرك�ب المهاجرين االخيرة ف�ي البحر 

المتوسط«، مطالبة بخطوات »فورية«.
ورأت ان�ه مثلما اثارت هجمات »ش�ارلي 
ايب�دو« ف�ي باري�س ردا مش�تركا، ف�ان هذا 

الح�ادث يجب ان يولد الزخم اليجاد سياس�ة 
مش�تركة للهج�رة. وتعه�د وزراء خارجي�ة 
االتح�اد األوروب�ي بب�ذل مزي�د م�ن الجهود 
لوقف غرق المهاجرين في البحر المتوس�ط. 
وتضمنت الحلول التي طرحوها، قبل دخولهم 
ال�ى االجتم�اع، دع�وة بريطاني�ة لمالحق�ة 
المهربين في شمال أفريقيا، وُمقَترحاً ايطالياً 
- أّيدته النمس�ا - بإقامة مخيمات في الشرق 
األوس�ط وأفريقي�ا حي�ث يس�تطيع الن�اس 
طل�ب اللج�وء ف�ي أماكنه�م، وآخر فرنس�ياً 
بتوس�يع نطاق عملية »تريت�ون« االوروبية، 
الت�ي حلّت م�كان عملية »ماري نوس�تروم« 
االيطالي�ة العام الفاتت. والى جانب توصيات 
وزراء  ومقترح�ات  االوروبي�ة،  المفوضي�ة 
الخارجي�ة والداخية االوروبي�ون، قد يناقش 
قادة االتحاد االوروبي افكاراً اخرى، من بينها 
م�ا قاله رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينزي 
ب�أن بالده ت�درس احتمال القي�ام »بتدخالت 
مح�ددة االه�داف« ض�د مهرب�ي المهاجرين 
غي�ر الش�رعيين في ليبي�ا، المس�ؤولين عن 
الزي�ادة الكبي�رة ف�ي اع�داد الذي�ن يعبرون 
البحر المتوس�ط، مش�يراً الى ان »الفرضيات 
التقنية يدرس�ها تقنيون«، ومن بينهم »فرق 
م�ن وزارة الدف�اع«، من دون اعط�اء المزيد 
الخارجي�ة  وزي�ر  وكان  التوضيح�ات.  م�ن 
االيطالية باولو جنتيلوني اش�ار قبل ايام الى 

ه�ذا االحتمال، حي�ن تحّدث، ف�ي مقابلة مع 
صحيف�ة »كورييري ديال س�يرا« الى »اعمال 
مح�ددة مناهض�ة لالره�اب عل�ى غ�رار ما 
يحص�ل في اطار االئت�الف المناهض لتنظيم 

)داعش(، واخرى ضد االتجار بالبشر«.
ولك�ن رين�زي اس�تبعد احتم�ال ف�رض 
حصار بحري على ليبيا التي ينطلق منها االف 
المهاجري�ن الراغبي�ن باالنتقال ال�ى اوروبا، 
معتبرا ان هذا االمر في حال حصوله س�يقدم 

»هدية كبيرة للمهربين«.
وفي ما يتعلق بالقمة االوروبية المرتقبة، 
اق�ّر رئيس المجلس االوروبي دونالد توس�ك 
بأن »الوضع في المتوس�ط مأس�اوي«، لكنه 
اض�اف »ال اتوق�ع حلوال س�ريعة لالس�باب 
الرئيس�ية للهجرة النها غي�ر موجودة... ولو 
كانت كذلك لكنا استخدمناها منذ وقت طويل«. 
واذا كانت الحلول السريعة التي يتحدث عنها 
المس�ؤول االوروب�ي، غي�ر موج�ودة، ف�إن 
كثيرين يؤمنون ب�أّن االتحاد االوروبي يدرك 
الحل�ول الكفيلة بتنظي�م الهجرة، لكنه لم يبد 

حتى االن اي ارادة سياسية للتحرك.
وه�ذه الحل�ول مطروح�ة ام�ام الق�ادة 
االوروبيي�ن، منذ غ�رق مركب ق�رب جزيرة 
المبيدوس�ا االيطالية في تشرين االول العام 
2013، في حادثة اس�فرت حينه�ا عن مقتل 
366 ش�خصاً. وتقضي هذه الحلول بانش�اء 

طرق ش�رعية للهجرة، ومكافح�ة المهربين 
في بل�د انط�الق المهاجرين، وتزوي�د وكالة 
»فرونتكس« لضب�ط حدود االتحاد االوروبي 
القواني�ن  وتعدي�ل  كافي�ة،  مالي�ة  بم�وارد 
االوروبية المتعلق�ة بالتعامل مع المهاجرين 
والالجئين، ولكن كل هذه المقترحات قوبلت 

بالرفض حتى اآلن.
وات�ت خالص�ات القم�ة االوروبي�ة ف�ي 
كان�ون االول الع�ام 2013 مختصرة، ونّصت 
عل�ى »منح االولوية لتجنب المغادرة« من بلد 
االنط�الق، واب�داء »التضامن المناس�ب« في 

استقبال الوافدين.
ويتم التعامل مع المهاجرين طالبي اللجوء 
بموجب اتفاقات »دبل�ن 2« التي تفرض على 
بلد الدخول تولي مس�ؤولية الوافدين، وبحث 
طلب�ات اللج�وء، والتكف�ل باع�ادة الالجئين 

الذين ترفض طلباتهم.
ه�ذا  مراجع�ة  المفوضي�ة  واقترح�ت 
النظام، لكن 24 م�ن الحكومات ال�28 للدول 
االعض�اء في االتحاد االوروب�ي، رفضت ذلك 
بشكل قاطع. وكان القس�م االكبر من القادة 
االوروبيي�ن واضح�اً ج�داً، حيث اك�دوا انهم 
يري�دون تجن�ب اي مب�ادرة قد تعتب�ر دعوة 
مفتوحة للمهاجرين. وأدى العداء للمهاجرين 
حتى من جانب بعض الدول األخرى األعضاء 
في االتحاد االوروبي إلى »موقف س�لبي« من 

الزعم�اء االوروبيي�ن، غي�ر ان غض�ب الرأي 
الع�ام ازاء سلس�لة حوادث الغرق قد يس�اعد 
المفوضي�ة االوروبي�ة عل�ى تغيي�ر الوضع 
الحال�ي. وف�ي ه�ذا الس�ياق، نقل�ت وكال�ة 
»فران�س برس« ع�ن مس�ؤول اوروبي كبير 
قول�ه ان ذلك »ع�ار على اوروب�ا«، معبرا عن 

صدمته جراء المآسي المتكررة.
م�ن جهت�ه، اته�م المف�وض االعل�ى في 
االم�م المتح�دة لحق�وق االنس�ان زي�د رعد 
الحسين سياسات الهجرة التي يتبعها االتحاد 
االوروب�ي واتهم�ه بتحوي�ل المتوس�ط الى 

»مقبرة مفتوحة«.
وب�دوره، اعتب�ر وزي�ر خارجي�ة فرنس�ا 
االس�بق برنار كوش�نير، وهو احد مؤسسي 
منظم�ة »أطب�اء ب�ال ح�دود«، ف�ي مقابل�ة 
م�ع صحيفة »ل�و باريزي�ان« انه »ف�ي هذه 
المس�ألة... أوروب�ا مذنب�ة لتقاعس�ها ع�ن 
مس�اعدة ش�خص ف�ي حالة خطر. ه�ذا عار 
علينا«. اما الحقوقي األلماني هيربرت برانتل 
فكتب في صحيفة »زودويتش�ه تسايتونج« 
قائ�اًل “قد يملك االتح�اد االوروبي الوس�ائل 
النق�اذ الالجئي�ن الفارين من جحيم س�وريا 
وليبيا... ولكنه يتركهم يغرقون”، مضيفاً ان 
“أوروبا تس�تخدم الالجئي�ن الموتى لحماية 
نفس�ها م�ن اآلخري�ن. لق�د حّصن�ت أوروبا 

نفسها”.

     بغداد / المستقبل العراقي

»عار« اهلجرة ُيالحق أوربا
دقيقة صمت استهل بها وزراء الخارجية والداخلية األوروبيون 

اجتماعهم في لوكسمبورغ، والذي سبق قمة استثنائية 

سيعقدها القادة األوروبيون بعد غد في بروكسل، للخوض

في مناقشة طارئة بشأن أزمة المهاجرين، غداة أسوأ حادثة 

غرق رفعت عدد قتلى جحيم البحر االبيض المتوسط الى اكثر 

من 1500 منذ بداية العام 2015

حت�ى األع�داء والخص�وم تج�د بينه�م 
بع�ض األلف�ة والتراح�م والت�واد والتقارب 
ف�ي لحظة من لحظات المراجع�ة الذاتية، أو 
ف�ي مرحلة من مراح�ل التوافق السياس�ي. 
وه�ذه هي األع�راف الس�ائدة بي�ن العقالء. 
قال س�يد البلغاء: )عدو عاقل خير من صديق 
جاهل(، فالخصم العاقل يمكن التفاهم معه 
على أس�اس من العقل، الذي يجنب الطرفين 
الكثي�ر م�ن الكوارث. أم�ا الش�ريك المراوغ 
فهو يض�رك من حيث أراد نفع�ك، أو انه من 
المتع�ذر التعام�ل مع�ه، طالما كان أس�اس 

التعامل الثابت مفقودا حين يتحدث الطرفان 
بلغ�ة مختلفة، فينتفي التفاه�م في النهاية. 
وأحيانا يطفو االحترام المتبادل على س�طح 
األحداث، فيمتدح الخصم مزايا خصمه، وهذا 
ما دأبت عليه العرب بقصائدهم )المنصفة(، 
الت�ي أنصف�وا فيه�ا خصومه�م، فوصف�وا 
ش�جاعتهم ونبلهم بقصائد خال�دة، وترجع 
أقدم قصي�دة )منصف�ة( ُعرفت في الش�عر 
الجاهل�ي للمهلهل، الذي يذك�ر له األصمعي 
ف�ي أصمعياته قصيدة قالها ي�وم عنيزة في 

حربهم مع بكر؛ يقول فيها:

َغداَة َكأَنَّنا َوَبن�ي أَبينا ِبَجنِب ُعَنيَزٍة َرحيا 
ُمديِر

َكأَنَّ الَج�دَي، َجدَي َبن�اِت َنعٍش َيُكبُّ َعلى 
الَيَديِن ِبُمسَتديِر

ِة  �عَرياِن إِلى ُسَهيٍل َيلوُح َكِقمَّ َوَتخبو الشُّ
الَجَبِل الَكبيِر

اُهُم  َوكان�وا َقوَمنا َفَبَغ�وا َعلَينا َفَق�د لقَّ
لََفُح الَسعيِر

وأكث�ر م�ا نجد هذا في ش�عر الفرس�ان 
الذين يواجهون المعارك بأنفسهم. فالشاعر 
الف�ارس يتحدث ع�ن خصمه ال�ذي واجهه، 

ويعطينا نبذة عن ش�جاعته وبأسه، ويرسم 
لنا ص�ورة الئقة بق�دره، إضافة إل�ى أنه قد 
يعّرج على أخالقه وشمائله الكريمة األخرى 
خ�ارج ما يتص�ل بالح�رب. وم�ن أمثلة ذلك 
قصي�دة عنترة ال�ذي يصف خصم�ه بأجمل 

صورة:
َفَشَكْكُت ِبالُرمِح األََصمِّ ِثياَبُه
ِم لَيَس الَكريُم َعلى الَقنا ِبُمَحرَّ

َبَطٍل َكأَنَّ ِثياَبُه في َسرَحٍة
ُيحذى ِنعاَل الِسبِت لَيَس ِبَتوأَِم

لكننا ال ندري متى ينصفنا )مس�عود( ؟، 

ومتى يرعى ش�ؤوننا ؟، ومتى يقف معنا ؟، 
ويؤازرنا ؟، مم�ا يحز في النفس أنك لن تجد 
هذه المواقف اإلنس�انية في العالقات الهشة 
بين حكومة مس�عود وبين الشعب العراقي، 
وخي�ر مث�ال عل�ى ذل�ك التصري�ح الخطير، 
الذي أدلى به الس�يد وفيق الس�امرائي لقناة 
)الحدث( الفضائية، فأشار فيه إلى العالقات 
المريبة التي تقيمها حكومة اإلقليم مع أخطر 
أعداء الش�عب، على الرغ�م من حجم الترابط 
الوطني واألخوي والمصيري، الذي يفترض 
أن يتميز به مس�عود البارزان�ي في عالقاته 

الحميم�ة معنا، فقد اتهمه )وفيق( بالتواطؤ 
م�ع ألد األعداء وأش�رس الخص�وم، وجاءت 
اتهاماته هذه تأكيداً على تصريحاته القديمة 
للقن�اة نفس�ها. تجدونه�ا اآلن على ش�بكة 
)اليوتيوب(، والتي قال فيها نقال عن الرئيس 
غ�ازي الي�اور: )طالم�ا مس�عود البارزان�ي 

موجود فلن ُيبنى الجيش العراقي(. 
 يب�دو أن مس�عوداً ص�ار م�ن المتهمين 
بسرقة سعادتنا، ومن المتورطين مع أعدائنا 

على اختالف مشاربهم ومذاهبهم. 
ربنا مسنا الضرر وأنت أرحم الراحمين

املسعود الذي رسق سعادتنا
كاظم فنجان احلاممي

»داعش« يستهدف السفارة االسبانية
يف طرابلس

   بغداد / المستقبل العراقي

قال سكان إن انفجارا وقع أمام السفارة 
االسبانية في العاصمة الليبية طرابلس في 
وق�ت متأخ�ر في أح�دث سلس�لة هجمات 
عل�ى بعثات أجنبية في ليبيا.وقال ش�خص 
يس�كن بالقرب من الس�فارة “سمعنا دوي 
انفجار ش�ديد”. وذكرت صحيفة إل موندو 
االسبانية أن أحدا لم يصب بأذى ألن اسبانيا 
مثل معظم الدول الغربية والعربية س�حبت 
بعثته�ا الدبلوماس�ية ف�ي الصي�ف خ�الل 
أس�ابيع م�ن القتال الش�ديد بي�ن جماعات 

مسلحة متناحرة في طرابلس.
وأظه�رت ص�ور نش�رت على وس�ائل 
االض�رار  بع�ض  االجتماع�ي  التواص�ل 
عل�ى ج�دران المبن�ى. ول�م تعل�ن أي جهة 
مس�ؤوليتها عن االنفجار عل�ى الفور. ولم 

يعلق مسؤولون في طرابلس.
وفي الس�ابق أعلن ارهابي�ون يبايعون 
داعش التكفيري قتل أجانب وش�ن هجمات 

على سفارات وحقول نفط في ليبيا.

واس�تغل التكفيريون الفوضى في ليبيا 
حي�ث تتناف�س حكومت�ان متحالفتان مع 
جماعات مسلحة للس�يطرة على البالد بعد 

أربع سنوات من االطاحة بمعمر القذافي.
وأعلن داعش ي�وم األحد قتل حوالي 30 
إثيوبيا مس�يحيا بعد ش�هرين م�ن ذبح 21 

مسيحيا مصريا في ليبيا.
وتعمل الحكوم�ة الليبي�ة المعترف بها 
دولي�ا من ش�رق الب�الد منذ س�يطر فصيل 
يدعى فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس 

آب وشكل حكومته المنافسة.

السعودية تستخدم أسلحة حمرمة يف عدواهنا عىل اليمن

الوكالة الذرية: ايران تواصل التزامها باالتفاق النووي

   بغداد / المستقبل العراقي

قال العميد الركن ش�رف غال�ب لقمان، إن 
طي�ران التحالف، بقي�ادة الس�عودية، يواصل 
“ارت�كاب المج�ازر المتتالية وح�رب اإلبادة، 
مستخدما صواريخ وقنابل ذكية محرمة دولياً 
ألحقت دماراً ش�امالً في األحي�اء والتجمعات 
السكانية التي استهدفها القصف في العاصمة 

صنعاء وغيره�ا من المحافظ�ات”. وأوضح، 
وكال�ة  نش�رتها  تصريح�ات  ف�ي  لقم�ان، 
“س�بأ”  “أن الفش�ل الذريع قد الزم ما أس�ماه 
بالعدوان على اليمن بعد 26 يوماً من الضربات 
الصاروخية وقصف طيران التحالف العدواني”. 
وأشار إلى أن القصف الذي تعرضت له منطقة 
“عطان” استخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً، 

مؤكداً أنها أحدث دماراً بقطر 25 كم.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة 
الذري�ة أن إيران تواصل االمتثال اللتزاماتها 
بموج�ب االتف�اق الن�ووي المؤق�ت ال�ذي 

أبرمته مع مجموعة خمسة زائدا واحد.
وقال التقرير الش�هري للوكالة إن إيران 
ال تخص�ب اليوراني�وم ألكث�ر م�ن التركيز 
االنش�طاري المح�دد بنس�بة خمس�ة ف�ي 

المئة.
وأضاف أيضا أن إيران لم  تحقق أي تقدم 

آخر في انش�طتها في منش�أتين للتخصيب 
ومفاعل للماء الثقيل تحت االنشاء.

وم�ن المتوق�ع أن تبدأ الجول�ة المقبلة 
م�ن المفاوضات النووية هذا األس�بوع في 

مدينة فيينا النمساوية.
وتج�ري ه�ذه الجولة م�ن المفاوضات 
االيرانيي�ن  المفاوضي�ن  كبي�ر  بمش�اركة 
مس�اعد وزي�ر الخارجية عب�اس عراقجي 
ش�يرمان  وين�دي  االميركي�ة  ونظيرت�ه 
والمديرة السياسية لخدمة العمل الخارجي 

هيلجا شميد.

زيادة املواطنني الكنديني يف صفوف 
»داعش« بنسبة 50 باملئة

   بغداد / المستقبل العراقي

ذكر ميش�يل كولومب�ي رئيس جهاز 
مخابرات األمن الكندي أمام لجنة تابعة 
لمجلس الش�يوخ “الخطر اإلرهابي على 
مصال�ح األمن القومي لكندا لم يكن أبدا 

مباشرا أو فوريا على هذا النحو”.
وكان كولومبي يدلي بأقواله بش�أن 
مش�روع قان�ون ف�ي الحكومة كش�ف 
النق�اب عن�ه ف�ي يناي�ر يمن�ح جه�از 
الكن�دي مزي�ًدا م�ن  األم�ن  مخاب�رات 
الس�لطات إلجهاض الهجمات االرهابية 
ومنع الكنديين م�ن المغادرة لالنضمام 

إلى جماعات متشددة في الخارج.
وق�ال كولومب�ي “الع�دد اإلجمال�ي 
للكنديين الذين ذهبوا إلى العراق وسوريا 
للقتال قفز إلى 75 في الشهور الثالثة أو 

االربعة الماضية من نحو 50 شخصا.
وفي اكتوبر الماض�ي قال كولومبي 
إن نحو 145 كنديا س�افروا إلى الخارج 

للمشاركة في أنش�طة تتعلق باإلرهاب 
خالل فترة غير محددة من الوقت.

ووجه�ت الش�رطة اتهام�ات أم�س 
االثنين ضد اثنين عمر كل منهما 18 عاًما 
من س�كان مونتري�ال تقول الس�لطات 
إنهم�ا كان�ا “يح�اوالن مغ�ادرة كن�دا 
للمشاركة في انشطة جماعة إرهابية”.

وصابرين جرماني والمهدي جمالي 
واتهم�ت  التحفظ�ي،  االعتق�ال  ره�ن 
الش�رطة االثنين أيضا “بتسهيل أنشطة 

إرهابية” واستخدام متفجرات.
وفى الش�هر الماضي قالت كندا، إنها 
أحبط�ت مؤامرة لمؤي�د لداعش لتفجير 
القنصلي�ة األمريكية ومب�ان أخرى في 
حي الم�ال ف�ي تورونتو وعندما س�ئل 
ال�ى متى س�تظل كندا تكاف�ح المخاطر 
المحلي�ة المحتمل�ة من جان�ب مؤيدي 
داعش قال كولومب�ي “هذا خطر يتعين 
علين�ا ان نتعام�ل مع�ه لفت�رة طويل�ة 

قادمة.”
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احلكم عىل مريس باحلبس املشدد
لـ »20« عامًا

         المستقبل العراقي / وكاالت

قض�ت محكمة جنايات القاهرة بالس�جن 
املش�دد 20 عام�ا ع�ى الرئي�س امل�ري 
الس�ابق »محمد مريس وعدد من مساعديه 
يف قضي�ة قت�ل متظاهري�ن أم�ام ق�ر 
الرئاسة - املعروف باسم قر االتحادية – 

يف احداث2012.
ويعد ه�ذا أول حكم يصدر عى مريس الذي 
عزل�ه الجي�ش يف 2013 إث�ر احتجاج�ات 

شعبية عى حكمه.
ويحاك�م مريس، املنتم�ي لجماعة اإلخوان 
املس�لمني، يف 4 قضاي�ا أخ�رى م�ن بينه�ا 

التخابر مع جهات أجنبية.
وقض�ت املحكمة يف جلس�تها ال�ذي أذاعها 
التلفزي�ون املري، بحب�س متهمني اثنني 

عرش سنوات عن الجرائم ذاتها.
ويعت�ر ه�ذا الحكم حكما غ�ر بات يجوز 
الطعن عليه أمام محكمة النقض املرية.

وب�رأت املحكم�ة كاف�ة املتهمني م�ن تهم 
القتل العمد وإحراز السالح دون ترخيص.

واندلع�ت اش�تباكات ب�ني أنص�ار م�ريس 
ومعارضيه أمام قر الرئاس�ة بالعاصمة 
القاه�رة، بعدم�ا أصدر إعالنا دس�توريا يف 
نوفم�ر/ ترشي�ن الثان�ي 2012 يحّص�ن 

قراراته أمام القضاء.
ومن أبرز مس�اعدي مريس يف تلك القضية، 
)أس�عد الش�يخة مستش�اره وأحم�د عبد 
هده�د  وأيم�ن  مكتب�ه،  مدي�ر  العاط�ي 

مس�اعده لألم�ن والقيادي�ان بالجماع�ة 
عص�ام العريان ومحم�د البلتاجي، وأحمد 

املغر وعبد الرحمن عز وعالء حمزة(.
ويف أول رد فعل عى الحكم، وصف قياديون 
يف جماعة اإلخ�وان محاكمة م�ريس بأنها 

»صورية«.
وق�ال عمرو دراج، القي�ادي اإلخواني الذي 
كان ش�غل منصب وزي�ر التخطيط يف عهد 
م�ريس، يف بي�ان ل�ه إن محاكم�ة م�ريس 
»صورية ومن إع�داد وتوجيه الحكومة وال 

تدعمها أدلة عى اإلطالق«.
وأض�اف دراج يف بيان�ه أن الحكومة »تريد 
إص�دار حكم بالس�جن م�دى الحي�اة عى 

الديمقراطية يف مر«.
وكانت جماعة اإلخوان املسلمني قد استبقت 

صدور الحكم ببي�ان أدان »املحاكمة واتهم 
حكومة الرئيس عبد الفتاح الس�ييس الذي 

قاد اإلطاحة بمريس باستغالل القضاء«.
وج�اء يف بي�ان للجماع�ة الت�ي حظرته�ا 
السلطات أن »قائد االنقالب يستغل القضاء 

كسالح يف املعركة«.
ودعت الجماعة - التي أدرجتها الس�لطات 
ضمن املنظم�ات »اإلرهابية« - إىل التظاهر 

يف الشوارع دفاعا عن مريس.
ومنذ عزل مريس شنت السلطات حملة ضد 
جماع�ة اإلخوان املس�لمني، ش�هدت مقتل 

املئات واعتقال اآلالف.
وص�درت أح�كام بالس�جن واإلع�دام عى 
املئ�ات من أنص�ار مريس، بينه�م عدد من 

الشخصيات البارزة يف الجماعة.

بوتني يرفع احلظر عن تصدير منظومة »إس-300«إىل إيران
         المستقبل العراقي / وكاالت

وق�ع الرئي�س ال�رويس فالديم�ر بوت�ني، 
مرس�وماً يقيض برفع الحظ�ر عن تصدير 
منظومات دفاع جوي من طراز »اس 300 » 
اىل ايران.وقال جهاز االعالم التابع للرئاسة 
الروس�ية، أن »الرئيس الرويس وقع، اليوم، 
مرس�وماً يقيض برفع الحظ�ر عن تصدير 
منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز 

»إس-300« إىل إيران«.
وأوضح جهاز االعالم الرويس، أن »املرسوم 
يرف�ع الحظر ع�ن نقل منظوم�ات »إس-

300« إىل إيران عر أرايض وأجواء روس�يا، 
وتسليمها إىل إيران ».

وكان�ت إي�ران ق�د وقع�ت عق�داً ل�رشاء 
منظوم�ات »إس-300« مع روس�يا يف عام 
2007، وحال حظر تصدير األسلحة إىل إيران 
يف ع�ام 2010 م�ن دون تنفيذ ه�ذا العقد. 
وكان�ت اي�ران أعلنت، يف ال�)2 من نيس�ان 

2015(، ع�ن  توصلها اىل اتف�اق »اطاري« 
م�ع مجموع�ة الس�ت بش�أن برنامجه�ا 
الن�ووي، وفيما بينت أن االتفاق سيس�مح 
لطه�ران ببن�اء مفاع�الت الج�ل البح�وث 
العلمية، أكدت أن االتحاد االوربي والواليات 
املتحدة سيلغيان جميع أنواع الحظر املادي 

والنووي املفروض عى طهران.

يذكر أن إيران تخوض محادثات »ماراثونية« 
م�ع مجموع�ة )5+1(، التي تض�م كالً من 
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصني وأملانيا، بش�أن برنامجها النووي، 
التي تصفه طهران بالسلمي وتتخوف منه 
املجموع�ة الدولي�ة وتعتق�د بأن�ه مرشوع 

لصناعة قنبلة نووية.

اعالن
ق�دم املدع�ي نعمه عبد الرس�ول عبد  طلب�ا يروم في�ه تبديل لقبه 
من ال�دوري اىل الوردي   فم�ن لديه اعرتاض ع�ى الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )صدام حس�ن كاطع( الذي يطلب 
تبديل )اس�مه( من )صدام( اىل )حمزة( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 21 م�ن قانون االحوال 

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

رقم اإلخطار   163 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي توفيق جواد كاظم( املنس�وب إىل 
قي�ادة حرس حدود املنطقة الرابعة ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

. 2013 /7 /3
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن عى 
إن تح�ر أمام محكمة ق�وى األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحج�ز أموالك املنقولة 
والغر املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام األهليني 
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  
للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة التخطيط
اعالن مناقصة نقل موظفي  الوزارة رقم )1( لسنة 2015

تعل�ن وزارة التخطي�ط  عن مناقصة نقل موظفي الوزارة واملدرجة ضمن املوازنة الجارية لعام /2015 ضمن التبويب )0005060201( القس�م )2( 
وبكلفة تخمينية  )263,750,000 ( مائتان وثالثة وس�تون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف دينارعراقي  ملدة خمس�ة اش�هر وحس�ب التعليمات 
والرشوط الفنية املطلوبة واملرفقة ملستند املناقصة )تعليمات اىل مقدمي العطاءات(  فعى الراغبني باالشرتاك من الرشكات العامة والخاصة واملكاتب 
املختصة تقديم عطاءاتهم عى املناقصة والتي يتم الحصول عى مس�تنداتها من مقر )وزارة التخطيط / قس�م العقود( الكائن يف بغداد  كرادة مريم  
قرب جرس الجمهورية )البناية A( وذلك لقاء مبلغ قدره )50,000( دينار( خمس�ون الف دينار غر قابل للرد عى ان يتم وضع املس�تندات )العطاء( 
داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج  فيه اس�م املناقصة وموعد غلقها وس�يتم اس�تبعاد اي عطاء غر مس�تويف الي رشط من الرشوط املبينة 
تفاصيلها يف ادناه ، علما ان الوزارة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وان اخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الثالثاء املوافق 2015/5/5 الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

الرشوط والوثائق املطلوبة
1 � وصل رشاء مستندات املناقصة 

2 � الوثائق التاسيسية للرشكة مصدقة من مسجل الرشكات او اجازة املكتب
3 � كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة

4 � تقديم التامينات االولية والبالغة 1% من قيمة العطاء وبمبلغ )2,637,500 دينار( مليونان وستمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار ، عى 
ان تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مرف عراقي مجاز وباسم الرشكة او صاحب املكتب ملصلحة وزارة التخطيط.

5 � تقديم االعمال املماثلة مؤيدا من جهات التعاقد املعنية وال تقبل الكتب الصادرة من القطاع الخاص
6 �  االلتزام بالتعليمات املرفقة ضمن مستندات املناقصة

7 � يكون موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عى استفسارات الراغبني باملشاركة هو تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 2015/4/26 
يف مقر الوزارة

8 � موعد غلق املناقصة هو لغاية الس�اعة 12 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2015/5/5 ويمكن  للرشكات املش�اركة حضور جلس�ة فتح العطاءات  
العلنية لفتح العطاءات  والية استفسارات او معلومات تتم املراسلة عى عنوان الريد االلكرتوني لقسم العقود.

Contracts.dep@mop.gov.iq
وزارة التخطيط 

قسم العقود

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

اعالن للمرة الثالثة)رشكة عامة(
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اجراء 

املزاي�دة العلنية  لبيع  وحدة التحلية )RO(  يف الس�اعة   

التاسعة صباح يوم )الثالثاء( املصادف   5/5 /2015.

 فع�ى الراغب�ني باالش�رتاك باملزايدة العلني�ة الحضور 

بامل�كان والزم�ان املحددين اعاله مس�تصحبني معهم 

مبل�غ التامني البال�غ )11000000( اح�د عرش مليون 

دينار   بصك مصدق المر الرشكة  مع جلب هوية االحوال 

املدني�ة والبطاقة التموينية وبطاقة الس�كن مع تاييد 

املجلس البلدي  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

ن�رش االعالن وع�ى ان ترفع املواد خالل )15( خمس�ة 

ع�رش يوم من تاريخ االحالة القطعية  ويتحمل  غرامة 

تاخرية قدرها )25000( خمس�ة وعرشون الف دينار  

عن كل يوم  تاخر.
عبد احلسني نارص قاسم

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
رئيس جملس االدارة
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إيران تبدأ اختبار خط أنابيب تصدير الغاز اىل العراق
   بغداد/المستقبل العراقي

ألغت المحكمة االتحادية العليا,امس الثالثاء, إجراء لمجلس 
محافظ�ة كرب�الء خاص�ا بالتدخل ف�ي اختيار رئي�س جامعة 
كربالء، وعدته يتعارض مع قانون مجالس المحافظات لس�نة 

.2008
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة 
القضائي�ة االتحادي�ة إن “المحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عقدت 
جلس�تها برئاس�ة القاضي مدح�ت المحمود وحض�ور جميع 
أعضائها.وتاب�ع بيرقدار أن “المحكم�ة نظرت في دعوى وزير 
التعلي�م العال�ي والبحث العلم�ي للحكم بعدم دس�تورية إجراء 
اتخ�ذه مجلس محافظة كربالء يخص التدخل في اختيار رئيس 

جامعة كربالء”.
ولف�ت إل�ى ان “المحكم�ة وج�دت أن قان�ون المحافظات 
لس�نة 2008 منع مجالس المحافظات من التدخل في القضاء، 

والجيش، والجامعات”.
وأوض�ح الناط�ق الرس�مي ان�ه “ت�م إلغ�اء إج�راء مجلس 

محافظة كربالء؛ ألنه خارج اختصاصه”.

     البصرة/المستقبل العراقي

أعلنت لجنة الصح�ة والبيئة في مجلس قضاء الزبير الواقع 
غ�رب محافظة البص�رة، امس الثالثاء، عن إصاب�ة 38 مواطناً 
بحاالت اختناق جراء تسرب لغاز الكلورين من اسطوانة ضخمة 
للغ�از كان�ت مخزونة قرب ح�ي س�كني.وقال رئي�س اللجنة 
مصطف�ى عبد الله، إن “تس�رباً للغاز حدث في معمل انتاج غاز 
الكلوري�ن التابع للش�ركة العامة لصناع�ات البتروكيمياويات، 
ويق�ع المعمل خارج حدود الش�ركة وبالقرب من حي س�كني 
خ�اص بالموظفي�ن”، مبين�اً أن “التس�رب حصل تحدي�داً في 
اس�طوانة للغاز مصممة الستيعاب طن من هذه المادة”.ولفت 
رئيس اللجنة الى أن “حادث التسرب العرضي أدى الى إصابة 38 
موطناً من أهالي الحي السكني الخاص بالموظفين، من بينهم 
نس�اء وأطفال، بحاالت اختناق نقلوا على اثرها الى مستشفى 
الزبير العام”، مضيفاً أن “جميع المصابين غادروا المستشفى 
بعد تلقيهم اإلس�عافات األولية، وه�م يتمتعون بصحة جيدة”.

يذك�ر أن مصن�ع البتروكمياوي�ات ال�ذي يقع ف�ي ناحية خور 
الزبير تم تش�ييده من قبل شركات أجنبية في عام 1976، ويعد 
من أضخم المصانع الحكومية في البصرة، ويعمل في المصنع 
آالف ألموظفين, ومع ذلك هو ش�به متوقف عن اإلنتاج, ونفس 
الح�ال ينطبق على مصانع حكومية أخ�رى في المحافظة، من 

أبرزها مصنع الحديد والصلب.

القضاء يمنع تدخل جملس كربالء 
بتعيني رئيس اجلامعة

تسجيل 38 حالة اختناق جراء ترسب 
الكلور يف البرصة

     بغداد/المستقبل العراقي

للغ�از  الوطني�ة  الش�ركة  أك�دت 
ب�دأت  أنه�ا   ،)NIGC( اإليران�ي 
باالختب�ارات األولي�ة ل��50 ك�م من 
خطوط األنابيب في المرحلة النهائية 
أن  مبين�ة  للع�راق،  الغ�از  لتصدي�ر 
عمليات التصدير س�تبدأ بع�د اكتمال 

االختبار الثاني.
وقال�ت الش�ركة ف�ي بيان نش�ره 
موقع “برس تي ف�ي” اإليراني ، إنها 
ب�دأت “االختبارات األولي�ة على أكثر 
من 50 ك�م من خط�وط األنابيب في 
المرحل�ة النهائي�ة لتصدي�ر الغاز الى 

العراق”.
وأضافت الشركة أنه “سيتم اختبار 
47 ك�م أخ�رى المتبقية م�ن خطوط 
األنابي�ب تنطل�ق من محافظ�ة ايالم 
اإليرانية الى مدينة نافتشهر الحدودية 
في المس�تقبل القريب”، موضحة أنه 
“من المق�رر ان تبدأ عمليات التصدير 

حالما يكتمل االختبار الثاني”.
وأوضحت الشركة أن “ايران تعتزم 
تصدير أربعة ماليي�ن متر مكعب من 
الغ�از الطبيعي الى الع�راق يوميا في 
غضون أس�ابيع ليت�م بعدها ضخ 40 
ملي�ون متر مكع�ب من الغ�از يوميا 

خالل فصل الصيف”.
يش�ار ال�ى أن طول خ�ط األنابيب 
اإلجمال�ي يبل�غ 270 كيلومت�را تمتد 
بي�ن العراق وايران بالقرب من حقول 
ب�ارس الجنوبي�ة اإليراني�ة الضخمة 
لتدخ�ل الى الع�راق لتغذي�ة اثنين من 
المحط�ات الكهربائي�ة بالق�رب م�ن 
بغ�داد، حي�ث م�ن المتوق�ع أن ه�ذه 

التغذية س�توفر دعم�ا كهربائيا لنحو 
160 ألف أسرة عراقية.

لش�ركة  التنفي�ذي  المدي�ر  وكان 
الغ�از الوطني�ة االيراني�ة حميد رضا 

عراقي أعلن، في )21 ش�باط 2015(، 
أن ص�ادرات غ�از ب�الده ال�ى العراق 

وتركي�ا ق�د تصل الى س�بعة مليارات 
دوالر.

      بغداد/المستقبل العراقي

أكدت وزي�رة الصحة عديل�ة حمود على 
ض�رورة اس�تقدام الف�رق الطبي�ة العالمية 
إلج�راء العملي�ات المعق�دة للمرضى.وذكر 
بيان للوزارة أن” وزيرة الصحة عديلة حمود 
حس�ين التقت مدير مستش�فى ابن سين��ا 
ياس�ر حس�ين مطلك وج�رى خ�الل اللقاء 
مناقش�ة مح�اور عدي�دة م�ن بينه�ا جهود 
الوزارة لالرتقاء باداء المستشفى ومالكاتها 
الطبي�ة والصحية من خالل اس�تقدام الفرق 
الطبية العالمي�ة إلجراء العملي�ات المعقدة 
للمرضى باالش�تراك م�ع الم�الكات الطبية 
العراقي�ة المتخصص�ة فض�ال ع�ن األدوية 
واألجه�زة والمس�تلزمات الطبي�ة الحديثة 

والمالكات الطبية والصحية الكفوءة .

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن مصدر مسؤول في الدائرة الفنية 
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن دعم 
بعض ش�ركاتها  لقوات الحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة بمنتجاته�ا المختلف�ة 
واآلليات الخدمية منذ شهر تموز من العام 
المنصرم.وقال ف�ي تصريح صحفي, لقد 
“تم دعم قوات الحش�د الش�عبي والقوات 
العام�ة  ش�ركاتها  بمنتوج�ات  االمني�ة 
منها ش�ركة ابن الوليد, وش�ركة النعمان 
والفداء والميكانيكية وابن ماجد وشركة 
نصر وشركة االخاء واالس�منت العراقية 
والتصامي�م  والمنظوم�ات  والكرام�ة 
واس�ط للصناعات النس�يجية والصوفية 
بمختلف اختصاصاته�ا االنتاجية في عدة 
مج�االت خدمية لقوات الحش�د الش�عبي 
الظهي�ر القوي والمس�اند لقواتنا االمنية 
ف�ي وزارت�ي الدف�اع الداخلي�ة لتجهيزها 
بالكرفانات واآلليات الحوضية والحافالت 
الكبي�رة والمس�تلزمات العس�كرية م�ن 
المالبس والبطاني�ات”. ولفت المصدر ان 
ل�دى “هذه الش�ركات االمكاني�ة والرغبة 
عل�ى تصمي�م وتنفي�ذ االعم�ال المدني�ة 
تأهيل  والكهربائية والميكانيكية, وإعادة 
البن�ى التحتي�ة ومنحها المق�ار والمباني 
التابعة لها فضال عن رفدها بالخدمات في 
مجال  قطاع الصحة والكهرباء ومنتجات 
الزي�وت النباتية والس�المة واإلس�عافات 

االولية وتنظيم حمالت للتبرع بالدم”.

    ديالى/المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظ�ة ديالى، امس 
الثالث�اء، ع�ن إيق�اف توزي�ع األراضي 
الس�كنية مؤقتاً، فيما أكد تشكيل لجنة 
س�باعية م�ن أعضائ�ه لتدقيق أس�ماء 
المش�مولين لتف�ادي حص�ول عمليات 

فساد مالي وإداري.
وقال�ت عضو مجلس ديالى أس�ماء 
كمبش ، إن “مجل�س ديالى قرر إيقاف 
توزيع األراضي السكنية في المحافظة 
بش�كل مؤقت وعمد الى تش�كيل لجنة 
مركزي�ة علي�ا تتأل�ف م�ن س�بعة من 
أعضائ�ه ينتم�ون ال�ى كت�ل سياس�ية 
مختلف�ة س�تعمل عل�ى تدقيق أس�ماء 

جميع المشمولين”.
وأضافت كمبش، أن “تشكيل اللجنة 
الس�باعية يه�دف ال�ى تف�ادي حصول 
عمليات فس�اد مالي وإداري بعد وجود 
ش�كاوي كثي�رة ف�ي ه�ذا المضمار”، 
مبينة أن “قوائم األس�ماء للمش�مولين 
بقطع سكنية للعام الحالي 2015 سيتم 
تدقيقه�ا والتأك�د م�ن خلو أي اس�ماء 

وهمية”.
وأوضحت كمبش، أن “قرار مجلس 
ديالى بإيق�اف توزيع األراضي بش�كل 
مؤقت ج�اء لتحقيق المصلح�ة العامة 
المواطني�ن  لش�كاوي  واالس�تجابة 
الرقاب�ة  لمضامي�ن  فعل�ي  وتطبي�ق 
والمتابع�ة باعتب�اره أه�م أس�س عمل 

مجلس المحافظة”.
يذك�ر أن دوائ�ر البلدي�ة ف�ي عموم 
الوح�دات اإلداري�ة بديالى ت�وزع قطع 
سكنية بشكل س�نوي على عدة شرائح 
وف�ق تعليمات مح�ددة تصدرها وزارة 

البلديات واألشغال العامة.

الصحة تؤكد رضورة استقدام 
الفرق الطبية العاملية إلجراء 

العمليات املعقدة 

الصناعة تدعم احلشد الشعبي 
بمنتجاهتا املختلفة

دياىل توقف توزيع
األرايض السكنية

وتشكل جلنة للتدقيق
     بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النق�ل باق�ر جبر 
الصناع�ة  وزي�ر  م�ع  الزبي�دي، 
نصير العيس�اوي ووزي�ر اإلعمار 
واإلس�كان ط�ارق الخيكاني آخر 
مس�تجدات التكس�ي النه�ري في 
نه�ر دجل�ة. وقال�ت وزارة النقل 

ف�ي بي�ان صحف�ي، إن الزبي�دي 
“استقبل وزير الصناعة والمعادن 
نصير العيس�اوي ووزي�ر االعمار 
الخيكان�ي  ط�ارق  واالس�كان 
النق�ل  ل�وزارة  االداري  والوكي�ل 
البح�ري”. النق�ل  ع�ام  ومدي�ر 

وأضاف�ت أنه “جرى خ�الل اللقاء 
بح�ث آخ�ر مس�تجدات التكس�ي 

النه�ري في دجلة وبناء 12 زورقا 
جديدا ليكون اجمالي الزوارق في 
بغ�داد 30 زورق�ا جدي�دا”. وكان 
الزبيدي افتتح، في )9 آذار 2015(، 
أول رحلة تجريبية للتكسي النهري 
ف�ي بغداد، والتي تبدأ من مرس�ى 
الزوارق في الجادرية وتنتهي في 

محطة مدينة الكاظمية.

   بغداد/المستقبل العراقي

ع�ن  التربي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
تش�كيل لجان م�ن أرب�ع وزارات 
برئاس�ة وزارة التخطيط لمتابعة 
مشاريع األبنية المدرسية وتحديد 
وإدراجه�ا  المتلكئ�ة  الش�ركات 

ضمن الالئحة السوداء.
بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
صحف�ي، إن “وزير التربية محمد 
اقب�ال عم�ر الصيدل�ي ناقش، مع 
والصناع�ة  التخطي�ط،  وزراء 
والمع�ادن، واالس�كان واالعمار، 
ف�ي اجتم�اع عق�د بمبن�ى وزارة 
التربية موضوع مش�اريع االبنية 
الش�ركات  وتحدي�د  المدرس�ية 
ضم�ن  وادراجه�ا  المتلكئ�ة 

الالئح�ة الس�وداء وحاج�ة البل�د 
الم�دارس واالش�كاالت  تل�ك  الى 
الت�ي تعان�ي منها المش�اريع في 
ض�وء توصي�ات مجلس ال�وزراء 
االخيرة به�ذا الش�أن”. وأضافت 
ال�وزارة أن “االجتم�اع تمخ�ض 
مش�تركة  لج�ان  تش�كيل  ع�ن 
تمث�ل وزارات التربي�ة والصناعة 
واالسكان واالعمار ترأسها وزارة 
التخطي�ط، وتحدي�د فت�رة زمنية 
لعم�ل اللجن�ة ورف�ع التوصي�ات 
النهائية ال�ى الوزراء م�ع التأكيد 
عل�ى مناقش�ة التقري�ر النهائ�ي 
المتلكئة والمقترحات  للش�ركات 
المقدمة بخصوص عائدية خطاب 
الضمان وتحديد وس�ائل الضغط 
المخالفة”. واتفق  الشركات  على 

المجتمعون، بحس�ب البيان، على 
مفتوح�ة  صالحي�ات  “اعط�اء 
العض�اء اللجن�ة ف�ي التف�اوض 
باتخ�اذ القرارات االنس�ب لغرض 
المدرس�ية  االبني�ة  مل�ف  انه�اء 

المتلكئ�ة بحلول واضحة حس�ب 
وكش�ف  المتوف�رة  المعطي�ات 

حاالت الفساد”.
أك�د،  التربي�ة  وزي�ر  وكان 
ف�ي )26 كان�ون الثان�ي 2015(، 

للع�ام  العام�ة  الموازن�ة  خل�و 
التخصيص�ات لالبنية  الحالي من 
تقلي�ص  المدرس�ية فض�ال ع�ن 
المبالغ المخصصة للمس�تلزمات 

الدراسية.

الزبيدي يبحث آخر مستجدات »التكيس النهري«

     بغداد/المستقبل العراقي

محس�ن  عل�ي  بغ�داد  محاف�ظ  كش�ف 
التميمي,امس الثالثاء, عن قيام المحافظة بإتباع 
نهج اقتصادي مكنها من توفير االموال عبر احالة 
المشاريع بمبالغ معقولة ومطابقة للمواصفات 
العقدية.وق�ال المحافظ خالل افتتاحه مدرس�ة 
الش�هيد في شارع فلس�طين, ان “هذه المدرسة 

متكون�ة م�ن 18 صف وبي�ت للحارس وس�احة 
الصطف�اف الطلب�ة وجناح ل�إدارة وللصحيات, 
فض�ال ع�ن اعتم�اد الزج�اج المس�لح بالتنفي�ذ  
ورص�ف االرضيات والجدران بالمرمر”، كاش�فا 
اقتص�ادي  نه�ج  اعتم�دت  ق�د  “المحافظ�ة  ان 
مكنه�ا من توفي�ر االموال عبر تنفيذ المش�اريع 
بمبالغ معقولة مع مراعاة الش�روط العقدية من 
مواصفات بناء وغيرها م�ن التفاصيل التي تلزم 

المتعاقد تنفيذها”. من جانب أخر, افتتح التميمي 
“مجم�ع كرفاني نموذجي جدي�د اليواء اكثر من 
الفي ن�ازح في مدينة النه�روان  في الوقت الذي 
تش�هد العاصمة اس�تقبال االف العوائل النازحة 
م�ن محافظ�ة االنبار االم�ر الذي دع�ى محافظ 
بغداد بإعالن حالة الطوارئ واالس�تنفار لجهود 

المحافظة وتوفير اماكن إلقامة تلك العوائل”.
وق�ال المحاف�ظ, خ�الل افتتاح�ه المجم�ع 

بحضور ان “هذا المجمع يضم 200 كرفان حيث 
يت�م اس�كان عائلتين في الكرف�ان الواحد ، مبينا 
ان ه�ذا المجمع متكامل للخدمات من بنى تحتية 
من مجاري لتصريف المياه الثقيلة وكذلك محطة 
تصفي�ة ماء الش�رب الى جانب انش�اء مدرس�ة 
ومجمع صحي كرفاني نموذجي متكامل وكذلك 
ملعب خماس�ي فض�ال ع�ن االنتهاء من اكس�اء 

جميع الطرق في المجمع “.

حمافظ بغداد يفتتح مدرسة يف شارع فلسطني بمواصفات عمرانية حديثة

الرتبية تشكل جلان من أربع وزارات ملتابعة مشاريع األبنية املدرسية

    بغداد/المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة التج�ارة، ع�ن امتالكه�ا 
خزي�ن من الحنطة يصل لخمس�ة اش�هر، 
متوقعة ان يتم اس�تالم ثالث�ة ماليين طن 
من الحنطة خالل العام الحالي 2015، فيما 
اشارت الى ان المحافظات التي خرجت من 
سيطرة الحكومة قد اثرت على واقع انتاج 

الحنطة.
وقال مدير عام الش�ركة العامة لتجارة 
الحبوب س�عد الحمداني ان “لدى الش�ركة 
خزين استراتيجي من الحنطة يبلغ مليون 
و800 ال�ف ط�ن”، مش�يرا ال�ى ان “ه�ذه 

الكمية تكفي لمدة خمسة اشهر مقبلة”.
وأضاف الحمداني ان “العراق يس�تورد 
ايض�ا بع�ض الكميات م�ن الحنط�ة ومن 
كالحنط�ة  العالمي�ة  المناش�ى  افض�ل 
االسترالية والكندية والروسية واألمريكية 
لتضاف الى الخزين االس�تراتيجي”، مبينا 

ان “الع�راق يحت�اج ال�ى 400 الف طن من 
الحنطة ش�هريا لتغطية متطلبات البطاقة 

التموينية”.
وتوق�ع الحمدان�ي ان “تص�ل الكميات 
المس�تلمة للعام الحالي ال�ى ثالثة ماليين 
ط�ن م�ن الحنط�ة طبق�ا للبيان�ات الت�ي 
اصدرتها وزارة الزراعة بشان ذلك”، مؤكدا 

ان “االنتاج تأثر بخروج بعض المحافظات 
عن س�يطرة الدول�ة وخاصة نين�وى التي 
كانت تش�كل احدى المحافظات الرئيسية 

في زراعة الحنطة في العراق”.
وأكدت وزارة الزراعة، في كانون الثاني 
2014 ان مس�اهمتها باإلنتاج الوطني بلغ 
14 % ، مبين�ة ان الوض�ع ف�ي الموص�ل 

ح�رم العراق م�ن مليون طن م�ن الحنطة 
والشعير.

وج�اء ذل�ك بعدما اك�دت ال�وزارة في 
تموز 2012 ان العراق سيتحول الى مصدر 
للمحاصي�ل االس�تراتيجة خ�الل الخم�س 
سنوات القادمة بعد االنتهاء من المشاريع 
التي تقوم الوزارة بانجازها ومنها تقنيات 
الري الحديثة ، فيما اكدت ارتفاع محصول 

الحنطة الى اكثر من ثالثة ماليين طن.
البطاق�ة  مف�ردات  كمي�ات  وتق�در 
التمويني�ة الواجب توفرها س�نوياً بواقع 
أرب�ع ماليي�ن و400 ألف طن م�ن الحنطة 
ونح�و ملي�ون ط�ن رز و800 الف طن من 
الس�كر و500 أل�ف ط�ن م�ن م�ادة حليب 
األطف�ال و600 أل�ف ط�ن من م�ادة زيت 
المف�ردات  ه�ذه  توزي�ع  ويت�م  الطع�ام، 
بموج�ب كابون خاص للبطاق�ة التموينية 
يتم طباعته وتوزيعه على المواطنينويبقى 

هذا الكابون نافذا لمدة عامين.

التجارة: لدينا خزين من احلنطة يكفي خلمسة اشهر

    بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن ديوان الوقف الش�يعي، ام�س الثالثاء، 
عن تخصيص أسطول باصات لنقل زائري اإلمام 

علي الهادي )عليه السالم( بسامراء، مجاناً.
الحس�ينية  الش�عائر  إحي�اء  دائ�رة  وقال�ت 
بالدي�وان في بي�ان صحفي, إن “دي�وان الوقف 
الش�يعي خصص أس�طول باصات لنق�ل الزوار 

لزي�ارة اإلم�ام علي اله�ادي )عليه الس�الم( في 
الزائري�ن  نق�ل  “عملي�ة  ان  س�امراء”,مضيفة 

مجانا”.
يذك�ر أن محافظ�ة ص�الح الدي�ن ومركزها 
مدينة تكريت، )175 كم شمال العاصمة بغداد(، 
تضم إلى جانب مرقدي اإلمامين العسكريين في 
سامراء، مراقد السيد محمد في مدينة بلد ومرقد 
والده اإلمام المهدي المنتظر”عجل الله فرجه”.

الوقف الشيعي خيصص اسطول باصات لنقل زائري سامراء
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م�ن املؤك�د أن الرئيس أوباما، وإدارته املرتبكة. ليس�ا يف وارد 
ابتالع فش�ل مزدوج يضاف إىل رصيد عهده املتآكل. ويعكس 
اهتزازاً سياسياً يف خريطته املتعلقة باملخططات والتحالفات 
يف املنطقة والرشق األوسط. سواء كان هذا الفشل عىل خلفية 
اللقاء التش�اوري التمهيدي بني الس�وريني بنس�خته الثانية 

الذي احتضنته موسكو بني 6-9 نيسان الجاري أم سواه.
لقد ك�رَّس ه�ذا اللق�اء اإلرادة الوطنية للس�وريني بمواصلة 
العم�ل املس�ؤول باتجاه الحل الس�يايس لألزم�ة من دون أي 
تدخ�ل خارجي ورضورة توحيد صفوف املواطنني الس�وريني 
يف محاربة اإلرهاب ومؤازرة الجيش العربي الس�وري يف دحر 
اإلرهاب عن أرض الوطن، أو أنه فش�ل يف اليمن عىل الرغم من 
همجية عدوان بني سعود ورشكائهم. ما يعني خروج أمريكا 
خاوي�ة الوفاض، »فال هي طالت عنب الش�ام وال تمكنت من 

بلح اليمن«!؟
وإذا كان�ت الخارجية الروس�ية اس�تبقت تحليل ه�ذا الواقع 
بإع�الن /ناريش�كني/ »أن أم�ريكا تنتهج سياس�ة خارجية 
تحمل يف طياتها عنارص زعزعة االستقرار يف الرشق األوسط«، 
فإن املراقب الس�يايس لحركة األصابع األمريكية التي س�عت 
إىل إفش�ال لقاء موس�كو من خ�الل بعض الش�خصيات من 
املراهق�ني يف العم�ل الس�يايس بغية اس�تكمال تنفي�ذ أدوار 
مرس�ومة لهم من خارج موس�كو حددت خطواتها مس�بقاً 
دوائ�ر املخاب�رات األمريكي�ة وامللتحق�ة بها، بحي�ث لم يكن 
س�لوكهم الطائش حالة تخريب طفويل منفرد بل كشف أيضاً 
ع�ن حرك�ة سياس�ية صامتة تس�تهدف الجه�د الدبلومايس 
الرويس وتعطيل مفاعيله اإليجابية بالحل السيايس لألزمة يف 
سورية باعتباره يتعارض مع املقاسات األمريكية للحل الذي 
جرى الدفع باتجاهه يف اجتماعات جنيف؟ ليبقى االس�تثمار 
باإلرهاب س�يفاً مس�لطاً حتى إش�عار آخر. وهو ما يؤكد أن 
اإلرصار األمريكي عىل هذا التوجه السيايس خيار ال تبديل فيه 
أو تراجعاً عنه، معتمداً مس�ارين يلتقيان عند نقطة املصالح 

واألهداف األمريكية والصهيونية وهما: 
1- تحوي�ل الح�رب الت�ي يريده�ا أوبام�ا تلبي�ة ملش�اريعه 
ومصالح�ه، وال يقدر عليها بحكم واقعه الس�يايس وتعهداته 
االنتخابية إىل حرب بني العرب أنفسهم تنفذها البيادق يف حلفه 
التآمري كما هي الحال حالياً يف عدوان بني سعود ورشكائهم 
ضد اليمن وش�عبه الش�قيق، م�ع إعط�اء أدوار وظيفية لكل 
م�ن النظام األردني والعثماني أردوغان ش�اه بالتنس�يق مع 
الكيان الصهيوني، وأن تكون سورية يف مقدمة الدول العربية 

املستهدفة بالعدوان، وذلك لتحقيق هدفني مبارشين:
أ- كرس حلف املقاومة برضب قاعدته الرئيسية التي تجسدها 

سورية، وتفتيت وحدتها الوطنية وموقعها الجيوسيايس.
ب- إبط�ال املفاعي�ل اإليجابي�ة والتقليل من املخ�اوف حتى 
الثالثني من حزيران القادم موعد التوقيع عىل االتفاق النهائي 

بني إيران ومجموعة 1+5.
2- توظي�ف االس�تثمار األمريك�ي باإلره�اب مهم�ا اختلفت 
أجندات�ه ومس�مياته م�ن هدف التدم�ري املطلوب يف س�ورية 
والعراق إىل هدف االس�تنزاف لجييش وطاق�ات هذين البلدين 
وذل�ك خدمة ألغ�راض تكتيكية عدة من بينها إش�غال جيش 

مرص.
أ- إيج�اد مناخات مالئم�ة لرشعنة اإلرهاب ولع�ل ما أعلنته 
الخارجية الروس�ية ح�ول إحباط أمريكا وبريطانيا وفرنس�ا 
واألردن لطلب سورية إدراج تنظيم داعش عىل قائمة عقوبات 
مجلس األمن، إنما يشكل خطوة يف هذا االتجاه التآمري الذي 
ق�ام النظ�ام األردني فيه ب�دور مخلب الق�ط باعتباره يمثل 

الجانب العربي يف مجلس األمن.
ب- التحضري األمريكي لدم�ج الجماعات اإلرهابية التكفريية 
يف إطار املهمات الالحقة لقرارات الجامعة العربية العرجاء يف 

رشم الشيخ بإيجاد قوة عسكرية للعمل ضد اليمن الشقيق.
ج- توفري املناخات السياس�ية وامليدانية الالزمة لجعل الكيان 
الصهيوني بحوامله اإليديولوجية والعدوانية التوس�عية جزءاً 
من الواقع الس�يايس الجديد يف املنطقة عىل حس�اب الحقوق 
العربية والفلس�طينية سواء يف القدس أو يف حق العودة، ومن 
يالح�ظ حركة املجموع�ات اإلرهابية يف مخي�م الريموك الذي 
يش�كل عنوان ح�ق العودة يدرك بوضوح أن املس�تهدف ليس 
الصمود الس�وري والجغرافيا السياسية السورية فحسب بل 
أيض�اً القضي�ة الفلس�طينية باعتبارها بوصل�ة الرصاع ضد 

العدو الصهيوني.
بوضوح أكثر، فإن الس�ذاجة فقط تدف�ع لالعتقاد أن أمريكا 
يمكن أن تتخىل عن أهدافها واملصالح الحاكمة لسياس�اتها، 
ما يجع�ل من واقع إدارتها لحروب تش�نها البي�ادق من دول 
دم�ى وإره�اب مربمج حقيق�ًة ال يمك�ن تجاهله�ا، ورهاناً 
أمريكي�ًا ل�ن تس�قطه م�ن حس�اباتها يف الربح والخس�ارة. 
لحساب تنفيذ مراحل متقدمة من أجندة التحالف مع الكيان 
الصهيوني، ما يعني أن واقع التخمني يرتاجع أمام تقدم واقع 
الكارثة التي لن يس�لم أحد من آثاره�ا، وليس مفاجئاً، إعادة 
بعض الدول األوروبية حس�اباتها يف سياق ما تخطط له إدارة 
أوباما من خطوات عىل حس�اب اآلخرين وإن قدمت واشنطن 
ضمان�ات هنا وتعهدات هناك ما دامت باملحصلة ال تدفع دماً 
من حساب جنودها.لقد قيمت سورية إيجاباً مجريات اللقاء 
التشاوري الثاني يف موسكو مثلما قيمته روسيا بعد أن قامت 
بدور امليرس والش�اهد، وهي إرادة الس�وريني بقيادة الرئيس 
بشار األس�د منذ بداية األزمة، وإذا كانت املصالحات الوطنية 
ترجم�ة إلرادة وطنية للس�وريني يف بناء الوط�ن والدفاع عن 
وحدته واس�تقالله فإن محاربة اإلرهاب وداعميه مس�ؤولية 
وطني�ة يحمله�ا الس�وريون حتى دح�ره ع�ن كل بقعة من 
الجغرافيا الس�ورية مهما ح�اول الالهثون خلف رساب حلف 
واش�نطن وبيادق�ه الحاق�دة الس�عي إىل أنف�اق جدي�دة من 
املؤامرة مكتوب لها الفش�ل والخذالن أمام صمود الس�وريني 

وانتصارات جيشهم الباسل.

عبد �ل�سالم حجاب

حروب البيادق األمريكية... ماذا 
ختفي وراءها...!؟

ما أش�به الي�وم باألم�س وم�ا أش�به أردوغ�ان بأجداده 
العثماني�ني مرتكبي أول وأكرب مج�زرة يف القرن العرشين 
بح�ق أبن�اء الش�عب األرمني... مج�زرة أعط�ت التعريف 
األت�راك  أن  يب�دو  الت�ي  الجماعي�ة  لإلب�ادة  النموذج�ي 
يحرتفونها ويرصون عىل ممارس�تها مهما تغريت األجيال 

وتباعد الزمن.
فكما نف�ذ أجداده يف العام 1915 يك�رر أردوغان أو يتابع 
الس�لوك اإلجرامي نفس�ه بحق الش�عب األرمني فبعد مئة 
عام يالح�ق من نجا س�ابقاً ولجأ إىل س�ورية طالباً األمن 
والسالمة، ويسلط عليهم إرهاباً تفنن يف تنظيمه وتحشيده 
لقت�ل األبري�اء وتدمري بيوته�م عىل رؤوس�هم. وليس من 
خ�الف ب�ني جريمة األم�س واليوم س�وى األس�لوب وأداة 
القت�ل التي طورها أردوغان مس�تعيناً بأبش�ع ما أنتجته 
مصانع األس�لحة واملتفجرات من آالت القتل والتدمري، أما 
الحقد والهمجية فهما أس�لوبان متوارثان لدى الس�الالت 

الطورانية العثمانية الرتكية املتتابعة.
ل�م يش�فع للس�وريني املدني�ني اآلمن�ني يف بيوته�م أنه�م 

يجتمع�ون بمناس�بة الجمع�ة العظيم�ة إلحي�اء ذكراها 
وتمجيد الس�يد املس�يح، وال انتظارهم لس�بت النور الذي 
يس�بق يوم القيامة، كل ذلك ل�م يكن له وزن لدى أردوغان 
ففاجأه�م يف حلق�ات بيوته�م ومجالس عبادته�م بنريان 
اإلرهاب وأمطرهم بصواريخ الحقد الذي زود به العصابات 
اإلرهابي�ة التي جاءت هذه املرة مختلفة عما س�بقها من 
حيث نوعه�ا وقوتها التدمريي�ة، ما يثبت الني�ة العدوانية 
اإلجرامية لدى من أمد بالصواريخ واليد التي أطلقتها، فلم 
يكن للصواريخ هذه أي وظيفة عس�كرية أو قتالية وال أي 
دور يف تغيري عنارص املشهد امليداني، فقط كانت وظيفتها 

القتل والتدمري.
لق�د أكد الخ�رباء العس�كريون أن مثل ه�ذه الصواريخ ال 

يمك�ن أن يحص�ل عليه�ا اإلرهابي�ون بتصني�ع محيل أو 
ظ�ريف بل إن جه�ة دولية ما تملك ق�درات خاصة للتصنيع 
والتوري�د هي التي تق�ف وراء تزويد اإلرهابي�ني بها، وإن 
حجم التدمري الذي حصل واملجزرة التي نتجت تثبت القصد 
اإلجرامي، كل ذلك يقود إىل تحديد مسؤولية تركيا أردوعان 

عن الجريمة.
إن�ه أردوغ�ان إذاً الذي ل�م يكتف بم�ا اقرتفت ي�داه بحق 
الشعب السوري وبخاصة حلب، ولم يكتف برسقة معاملها 
ال��1200 ول�م يكتف بم�ا ارتكب بح�ق الس�وريني الذين 
استدرجهم إىل مخيمات املهانة والذل لديه فشاء أن يحتفل 
بالذكرى الس�نوية املئة ملجزرة األرمن التي ذهب ضحيتها 

مليون أرمني، فيقتل أحفادهم عىل األرض السورية.

ولكن فات أردوغان أن سورية التي صمدت طوال السنوات 
األرب�ع من العدوان ال�ذي كان أردوغان أحد منفذيه، والتي 
عرف�ت كي�ف تجهض املؤام�رة وتحف�ظ لنفس�ها املوقع 
اإلس�رتاتيجي الذي تس�تحق، إن س�ورية هذه وشهباءها 
حل�ب هما أقوى م�ن كل ما ترمى به ويخط�ط لها، وأنها 
ل�ن تغفر له جرائمه التي لن تنس�اها ك�م ال تنىس جريمة 
اإلب�ادة الجماعية التي نفذها أج�داده يف أرمينية قبل قرن 
م�ن الزمن وها هو باب�ا الفاتيكان وبعد ه�ذا الزمن يعود 
ويذك�ر تركي�ا بجريمتها معلن�اً أنها مرتكب�ة أول مجزرة 

إبادة يف القرن العرشين.
س�ورية الت�ي تدفع ثم�ن اعتداله�ا وتس�امحها ورفضها 
للتط�رف ل�ن ت�رتدد يف مالحقة م�ن اتخ�ذوا القتل رشيعة 
واعتمدوا التفرقة بني أبناء الوطن الواحد سياسة، سورية 
س�رتد عىل الجريمة بمزي�د من التماس�ك الوطني وبمزيد 
من التجذر يف األرض، وبمزيد من التش�بث بقواعد األخالق 
والقان�ون، وبمزي�د م�ن اإلرصار ع�ىل معاقب�ة املجرمني 

وحسابهم.

مي�سون يو�سف

جمزرة حلب.. أردوغان يستكمل إجرام أجداده

منذ وصول الرئيس باراك أوباما إىل سدة الرئاسة األمريكية 
بربنام�ج انتخابي يقول للش�عب األمريكي في�ه: )إنني لن 
أرسل جنوداً أمريكيني بعد اآلن إىل الخارج إال يف حالة التهديد 
املب�ارش لألمن القومي األمريك�ي(، وقضية حروب الواليات 
املتح�دة، ونهجها العدواني تجاه الش�عوب والدول موضع 
نق�اش داخل ه�ذه اإلمرباطوري�ة، عىل الرغم م�ن النتائج 
الكارثي�ة التي وقع�ت عىل املجتم�ع األمريكي، والش�عوب 
األخ�رى التي غزته�ا منذ منتصف الق�رن املايض.إن قضية 
األم�ن القومي األمريكي قضية مطاطة، وقابلة للوصول إىل 
أي م�كان، وهي قضية قابلة لالس�تخدام حني توافر رغبة 
لدى النخب�ة الحاكمة يف أمريكا لرضب أي بلد يف العالم بدءاً 
م�ن الحديق�ة الخلفية يف أم�ريكا الالتيني�ة، والجنوبية، إىل 
آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والرشق األوسط دون أن يستطيع 
أح�د أن يض�ع تعريف�اً لها، أو مح�ددات ألنها تتغ�ري وفقاً 
إلس�رتاتيجية كل إدارة، ووفقاً ل�دور اللوبيات املهيمنة عىل 
الق�رار الذي تديره وفقاً ملصالحها- أي بمعنى آخر: أمريكا 
بل�د معق�د للغاية، ولكن اس�تمرار سياس�ات الهيمنة عىل 
الشعوب، وسياسات العدوان عىل الدول- وصلت إىل مراحل 
ال يمكن تحملها، وخاصة مع بدء تشكل عالم جديد متعدد 
األقطاب يطرح بدائل للشعوب، والدول خارج إطار الهيمنة 
األمريكية.مناس�بة الكتابة عن هذا املوضوع ليست عابرة، 
وإنم�ا مرتبطة بم�ا قاله الرئي�س باراك أوبام�ا للصحفي 
األمريك�ي الش�هري )توم�اس فريدمان( ونرشت�ه نيويورك 
تايم�ز يف 2015/4/5 تحت عنوان )عقيدة أوباما وإيران(، 
والس�ؤال الذي يطرح ُهنا: هل هي فع�اًل عقيدة أوباما- أم 
إنها عقيدة أمريكا الجديدة- بعد أخذ الدروس املس�تخلصة 
من حروب أمريكا ما بعد ع�ام 2000؟ وبعد بروز تحوالت، 
وتغ�ريات عىل مس�توى موازين الق�وى يف العال�م اقتضت 

إحداث مثل هذه االنعطافة؟
إن القراءة الدقيقة ملا قاله أوباما لتوماس فريدمان توصلنا 

إىل ما ييل: 
1- سوف تلجأ الواليات املتحدة إىل االنخراط الدبلومايس مع 

مالقاة حاجاتها االسرتاتيجية األساسية، وهذا يخدم بشكل 
أفض�ل مصالح أمريكا... أكثر م�ن نظام العقوبات، والعزل 

إىل ماال نهاية )هنا أشار إىل: إيران، بورما، كوبا...(.
2- يعتق�د أوبام�ا أن�ه الب�د م�ن التجري�ب ع�رب الجه�د 
الدبلومايس، ذلك أن نظام العقوبات لم يعد ُيجدي نفعاً مع 
إي�ران، أو غريها، وإذا تمكنا من حل هذه القضايا بالطرق 
الدبلوماس�ية فإننا عىل الغالب س�نكون أكثر أماناً، وأمناً، 
ويف وض�ع أفضل لحماية حلفائنا كما يقول، مع أمل يتمثل 

بالقول: ومن يعرف؟ يمكن أن تتغري إيران.
3- يع�رف أوباما، والعالم كله أن قدرات أمريكا العس�كرية 
هائل�ة، وكذل�ك قدراتها الردعي�ة فقد أش�ار إىل أن موازنة 
أم�ريكا العس�كرية تص�ل إىل ح�دود )600( ملي�ار دوالر، 
وبالت�ايل يب�دو تس�اؤله هن�ا: ملاذا تفش�ل أم�ريكا دائماً يف 
مقارباتها، وهل القوة العسكرية وحدها كافية للوصول إىل 
األهداف املوضوعة؟ االعتقاد أن أوباما وصل إىل قناعة أنه ال 
يمكن االستمرار بسياسة استخدام القوة، والبد من مقاربة 

دبلوماسية مع االحتفاظ بالخيارات األخرى عىل الطاولة.
4- ُيقر أوباما بالتاريخ املرير لبالده مع الدول، والش�عوب 
األخرى، ويش�ري إىل أن العالقة مع إي�ران مليئة بتاريخ من 
ع�دم الثقة، وُيق�ر بحق إيران الش�عور بذلك بع�د أن ُيذكر 
بح�رب ص�دام عليه�ا، وبالح�روب العلنية، والرسي�ة التي 
واجهتها طوال عقود من الزمن، األمر الذي يحاكي بش�كل 
أكث�ر منطقي�ة الواقع، ويحلل�ه بدقة ليس بس�بب صحوة 
الضم�ري املفاجئة إنما بس�بب صم�ود اإليرانيني وصربهم 

الطويل.
5- يع�رتف أوباما بمرارة أنه تأثر ج�داً بالهجوم اإلرسائييل 
علي�ه، واتهامه بأنه )مع�اد إلرسائيل(، ووصول الهجوم إىل 

عق�ر داره يف الوالي�ات املتحدة، عىل الرغم م�ن أن إرسائيل 
حصل�ت عىل أك�رب دعم يف عهد أوباما، مش�رياً إىل أن أمريكا 
س�تقف إىل جانب إرسائيل يف أي حرب تش�ن عليها، وهنا ال 

بد من استخالص أمرين:
أ- ال يمك�ن إلرسائي�ل االس�تمرار باالعتم�اد ع�ىل الحماية 
األمريكي�ة )ألن امل�رشوع الصهيون�ي أصب�ح عبئ�ًا عليها، 

وعقيماً، وغري منتج ألمريكا(.
ب- من دون إيجاد حل سيايس قائم عىل الدولتني )إرسائيل، 

ودولة فلسطينية( ال أفق إلرسائيل يف املنطقة.
خالص�ات أوبام�ا هذه تج�اه إرسائيل مبنية ع�ىل بحوث، 
ودراس�ات، وليس عىل رأي ش�خيص، ذلك أن موازين الردع 
يف املنطق�ة، وتنامي قدرات املقاومة والش�عوب جعلت من 
إرسائيل )قوة عس�كرية( غري قابلة للرصف والعمل بحرية 

كما كان األمر يف ستينيات القرن املايض.
6- بالنس�بة لألتباع العرب )أس�ماهم الحلفاء املذهبيني(، 
كان أوبام�ا واضح�اً للغاي�ة تجاههم حي�ث لخص طبيعة 

العالقة القادمة معهم، وفقاً لآلتي:
أ- نع�زز قدراتك�م العس�كرية، والدفاعي�ة، ونتح�دث عن 

اتفاقيات جديدة.
ب- ال ب�د من إح�داث تغي�ريات سياس�ية يف بلدانكم ترفع 
املظالم عن شعوبكم، أي إن الشكل الحايل للنظم السياسية 

لم يعد مقبوالً.
ج- الخط�ر ع�ىل بل�دان الخليج ليس م�ن إي�ران، إنما من 
الداخل نتيجة عدم رضا الش�عوب، وهن�ا لن تتدخل أمريكا 
للدف�اع ع�ن أي نظ�ام خليج�ي إذا كانت األس�باب داخلية 
وخاصة م�ع وجود أيديولوجيا مدم�رة، وعدمية )املقصود 

هنا التفكرييون(.

د- ع�ىل األتب�اع أن يذهبوا بأنفس�هم للقتال بع�د اآلن، ألن 
أم�ريكا لن تقات�ل نيابة عن أح�د... )قد يبدو هن�ا العدوان 
الس�عودي ع�ىل اليمن نموذج�اً له�ذه املقارب�ة األمريكية 

الجديدة..(.
اخت�رص أوبام�ا كالم�ه م�ع )توم�اس فريدم�ان( بش�أن 
مقاربته: إن مصالح أمريكا ليست النفط فقط، أو السيطرة 
عىل األرايض، إنما أن يعيش كل إنسان بسالم!!! وأال ُيهاجم 
حلفاؤن�ا، وأن تعم�ل هذه املنطقة بش�كل جي�د، وأعتقد- 
والكالم ألوباما- أن االتفاق مع إيران هو املكان الذي يمكن 

أن نبدأ منه.
إن ما سبق عرضه ليس هدفه اإليحاء بأن أمريكا قد تحولت 
إىل جمعي�ة خريي�ة وأن أوباما ه�و حمامة س�الم جديدة، 
وإنما به�دف املقاربة املوضوعية لخالص�ات توصلت إليها 
أم�ريكا خالل الخمس�ة عرش عام�ًا املاضية بع�د محاوالت 
الهيمنة، والس�يطرة عىل الش�عوب بالقوة، وفهم التحوالت 
الت�ي ستش�هدها املنطق�ة بع�د توقي�ع االتف�اق يف نهاية 
حزي�ران القادم، ذلك أن هذه املقاربة األمريكية التي قدمها 
أوباما تجاه إيران، أو غريها من الدول س�وف تنسحب عىل 
س�ورية حتم�اً، وخاص�ة أن الترصيح�ات األمريكية بدأت 
تتغ�ري، والصحاف�ة األمريكية تجري مقاب�الت مع الرئيس 
األس�د.. وإذا كان�ت سياس�ات العقوب�ات، والع�زل تجاه 
إيران قد فش�لت كما اعرتف أوباما، فإن سياسات العدوان، 
والعقوبات، واإلرهاب، قد فش�لت تجاه س�ورية، وشعبها 
العظي�م أيضاً، وبالتايل ال أحد يتغري ملجرد حنان هبط عليه، 
وإنما رس�م املعادالت الجديدة يتم عرب املواجهة، والصمود، 
والش�هداء، والدماء، ومن هنا تكمن أهمية صمود س�ورية 
خالل الس�نوات األربع املاضية، ولوال ذلك مل�ا وجدنا أوباما 

يتحدث بهذه اللغة مع توماس فريدمان.
يبقى الس�ؤال األهم: هل هذه عقيدة أوباما فعالً أم عقيدة 

أمريكا القادمة؟
أعتقد أن العالم تغري كثرياً، فحتى الجمهوريون لديهم عقل 

أيضاً.

د. ب�سام �أبو عبد �هلل

عقيدة أوباما أم عقيدة أمريكا!!

املراق�ب لتط�ور املش�هد الس�يايس العراقي بعد 
انتخاب�ات 2014 يجد وبكل وض�وح بأنه تغلب 
عليه معادلة سياس�ية جدي�دة مختلفة عن تلك 
الت�ي س�ادت يف امل�دة الس�ابقة، فبعد س�يطرة 
معادل�ة )خارس..خ�ارس( عىل أط�راف العملية 
السياس�ية الرئيس�ة الثالث�ة م�ن دون أن يوجد 
م�ن هو رابح فيها، اس�تجد تفاعل جديد قوامه 
)الكل يربح( ولعل ضاغط العامل اإلرهابي جعل 
الجميع ي�درك رضورة مواجهته مجتمعني غري 
متفرق�ني كون اإلره�اب /"داعش" ب�ات يهدد 
حارضن�ا ومس�تقبلنا جميعا دون اس�تثناء إال 
للذي�ن تعاون�وا مع "داع�ش" أو راهن�وا عليه. 
والعامل الثاني يتجسد ببلورة ادراك جديد لقادة 
العملي�ة السياس�ية ب�رضورة مغ�ادرة الفه�م 
الس�يايس الس�ابق القائ�م عىل أس�اس املعادلة 
الصفرية ملجموع صايف الربح والخسارة، بمعنى 
ما يتحقق لطرف ما من ربح يعني للطرف اآلخر 
خس�ارة مطلقة له. ولعل العام�ل الثالث يكمن 
بتأس�يس قناعة )ولو متأخرة( مفادها ان الهم 
العراق�ي هو من الس�عة والثق�ل بحيث يتجاوز 
ق�درة أي الع�ب س�يايس منفرد ع�ىل حمله، ما 
يضطر السياسيني تاليا إىل تحمله جميعا، وهي 
عملي�ة تجع�ل الجمي�ع دون اس�تثناء يتصدى 

للمس�ؤولية ويصب�ح مش�اركا فعلي�ا يف تحمل 
مس�ؤولية النجاح والفش�ل، ال كم�ا كان يحدث 
س�ابقا حيث التهرب من الفش�ل والقاء الالئمة 
والتربير عىل عاتق السلطة التنفيذية التي تركت 
عن قصد يف مواجهة األزمات الكربى للبالد حيث 

ال نارص وال معني.
إن تكامل األدوار بني القوى السياسية وبالشكل 
ال�ذي يجع�ل أحداها يتم�م ويكم�ل اآلخرى هو 
الرشط الالزم لكل مس�عى ج�دي للنجاح، فمثل 
هكذا س�رتاتيجية ت�ؤدي إىل فع�ل تراكمي يؤتي 
أكل�ه ولو بعد حني، وهي يف أس�وأ األحوال تعمل 
ع�ىل الحد م�ن حال�ة التداعي املزمن الذي س�اد 
طيلة مدة ما قبل 2014  إن لم تعمد إىل تأس�يس 
تفاهمات بينية تصلح أن تكون قاعدة أساس�ية 
للرشوع برتمي�م البيئت�ني العراقيت�ني الداخلية 
والخارجي�ة ولو الحد األدنى منها. وهو أس�لوب 
عم�ل يرتضي�ه ويدعم�ه املنطق العق�يل وكذلك 
الواق�ع الس�يايس العراق�ي املبني وفق�ا للنظام 
الربملان�ي ال�ذي يش�رتط ال بل يس�تلزم رضورة 
التع�اون والتنس�يق وع�دم التقاط�ع بتاتا بني 
السلطتني التنفيذية والترشيعية لسبب جوهري 
يكم�ن يف أن والدة األوىل )التنفيذي�ة ( تت�م م�ن 

خالل الثانية )الترشيعية(.

وم�ن غ�ري املعق�ول ان يت�م التنك�ر للمول�ود، 
فالتقاط�ع بينهم�ا ومحاولة اضع�اف أحداهما 
لألخرى اليعني فقط شيوع حالة الشلل الوظيفي 
يف أهم مؤسس�ات الدولة الترشيعية والتنفيذية، 
وإنم�ا يعني توقف عجل�ة اإلنتاج  واإلجهاز عىل 
ما تبقى م�ن أمل رفيع يف االنجاز يمّكن املواطن 
– مص�در الس�لطة األول- م�ن تصويب س�هام 
االنتقادات الحادة واملؤملة لكل من يمس�ك بهما، 
بمعن�ى آخ�ر يضح�ى املواط�ن ضحي�ة وصيدا 
س�هال ملخالب التجاذبات السياسية بينهما، بدل 
االرتقاء به وإعانته وتيسري حياته، وهو الشعار 
والعنوان األبرز لكل برامج القوى السياسية أبان 
الحم�الت االنتخابية، األمر الذي ينس�ف أس�س 
العملية الديمقراطية ال بل ويجعل املواطن يحن 
وينئ أليام العهد الدكتاتوري وهنا الخسارة التي 
م�ا بعدها خس�ارة ح�ني يقع املواط�ن يف رشاك 
وأفخ�اخ املقارنة املؤملة عك�س معادلة )رابح...

راب�ح( الت�ي يتم العم�ل بها حالي�ا والتي تكون 
أوىل مخرجاته�ا - يف ح�ال اس�تمرارها ول�و يف 

حده�ا األدنى - هي اعادة ثق�ة املواطن العراقي 
لي�س بالديمقراطي�ة كمنهاج وطريق�ة للحياة 
السياس�ية تمثل النقيض النوعي ملا كان س�ائدا 
قبل 2003 ، وإنما وهو األهم اعادة ايمان املواطن 
بأن آليات اشتغال النظام السيايس العراقي هي 
من أجل املواطن نفس�ه الس�يما أذا ما تم تدعيم 
نظرية )رابح...رابح( بأهم رشوط انجازها عىل 
املس�توى العميل وهو: وضع الش�خص املناسب 
يف املكان املناس�ب بعيدا عن سياسة املحاصصة 
الس�يئة الصي�ت، والحريص�ة ع�ىل االس�تعانة 
بالنف�وس املريضة والفاس�دة واملفس�دة ال من 
أجل يشء سوى إدامة مشاريع السلطة الجزئية 
واملبعثرة وغ�ري املنهجية والت�ي كادت أن تودي 

بمرشوع الدولة العراقية الواعدة.
إن العم�ل بروحي�ة الفري�ق املنس�جم ال ي�ؤدي 
إىل ترسي�ع وت�رية االنجاز فحس�ب وإنما يجعل 
كل�ف الخس�ارة أق�ل وتزي�د م�ن س�عة قاعدة 
االس�تقرار الس�يايس، بمعنى انه كلما اتس�عت 
دائرة التفاهمات البينية أكثر فأكثر بني الفرقاء 

السياس�يني كلم�ا كان ذل�ك أدع�ى لالس�تقرار 
الس�يايس املتأتي أصال م�ن رضورة االتفاق عىل 
ثوابت وطني�ة عليا التخضع للتغي�ري واالجتهاد 
الش�خيص الضيق. وعن�د ذلك يصب�ح باإلمكان 
تأس�يس مش�رتك جماع�ي يحظ�ى باملوافق�ة 
واملقبولية م�ن الجميع، وتتبلور وتتش�كل ابرز 
معال�م املصلح�ة الوطنية العراقي�ة التي لم يتم 
تعريفه�ا وال حت�ى الوصول إىل الح�د األدنى من 
االتفاق الس�يايس بش�أنها، س�ابقا، األمر الذي   
جعل االختالف والخالف الس�يايس يصل  إىل أكرب 
مس�توى، بحيث ما كان لدى )أ( ابيض كان لدى 

)ب( أسود، ولربما اختلفوا حول الليل والنهار.
ما نريد قوله والتأكيد عليه هو اإلجماع السيايس 
حول مفاهي�م معينة مثل الح�رب عىل اإلرهاب 
ومحارب�ة ومعاقب�ة املفس�دين وتجري�م حزب 
البع�ث وإبعاد املتزلفني واعتم�اد الخرباء وذوي 
االختص�اص يف ترصيف أم�ور الناس..وغريها، 
وكله�ا تصل�ح ألن تك�ون مقدم�ات صحيح�ة 
ال يس�مح باالخت�الف عليه�ا أو فيها ب�أي حال 
م�ن األح�وال وليس ألنه�ا مرغوب فيه�ا لذاتها 
فحس�ب، وإنما ألن كل ما عداها يؤدي إىل نتائج 
كارثي�ة عىل صعي�د بناء الوط�ن واملواطن وكما 
يق�ول أهل املنط�ق: املقدم�ات الصحيحة تؤدي 

إىل نتائ�ج صحيحة. إن معادل�ة )رابح ... رابح( 
إذا م�ا قيض لها االس�تمرار والنج�اح فان أهم 
انجازاتها عىل املس�توى العميل ينعكس اليوم يف 
مشاركة أبناء محافظة صالح الدين يف تحريرها 
يف تالحم وطني ق�ل نظريه مما يعمل عىل إنهاء 
مصطلح�ات وكلمات م�ن القاموس الس�يايس 
واإلعالمي العراقي والتي انترشت يف مدة معينة، 
مث�ل التهمي�ش واإلقص�اء وغريها م�ن الزعيق 

الالمسؤول. 
ان امتزاج الدم العراقي بعضه مع البعض اآلخر، 
أف�رغ الكثري م�ن السياس�يني م�ن حججهم يف 
املراهنة عىل االستثمار يف الشحن الطائفي سبيال 
لبقائهم يف الس�لطة ، كما أنه أس�قط الكثري من 
الشعارات كتلك التي رفعت أبان منصات ومنابر 
الفتن�ة يف محافظ�ة االنبار من غ�ري أهلها، ألن 
أهل االنبار الحقيقيني الي�وم يقاتلون عصابات 
التكف�ري واالره�اب إىل جان�ب أبن�اء العش�ائر 
الحش�د  وأبط�ال  املس�لحة  والق�وات  الغي�ورة 
الش�عبي الذي�ن مثل�وا تطبيق�ا عملي�ا وواقعيا 
وحدة الشعب واملصري يف تحد واضح مفاده )إما 
أن نخرس جميع�ا أو نربح جميعا(، فالفرصة ال 
تزال مؤاتية لكي نختار ونقرر ما س�يكون عليه 

مستقبلنا، فالغد مرهون بخياراتنا. 

د.م�سطفى �لأمني
املعادلة السياسية اجلديدة .. الكل رابح

فوؤ�د ح�سون
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ألن طريقه إلى الفن كانت غير ميسرة، فقد اختار الفن الصعب 
وس�يلة للتعبير ع�ن إرادته التي ي�روق لها أالّ تخط�ئ طريقها 
فتنزل�ق إل�ى المواجه�ات الس�هلة. صالبته هي مص�در ترفعه 
وتعاليه على الصغائر، وهو ما جعله يضع األشياء، كل األشياء 
التي يرس�مها في موقع رفيع المس�توى، يهبها نبال يستلهمه 

من طريقته األنيقة في النظر إليها.
منتص�ف ثمانينات القرن الماضي وقعت عين�اي أول مرة على 
واحدة من لوحاته. كانت لوحة كبيرة تمثل مشهدا مقتطعا من 
س�وق األلبسة المس�تعملة. لم يكن هناك أّي ش�يء من الرثاثة 
المتوقعة. لقد أضفى علي جبار يومها على ذلك المشهد الشيء 
الكثير من إنس�انية، تعرف كيف تتماهى مع ش�قائها، من غير 
أن تس�تجدي نظرة إش�فاق.َمن يراه أول مرة البد وأن يدرك أن 
كل لوحة يرسمها هي انعكاس لصلته الهادئة والورعة بالعالم. 
فه�ذا الفن�ان ال يفك�ر بمعزل عما يراه ويش�هد عل�ى نموه في 
واقع، صار يتبدل من حوله بحكم تنقله بين المدن. فليست لديه 
وصفة جاهزة للرس�م، وهو يجرب تقنياته على اللوحة، بعد أن 

يكون قد جربها على حواسه.
ال يبال�غ علي جبار في إظهار تمّكنه الحرفي غير أنه في الوقت 
نفس�ه ال يتخلى ع�ن تلك الملكة م�ن أجل لذائ�ذ جمالية عابرة 
تجلبها صدفة قد ال تتكرر. هذا فنان ألزم نفسه بصالبة مفهومه 
ع�ن الرس�م، باعتب�اره مهمة ش�اقة تتطلب الكثير م�ن الحزم 
والمراقبة والتوتر واالنفعال المس�يطر علي�ه، يخترع العراقي 

علي جبار كائنات تشبهه في الكثير من صفاته الشخصية.
جندي وفنان

تراه يتصرف بأرس�تقراطية مس�تلهمة من الف�ن وهو الذي ال 
يخفي أنه ولد عام 1957 في ميس�ان لعائلة فقيرة هاجرت إلى 
بغ�داد بحثا عن الرزق المتاح. كان االبن األكبر فكان مس�تقبله 
مح�ط اهتم�ام العائلة التي كان�ت ترعى تطلع�ات ابنها الفنية 
بقلق، تجس�د واقعيا حين أحبطت محاولة الفتى في االنخراط 
في دراس�ة الفن في معه�د الفنون الجميلة، وكان ذلك بس�بب 
عدم انتمائه إلى صفوف حزب البعث الحاكم، وكان ذلك االنتماء 
واح�دا من أهم ش�روط القبول في عدد م�ن المعاهد والكليات 
العراقي�ة يومه�ا. وهكذا اضط�ر الفتى الش�غوف بالفن إلى أن 
يكم�ل دراس�ته الثانوي�ة علميا، ليجد نفس�ه ف�ي النهاية أمام 
خيارات الدراس�ة الجامعية التي ال تمّت إلى ش�غفه بصلة. قرر 
يومه�ا أن ينتس�ب إلى معهد الصحة العالي، لق�رب ذلك المعهد 
م�ن معهد الفنون الجميل�ة، فكان عقله في م�كان وخياله في 
مكان آخ�ر، مكان قريب تطوف في هوائه مالئكة أس�رته، من 
غير أن تنجح في أن تضمه إلى أسرتها التي كان جبار ينظر إلى 

أفرادها بغبطة مشوبة بالحسد.
وحين أكمل دراس�ته ف�ي المعهد المذك�ور، كان عليه أن يؤدي 
خدمة العلم، موظفا في مستش�فى الرش�يد العسكري. يومها 
سنحت له الفرصة أن يتقدم للدراسة المسائية في معهد الفنون 
الجميل�ة بع�د أن تدخل الفنان الراحل راف�ع الناصري الذي كان 

مدرس�ا في ذلك المعهد. يومها بدأ علي جبار حياته المنش�ودة 
لكن بطريق�ة إعجازية، فكان جنديا ف�ي النهار وطالب فن في 

الليل، ألهذا تعلم جبار أن يكون كائنا ليليا؟

سحره فعل الرسم تحت الضوء االصطناعي، فلم تتح لعلي جبار 
فرصة الرس�م تحت الضوء الطبيع�ي إال في وقت متأخر. وكان 
فوزه بجائزة الواسطي منتصف ثمانينات القرن الماضي تمهيدا 
لقبوله في أكاديمية الفنون الجميلة التي ما إن تخرج منها حتى 
غادر العراقس�حره فعل الرس�م تحت الض�وء االصطناعي، فلم 
تتح له فرصة الرس�م تحت الضوء الطبيعي إال في وقت متأخر. 
كان فوزه بجائزة الواس�طي منتصف ثمانينات القرن الماضي 
وه�و ال يزال طالب�ا في معهد الفنون بمثاب�ة تمهيد لقبوله في 
أكاديمي�ة الفن�ون الجميلة التي م�ا إن تخرج منه�ا حتى غادر 
الع�راق ع�ام 1992. كان علي جبار يومه�ا مهموما في البحث 
عن ش�مس نه�ار مختلف، نهار تك�ون فيه حريته ف�ي متناول 
يديه، فكانت رحلته إل�ى رومانيا ومن ثمة إقامته في الدنمارك 
التي اس�تمرت حوال�ي عقدين لينهيها بالس�فر إلى لندن، حيث 
ال يزال مس�تقرا هناك.ما يعرف�ه علي جبار من حياته أن إرادته 
لم تخذله. فالرس�ام الذي اس�تخرجه من أعماق�ه وتوجه بأهم 
جائزة فنية في العراق، كان قد سلمه في الغربة إلى نحات، كان 

هو اآلخر نائما في أعماقه.
على الصعيد العالمي فإن علي جبار معروف باعتباره نحاتا. لقد 
ت�رك الرجل أثرا نحتيا في الكثير من مدن العالم. كان افتراس�ه 

للحج�ر الفتا، وكانت رؤيت�ه التجريدية تحث على المقاربة بين 
النحت والعمارة. غير أن َمن يعود إلى رسومه ال بد أن يعثر على 
أث�ر من ذل�ك المراس، الذي ل�م تكن العاطفة لتش�كل إال الجزء 
المخف�ي منه. ل�م يكن علي جبار رس�اما عاطفي�ا بالرغم من 
أن عيني�ه تلمع�ان بالعاطفة. كان في فنه، نحاتا ورس�اما هو 
اآلخ�ر الذي رغب في أن يكونه، وه�و عنوان إرادته الصلبة في 
مواجهة ما تقترحه علي�ه الحياة من تحوالت. لقد وجد الرجل 

في الصخر مادة تعبر عن رغبته في أن يكون قويا.
وه�و الس�بب الرئيس الذي دفع�ه إلى أن يك�ون نحاتا. لم يكن 
النح�ت إال ذريع�ة لكي يظه�ر علي جبار عل�ى حقيقته، الرجل 

الصع�ب الذي قرر أالّ يه�در موهبته إال من أج�ل الخوض في 
مغامرة، لن تكون عواقبها محسوبة. ال يفكر علي جبار في 
ما يتمكن منه، بل بما لم يجد الس�بيل للتمكن منه. لذلك لم 

تك�ن عالقته بالمادة التي يس�تعملها محاي�دة. كان عليه 
أن ينتظ�ر ما تجود به تلك المادة ليس�تقرئ خياله. لقد 

أش�ياء علم�ه النحات ال�ذي انبعث من  داخل�ه 
ق�د عن العالم، لم يكن الرس�ام 
فهمها من قبل. فمنحوتاته 
وإن كان�ت تجريدية فإنها 

تعب�ر عن عال�م يتماهى مع 
اإلله�ي. خفيفة  الخل�ق  رفعة 

بق�در ما ه�ي متمس�كة باألرض 
التي تقع عليها. لق�د تعلم علي جبار 

التحلي�ق وصار عليه أن يعلم�ه لكائناته التي 
صار يستمع إلى صوته من خاللها.

الغريب الذي اخترع غرباء مثله
يمكن�ك أن ت�رى الغربة ف�ي عينيه 

الالمعتي�ن. ف�ي غربت�ه اللندنية 
ل�ن يتذك�ر عل�ي جب�ار ش�يئا 
م�ن رس�ومه وال منحوتات�ه. 
إن�ه يع�رف أن هن�اك غرب�اء 
يش�بهونه صاروا ينتشرون 
بي�ن أماك�ن مختلف�ة م�ن 
ويحبونه،  يحبه�م  العالم، 
غير أنه يجد الوقت ضيقا 
لكي يفك�ر بهم. ذلك ألنه 
ال يزال وحيدا، بالرغم من 
كثرة الكائنات التي أنتجها 

خياله. فالرجل الذي يفكر 
بحريته بعن�اء وضنى صار 

ي�درك أن كائن�ات حرة 
يخترعه�ا لن تكون 

طوع يديه، ولن 
من  يتمك�ن 

لقب�ض  ا
 . عليه�ا
وهو ما 
يغني�ه 

ع�ن اس�تعادة الوصف�ات الجاه�زة الت�ي ل�ن تخرج�ه من 
محن�ة الفنان ال�ذي يقف في مواجه�ة الفراغ. في كل 
محاوالت�ه كان علي جبار ُيطع�م الغربة بكائنات 
تش�بهه، حالما في أن تفك قيود غربته وتعيده 

إلى سويته، كائنا لم تعصف به الغربة.
عاش علي جبار حياته غريبا. صنع كائنات 
تش�بهه ف�ي غربته وتركها ف�ي أماكن قد 
ال يع�ود إليه�ا، لتذكر ب�ه كائن�ا ال يهوى 
العي�ش في مكان بعينه. لقد علمته غربته 
أن يك�ون وحي�دا، وهو ما س�يعيده دائما 
إل�ى فكرت�ه ع�ن الف�ن الصع�ب ل�ذي هو 
اب�ن لرحل�ة صعبة ب�دأت بالش�غف لتنتهي 
بالش�قاء. ما يقترحه عل�ي جبار اليوم في 
أعماله هو نوع من المش�اركة السرية من 
أجل االرتقاء بالنفس البش�رية في طريقة 
نظره�ا إل�ى األش�ياء، يعيدنا علي جب�ار إلى 

النبل الذي حرمنا منه.
معارض

أق�ام علي جبار العديد من المعارض الش�خصية، منها ماهو 
ف�ي الدانمارك وف�ي إس�بانيا وألمانيا وبريطانيا. وش�ارك في 
بينالي طهران بإيران، وبينالي القاهرة الدولي، وبينالي الشارقة 
ف�ي اإلم�ارات العربي�ة المتحدة، ول�ه مش�اركات جماعية في 
العراق، وأوروبا، والواليات المتحدة األميركية، 
وحص�ل على الجائزة األولى 
لمهرج�ان الواس�طي ف�ي 
الع�راق 1985، 
ز  ف���ا و

لعديد  با
م�����ن 
الجوائ����ز 
وفي  العالمي�ة. 
الجائزة  دب�ي حص�د 
األول�ي للنح�ت ع���ام 
2005 ف�ي ملت����ق�ي 
وكذلك  الدول�ي  األعمار 
ف�ي ملتق���ي طه�ران 
الدول�ي 2007 وحص�ل 
على جوائز تقديرية في 
تركيا والصين وهولندا 
و  وس�وريا  وايطالي�ا 
النحتية  أعماله  تنتصب 
دول  م�ن  العدي�د  ف�ي 

العالم.
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ح�ّصونة امل�صباحي 
أن�ا مج�رد كائ�ن مول�ع بالك�ذب التقيت ب�ه لتمأل 

دفاترك، هذا هو اختيارك يا صديقي
ثم�ة كتب تحرم�ك من الن�وم فال يهنأ ل�ك بال، وال 
تذه�ب إلى الفراش وأنت س�عيد إالّ بعد أن تكون قد 
التهمته�ا م�ن الدّفة إل�ى الدّفة. ورواي�ة الجزائري 
كم�ال داود الت�ي حملت عنوان “مارس�و – تحقيق 
مض�اد” من هذا الصنف، وأعت�رف أني وجدت فيها 
ما ش�ّدني إليها من البداية إل�ى النهاية فما تركتها 
إالّ عندما أكملتها واجدا فيها ما أمتعني، وأدهشني 
على جميع المستويات التي يتطلبها الفّن القصصي 

من لغة وأسلوب وتقنيات وغير ذلك.
ج�اءت رواية “مارس�و – تحقيق مض�اد”، للكاتب 
والصحفي الجزائري كمال داود، طافحة بش�اعرّية 
عالي�ة ال تتميز بها في كتاب�ات المغاربة الناطقين 
باللغة الفرنس�ية إالّ أعم�ال قليلة جدا مثل “نجمة” 

لكاتب ياسين، و”أغادير” لمحمد خيرالدين.
تكفين�ا هذه الفق�رة البديعة “فلنغف�ر للذي أصبح 
عجوزا )…( وف�ي الحقيقة هو أمر غريب للغاية… 
واليوم أنا جّد عجوز، حتى أنني أقول لنفسي أحيانا 
ف�ي الليالي الت�ي تكثر فيه�ا النج�وم المتأللئة في 
الس�ماء، بأنه من الضروري أن تكون هناك أش�ياء 
جديرة باالكتش�اف عندما نبلغ م�ن العمر عتّيا. كم 
م�ن جهود تبذل لكي نعي�ش؟ وال بّد أن يكون هناك 
كش�ف جوه�رّي ف�ي النهاي�ة. وم�ا يصدمني هو 
التفاوت بين تفاهتي واتساع العالم. وأقول لنفسي 
أحيانا أنه ال بّد أن يكون هناك مع ذلك ش�يء ما بين 

ابتذالي والكون”.
محاورة خاصة

في روايته المذكورة، اخت�ار كمال داود أن يتحاور 
م�ع ألبير كامو بطريقته الخاص�ة، طريقة الروائي 

الذي يكش�ف عن جوانب ظل�ت مخفية وغير معلن 
الت�ي عنه�ا ف�ي رواي�ة “الغريب”  الش�هيرة 

يقوم بطلها مارس�و بقتل 
الش�اطئ  عل�ى  “عرب�ي” 
في يوم ش�ديد الح�رارة. 
ومتحاورا مع ألبير كامو، 
يقوم كمال داود بشكف 
حقائ�ق جدي�دة تجعلنا 
العودة  مجبري�ن عل�ى 
إل�ى رواي�ة “الغريب” 
لنرب�ط بي�ن أحداثه�ا 
وأح�داث “مارس�و – 

تحقيق مضاد”.
لذل�ك، مخاطبا ألبير 
لس�ان  على  كام�و 
بطل روايته، يكتب 
“أح�رص  قائ�ال 
عل�ى أن تحتف�ظ 
أساس�ّي  بما هو 
عندما تحقق في 
جريم�ة ما: من 
المقتول؟  ه�و 

ومن يكون؟”.
بداي�ة  ومن�ذ 
ي�ة  ا و ر
س�و  ر ما “

تحقي�ق   –
مض�اد”، نحن نتعرف على الرواي، 

وهو ش�قيق المقتول في رواية “الغريب”، ويدعى 
موس�ى. وعكس كامو ال�ذي يبدأ روايت�ه بالجملة 
الش�هيرة “الي�وم مات�ت أم�ي..”. يش�رع ش�قيق 
المقتول في رواية أألحداث قائال “اليوم ال تزال أمي 

عل�ى قيد الحياة، وهي لم تعد تقول أّي ش�يء، غير 
أنها يمكن أن تكون قادرة على رواية أش�ياء كثيرة، 
عكس�ي أنا الذي من كثرة م�ا اجتررت هذه القصة، 
فإنني أكاد ال أتذكر منها شيئا”.

البداي�ة  ومن�ذ 
يعرفن�ا ال�راوي 
عائلت�ه  عل�ى 
فه�و  الصغي�رة؛ 
األصغر  الش�قيق 
وق�د  للمقت�ول، 
وال�ده  توف�ي 
ف�ي  صغي�ر  وه�و 
غامض�ة.  ظ�روف 
لذا ه�و ال يعرف عنه 
ش�يئا آخ�ر غي�ر أن�ه 
أي  “عّساس�ا”،  كان 

حارسا.
طوي�ل  موس�ى  وكان 
رأس�ه  “ي�كاد  القام�ة 
السحاب”، وكان  يالمس 
له جسد هزيل، كثير العقد 
بسبب الجوع والقوة التي 
وكان  الغض�ب،  يمنحه�ا 
يعط�ف كثي�را عل�ى أخيه، 

ويحميه من شّر الشارع.
يعت�رف  يقت�ل،  وعندم�ا 
األخ األصغ�ر بأنه لم يش�عر 
ولك�ن  بأل�م،  وال  بغض�ب  ال 
بالخيب�ة، واإلهان�ة كما لو أنه 
تلقى سّبة قاس�ية إذ كان على يقين دائما بأن أخاه 
يتمت�ع بقوة جس�دية تجعله قادرا عل�ى “أن يلوي 

عنق جندّي من جنود فرعون”.

سيرة الخيبات
يش�ير الراوي إلى أن الش�رطة الفرنسية لم تحقق 
في الجريمة التي اقترفها مارسو، ولم تستجوب ال 
والدته وال هو. فكأن أخاه المقتول مجرد كلب سائب 
قتل على الش�اطئ. وبعد أن تعلم القراءة والكتابة، 
ش�عر األخ األصغر بضرورة إج�راء تحقيق لمعرفة 

األسباب الحقيقية التي أّدت إلى مقتل أخيه.
وأثن�اء إجرائه للتحقي�ق هو يروي لن�ا فصوال من 
س�يرته الش�خصية المليئ�ة بالخيب�ات والثق�وب، 
وبحث�ه المضن�ي ع�ن آث�ار أخي�ه المقت�ول عل�ى 
الشاطئ في يوم من أيام صيف 1942 “أحيانا أفكر 
في الذهاب إلى الشاطئ ألنبش في رماله في نفس 
ساعة الجريمة، أي في الصيف عندما تكون الشمس 
ج�ّد قريب�ة من األرض حت�ى أنها يمك�ن أن تصيب 
اإلنس�ان بالجن�ون، أو تدفعه القت�راف جريمة ما. 
غي�ر أني ال أرى هذا مجديا، ثم إن البحر ال يالئمني، 
وأن�ا أخاف األم�واج دائما، وال أرغب في الس�باحة 

فالماء يلتهمني بسرعة”.
ويحص�ل في بعض األوقات أن يش�عر األخ األصغر 
أن أخاه المقتول يالحقه مثل ش�بح فيتماهى معه، 

ومع قاتله مارسو، ومع القاضي، ومع آخرين.
كما يروي لنا األخ األصغ�ر أحداثا مهمة من تاريخ 
الجزائ�ر في الفت�رة االس�تعمارية، أو خالل الحرب 
التحريرية، أو في نهايتها عندما ش�رع الفرنسيون 
في الفرار من المدن ومن القرى، وأخذ الجزائريون 
ينتقم�ون من البعض منهم، ويقتلونهم من دون أن 
يخش�وا العقاب واإلدانة. وعلى لس�ان بطله، يكتب 
كم�ال داود ف�ي نهاية روايت�ه قائال “ه�اّل تالئمك 
قصت�ي؟ هذا كّل ما باس�تطاعتي أن أهديك إياه. أنا 
أخو موس�ى أو أخو ال أح�د، أنا مج�ّرد كائن مولع 
بالك�ذب التقيت به لتمأل دفاترك… هذا هو اختيارك 

يا صديقي”.

حتما س�يكون له�ا احتفال ، و يكون له�ا نهارات تلثم 
وج�ه الحق�ول ، و يك�ون له�ا اس�م ، تل�ك ، ضحكاتنا 
المؤجلة .لقد اهدتني بلس�ما و زيا اسطوريا لم يخطر 
بب�ال احد ، حت�ى المحاربين القدامى و الجالس�ين في 

المقهى الش�توي ، ي�ا لعظمة تلك البهجة ،ي�ا اللوانها 
المحلق�ة نحو جزر من بل�ور .احينا كثي�رة انا اتلمس 
العبير المتس�اقط في االزقة النيلية من الشمس ، حيث 
المس�اء يتمش�ى من دون ع�كاز و ال قبع�ة من القش 
،عجبا اال ترى كثرة الفراش�ات في ايامنا هذه ؟ اال ترى 
انني احب ان اخبرك عن امور كثيرة ،النني بدات اش�عر 

بهمس�ات الضوء.س�احكي لك عن لون نس�يته جدائل 
الع�روس الغارقة في الحناء ، و عن زورق صنعه جدي 
قبل رحلته الكبيرة نحو البرود الكوني ،انا لم اكن حينها 
افهم الكثير ،كنت حينها احمل في يدي تفاحة حمراء و 
كان قميصي يختبيء تحت س�عفات نخلة بيتنا القديم 

،اه ليتك رايت النسيم ،ليتك رايت ذلك.

عجب�ا ي�ا للغربة الحبيب�ة ،يترنم في زواي�ا املي طائر 
الس�نونو ،و نه�ر رق�راق يحملني ال�ى مدين�ة الزنبق 
العائم�ة ، لق�د رايتها هناك ،اعن�ي الالنهاية ، في يدها 
اليمنى اسماء اشجار الصنوبر و الخيزران ،كانت تلمع 
،و ف�ي يدها االخ�رى رايت روح�ا بيض�اء ،بلون لهب 

شمعة خافتة ،اظنها روحك انت يا صديقي.

املوريسكي االخري
 

للنش�ر  اللبناني�ة  الدار"المصري�ة  صدرع�ن 
والتوزيع"رواية " الموريسكي االخير"للروائي 
صبحي موس�ى وتتناول الرواية الموريسكيين 
الذيناضطهدوا في االندل�س وتم تهجيرهم من 
بالده�م ف�ي الفت�رة م�ن -1609 1613النه�م 
ظلوا عل�ى اس�المهم ول�م يتنصروا.كما تضم 
الطموح�ات ف�ي التاري�خ المعاص�ر وترب�ط 

بالماضي االسطوري .
وتعد الروايه الخامس�ة للكات�ب بعد ان اصدر 
ع�دد م�ن المؤلف�ات منه�ا " اس�اطير رجل 
الثالث�اء" و" له�ذا ارحل" باالضاف�ة لديوان 

شعري بعنوان" في وداع المحبة "

رواية سودانية عن الرصاعات واحلروب
 

عن دار “رفيقي للطباعة والنش�ر”، بجنوب الس�ودان، صدرت رواية بعنوان “جمجمتان تطفئان 
الش�مس”، للكات�ب الس�وداني منج�د باخوس.يكتب منجد بوحي م�ن ذاكرة تم�زج بين الواقع 
الحقيقي واألس�اطير التي يعيش�ها البشر في حياتهم منذ القدم وإلى اليوم، إنه يصّور حكايات 
لم تحدث كما لو أنها حدثت ألن مكانها المجاز والخرافة في نظر البعض، وهي حقيقية جدا في 
نظر من يؤمن بها.وفي هذا العمل بالتحديد ينقلنا باخوس إلى عالم الخديعة والدماء واالنتماء 
وصراع اإلنس�ان في األرض والم�كان، وتتداخل لغة الرواية بين الس�رد المتصل والش�عرية 
الجاذبة التي ال تلغي لغة السرد بل تجعله أكثر بهاء واتصاال بالفنتازيا والغيوم الساحرة التي 

يأخذنا إليها الكاتب ثم يهبط إلى أرض المعيش حيث ال بّد من الصراع والحروب والدماء.
إنه تاريخ السودان الحديث الممتّد منذ ماض سحيق للعذابات في منطقة حيوية من السودان، 

تشكل مجازا وحقيقة لفكرة االكتشاف وإمكانية البحث في بدايات البشرية والعالم.

يا دوحَة ال�صالم
 

ريا�ض جواد ك�صكول

أما آَن األوان َتلَُقفي

ما أحوجي وتلهفي

الِعزُّ ضيَعُه الُفراق

ما عاد بعُدِك من صفي

وتصلُب الشرياِن زاد

والضحُك بعدِك يختفي

الموُت عاَث بالفؤاِد

والخيُر َضَيَعُه كَ�في

خِجالً ألوُذ الى القبوِر

هل يكفي دمُع تأُسفي

ما إْن لِبسُت كفونها

ظهرْت خيانُة ذا الَصف�ْي

وبأبخِس األثماِن باعوا

ِدرَهمي والموا فيَّ تقُشفي

ما عاَد للُعمِر إنتظار

والموُت زاد تكُلفي

والقلُب نبَضُه لوعًة

ضيعُت ُعمري ،، ترفي

حتى إذا ساَل الردى

وبدى قبيحي الُمقرِف
الكُل يلهُث هارباً

وأنا أُنادي قفوا قفي
يا لوعَة المقتوِل دوماً

لثالثٍة يبكيِه الوف�ي

وبعدها أو َقبلها ال يذكروني

ال ُتذَك�ُر األمواُت حتى بِمقصِف
يا دوحَة السالِم ِجئُتِك ُمرَغماً

وتركُت فوَق األرِض تلُهفي

ُدنيا ُتَطلُِقني وأنا عبٌد لها

يا َوسفًة ضيعُت ُكل تحُسفي

انور غني املو�صوي

     فاروق يو�صف
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اعادة اعــالن
"Re-Announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين
العدد:      ب / 907

التاريخ: 21/  2015/4

يسر محافظة البرصة / مديرية العقود الحكومية أن 
تعلن عن إعسادة إعالن رقم )2( لعام 2015  والخاصة 
بسس قطاع)انتاج طاقسة – تربية (ضمسن تخصيصات  
)برنامسج تنمية األقاليم ( فعىل الراغبني من الرشكات 
الخسرة  ذوي  مسن  واملقاولسني  واملحليسة  األجنبيسة 
واالختصساص مراجعسة محافظسة البسرصة )مديرية 
العقود الحكومية/ قسسم التعاقسدات( الكائن يف بناية 
ديوان املحافظة لرشاء مسستندات املناقصسة )التندر( 
بسسعر غري قابل للرد ومبسني إزاء كل مناقصة اعتبارا 
مسن يوم االربعاء  املصادف 2015/4/22 علما إن آخر 
موعد إليداع العطاءات السساعة الواحدة ظهراً من يوم 
االحد املصادف 2015/5/3علما انه قبل ذلك سسيعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسسارات املشاركني يف 
املناقصات بمقر ديوان محافظة البرصة  قبل الساعة 

الثانية عرش من يوم االحد املصادف 2015/4/26
 وبحضسور ممثيل الرشكات املتقدمة خالل فرتة الفتح 
عىل أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف داخل ظرف 

واحد  تحتوى عىل ما ييل
1-ظرف يتضمن العرض التجاري .

2-ظرف يتضمن العرض الفني .
3-ظرف يتضمن كافة املستمسكات املطلوبة :

رشوط التقديم :
أ -      يلتزم مقدم العطاء بتقديم تأمينات أولية بمبلغ 
مقطوع بنسسبة 3% من الكلفة التخمينية للمشساريع 
عىل شسكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سسفتجة 
نافسذ إىل مسا بعد انتهاء مسدة نفاذية العطساء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال تقل عن 28 
يوما  صسادر من مرصف معتمد من عموم محافظات 
العراق وال تقبل أي أوراق تجارية عند تقديم العطاءات 
كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات اعاله 
عىل ان يكون خطاب الضمسان موجه اىل الطرف االول 
)محافظة البرصة- مديرية العقود الحكومية(ويذكر 
فيه اسسم ورقم املناقصة املعنيسة وأن ال يكون خطاب 

الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لرشاء تندر املناقصة وكذلك 
مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو حاصل عىل 
توكيل أو تخويل رسمي من الرشكة بالنسبة للرشكات 

األجنبية والعربية .

Basra Governorate / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce the re-announcement 
number )2(  for 2015 of the sector  )power production 
– education (   within the allocations of )regions 
development program(. Thus, the interested specialized 
foreign and local companies and contractors should 
attend Basra Governorate Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located in the 
governorate office  to  purchase tender documents  in 
a non-refundable price that is explained in front of 
the tender starting from Wednesday  on 22/4/2015  
noting that the last date for submitting proposals is 
Sunday  on  3/5/2015 at 1:00 pm knowing that a special 
conference will be held to reply bidders' questions 
about the tenders in Basra governorate divan   before 
twelve o'clock on Sunday 26/4/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that includes 
the three envelopes of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required documents  
:
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid bond of 3% 
of the estimated cost of the projects as a letter of credit, 
bank check or certified check and the expiry date of 
this bond should be after the validity of the specified 
bid in the tender documents that will be extended for 
no less than 28 days issued from a certified bank for 
all Iraqi provinces. Any bank statement would not be 
accepted when  submitting the bid .Also, any apology 
for delaying the payments of the bond will not be 
accepted.
The letter of credit should be addressed to Basra 
Governorate- directorate of government contracts and 
the bidder should  mention the name and the number 
of the specified tender in this letter of credit. Also, it 
should be unconditioned and paid when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an official 
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ج- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة املالية للرشكة 
من خالل تقديم الحسابات الختامية للرشكة  للسنتني 
االخريتيني )مربحة( كحد ادنى مصادق عليها من قبل 

املحاسب القانوني للرشكة ومؤيد من قبل املرصف .
ه- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة من خالل 
تقدييم قائمة مفصلة باألعمال التي قام بتنفيذها مع 
بيان الجهة التي قام بالعمل لحسيابها ويعتمد يف ذلك 
عىل الكتب الرسيمية الصادرة عين الجهات الحكومية 
التي تؤيد القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب 

حالته.
د- كتياب بيراءة الذمة من الهيئة العامية للرضائب / 

قسم الرشكات نسخة ملونة نافذة للرشكات املحلية.
ز- حجيم االلتزام املايل من خالل تقديم قائمة مفصلة 
باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 
عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها 

.
ح- تقدييم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت 

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية
ط- تلتيزم الرشكية بتقدييم جيدول تقدم عميل أويل 
للمرشوع عىل ان يتيم تقديم جدول عمل تفصييل بعد 

توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
ي- يف حالة اشيراك اكثير من مناقص يف تقديم عطاء 
واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية 
يف ذليك لتنفييذه عىل ان يقدم عقد املشياركة مصادق 
عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم كافة املستمسكات 

املطلوبة للرشكتني
ك- تقدييم حركة مرصفية من قبيل الرشكة املنفذة ) 
حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة اشهر االخرية(

ل- تلتيزم الرشكة بتقديم قيرص ) CD ( يحتوي عىل 
جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من قبل الرشكة

م- عيىل الرشكية تقدييم كافية املستمسيكات باللغة 
العربية و اللغة االنكليزية .

ن- تلتيزم الرشكية بتقدييم جمييع الوثائيق الخاصة 
بالرشكية وبمديرهيا املفيوض ووكالءه أو مخولييه 
مرجمية إىل العربية ومصدقة من قبل مرجم قانوني 

معتمد
 مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما ييل:؛

*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) أ( من الفقرة 
)3 (

*أن تقيوم الرشكية بتثبيت عنوان مكتبهيا مع أرقام 
الهواتف والربيد االلكروني عىل الظرف

*يتحميل مين ترسيو عليية املناقصية أجيور النرش 
واإلعالن

authorization letter of the company in regard with 
foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability via presenting the bank statement of the 
company for the last two years )profitable( at minimum 
assured by a legal accountant and a certified by the 
bank.
 
d – The bidder is committed to provide similar works 
through providing a detailed list of the works which 
he implemented with  referring to the party for which 
he worked ,and is based on the official letters issued 
by government al authorities that certify the awarded 
or implemented works according to the work type . 
F - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local companies.
G – The amount of the financial commitment  via 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  at the 
tender offer  and the party for which he works.
H – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical qualifications, 
equipment and specialized machines.
I- The company is committed to present a preliminary 
time schedule   of work progress on the condition that 
a detailed work schedule be presented after signing 
the contract to be approved.
J- In case of  sharing of more than one bidder in 
presenting one bid to implement the contract )project(, 
both parties should be responsible to implement it 
on the condition that the join venture contract be 
presented assured with the bid. Also, all the required 
documents of both companies should be presented.
K – presenting a cash flaw by executing company )the 
company cash flaw  for the last six months(
L - the company should present a )CD( containing all 
documents presented by the company
M- the company should provide all the documents in 
Arabic and English language.
N - the company is committed to provide all the 
documents of the company and its authorized  manager, 
his agents and authorized people translated into Arabic 
and certified by a certified translator. 
Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of item )3(
* The company should write its office address with 
phone numbers and e-mail address on the envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  should  
bear the cost of publishing and advertising
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اعالنات   العدد )953(  االربعاء  22  نيسان 2015
*إذا صادف ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون 
موع�د الغل�ق يف ي�وم ال�دوام الرس�مي الذي ي�ي يوم 

العطلة
* يخض�ع هذا اإلع�ان إىل ضوابط و تعليم�ات تنفيذ 
العق�ود الحكومي�ة رق�م )2( لس���2014�نة وكافة  

القوانني والتعليمات النافذة
* ال يج�وز ذك�ر اي رشط أو تحف�ظ يخال�ف ما ذكر 

أعاه
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة .

* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعان من قبل احد الرشكات 
يك�ون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة أيام من تاريخ 

غلق املناقصة
* تلت�زم الرشك�ة باملدة املحددة يف اإلع�ان إال يف حالة 

تقديمها مدة اقل من املدة املحددة يف اإلعان .
* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية فقط .

*يف ح�ال اخت�اف املعن�ى بني اللغ�ة العربي�ة واللغة 
االنكليزية تعتمد اللغة العربية

* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحله�ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب 
مقتضي�ات املصلح�ة العامة وال يحق للمش�رتكني يف 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

* If it the closing happened an official holiday, the 
closing date of the official working day will follow the 
day of holiday 
* This announcement is subjected to the regulatory & 
instructions of contracts implementation No. )2( for 
2014 and all the valid  laws and  instructions 
* Any condition or reservation that contradicts with 
the conditions mentioned above is not allowed
* The company is committed to work for 16 / hours.
* In case of making a request to extend the closing 
date via one of the companies, the extension request 
should be presented before seven days of the bid 
closing date
* Company is committed to the time limit in the 
announcement , except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between Arabic 
and English, Arabic language is depended 
*- the office  has the right to cancel the tender at any 
time  before awarding , and not to make the superlative 
according to the public interest. The bidders have no 
right  to ask for any compensation.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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  ٢٠١٥/انتاج طاقة/١/٢/٢
1/2/2/power 

production/2015 
برنامج تنمية االقاليم لسنة 

٢٠١٣ 
Regions development 

program for 2013 

تبليط شوارع الحي السكني الجديد 
 في الهارثة 

Paving the streets of 
Al-Hai Al-Sakany Al-
Jadeed in Hartha 

 الهارثة
Hartha 

 الثامنة
Eighth 

 انشائية
Constructio

n 

 يوم ٩٠
90 

days 
652,550,000 19,576,500 7 18 2 192 75 

 بدون عرض فني
No technical 

offer 

2 

  ٢٠١٥/تربية /١/٢٨/١١٩
1/28/119/ 

education/2015  
برنامج تنمية االقاليم لسنة 

٢٠١٢  
Regions 

development 
program for 2012 

مع التأثيث  ٤بناء مختبرات عدد 
 في ثانوية اليرموك

Construction of 4 
laboratories with 
furniture in Al-
Yarmook secondary 
school 

عز الدين 
 سليم

Izz Al-
Deen 
Salee

m 

 العاشرة
Tenth 

 انشائية
Constructio

n 

 يوم ٢١٠
210 

days 
200,000,000 6,000,000 10 18 1 51 75 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

 ليمضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقا )  تربية  –انتاج طاقة والخاصة بـ قطاع (  ٢٠١٥لعام  )٢قائمة بإعادة اعالن رقم (

A list of the re-announcement number (2) for 2015 of the sector( power production – education ) within the allocations of regions development 
program 

 

جدول بإعادة إعان رقم )2( لعام 2015 والخاصة ب� قطاع)انتاج طاقة – تربية( 
re-announcement number )2( for 2015 of the sector )power production – education(



بعد غياب دام خمس�ة أعوام تقريباً تعود الفنانة سميرة 
س�عيد إلحي�اء الحف�ات الجماهيرية وإخت�ارت بلدها 
المغ�رب ليكون محطته�ا األولى حيث أحي�ت الليلة 21 
من ليالي مازاغان يوم الس�بت 18 أبريل 2015 ، وكانت 
الشركة المنظمة قد أعلنت عن نفاذ تذاكره بالكامل قبل 
أس�بوع من موعده، وإس�تحال على ع�دد ال بأس به من 
الجماهي�ر المغربية حض�وره لنفاذ التذاك�ر، ما يبقيها 
رغ�م غيابها الطوي�ل، معادلة صعبة في الوس�ط الفني 
المغربي .وإس�تقبل الجمهور المغربي نجمته المحبوبة 
بحف�اوة بالغة ولهفة ش�ديدة إنعكس�ت عل�ى التفاعل 
الكبير مع جديدها وقديمها على حد سواء، فتألقت غناًء 

وحضوراً على المسرح، مرتدية قفطاناً مغربياً أنيقاً.
يذك�ر أنه�ا المرة األول�ى التي تغن�ي فيه�ا جديدها من 
األغان�ي المنفردة التي صدرت خال العامين الماضيين: 
" اللي بينا ومازال"، بشكل حي على المسرح، كما حفل 
برنامجه�ا بالعدي�د من روائعه�ا بدءاً م�ن آل جاني بعد 
يومي�ن، يوم ورا يوم، عالبال، عمري ما س�يبك، كيفاش 

تاقينا، بالسامة وغيرها.
ويبدو أن المش�اركة في هذا المهرجان بالنسبة لسميرة 
كان�ت بمثابة إختبار حي للنج�اح الكبير الذي حظيت به 
أغنيتها المغربية "مازال" حيث طالبها الجمهور بغنائها 

ألكثر من مرة خال الحفل.

»الفنان�ة الش�ابة دين�ا فؤاد س�تقدم قصة حياة 
س�يدة الشاشة العربية فاتن حمامة في مسلسل 
جديد!«، ه�ذا هو الخبر الذي فوج�ئ به البعض، 
لينطلق الكثير من عامات االس�تفهام حول هذا 
العم�ل، لك�ن المفاج�أة أن دينا لم ُتص�ّرح بذلك، 

وأنه ال يوجد مثل هذا العمل وإن كانت تتمناه.
التقين�ا دينا ف�ؤاد فتكلمت على حلمه�ا بتقديم 
قصة حياة سيدة الشاش�ة العربية، وخوفها من 
التجربة إذا ما عرضت عليها بالفعل، كما تحدثت 
عن مسلس�لها األخير »عيون القلب«، وتجربتها 
المقبل�ة مع إياد نص�ار، وحقيقة ترش�يح تامر 
حسني لها لتشاركه مسلسله المقبل، وبعيداً من 

الفن تتحدث عن ابنتها وأهم ما تغرسه فيها.
•  تردد أنك ترغبين في تقديم شخصية 
س�يدة الشاش�ة العربي�ة فاتن حمام�ة في عمل 

فني، فهل هذا صحيح؟
ال إطاق�ًا، ل�م أقل ذل�ك، فما قلت�ه بالتحديد إنها 
مثلي األعلى، وس�بب دخولي الفن من األس�اس 
هو حبي لهذه الس�يدة، وأنني تشّبعت منها ألنها 
فنان�ة قديرة، ومن�ذ صغري وأنا أتاب�ع أعمالها، 
فهي التي حببتني بهذه المهنة، ومن ش�دة حبي 
للف�ن عندما س�ئلت إذا قمِت بتقدي�م قصة حياة 
فنانة من س�تقدمين؟ فأجبت على الفور: »رغم 
أن المقارنة س�تكون ظالم�ة للغاية وأنا لن أقدم 
على هذه الخطوة، لكن من شدة حبي لها ستكون 
فاتن حمام�ة«، وقلت هذا قبل وفاتها، وفوجئت 
عق�ب رحيلها بعدد من النق�اد يقولون إن أصلح 
فنانتين تجس�دان قصة حياة فات�ن حمامة هما 
نيلل�ي كريم ودينا فؤاد، فه�م الذين أجمعوا على 

ذلك وليس أنا.
• هل تخيفك تجارب الفنانين الذين قّدموا السير 

الذاتية ولم ينجحوا؟
فع�ًا، ألن إقدامهم عليها من دون دراس�ة 

كان س�بباً في سقوطهم، وأنا ال أريد أن 
أقع في هذا الخطأ.

»عي�ون  بمسلس�ل  تش�اركين   •
فم�ا  حالي�اً،  يع�رض  ال�ذي  القل�ب« 

عن ردود الفع�ل الت�ي تلقيتها 
حت�ى  العم�ل 

اآلن؟

الجمهور سعيد بهذا العمل، 
نس�بة  أتوق�ع  ول�م 
العالي�ة  المش�اهدة 
التي حّققها العمل، 
خاص�ًة أن�ه يت�م 
عرض�ه بعيداً من 

رمضان.
• ألم تخشي من 
تقديم ش�خصية 
هذا  في  ش�ريرة 

المسلسل؟
ه�ي بالفع�ل م�ن 
الش�خصيات  أس�وأ 
التي يمكن أن نقابلها 
المجتمع، لكنها  في 
ف�ور  اس�تفزتني 
له�ا،  قراءت�ي 
ق�درات  وفيها 
تمثي�ل عالية 
كث�رة  م�ن 
الشر الذي 
ترتكب�ه، 

لي�س 
لديها مبدأ 
يمكنه�ا  و
أي  تفع�ل  أن 
مقابل  ش�يء 

تحقي�ق 
 ، ته�ا غبا ر
ل�و  حت�ى 
ص�ل  و
إلى  األم�ر 
تبي�ع  أن 

نفس�ها 
م�ن 

أج�ل المال، فه�ي خائنة لزوجه�ا، وال تحفظ له 
الجميل، وهو رجل أعمال يعطيها اسمه وأمواله، 
وكل ش�يء يمكن أن يجعلها مخلصة له وتكتفي 

بحّبه.
ال ينقصها ش�يء على اإلطاق، وأصبحت تمتلك 
كل رغباتها بعد حالة الفقر التي كانت تعيش�ها، 
لك�ن الطم�ع يغل�ب عليه�ا وتخطط لاس�تياء 
عل�ى أموال زوجها، وأكثر م�ن ذلك في الحلقات 
المقبل�ة، ف�ي وقت ال ن�رى أي مامح ش�ر على 
وجهه�ا، بحي�ث ال يتوق�ع أحد التصرف�ات التي 

تقوم بها.
فطبيع�ة ه�ذه الش�خصية كان�ت دافع�اً قوي�اً 
الستفزازي كممثلة وقبولي هذا الدور، وال أنتظر 
أن ُتعرض عليَّ كل يوم ش�خصية بهذه التفاصيل 

والتركيبة.
•هل عانيِت من تجربة ال�60 حلقة؟

ل�م تكن الم�رة األولى الت�ي أقدم فيها مسلس�ًا 
م�ن 60 حلق�ة، فق�د ُخض�ت التجربة قب�ل ذلك 
في مسلس�ل »جذور«، وأضافت ل�ي كثيراً، وهو 

مسلسل مصري- لبناني.
أم�ا ف�ي ه�ذا العمل فل�م نش�عر أن�ه 60 حلقة، 
فالش�ركة المنتج�ة كان�ت منظم�ة إل�ى أقصى 
درج�ة، وهناك التزام في مواعي�د التصوير، ولم 
نتوق�ف يوماً ط�وال مدة التصوير باس�ثناء يوم 
اإلج�ازة الع�ادي المس�موح ب�ه، وال توج�د أي 
مشاكل إنتاجية تجعلنا نتوقف، لذلك خرجت من 
المسلس�ل دون أن أش�عر بطول مدته، باإلضافة 
إلى اس�تمتاعي به�ذا الدور وعدم ش�عوري بأي 

إرهاق.
• دائم�اً ما ينت�اب الفنان قلق من ع�رض العمل 

خارج رمضان، فكيف تعاملت مع هذا األمر؟
أنا من مش�جعي عرض األعم�ال خارج رمضان، 
ويجب إيجاد مواسم أخرى للجمهور طوال العام 
تافي�ًا للتك�ّدس ف�ي ش�هر واحد فق�ط، فهناك 
اآلالف م�ن الفنيين الذين يج�ب أن يعملوا طوال 

العام، وليس ثاثة أش�هر فق�ط. الدراما صناعة 
مثلها مثل صناعة السينما يجب أن تستمر طوال 
الع�ام، وهناك أكثر من تجرب�ة أثبتت أن األعمال 
الت�ي تعرض خ�ارج رمضان يتابعه�ا الجمهور، 
وف�ي مسلس�ل »عي�ون القل�ب« الح�ظ الجميع 
زيادة نسبة اإلعانات مع استمرار عرض العمل، 

ما يعني أن هناك نسبة مشاهدة مرتفعة.
• تخوضي�ن تجرب�ة جدي�دة ومختلف�ة وه�ي 
مسلس�ل بوليس�ي بعنوان »من الجان�ي«، كيف 

جاء ترشيحك لهذا العمل؟
بالصدفة، فالشركة المنتجة لهذا العمل هي نفسها 
التي أنتجت برنامج »فؤش في المعسكر«، وبعد 
المقل�ب الذي حدث ل�ي في البرنام�ج واإلصابة 
التي تعرض�ت لها، وجدته�م يتحدثون معي عن 
رغبتهم في انضمامي إلى فريق عمل المسلس�ل، 
وهو تجربة بوليسية يتكون من 13 حلقة، عبارة 
عن جريمة قتل في كل حلقة، وأبطال المسلس�ل 
فريق بحث جنائي نقوم بالتحقيق حتى يكتشف 
»من الجاني«، باإلضافة إلى تحّمسي بشدة إلياد 
نص�ار، فأنا أصفه بأنه عفري�ت تمثيل ومجتهد، 
ووج�دت أن وقوف�ي أمامه بالتأكيد س�يصقلني 

أكثر ويعطيني خبرة.
• لماذا اقتصر المسلس�ل على ثاث عشرة حلقة 

فقط؟
ألن الش�ركة قّررت أن تعرض حلق�ة واحدة كل 
أسبوع، وليس سهاً أن نصّور حلقات كثيرة تذاع 
كل يوم، فالحلقة الواحدة التي تمتد لساعة كانت 
بمثابة فيلم س�ينمائي كامل، والمجهود المبذول 
في الحلقات ال� 13 كان أكبر بكثير من المجهود 
المبذول في ال�60 حلقة في المسلس�ل، فشعرت 
وكأنن�ي صورت 13 فيلم�اً، والتصوير الخارجي 
في كل حلق�ة كان متعباً، فكنا نعمل 16 س�اعة 

في اليوم الواحد.
•- تردد أنك ستش�اركين إي�اد نصار بطولة عمل 

آخر وهو »أريد رجاً«، فهل هذا صحيح؟
سأش�ارك في مش�هد واحد أمام إي�اد، أي ضيفة 
ش�رف لمش�هد، وليس كما يتردد من أنني أقوم 

بالبطولة أمامه في المسلسل.
- لم�اذا تركزي�ن أكثر ف�ي الدراما على حس�اب 

السينما؟
بالنس�بة إلى الظ�روف التي مّرت بها الس�ينما، 
فاألفام التي قّدمتها جيدة وليس�ت قليلة، خال 
الفترة الماضية، مثل: »برتيتا«، و»وش سجون«، 

و»حلم العمر«، و»المواطن برص«.
- هل لديك أعمال س�ينمائية تس�تعدين لها خال 

الفترة الحالية؟
ع�رض عل�يَّ أكثر م�ن عم�ل، لكن االنتق�ال من 
مرحلة فنية إلى أخرى يزيد من صعوبة االختيار، 
وأنا أريد أن أختبر مرحلة فنية جديدة فيها نضج 

أكبر واختيارات أفضل.
- كان�ت بدايت�ك كمذيع�ة، ألم تش�تاقي إلى هذه 

المهنة؟
»وحش�تني« كثيراً، لكنني أري�د أن أقدم برنامجاً 
يضي�ف ل�ي كفنان�ة وال أخس�ر من خال�ه، أي 
برنامج�اً يكون مثله مثل العمل الفني الذي يترك 
بصمة ويظل الجمهور يتذكره باس�تمرار، وأريد 

قناة مهمة ألنها ستفرق معي ومع البرنامج.
- من هم أصدقاؤك من الوسط الفني؟

إين�اس كامل فهي صديقت�ي المقربة، باإلضافة 
إلى أيتن عامر، وحس�ن الرداد، وعمرو يوس�ف، 
وأحم�د صفوت، وأيضاً أحم�د رزق وزوجته من 
أصدقائي المقربين، وتامر حس�ني، وأحمد زاهر 
وزوجته فهما يس�كنان معي في العمارة نفسها 

وبالشقة المجاورة لي.
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أكد الفنان حاتم العراقي أن برامج الهواة تلعب دورًا 

أساسيًا ومحوريًا في تطوير األغنية العربية، خصوصًا لجهة 
اكتشاف األصوات الجديدة، وتقديمها للجمهور. وأعتقد 

أن خريجي هذه البرامج عليهم مهمة إكمال طريقهم ورسم 
مستقبلهم، وأال يعتمدوا اعتمادًا كليًا على ما حققوه من 

خالل هذه البرامج".
وعن صحة ما تردد حول ديو سيجمعه قريبًا بابنه قصي 

علق حتام العراقي قائاًل :"قصي هو روحي وهو وجهي اآلخر، 
وبالطبع سيشاركني في الجلسات التي سأصورها وسيؤدي 

أغنية منفصلة لنفسه، كما سنقدم أغنية مشتركة معًا".

أزمة صّحية طارئة وسفر مفاجئ، عاشتهما الفنانة منة فضالي التي بدأت بالتعافي منها، إال انها قبل أن تعود 
لتواصل تصوير دورها في مسلسل "وش تاني" سافرت إلى باريس وهو ما جعل البعض يعتقد بوجود مشاكل 
بينها وبين أسرة المسلسل.منة في تصريح خاص نفت أن تكون هناك مشاكل، وقالت إنها حرصت على السفر قبل 
أسبوع من العودة للتصوير، حيث نصحها الطبيب بالتزام الراحة خالل هذه الفترة، وقررت السفر للحصول على 
الراحة، وأيضًا للتسّوق، إذ يبقى لها بعض المشاهد في المسلسل فقررت شراء مجموعة من المالبس واألكسسوارت 
خاصة أّن الشخصية التي تقّدمها في المسلسل بالرغم من أّنها في البداية تكون فتاة فقيرة، تتحول بعد أن تتزوج 
برجل األعمال حسين فهمي، لتصبح شخصية مختلفة حتى تقع في حب شخص آخر.وعن التعاون مع كريم عبد 
العزيز، قالت إنها مستمتعة كثيرًا بالكواليس في مسلسل "وش تاني"، الذي تنتظر عرضه بفارغ الصبر لتقديمها 
شخصية جديدة ومفاجأة لجمهورها.وعن ابتعادها عن السينما وتركيزها على الدراما تقول منة إنها بالفعل مقّلة 
في أعمالها السينمائية مقارنة بالدراما، ولكّنها لطالما رفضت األدوار التي ال تليق بها خاّصًة أّنها دائمًا ما تحب أن 

تقّدم أعمااًل بعيدة عن خدش الحياء، فهي لها خطوطها الحمراء وتدقق كثيرًا في ما ُيعرض عليها.

ديانا حّداد تصدر كليب ميجانا
 

من ألحان الموسيقار طال، تستعد الفنانة ديانا حداد، إلطاق أحدث أغنياتها المصّورة "األرض 
غّن�ت ميجانا" خال االي�ام المقبلة، مجددة تعاونه�ا مع المخرج فادي ح�داد، ضمن إطاالت 
مختلف�ة جديدة، ومن كلمات الش�اعر عب�د الله أبو راس وتوزيع حس�ام كام�ل، اختارتها من 
أغنيات ألبومها األخير "يا بشر" الذي طرح أخيراً.وعلى مدار يومين عمل في لبنان، وفي مواقع 
ُصّممت وُبنيت خصيصاً لتصوير العمل، أنهى فادي حداد عمل المونتاج النهائي لعرض األغنية 

التي تحمل عنواناً متمّيزاً "األرض غنت ميجانا" باإلضافة الى لحنها وكلماتها المختلفين.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

بغداد الفن يف كل زمان
 لي�س بالجدي�د الق�ول  ان بغ�داد تعتب�ر ام الدنيا وس�يدة 
الباد وجنة  االرض وانها ال نظير  لها في مش�ارق االرض 
ومغاربه�ا .. ولكن الذي حدث ان الغ�زاة وعلى مر الحقب 

التاريخية قد حاولوا قتلها ... وطمس معالمها .
وحينم�ا نعود لما كتبه الرواة عن الوجه الفني لبغداد نجد 
ان العص�ر العباس�ي قد حفل بان البع�ض كان يمارس ما 

يسمى )بطيف الخيال( او )خيال الظل( على ضوء الشموع 
.. وهو نوع من الكوميديا التي مارسها العراقيون في ذلك 
العصر !!.وفضا عن ذلك .. كان البعض حين يسمع الغناء 
)يمزق ثوبه( من ش�دة الفرح او )يدق رأس�ه بالجدار (  .. 
او )يتعف�ر بالتراب( .. او )يعض بنان�ه (  حين يتوحد مع 

المغني في تدفقه العاطفي!!.

وم�ن الطريف ان نذك�ر ايضا ان للخط�اط المعروف )ابن 
مقله( دار على ش�اطئ دجل�ة وألحق بها ماذ امن  النواع 
الطي�ور تاتيه من اقاصي الباد .. فهناك طيور لها اصوات 
جميل�ة .. وطي�ور له�ا ريش جمي�ل .. وطي�ور ال تطير .. 
وهن�اك م�اذ اخر يأوي في�ه  الغزالن والنع�ام وااليائل .. 
وبمثاب�ة حديق�ة حيوان�ات ملحق�ة بقصر الخط�اط ابن 

مقل�ه !!.والذي وددت ذكره :ان الحي�اة ال تخلوا  في بغداد 
تحديدا غارقة بالفن والهواي�ات  التي ال تخلوا من الفنون 
.. ال�ى جانب كونها كانت وعلى بس�اطتها عامرة باالمان 

واالجواء التي ترتوي من ذلك االمان !!.
وهن�ا البد من االش�ادة الى حال�ة طربية حدثت للش�اعر 
الغنائي المصري احمد رامي خال زيارته لبغداد وحضوره 

للحف�ل الذي غنى به مط�رب الغناء العراق�ي االول محمد 
القبانج�ي .. انه ل�م )يمزق ثوبه( من ش�دة اعجابه بغناء 
القبانج�ي .. وانما ق�ام برمي )طاقية رأس�ه( الى االعلى 
اكث�ر من م�رة تعبيرا على توح�ده وتدفق�ه العاطفي مع 

مطربنا الراحل !!.

دينا فؤاد: لـم أرغب يف اقتحام حياة فاتن محامة...

سمرية سعيد تتألق يف ليايل مازاغان وتبهر 
اجلمهور غناًء وحضورًا



7 مسلسالت ملدينة اإلنتاج يف رمضان
بات من المؤكد أن تخوض مدينة اإلنتاج اإلعالمي سباق دراما رمضان المقبل بسبعة مسلسالت، 

أغلبها إنتاج مشترك مع شركات أخرى، بعد أن قررت تأجيل تصوير مسلسلين آخرين، وفضلت الدفع 
بهما في موسم آخر.ومن بين العملين اللذين تأكد غيابهما عن السباق مسلسل "الضاحك 

الباكي" بسبب ضيق الوقت والخالف علي كثير من تفاصيل العمل، المرشح لبطولته الفنان 
أشرف عبد الباقي.

وي�روي المسلس�ل قصة حياة الفن�ان الكوميدي نجيب الريحاني ، كم�ا يرصد العمل عالقته 
بوالده الذي كان ينتمي للطبقة األرس�تقراطية ويخس�ر أمواله ليعي�ش بعد ذلك حياة الفقر، 
وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي وإخراج س�عيد حامد.وهذه هي المرة الثانية، التي يتم 
فيه�ا تأجي�ل هذا العمل، حي�ث كان من المفترض أن يت�م تقديمه ع�ام 2011 على أن يتولى 
بطولت�ه الفنان صالح عبد الل�ه وينتجه صادق الصباح، ولكن تم تأجيل العمل وقتها بش�كل 

مفاجئ، ليعود الحديث عنه مرة ثانية في العام الحالي، قبل أن يتم تأجيله مرة ثانية.
كذل�ك تق�رر تأجيل مسلس�ل "طلع�ت حرب" لرمض�ان بعد المقب�ل للمخرجة إنع�ام محمد 
عل�ي والمؤل�ف محمد الس�يد عيد، وهو عمل مؤجل منذ س�نوات أيضا، ويتن�اول قصة حياة 
االقتصادي المصري الش�هير طلعت حرب مؤس�س بن�ك مصر.أما األعمال الت�ي تنافس بها 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي في موس�م رمضان المقبل فهي مسلس�ل "مملكة يوسف المغربي" 
للمؤلف حمدي يوس�ف والمخرج عادل األعصر بطولة مصطفى فهمي وعال غانم وأنوشكا، 

وهو إنتاج مباشر للمدينة.

دومينك حوراين تنرش مقطع فيديو لسياراهتا املفضلة ...
  

بالرغم من مرور أكثر من شهر على إقامة المعرض، نشرت الفنانة اللّبنانّية دومنيك حوراني مقطع فيديو من مهرجان 
اإلمارات للسيارات الكالسيكية الذي أقيم في مارس 2015 في وسط مدينة دبي، حيث زارته مع إبنتها.
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على الرغم من أّن الممثلة رانيا يوسف ال تزال تواصل تصوير دورها في "أرض النعام"، المقّرر عرضه في 
شهر رمضان المقبل، بينما انتهت من تصوير فيلمها الجديد "من ضهر راجل" الذي سُيعرض قريبًا، 

تعاقدت على المشاركة في عمل جديد من إنتاج السبكي بعنوان "شد أجزاء"، تتقاسم بطولته مع محمد 
رمضان.رانيا التي تشارك في أكثر من عمل سينمائي تقول في تصريح خاص لنواعم، إنها سعيدة ألنها 
عادت للسينما بقوة بعد غياب، وإّنه بعد عرض "ريجاتا" بدأت بتصوير "من ضهر راجل"، واليوم تقرأ 
سيناريو "شد أجزاء". وعن التعاون مع السبكي و محمد رمضان، أوضحت أنها التقت بالمنتج في فيلميها 
األخيرين، ووصفت رمضان بأّنه فنان رائع والعمل إلى جانبه ممتع.أما عن "أرض النعام"، فقالت إنها عادت 
إلى التصوير مجددًا، بعد أن صّرحت لنواعم عّما حدث معها على بالتوه التصوير، وأوضحت أن التعّدي 
من البلطجية كان بسبب مشكلة مع أحد الجيران، وأن فريق العمل لم يكن يعلم األسباب الحقيقية وراء 
المشكلة، ولكن بعد أن انتهت المشاجرة اتضحت االسباب ولكن سيعود التصوير مجّددًا في نفس المكان 

نظرًا لوجود الديكور ومن الصعب تغييره في الوقت الحالي.

دمشق- يستعد الممثل محمد خير الجراح للمشاركة في مسلسل جديد 
بعنوان "صدر الباز"، مع المخرج تامر إسحق في إطاللة جديدة له على دراما 
الموسم الجديد.وفي تصريحات صحفية قال الجراح أنه سيكون في العمل 

الذي يلعب بطولته الممثل سلوم حداد، لكنه فضل عدم البحث في أية 
تفاصيل حتى اآلن.وكشف عن مشاركة له مع المخرج نجدت أنزور في مسلسل 
" امرأة من رماد"، دون أن يكشف عن تفاصيل شخصيته فيه أيضًا.والعمالن 
هما رابع ظهور للجراح في الموسم الجديد بعد انتهائه من تصوير مشاهده 

في مسلسل "أبو دزينة"، مع المخرج فادي غازي، وانتهائه قبل أشهر من 
تصوير شخصية أبو بدر في الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة" مع المخرج 
عزام فوق العادة.ويشار إلى أن محمد خير الجراح متواجد في بيروت حاليًا، 

وسيعود إلى دمشق خالل أيام قليلة للقيام بالمشاريع الجديدة.

ما هو سبب زيارة شريين املفاجئة لبريوت؟
 

ت�زور النجم�ة المصرية ش�يرين عبد الوه�اب بيروت أليام مع�دودة، وعلمت نواعم أّن س�بب 
زيارتها هو لقضاء فترة اس�تراحة بعد تصوير مسلسلها الجديد "طريقي"، الذي نفت أن يكون 
يروي سيرة حياتها.ووفق المعلومات نفسها فإّن شيرين لم توقف أو تتمّنع عن المشاركة في 
المسلس�ل المنتظر، بل على العكس فهي س�عيدة جداً بالمش�اركة هذا العام في عمل رمضاني 
جديد، وهي المرة األولى التي ستكون فيها شيرين من بين نجمات المائدة الدرامية المصاحبة 
للش�هر الكريم.أما عن أس�باب رحلة ش�يرين للبنان، فكما قلنا جاء جزء منها كاس�تراحة من 
التصوير، خصوصاً أّن أحوال الطقس تحس�نت في بيروت، وهي ستستغل فترة بقائها من أجل 

التسّوق وشراء المالبس واألكسسوار، ومعروٌف عن شيرين حّبها لل�Shopping في لبنان.

بغداد الفن يف كل زمان
 لي�س بالجدي�د الق�ول  ان بغ�داد تعتب�ر ام الدنيا وس�يدة 
البالد وجنة  االرض وانها ال نظير  لها في مش�ارق االرض 
ومغاربه�ا .. ولكن الذي حدث ان الغ�زاة وعلى مر الحقب 

التاريخية قد حاولوا قتلها ... وطمس معالمها .
وحينم�ا نعود لما كتبه الرواة عن الوجه الفني لبغداد نجد 
ان العص�ر العباس�ي قد حفل بان البع�ض كان يمارس ما 

يسمى )بطيف الخيال( او )خيال الظل( على ضوء الشموع 
.. وهو نوع من الكوميديا التي مارسها العراقيون في ذلك 
العصر !!.وفضال عن ذلك .. كان البعض حين يسمع الغناء 
)يمزق ثوبه( من ش�دة الفرح او )يدق رأس�ه بالجدار (  .. 
او )يتعف�ر بالتراب( .. او )يعض بنان�ه (  حين يتوحد مع 

المغني في تدفقه العاطفي!!.

وم�ن الطريف ان نذك�ر ايضا ان للخط�اط المعروف )ابن 
مقله( دار على ش�اطئ دجل�ة وألحق بها مالذ امن  النواع 
الطي�ور تاتيه من اقاصي البالد .. فهناك طيور لها اصوات 
جميل�ة .. وطي�ور له�ا ريش جمي�ل .. وطي�ور ال تطير .. 
وهن�اك م�الذ اخر يأوي في�ه  الغزالن والنع�ام وااليائل .. 
وبمثاب�ة حديق�ة حيوان�ات ملحق�ة بقصر الخط�اط ابن 

مقل�ه !!.والذي وددت ذكره :ان الحي�اة ال تخلوا  في بغداد 
تحديدا غارقة بالفن والهواي�ات  التي ال تخلوا من الفنون 
.. ال�ى جانب كونها كانت وعلى بس�اطتها عامرة باالمان 

واالجواء التي ترتوي من ذلك االمان !!.
وهن�ا البد من االش�ادة الى حال�ة طربية حدثت للش�اعر 
الغنائي المصري احمد رامي خالل زيارته لبغداد وحضوره 

للحف�ل الذي غنى به مط�رب الغناء العراق�ي االول محمد 
القبانج�ي .. انه ل�م )يمزق ثوبه( من ش�دة اعجابه بغناء 
القبانج�ي .. وانما ق�ام برمي )طاقية رأس�ه( الى االعلى 
اكث�ر من م�رة تعبيرا على توح�ده وتدفق�ه العاطفي مع 

مطربنا الراحل !!.

فنان�ة مثقفة متمّكنة م�ن أدواتها، تألقت على 
خش�بة المس�رح، لتنتق�ل وبقوة إلى الشاش�ة 
الصغي�رة، حي�ث أثبتت وجودها على الس�احة 
الفنية. تحاول دائماً أن تدرس خطواتها بعناية، 
وتنتقي من األدوار ما يقّدمها بالشكل الصحيح 
. »له�ا« التق�ت الممثل�ة ع�ال باش�ا وكان هذا 

الحوار.
• أن�ت خريجة المعهد العالي. ماذا يقّدم المعهد 
أكاديمي�اً للممثل؟ وهل هو بطاقة دخول للعمل 

في الوسط الفني؟
أنا خريجة المعهد العالي منذ عام 2009، وكثيراً 
م�ا يغفل الوس�ط الفني عن ذك�ر دوره الكبير، 
ما لم نتحدث عن اإلغف�ال لدى الجمهور، وذلك 
ألس�باب عدة يصعب ذكرها هنا. فالمعهد ليس 
نادي�اً مفتوحاً فقط للهواة وأصحاب المواهب، 

بل هو يمّهد لمرحلة االحتراف.
وهن�ا يب�دو الس�ؤال كبي�راً، ع�ن دور الفن�ان 
وحقيقة عمل�ه وُحبِه لموهبت�ِه بوصفه واعياً 
بالش�يء الذي يقوم به ويمارسُه. واألهم األثر 
التواصلي المباش�ر مع الجمهور فهو ِبال ش�ك 
يحت�اج لتأس�يس مدرس�ي أكاديم�ي م�ن باب 
الوعي بالش�يء. من هنا تظه�ر أهمية خريجي 

المعهد العالي.
• لع�ل إطاللتك األهم في الدراما كانت من خالل 
مسلس�ل »تخت ش�رقي«، ماذا عن تجربتك مع 

المخرجة رشا شربتجي؟
تجربة »تخت ش�رقي« ش�ديدة األهمية، لكون 
نص يم مشهدي إشكالياً وعميق الصلة بالذروة 
الواقعية للمجتمع الس�وري، إحاالت فنية يبدو 
فيه�ا االقتط�اع من الواق�ع س�احراً ومفاجئاً. 
وطبعاً اكتمل بإخراج رشا شربتجي التي تطرح 
ُبعداً ش�ديد الخصوصية والتميز، فالتجربة مع 
الدرام�ا المصري�ة بّين�ت رؤية ه�ذه المخرجة 
الواسعة والمتألقة، ودرجات إحساس عدستها 
الفنية اإلبداعية في الت�واؤم مع نص الروائي- 

السينارسيت.
كان »تخت شرقي« من أهم األعمال التي قدمتها، 
فالشخصية مركبة وتعقيداتها فتحت لي مجاالً 
للخروج م�ن االعتياد إلى الُمرك�ب، ومن الدور 
النمطي إلى الدور التفاعلي الذي ال يقتصر على 
تس�يير النص بل االنفع�ال بِه من ك�ون خدمة 
النص والعدس�ة تحتاج أدواراً شبيهة بما ُقمت 
به في شخصية »هارموني«، ومن هذه الزاوية 

أحبني الجمهور على ما أعتقد،
• بدأن�ا نالح�ظ ظاه�رة األج�زاء ف�ي األعمال 

الدرامية، هل هي تقلّل من قيمة العمل؟
ليست الُمشكلة باألجزاء، سواء تعّددت أو قلت، 
المهم ف�ي أي عمل فن�ي الغاي�ة الجمالية التي 
يقّدمه�ا، فقد يقدم أحٌد ما عمالً بتس�عين جزءاً 
وينتق�ل بنا ف�ي كل جزء إلى عال�م جديد ضمن 
عملي�ة غائي�ة تهدف إل�ى إيصال حال�ة روائية 
أو س�ردية طويلة إلى ش�كلها األجم�ل واألكثر 

تعبيراً.
أما األجزاء التي تستجر نجاح الجزء األول فهي 
واضحة الس�وء وال تحتاج لتقييمات ُكبرى وال 

تمتلك رؤية فنية مهما كثرت األحداث.
• هل الج�رأة الدرامية الت�ي يرفضها الكثيرون 

باتت مطلوبة لنجاح العمل؟
اعت�رض على توصيف بعض األعمال بالجريئة، 
فالعمل الفني ال يقوم على مش�هد جريء ألنثى 
ما، والتوصي�ف ينبع من الثقافة الذكورية التي 
يطرحها المجتمع لألسف، العمل الفني ال يقوم 
عل�ى بع�ض المش�اهد، وال عل�ى دور مبالغ بِه 
م�ن أي أنثى، العمل الفني كل متكامل، وال تنبع 
أهمية الش�خصية م�ن خالل اإلث�ارة المقّدمة، 
إال إذا كان العم�ل بح�د ذاته قائماً على ترس�يخ 
جاذبية مبالغ فيها لدور الجسد ودور اإلحاالت 
التي تطرح الجرأة بوصفها إعجازاً، في كل هذا 
أن�ا اعترض على أي عمل قائ�م على تكريس ما 
يس�مونه الجرأة، وال أنظر إل�ى العمل الفني إال 

بمعناه الُكلي والجمالي والغائي.
• الدراما باتت عربية مشتركة بين نجوم الوطن 

العربي، هل هذا لصالحها؟
الخل�ط بحد ذات�ه ال يرفع من مس�توى العمل، 
االنتقائي�ة العالي�ة والدقيق�ة لما يخ�دم النص 
هي األه�م، عموماً تحتاج بعض النصوص لهذا 

االنتق�اء خصوص�اً أن هن�اك بيئ�ات عربية 
أصبحت مختلطة بمختلف الجنس�يات 

العربية. تس�ير األعمال المختلطة 
لرس�م حالة فني�ة وجمالية 

عموم�اً،  ُملفت�ة  إبداعي�ة 
الخب�رات  تكتن�ز  حي�ث 

أعمال  في  واإلبداعات 
تتلقى ُبعداً جماهيرياً 

جيداً.
• ما ه�و تقويمك 

للدراما أخيراً؟
تنوع�ت  عموم�اً 

الدرامي�ة  األعم�ال 
ية  ر لس�و ا
كم�ا  ووصل�ت 

ل�ذروة  يب�دو 

تنوعه�ا، في هذا الش�أن يحت�اج المتابع العام 
للت�روي قبل إط�الق التقوي�م، زي�ادة األعمال 
س�تؤدي إلى اصطفاء طبيعي يطرحه الس�وق 
والجمهور واالنع�كاس الفني العام، لكن وكما 
ف�ي كل ش�يء ف�ي الواقع هن�اك فت�رات ذروة 
وفت�رات انحس�ار، ولو اش�تكى الكثي�رون من 
التقليدية والنمطية في األعمال إال أن هذين من 
طبيع�ة الواقع الفني وطبيع�ة الحياة الواقعية 

أيضاً.
لك�ن من ميزات الدراما الس�ورية أنها ال تنحدر 
أخي�راً  ضعيف�ة  األعم�ال  كان�ت  وإن  كثي�راً، 
فستكون ممتازة في المرحلة المقبلة، وهذا ما 

تفرضه الخبرة المتراكمة للدراما السورية.
• كنت بطلة مسلسل »القربان«، ماذا أضاف هذا 

العمل إلى تجربتك؟
رس�م »القرب�ان« ملمح�اً جمي�اًل ف�ي الدراما 
السورية، وقدمُت فيه شخصية حديثة وشديدة 
الواقعية وش�به ُمهملة لدى الكتاب السوريين، 
وأضاء على ش�خصية واقعية تستحق المعاينة 
والترس�يخ عل�ى المس�توى الفن�ي والدرامي، 
بالعم�وم قدم القرب�ان لي إحدى الش�خصيات 
الت�ي تنمو ف�ي داخل�ي، والكاتب رامي كوس�ا 

كاتب طموح وله رؤية للدراما جميلة ومهمة.
الممثل�ة ه�و مفت�اح  •  ه�ل ش�كل 

نجاحها، أم أن الموهبة هي األساس؟
نح�ن في زم�ن الصورة، وفي زم�ن تطغى فيه 
االس�تجابة الجمالي�ة بمعناها الس�طحي على 
القيم�ة الجمالي�ة الت�ي ُتقدم�ه الموهبة. وكل 
ذلك محكوم بطبيع�ة األذواق العامة التي تهتم 
بالجم�ال واإلش�هار الجمال�ي ِب�ال ش�ك، لك�ن 
بالتأكي�د تتس�ع كالً الدائرتي�ن دائ�رة الجم�ال 
ودائ�رة الموهب�ة، ويثب�ت الزم�ن دوم�اً تقدم 
الموهبة على أي ش�يء، خصوص�اً في األدوار 
المركبة والمعقدة الت�ي تحتاج الموهبة كركن 

أولي وجوهري قبل ُكل شيء.

 

عال باشا: العمل الفني ال يقوم عىل ُجرأة أنثى ما...

                                                

 
انته�ز الفنان محمد فؤاد توّقف تصوير مسلس�له »الضاهر«، وقّرر االنتهاء 
من وضع اللمس�ات األخيرة على ألبومه الذي اختار أغنيته »س�الم« لتكون 
عنواناً له.ويقوم فؤاد حالياً بتصوير البوستر الخاص باأللبوم، الذي أعلن 

عن طرحه أكثر من مرة من قبل وتّم  تأجيله، ويتعاون فيه مع الشعراء 
والملحني�ن، أمي�ر طعيم�ة وهان�ي عبدالكريم ورامي جم�ال ووليد 

س�عد وخالد عز وأس�امة هندي.يذكر أن فؤاد يع�ود بهذا األلبوم 
إلى الس�احة الغنائية بعد غياب أربع س�نوات، منذ طرح آخر 

ألبوماته »بين إيديك«، كما قّرر تصوير إحدى أغنيات ألبومه 
بطريق�ة الفيديو كليب، بالتزامن م�ع طرح األلبوم قريباً، 

لكنه لم يس�تقر عليها حتى اآلن.وكان مسلس�ل »الضاهر« 
قد توّقف بعد خالفات حول سعر بيعه، بين منتجه تامر عبدالمنعم 

وإحدى القنوات الفضائية

بعد توقف »الضاهر«: 
حممد فؤاد يعود اىل ألبومه
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      وولفجانج مونشاو 
 

خبراء االقتصاد الكلي عالقون 
مرة أخرى في نقاش عن مستقبل 
مهنتهم. أحد األمثلة كان النقاش 
األخي�ر بين لورانس س�مرز وبن 
برنانك�ي ع�ن األس�باب العميقة 
داف�ع  االقتص�ادي.  للتباط�ؤ 
س�مرز -وزير الخزانة األمريكية 
األس�بق- عن الحج�ة الداعية إلى 
»الرك�ود طويل األم�د«، في حين 
يرى رئيس مجلس اإلدارة السابق 
لالحتياط�ي الفيدرال�ي أن هن�اك 
فائضا من المّدخرات على حساب 

االستثمار.
إنه نقاش ُمتحّضر ومس�تنير، 
لكن�ه أيضاً يخفي مش�كلة أعمق 
الركود  الكل�ي.  داخ�ل االقتص�اد 
طويل األمد، وه�و انخفاض حاد 
في معدالت النمو التي تدوم لفترة 
طويل�ة ج�داً، لي�س أم�راً يمكنك 
ضبطه بسهولة مع الجيل الحالي 
م�ن نظري�ات ونم�اذج االقتصاد 

الكلي.
جزء من ه�ذا النقاش يذّكرني 
بالنق�اش بين علم�اء الرياضيات 
في نهاي�ة القرن ال��19. في ذلك 
الوق�ت، كان علم�اء الرياضي�ات 
-وعلماء الفيزياء أيضا- يعتقدون 
أنه�م تمكن�وا م�ن ح�ل معظ�م 
المشاكل، تماماً مثلما كان يعتقد 
خبراء االقتصاد حتى عام 2008.

م�ن المفيد الع�ودة إلى إحدى 
بعالِ�م  تتعل�ق  الت�ي  الوقائ�ع، 
الرياضي�ات األلمان�ي، ريتش�ارد 
ديدكيند. كان واحداً من الثوار في 
عص�ره، اس�تخدم أس�لوبا جديدا 
إلثب�ات نتيج�ة مهم�ة. طريقت�ه 
يمكن أن تك�ون معروفة للجميع 
الي�وم، لكنها كانت ثورية في ذلك 
الحي�ن. وقتها كانت االس�تجابة 
ليوبولد  التقليديين قاس�ية.  م�ن 
كرونيك�ر، وهو عالِ�م رياضيات 
بره�ان  وص�ف  آخ�ر،  ألمان�ي 
ديديكين�د بأن�ه غي�ر ُمج�د عل�ى 
أس�اس أنه ال توجد ل�ه تطبيقات 

عملية. وكان رد ديديكيند، بشكل 
غير مفيد، أنه أراد »وضع األفكار 

مكان العمليات الحسابية«.
االس�تقرار  ع�دم  ظه�ور 
الُمزم�ن هو التحّدي ال�ذي ُيعادل 
االقتص�اد الكل�ي الي�وم. األدوات 
ِقب�ل  الُمس�تخدمة م�ن  الحالي�ة 
خبراء االقتصاد الكل�ي في التيار 
الع�ام ال يمك�ن أن تتعام�ل م�ع 
هذا بشكل مناس�ب. هناك حاجة 
األدوات  وه�ذه  جدي�دة.  ألدوات 
موج�ودة في تخصص�ات أخرى، 
لك�ن بالنس�بة لخب�راء االقتصاد 
الكلي تبدو غريبة اليوم كما كانت 

األش�ياء المج�ردة تب�دو لعلم�اء 
الرياضيات في القرن ال�19.

ف�ي الوق�ت الحال�ي، ال ي�زال 
التقليديون يحكمون. فقد تمّكنوا 
المناط�ق  ح�روب  تج�اوز  م�ن 
األيديولوجي�ة في الق�رن ال�20، 
من خ�الل القفز نح�و جيل جديد 
م�ن النم�اذج االقتصادي�ة الت�ي 
كانت معقدة فنياً -حس�ب معنى 
عل�م الرياضيات في القرن ال�19. 
دمج�ت النماذج م�ا تعلّمه خبراء 
االقتصاد عن األس�واق المختلفة 
مع المعرفة بشأن االقتصاد ككل، 
حت�ى أن�ه ت�م تصميم ما ُيس�مى 

نم�اذج التوازن الع�ام اإلحصائي 
الديناميك�ي للتعام�ل م�ع بعض 
االضطرابات غي�ر المتوقعة، مثل 
التكنولوجي�ا. لكنه�ا لم  صدم�ة 
تُكن قادرة تماماً على التعامل مع 
الصدمات الت�ي حصلنا عليها في 
نهاية المطاف - أزمة مالية وعجز 

عن سداد الديون وانكماش.
رياضي�ة،  نظ�ر  وجه�ة  م�ن 
النماذج الحديث�ة لديها على األقل 
ثالث مّيزات مشكوك فيها. األولى 
هي افتراض وجود توازن اقتصاد 
كل�ي واح�د - فك�رة أن االقتصاد 
يعود إلى وضعه أو مساره السابق 

بعد الصدمة. لكن خبراء االقتصاد 
الكل�ي حالياً ال يملكون إطار عمل 
فنيا متماسكا للتعامل مع الركود 
طويل األمد، أو فائض المّدخرات.

الثاني�ة هي الجان�ب الخطي - 
فك�رة وجود عالقة مباش�رة بين 
األح�داث )يمك�ن تمثيله�ا بيانيا 
على شكل خط مستقيم(. نماذج 
االقتصاد الكلي القياسية معقدة، 
ه�و  فيه�ا  المع�ادالت  ونظ�ام 
المع�ادالت الخطية. لكن إذا أردت 
فهم لماذا كان أداء االقتصاد جيداً 
قبل عام 2007، ولماذا كان هناك 
فاص�ل ف�ي ع�ام 2008، ولم�اذا 

مسار الناتج االقتصادي لم يرجع 
إلى مساره السابق، سيتطلب ذلك 
نماذج تتضم�ن فكرة الطابع غير 
الخط�ي، وحتى نظرية الش�واش 
)الت�ي تبحث في طاب�ع الفوضى 

الظاهرة(.
الناحي�ة  م�ن  ه�ي  الثالث�ة 
بح�د  فئ�ة  ليس�ت  المنطقي�ة 
ذاتها، لكنها مزي�ج من المّيزتين 
وج�ود  افت�راض  الس�ابقتين: 
مس�احة بال حدود بحيث يمكنك، 
أينم�ا كن�ت، الذه�اب أبع�د م�ن 
ذلك. مثال، نحن نعرف أن أس�عار 
تنخف�ض  أن  يمك�ن  ال  الفائ�دة 

كثي�راً إل�ى م�ا دون الصف�ر ألن 
الناس يس�تطيعون دائماً تخزين 
النقود، وبالتالي تجّنب أي س�عر 
فائدة سلبي. المناطق المحظورة 
مث�ل الح�د األدنى الصف�ري هي 
حقول ألغام فنية حين تكون في 
األنم�وذج. وهن�اك أم�ور غريبة 
تح�دث عندم�ا تقترب م�ن الحد 

الخارجي للمساحة الخاصة بك.
عدد قليل م�ن هذه االنتقادات 
يترك أثرا دائما ف�ي هذه المهنة. 
الخبراء السائدون استثمروا عمل 
حياتهم في تطوير نماذج التوازن 
الديناميك�ي  اإلحصائ�ي  الع�ام 
الخاص�ة به�م. ويس�تمرون في 
ويأمل�ون  بنماذجه�م،  العب�ث 
سياس�ة  صان�ع  أي  يق�وم  أال 
باستخدامها أصال. لألسف، كثير 
اس�تخدمتها  المؤسس�ات  م�ن 
بالفعل. أحد األمثلة هو استخدام 
األوروب�ي  المرك�زي  البن�ك 
ألنموذج التوازن العام اإلحصائي 
الديناميكي الذي أنتج باس�تمرار 

توقعات متفائلة جداً.
وماذا عن الث�وار؟ أحد النّقاد 
األوائ�ل كان هايمان مينس�كي، 
ال�ذي ط�ور إط�ار عم�ل لكيفية 
فهم أزمة حديثة في الثمانينيات 
والتس�عينيات. لك�ن المؤسس�ة 
األش�خاص  رفض�ت مينس�كي. 
الذين يتحّدون اإلجماع اليوم، مثل 
مينسكي قبلهم، يبقون في غرف 
االنتظ�ار الخاصة به�ذا النقاش، 
على موق�ع »تويتر« والمدونات، 
المعت�رف بها  المج�الت  خ�ارج 

والجامعات الكبرى.
هل سينجحون؟ تماماً، مثلما 
ال يتمت�ع أي م�ن النم�اذج بأمل 
كذل�ك  بمس�تقبلنا،  التنب�ؤ  ف�ي 
بمس�تقبل  التنب�ؤ  أس�تطيع  ال 
االقتص�اد الكل�ي نفس�ه. بعد أن 
النق�اش لفت�رة طويلة،  تابع�ت 
تخمين�ي هو، عل�ى عكس ما في 
الرياضي�ات، أن التح�ّدي الناجح 
س�يأتي م�ن خ�ارج التخصص، 

وأنه سيكون قاسياً.

االقـتـصـاد الـكـلـي 

           بولين سكايباال
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بالطب��ع �الأ�سه��م تاأتي مع خماطر - رمبا كانت �أ�سهم �لطاقة عر�سة لذلك �أكرث من معظ��م �الأ�سهم �الأخرى. فقد �أدى �نخفا�ش �أ�سعار �لنفط �إىل �إرهاق �أ�سهم �سركات �لطاقة، مع 
�أ�سعار �الأ�سهم �ملنخف�سة �لتي ز�دت من توزيع �أرباح �الأ�سهم. و�نخف�ست �أ�سهم جمموعة �سل بن�سبة 17 يف �ملائة منذ بد�ية �أيلول )�سبتمرب(، مع م�ساهمة عملية ��ستحو�ذ مقرتحة 

من جانب �ملجموعة على �سركة بريت�ش غاز �الأ�سبوع �ملا�سي يف هذ� �النخفا�ش.

تـحــركات الــنـفـط والـخـروج مــن األســــهـــم

ربما يقول بعضهم إن أداء أسعار األسهم ليس 
ذا أهمي�ة كبيرة، ش�ريطة اس�تمرار األرباح على 
األس�هم - لكن هل ستستمر؟ شركات الطاقة، ال 
سيما بريتش بتروليوم وشل، تظهر بين الشركات 
العش�ر الكب�رى التي تحتفظ بأس�همها كثير من 
صنادي�ق دخ�ل األس�هم ف�ي المملك�ة المتحدة، 
ما ُيش�ير إل�ى أن مدي�ري الصنادي�ق المحترفين 
متفائلون بش�أن آفاق أرباح األسهم )أو ببساطة 
ال يريدون المجازفة باالبتعاد عن األسهم المهمة 
في المؤشر(. لكن شركات النفط الكبرى واضحة 
م�ن خ�الل غيابه�ا الكام�ل ع�ن محفظ�ة مدير 
صندوق الدخ�ل المعروف ف�ي المملكة المتحدة، 
ني�ل وودف�ورد، الذي غ�ادر مجموعة إنفيس�كو 
بيربيتش�يوال قبل ع�ام إلدارة الصناديق الخاصة 

به.
وهن�اك رأي يق�ول إن أرباح األس�هم ليس�ت 
مس�تدامة على المدى الطويل، ألنها لم تُعد ُتدفع 
بع�د اآلن م�ن التدفق النقدي، لك�ن من خالل بيع 
الس�ندات أو بي�ع األص�ول. س�تيفن الماكرافت، 
وهو مدير صندوق في وودفورد إيكويتي إنكوم، 
كتب في إحدى المدونات في أواخر كانون الثاني 
)يناي�ر( أن أس�عار النفط من المحتم�ل أن تبقى 
منخفضة لبعض الوقت »وأن الش�ركات سيتعين 
عليها إما تخفيض النفقات الرأسمالية، من خالل 
تضمين النمو في المستقبل، وإما تخفيض أرباح 

األسهم«.
وع�دم وج�ود صن�دوق وودفورد في أس�هم 
شركات النفط لم ُيلحق به الضرر، بل ربما منحه 
كثيرا من األمور الجيدة. فقد حقق عوائد بنس�بة 
19.5 في المائة على مدى األشهر الستة الماضية 
على أساس إجمالي العائد، مقابل 12.6 في المائة 
لمؤش�ر فاينانشيال تايمز 100 و15.7 في المائة 

لقطاع صناديق دخل األسهم.
م�ع ذلك، اس�تدامة أرباح األس�هم هي مجرد 
جزء م�ن المخاط�ر بالنس�بة للمس�تثمرين في 
شركات الطاقة. فعلى المدى الطويل هناك مسألة 
»األصول الُمحاصرة« األكبر - الجدال بأن 60-80 
في المائة م�ن احتياطيات الفحم والنفط والغاز 
ل�دى الش�ركات الُمدرجة في البورص�ة يجب أن 
تبقى في باطن األرض، إذا كان العالم س�يحصل 

عل�ى فرصة لمنع ظاهرة االحتباس الحراري من 
تجاوز درجتين مئويتين.

لك�ن يجب أن تقتنع األس�واق به�ذا وهو أمر 
ل�م يتم احتس�ابه في أس�عار أس�هم »أو تكاليف 
سندات« الش�ركات في الصناعات االستخراجية. 
لك�ن المس�تثمرين الذي�ن يراهنون عل�ى أن هذا 
االستمرار سيكون هو الحالة السائدة يجب أيضاً 
أن يراهن�وا ضد أي إج�راء حكومي جاد للحد من 

انبعاثات الكربون.
مع ذلك، هناك صعوبات بالنس�بة لمستثمري 
الصناديق الذين ُيريدون التأكد من تجّنب التعامالت 
في قطاع الطاقة - سواء ألسباب مالية أو تعاطفاً 
مع حملة سحب االستثمارات التي اشتركت فيها 

بعض المؤسس�ات االس�تثمارية. ويوفر مزّودو 
المؤش�ر مؤش�رات متنوعة منخفضة الكربون، 
أو خالي�ة م�ن الفحم األحف�وري، لك�ن من بين 
الصنادي�ق الت�ي يت�م تداولها ف�ي البورصة التي 
يزي�د عددها على خمس�ة آالف صن�دوق، توجد 
مجموعة صغيرة تقوم في أحسن األحول بتعقب 
المؤشرات. وهناك بحث على اإلنترنت كشف عن 
اثنين فقط، من »آي ش�يرز« و«ستيت ستريت«، 
 MSCI ACWI ex-Fossil Fuels يتعقبان مؤش�ر
Index للوق�ود األحف�وري، وكالهم�ا مدرج في 

بورصة نيويورك.
مثل هذه المنتجات تس�تهدف بش�كل رئيسي 
الش�ركات االس�تثمارية ب�دالً من المس�تثمرين 

األف�راد. لكنه�ا توف�ر طمأنين�ة ب�أن التعامالت 
الس�ابقة لقط�اع الوق�ود األحف�وري ال تنطوي 
تلقائي�اً على عقوب�ة األداء. وتظه�ر بيانات من 
مؤش�ر MSCI أن مؤش�ره الخال�ي م�ن الوقود 
األساس�ي،  مؤش�ره  عل�ى  تف�ّوق  األحف�وري 
MSCI ACWI، كالهما على أس�اس تراكمي منذ 
اإلط�الق، ولألعوام التقويمي�ة الثالثة الماضية. 
وفي عام 2013 حقق المؤشر الخالي من الوقود 
األحف�وري عوائد بنس�بة 18.7 ف�ي المائة، من 
حيث قيم�ة بال�دوالر، مقاب�ل 16.8 ف�ي المائة 

للمؤشر األساسي.
وف�ي المملك�ة المتح�دة، تعاون�ت مجموعة 
ب�الك روك م�ع مجموع�ة مؤش�ر فاينانش�يال 

تايمز قبل عام إلطالق مؤش�ر فاينانشيال تايمز 
-FTSE ex-Fossil Fuels I  للوقود األحف�وري

dex Series، لكن ال توجد أي مشاركة للصناديق 
الت�ي يتم تداولها في البورصة حتى اآلن. »ش�ير 
أكش�ن«، الحرك�ة القائمة في المملك�ة المتحدة 
لالستثمار المس�ؤول، قالت في إحدى المدونات 
إنها اتصلت ب� 150 مزّودا في بحثها عن مؤش�ر 
منخفض الرس�وم وخال م�ن الوقود األحفوري 

يقوم بتعقب منتجات االّدخار، لكنها لم توّفق.
في حال اعتمد اآلخرون وجهة نظر وودفورد 
عن ش�ركات النفط، أو اقتنعوا بمخاطر األصول 
الُمحاصرة، ربما تتوّفق حركة ش�ير أكش�ن في 

المرة المقبلة.
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   ال ش�ّك أن مقول�ة “العالم قرية صغي�رة” صارت واقعية 
تمام�اً ف�ي الحقبة األخيرة، بع�د هذا الك�ّم الهائل في عدد 
القنوات الفضائي�ة العربية والعالمية، ولك�ن هناك العديد 
من الجوانب الس�لبية التي تؤثر على حياة اإلنس�ان، ولعل 

من أهم هذه الجوانب الركون إلى الكسل.
أصب�ح في مقدور اإلنس�ان أن يحصل على ك�ّم ضخم من 
المعلومات الدقيقة والتفصيلية، والتي كانت من قبل تحتاج 
إلى مجهود كبير وبحث طويل حتى يتم الحصول على جزء 
يس�ير منها، ويكون اإلنس�ان مس�ترخيا في منزله، وفي 
هذا الس�ياق يقول إبراهيم علي، )مهندس(، إنه ال يستطيع 
منع أطفاله من مشاهدة القنوات الفضائية بسبب تعلقهم 
باألغاني واألفالم األجنبية التي تعرضها، ومشكلته تكُمن 
في تقليدهم لما يشاهدونه على مدار اليوم، هذا إلى جانب 
إهمالهم للدراس�ة وانش�غالهم طيلة الوقت بمشاهدة تلك 

القنوات الفضائية.
وقال حسام  محمد، )موظف بأحد البنوك(، إنه رغم وجود 
ثالث�ة أبن�اء له إال أنه يفتق�د للغة الحوار معه�م، فكل فرد 

داخ�ل البيت يعيش بمفرده، فمنهم َم�ن يفّضل اللعب على 
الكمبيوتر، ومنهم َمن يفّضل مش�اهدة القنوات الفضائية. 
ويضيف أنه فقد إحساسه كأب ورّب أسرة، بسبب انشغال 

كل فرد منهم بما يشغله من وسائل االتصال المختلفة.
وأوض�ح عم�ر يحيى، )طال�ب جامع�ي(، أن�ه متابع جيد 
للقنوات الفضائية وذلك لتميُّزها بأحدث الكليبات واألفالم 
الت�ي ال يت�م عرضه�ا عل�ى القن�وات المحلي�ة، وأض�اف: 
“القنوات المحلية تتسم بالعقم والروتينية في األداء، فهي 
ال تزال ُتقّدم نفس�ها بنفس الطريقة واألسلوب المتبع منذ 
عشر سنوات مضت”، مؤكداً أن كافة متطلباته واحتياجاته 
يجده�ا عل�ى الفضائيات األجنبية، خاص�ة وأنه يعرف من 
خاللها حضارات وثقافات لم يكن على دراية بها من قبل.

وف�ي رأي الدكت�ورة نج�اة عب�د الل�ه المتخصص�ة ف�ي 
تكنولوجي�ا اإلعالم، :”الف�رد أصبح ُيعاني م�ن العديد من 
المشكالت بس�بب الفضائيات، فلم يُعد الفتى كما كان في 
المجتمع التقليدي أو البدائي يستمع إلى القصص الشعبية 
وه�و جالس حول النار صحبة أس�رته أو أهل عش�يرته أو 
أصدقائه، فإنس�ان العصر الحديث يق�رأ الجريدة وهو في 
عزلة نفس�ية، حتى وإن كان جالساً وسط جمع من الناس 

أو في أي وسيلة مواصالت ما”.

وتضي�ف: “األطفال يتابعون الفضائيات ب�كل ما فيها من 
غّث وسمين دون مباالة من أفراد األسرة، وهذا هو السبب 
الرئيس�ي في أن كل فرد يعي�ش وحيداً”، مؤكدة أن كل تلك 
ك  الوس�ائل االتصالية المتعددة ت�ؤدي بالضرورة إلى التفكُّ
األس�ري وانعدام الحوار بين اآلباء واألبن�اء، واتخاذ المثل 
العليا من خالل األفالم واألغاني التي تتم مشاهدتها يومياً 
على الفضائيات؛ مما يحدث خلال في المبادئ واألخالقيات، 
نتيجة افتقاد القدوة والمثل العليا التي كانت دائما تتخذ من 
األب أو الع�م أو الخال، وأصبحت تتخذ من األفالم األجنبية 
والكليب�ات العارية التي أصبحت عالمة مميزة في القنوات 

الفضائيات.
ويؤكد الدكتور حس�ن كامل  أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد، 
:”أن إنشاء القنوات الفضائية العربية الحكومية والخاصة 
والتكنولوجي�ة  السياس�ية  للتط�ورات  اس�تجابة  ج�اء 
واالقتصادي�ة التي مر به�ا عالمنا المعاصر في الس�نوات 
العش�ر األخي�رة، والمش�كلة الحقيقي�ة تتمث�ل ف�ي عدم 
اس�تيعاب القن�وات العربي�ة الفضائي�ة لحجم المنافس�ة 
الخطي�رة الذي ينتظره�ا من جانب القن�وات الدولية، كما 
أن العدي�د من الفضائيات ُتبالغ في عدد س�اعات البث التي 
توّجهها بما ال يتناس�ب مع قدراتها وإمكانياتها اإلنتاجية 

التي ال تلبي سوى ربع حاجة تلك القنوات”.
مضيف�ا :”ومن هن�ا تلجأ بعض ه�ذه القن�وات إلى إعادة 
ب�ث برامجها أو االعتماد على ما ُيس�مى بإعالم الس�وق، 
وهي مجموعة من البرامج رخيصة التكاليف والمحتوى، 
ولع�ل هذا ما يوّضح إفالس معظم ه�ذه القنوات إنتاجياً، 
ويجعل الشباب يقبلون على مشاهدة الفضائيات األجنبية 
الت�ي تش�ّكل خط�را كبيرا عل�ى الثقاف�ة العربي�ة لديهم، 
ه�ذا إلى جانب إيمانه�م بأن ما يقّدم لهم م�ن الفضائيات 
العربي�ة ال يمك�ن مقارنته بالرس�ائل اإلعالمية الموجهة 
م�ن الفضائيات األجنبية، ولذلك ال بد من أن تقوم القنوات 
الفضائية بتحمل المسؤولية تجاه بناء الشخصية العربية 
وتحصينه�ا ض�د الغزو الثقاف�ي وتهديد الهوي�ة الثقافية 

للشعوب العربية”.
ويؤك�د ع�دد م�ن االعالميين ، :”أن المش�كلة ليس�ت في 
مش�اهدة الثقافة الغربية على الفضائي�ات، ولكنها تكُمن 
في النظرية االس�تعمارية التي تس�يطر على أغلب وسائل 
اإلع�الم العالمي�ة، وهو األم�ر الذي يعطيه�ا الفرصة في 
تحقيق أهدافها من تش�ويه للثقافة العربية، ومحاوالتها 
لإلقناع برؤيتها ووجهة نظرها؛ ألن االستعمار لم يُعد عن 
طريق الحروب كما كان س�ابقاً، ولكنه اتخذ ش�كالً جديداً 

ومؤث�راً عن طريق اللع�ب بالعقول والتأثي�ر على األفكار 
التي يحملها المجتمع العربي، الذي ال يش�عر بأن ما يقّدم 
له من أفكار ورسائل إعالمية الغرض منها تدمير واحتالل 
األفكار والعقول الشابة، خاصة وأن وسائل اإلعالم قادرة 
عل�ى التحك�م في المش�اهد وتغيير االتجاهات والس�لوك 
لديه بش�كل أوتوماتيكي، فالجمهور الذي يس�تقبل أصبح 

عاجزاً عن الدفاع عن نفسه”.
ومن وجه�ة نظر الدكتورعب�د المنعم صبيح  أس�تاذ علم 
االجتم�اع ف�إن :”تعدد وس�ائل اإلع�الم جعلت اإلنس�ان 
منعزالً، فهو يقرأ الجريدة أو يشاهد الفضائيات أو يستخدم 
اإلنترن�ت بمف�رده دون مش�اركة مع أحد؛ مم�ا يقلل من 
نشاطه وفاعليته اجتماعياً، والكارثة أن الشباب هم ضحية 
وس�ائل االتصال الجماهيري؛ ألنهم يسيئون استخدامها، 
فب�دالً من مش�اهدتهم للقن�وات الفضائية بغ�رض زيادة 
المعلومات والتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة 
دون تأثي�ر عل�ى هويته�م العربي�ة، نجدهم يش�اهدونها 
بغرض المتعة والترفيه الجنس�ي فقط، حتى استخدامهم 
لبرام�ج الدردش�ة على اإلنترن�ت نجدهم يس�تغلونها في 
إقام�ة عالقات غي�ر مألوفة مع جنس�يات أخرى، بغرض 

إضاعة الوقت في أشياء غير مباحة”.
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قرارات كثيرة، س�ريعة ولحظية أحيانا، تتطلب من كثيرين 
اتخاذها، ربما تسهم في إحداث تحول كبير في حياتهم.

تل�ك القرارات ال تحتاج تفكيرا كبيرا بقدر الحاجة لمهارات 
اتخاذ المناس�ب منها في وقته إلى جانب جرأة االقدام على 

ما يطرح عليهم وفي شؤون حياتية مختلفة.
غي�ر أن الحيرة والتردد أو الخوف مش�اعر تس�يطر احيانا 
على األشخاص عندما يضطرون لحسم أمورهم في قضية 
أو جان�ب م�ا، لتحول دون اتخاذهم قرارا بش�أنه، في حين 
يعقد آخرون الع�زم على اتخاذ قراراته�م بما يملكونه من 

ثقة وجرأة. 
فالسيد محمد زكريا”كاسب 4،2سنة” يعتبر أن اتخاذه قرار 
توقي�ع عقد للعم�ل في الخارج خالل أس�بوع من القرارات 

المهمة والمفصلية، التي أجرت تغييرا كبيرا في حياته.
يق�ول زكريا “نتع�رض للكثير من المواق�ف التي التتطلب 
من�ا التفكير”، الفتا إلى أنه وعلى الرغم من صعوبة اتخاذه 
للقرار بوقت قصير إال أنه يش�عر أن اإلنس�ان في كثير من 

األحيان البد أن يكون جريئا في اتخاذ قراره.
ورغ�م أن زكريا وفق قوله، يصنف نفس�ه من األش�خاص 
الذي�ن يرتبكون ويقع�ون في حيرة عند اضط�راره التخاذ 
الق�رار، إال أنه أقدم على قبول العمل في خارج المملكة في 
وقت قياس�ي محاوال التغلب على التردد الذي يسيطر عليه 

دوما.
ام�ا الطالب�ة الجامعية مه�ا الح�اج فهي األخ�رى تجد أن 
اتخ�اذ القرار يتطلب ج�رأة كبيرة، خصوص�ا عندما تحمل 
تل�ك الق�رارات تبعات كثيرة عل�ى الحياة س�واء العملية أو 
الشخصية.في حين تعتمد هناء سليمان عند اتخاذها قرارا 
عل�ى إحساس�ها، إذ ترى أن الوقت المناس�ب بالنس�بة لها 
ه�و الوقت ال�ذي تجد وجدانها يلح عليه�ا لقبول هذا األمر 
أو رفض�ه، وهو ما ح�دث معها حين قررت أن تس�افر إلى 

الواليات المتحدة األميركية لدراسة الطب.
وتتاب�ع هن�اء “احت�رت ف�ي البداية ف�ي مكان اس�تكمال 
دراس�تي للطب”، الفتة إلى أنها وجدت نفس�ها تسأل ذات 
ي�وم عن جامعة تلب�ي رغباتها من حيث الس�كن واإلقامة 

ومستوى التعليم وقيمة الشهادة الجامعية العليا. 
وأضافت بعد أن استقر بها الحال على اسم الجامعة، وجدت 

كثيرا من معارفها وأس�اتذتها يش�يدون بتل�ك الجامعة بل 
ويعتبرونه�ا واحدة من أهم الجامعات في العالم وليس في 

الواليات المتحدة األميركية فحسب.
وتج�د الموظفة  خولة عبداله�ادي:” أن ليس كل القرارات 
من الممكن أن يش�عر فيها اإلنس�ان بالتردد، فهناك بعض 
الق�رارات االعتيادي�ة الت�ي م�ن الممكن أن يعقد اإلنس�ان 

عزمه ويقررها فوراً دون حيرة”.
في حين تجد زميلتها منى مسلم :”أنها تحتاج إلى كثير من 
التأمل والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، مبينة أنها تخش�ى من 
عواقب القرارات التي تتخذها بسرعة أو تضطر إلى اتخاذها 
خالل فترة زمنية قصيرة األمر الذي يمنحها الوقت الكافي 

بدراسة أبعاد هذا القرار على حياتها”.
اختيار المدرس�ة المناس�بة ألبناء السيدة ميسون كان أحد 
الق�رارات الصعب�ة الت�ي لم تس�تطع اتخاذها خ�الل فترة 
زمنية قصيرة، بل على العكس تماما حرصت على مشاركة 
عائلته�ا في ه�ذا القرار حت�ى ال تتحمل مس�ؤولية الخيار 
الخاطئ وحدها.وفي هذا الشأن يعتبر أستاذ علم االجتماع 
الدكتور حس�ين الخزاعي أن الفرصة ال تأتي االّ مرة واحدة 
لإلنسان وعليه أن يس�تغلها وأن يستثمرها جيدا وبخاصة 

وأن هن�اك فرصا ال تتك�رر، الفتا إلى أن الدراس�ة والزواج 
والس�فر وش�راء البيت واختي�ار الوظيف�ة أو قبولها كلها 

أمثلة حقيقية على قدرة الفرد على اتخاذ القرار.
ويؤك�د أن وعي اإلنس�ان وخبرته تلعب�ان دورا أحيانا في 
ُحس�ن االختيار، مش�يرا إلى أنه وفي بع�ض األحيان تلعب 
الظروف وخبرة ومشورة األصدقاء من أصحاب الشأن دورا 

مهما في توجيه القرار المناسب في الوقت المناسب.
ويدع�و الخزاع�ي إل�ى ض�رورة التفكير بش�كل عميق بما 
نس�عى التخاذه من قرارات وبخاصة ما يتعلق بمس�تقبلنا 

وبحياتنا وما ُيسّمى “مصائرنا”.
من جهت�ه يعزو اختصاص�ي علم النفس الدكتور موس�ى 
مط�ر تردد البعض في اتخ�اذ قراراتهم، إلى وجود أكثر من 
حاج�ة يريد أن يحققها اإلنس�ان معاً، مطلق�ا على ذلك ما 

يسمى ب� “الصراع النفسي وهو التردد النفسي”.
وي�رى مط�ر أن ذلك “أمر طبيعي” قد يم�ر به أي فرد وذلك 
حينما ال يستطيع اشباع أو إرضاء أكثر من حاجة في نفس 
الوق�ت، مبين�اً أن األفراد يختلفون فيم�ا بينهم في التحكم 
بالص�راع أو التردد، فمنهم من يس�تطيع أن ُيس�يطر عليه 
ويتخذ قراره مباش�رة بعد دراسة وتأن ويختار ما يناسبه، 

ومنهم من ال يس�تطيع أن ُيس�يطر على الص�راع أو التردد 
فيستمر معه لفترة أطول ويصبح مسيطراً على الفرد. 

وين�وه إلى أن التردد له درجات متفاوتة يمتد من البس�يط 
وه�و الطبيع�ي الذي يح�دث لدى بع�ض األفراد ف�ي فترة 
بس�يطة، وينتهي بمجرد اتخاذ القرار، ومنه ما يستمر مع 
الفرد لفترة زمنية طويلة، ويصبح مالزماً للشخص في كل 

حياته.
ويتس�م الش�خص الذي ال يتمكن من أخذ قراراته في القلق 
والتوت�ر والت�ردد في معظم األعم�ال حت�ى التافهة منها، 
فيصب�ح غير قادر ف�ي االعتماد على نفس�ه وعل�ى اتخاذ 

قراراته.
ويش�دد مط�ر عل�ى ض�رورة أن يث�ق الش�خص بنفس�ه 
وبإمكانيات�ه وقدراته واختيار ما يناس�به بدون تردد، إلى 
جانب التركيز على الحاضر وإغالق ملف الماضي، خصوصاً 
إذا كان س�لبياً أو س�يئاً، إضافة إلى وض�ع أهداف واضحة 
ومتناس�بة مع الرغبات والميول، وحس�ن الظن باآلخرين، 
وتغيير طريقة التفكير تجاه األمور واألحداث مع من حولك 
بش�كل إيجابي، إل�ى جانب إج�راء “التنفس بش�كل عميق 

واالسترخاء للتخفيف من حالة القلق المصاحبة للتردد”.

الرتدد »مقربة«اختاذ القرارات

 

 ل�م تكن الس�يدة  لقاء محمد “  40”س�نة ،تعل�م أن مدحها الدائم ل�زوج أختها 
وذكر مناقبه وأفضاله على أهلها والثناء على كرمه وأخالقه س�يكون س�ببا 
النفصالها عن زوجها، الذي كان يعتبر إطراءها له “تقليال من شأنه”، وفق 

قولها.
وتضيف لقاء “في كل مرة أمدح فيها تصرف زوج ش�قيقتي يعتقد زوجي 
أنني أقارن بينهما وأنني أهينه”، مستهجنة سوء فهمه لألمر، السيما وأن 

كال منهما يمتلك شخصية مختلفة تماما.
وال تنك�ر لق�اء أنها ف�ي كل مرة يتقاع�س فيها زوجها ع�ن أداء واجب 
منزلي أو حتى يرفض مس�اعدتها أو الوق�وف إلى جانبها أو جانب أهلها 
ف�ي أي محنة تم�ر بها كانت تض�رب له مثاال ف�ي الت�زام زوج أختها في 

وكي�ف  يوفر ألسرته جوا أسريا رائعا.المن�زل 
ويمي�ل كثي�ر م�ن األزواج لعق�د مقارن�ة بين 
آخرين في األسرة نفسها أو خارجها، ما يوتر 
العالق�ة الزوجية، ويس�بب المش�اكل التي قد 

تنتهي أحيانا بالطالق.
م�ن جهته�ا، تمتع�ض الس�يدة جميل�ة مراد 
“34”س�نة ،م�ن مقارن�ة زوجه�ا الدائم�ة لها 
ب�”س�لفتها”، الت�ي يراه�ا م�ن وجهة نظ�ره امرأة 

مكافحة وصابرة وأنها مثال للزوجة المتعاونة.
جيه�ان وف�ي كل م�رة يب�دأ فيه�ا زوجه�ا، يق�ول 
“اإلس�طوانة المش�روخة خاصته”، تبحث عن ش�يء 
آخر تنش�غل به، رافضة عمل مش�كلة بينهما، خصوصا 
وأنها في كل مرة يتشاجران بها تقرر الذهاب إلى بيت أهلها ليجدوا 

لها حال.
أك�ره  زوج�ة أخيه رغم أنها لم تضرني بش�يء”، “أصبح�ت 

توضح أن ما يس�تفزها أكث�ر الظروف التي وف�ق جميل�ة  الت�ي 
تعيشها والتي تختلف تماما عن سلفتها، ربة المنزل، في حين جميلة 
ام�رأة عاملة تمضي ثماني س�اعات ولها أربعة أطفال ومس�ؤوليات 

بيت وزوج.
الثالثيني رواد مس�لم مل إلحاح زوجته الدائم التي تس�تمر بمقارنته بأخيه الذي 
يكبره بخمس�ة أعوام “من الصباح إلى المس�اء ونحن بالموضوع نفس�ه شوف 
أخوك، صير زي أخوك، إعمل مثل أخوك”، إال أن الذي يستفزه ويسبب له العصبية 
ه�و تجاهل زوجته للظروف المادية واالجتماعية بينه وبين أخيه الذي يعمل في 

مجموعة من األعمال الحرة والتي تحقق له دخال اقتصاديا جيدا.
ف�ي حي�ن أن مقارنة هناء حميد لزوجه�ا كادت أن تؤدي إل�ى طالقها، فقد كان 
زوجه�ا يكثر الس�هر خارج البيت ولم تج�د محاوالتها في إثنائ�ه عن عادته تلك 
فكانت تقارن بينه وبين أخيها الملت�زم بالمواعيد والمحافظ على بيته وعائلته، 
فتأزمت المش�كالت بس�بب ه�ذه المقارنات، ومنعه�ا زوجها من زي�ارة أخيها 

وساءت العالقات بين األسرتين.
حب سوزان مفلح لوالدها والدالل الذي كانت تعيش فيه قبل زواجها جعل عالقتها 
بزوجه�ا على المحك رغم أنه لم يمض على عالقتها به س�وى عام ونصف العام، 
فمنذ أن بدأت حياتها الزوجية ووجدت الفارق الكبير بين زوجها وأبيها اش�تعلت 

نار المقارنة وأصبحت كالقنبلة الموقوتة التي تهدد تلك العالقة بالفشل.
“كن�ت أعتق�د أن جميع الرج�ال كأبي وأنني س�أحظى بحياة ممي�زة كوالدتي”، 
الحقيقة التي عاش�تها س�وزان في عالقتها مع زوجها كانت تختلف نوعا ما عن 

الحلم الوردي الذي كانت تعتقد سوزان أنها ستعيشه مع زوجها.
وفي المضمار النفس�ي، يج�د اختصاصي علم النفس الدكتور موس�ى مطر، أن 
المقارن�ة بي�ن األزواج “تلغ�ي” وجود الش�خص الثاني فكل ش�خص له أفكاره 
وأس�لوبه فأصل المقارن�ة “مرفوض” وهي عملية تعطي إحساس�ا بالس�لبية، 

مؤكدا أنه البد من اإليمان أن كل إنسان ينفرد بشخصيته.
ويضيف أن مقارنة الزوج أو الزوجة بش�خص آخر يلقي بإسقاطات سلبية على 
الشخص المقارن به، فال بد أن تكون لكل أسرة مبادئ وثقافة وأفكار خاصة بها 
وأي مقارن�ة هي مقارنة غير صحيح�ة تولد حالة من الغيرة والعدائية، الفتا إلى 
أن المقارنة تؤجج الخالف وتفتح باب الوسواس في العالقة داخل األسرة وتهدم 
كيان األس�رة وأركانها.وينصح مطر أن يتقبل كل شخص اآلخر بأخطائه، فلكل 
ميزات�ه وأن تك�ون العالقة تكاملية وأن يتن�ازل كل منهما لآلخر حتى يعيش�ا 
بحالة من الس�عادة وهي أس�اس العالقة األس�رية.بدوره، يش�ير االستشاري 
األسري مفيد س�رحان إلى أن األصل في العالقة الزوجية أن تقوم على المحبة 

والتفاهم واالحترام، ناهيا عن بعض السلوكيات التي من 
شأنها أن تخرب العالقة الزوجية وتهدم كيان األسرة.

ويلف�ت س�رحان إل�ى أن الرج�ال بطبعه�م ال يحبون من 
يقارنه�م بغيره�م ويعتب�رون ذل�ك تعدياً عل�ى كرامتهم 
وكذل�ك النس�اء، كما أن الرج�ل يحب في المرأة أن تش�بع 
ش�عوره باألهمية والتمي�ز واإلعجاب برجولته، ويس�عى 

إلثبات ذلك.
ويج�د أن مقارن�ة األزواج لبعضه�م بأش�خاص آخرين أمر 

ف�ي غاي�ة الخطورة ويه�دد دوام العالقة الزوجي�ة، بل وعند 
تكرار تلك المقارنة تتس�بب في تدمير العالقات االجتماعية مع 

األش�خاص الذين تم�ت المقارنة بهم، وكثيراً م�ا يمنع ذلك الزوج 
زوجت�ه من الذهاب إلى منزل تلك األخ�ت أو محادثتها، وربما 

ذك�ر زوجه�ا زوج أخته�ا بالس�وء ك�ردة فع�ل أو انتصاراً 
لكرامته.

ويمك�ن للمرأة، وفق س�رحان، أن تس�تخدم 
أس�اليب ذكي�ة ومؤث�رة إيجابي�اً ف�ي 
محاوالتها إلكمال النقص أو عند طلب 
الحاج�ة بحي�ث ال تخلو من تش�جيع 

وامتداح ذوق الرجل عموماً وأن يكون 
النقد عادة بعيداً كل البعد عن ش�خصه 
وكرامته.ويتابع سرحان أن المقارنة 
أم�ر غي�ر منطق�ي، فيج�ب على كال 
الزوجي�ن عدم مقارنة اآلخ�ر بغيره، 
فل�كل إنس�ان ش�خصيته المس�تقلة 
الحي�اة،  ف�ي  وطريقت�ه  وتفكي�ره 

فالمقارنة أحياناً تك�ون ظالمة، فكما أن 
الم�رأة تكره المقارنة بينه�ا وبين غيرها حتى 

ل�و كان�ت أختها فكذلك ال�زوج ال يحب س�ماع تلك 
المقارن�ات، فقد تك�ون باباً للخالف واتس�اع الفجوة 

بين الزوجين بدالً من تقريب وجهات النظر

املقارنة تضع العالقة الزوجية عىل املحك
        المس���تقبل العراقي/متابعة
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في مارس 2012 أصدر س�عد القرش كتابه “ الثورة 
اآلن “ رس�م في�ه جداري�ة حية النتفاض�ة 25 يناير 
وما أح�اط بها لحظة االندالع من قلق وإعالم مزيف 
وقصائد وش�عارات ومواقف دولية ومش�اعر الذين 
يؤرقهم الشوق إلي العدل والذين يؤرقهم الخوف من 
العدل. كتب القرش كتابه ذلك بروح األديب ) للقرش 
خم�س روايات ومجموعتان قصصيت�ان( والمؤرخ 
، والكات�ب الصحف�ي. واآلن، بعد عامي�ن تقريبا من 
كتاب�ه األول يق�دم لنا الق�رش بالروح ذاته�ا كتابه 
الثاني” سنة أولى إخوان”، وتكتسب شهادة القرش 
أهمي�ة خاصة ألنه كان وهو فتى في الثالثة عش�رة 
أقرب ما يكون إلي رؤية “ اإلخوان” للعالم والثقافة 
والفنون حتى أنه حطم رأس تمثال من الجبس وهو 
تلمي�ذ داخ�ل مدرس�ته االعدادية! ويق�ول القرش” 
حاصرن�ي ذلك الخط�اب اإلخواني وحدد ل�ي زاوية 
رؤية الدنيا والناس والمجتمعات األخرى والمرأة “!

لكن القرش س�رعان ما يتعرف إلي الثقافة الوطنية 
فيقول إنه أصبح بعد ذلك يتأرجح بين عالمين ليشق 
طريق�ه إلي ن�ور المعرفة واألدب. في “ س�نة أولى 
إخوان” يضعن�ا القرش أمام “ بط�ل روائي” برحلة 
تكوينه الفكري واإلنس�اني التي تمضى نابضة على 
خلفي�ة تاريخي�ة مش�تعلة باالتجاه�ات واألح�داث 
العامة التي تتغذى بمقتطفات من سيد قطب ومجلة 
الدع�وة ومحمد عمارة وحس�ن البن�ا ويحيي حقي 

وغيرهم. في كتابه األول رصد القرش بهجة صعود 
الث�ورة وف�ي كتابه الثان�ي يتابع مرارة انتكاس�تها 
بس�نة م�ن حكم اإلخ�وان، إنطالق�ا كما يق�ول من 
انحي�ازه إلي”الوطن والمس�تقبل والعقالنية” ومن 

رفضه” خط�اب الكراهي�ة الموج�ه للمختلفين في 
الدين”.

يعود بنا القرش إلي بداية ظهور تنظيم اإلخوان عام 
1928، مستشهدا بما كتبه روبرت دريفوس في كتابه 
“ لعبة الشيطان” من أن ظهور األخوان كان جزءا من 
خطة بريطانية لدعم قواعد اليمين االس�المي بهدف 
تصفية الحرك�ة الوطنية المصرية وأن الدعم المالي 
األول الذي تلقاه البنا كان من ش�ركة قناة السويس 
البريطانية تحت ستار بناء جامع. وعام 1940 أسس 
البنا “ التنظيم الخاص “ أو الجهاز السري العسكري 
للجماعة الذي كرس االغتياالت والتفجيرات والعنف 
من�ذ اغتي�ال المستش�ار الخازاندار ع�ام 1948 وما 

أعقبه من حل الجماعة على يدي النقراشي،
وتتواص�ل حلقات التاري�خ الدموي حت�ى انتفاضة 
يناي�ر 2011 الت�ي تبجح اإلخوان بمش�اركتهم فيها 
بينم�ا مازال�ت الوثائ�ق تحتفظ بما قاله مرش�دهم 
محم�د عاكف لمجل�ة المصور ف�ي 29 يوليو 2005 
وبتصريح�ه “ نؤي�د ترش�يح الرئيس مب�ارك”، أما 
مرس�ي فصرح عش�ية االنتخابات لجريدة المصري 
لدين�ا  بقول�ه”   2010 نوفمب�ر   25 بتاري�خ  الي�وم 
تفاهمات مع األمن.. ورفضنا الدفع بمرشحين أمام 
زكريا عزمي ويوس�ف بطرس غال�ي .. احتراما لهم 
كرموز للوطن “! وقبل أس�بوعين من انتفاضة يناير 
أعلن اإلخوان في 11 يناير 2011 أنهم “ لن يشاركوا 
ف�ي مظاهرة 25 يناير.. احتراما للمناس�بة الوطنية 
التي ينبغي علينا أن نحتفل بها معا “ في إشارة لعيد 

الشرطة.
وحينما نجح الش�عب في اإلطاحة 
االنتخاب�ات  وب�دأت  بمب�ارك 
الرئاسية واصل اإلخوان تجارتهم 
بالدي�ن حين ص�رح مهدي عاكف 
المرشد الس�ابق ) جريدة الوطن 
– 12 يوني�و 2012( ب�أن محمد 
مرس�ي “ مرش�ح الل�ه والثورة 
“! فأضف�ى عل�ى مرس�ي هالة 
ليست له كبشري، وهو تصريح 
يذكرنا بقول الش�يخ شعراوي 
بع�د أن عين�ه الس�ادات وزيرا 
لألوق�اف” لو أن األم�ر بيدي 
لجعل�ت الرئيس المؤمن أنور 
الس�ادات ف�ي مق�ام الذي ال 
يس�أل عما يفع�ل”! التاريخ 
الق�رش  يس�تعرضه  ال�ذي 
يفس�ر لن�ا بع�د ذل�ك لماذا 
س�قط اإلخوان في “ سنة 
يتمكنوا  أولى حكم” ول�م 
م�ن االس�تمرار وه�و ما 
تناولت�ه الفصول األخرى 
من الكتاب الممتع، وفيه 
الس�هولة  وراء  يختف�ى 
التي كت�ب بها  الجميل�ة 

القرش جهد توثيقي وأدبي كبير.

      عرض/د.مصطفى عبد الغنى

تظل الش�هادة الحية من اكثر المص�ادر الحية فى 
كتاب�ة التاريخ ؛ خاصة حين تتس�م هذه الش�هادة 
بالش�كل »الشفوى«المس�جل .. نتح�دث ع�ن هذا 
الكت�اب الذى ص�در اخيرا )عبد الناصر والس�ادات 

)..
حيث حرص محسن عبد العزيز على نقل )الشهادة 
( وتس�جيلها فى فترة من اه�م فترات تاريخنا فى 
العص�ر الحدي�ث، فقد ح�رص الكاتب من�ذ البداية 
ان يقت�رب م�ن المص�ادر الحية واعي�ا للربط بين 
الس�يرة الذاتي�ة والس�يرة الغيرية مس�تفيدا بدأب 
من مح�اورة ع�دد كبير مم�ن عاش�واهذاالتاريخ 
واس�هموا ف�ى صناعت�ه ..ونظرة عام�ة الى هذه 
الش�هادات يمكن ان نقترب اكثر حين نلحظ تباين 
الش�خصيات وحضورها فى آن واحد ، فنحن امام 
ذاكرة حية اسهمت فى صناعة التاريخ ، نحن امام 
مصادر حية :المش�ير عبد الغنى الجمس�ى واللواء 
ياقوت حس�ين والمستش�ار النووى عصمت زين 
الدي�ن والوزي�ر احمد طعيم�ه وجيهان الس�ادات 
ويحيى الجمل وحامد الس�ايح وفكرى مكرم عبيد 

ثم نجييب محفوظ ... وغيرهم
وعلى ه�ذا النحو ، س�عى المؤلف ال�ى البحث عن 
االجابات اليقينية ليس من بطون الكتب ومذكرات 
السياس�يين فقط لكن االقت�راب من عديد من هذه 

المصادر الذين شاركوا الرئيسى جمال عبد الناصر 
والس�ادات حك�م مص�ر فى ه�ذه الفت�رة المهمة 
م�ن تاريخنا م�رورا من هذه الفترة الكاش�فة من 
تاريخن�ا الحديث حيث تجمع�ت دوائر الضباب فى 
االس�ئلة المعلق�ة ) كي�ف اخطأ رج�ل بحجم عبد 
الناصر ؟ وكيف مر السادات من عصر االنفتاح الى 
اعتق�االت بداية الثمانينات ؟( وعلى س�بيل المثال 
يتوقف المحاور هنا عند قائد القوات الجوية اللواء 
مصطفى الحناوىللبحث عن اسباب نكسة 67 وهو 
يقترب من اس�باب الهزيمة فيقول« بعد ان حققنا 
م�ع 400 ضابط من جميع االس�لحة واطلعنا على 
جمي�ع المحاضر بين عب�د الناصر وق�ادة القوات 
المسلحة قلنا للرئيس جمال عبد الناصر فى تقرير 
رفعن�اه الي�ه : ان القرار السياس�ى بس�حب قوات 
االمم المتحدة جانبه التوفيق وان القوات المسلحة 
ل�م تكن على درجة االس�تعداد الالزمة للمعركة« ؛ 
وف�ى موضع اخ�ر - يضيف الس�فير الفقى - ان » 
نقط�ة ضعف عبد الناص�ر الرجال الذي�ن يثق بهم 
والمفاجأة االكبر – يضيف هنا ان الخبراء السوفيت 
كان�وا يبلغون االس�رائليين بكل طلعاتن�ا الجويية 
»!!!وعلى سبيل المثال فقد الحظ لمشير الجمسى 
فى موض�ع آخرما جعله يبك�ى عقب حرب 1973 
بعد ان حضر اجتماعا بين السادات وكيسنجر وزير 
الخارجي�ة امريكا بعد نصر اكتوب�ر فقد » تذكرت 
دماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التى بذلت لنقل 

قواتنا الى ش�رق القن�اة ، فمنذ هذه اللحظة اصبح 
هناك س�ادات اخر..زعيم منتصر واثق من نفسه..

وم�ن اآلن س�وف ينف�رد بالقرارات..انه�ا لعن�ة 
الزعام�ة ..)و(.. بع�د ان اصبح زعيم�ا خاصة بعد 
ح�رب اكتوبر- لم يكن يحتاج لش�ىء ممن حوله ؛ 
كان يس�تمع الى اآلخرين حتى تحقق النصر، لكنه 
اصب�ح زعيما، ولم يعد بحاج�ة للرجال، ومنذ هذه 
اللحظ�ة ب�دأت الهزائ�م » وهوماتمث�ل خاصة فى 
الش�روط المجحفة فى كامب ديفيد واحداث يناير 
77 فاعتقاالت س�بتمبر حيث اغتيل الرئيس الملهم 
» ول�م يرتد القميص الواق�ى « فقد اصبح زعيما..

ومن هنا يأتى الموت والهزائم ..
انه�ا نتائج م�ن بداي�ات الرئيس الجدي�د وتعاظم 
العظم�ة لدي�ة ليصبح رم�زا آخ�ر.. وهومابترجم 
الموق�ف من التقاليد العس�كرية الى الش�خصيات 
االدبي�ة حيث يقترب نجي�ب محفوظ بمواقفه الى 
موقف جديد ..ونعبر الش�هادات الحية من القوات 
المس�لحة الى االدب ، ليتمه�ل عند نجيب محفوظ 
خاصة ان عميد االدب العربى كان يحمل الكثير من 
القضاي�ا التى تغاير الكثير من كت�اب عصره ، لقد 
اكد بوضوح ش�ديد منذ البداية انه غير مختلف مع 
عب�د الناصر فى عديد من القضاي�ا التى عرض لها 
مثل الوحدة العربية والعدالة االجتماعية .. الى غير 
ذل�ك لك�ن – يضيف صاحب نوبل هن�ا – ..انه رغم 
اتفاقه فى كثير من قضايا الثورة مع الزعيم ؛ لكن 

» كن�ت اتمنى من جمال عبد الناصر ان يكون همه 
االول ترتي�ب البيت م�ن الداخل » لقد تس�لم قيادة 
شعب أعداؤه الجهل والفقر والمرض باالضافة الى 
الديكتاتوري�ة، وكنت اتمنى ان تكون سياس�ة عبد 
الناصر الخارجية تابعة لسياس�ته الداخلية..)و(.. 
وايض�ا فان�ا اؤيد الوح�دة العربي�ة وارى ان علينا 
ان نب�دأ بالوح�دة الثقافي�ة او االقتصادية ونؤجل 
الوحدة السياسية الىمابعد ذلك، اذن فأنا متفق مع 
معظم مبادىء عبد الناصر لكنى مختلف مع بعض 

اساليب تنفيذها..
لقد ح�رص محس�ن عب�د العزي�ز هناعل�ى دائرة 
الحوار األيجابى الذىبدا اقرب الى االعتراف الفكرى 
والسياس�ى عبر طرح السؤال وتس�جيل االجابات 
والوع�ى االيجابى ف�ى الربط بين الس�يرة الذاتية 
والسيرة الغيرية فضال عن افادته – وهو يعمل فى 
مج�ال الصحافة ..- فى تس�جيل ه�ذه االعترافات 
بش�كل اق�رب ال�ى »الريبورت�اج« ف�ى الصحاف�ة 
مس�تفيدا ب�ادوات الكلم�ة المق�روءة وتجلياته�ا 
..وهومايش�ير فى الس�ياق االخير ال�ى التأنى عند 
اعترافات اقرب الى الشهادات الدالة هنا واآلن..فى 

الصحافة وخارجها ..
الكتاب: عبد الناصر والسادات –
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ُيناق�ش كتاب “بنيامين نتنياه�و.. عقيدة الالَحل” تجربة 
رئيس الوزراء اإلس�رائيلي الحال�ي بنيامين نتنياهو، عبر 
تقدي�م ق�راءة متكاملة لمس�يرته السياس�ية وخياراته، 
ومرجعياته األيديولوجية، وما تركه ويتركه من بصمات 
على المش�هد اإلس�رائيلي، وما ُيعبر عنه م�ن توجه نحو 
اليمين، بما يشمل انحيازه لسياسة الصدام والتوسع على 

صعيد العالقة مع الفلسطينيين. 
ويؤك�د المؤل�ف أنطوان ش�لحت أن تمس�ك نتنياهو ب�� 
“الوضع القائم” و”عقيدة الالَحل” ش�كل غطاء لتوس�يع 
مج�ال فع�ل إس�رائيل على صعي�د تثبيت حقائ�ق جديدة 
أخ�رى على األرض ف�ي المناطق الفلس�طينية، وبالتالي 
فإن “الوضع القائم” ال يظل هو القائم حقا بالنس�بة إلى 
فرص أي تسوية سياس�ية في المستقبل. ويشير الكتاب 
إلى أن هدف نتنياهو الوحيد، الذي لم يتغير، هو البقاء في 
السلطة، وأنه أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يعتبر 

البقاء في السلطة هدفا أساسيا.
يتك�ون الكت�اب م�ن ثالث�ة مح�اور، تتفرع عنه�ا جملة 
عناوي�ن، إلى جان�ب المقدم�ة والخالصة. ف�ي المقدمة 
يرى ش�لحت أن إس�رائيل تحت قي�ادة نتنياه�و، ال تنفك 
تراوح مكانها فيما يتصل باألسئلة الكبرى التي تواجهها 
بش�أن مستقبلها. ويوضح أن هناك نسختين من نتنياهو 
كرئيس للحكوم�ة: نتنياهو األول في واليته األولى خالل 
تس�عينيات الق�رن العش�رين، وب�دا فيها “زعيما ش�ابا، 
متعجرف�ا، أيديولوجيا ومس�تعدا للمواجه�ة” ونتنياهو 
الثاني في واليتيه الثانية والثالثة، ويبدو فيهما “ناضجا، 

أشيب، براغماتيا وحذرا”.
المح�ور األول م�ن الكت�اب ج�اء تح�ت عن�وان “عقيدة 
نتنياه�و المحَدث�ة.. التس�وية اإلقليمي�ة أوال” وجاء فيه 
أن عقي�دة نتنياه�و األمنية فحواها الس�عي إليجاد “حل 
مؤق�ت” للص�راع مع الفلس�طينيين لكن فق�ط في إطار 
التع�اون اإلقليمي. هذا الحل يتضمن أفقا سياس�يا جديدا 
أصبح ماثال أمام إسرائيل وهو تعاون إقليمي محدود بين 
إس�رائيل و”دول عربية معتدلة” بهدف كبح اإلس�الميين 
الجهاديين المتش�ددين. ويذكر أن حلم نتنياهو هو توقيع 
اتفاقات س�الم مع دول ليس لها مع إس�رائيل أي مشكلة 

جغرافي�ة، وأن تبق�ى المش�كلة الفلس�طينية عالقة في 
الهواء. 

ويبي�ن ش�لحت أن المفاوضات لم تعد ُتش�كل مدخال إلى 
اتفاق ما، كون نتنياهو ال يحلم لحظة واحدة 
بتوقي�ع وثيقة تف�رض الع�ودة إلى حدود 
1967 م�ع تعديالت بس�يطة عل�ى الحدود 
القائم�ة وإخالء مئات آالف المس�توطنين، 
بل هدفه ه�و البقاء في المناط�ق المحتلة 

إلى األبد.
ويمنح هذا المحور مساحة لإلضاءة على ما 
ينج�زه نتنياهو من تغيير داخلي بنيوي في 
إسرائيل، ضمن مسعى ال يكل إلعادة تركيب 
البني�ة السياس�ية واإلعالمي�ة والقانونية 
بم�ا يخدم مش�روعه األيديولوجي اليميني 
المتش�ّدد، إذ “يق�وم نتنياه�و ب�”تهوي�د” 
إس�رائيل تمام�ا، وص�وال إلى س�ّن قانون 
أساس ُيعّرف إسرائيل بأنها الدولة القومية 
للشعب اليهودي. يقول المؤلف بهذا الشأن: 
ال يدع نتنياهو مناسبة إال ويتحدث فيها عن 
مطلب�ه بيهودية إس�رائيل، حتى تحول ذلك 
إلى قضية منافسة حزبية تتسابق األحزاب 

اليهودية في توكيدها والسعي لقوننتها.
المحور الثاني ُعنون ب�” الشرعية التاريخية 
واألمن” كذريعة ُمحكمة لنسف أي تسوية، 
حي�ث يتطرق المؤلف هنا إلى أهم خطاباته 
وخصوصا خطابي بار إيالن 1 و2 وخطابه 
أمام مؤتمر “معهد دراسات األمن القومي” 
والذي كان محوره “خيارات” إسرائيل بعد 
وص�ول الح�ل الدائم إل�ى طريق مس�دود، 
فضال ع�ن تصريحاته واس�تنتاجاته خالل 
الحرب العدوانية األخيرة على غزة وفي إثر 

انتهائها.
فف�ي خطاب له ف�ي يونيو/حزيران 2009 
بجامعة بار إيالن في مستهل واليته الثانية 
كرئي�س للحكوم�ة، أي�د ألول م�رة إقام�ة 
دولة فلس�طينية مع عدة تحفظات، وكانت 
العترافات�ه تل�ك دواف�ع سياس�ية محددة 
وقتها، في مقدمتها إرضاء أوباما، وتقديم 
دفعة مس�بقة على حساب عملية عسكرية 
أميركية في المستقبل ضد المنشآت النووية 

في إي�ران، لكن عندما أدرك نتنياه�و أن أوباما لن يتحرك 
عس�كريا ضد إيران، رد علي�ه بالتخلي عن ح�ل الدولتين 

وبتدمير أساس المفاوضات مع عباس.
“هناك نس�ختان من نتنياهو كرئي�س للحكومة: نتنياهو 

األول بواليته األولى بتسعينيات القرن العشرين وبدا فيها 
“زعيما شابا، متعجرفا، أيديولوجيا ومستعدا للمواجهة” 
ونتنياه�و الثاني بواليتي�ه الثانية والثالث�ة ويبدو فيهما 

“ناضجا، أشيب، براغماتيا وحذرا””
وبعد نح�و أربعة أعوام وأربعة أش�هر، ع�اد نتنياهو إلى 
نف�س الجامعة وألقى م�ا بات ُيعرف باس�م “خطاب بار 
إيالن 2”. وفي هذه المرة صور نتنياهو اإليرانيين وكذلك 

الفلس�طينيين وكأنه�م نازي�ون، وأنه ال يمك�ن التحاور 
م�ع ورثة ش�ركاء النازيي�ن الذي�ن عايش�وا “أجياال من 

التحريض”.
وي�رى نتنياهو أنه في اإلمكان التوصل إلى 
اتفاق فقط حين يوافق الفلسطينيون على 
مطالب مرفوضة من جانبهم، أي االعتراف 
بإس�رائيل “دولة يهودية” وترتيبات أمنية 
بعي�دة المدى، معيدا التأكي�د على أن ركني 
الس�الم هم�ا “الش�رعية واألم�ن “ معربا 
عن اعتق�اده بأنهما س�يتيحان إمكان حل 

القضايا العالقة كلها.

وفي المحور نفسه، يستعرض الكاتب رؤية 
نتنياهو في “الحق اليهودي في فلسطين” 
حي�ث ال تنفك ادع�اءات نتنياه�و أن “هذه 
األرض هي وطن الش�عب اليهودي” تتكرر 
ف�ي خطابات�ه، بل إن�ه رفعها إل�ى مصاف 
“الحقيق�ة التاريخية الواح�دة والوحيدة” 
التي يتعين على الفلسطينيين االعتراف بها 

وبناء السالم على أساسها.
كم�ا يس�عى أيضا إلرس�اء ه�ذا الحق من 
خ�الل “قان�ون إس�رائيل الدول�ة القومية 
للش�عب اليهودي” الذي يتضمن أن “أرض 
إس�رائيل ه�ي الوط�ن التاريخ�ي للش�عب 
اليه�ودي وم�كان إقام�ة دولة إس�رائيل” 
وأن “دول�ة إس�رائيل هي الوط�ن القومي 
للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير 
القوم�ي في دول�ة إس�رائيل مقصور على 
ه�ي  “إس�رائيل  وأن  اليه�ودي”  الش�عب 
دولة ديمقراطية تقوم على أس�س الحرية 

والعدالة والسالم”.
اله�دف من وراء ذلك كله، وفق الكتاب، هو 
أن يس�تبطن الفلس�طينيون أنه�م ُهزموا 
تاريخي�ا، وأن يعترف�وا بالملكية الحصرية 
لليه�ود عل�ى البل�د )فلس�طين( بأس�ره، 
وبالتالي يكون الفلس�طينيون ملزمين بأن 
يسلموا بدونيتهم. وهذا المفهوم مغروس 
عميقا في الوعي اإلسرائيلي، وهو مشترك 

لليمين والوسط بكل أطيافهما.
المح�ور الثال�ث، ج�اء تحت عن�وان “حول 
الفكر السياس�ي الذي شكل عقلية نتنياهو” يرى المؤلف 
أن موقف نتنياهو المتعلق ب�”تجاهل” الفلسطينيين شكل 
أساسا لفكره السياسي منذ أن دخل المعترك الحزبي قبل 
أكث�ر من عقدين، وهي فرضية فحواها أن الفلس�طينيين 

عديمو األهمية، وأنهم ف�ي التحصيل األخير مجرد غطاء 
للقوى المهمة في الشرق األوسط. 

اويش�ير الكاتب إلى أن نتنياهو في البداية لم يكن يعترف 
بوجود الفلس�طينيين معتبر أنهم مجرد غطاء اس�تعمله 
العالم العربي في حربه الرامية إلى القضاء على إسرائيل، 
أم�ا اآلن فإن نتنياهو يقر بوجوده�م، لكنه ما زال مصرا 
على اعتبارهم عديمي األهمية وأنهم مجرد غطاء لإلسالم 

المتشدد.
“تأثر الفكر السياسي لنتنياهو بوالده المؤرخ البروفيسور 
بن تس�يون الذي كان يؤمن بإسرائيل الكبرى، واستحالة 
التوص�ل إلى س�الم م�ع الع�رب، وأن المس�توطنات هي 
اإلجاب�ة، وأن التنازل عن األرض مقابل الس�الم ليس رأيا 

صائبا”
إلى ذلك، فق�د تأثر الفكر السياس�ي لنتنياهو بفكر والده 
المؤرخ البروفيس�ور بن تسيون نتنياهو الذي كان يؤمن 
بإس�رائيل الكب�رى، واس�تحالة التوص�ل إلى س�الم مع 
الع�رب، وأن المس�توطنات هي اإلجاب�ة، وأن التنازل عن 

األرض مقابل السالم ليس رأيا صائبا. 
ولم يكن والده ذاك يؤمن بوجود ش�عب فلسطيني، وكان 
يرى أن حل الدولتين ال وجود له “فليس هناك من شعبين 
هنا، بل هناك شعب يهودي وسكان عرب”. ورأى أن الحل 
الوحي�د مع العرب ه�و القوة. أما نتنياه�و فكان يتباهى 
في أغلب المناس�بات بأنه يتبنى المب�ادئ التي رباه والده 

عليها.
يتط�رق الكتاب إل�ى موقف نتنياهو إزاء فلس�طينيي 48، 
حيث ينظر إليهم على أنهم “خطر أمني” أو “عدو داخلي”، 
وأن الجهد األس�اس ال�ذي تبذله حكوم�ة نتنياهو موجه 
نح�و غاية واح�دة: قمع التطلع�ات السياس�ية للمجتمع 
العربي في إسرائيل، وأن الطاقة التي تستثمرها الحكومة 
لتحقي�ق ه�ذه الغاية أكبر م�ن الطاقات التي تس�تثمرها 
ف�ي دف�ع العملية السياس�ية، وال تقل ع�ن الطاقات التي 

تستثمرها في إحباط التهديد “النووي” اإليراني.
المح�ور الراب�ع ُخصص كخاتم�ة وعنون ب��” نتنياهو، 
طريق إدارة الصراع أو: انتظر وراقب”. ُيش�ير شلحت إلى 
أن أفضل مقاربة بالنسبة إلسرائيل عقب فشل مفاوضات 
السالم مع الفلسطينيين هي “عدم فعل شيء” واالكتفاء 

بإدارة الصراع، واعتماد سياسة “انتظر وراقب”.
فوفق ه�ذه المقاربة يجب عدم اإلق�دام على أي خطوات 
بما ف�ي ذلك خطوات أحادية الجان�ب جذرية، من منطلق 
أن حل هذا الصراع مس�تحيل، ف�ي حين أن إدارته هي في 
متناول اليد، وأن إرس�اء “خطاب عملية الس�الم “ تحول 
عل�ى يد نتنياهو إلى مجرد غطاء ألفعال أقل ما ُيقال فيها 
إنه�ا ُتناقض الس�الم نفس�ه عل�ى نحو جل�ي ومفضوح 

للغاية.

سنة أوىل إخوان 

بنيامني نتنياهو.. عقيدة الالَحل

عبد النارص والسادات.... العواصف والشهادة!
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة  ابي الخصيب 
العدد: 17 / ب / 2014 

التاريخ: 13 / 4 / 2015 
)اعالن(

املدعي:- عبدالوهاب ابراهيم عمر
املدعى عليه:- حيدر خليف عودة

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا يف الدعوى البدائي�ة 17/ب/2014 وتاري�خ 2014/10/13 قىض 
بالحك�م بابط�ال قيود العق�ار 154 مقاطع�ة 29 الرباضعية القيد املس�جل يف مايس 205/2006 
املس�جل بأس�م املدع�ى عليه )حيدر خليف ع�ودة( والقي�د 27 ترشين اول 207/2006 واملس�جل 
بأس����م امل�دعى عليه الثان����ي )منصور جرب عليوي( والقيد 68 مايس 215/2008 واملسجل 
بأس��م نفس املدعى عليه )منصور جرب عليوي( ورفع اش�ارة الرهن العائدة للمدعى عليه الثالث 
)املدي�ر املف�وض ملرصف بغداد/ اضافة لوظيفته( واملس�جلة بالع�دد )1( 2009 مايس مجلد )4( 
رهن واعادة تس�جيله بأس�م املدعي عبدالوهاب ابراهيم عمر بالقيد 105/مايس/ 715 خاليا من 
كل تأشريات وحجوزات والزام الشخص الثالث وزير العدل اضافة لوظيفته بتأشري ذلك يف سجالت 
تابعي�ه وبعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية ق�راراً غيابياً بحقكم قابالً لالعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز. ولدى تبليغك عىل س�كنك يف العقار اعاله، فقد تعذر تبليغ�ك الرتحالك اىل جهة مجهولة 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي املؤيد من قب�ل املجلس البل�دي للمنطقة، عليه تق�رر تبليغك اعالناً 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن، ولك حق االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز ضمن امل�دة القانونية 

وبعكسه سيكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.
القاض�ي
محمد نزار هاشم

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )محمد سعدون 
عب�د رض�ا (  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل لقبه من  
)الحس�ناوي (  اىل )الحمداني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية 

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

فقدان
فقدت مني  الهوية  املرقمة 11763  
 2012/12/1 االص�دار  تاري�خ 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطية فرع واس�ط  باس�م )عبد 
الله كريم عزيز( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
قدم املدعي عالء هاشم عبد الرسول  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عبد الرس�ول هادي عبد الرس�ول  
طلبا يروم فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي   
فم�ن لديه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي عدنان هادي عبد الرسول  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي   فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )محمد عبد واحد 
عل�وان (   ال�ذي يطلب فيه تبديل اس�م ولده   من  
)بك�ر  (  اىل )ك�رار( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي هاش�م عبد الرسول عبد  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدعي محمد خل�دون عيل  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل اس�مه من محم�د اىل ريت�اج  فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم املدعي عامر نعمه عبد الرسول  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن الدوري اىل ال�وردي   فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

مجلس القضاء االعىل
 رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد 

الرصافة االتحادية
دار القضاء يف بغداد الجديدة

العدد /515/ب/2015
التاريخ /2015/4/16

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن هدوان تقي 
بن�اء ع�ىل اقام�ة الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله واملقامة ام�ام هذه 
املحكمة من قبل املدع�ي امن بغداد 
اضاف�ة لوظيفت�ه والت�ي يطلب بها 
التعوي�ض ع�ن االرضار  التي لحقت 
بالدكان املرقم  236/3 سوق املشتل   
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
حسب رشح القائم بالتبليغ  لذا قررت 
املحكمة تبليغكم اعالنا يف صحيفتن 
محليتن بالحضور اىل هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2015/4/26 وعند عدم 
الحض�ور او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانون�ا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة   

الرصافة االتحادية
دار القضاء يف بغداد الجديدة

العدد /514/ب/2015
التاريخ /2015/4/16

اعالن
اىل املدعى عليه / ميثان محمد حسن 
بن�اء ع�ىل اقام�ة الدع�وى البدائي�ة 
املرقم�ة اع�اله واملقام�ة ام�ام هذه 
املحكمة م�ن قبل املدع�ي امن بغداد 
اضاف�ة لوظيفت�ه والت�ي يطل�ب بها 
التعوي�ض ع�ن االرضار  الت�ي لحقت 
بأمانة بغ�داد وملخالف�ة املدعي عليه 
رشوط العق�د ع�ىل القطع�ة املرقمة 
الفضيلي�ة  بزاي�ز   15 م   1602/13
اقامتك�م  ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
حسب رشح القائم بالتبليغ  لذا قررت 
املحكم�ة تبليغكم اعالنا يف صحيفتن 
محليتن بالحض�ور اىل هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2015/4/26 وعند عدم 
الحض�ور او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانون�ا س�تقوم املحكم�ة باملرافع�ة 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

كرب�الء  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدسة

العدد: 733 / ش / 2015 
التاريخ: 12 / 4 / 2015 

اىل/املدعى عليه  / مرتىض جاسم محمد 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة  قراره�ا    املرق�م 
733/ش/2015 يف    2015/3/30   وال�ذي 
يقيض بالزام�ك باجرة حضانة ونفقة لبناتك 

)فاطمة ومريم وزينب(   وملجهولية 
  محل اقامتك حسب اش�عار القائم بالتبليغ 
ل�ذا   تقرر تبليغك اعالن�ا    بالصحف املحلية  
فل�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز   ضم�ن املدة 
القانونية     وبعكس�ه  سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية  وفق االصول.
القايض
عيل عبدالزهرة عباس

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) امن جلوب 
ش�ايع (  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اس�م ول�ده 
القارصم�ن  )س�فيان (  اىل )صاح�ب( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
قدم املدعي حسن نعمه عبد الرسول طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم املدعي قاسم نعمه عبد الرسول  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدعي حس�نن هادي عبد الرس�ول  طلبا 
ي�روم في�ه تبديل لقب�ه من ال�دوري اىل الوردي   
فم�ن لديه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

رقم االخطار
2015/67

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب  )الرشطي يعقوب حسن سلمان (  املنسوب 
اىل    قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة ملا كنت متهما وفق املادة  
5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك عن مق�ر عملك من 

تاريخ  19 /2011/12 ولحد االن  
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغ�ري املنقولة ويطل�ب من املوظفن العمومي�ن القاء القبض 
عليك اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ن الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
ق�دم املدعي جعفر هادي عب�ود  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل لقب�ه م�ن ع�واد اىل االنباري  فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم املدعي حس�ن هادي عب�ود  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل لقب�ه م�ن ع�واد اىل االنباري  فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم املدعي رزاق عبد الرس�ول عب�د  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن الدوري اىل ال�وردي   فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عبود هادي عبود  طلب�ا يروم فيه تبديل لقب�ه من عواد اىل 
االنباري  فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 

من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحس�ن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

تنويه
ورد س�هواً يف اعالن املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب 
للمناقصة املرقمة )1/د/2015( املنشور يف جريدتنا بعددها 
)932( يف 2015/3/24 ذك�ر امل�دة )265( خطأ والصحيح 
)365(  ,وذكر التبويب الحس�ابي )2341( خطأ والصحيح 

)3341( لذا اقتىض التنويه.

غلق اكتتاب رشكة جيهان للتأمني – مسامهة خاصة 
يعل�ن م�رصف جيه�ان- مس�اهمة خاصة-ف�رع 
اربي�ل- وم�رصف جيهان-ف�رع بغ�داد  ع�ن غلق 
االكتتاب لرشكة جيهان للتأمن – مساهمة خاصة 
والبالغ�ة)  للجمه�ور  املطروح�ة  االس�هم  بكاف�ة 
وخمس�مائة  ملي�ارات  ثالث�ة   )3.500.000.000
ملي�ون دينار/س�هم يف21/ 2015/4 نهاية الدوام 
الرس�مي وذلك لبيع كامل االس�هم املطروحة خالل 

مدة الثالثن يوم.
علم�اً ب�أن االكتت�اب كان يف بداية الدوام الرس�مي 

ليوم2015/3/23
مع التقدير ....

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ العزيزية
رقم االضبارة: 70/ 2015 

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ العزيزية س�هام املدينن يف العقار تسلس�ل 
8/5 م11 كفيف�ان الش�مايل الواق�ع يف الش�ارع الع�ام بغداد 
واسط/ املزرعة العائد للمدين خضري وطرخانة وبسمة وعلية 
اوالد حمزة ياس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن رزاق غالم معن 
البال�غ عرشون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
مدير تنفيذ العزيزية

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: يقع الش�ارع العام بغداد – واسط/ املزرعة 

8/5 م11 كفيفان الشمايل
2- جنسه ونوعه: ارض زراعي

3- حدوده واوصافه:
4- مش�تمالته: مش�يدة به�ا مخزن بلوك وس�قف خرس�انة 
املس�لحة ومحل مصن�وع هيكل غري مس�قف وباق�ي االرض 

خالية من الشواغل
5- مساحته:

6- درجة العمران:
7- الشاغل: املدينن اعاله

8- القيمة املقدرة: 24,000,000 اربعة وعرشون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية
محكمة بداءة الرصافة

العدد 456 / ب / 2015 
اعالن

إىل املدع�ى علي�ه / احمد عب�د اللطيف 
مه�دي / املدير املفوض لرشكة معمار 
االمارات الستشارات الهندسية اضافة 
لوظيفت�ه . اق�ام املدع�ي مفي�د جبار 
كاظ�م املدي�ر املف�وض لرشك�ة افنان 
انرتناش�ونال الستش�ارات الهندس�ية 
االماراتي�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بتادية مبلغ 
مقداره ) 6468000 ( اربعة وس�تون 
مليون وس�تمائة وثمان�ون الف دينار 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ . عليه تق�رر تبليغك 
بالن�رش اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور ام�ام هذه املحكمة 
يوم 27 / 4 / 2015 الس�اعة التاسعة 
والنصف صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول .
القايض
غانم عبد الله زناد

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عبد الحسن 
محمد مش�تت( الذي يطلب تبدي�ل )اللقب( من 
)البو بصريي( اىل )العبيدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )سامي داخل 
رحمة( الذي يطلب تبديل )اللقب( من )الحلفي( 
اىل )الي�ارسي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن قانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فق�د  مني الوصل املرقم )1947( 
صادر من الرشك�ة العامة ملوانئ 
 3,235,000 ومبلغ�ه  الع�راق 
بأس�م رشكة ان�وار املهند )جبار 
عب�ود جرب( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدمة من الس�يد )اس�ماعيل 
ابراهي�م ادريس( الذي يطلب تبديل )اللقب( من 
)الفلح�ي( اىل )الحس�يني( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدمة من الس�يد )عمر عبد 
العب�اس فرج( ال�ذي يطلب تبديل )االس�م( من 
)عمر( اىل )حس�ن( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة )وشيعة عبد 
العب�اس حبيب( التي تطلب تبديل )االس�م( من 
)وشيعة( اىل )مليعة( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )س�تار جابر 
خلف( الذي يطلب تبديل )اللقب( من )العطبي( 
اىل )املكاصيص املوس�وية( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدمة م�ن الس�يد )عثمان 
ل�ؤي عبد الحميد( ال�ذي يطلب تبديل )االس�م( 
م�ن )عثمان( اىل )عبد الل�ه( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )صدام لعيبي 
غضيب( الذي يطلب تبديل )االسم( من )صدام( 
اىل )ع�يل( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن قانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدمة من السيد )خالد خضري 
عبود دنب�وس( الذي يطلب تبدي�ل )اللقب( من 
)دنب�وس( اىل )الحي�دري( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
قدم املدعي عبد الكريم نعمه عبد الرس�ول  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه من الدوري اىل الوردي   فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدعي )عيل عبعوب مس�عود(  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن )الالم�ي( اىل )الخفاجي(  
فمن لدي�ه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
م�ن قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
ق�دم املدعي هادي عبد الرس�ول عبد  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن الدوري اىل ال�وردي   فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
ق�دم املدعي عيل هادي عبد الرس�ول  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن الدوري اىل ال�وردي   فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )كاظم قاسم 
حسن( الذي يطلب تبديل )اللقب( من )الجابر( 
اىل )املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن قانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فقدت  مني هوية الطالبة )زينب 
عبد الل�ه عجي�ل( الص�ادرة من 
املعه�د التقن�ي الب�رصة/ قس�م 
املكائ�ن واملعدات – ف�رع التربيد 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

ادارة مرصف جيهان_فرع اربيل-طريق كركوك-بناية جيهان بالزا
ادارةمرصف جيهان-فرع بغداد-شارع النضال-قرب املرسح الوطني
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اعالنات   العدد )953(  االربعاء  22  نيسان 2015

اعــالن
"Announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب / 906املوقع االلكرتوين
التاريخ: 21/  2015/4

يرس محافظة البرصة / مديرية العقود الحكومية 
إعالن الوجبة التاسـعة لعـام 2015  والخاصة بـ 
قطاع)تربيـة –تربيـة وزاري( ضمن تخصيصات  
)برنامـج تنميـة األقاليـم ( فعـى الراغبـن من 
الـركات األجنبية واملحليـة واملقاولن من ذوي 
الخـرة واالختصاص مراجعـة محافظة البرصة 
)مديريـة العقـود الحكومية/ قسـم التعاقدات( 
الكائن يف بناية ديوان املحافظة لراء مسـتندات 
املناقصة )التندر( بسعر غري قابل للرد ومبن إزاء 
كل مناقصـة اعتبارا مـن يوم االربعـاء املصادف 
2015/4/22 علما إن آخر موعد إليداع العطاءات 
السـاعة الثانية ظهراً من يـوم الثالثاء  املصادف 
2015/5/5علما انه قبل ذلك سيعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عى استفسارات املشاركن يف املناقصات 
بمقر مديرية الطرق والجسور قبل الساعة الثانية 

عر من يوم الخميس املصادف 2015/4/30
 وبحضـور ممثيل الـركات املتقدمة خالل فرتة 
الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف 

داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري .

2- ظرف يتضمن العرض الفني .
املستمســــكات  كافـة  يتضمـن  ظـرف   -3

املطلـــوبة :
رشوط التقديم :

أ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم تأمينات أولية بمبلغ 
مقطوع بنسبة 3% من الكلفة التخمينية للمشاريع 
عى شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة 
نافـذ إىل ما بعد انتهاء مـدة نفاذية العطاء املحدد 
يف وثائـق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال تقل 
عن 28 يوما  صادر من مرصف معتمد من عموم 
محافظـات العراق وال تقبل أي أوراق تجارية عند 
تقديم العطاءات كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري 

دفع التأمينات اعاله عى ان
يكـون خطـاب الضمـان موجه اىل الطـرف االول 
)محافظـة البرصة- مديرية العقـود الحكومية(

The province of Basra / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce  the ninth group for 
2015 of the sector  )education –ministerial education  
(  within the allocations of )regions development 
program(. Thus, the interested specialized foreign 
and local companies and contractors should attend 
Basra Governorate Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located in the 
governorate office  to  purchase tender documents  
in a non-refundable price that is explained in 
front of the tender starting from Wednesday  on 
22/4/2015  noting that the last date for submitting 
proposals is Tuesday  on  5/5/2015 at 2:00 pm 
knowing that a special conference will be held to 
reply bidders' questions about the tenders at the 
directorate of Roads & bridges office  before twelve 
o'clock on Thursday  30/4/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that includes 
the three envelopes of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required 
documents  :
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid bond 
of 3% which is equal to the estimated cost for 
the projects as a letter of credit, bank check or 
certified check and the expiry date of this bond 
should be after the validity of the specified bid in 
the tender documents that will be extended for no 
less than 28 days issued from a certified bank for 
all Iraqi provinces. Any bank statement would not 
be accepted when  submitting the bid .Also, any 
apology for delaying the payments of the bond will 
not be accepted.
The letter of credit should be addressed to Basra 
Governorate- directorate of government contracts 
and the bidder should  mention the name and the 
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ويذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون 

خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجشب أن يكون املتقدم لشرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 
حاصل عىل توكيل أو تخويل رسشمي من الرشكة 

بالنسبة للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتشزم مقدم العطشاء بتقديم الكفشاءة املالية 
للرشكشة مشن خالل تقديشم الحسشابات الختامية 
للرشكة  للسشنتني االخريتشني )مربحة( كحد ادنى 
مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني للرشكة 

ومؤيد من قبل املرصف .
 ه- يلتشزم مقدم العطاء بتقديشم األعمال املماثلة 
من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي قام 
بتنفيذها مع بيان الجهة التي قام بالعمل لحسابها 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسشمية الصادرة عن 
الجهشات الحكوميشة التشي تؤيد القيشام باألعمال 

املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته.
و- كتشاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب 
/ قسشم الرشكات نسشخة ملونة نافذة للرشكات 

املحلية.
ز- حجشم االلتشزام املايل مشن خالل تقديشم قائمة 
مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي 
لم تنجز بعد عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم 

بالعمل لحسابها .
ح- تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت 

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية
ط- تلتشزم الرشكة بتقديم جشدول تقدم عمل أويل 
للمشرشوع عىل ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل 

بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
ي- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء 
واحشد لتنفيذ العقد تكون مسشؤوليتهم تضامنية 
تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة 
مصشادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم كافة 

املستمسكات املطلوبة للرشكتني
ك- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة املنفذة 
) حركشة أموال الرشكة يف املصارف لسشتة اششهر 

االخرية(
ل- تلتشزم الرشكة بتقديم قشرص ) CD ( يحتوي 
عىل جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من قبل 

الرشكة
م- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسشكات باللغة 

number of the specified tender in this letter of 
credit. Also, it should be unconditioned and paid 
when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an official 
authorization letter of the company in regard with 
foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability via presenting the bank statement of 
the company for the last two years )profitable( 
at minimum assured by a legal accountant and a 
certified by the bank. 
E – The bidder is committed to provide similar 
works through providing a detailed list of the 
works which he implemented with  referring to 
the party for which he worked ,and is based on the 
official letters issued by government al authorities 
that certify the awarded or implemented works 
according to the work type . 
F - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies.
G – The amount of the financial commitment via 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  
at the tender offer  and the party for which he 
works.
H – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical 
qualifications, equipment and specialized 
machines.
I- The company is committed to present a preliminary 
time schedule   of work progress on the condition 
that a detailed work schedule be presented after 
signing the contract to be approved.
J- In case of  sharing of more than one bidder 
in presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible to 
implement it on the condition that the join venture 
contract be presented assured with the bid. Also, all 
the required documents of both companies should 
be presented.
K – presenting a cash flaw by executing company 
)the company cash flaw  for the last six months(
L - the company should present a )CD( containing 
all documents presented by the company
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العربية و اللغة االنكليزية .

ن- تلت�زم الرشكة بتقديم جميع الوثائق الخاصة 
بالرشك�ة وبمديرها املفوض ووكالءه أو مخوليه 
مرتجم�ة إىل العربي�ة ومصدق�ة من قب�ل مرتجم 

قانوني معتمد
 مالحظ�ة /ع�ى مقدم�ي العط�اءات مراعاة ما 

ييل:؛
*أن يك�ون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) أ( من 

الفقرة ) 3(
*أن تقوم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها مع أرقام 

الهواتف والربيد االلكرتوني عى الظرف
*يتحم�ل من ترس�و علية املناقص�ة أجور النرش 

واإلعالن
*إذا ص�ادف ي�وم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 

يوم العطلة
* يخضع هذا اإلعالن إىل ضوابط و تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة وكافة 

القوانني والتعليمات النافذة
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف ما ذكر 

أعاله
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة .

* يف حال�ة طلب تمديد ف�رتة اإلعالن من قبل احد 
الرشكات يك�ون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة
* تلتزم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن إال يف حالة 

تقديمها مدة اقل من املدة املحددة يف اإلعالن .
* أن الدرج�ة والصن�ف تخص ال�رشكات املحلية 

فقط .
*يف حال اختالف املعنى ب�ني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
 * للدائ�رة الح�ق يف إلغاء املناقص�ة يف أي مرحلة 
من مراحلها وقبل االحالة وع�دم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة وال يحق 
للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء 

ذلك.

M- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
N - the company is committed to provide all the 
documents of the company and its authorized  
manager, his agents and authorized people 
translated into Arabic and certified by a certified 
translator.
Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of item 
)3(
* The company should write its office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  should  
bear the cost of publishing and advertising
* If it the closing happened an official holiday, the 
closing date of the official working day will follow 
the day of holiday 
* This announcement is subjected to the regulatory 
& instructions of contracts implementation No. )2( 
for 2014 and all the valid laws and instructions 
* Any condition or reservation that contradicts with 
the conditions mentioned above is not allowed
* The company is committed to work for 16 / 
hours.
* In case of making a request to extend the closing 
date via one of the companies, the extension 
request should be presented before seven days of 
the bid closing date
* Company is committed to the time limit in the 
announcement , except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is 
depended.
* the office  has the right to cancel the tender 
at any time  before awarding , and not to make 
the superlative according to the public interest. 
The bidders have no right  to ask for any 
compensation.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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قائمة بإعالن الوجبة التاسعة لعام 2015 والخاصة بـ قطاع)تربية –تربية وزاري(

A list of the announcement the ninth group for 2015 of the sector )education –ministerial education ( within 

the allocations og regions development program

 
 
 ت 
No. 

 رقم المناقصة 
Tender number 

 اسم المشروع 
Project name 

 الموقع 
Locat

ion 

 الدرجة 
Grad

e 

 الصنف 
Class 

مدة 
 االنجاز
Comp
letion 
time  

 
 

 كلفة المشروع 
 ( بالدينار) 

Project cost 
(IQD) 

كلفة التأمينات 
 االولية

Cost of 
initial 

insurances 

 رقم التبويب 
Classification No. 

سعر 
التندر ( 
باالف ) 
 دينار 
Tend

er 
price 
(IQD

) 

 المالحظات  
Notes 

 مادة
mat
erial 

 
 نوع

type 
 

ت 
 نوع
Typ

e 
No. 
 

 تسلسل
Seque

nce 

1 

  ٢٠١٥تربية/٦/١٢٣
6/123/education/201

5 
برنامج تنمية االقاليم لسنة 

٢٠١٢  
Regions 

development 
program for 2012 

 صف في مدرسة االوائل ٦ناء ب
Construction of 6 
classes in Al-Awael 
school 

 النشوة
Nash

wa 
 العاشرة
Tenth 

 إنشائية
Construction  

 يوم ٢٠٠
200 

days 
219,901,000 6,597,030 10 18 1 58 75 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

2 

  ٢٠١٥/تربية/٧/١٢٤
7/124/education/2015 

االقاليم لسنة  برنامج تنمية
٢٠١٢  

Regions 
development 

program for 2012 

هدم واعادة بناء مدرسة االمام 
 صف/ نهر العز ١٢موسى الكاظم 

Demolishing and 
reconstructing Al-
Imam Musa Al-Kadhim 
school 12 classes/ 
Nahr Al-Izz 

عز الدين 
 سليم

Izz Al-
Deen 

saleem 

 السابعة
Seven

th 
 إنشائية

Construction  
 يوم ٢٧٠
270 

days 
929,885,000 27,896,550 10 18 1 51 100 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

 مية األقاليم) ضمن تخصيصات برنامج تنتربية وزاري -تربيةوالخاصة بـقطاع ( ٢٠١٥لعام  التاسعةقائمة بإعالن الوجبة 

A list of the announcement of the ninth group for 2015  of  the sectors (education- ministerial education) within the allocations of  regions 
development  program 

 
 

3 

  ٢٠١٥تربية/٢/٢٥/١١٦
2/25/116/education/ 

2015 
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

٢٠١٢ 
Regions development 

program for 2012 

 هدم واعادة بناء روضة االبطال
Demolishing & 
reconstructing Al-
Abtal nursery  

عز الدين 
 سليم

Izz Al-
Deen 

saleem 

 التاسعة
Ninth 

 إنشائية
Construction 

 يوم ٢١٠
210 

days 
500,000,000 15,000,000 10 18 1 51 75 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

4 

  ٢٠١٥/تربية/٣/٢٩/١٢٠
3/29/120/education/ 

2015 
لسنة برنامج تنمية األقاليم 

٢٠١٢ 
Regions development 

program for 2012 

صف في شلهة  ١٨بناء مدرسة 
 الحجاج 

Construction of a 
school of 18 classes in 
Shalhat Al-Hejaj 

عز الدين 
 سليم

Izz Al-
Deen 

saleem 

 الخامسة
Fifth 

 إنشائية
Construction 

 يوم ٣٦٠
360 

days 
1,530,000,000 45,900,000 10 18 1 51 150 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

5 

  ٢٠١٥/تربية/٤/٣٠/١٢١
4/30/121/education/ 

2015 
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

٢٠١٢ 
Regions development 

program for 2012 

هدم واعادة بناء مدرسة الحضر 
 صف  ١٨

Demolishing & 
reconstructing Al-
Hadher school 18 
classes 

عز الدين 
 ليمس

Izz Al-
Deen 

saleem 

 الخامسة
Fifth 

 إنشائية
Construction 

 يوم ٣٦٠
360 

days 
1,530,000,000 45,900,000 10 18 1 51 150 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

6 

  ٢٠١٥تربية/٥/٣١/١٢٢
5/31/122/education/ 

2015 
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

٢٠١٢ 
Regions development 

program for 2012 

هدم واعادة بناء مدرسة حفصة 
 طوابق  ٣صف  ١٨

Demolishing & 
reconstructing Hafsa 
school 18 classes 3 
floors 

عز الدين 
 سليم

Izz Al-
Deen 

saleem 

 الخامسة
Fifth 

 إنشائية
Construction 

 يوم ٣٦٠
360 

days 
1,530,000,000 45,900,000 10 18 1 51 150 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 

7 

  ٢٠١٥/تربية وزاري/٥/١٥
5/15/ministerial 
education/2015 

برنامج تنمية األقاليم لسنة 
٢٠١٢ 

Regions development 
program for 2012 

هدم وبناء مدرسة الهدف االبتدائية 
 طوابق  ٣صف  ١٨

Demolishing and 
constructing Al-Hadaf 
primary school 18 
classes 3 floors 

حي 
 الحسين

Al-
Hussain 
district 

 الخامسة
Fifth 

 إنشائية
Construction 

 يوم ٣٦٠
360 

days 
1,537,000,000 46,110,000 4 18 1 5 150 

 بدون عرض فني
No tech. 

offer 
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أتلتيكو يعلق آماله عىل الثنائي اجلديد يف الديريب األوريب
قبل 11 ش�هرا أصيب ج�ان أوبالك 
أم�ل  وأنط�وان جريزم�ان بخيب�ة 
عندما شاهدا تلقي ش�باك أتلتيكو 
مدري�د هدفا يف الوق�ت القاتل قلب 
املوازين لصالح ج�اره ريال مدريد 
ال�ذي ف�از يف نهاية الوق�ت اإلضايف 
4-1 ليت�وج بلقبه الع�ارش ببطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
كان ذلك يف الوقت الذي بدأ فيه اسم 
الثنائي يرتبط بأتلتيكو مدريد حيث 
تحدثت التقاري�ر حينذاك عن رغبة 

الفريق املدريدي يف التعاقد معهما.
وبعدها بش�هرين ، تعاق�د أتلتيكو 
بالفعل م�ع حارس املرم�ى أوبالك 
م�ن بنفي�كا الربتغ�ايل مقاب�ل 16 
مليون يورو )2ر17 مليون دوالر( ، 
ليصبح أغىل حارس مرمى يف تاريخ 

الدوري األسباني.
ض�م   ،  2014 تموز/يولي�و  ويف 
أتلتيكو املهاجم جريزمان من ريال 
سوس�ييداد ، النادي ال�ذي انضم له 
الالع�ب منذ أن كان عمره 14 عاما 
، مقاب�ل 30 ملي�ون ي�ورو )3ر32 
ملي�ون دوالر( عقب مش�اركته مع 
املنتخ�ب الفرن�ي يف كأس العال�م 

2014 بالربازيل.
وأكد جريزمان /24 عاما/ جدارته 
بثق�ة أتلتيكو عندما أح�رز للفريق 
20 هدف�ا يف الدوري االس�باني هذا 

املوسم حتى اآلن.
ويف الوقت ال�ذي تنافس فيه ماريو 
توريس  وفرينان�دو  ماندزوكيت�ش 
وراؤول خيمينيز خالل هذا املوس�م 
النتزاع مكان دييجو كوستا ، فرض 
جريزم�ان نفس�ه كأب�رز العنارص 
الهجومي�ة يف الفري�ق م�ن خ�الل 
انطالقاته من الجانبني وتس�ديداته 

الخادعة القوية بالقدم اليرسى.
وكان جريزمان أقرب العبي أتلتيكو 
مدري�د للتس�جيل يف املب�اراة الت�ي 
انته�ت بالتعادل الس�لبي مع ريال 
مدري�د األس�بوع امل�ايض يف ذهاب 

 ، األبط�ال  ل�دوري  الثماني�ة  دور 
وبعدها تألق من جديد ليسجل هديف 
الفريق يف املباراة التي انتهت بالفوز 
عىل ديبورتيف�و الكورونا 2-1 يوم 

السبت املايض يف الدوري.
وقال جريزمان يف إشارة للمواجهة 
املرتقبة غ�دا يف إي�اب دور الثمانية 
ع�ىل ملع�ب "س�انتياجو برنابيو" 
:"إنن�ا س�عداء بأدائن�ا أم�ام ريال 
مدري�د ه�ذا املوس�م ، لك�ن ن�درك 
يف الوق�ت نفس�ه أنن�ا س�نعاني يف 

مباراة األربعاء. وتغلب أتلتيكو عىل 
ريال مدريد أربع مرات هذا املوس�م 
وتع�ادل معه ثالث م�رات ، ويتطلع 
إىل الث�أر لهزيمت�ه أم�ام امللك�ي يف 

النهائي األوروبي باملوسم املايض.
وأض�اف جريزم�ان "يف كل مب�اراة 
أخوضه�ا هن�ا أكتس�ب املزي�د من 

الثبات والثقة.
أتمنى أن أستطيع مساعدة الفريق 

عىل الفوز يوم األربعاء.
من ناحية أخرى ، س�يكون أوبالك 

/22 عام�ا/ "ع�ىل خ�ط الن�ار" ، 
حيث سيتوىل حراسة مرمى الفريق 
التص�دي  الغ�د بمهم�ة  يف مب�اراة 
لكرات كريس�تيانو رونالدو ورفاقه 
ع�ىل ملع�ب "س�انتياجو برنابيو" 
معق�ل الريال.وب�دأ أوبالك املوس�م 
كبدي�ل مليجي�ل أنخيل موي�ا ، وأدى 
بش�كل جي�د أم�ام ري�ال مدريد يف 
كاس مل�ك اس�بانيا يف كانون ثان/

يناي�ر املايض.لك�ن ج�اءت املهم�ة 
األصع�ب بالنس�بة ل�ه يف 17 آذار/

م�ارس حي�ث ش�ارك م�ن مقع�د 
البدالء ليحل مكان مويا املصاب ، يف 
مباراة إياب دور الستة عرش لدوري 
األبطال أمام باي�ر ليفركوزن.وأدى 
الحارس الس�لوفاكي طويل القامة 
دور البطولة حين�ذاك حيث تصدى 
لرضبة جزاء ه�اكان كالهان أوغلو 
، ليتأه�ل أتلتيك�و فائ�زا برضبات 
أوبالك عن  الرتجيحية.وقال  الجزاء 
مب�اراة ليفركوزن "كان�ت ليلة من 
نوع خ�اص بالنس�بة يل.احتضنني 

ودعمون�ي.وكان  حقا  املش�جعون 
مب�اراة  يف  الع�ب  أفض�ل  أوب�الك 
الذهاب أمام ريال مدريد األس�بوع 
املايض حيث تص�دى برباعة لكرات 
رونال�دو وجاري�ث بي�ل وخاميس 
رودريجي�ز خ�الل الش�وط األول ، 
واآلن يتطلع لالستمرار يف لعب دور 
الحاج�ز املنيع أمام العب�ي امللكي.

وقال أوبالك "نعرف أنه س�يكون 
تحديا صعب�ا لكننا نثق يف قدرتنا 

عىل الفوز عليهم مجددا.

اس�تقبل رئيس اللجنة االوملبي�ة الوطنية العراقية 
رع�د حمودي ظهرا اليوم الثالثاء س�فري العراق يف 
الربازيل عادل مصطفى حيث تم التباحث يف العديد 
م�ن القضايا ومنه�ا ملف اوملبي�اد الربازيل 2016 
بحض�ور النائب�ني االول والثان�ي لرئي�س اللجن�ة 

االوملبية واالمني العام .
وق�ال االمني الع�ام للجنة االوملبي�ة الدكتور عادل 

فاضل ان من بني القضايا التي تم مناقش�تها بني 
الس�يد رعد حمودي والس�فري العراقي يف الربازيل 
هي توحيد الجهدين الحكوم�ي والريايض لتفعيل 

جميع االمور االدارية الوملبياد 2016 .
وكش�ف االمني العام ان الس�يد السفري وجه دعوة 
رس�مية اىل رئي�س اللجن�ة االوملبية رع�د حمودي 
لزي�ارة الربازي�ل لتفعي�ل العدي�د م�ن القضاي�ا 
الرياضية التي تصب يف مصلحة الرياضة العراقية 

املتطورة ك�ون الربازيل تعد من الدول 

يف جميع االنش�طة الرياضية وبالتايل زيارة رئيس 
اللجنة االوملبية س�يكون لها م�ردودا ايجابيا عىل 

الساحة الرياضية العراقية .
واش�ار فاضل ان مثل تلك الزيارات الرس�مية هي 
محط اح�رتام وترحيب م�ن قبل رئي�س واعضاء 
املكتب التنفيذي الن نتائجه�ا يف املحصلة النهائية 
تص�ب يف مصلحة الرياض�ة العراقية التي تش�هد 
تط�ورا كب�ريا خ�الل الس�نوات االخ�رية رغ�م كل 
الصعاب التي تقف حائال امام الرياضة العراقية .

المستقبل العراقي/ وكاالت

من املتوقع أن يتم إلغاء مباراة منتخبنا األول مع نظريه اإلندونيي 
ي�وم 16 حزيران ضم�ن التصفيات األولية املؤهل�ة لنهائيات كأس 
العالم 2018 يف روس�يا وكاس اسيا 2019 يف االمارات, وذلك بعد ان 

قرر الفيفا تعليق عضوية إندونيسيا.
ويأتي هذا التعليق بعدما ان ارسل الفيفا خطابا إىل االتحاد املحيل يف 
اندونيسيا باإليقاف بسبب تدخل الوكالة االندونيسية للمحرتفني يف 
شؤونه وقال إن االتحاد املحيل هو الوحيد املنوط به اتخاذ القرارات، 
ويف حال�ة أقدم الفيفا عىل ايقاف االتح�اد االندونيي فان ذلك ربما 
يعن�ي منع منتخب الب�الد من املش�اركة يف تصفي�ات كأس العالم 
2018 ويف تصفيات كأس اس�يا 2019 أيضا وع�دم مالقاة املنتخب 
العراق�ي يف اوىل مباريات التصفيات يف الس�ادس عرش من حزيران 

املقبل.
م�ن جهة ثاني�ة، رفض االتح�اد اإلندوني�ي تحم�ل تكاليف بعثة 
منتخبن�ا الوطني حال قدومه�ا قبل أربعة أيام م�ن لقاء املنتخبني 
املق�رر يف 16 حزي�ران املقب�ل يف إط�ار الجول�ة االوىل م�ن ذه�اب 
التصفيات اآلس�يوية املؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 وآسيا يف 

االمارات 2019.

اك�د مدرب فريق اربيل أيوب اوديش�و ان فرصت�ي التاهل اىل الدور 
الثان�ي لبطول�ة كاس االتح�اد اآلس�يوي ودوري النخب�ة م�ا زالت 
متواجدة بالنس�بة للفريق ولو بحظوظ متفاوتة بعد موسم ال يعرب 
عن عن قوة الفريق.وقال أيوب اوديش�و مدرب ارييل: الخسارة من 
آهل الرتكمانستاني كانت مؤملة ، تقدمنا مرتني ولكن لم نحافظ عىل 
ه�ذا التقدم ، الالعبون فقدوا الرتكيز بعد ه�ديف هال الثاني والثالث 
ول�م يكن باملق�دور العودة من جدي�د اال ان الفرصة م�ا زالت باليد 
من خالل مباراة القادسية الكويتي الذي يتغري واحد من اقوى فرق 
املجموعة.واضاف اوديشو اربيل دائما ما ينافس يف الدوري الكروي 
لكن األزمة املالية اثرت علينا بشكل كبري جدا واغلب الالعبني رحلوا 
، فرص�ة التاه�ل ممكنة ومازلت 
باليد برشط تج�اوز الفرق التي 
س�نواجهها يف املباري�ات املقبلة 
بالرغم من صعوبتها ومواجهة 
اللق�اءات  اح�دى  يف  ال�زوراء 

الجمعة املقبل.
وختم اوديش�و ترصيحه اربيل 
هجوم�ي  عق�م  م�ن  بعان�ي 
بع�د مغ�ادرة أمج�د رايض اىل 
تواج�د   ، الس�عودي  الرائ�د 
يون�س محم�ود كان رضوريا 
خصوصا ان املب�اراة االوىل له 
مع الفريق اس�تطاع تسجيل 
هدفني وس�نحاول االستفادة 
من�ه اكثر الس�يما ان�ه خري 
عون لزمالئه واملستوى الذي 
ظهر علي�ه اكد ان�ه )كل ما 

يكرب يحىل(.

مباراة منتخبنا امام إندونيسيا
مهددة بااللغاء! 

اوديشو : فرصة اربيل يف الدوري 
واالسيوية قائمة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

محودي يلتقي سفري العراق يف الربازيل لتنسيق مشاركتنا االوملبية
المستقبل العراقي / متابعة

انيستا يربح قضيته ضد نادي دهوك لدى الفيفاكلوب يرفض عرضًا للتدريب يف الربيمريليغ

املرصي امحد حسن: جيب االستفادة من مدرسة نشأت أكرم

التاريخ يمنح هاميلتون لقب فورموال 1 لعام 2015

امحد ابراهيم حيدد وجهته املقبلة

ذك�ر مص�در م�ن داخ�ل الجه�از الفني 
والتدريب�ي لنادي دهوك العراقي ان العب 
الفريق الكامريوني الجنسية انييستا ربح 
قضيت�ه التي رفعه�ا ضد الهيئ�ة االدارية 

لنادي دهوك املوسم الحايل.            
وقال مدرب الفريق حازم صالح: ان "الالعب 
الكامريون�ي انييس�تا يطال�ب ادارة ن�ادي 
ده�وك ب 40 الف دوالر امريكي هو املتبقي 
من عقده مع نادي دهوك للموسم الحايل". 
واض�اف صال�ح ان الجه�از الفن�ي للنادي 

طال�ب االدارة باحضار الالع�ب الكامروني 
انييستا بغية االس�تفادة من خدماته طاملا 
ان النادي ملزم بان يدفع مستحقاته املالية 
بحس�ب ق�رار الفيفا.يذكر ان ن�ادي دهوك 
يحت�ل املرك�ز الراب�ع يف املجموع�ة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز بكرة القدم.

أثنى نجم املنتخب املرصي السابق أحمد 
حسن، بقرار نجم منتخبنا الوطني 
نشأت أكرم باعتزاله الساحرة 
املس�تديرة نهائي�اً وهو ال 
زال قادراً ع�ىل مواصلة 
م�ع  س�واء  العط�اء 
املنتخب او النادي الذي 

يدافع عن الوانه .
وق�ال حس�ن " هذه 
ه�ي س�نة الحياة يف 
ولكل  الق�دم،  ك�رة 
ونهاي�ة،  بداي�ة 
يع�رف  وجميعن�ا 
نش�أت  ه�و  من 
اكرم وكيف كان 
رق�م  الالع�ب 

واحد مع املنتخب الوطني العراقي، فهو العب 
مختل�ف ويمتل�ك ذكاء خ�ارق، وم�ن وجهة 
نظري فأن�ه اختار الوقت املناس�ب باعتزاله 
اللع�ب دولياُ. وأض�اف باتص�ال هاتفي من 
العاصم�ة املرصي�ة "القاه�رة" : ال تربطني 
عالقة به، ولكني أثني عىل قرار اعتزاله، ألنه 
عرف كيف يخت�ار الوقت املناس�ب باعتزاله 
اللع�ب نهائياً، وه�ذا يشء إيجابي بالنس�بة 
لالعب لك�ي يحتفظ بتاريخ�ه املميز، وعرف 
كيف يبدأ ويصبح العباً محرتفاً، وعرف كيف 
ينهي مس�ريته الكروي�ة. وتاب�ع: لقد لعبت 
ض�ده، يف مب�اراة ودي�ة، جمع�ت املنتخبني 
امل�رصي والعراقي يف ع�ام 2012، وقد كانت 
مباراة مثرية وممتعة بني املنتخبني، ونش�أت 
اك�رم كان النج�م االول يف صف�وف املنتخب 
العراقي، لكون�ه كان يقود منطقة العمليات 
بكل سالس�ة، وه�و العب ه�ادئ وتمريراته 
متقنة . وبني العب األهيل والزمالك س�ابقاً:" 

هكذا نوعية من الالعب�ني ال يأتون بكل يوم، 
واالن نشأت أكرم أعتزل اللعب نهائيا، ويجب 
االس�تفادة م�ن مدرس�ته كالعب مايس�رتو 

بخط الوسط، ونقلها لألجيال القادمني . 
وختم : "أكرم هو من أفضل الالعبني بالقارة 
الصف�راء، وبصماته كان�ت واضحة ومؤثرة 
سوى مع األندية التي دافع عن ألوانها أو مع 
املنتخب العراق�ي". الجدير بالذكر بأن الدويل 
املرصي احمد حس�ن ق�د أعلن ع�ن اعتزاله 
ك�رة الق�دم نهائي�اُ يف الثالث�ني م�ن نوفمرب 
عام 2013بعد مش�وار حافل يف املالعب دافع 
خالله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل 
وخارج عل�م مرص وانهى مش�واره يف نادي 
الزمالك بعد الفوز معه يف بطولة كأس مرص 
2013 وت�وىل منص�ب مدير الك�رة للمنتخب 
مرص لكرة القدم ويعترب أحمد حسن الالعب 
امل�رصي الوحي�د الت�ي اح�رز بط�والت لكل 

األندية التي لعب لها داخل وخارج مرص .

أصبح�ت احتم�االت تتوي�ج الربيطان�ي لوي�س 
هاميلتون س�ائق فري�ق مرس�يدس، حامل لقب 
بطولة العالم لس�باقات السيارات "فورموال-1"، 
بلقب النس�خة الحالية م�ن البطولة، كبرية للغاية 
بالنظر إىل اإلحصائيات الخاصة بالبطولة عىل مدار 

سنوات.
وتش�ري إحصائيات البطولة إىل أن السائق الذي يفوز 
بثالثة من أصل الس�باقات األربع�ة األوىل يتوج بلقب 
البطولة يف نهاية املوسم، حيث حدث هذا األمر قبل ذلك 

17 مرة.
وحقق الس�ائق األملاني الس�ابق مايكل ش�وماخار بطل 
العال�م س�بع مرات الف�وز يف ثالث�ة من أصل الس�باقات 
األربعة األوىل خالل أعوام 1994 و2000 و2002 و2004، 

وهي األعوام التي فاز خاللها جميعا باللقب العاملي.
وباملث�ل، فاز الس�ائق األرجنتيني خ�وان مانويل فانخيو، 
بط�ل العالم خمس مرات، به�ذه الثالثية يف الفرتة ما بني 

1954 و1957 ليح�رز لق�ب البطول�ة يف تل�ك األعوام عىل 
التوايل.

وحقق الفوز بالثالثية أيضا السائق الربيطاني جيم كالرك 
عام�ي 1963 و1965 ليتوج باللقب�ني الوحيدين له طوال 

مسريته.
وكان الس�ائق اإليطايل ألبريتو أس�كراي هو أول من حقق 
ه�ذه املعادلة عام 1953 ليدافع عن لقبه الذي حصده يف 

العام السابق.
وتوج جاكي س�تيورات الفائز بلقب البطولة ثالث مرات، 
بلق�ب نس�خة ع�ام 1965 بع�د أن فاز يف ثالث�ة من أصل 

السباقات األربعة األوىل يف ذلك املوسم.
وتمكن الربازييل ايرتون سينا أيقونة سباقات "فورموال-

1"من الفوز يف الس�باقات األربعة األوىل عام 1991 ليتوج 
باللق�ب يف ذلك الع�ام وبمجموع ثالثة ألقاب يف مس�ريته 

مثل ستيوارت.
وحص�د الربيطان�ي نيج�ل مانس�يل اللقب الوحي�د له يف 
س�باقات "فرموال-1" عام 1992 بعد أن فاز بالس�باقات 

األربعة األوىل.

قال مدافع عجمان، العراقي أحمد إبراهيم، إن »الربتقايل يس�تحق الهبوط هذا املوسم«، عىل الرغم 
م�ن أن الفريق لم يهبط رس�مياً، إذ يحتاج إىل معجزة من أجل االس�تمرار بني املحرتفني املوس�م 

املقب�ل. وكان عجم�ان قد تعادل 2-2 مع الش�باب يف عجمان، يف الجولة 23 م�ن دوري الخليج 
العرب�ي، ما أّجل هبوط�ه فقط، حيث يحتاج الفريق إىل الفوز يف الج�والت الثالث املتبقية، عىل 

أن يخرسه�ا جميعاً فريق الظفرة، ث�م يتم االحتكام إىل فارق األهداف ب�ني الفريقني، اللذين 
تع�ادال بنتيجة 1-1 ذهاباً وإياباً.وعزا أحمد إبراهيم اقرتاب عجمان من الهبوط إىل التغريات 
الت�ي ط�رأت عىل الفريق هذا املوس�م، والتي لم تض�ف إليه أي يشء، وق�ال: »ال أقصد بتلك 
التغريات الالعبني املواطنني، فعجمان لديه مواطنون عىل أعىل مس�توى، فالخلل الحقيقي 
كان يف مستوى االجانب، والتغيريات التي طرأت عىل الجهاز الفني بعد رحيل عبدالوهاب 
عبدالقادر«.  وبني: »لست منحازاً إىل عبدالوهاب، بل إن نتائجه هي التي تنحاز له، فهو 

كل صغرية وكب�رية داخل أروقة كان واح�داً م�ن أبناء الن�ادي، ويعرف 
الربتق�ايل، لكن رحيل�ه أحدث 
آثارها  فجوة كبرية، ظه�رت 

هذا املوسم«.
إبراهي�م  أحم�د  وكش�ف 
ع�ن رحيل�ه يف نهاية هذا 
يح�دد  أن  دون  املوس�م، 
وقال:  املقبل�ة،  وجهت�ه 
»عق�دي م�ع عجم�ان 
أرحل  وس�وف  انته�ى، 
إىل  هب�ط  الفري�ق  ألن 
بالتأكيد  الهواة،  دوري 
والنادي س�نبحث  أن�ا 

ويف  األفض�ل،  ع�ن 
الحقيق�ة ق�د وصلتني 

عروض من أندية محلية 
وكل  وقطرية،  وسعودية 

ه�ذه الع�روض ل�م تأخذ 
الصفة الرس�مية حتى اآلن، 

الع�رض  وبالتأكي�د س�أختار 
الذي أراه األفضل يل«.

وكان عجمان تعاقد مع أحمد إبراهيم 
خ�الل ف�رتة االنتق�االت الش�توية يف 
املوس�م امل�ايض، قادم�ًا م�ن أربي�ل 

العراقي.

اك�دت العدي�د م�ن وس�ائل االع�الم االنجليزية رف�ض املدرب 
االملان�ي يورغن كل�وب املدير الفني الحايل لربوس�يا دورتموند 
األملاني عرًضا جديًدا من نادي إنجليزي لتويل مسؤولية تدريبه 

باملوسم املقبل.
ووفقا لصحيفة )مريور( الربيطانية يف عددها الصادر الثالثاء 
فإن كل�وب تحصل عىل عرض رس�مي من جان�ب إدارة نادي 

ويس�تهام ، إال أنه أحبط املحاولة، وأج�اب بالرفض، حيث أن 
طموح املدرب ال يتناسب مع الفريق.

وتفكر إدارة ويس�تهام يف اإلطاحة باملدرب س�ام أالردايس من 
منصب�ه يف الصي�ف، وعدم اس�تكمال املس�رية مع�ه ، لتذبذب 

النتائج خالل املوسم الحايل.
يذك�ر أن كل�وب أعلن بش�كل مفاجئ أنه س�يرتك منصبه يف 

دورتموند عقب نهاية املوسم الحايل، وسط أهتمام كبري من 
مانشسرت سيتي وليفربول اإلنجليزيني.
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امليزان

فوائد سحرية للفجل

زمحة السري تزيد التوتر

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أن الجس�م البرشي يتكون م�ن 206 

قطعة عظم 

 ه�ل تعلم أن الزرافة لط�ول رقبتها فهي ال تنام 

يف اليوم الواحد إال تس�ع دقائق و ليست عىل مرة 

واحدة إنما عىل ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

 هل تعلم أن أطول األنهار يف العالم هو نهر النيل 

و طول�ه 40157 مي�ال يليه نهر األم�زون فنهر 

املسيسبي 

وهل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء ساعة تحت 

املياه بدون تنفس

هل تعلم أن وزن الفيل يصل إىل 5 أطنان ومع ذلك 

تصل رسعته إىل 40 كم / الساعة 

 ه�ل تعل�م أن حجم القلب يختلف من ش�خص 

اىل آخ�ر وكذلك أبعاده . أما وزنه املتوس�ط فهو 

325غم بالنس�بة للرجال أما متوسط وزنه عند 

النس�اء فهو 245غ�م ولكن يتف�اوت مع حجم 

الجسم ووزنه.

يع�د املرصي�ون القدم�اء أول من أكتش�ف فوائد 
الفجل، واليوم يعيد العلم اكتشاف الفوائد الطبية 
العجيبة للفج�ل، منها محاربة الرسطان وتقوية 
العظ�ام وبن�اء خالي�ا الدم. و كش�فت آث�ار عثر 
عليها حديثا أن أول من زرع الفجل هم املرصيون 
القدماء يف القرن الس�ابع والعرشي�ن قبل امليالد. 
وكانت أول األنواع املزروعة منه هو الفجل األسود 
ثم األبيض ثم يف وقت الحق الفجل األحمر. ويبدو 
أن اهتم�ام املرصيني القدماء بالفجل له أس�بابه 
الوجيهة، كونهم أول من عرف فوائده الس�حرية 

العجيبة.والفج�ل ل�ه فوائد كث�رة، وفقا لخرباء 
تغذية املان، فهو يعد دواء سحريا ضد الفطريات 
والبكرتي�ا يف الجس�م، ألن�ه يحت�وي ع�ىل زيوت 
الخردل الغنية بمادة »غلوكوزيدات ثيوسيانني».

م�يء بالكثر م�ن الفيتامين�ات، أهمها فيتامني 
»يس«فيه نسبة كبرة من حامض الفوليك، وهو 
فيتامني »بي» معقد يس�تعمل يف الجس�م إلنتاج 
خاليا الدم الحمراء. يحتوي عىل الحديد املفيد لبناء 
الدم والطاقة والنش�اط يف الجس�م وبه فس�فور 

وكالسيوم وهي مواد تفيد يف بناء العظام.

ابتعد ع�ن التوت�ر، فقريًبا س�تحصد 
ثم�ار تعبك. كل األنظ�ار موجهة إليك 
الي�وم. عليك أن ال ترتبك و أن ال تحس 
بالرهبة وال تترسع يف اتخاذ القرارات 

املصرية.

خر األمور أوس�طها، يج�ب أن تتبع 
هذا املبدأ يف عالقاتك مع الرشيك.

التوازن املمّيز يمكن أن يتطلّب تغيراً 
كب�راً. اعتمد عىل حدس�ك اليوم.و ال 

ترتدد يف اتخاذ الخطوة الصحيحة .

لديك روح مليئة بالعاطفة والشاعرية 
اليوم، لك�ن مزاجيتك تجعلك ال تتقبل 
انتق�ادات اآلخري�ن ب�روح رياضي�ة 
مرح�ة. خف�ف م�ن ح�دة انتق�ادك 

لترصفات الحبيب.

ال تتخذ أي قرار رسيع ومتهور. يجب 
أن ت�درس االوض�اع جي�دا. ال تنفعل 
برسع�ة عىل الحبيب وتح�ىلّ بالصرب. 
انتب�ه إىل خالف�ات . يف الرشاكة اليوم، 

لكن ترّقب الفرص أيضاً .

راج�ع خطط�ك وض�ع كل التفاصيل 
تح�ت ناظري�ك، ال تت�رسع يف اتخ�اذ 
صعي�د  ع�ىل  خاص�ة  الق�رارات 
التقرب  العمل،يحاول أحد األشخاص 

منك، فال تصده.

أنت مس�تعد ألداء املهام الصعبة، بعد 
أن أثبّت جدارتك. بوادر لنشوء عالقة 

ح�ب جدي�دة م�ع رشي�ك يف العم�ل. 
الخط�ط الكب�رة س�تؤّدي إىل التقّدم 

الكبر. 

قد يخف�ق القلب اليوم و يطرق الحب 
بابك، لدي�ك القدرة عىل العطاء نتيجة 
التحفيز الذى حصلت عليه. احذر من 
لسانك الس�ليط، فقد يكون السبب يف 

بعد الحبيب عنك. 

الفرص�ة تأت�ي م�رة واح�دة بالحياة 
فابق عيونك مفتوحة عىل تلك الفرصة 

يف الوقت املناسب؛تعيش 
استقرارا عاطفيا مع الرشيك وتسود 

أجواء الفرح بينكما.

كن صبورا حت�ى تحصل عىل ما تريد 
،ح�اول أن تعتمد أكثر عىل نفس�ك يف 
أداء مهام�ك. تمر عالقتك مع الحبيب 
بفرتة حساس�ة، تحتاج فيها اىل مزيد 

من الدعم، عاطفيا الرشيك.

حاول أن تخرج م�ن األجواء الكئيبة، 
وأن تضف�ي املزي�د م�ن التس�لية مع 
الحبي�ب. أن�ت تعني الكثر بالنس�بة 
للحبي�ب. ال تقلّ�ل من تقدي�ر الناس 

اآلخرين املهتمني بك. 

حاول أن ت�ؤدي أعمال�ك بتأني أكثر؛ 
فالدق�ة مطلوب�ة يف تنفي�ذ أعمال�ك. 
ح�اول أن ُتظه�ر املزيد م�ن االهتمام 
بآراء الحبيب. فّكر قبل أن تترّصف أو 

تتكلّم.لديك احساس مرح.

قد تحظى اليوم بجلسة رومانسية مع 
الحبيب. أن تشعر بقوة تجاه األشياء، 
فهذا أمر رائ�ع. والنجوم تمدك بالقوة 
التخاذ الخط�وات الجريئة.داء البدانة 

والوزن الزائد الرياضة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

 o 2006 1 بطل�ة كأس العالم لكرة القدم
نصف طعام

 o س�ئم o 2 ط�ر طوي�ل األرجل واملنقار
لتفسر املعنى واالستطراد.

3 مجموعات من األوامر للكمبيوتر لعمل 
يشء م�ا o متالزم�ة االلته�اب التنفيس 

الحاد.
4 قرب o حيث يلتقي امللتقون.

 o 5 مجموع�ة طقوس وتقاليد لحدث ما

احد الوالدين
6 أخطأ o قدح وذم ش�عرا o سأم وضيق 

من بطء مرور الوقت.
7 للنداء o عكس منغلق

8 السنة النار الشديدة o متشابهات
9 نص�ف خ�روج o توق�ف لعم�ل يشء 

جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.
10 بطل�ة كأس العالم لكرة القدم 1998 

o استجد وأظهر لونا جديدا.

الق�دم  لك�رة  العال�م  كأس  بطل�ة   1
.1994

 o 2 يقط�ع باألس�نان وخاص�ة اللحم
مدينة باكستانية.

3 أش�ياء غر مفهومة أو صعبة الفهم 
o يصيبه الجنون.

4 فع�ل أمر يقال عن�د الصالة o خوف 
مريض

5 ارتفع وعال.

الصغ�ر يف  بالغ�ة  o فج�وات  6 بح�ر 
الجسم أو ورق النبات.

7 عكس الحرب o من ينعق.
8 نص�ف نبات o م�ا يوضع عىل األثاث 

لحمايته أو لزينته فتفرش عليه.
الش�باب  ن�ادي  يف  ليب�ي  الع�ب   9

السعودي.
10 العب وفاق سطيف الجزائري

سـودوكـو

كب�ة الحامض وه�ي واحدة م�ن اطيب االكالت 
العراقيه

رز منقوع 6 س�اعات نصف مق�دار الرز لحمة 
مفرومة ناشفة من السمن وملح 

يصف�ى الرز م�ن امل�اء وتفرميه بالتن�اوب مع 
اللحمة يف ماكنة فرم اللحم وانتبهي 

ان يكون الفرم ببط�ئ كي اليغرز الرز يف املاكنة 
وتتعذبني يعني طويل بالك وبعدين 

تك�ون لديك عجين�ة لونه�ا وردي تملحيها واذا 
كانت العجينة قاسية قليال رشيها بقليل جدا 

م�ن امل�اء واعجنيه�ا االن لفيها بكي�س نايلون 
وادخليها الثالجة 

االن نعمل الحشوة وتتكون من: 
لحمة مفرومة دهينة نحمس�ها جيد مع بصلة 

مفرومة ناعم جدا ونحمسها بالزيت 
ونضي�ف لها مل�ح وفلفل اس�ود ونرتكها اىل ان 

تس�توي وندعها تربد تماما بعدها نقوم 
باخذ قطعة عجينة ونفتحها خفبفة النها كلما 
كانت قرش الكبة خفيفة كانت اطيب ونحشيها 

بالحشوة ونكورها 
االن نعمل الصلصة لطبخ الكبة وتتكون من: 

1 ك�وب حمص منقع قبل يوم باملاء وكاربونات 
الصوديوم+ بصلة صغرة مقطع ناعم + 2 كوب 
س�لق مفروم ناعم +ش�لغم تقرشيه وتقطعيه 
الثخ�ن + 2 ملعق�ة صلص�ة  ه�الل متوس�ط 
طماط�ة + 4 كوب عص�ر طماطة مصفى + 4 

كوب ماء وملح 
االن تحمس�ني البص�ل قلي�ال وفوق�ه الش�لغم 
وبعده�ا الس�لق وتصف�ني الحم�ص م�ن املاء 

وتضعيه فوقهم 
قلبيهم جي�دا اضيفي الصلصة وقلبيها معهم 5 
دقائق وثم اس�كبي ماء الطماطة واملاء واتركي 

املرق تغلىوننزل الكبة 
الواح�دة بعد االخ�رى وننتظر تغ�ىل املرق نقلل 
الن�ار ثم نغطي القدر ونرتكه من نصف س�اعة 

اىل ثالثة ارباع الس�اعة حتى تس�توي الكبة.

كبة احلامض

فوائد اليقطنيمعلومات  عامة
س�اعد ثم�رة اليقطني وبذورها يف ع�الج العديد من 

األمراض:
تضّخم غدة الربوس�تات عند كبار الس�ن وما ينتج 

عنها من اضطرابات يف التبّول    
الصداع إذا رشب أو غسل به الرأس    

تليني املعدة ومنع اإلكتام    
طرد الديدان الرشيطية    

تنشيط الكبد ومنع الريقان    
تنش�يط الكىل وتقوية وظائفها ودّر البول وتفتيت 

الحىص والرمل    
كرس العطش وإزالة الحرارة والحمى    

تهدئة األعصاب واألمراض النفسية    
يفيد مرىض السكري من النوع األول     

والقرع يف الطب القديم كان يوىص بأكله ألنه يغذي 
الب�دن، وماؤه يقطع العطش ويذهب الصداع، وهو 

ملني للبطن ومدر للبول ومسكن لآلالم واالورام.
 وه�و هاضم ومس�كن ومرط�ب ومل�ني وملطف، 
ويفيد حرص البول والبواسر واالرق ومرض السكر، 

وينفع كعالج للحروق وااللتهابات.
 وثبت حديثاً أن اليقطني أو القرع أو الدباء منش�ط 
للعق�ل ومفي�د ألصح�اب األعم�ال الفكري�ة، فقد 
أكتش�ف علماء الطب البرشي يف أملانيا مادة جديدة 
يف الق�رع تس�مى )Encephalic - Stimulant( لها 
تأثر عظيم يف تنشيط الدماغ، وتنمية تالفيف املخ.

تش�هد ش�وارع العاصمة الهندية نيودلهي 
حالة م�ن االختناق والش�لل املروري طوال 
س�اعات اليوم، وتتزايد وت�رة الغضب عىل 
الط�رق يف الش�وارع املزدحم�ة بالحافالت 
والس�يارات والدراجات الناري�ة والهوائية. 
املم�رات  م�ن  نيودله�ي  ش�وارع  وتخل�و 
املخصص�ة للدراج�ات، وين�در العثور عىل 
املش�اة  أم�ا  الس�يارات،  لوق�وف  أماك�ن 
فيع�ربون الطرق من أي م�كان يحلو لهم، 
والباع�ة الجوال�ون يبيع�ون س�لعهم عىل 

رأس إش�ارات امل�رور، وكل ذل�ك يزي�د من 
التوتر.  وشهدت حركة املرور عىل الطرق يف 
نيودلهي نمواً بلغ أكثر من 100% عىل مدى 
العقد املايض، بينما زاد عدد الش�وارع بقدر 
يزيد قليالً عىل 15% فقط، وفقاً ملسح أجرته 
الحكومة املحلية عام 2013. فكل يوم يزداد 
وق�ت التنقل ط�والً، وتصبح القي�ادة أكثر 
توت�راً، وينفجر الغضب مع وقوع الحوادث 
البس�يطة التي تؤدي بدورها إىل مشاحنات 

تتحول برسعة إىل معارك جسدية.

حيول ابنه املريض إىل طائر
لن�دن � ق�رر أب أن يخرج من بوتقة الح�زن واليأس التي يعيش 
فيه�ا منذ والدة طفله البالغ من العم�ر نحو عام تقريًبا ويعاني 
م�ن مرض متالزمة دوان، فقام بعمل أراد من خالله أن يبث فيه 
حب الحياة والدافعية يف تحقيق أحالمه، فحوله إىل “بطل خارق” 

يطر.
اعتم�د األب آالن ال�ذي يعم�ل مص�وًرا محرتًف�ا، ع�ىل برام�ج 
ال�”فوتوش�وب” ليصن�ع كتاًب�ا لطفله الخارق “ويلي�ام” بينما 
يط�ر يف الس�ماء، ليمن�ح طفله عندم�ا يكرب طاق�ة وقدرة عىل 
مواصلة حياته ومواجهة تحدي�ات الحياة بإرادة وعزيمة قوية، 
راغًبا من خاللها تعليم طفله الرس�م وتحري�ك خياله ووحيه يف 

تحويل إعاقته إىل عمل مبدع.

نيويورك � رويرتز: نجح علماء يف جامعة كولومبيا 
بنيوي�ورك يف تصني�ع نم�وذج أويل لكام�را تعمل 

بطاقة مستمدة من الضوء املحيط.
وتلتق�ط الكام�را ذاتي�ة الطاقة ص�ورة كل ثانية 
ويمكن ان تعمل بال توقف يف املناطق التي بها ضوء 

قوي.
وقاد الفريق رشي نايار أس�تاذ علوم الكمبيوتر يف 

كلية الهندسة بجامعة كولومبيا.
وقال »م�ا لدينا هنا ه�و جهاز استش�عار للصور 
بالبكس�ل )أصغر مكونات الصورة( هذا التصميم 
الجدي�د ال يلتقط الصور فقط ب�ل يولد الطاقة من 

البكس�ل حتى يلتقط الصور. وهذا معناه ان لدينا 
جهاز استشعار اللتقاط الصور ذاتي الطاقة«.

ورغم ان حجم النموذج األويل للكامرا ذاتية الطاقة 
كب�ر يقول نايار ان ذلك يمكن ان يقلص ليناس�ب 
رشيح�ة صغرة.وتكلف إنتاج النموذج بضعة آالف 
من ال�دوالرات لكن ع�ىل النطاق الصناع�ي يعتقد 
ناي�ار ان التكلف�ة اإلنتاجي�ة لجه�از االستش�عار 
س�يكون مماثال للرشيح�ة التقليدي�ة املوجودة يف 

الهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
وتقليص حجم الكامرا سيس�مح باس�تخدامها يف 

تطبيقات مختلفة مثل األمن واإللكرتونيات.

كامريا ذاتية الطاقة
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عاصفة احلزم وترذم حلف العرب!
مس���احة لل���راي 

محمد أبو  النواعي���ر

ء ح���رة  را ا

ع�اد الحدي�ث مج�ددا يف الكواليس ع�ن االدخار االجب�اري ونية 
اس�تقطاع مبالغ من الرواتب االسمية لكافة املوظفني دون استثناء 
وبأث�ر رجعي وبنس�ب ترتاوح ب�ني عرشين يف املئة ملدة ثالثة اش�هر 
وع�رشة يف املئة مل�ا تبقى من الس�نة املالي�ة الحالية.ورغ�م االعالن 
قبل ش�هر تقريب�ا ان املوضوع مجرد مقرتح ق�د ال يخضع للتطبيق 
اال ان ترسيب�ات م�ن اروق�ة وزارة املالية تؤكد انه خاض�ع للموازنة 
ومنذ بداية العام الحايل ، فلماذا لم يعلن عن االمر رس�ميا حتى يأخذ 
املوظ�ف احتياطاته ويعي�د النظر بموازنته هو ايض�ا؟ ام ان للدولة 
الح�ق ان تعيد النظر بموازنتها وترفق له�ا ملحق او تقلصها كيفما 
تش�اء وتبع�ا ملواردها ، واملواطن ال ؟ وملاذا يبق�ى االمر طي الكتمان 
لحني تنفيذه؟ هل يف االمر يشء سلبي قد ال يريض رشيحة املوظفني 
الكب�رة ام ان الدول�ة اعىل م�ن ان تنظر بعني العط�ف والتعاون مع 

مواطنيها؟.
واذا كان م�ن حق املوظف عىل الدولة ان تؤمن له اس�باب العيش 
الكريم ، وهذا االمر مكفول دس�توريا وال فضل الحد عليهم ما داموا 
ي�ؤدون الخدمة العام�ة ويلتزمون بضوابطها.. ل�ذا فان اي تقليص 
يف واردات�ه م�ع ارتفاع متطلبات املعيش�ة وزي�ادة اج�ور الكهرباء 
وامل�اء والرضائب والتزام�ات دورية مع اصحاب املول�دات وتكاليف 
املستش�فيات واالطباء واالعباء االخرى ، سيؤدي حتما اىل خلل كبر 

يف العالقة بني الدولة واملوظف وحالة من التذمر تنتج :
    زيادة  يف حاالت الفساد والتجاوز عىل املال العام.

العام�ة وازدي�اد ح�االت ت�رسب  املؤسس�ات  اداء  تراج�ع       
املوظفني.

    ضي�اع التخطي�ط االس�رتاتيجي م�ع غي�اب االرادة التنفيذية 
الحريصة عىل االداء بسبب التفاوت بني املسؤولية واالجور.

    ازدياد الهوة بني القطاع العام والقطاع الخاص ، لصالح الثاني 
وعىل حساب املواطن.    واذا كنا لم نتعض ونستفيد من تجارب الدول 
املجاورة الت�ي تعتمد صناديق االجيال لالس�تفادة منها يف مثل هذه 
الظروف التي يختل فيها ميزان املدفوعات ومستويات االنفاق العام. 
واذا كان سياس�يونا لم يفتأوا يرصحون وعىل اعىل املستويات بعدم 
املس�اس بقوت املواطن والعمل عىل زيادة مدخوالته خالفا للحقيقة 
الت�ي يضمرونها. واذا كان القائمون عىل االقتصاد ال يفعلون ش�يئا 
س�وى اتخاذ قرارات غر محس�وبة وذات مردود رسيع النتائج ، فال 
تس�لم رواتب للحشد الش�عبي ومقاتيل العشائر وهم من يبذل الغايل 
والنفي�س يف س�بيل الب�الد ، ويس�تقطع م�ن رواتب املوظفني لس�د 
عج�ز املوازنة ، ويتوق�ف 150 مرشوع اس�تثماري وخدمي يف بغداد 
وحده�ا لغياب التخصيص�ات ، ويهتز وضع الدين�ار امام العمالت ، 
وتظهر فقاعة ش�ح السيولة وازمة اقتصادية شديدة تتصاعد معها 
دع�وات ربط الح�زام لالعوام القادم�ة؛ ملجرد هبوط اس�عار النفط 
عامليا ، فاين التخطيط املس�تقبيل ومن املس�ؤول عما يحصل ، ومن 
يس�ائل السياس�يني واملعني�ني: ماذا كنت�م تفعلون طوال الس�نوات 

املاضية؟؟؟.

غسان الكاتب

قلناها س�ابقا, ان الحرب التي تشنها السعودية بمعية عدد 
من الدول العربية واألجنبية, هي حرب ارادت منها الس�عودية 
أن تخ�رج بث�وب املنترص, بع�د إنكس�ار هيبته�ا يف املنطقة , 
بظهور قوة اقليمية حقيقية, ال يمكن لنظام القبيلة مواجهته 
أو التنافس معه, وهي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )النووية 
( الجديدة, بعد إتفاق لوزارن الذي ابرم مؤخرا بني الجمهورية, 

وبني دول 1+6.
تنصل الدول املشاركة يف الحلف السعودي املشؤوم لإلعتداء 
ع�ىل اليمن, يعي�د اىل طاولة العالق�ات الدولية, مفهوم فش�ل 
الحرب التقليدي�ة النظامية, يف التعاطي م�ع أي دولة, خاصة 
وأن آليات السياسة املعارصة, أخذت تنحى بإتجاهات جديدة, 
جعل�ت من كل الدول أما أن تكون أعضاء يف الس�لم, عرب تبني 
سياسة الحوار السيايس, وامتالك آليات التفاوض الدبلومايس؛ 
وإما أن تكون معادية للس�لم العاملي, من خالل تبنيها املستمر 

ألدوات الحرب والسالح يف تعاطيها مع قضايا املنطقة.
الس�عودية ليس�ت كإيران, اي�ران تملك أدوات دبلوماس�ية 
تفاوضي�ة قوية, تمكنها من الجلوس م�ع أعدائها عىل طاولة 
واح�دة, تفاوضه�م, وتحاوره�م, وتغنم منهم املكاس�ب التي 
ترتضيه�ا؛ ويف نف�س الوق�ت له�ا أدواته�ا العس�كرية, الت�ي 
تمكنه�ا من الوق�وف بوج�ه أي مش�اريع أو مخططات تهدد 
أمنها الوجودي؛ الس�عودية ال تملك س�وى لغة الدم والس�الح 
والقتل, كأدوات لتبيان مواقفها السياس�ية الدولية واإلقليمية 
والداخلي�ة, ألن فكرها الس�يايس بني أصال ع�ىل مفهوم األخذ 

بالقوة!
الس�عودية ب�دأت يف ع�د تن�ازيل, تتج�ه بعيدا ع�ن مفهوم 
السياس�ة الدولية املع�ارصة, أو أدوات هذه السياس�ة, والتي 
بدأت تميل نحو أدوات الدبلوماسية, ووسائل الضغط والحرب 
الباردة, عىل أدوات القتل والدم واملوت والدمار؛ فكان انسحاب 
باكس�تان, وتردد تركيا, وتخاذل مرص, عن نرصة الس�عودية 
يف حربها املش�ؤومة, كلها دالئل تش�ر وبوضوح, إىل أن الدول 
املنس�حبة, ل�م ي�رق لها أن تخ�رج عن اط�ار العام�ل بأدوات 

الدبلوماسية الدولية املعارصة.
بقيت الس�عودية لوحدها, وحفاظا عىل م�اء الوجه, ومرة 
أخرى , تتدخ�ل الواليات املتحدة, بدف�ع مجلس األمن, إلصدار 
ق�رارات تص�ب يف خدمة حربه�ا الظاملة عىل اليم�ن, ومع ذلك 
حتى هذه القرارات, لم تكن بتلك القرارات التي س�تفتح أبواب 
النرص للس�عودية, وإمالة كفة مي�زان الحرب يف صالحها, ألن 
األس�اس ال�ذي قامت عليه ه�ذه الحرب, هو أس�اس ضعيف 

واهي, ال يصلح أن يكون متكأً لحرب عادلة!
ال يهمنا أن تس�قط الس�عودية أو تفشل يف هذه الحرب, ما 
يهمنا هل أنها ستخجل من انكساراتها املتتالية؟ أم أن مفهوم 

الحياء منزوٌع دوما من أجالف الصحراء !

ماذا كنتم تفعلون؟؟

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال

ت�ع�زي�ة
اتقدم باسمي ونيابة عن منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش )جريدة 
املستقبل العراقي ووكالة انباء املستقبل( باحر التعازي واملواساة للسيد النائب محمد 
ناجي بوفاة والدته املغفور لها ان ش�اء الله س�ائلني العيل القدير ان يلهم ذوي الفقيد 

علي الدراجيالصرب والسلوان وان يسكنها فسيح جناته.
رئ���ي��س م��ج��ل��س االدارة


