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مواطنون يطالبون بدخول رشكة »جرس االعامر للمقاوالت املحدودة« 
إىل مناطقهم إلعامرها

»داعش« يشن »حرب املخافر«.. واألردن تعزز اجراءاهتا االمنية عند احلدود 
تفجيرات انتحارية تضرب »طريبيل« و »صكار« و »الرجعة«

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

يب�دو ان تنظيم الهزائ�م  المتالحقة التي 
تكبده�ا »داع�ش« على ي�د الق�وات االمنية 
والحش�د الش�عبي االمني�ة, دفع�ت التنظيم 

االرهابي الى التفكير باتجاه ضرب االقتصاد 
العراق�ي وإعط�اء زخ�م اعالم�ي لهجمات�ه 
أإلرهابي�ة«, ولم يجد طريق�ة لتحقيق هدفه 
س�وى اللجوء الى »حرب المخافر«. وش�هد 
منف�ذ طريبي�ل الح�دودي م�ع االردن, امس 

الس�بت, اربعة تفجيرات انتحارية بس�يارات 
مفخخة وحزام ناس�ف، مما أسفر عن مقتل 
وإصابة 21 شخصاً من عناصر حماية المنفذ 
ومسؤول محلي واربعة من مرافقيه.وبحسب 
مصادر أمنية, فان« »أربعة انتحاريين يرتدون 

احزمة ناس�فة فجروا انفس�هم، مستهدفين 
مخف�ري ص�كار والرجعة على الح�دود بين 
العراق االردن، مما اس�فر عن مقتل وإصابة 
عدد من عناصر حماية المخفرين«. وأضافت 
المص�ادر، أن »الق�وات االمني�ة هرع�ت إلى 

منطقة الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى 
قريب لتلقي العالج وجث�ث القتلى إلى دائرة 
الطب العدلي، فيما اتخذت إجراءات مش�ددة 
تحسباً لوقوع هجمات مماثلة«. وشهد منفذ 
طريبيل الحدودي مع االردن اربعة تفجيرات 

انتحارية بس�يارات مفخخة وحزام ناس�ف، 
مما أس�فر ع�ن مقت�ل وإصابة 21 ش�خصاً 
من عناص�ر حماية المنفذ ومس�ؤول محلي 

واربعة من مرافقيه.
                          التفاصيل ص3

»أرسطو«

الـشـدة 
تُظهـر مـن هـم ليسـوا 

حقاً أصدقاء

ص16

طالبوا بقوة عربية إلحالل »السالم« في الغربية.. وعبدالله يخشى »المستنقع« العراقي

       المستقبل العراقي / خاص
  

حصلت »المستقبل العراقي« على تفاصيل سرّية للقاء الذي جرى في األردن 
وال�ذي جمع وفداً من سياس�يي القاّدة الس�ّنة ف�ي الحكوم�ة العراقّية مع ملك 

األردن عبد الله الثاني بن الحسين.
وقال�ت مصادر سياس�ية بارزة أن »هناك ساس�ة س�نة يتحّرك�ون إلطالق 
تفوي�ض مكت�وب وموق�ع يخ�ول ق�وة عربي�ة خاصة للمش�اركة ف�ي عملية 
حف�ظ األمان وإحالل الس�الم في المنطقة الغربية بعيداً عن س�يطرة الحكومة 

العراقية«.
وأوضحت المصادر، ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن هذه التحرّكات، »هي بداية 
عملي�ة تدوي�ل قضية عراقية خاص�ة ومنحها صيغة اقليمية تتي�ح لقوة عربية 

التدخل وعزل المنطقة حتى حين«.
ووفقاً للمصادر، فإن »اللقاء الذي جمع الشخصيات السنية الثالثة مع الملك 
االردن�ي اتت لنقل ذل�ك المطلب«، مبين�ة أن المطلب »خال�ف ارادة االغلبية في 

المنطقة العربية السنية العراقية«.
وأوضح�ت المصادر أن »بعض قادة االحزاب الس�نية الحاكمة يس�عون الى 
تفوي�ض مل�ك االردن للحديث نيابة عنهم في الوس�ط العربي ومع الس�عودية 

وغيرها من الدول العربية«.
وأك�دت المصادر، التي رفضت اإلش�ارة إلى هويتها لحساس�ية المعلومات، 
أن »الملك االردني أبدى خش�يته من الوقوع في ورطة المس�تنقع العراقي امام 

القدرة االيرانية االقليمية التي افشلت مسبقاً عاصفة الحزم«.
وأش�ارت إل�ى أن »المل�ك االردني فّض�ل ان يحصل عل�ى موافق�ة اميركية 
بريطاني�ة في بداية األمر وانه س�يتصل بالرئيس االميركي اوالً قبل الحديث مع 

القادة العرب وعلى رأسهم السعودي والمصري واالماراتي والقطري«.
يذك�ر أن تنظي�م )داعش( قد فرض س�يطرته عل�ى مدينة الموص�ل، مركز 
محافظة نينوى في )العاشر من حزيران العام الماضي، كما امتد نشاطه بعدها، 
إل�ى محافظات صالح الدي�ن وكركوك وديالى، ما أدى إل�ى موجة نزوح جديدة 

في العراق.

طبخة األردن!
تكشف تفاصيل لقاء القادة »السنة« بامللك األردين

نـــواب : »مـــجـزرة الـثــرثـار« ال تـــخـــلـو مــن »مـــؤامــرة«

حممد باقر احلكيم..
ســالمـــًا

يمنيون يقيمون
معرضًا فوتغرافيًا يف كربالء 

لفضح جمازر آل سعود

2

2

    المستقبل العراقي / فرح حماديعراقيون يواجهون الرتحيل من بريطانيا.. واهلجرة تطالب بـ »الرتيث«

ناش�د العراق بريطانيا بالتري�ث في إعادة المئات م�ن الجئيه إليها 
نظراً إلى اس�تمرار الحرب على أراضيه واألوضاع الصعبة التي تعيشها 
الب�الد جراء ذلك.وجاء الطلب العراقي من بريطانيا خالل اجتماع عقده 
في بغداد، أمس الس�بت، وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف 
مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بايكر الذي طالب وزارة الهجرة 
والمهجرين بالتعاون. وبحث المس�ؤوالن العراقي والبريطاني أوضاع 
المهاجرين العراقيين في بريطانيا والنازحين إلى داخل البالد وأحوالهم 
المعيش�ية وامكانية توفير الظ�روف المالئمة لهم ومس�اعدة الوزارة 
في اعمالها وتذليل المش�اكل التي تواجهها ف�ي االهتمام بالمهاجرين 
والمهجرين العراقيين في داخل بالدهم وخارجها.واشار الوزير الى ان 
وزارته تتع�اون حاليا مع االمم المتحدة عن طري�ق المنظمات الدولية 
والدول المساعدة للعراق لتذليل مشاكل المهاجرين. وأوضح ان »العراق 
يعتم�د حاليا في مواجهة ازمة النزوح على دعم االهالي والمؤسس�ات 
الديني�ة والجه�د الحكوم�ي الكبير لمس�اعدة النازحي�ن«، الذين ارتفع 
عددهم ال�ى حوالى ثالثة ماليين نازح من المع�ارك الجارية منذ أواخر 
ع�ام 2013 بي�ن الق�وات االمنية وتنظي�م الدولة االس�المية »داعش«.

واضاف الجاف في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، أن هناك 
اكث�ر من مليون�ي نازح في الع�راق يحتاجون مس�اعدات يومية، وهذا 
يتطلب مس�اعدة اكبر من االمم المتحدة، ع�ن طريق منظماتها العاملة 

في العراق.
                                                                         التفاصيل ص3
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حممد باقر احلكيم..سالمًا
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
تمر الذكرى السنوية الستشهاد 
القائ�د الكبي�ر الس�يد محم�د باقر 
الحكي�م ونح�ن اكث�ر اختالف�ا في 
تقييم الش�خصية وفي بن�اء الدولة 
وفي اسس تشكيل الحكومة واالهم 
النظ�ر لمش�روعه  االخت�الف ف�ي 

السياسي الخاص والعام!.
هل حقا ان الجيل الحالي هو جيل 
محمد باقر الحكيم، ام ان المس�الة 
فيه�ا اخت�الف كبي�ر وواض�ح بما 
يقابلها من مزايا وش�روط توفرت 
عليها شخصية الحكيم الذي عشناه 
قبل 33 عاماً، رجال متدينا واس�تاذا 
كبي�را ف�ي التفس�ير الموضوع�ي 
للقران والشريعة وطرق االستنباط، 
وقائدا مهما لحزب سياسي كبير هو 
المجل�س االعلى للثورة االس�المية 
في العراق.. كان محمد باقر الحكيم 
اعط�ى للث�ورة ف�ي تس�مية حزب 
المجلس االعلى حقه�ا في العنوان 
وحقها في المشروع االقليمي وفي 
العمل العس�كري الميداني ودورها 
وعمقه�ا ف�ي االولوي�ات الدولي�ة، 
يس�تطع  ال  الدول�ي  العام�ل  وكان 
العمل من دون المجلس االعلى.. هل 
المش�روع الحالي كما كان باالمس 
وهل التمثيل النياب�ي نفس التمثيل 
وش�كله  اسس�ه  ال�ذي  السياس�ي 
الحكي�م واراده تكتال أله�م اغلبية 

في التاريخ السياسي الشيعي؟!.
انا ال ال�وم احدا بعينه في التدني 
الحاص�ل في المس�يرة السياس�ية 
الش�يعية قدر ما أل�وم كل االطراف 
الت�ي عمل االم�ام الحكي�م معها او 
اشتغلت معه او التي عاشت في ظله 
واشتغلت في مش�روعه.. اذ ال شك 

ان شيئا ما حصل وجرى هذا التحول 
الخطير في الحياة الش�يعية.. شيئ 
م�ا احدث ه�ذا النزول الس�ريع في 
الحظوظ السياسية للمشروع حتى 
ش�هدنا انهيارنا السيادي في 10/6 
حين س�قطت الموص�ل واجزاء من 
االنب�ار وتكري�ت وانكش�فنا ام�ام 
العال�م وبان�ت س�وءاتنا وطفقن�ا 
نخص�ف عل�ى عوارتن�ا م�ن ورق 

الهزيمة!.
محمد باق�ر الحكيم ه�و المراة 
العاكسة لمظهر الهزيمة التي جرت 
فصوله�ا ف�ي المناط�ق الغربية، اذ 
لو كنا تمس�كنا بمشروعه وتوفرنا 
عل�ى خصائ�ص الش�خصية وافدنا 
من االفكار التي طرحها واستطعنا 
اختي�ار االكف�اء من ابن�اء التحالف 
الوطني »التحال�ف االنتخابي« لكنا 
اس�تطعنا تج�اوز المحن�ة، ونكون 
انقي�اء نجب�اء امام ش�عبنا وامتنا، 
ولم نك�ن بحاجة الى ب�روز طليعة 
ش�جاعة م�ن ابن�اء االمة اس�مهم 
النجباء والعصائب والكتائب يقلون 
عثرتن�ا ويحقق�ون النص�ر العظيم 

على المش�روع الداعش�ي 
فتي�ة  انه�م  المتط�رف.. 
امنوا بربهم وزدناهم هدى 

وربطنا على قلوبهم.
هؤالء ه�م ابناء االمام 
الش�هيد ش�هيد المح�راب 
الس�يد محمد باقر الحكيم 

ومعه�م الش�باب الرس�الي الطالع 
االن من جذور المحنة الوجودية مع 
داعش ش�باب كتائب س�يد الشهداء 
وسرايا عاشوراء والعقيدة وغيرها 
من فصائل الحش�د الشعبي، واال لو 
كانت المسيرة اقتصرت على رجال 
المرحل�ة الس�ابقة وخطابه�ا لكنا 

قتلنا االمام مرتين!.
االم�ام  ه�و  الحكي�م  الس�يد 
والمش�روع والرؤية ولن تس�تطيع 
التقطت�ه  الت�ي  االغتي�ال  محاول�ة 
م�ن بيننا نح�ن االبن�اء المخلصين 
لمس�يرته واف�كاره وعقيدت�ه في 
الش�عب العراقي ان تقتل فيه الهمة 
والعزيمة واالص�رار واالرادة ولهذا 

كان�ت االرادة فين�ا واالص�رار ف�ي 
الش�ريان والعقيدة المحبة للش�عب 
والمس�يرة  النه�ج  ه�ي  الع�راق 

والبيرق.
ان الحكي�م ال�ذي قاد المس�يرة 
لرب�ع قرن مض�ى كان القائد االكثر 
واالكث�ر  الع�راق  لش�يعة  تمثي�ال 
وضوح�ا ف�ي التمثي�ل الوطني عن 

السياس�ية  القي�ادات  م�ن  غي�ره 
الوطنية في الساحة العراقية.. كان 
حريص�ا على الس�ني حرص�ه على 
وكان  الش�يعية  المدني�ة  الحق�وق 
متمي�ز االداء حين يع�رض قضيته 
على المجتمع الدولي وعلى االنظمة 
والكيان�ات العربية التي زارها فترة 
وج�وده ف�ي المنفى ولم تس�تطع 

شخصية او حزب سياسي ان يداني 
المكان�ة الت�ي احتله�ا في الش�ارع 
االقليم�ي والدول�ي ول�م تن�ل من�ه 
الس�يوف والحت�وف والمواجه�ات 
السياس�ية التي خاضها مع النظام 
وم�ع خص�وم المرحلة السياس�ية 
التي عاش�ها برباطة جأش وعزيمة 

ربانية ورسالية التلين.
الض�رورة  الش�هيد  الس�يد  كان 
التاريخي�ة لمهم�ة القت�ال من اجل 
حرية الش�عب العراقي وقد مثل تلك 
الض�رورة خي�ر تمثيل فلم تش�غله 
المغريات ولم تنل منه التهديدات ولم 
تضع�ف عزيمته جيل من الش�هداء 
م�ن اس�رته اعدمهم النظ�ام وكان 
يتج�دد عزيم�ة وش�جاعة ومروءة 
وق�وة وروح�ا علي�ة وه�و يتقحم 
المواجهات حتى ضاق راس النظام 
باس�مه ومش�روعه وافل�ت االمام 
من اكث�ر من محاول�ة اغتيال طيلة 

سنوات صراعنا مع الطاغوت.
محمد باقر الحكي�م.. في ذكرى 
استشهادك الزلنا نحن الى مشروعك 
وعقي�دك  ش�خصيتك  وق�وة  االول 
الوطنية بالش�عب العراقي 
اصالة  الممتلئ�ة  ورؤيت�ك 
وقوة بالله وخط الرس�الة 
ه�ذا  ب�ارادة  وااليم�ان 
االعتماد  وااله�م  الش�عب 
على الكفاءات الوطنية في 
بن�اء المش�روع الرس�الي 
وليس االعتماد عل�ى الهوامش الن 
مهمة بن�اء الدول�ة العصرية التقع 
عل�ى الكس�الى والمترهلي�ن  ومن 
يمنون النفس بالوظائف الحكومية 

بل على الرجال الرجال.
ان االمام الش�هيد ت�رك فينا ارثا 
فكري�ا مهما وتراثا سياس�ي كبيرا 

وروح�ا التلي�ن م�ن العم�ل الج�اد 
والترابي�ة العلوية الت�ي تجلس في 
خن�دق المواجه�ة ف�ي اي زاوية او 
مدين�ة او تح�ت اي منب�ر صغير او 
كبير البالغ رس�الة الل�ه الن المهم 
عند االمام العمل وفق النسق القراني 
يبلغ�ون  »الذي�ن  الكبي�ر  الرس�الي 
رساالت الله ويخشونه واليخشون 
احدا اال الله« وكان الحكيم المصداق 
االب�رز لتل�ك االي�ة بع�د الجماع�ة 
االس�المية االولى ول�وال وجود تلك 
االية في القران وحدوث تجربة في 
االستش�هاد واالبالغ الرسالي لقلت 

ان االية نزلت في االمام!.
يج�ب ان نحم�ي ت�راث االم�ام 
الس�لبي  والتق�ادم  النس�يان  م�ن 
وم�ن المفترض ف�ي المناس�بة ان 
يظه�ر اكثر م�ن كت�اب يتحدث عن 
تجربة االمام السياس�ية والقرانية 
المعرفي�ة  وتجربت�ه  والعس�كرية 
الش�خصية والحزبي�ة اي�ام ماكان 
قيادي�ا ب�ارزا ف�ي ح�زب الدع�وة 
اللوث�ة  التاخذن�ا  وان  االس�المية 
الحزبية القديمة ونحجب دور االمام 
عن االمة حي�ن كان قائدا بارزا لهذا 

الحزب االسالمي.
الحقيق�ة  كل  نق�ول  ان  يج�ب 
للشعب العراقي فيما يتعلق باالمام 
الش�هيد وان النس�وق مانرغ�ب به 
للناس ونحج�ب الحقيقة عنهم الن 
الس�يد عاش للناس كافة ولم يعش 
لكي يظهر منه جانب نحب نحن ان 
نظهره السبابنا السياسية ونحجب 
الجوانب االخرى االكثر اش�راقا في 
والوطني�ة  االس�المية  ش�خصيته 

وشروطها التاريخية.
الحكي�م لكل الن�اس فال تحجبوا 

تلك الشخصية عن الناس!.

الحكيم الذي قاد المسيرة لربع قرن كان القائد األكثر تمثيال لشيعة العراق واالكثر 
وضوحًا في التمثيل الوطني

اهلايس: معممو »املنصات« دفعوا أهايل الرمادي للهرب.. و10 آالف متطوع من العشائر »فضائيني«
االنبار لن تتحرر بدون الحشد.. وكرحوت »مجنون«

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س »إنق�اذ 
األنبار« حميد الهايس عن تفاصيل 
وأس�باب ن�زوح أهال�ي الرم�ادي، 
وفيما أش�ار إلى وجود نحو عشرة 
آالف متط�وع م�ن عش�ائر األنبار 
يت�م  أن  دون  روات�ب  يتقاض�ون 
القتال  تس�ليحهم للمش�اركة ف�ي 

رئي�س  وص�ف  »داع�ش«،  ض�د 
مجلس المحافظ�ة صباح كرحوت 

ب�«المجنون«.
حدي�ث  ف�ي  الهاي�س  وق�ال 
لبرنام�ج »بربع س�اعة« الذي تبثه 
»السومرية الفضائية«، إن »قيادات 
الدواعش البعثية والمعممين الذين 
كبروا في الجوام�ع حرضوا أهالي 
الرمادي على الخ�روج من المدينة 

بذريع�ة دخول داع�ش إليها«، الفتاً 
أن »داع�ش اخت�رق منطق�ة  إل�ى 
الصوفي�ة فق�ط وش�رطة األنب�ار 
كان�ت متواج�دة هن�اك وبإمكانها 

إبعاده عن المنطقة«.
وأض�اف أن »أط�راف الرم�ادي 
محاص�رة من قبل داع�ش من أربع 
جه�ات، لك�ن المدين�ة خالي�ة من 
الدواعش«، مش�يراً في ذات الوقت 

إل�ى أنه »لم تعد هن�اك خاليا نائمة 
في األنبار ألن دورها انتهى«.

الحكوم�ة  الهاي�س،  واته�م 
المركزية ب�«التقصي�ر فيما يتعلق 
أبن�اء  م�ن  المتطوعي�ن  بتس�ليح 
العش�ائر«، مستدركاً أن »ما يقارب 
العش�رة آالف متط�وع يتقاض�ون 
ل�م  لكنه�م  الدول�ة،  م�ن  روات�ب 
واعتب�ر  اآلن«.  لغاي�ة  يس�لحوا 

الهايس، أن »التظاهرة التي خرجت 
مؤخراً قرب السفارة األميركية في 
المنطقة الخضراء لممثلي محافظة 
األنبار، أم�ر مخجل ومعيب«، مبيناً 
أنه »كان م�ن المفترض أن يتواجد 
هؤالء ف�ي محافظتهم لكي يعززوا 

الروح المعنوية لدى المقاتلين«.
وتاب�ع رئي�س مجل�س »إنق�اذ 
ندع�و  جميع�اً  »نح�ن  األنب�ار«، 

الحشد الش�عبي للمشاركة بتحرير 
المحافظ�ة، كونه�ا ل�ن تح�رر إال 
أن »رئيس  بمش�اركته«، موضح�اً 
مجلس األنبار صب�اح كرحوت من 
المرج�ح أن يكون مجنون�اً ألنه ال 

يريد الحشد«.
يشار إلى أن مئات العوائل نزحت 
م�ن مدين�ة الرم�ادي خ�الل األيام 
القليلة الماضية إلى العاصمة بغداد 

ومناطق أخرى بعد اشتداد العمليات 
العسكرية وسيطرة تنظيم »داعش« 
على بع�ض المناطق ف�ي المدينة، 
وفي حين أعلن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي عن انحسار موجة النزوح 
واس�تيعاب جميع نازح�ي االنبار، 
أكد أن بع�ض التصريحات المثبطة 
اإلعالمي�ة  والتهوي�الت  للعزيم�ة 

سببت ذلك النزوح.

حمافظ البرصة: احلكومة املحلية لدهيا برنامج خاص لدعم احلشد 
       بغداد / المستقبل العراقي

ماج�د  الدكت�ور  البص�رة  محاف�ظ  ق�ال 
النص�راوي ان اه�ل البصرة يغتنم�ون الفرص 
في التعبير عن دعمهم البطال الحشد الشعبي، 
الفت�ًا إلى ان الحكوم�ة المحلية تتكفل بمداواة 
جرحى الحش�د الشعبي س�واء داخل او خارج 
العراق.ج�اء ذل�ك ف�ي كلمت�ه بحف�ل اقامت�ه 
منظمة البص�رة للثقافة احتفالي�ة جماهيرية 
لنص�رة القوات المس�لحة والحش�د الش�عبي، 
وذلك في حدائ�ق االندلس بمحافظ�ة البصرة.

واض�اف النص�راوي ان »الحش�د الش�عبي هو 
القوة الت�ي صنعتها المرجعي�ة الُعليا بفتواها 
المقدس�ة لحماي�ة العراق ومقدس�اته وصوِن 
أجم�ع،  ش�عبه  ودم�اء  واعراض�ه  ُحُرمات�ه 

وبقيت ترعاه بقيادتها وتوجيهاتها الش�ريفة 
وابرزها العش�رون مادة التي وجهها له والتي 
ُع�ّدت عالمياً ب�� »وثيقة ح�رب عالمية« للقيم 
الس�امية التي تحملها واالخالق العظيمة التي 
تظمنته�ا العظيمة .وتاب�ع محافظ البصرة ان 

»أعداء الحش�د الش�عبي ُكُث�ر ومناهضوه هم 
أصحاب فكرة تحطيم العراق وتقس�يمه ، ألنه 
أجهز عل�ى طموحاتهم وأصاب هدفهم وحّطم 
آماله�م ، وهن�اك مرض�ى التعص�ب الطائف�ي 
وأصح�اب  والتوس�عيون  والق�����وم�ي 
الغايات التي تتعارض والقيم الوطنية الرفيعة، 
فعلى االعالم المخلص لهذا الوطن ان يس�تنفر 
كّل طاقات�ه لنص�رة الحش�د الش�عبي ويوصل 
الحقيقة الى العالم ويبين ان الحش�د الش�عبي 
أصبح منقذاً لمدن اس�تنجدت به دون أن يفرق 
بين طائفة واخرى .يذكر ان االحتفال ضم اكبر 
تجمع سياسي في البصرة حيث حضر محافظ 
البص�رة ورئيس مجلس�ها واعض�اء برلمان و 
ممثلين عن معظم االحزاب والتيارات وفصائل 

الحشد الشعبي.

      كربالء / المستقبل العراقي

اقام عدد من الشباب اليمنيين 
ف�ي محافظ�ة كرب�الء معرضاً 
فوتغرافي�اً يوث�ق الجرائ�م التي 
الس�عودية  الس�لطات  ارتكبتها 
بح�ق اليمنيي�ن ف�ي ما يس�ّمى 
ب�«عاصف�ة الح�زم«. واس�تمر 
الخمي�س  ليوم�ي  المع�رض 
والجمع�ة ف�ي صح�ن العقيل�ة 
زينب )ع( بجوار االمام الحسين 
)ع( وبالتنس�يق مع قسم اعالم 
المقدس�ة.  الحس�ينية  العتب�ة 
وقال عب�اس اليماني، مس�ؤول 
ه�ذا  »اقمن�ا  أن�ه  المع�رض، 
المعرض ببركة االمام الحس�ين 
)ع( وببرك�ة جه�ود المؤمني�ن 
مم�ن س�اعدونا ف�ي العتبتي�ن 
المقدستين الحسينية والعباسية 
وتعاطف اهالي كربالء المقدسة 
المتضامنين معن�ا، لكي نوضح 
للعالم مظلومية الش�عب اليمني 
وما قامت به السعودية العربية 
م�ن انته�اك للقواني�ن الدولي�ة 
المدني«. المجتم�ع  ومنظم�ات 
وأشار اليماني إلى ان »العراقيين 
بص�ورة عام�ة واهال�ي كربالء 
وزائري ابا عبد الله الحسين )ع( 
اثبت�وا بعواطفهم الت�ي بادلونا 
به�ا انه�م جميع�اً مع الش�عب 
بالنص�ر  ويبش�رونه  اليمن�ي 
الثب�ات«. وأوضح  الى  ويدعونه 
ان »ش�باب اليم�ن عرض�وا 45 
توث�ق  فوتوغرافي�ة  ص�ورة 
الجرائم التي ارتكبتها ال اسعود 
أن »ه�ذه  اليم�ن«، مبين�اً  ف�ي 
الجرائ�م ال يمكن ان ننس�اها او 
نتناس�اها ال�ى االب�د والب�د من 
أخ�ذ الثأر ولو بع�د حين«. وقال 
اليماني »سندعو جماهير مدينة 
كرب�الء الى الوق�وف الى جانب 
الش�عب اليمني الذي اراد حريته 
وه�و يث�ور االن بث�ورة االم�ام 
الحس�ين )ع( ض�د الظل�م وضد 

الطغاة«. 

يمنيون يقيمون معرضًا 
فوتغرافيًا يف كربالء لفضح 

جمازر آل سعود

العبادي: ال يوجد اليوم مهمش بالعراق
       بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئي�س مجلس ال�وزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الس�بت، 
عالقة السلطة التنفيذية بالتشريعية بأنها »جيدة ومنسجمة« فيما بينها، 
فيما حّذر من حرب »الش�ائعات« التي يروج لها تنظيم »داعش« االرهابي 

والتي كانت السبب في نزوح العديد من العوائل في محافظة االنبار.
وقال العبادي في كلمة له خالل االحتفالية التي اقيمت بمناس�بة يوم 
الش�هيد العراقي ذكرى شهادة مؤس�س المجلس االعلى االسالمي محمد 

باق�ر الحكيم، ان�ه »اليوم نعيش حكومة الش�راكة الوطنية وهي ليس�ت 
منح�ة وهبة بل هي ح�ق لكل المكون�ات والجهات المش�اركة وهي حق 
ل�كل اولئك الضعفاء والمس�تضعفين«، مبيناً ان�ه »ال يوجد اليوم مهمش 
في العراق وفي العملية السياسية والعالقة بين الحكومة ومجلس النواب 
عالق�ة جي�دة«. ولفت الى ان »التح�دي الذي نواجهه نس�تطيع ان نعبره 
بس�هولة وباقل الخس�ائر ربم�ا نختلف بالرؤي�ة ووجهة النظ�ر في ذلك 
وه�ذا امر جيد ولو لم يكن هناك وجهات نظر متبانية ومتعددة لما كنا ان 

نستطيع االستمرار في ما نحن عليه اآلن«.

وزير النقل  يلتقي حمافظ ميسان ويؤكد عىل أمهية انجاز مطار ميسان
       بغداد / المستقبل العراقي

المهن�دس  النق�ل  التق�ى وزي�ر 
باق�ر الزبي�دي عل�ي دواي محاف�ظ 
ميس�ان والوف�د المرافق ل�ه وجرى 
خالل اللقاء بحث موضوع المباشرة 
بإنش�اء مطار ميس�ان الدول�ي بعد 
ان حصل�ت موافق�ة مجل�س األمن 

الوطني على إنشاءه....
اللق�اء اس�تكماالً   ويأت�ي ه�ذا 

لالجتماع الموس�ع لمحافظات ميس�ان و ذي قار وواسط في كل محافظة 
وبحض�ور مع�اون قائد الق�وة الجوية إلنش�اء مطار ف�ي كل محافظة من 
المحافظ�ات ألمذك�ورة.  وق�د اوفد الس�يد الوزير لجنة فني�ة مختصة من 
الوزارة لتقييم الجوانب المتعلقة بانشاء المطارات المذكورة في المحافظة 

كما تم بحث موضوع إنشاء التكسي 
النهري ف�ي المحافظة وقد حصلت 
موافقة الس�يد الوزير للمباش�رة به 
ليك�ون معلم�اً حضارياً وس�ياحياً 
للمحافظة وتم تكليف السيد الوكيل 
اإلداري لمتابعة الموضوع وانجازُه 
وف�ق الس�ياقات الت�ي نف�ذت ف�ي 
البصرة وبغداد. واس�تعرض الس�يد 
المحاف�ظ موض�وع إنش�اء م�رآب 
موحد في المحافظة حيث تم تهيئة 
األرض وطلب الموافقة على قيام ش�ركة النقل الخاص بالمباشرة بالتنفيذ 
وبالتعاون مع المحافظة وحصلت موافقة السيد الوزير على ذلك. كما وجه 
السيد الوزير الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بإرسال ستة حافالت 

ذات الطابقين للمحافظة الستخدامها بنقل المواطنين.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد مس�ؤول منظمة بدر ف�ي كربالء حامد 
صاح�ب الكربالئي، أمس الس�بت، أن المنظمة 
لاللتح�اق  المتطوعي�ن  عش�رات  اس�تقبلت 
بصف�وف مقاتلي الحش�د الش�عبي اس�تعداداً 
لط�رد تنظي�م »داعش« اإلرهاب�ي من كل مدن 
العراق.وق�ال الكربالئ�ي إن »ب�اب التطوع ما 
ي�زال مفتوحاً وهن�اك العديد م�ن المتطوعين 
يفدون بش�كل مس�تمر لمقر منظم�ة بدر في 
كرب�الء لغ�رض تس�جيل أس�مائهم والتدريب 
قب�ل إرس�الهم إل�ى جبه�ات القت�ال«، مؤكدا 
أن »المنظم�ة اس�تقبلت عش�رات المتطوعين 

اس�تعداداً لطرد تنظيم داعش اإلرهابي من كل 
مدن العراق«.وأض�اف الكربالئي، أن »منظمة 
بدر في الجناح العسكري أرسلت خالل األشهر 
المدربي�ن  المقاتلي�ن  المئ�ات م�ن  الماضي�ة 
والمجهزين بالسالح والعدة إلى جبهات القتال 
لمواجهة داع�ش«، مبيناً أنهم »خاضوا معارك 
عدة في تكريت وآمرلي وجرف النصر، وأصبح 

لهم باع طويل في محاربة داعش«.
وكان مسؤول منظمة بدر في كربالء حامد 
صاحب الكربالئ�ي أعلن، الثالثاء )21 نيس�ان 
2015(، ع�ن إرس�ال تعزي�زات عس�كرية إلى 
منطقة الفتحة ش�مال تكريت لمواجهة تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.

       المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

اك�د رئي�س الس�لطة القضائي�ة القاض�ي مدحت 
المحم�ود عل�ى تطبي�ق مبادئ حق�وق االنس�ان في 
المحاك�م، مبين�اً ان »حماي�ة العائل�ة يك�ون بضمان 
حق�وق الزوجين س�وية«، كاش�فاً عن النية لتش�كيل 
محكم�ة انموذجي�ة تتعام�ل م�ع الواق�ع ويحضرها 
اط�راف العالقة.وت�رأس القاض�ي المحم�ود، أم�س 
الس�بت، ورشة عمل لمناقش�ة الدورات المقترحة من 
قب�ل المركز الوطن�ي لمحاكم الدول�ة االميركي، التي 
اقيم�ت في معه�د التطوي�ر القضائي التاب�ع لمجلس 
القض�اء االعلى. وحضر عن الجان�ب العراقي عدد من 
رموز السلطة القضائية االتحادية، واعضاء في اللجنة 
العلمية لمعهد التطوي�ر القضائي، وقضاة في محاكم 
االس�تئناف. وقال المحمود في كلمت�ه أنه »يجب دعم 
مبادئ حقوق االنس�ان في المحاكم، السيما ما نصت 
علي�ه االتفاقيات الدولي�ة التي احد اطرافه�ا العراق«.

ودع�ا الى »زي�ادة معرف�ة القاض�ي بمب�ادئ حقوق 
االنس�ان م�ن اج�ل تطبيقها بش�كل جيد وبم�ا يخدم 
المصلحة العامة«.وفيما اكد المحمود على »االفادة من 
حقوق االنسان في تطبيق قانون االحوال الشخصية«، 
لفت ال�ى ان »حماية العائلة يك�ون من ضمان حقوق 
الزوجين معاً«.وافاد بأن »الهدف من دوراتنا التطويرية 
هو تنش�يط االف�كار وخلق ن�وع من االجته�اد يدعم 
ق�درات القاض�ي، والنظ�ام القضائي العراقي بش�كل 
عام«.وبخص�وص العن�ف االس�ري اورد المحمود انه 
»ملف حيوي ومهم وس�تكون له اولوي�ة في الدورات 
القضائية«.ونّوه رئيس الس�لطة القضائية الى »زيادة 
ثقافة القاضي بالدستور كي يستطيع حماية المواطن 

ومب�ادئ حق�وق االنسان«.واش�ار المحم�ود ال�ى ان 
»الجرائم االرهابية الت�ي ارتكبت في العراق لم تحصل 
بش�اعتها في جمي�ع دول العالم«، مش�دداً على »خلق 
طواق�م قضائية متخصص�ة في ملف�ات التحقيق من 
خالل دورات تطبيقي�ة خصوصا في جرائم: االرهاب، 

غسيل االموال، االحتيال، التزوير«. 
ويتطلع المحمود الى »تش�كيل محكمة انموذجية 
حقيقي�ة تتعام�ل مع الواق�ع، واختيار قض�اة لها في 
دعاوى البداءة واالحوال الشخصية ويحضرها اطراف 
العالق�ة«. ونب�ه ال�ى »متابع�ة القاضي  لم�ا تعرضه 
وس�ائل االعالم م�ن اخب�ار وتقاري�ر صحفية تخص 
الش�أن القضائي«.م�ن جانبه ذكر المتحدث الرس�مي 
للس�لطة القضائي�ة القاضي عبد الس�تار بيرقدار، في 
تصري�ح صحاف�ي، ان »هذا اللقاء ج�اء لدعم الدورات 
للطواق�م  القضائ�ي  التطوي�ر  معه�د  ف�ي  المقام�ة 
القضائية ومناقشة رفع مستوى المناهج التي تعطى 

الى المتدربين«.

بدر: استقبلنا عرشات املتطوعني لطرد »داعش« من مدن العراق

القايض املحمود يؤكد تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان يف املحاكم
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عن موافقة على مش�روع قانون التعديل 
األول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون 

االجتماعية .
وقال المتحدث باس�م وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية عم�ار منعم ان » المجلس 
صوت على قانون التعديل االول لقانون مكافاة المتدربين المسجلين في المراكز المهنية 
التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ويتضمن زيادة مبلغ المكافاة للمت��درب من 
} 5 { آالف الى } 10{ آالف دينار عن كل يوم تدريب لكل متدرب مسجل في قاعدة بيانات 

الوزارة ».
واضاف منعم بحسب البيان ان » القانون يتضمن ايضا تخويل مجلس الوزراء بتعديل 
هذه المبالغ حسب الوضع االقتصادي للبلد وماتقتضيه الحالة المعيشية للفرد من دون 

العودة الى مجلس النواب«. 

العمل: زيادة مكافأة املتدربني يف مراكز التدريب املهني 

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

انته�ت معرك�ة ناظ�م الثرث�ار 
شمال مدينة الفلوجة باالنبار التي 
خاضتها الق�وات االمنية المرابطة 
هناك ب�«مجزرة جديدة« تضاف الى 
س�جل المجازر الناجمة عن س�وء 
التخطي�ط والتقصي�ر ف�ي ايصال 

االمدادات العسكرية واألسلحة.
وعل�ى خلفي�ة ه�ذه المجزرة, 
وزي�ر  بإقال�ة  برلماني�ون  طال�ب 
الدف�اع خال�د العبي�دي لتقصي�ره 
في ايصال المس�اعدات واإلمدادات 
العسكرية وفك الحصار عن الجنود 

المحاصرين.
ارتكبه�ا  الت�ي  »المج�زرة« 
الدواعش, فجر امس السبت, جاءت 
بعد ايام م�ن محاصرته للفوج 38 
ال�ذي ينتم�ي ال�ى الفرق�ة االولى 
لقوات التدخل الس�ريع العس�كري 
او  ام�دادات  اي  تصل�ه  ل�م  ال�ذي 
ق�ام  حت�ى  عس�كرية  تعزي�زات 
التنظيم االرهابي بإعدام 50 ضابطاً 
وجندي�اً رمي�اً بالرص�اص وس�ط 
مدين�ة الفلوجة بمحافظ�ة االنبار 
وقتل بقية عس�كريي الفوج البالغ 

عددهم اكثر من 150 شخصاً.
التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  وحّم�ل 
الوطن�ي عبد الحس�ين الزيرجاوي 
الدف�اع »مس�ؤولية تك�رار  وزارة 
المجازر الت�ي ترتكب بحق  الجنود 

في الجيش العراقي«.
وق�ال الزيرج�اوي ف�ي حديث 
ل�«المستقبل العراقي« أن »أي قوة 
عسكرية عندما تدخل معركة يجب 
توفير الدعم واإلس�ناد واإلمدادات 

لها م�ن اجل حس�مها ولتفادي اي 
خطر ممكن حصوله«.

»ق�رار  الزيرج�اوي  ووص�ف 
دفع  القوة القليل�ة التي ال تتجاوز 
50 مقات�ل لمنطق�ة ناظ�م الثرثار 
الس�تراتيجية بالنس�بة ل�«داعش« 
يس�تبعد  ان  دون  ب�«االنتح�ار«, 
وج�ود تقصي�ر او تواط�ؤ من قبل 

بعض القيادات في الجيش«.
ودعا النائب في البرلمان القائد 
العام للقوات المسلحة الى التحرك 
العاج�ل والف�وري للتحقي�ق ف�ي 
المقصرين«,  ومحاس�بة  الحادث�ة 
مبين�ا ان »مجلس النواب س�يكون 
له موقف في الجلس�ة المقبلة من 

هذه المجرزة«.
ونف�ذت عملي�ة االع�دام عل�ى 
مرحلتين االولى اعدم فيها عدد من 
الضباط والجن�ود رميا بالرصاص 
وس�ط الفلوج�ة ام�ام حش�د من 
الناس، فيما شملت المرحلة الثانية 
عدداً من مقاتلي الحش�د الش�عبي 
والعش�ائر ونفذ عند احدى مداخل 

مدينة الفلوجة.
وبحس�ب مص�ادر مطلعة, فان 
»)داع�ش( اس�تغل عج�ز الجهات 
المعنية عن تعزيز الفوج باألسلحة 
واالفراد فشن عليه هجوما شرسا 
ادى ال�ى س�قوط الف�وج ومقت�ل 
جمي�ع عناص�ره وإع�دام الباقين 
واالستيالء على 18 عجلة عسكرية 
بينه�ا ثالث�ة صهاري�ج م�ن مق�ر 

للجيش في الناظم«.
وج�اءت ه�ذه التط�ورات إث�ر 
استش�هاد قائد الفرق�ة األولى في 
ق�وات الرد الس�ريع العمي�د الركن 

حسن عباس طوفان وآمر اللواء 38 
العميد الركن هالل المشهداني بعد 
مع�ارك عنيفة مع الق�وات االمنية 

والحشد الشعبي وأبناء العشائر.
وقالت النائب عالية نصيف عالية 
نصيف في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه, أن�ه »كان 
م�ن الممك�ن تفادي حص�ول هذه 
المج�زرة  فيما لو ت�دارك الموقف 
وزير الدفاع وأرسل إمدادات للقوات 
المتواج�دة هن�اك بش�كل عاجل«، 
داعية اياه الى »تقديم استقالته إثر 

هذه المجزرة«.
وتس�اءلت نصيف »هل يعقل أن 

المروحيات وطيران الجيش عجزت 
عن إنقاذهم؟«، وأردفت أن »طيران 
التحال�ف الدولي الذي نس�مع عبر 
وس�ائل اإلع�الم ع�ن غارات�ه ضد 
مواق�ع داع�ش كان غائب�اً تمام�اً 
عن المش�هد رغم األخبار التي يتم 
تداوله�ا قبل أيام م�ن المجزرة عن 
الوضع في حوض الثرثار، وال ندري 
هل أن التحالف الدولي يشن غاراته 
وفقاً لمزاج قادته أم بالتنس�يق مع 
وزارة الدفاع، وهل تباطأت الوزارة 
في إبالغ التحالف عما يحصل هناك 

ولم تطلب دعمهم«.
وش�ددت نصيف على »ضرورة 

قيام وزير الدفاع بتقديم استقالته 
واعت�ذاره لعوائ�ل الش�هداء الذين 

أخفق في إنقاذهم«.
وش�ددت بالقول »لن نقبل منه 
بأي�ة مب�ررات يحاول م�ن خاللها 
تهدئة غضب أسر الشهداء أو تهدئة 

الشارع العراقي«.
ق�د  الش�عبي  الحش�د  وكان 
طالب ايض�اً، لجنة األم�ن والدفاع 
النيابي�ة باس�تدعاء وزي�ر الدف�اع 
خالد العبي�دي وفتح تحقيق عاجل 
عن »مجزرة الثرث�ار«، محمالً إياه 

مسؤولية ذلك »حصراً«.
بدوره�ا, دع�ت رئي�س حرك�ة 

الفت�الوي,  حن�ان  النائب�ة  إرادة 
الحكومة إلى إعادة النظر بخططها 
وعدم إرس�ال األبرياء ل�«محرقة« 
دون تخطي�ط، فيما اس�تغربت من 

»الصمت« الحكومي.
وقال�ت الفتالوي في بيان تلقت 
العراقي« نسخة منه،  »المس�تقبل 
أن�ه »ال يمكن الس�كوت عما جرى 
وغض الطرف عن�ه كما حصل مع 
مج�زرة الصقالوي�ة«، معتب�رة أن 
»تكرار هذه المذابح بدون محاسبة 
للمقصرين خطأ ال يمكن الس�كوت 
عنه فأرواح األبرياء شيء ال يمكن 

المجاملة به«.

وتابع�ت الفت�الوي أن »عوائ�ل 
هؤالء الش�هداء سواء كانوا ضباط 
أو منتس�بين ينتظ�رون موقفاً من 
الحكومة ونس�تغرب لماذا الصمت 
ع�ن الموضوع ولم�اذا يتم تجاهله 
م�ن قبل الحكومة فل�م يصدر بيان 
أو توضيح أو اس�تنكار أو تعزية أو 
أي ش�يء«، مشيرة الى ان »خطاب 
رئي�س ال�وزراء الي�وم تضمن كل 

شيء إال ذكر هؤالء الضحايا«.
االم�ن  لجن�ة  لعض�و  وس�بق 
والدفاع النيابية ماجد الغراوي، أن 
اكد ب�ان القوات االمني�ة في ناظم 
الثرثار تعرضت الى هجمة شرسة 
من قب�ل تنظيم »داع�ش«، مطالباً 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي بارسال تعزيزات عسكرية 

الى الناظم.
قي�ادة  أعلن�ت  الغض�ون,  ف�ي 
عملي�ات االنبار، امس الس�بت، عن 
انط�الق عملي�ة عس�كرية لتطهير 
أج�زاء م�ن منطق�ة ناظ�م الثرثار 
شمال الفلوجة ينتشر فيها عناصر 

تنظيم »داعش«.
وق�ال قائ�د العملي�ات بالوكالة 
إن  خل�ف،  محم�د  الرك�ن  الل�واء 
»تعزي�زات عس�كرية مدرع�ة من 
الجيش والشرطة االتحادية وصلت 
ال�ى منطقة ناظ�م الثرثار ش�مال 

مدينة الفلوجة«.
وأشار خلف الى »انطالق عملية 
عسكرية لتطهير اجزاء من منطقة 
ناظم الثرثار ينتش�ر فيها داعش«، 
مبين�اً أن »طي�ران التحالف الدولي 
وطي�ران الجي�ش يش�اركان ف�ي 

العملية«.

جنود محاصرون لم تصلهم اإلمدادات.. ووزير الدفاع يواجه باالستجواب

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

الهزائ�م   تنظي�م  ان  يب�دو 
المتالحق�ة التي تكبده�ا »داعش« 
عل�ى يد الق�وات االمنية والحش�د 
الش�عبي االمني�ة, دفع�ت التنظيم 
االرهابي الى التفكير باتجاه ضرب 
االقتص�اد العراق�ي وإعط�اء زخم 
اعالمي لهجمات�ه أإلرهابية«, ولم 
يج�د طريقة لتحقيق هدفه س�وى 

اللجوء الى »حرب المخافر«.   
وش�هد منفذ طريبيل الحدودي 
م�ع االردن, ام�س الس�بت, اربعة 
بس�يارات  انتحاري�ة  تفجي�رات 

مفخخة وحزام ناس�ف، مما أسفر 
عن مقتل وإصابة 21 ش�خصاً من 
عناص�ر حماية المنفذ ومس�ؤول 

محلي واربعة من مرافقيه.
وبحس�ب مصادر أمني�ة, فان« 
»أربعة انتحاريي�ن يرتدون احزمة 
ناسفة فجروا انفسهم، مستهدفين 
مخف�ري ص�كار والرجع�ة عل�ى 
الح�دود بي�ن الع�راق االردن، مما 
اس�فر عن مقتل وإصاب�ة عدد من 

عناصر حماية المخفرين«.
أن »القوات  المصادر،  وأضافت 
االمنية هرعت إلى منطقة الحادث 
لنقل الجرحى إلى مستشفى قريب 

لتلق�ي الع�الج وجث�ث القتلى إلى 
دائرة الط�ب العدل�ي، فيما اتخذت 
إج�راءات مش�ددة تحس�باً لوقوع 

هجمات مماثلة«.
وش�هد منفذ طريبيل الحدودي 
مع االردن اربعة تفجيرات انتحارية 
بس�يارات مفخخة وحزام ناسف، 
مما أس�فر عن مقت�ل وإصابة 21 
ش�خصاً من عناصر حماية المنفذ 
م�ن  واربع�ة  محل�ي  ومس�ؤول 

مرافقيه.
واستشهد  آمر السيطرة االولى 
ف�ي منفذ طريبي�ل الح�دودي مع 
االردن وثالث�ة م�ن جن�ود ، فيم�ا 

أصيب سبعة من حرس الحدود في 
حصيلة اولية لتلك االنفجارات.

)داع�ش(  تنظي�م  وتبن�ى 
الت�ي  االنتحاري�ة  التفجي�رات 
اس�تهدفت منفذ طريبيل الحدودي 
م�ع األردن، و فيم�ا كش�ف ع�ن 
اسماء المنفذين، اكد انهم يحملون 

جنسيات اجنبية.
وقال تنظي�م )داعش( في بيان 
نشر على مواقع االلكترونية تابعة 
له، إن »ثالثة م�ن عناصره نفذوا، 
عملية اس�تهدفت مق�رات للجيش 
عن�د منف�ذ طريبيل الح�دودي مع 

األردن، غرب الرمادي«.

وأض�اف البي�ان أن »المنفذي�ن 
هم أبو عبد الله البلجيكي وأبو بكر 

الفرنسي وأبو جعفر السنغالي«.
وعلى خلفية ه�ذه أالعتداءات, 
ع�ززت األردن اجراءاته�ا األمني�ة 
عن�د منف�ذ طريبيل الح�دودي مع 

العراق.
ونقل�ت مص�ادر صحفي�ة, عن 
مس�ؤول اردني قول�ه، إن »األردن 
اتخ�ذ إج�راءات احتياطي�ة وع�زز 
معب�ر  عن�د  األمني�ة  اإلج�راءات 

حدودي مع العراق«.
وأضاف المس�ؤول أن »عش�رة 
عراقيي�ن عل�ى األق�ل نقل�وا إل�ى 

األردن للعالج«.
ف�ي الغض�ون, ناش�د مجل�س 
الحكوم�ة  االنب�ار،  محافظ�ة 
المركزي�ة بالتدخ�ل وفت�ح منف�ذ 
األردن م�ع الع�راق، مش�يراً ال�ى 
وج�ود مئ�ات الش�احنات العالقة 

هناك.
وق�ال عض�و المجل�س فرحان 
محمد، إن »مجلس محافظة االنبار 
يناشد الحكومة المركزية بالتدخل 
ل�دى األردن وفتح منفذه�ا بعدما 
اغلقت�ه بس�بب التفجي�رات الت�ي 

ضربت منفذ طريبيل الحدودي«.
واضاف محمد، أن »هناك مئات 

الش�احنات العراقي�ة عالق�ة بي�ن 
منفذ طريبيل ومنفذ االردن منعت 
م�ن الدخول ال�ى المملكة بس�بب 

اغالق المنفذ«.
ويس�يطر على أه�م وأبرز مدن 
األنبار منذ عام تقريباً على األحداث 
والمعارك والمواجهات بين القوات 
األمني�ة والعش�ائرية وم�ن أب�رز 
المناط�ق الت�ي هي تحت س�يطرة 
الفلوج�ة والقائ�م  التنظي�م ه�ي 
الحدودي�ة بي�ن الع�راق وس�وريا 
وهي�ت وراوة ونواح أخ�رى منها 
كرمة الفلوج�ة القريبة من حدود 

العاصمة بغداد.

»داعش« يشن »حرب املخافر«.. واألردن تعزز اجراءاهتا االمنية عند حدود العراق

»سبايكر« جديدة يف االنبار بسبب سوء التخطيط
نواب لـ »                        «: »جمزرة الثرثار« ال ختلو من »مؤامرة«

تفجيرات انتحارية تضرب »طريبيل« و »صكار« و »الرجعة«

عراقيون يواجهون الرتحيل من بريطانيا.. واهلجرة تطالب بـ »الرتيث«
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ناش�د الع�راق بريطاني�ا بالتري�ث ف�ي إعادة 
المئات من الجئيه إليها نظراً إلى استمرار الحرب 
عل�ى أراضي�ه واألوض�اع الصعبة التي تعيش�ها 

البالد جراء ذلك.
وج�اء الطل�ب العراق�ي م�ن بريطاني�ا خالل 
اجتم�اع عقده ف�ي بغ�داد، أمس الس�بت، وزير 
الهج�رة والمهجري�ن جاس�م محم�د الجاف مع 
الس�فير البريطاني لدى العراق فرانك بايكر الذي 

طالب وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون.
 وبح�ث المس�ؤوالن العراق�ي والبريطان�ي 
أوض�اع المهاجري�ن العراقيي�ن ف�ي بريطاني�ا 
والنازحين إلى داخل البالد وأحوالهم المعيش�ية 
وامكانية توفير الظروف المالئمة لهم ومساعدة 
ال�وزارة ف�ي اعماله�ا وتذلي�ل المش�اكل الت�ي 

تواجهها في االهتم�ام بالمهاجرين والمهجرين 
العراقيين في داخل بالدهم وخارجها.

واش�ار الوزير ال�ى ان وزارته تتع�اون حاليا 
مع االمم المتحدة عن طري�ق المنظمات الدولية 
مش�اكل  لتذلي�ل  للع�راق  المس�اعدة  وال�دول 
المهاجري�ن. وأوض�ح ان »الع�راق يعتم�د حاليا 
ف�ي مواجه�ة ازم�ة النزوح عل�ى دع�م االهالي 
والمؤسس�ات الدينية والجه�د الحكومي الكبير 
لمس�اعدة النازحي�ن«، الذين ارتف�ع عددهم الى 
حوالى ثالث�ة ماليين نازح من المع�ارك الجارية 
منذ أواخر عام 2013 بين القوات االمنية وتنظيم 

الدولة االسالمية »داعش«.
واضاف الج�اف في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن هن�اك اكثر من مليوني 
ن�ازح ف�ي العراق يحتاج�ون مس�اعدات يومية، 
وه�ذا يتطلب مس�اعدة اكبر من االم�م المتحدة، 

عن طريق منظماتها العاملة في العراق.
من جانبه، اش�اد الس�فير البريطان�ي »بدور 
الوزارة ف�ي مواجهة احدى اكب�ر ازمات النزوح 
بالعالم الحديث«، مؤكدا اس�تعداد بالده للتعاون 
لمس�اعدة  العراقي�ة  والحكوم�ة  ال�وزارة  م�ع 
النازحي�ن.  وش�دد عل�ى ض�رورة إعم�ار المدن 
المح�ررة وتأهيله�ا بغي�ة عودة النازحي�ن اليها 

رغم االعتراف بصعوبة ذلك الستمرار الحرب«. 
وطال�ب الس�فير وزارة الهج�رة والمهجرين 
بض�رورة التع�اون م�ع ب�الده م�ن اج�ل عودة 
المهاجرين العراقيين غير الشرعيين من بريطانيا 

ممن فقدوا االمل بالحصول على اللجوء.
م�ن جهت�ه، رد الوزي�ر بالق�ول ان »الع�راق 
يحترم القوانين واالج�راءات لجميع البلدان، بما 
فيه�ا المملكة المتح�دة البريطاني�ة، بخصوص 

العراقيين المتواجدين على اراضيها«.

ودعا السفير الى »ابالغ حكومته بالتريث في 
ه�ذا الموضوع نتيج�ة االوض�اع الضاغطة التي 
تم�ر بها البالد«.  وق�ال الوزير ان »الوزارة عضو 
في لجن�ة تضم وزارتي الخارجية والداخلية التي 
س�تناقش موض�وع العراقيي�ن المهاجرين غير 
الحاصلين على اللج�وء وامكانية تهيئة االرضية 

المناسبة لعودتهم واستقبالهم في العراق«.
وتش�ير المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
التابع�ة لالمم المتحدة الى ان عدد طلبات اللجوء 
المقدم�ة ال�ى ال�دول الصناعي�ة وحده�ا آخ�ذة 
بالتقلص بش�كل ع�ام، لكن اعداد طلب�ات لجوء 
العراقيين ازدادت في هذه الدول وحدها بنس�بة 
%50، حيث تأتي فرنس�ا بالمرتبة االولى وتليها 

الواليات المتحدة ثم بريطانيا.
يذك�ر ان الحكوم�ة البريطاني�ة ب�دأت أخيرا 
تطبيق تشريعات جديدة تشدد إجراءات منح حق 

اللجوء السياسي، وتصعب امكانية الحصول على 
اإلقامة الدائم�ة والمس�اعدات المالية والصحية 
للمهاجري�ن بش�كل عام، ضمن سياس�ة أوس�ع 

تهدف الى مواجهة خطر اإلرهاب.
ومن بين هذه اإلجراءات غير المسبوقة إقرار 
صالحيات حكومية لسحب الجنسية ومنع دخول 

البريطانيين الذين يحملون جنسية ثانية. 
وحسب تصريحات لوزيرة الداخلية البريطانية 
تيري�زا م�اي، ف�ان لن�دن ق�ررت تخفي�ض عدد 
المهاجري�ن الى 10 آالف في الس�نة كحد أقصى، 

وهذا القرار يشمل كل أنواع الهجرة واللجوء.
وبالفعل تش�ير أح�دث البيان�ات الصادرة من 
وزارة الداخلية البريطانية الى ان عدد المهاجرين 
انخفض في بريطانيا بع�د فرض تعديالت تراها 
منظم�ات حقوقي�ة صارم�ة بح�ق المهاجري�ن 

بنسبة الثلث تقريبا منذ عام 2010 وحتى اآلن.

ارتفاع نسبة طلب اللجوء في أوربا 50 بالمئة
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وذك�رت وزارة الداخلية الس�عودية، في 
بيان أن الجهات األمنية تمكنت من »القبض 
عل�ى أح�د المش�تبه بتورطه�م« ف�ي مقتل 
رجلي األم�ن و »هو المواطن يزيد بن محمد 
عبد الرحم�ن أبو نيان، البالغ م�ن العمر 23 

عاماً«.
وأضافت »بالتحقيق معه، ومواجهته بما 
توف�ر ضده من قرائن، أق�ر بأنه قام بإطالق 
النار على دورية األمن، وقتِل قائدها وزميله، 
امتثاالً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة إلى 
تنظيم داعش اإلرهابي في سوريا«. وتابعت 
»تم تخصيص مكافأة مالية، مقدارها مليون 
أل�ف دوالر( مقاب�ل  ري�ال س�عودي )267 
معلوم�ات عن مش�تبه به ثان ه�و نواف بن 

شريف سمير العنزي«.
وأشارت وزارة الداخلية »خالل التحقيقات 
ضبطت الس�لطات سبع سيارات، ثالث منها 
كانت في مراحل التشريك، باإلضافة إلى مادة 
يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات 
تس�تخدم في أغراض التش�ريك، وباإلضافة 
إلى ذلك، تم ضبط أس�لحة رشاش�ة وذخائر 
ومبالغ مالية وثالثة هواتف نقالة، تبين من 
الفحص الفن�ي لمحتويات األجه�زة الثالثة 
وجود رس�ائل نصية متبادلة ما بين منفذي 

الجريمة والعناصر اإلرهابية في سوريا«.
وقتل رجال األمن في حادث إطالق نار في 
الثامن من نيس�ان في شرق الرياض. ووفق 

ال�وزارة فإن أب�و نيان هو من نف�ذ العملية، 
فيم�ا ُكلف ش�ريكه العنزي، ال�ذي عمل في 
القط�اع العس�كري وس�افر إل�ى س�وريا، 

بالقيادة وتصوير العملية.
وتاب�ع البي�ان »بحس�ب أب�و ني�ان فإن 
عناصر من تنظيم داعش أّمنوا لهما الس�الح 
والذخي�رة ومبلغاً مالياً مقداره عش�رة آالف 
ريال س�عودي عب�ر طرف ثالث ل�م يقاباله، 

وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية«.
وأش�ار المتح�دث باس�م وزارة الداخلية 
الل�واء منصور التركي إل�ى أن »هذه العملية 
تع�ّد الخامس�ة الت�ي يق�ف تنظي�م داع�ش 
اإلرهابي خلفها«، حيث نّفذ التنظيم جريمة 
إرهابية في قرية تابعة لمحافظة اإلحس�اء 
وتم القبض على جمي�ع المتورطين في تلك 
الجريم�ة وعدده�م 88 ش�خصاً، إضافة إلى 
اعتداء إرهابي على مركز س�ويف الحدودي 
بش�مال المملكة، واس�تهداف دنماركي في 
الري�اض، وتم القبض على ثالثة س�عوديين 
تورطوا ف�ي ارتكاب تل�ك الجريمة، وجاءت 
الجريم�ة الرابع�ة بإط�الق نار عل�ى دورية 
أم�ن غرب مدينة الري�اض، وتم القبض على 
مرتكبها أثناء محاولته التس�لل عبر الحدود 
الجنوبي�ة إل�ى اليم�ن، فيم�ا نّف�ذ التنظي�م 
واألخي�رة  الخامس�ة  عمليت�ه  اإلرهاب�ي 
باس�تهداف دوري�ة أم�ن في ش�رق الرياض 

ونتج منها استشهاد رجلَي أمن«.

     بغداد / المستقبل العراقي

السعودية حتصد ما زرعته يف سوريا: 5 هجامت من »داعش«
حصدت السعودية من إرهاب ما زرعته في سوريا، هكذا فجأة، تحّول 
“داعش” الذي تلّقى أموااًل سعودية لتدمير سوريا والعراق إلى غول 

يمح لتدمير كل شيء، حّتى البلد األم الذي نمى فيه ويحمل أفكاره.
وقد كشفت السلطات السعودية أن تنظيم »داعش« مسؤول عن عدة 
هجمات داخل المملكة خالل الشهور الماضية، من بينها هجوم أدى الى 

مقتل شرطيين في الرياض في نيسان الحالي، مشيرة إلى ضبط ثالث 
سيارات مفخخة.

بعد أسابيع من القصف الجوي المكثف، شنت 
فيه الطائرات السعودية حوالي )2500( غارة. 
دمرت %90 من البنية التحتية، وأوقعت آالف 
الجرحى والشهداء، وأعادت المدن والضواحي 
إلى ما قبل العصر الجاهلي، وتس�ببت بانهيار 
كل شيء تقريباً في دولة بائسة يرزح شعبها 

تحت خط الفقر المدقع. 
كان�ت ص�ورة مأس�اوية مؤلم�ة للمس�توى 
المتدني الذي س�جله العرب ف�ي انتصاراتهم 
الُمس�تهجنة عل�ى العرب، بمبارك�ة الجامعة 
العربي�ة ومبارك�ة مجلس األم�ن، وليس في 
ه�ذا التردي م�ا يثي�ر العجب، فقد اش�تركت 
طائراته�م ف�ي دك حص�ون بغ�داد والبصرة 
والموص�ل، وكانت في طليعة األس�راب التي 
دم�رت ليبيا، وفي طليعة الفل�ول التي دمرت 

سوريا عن بكرة أبيها. 
لكن مالمح التعجب والعجب رس�متها القوى 
العربي�ة المتهورة بنيران التداعيات المتوقعة 
فوق تشابكات خطوط الطول والعرض، والتي 
أفصحت عنها دولة اإلمارات عندما عبرت عن 
خشيتها من اتساع األضرار الجانبية للقصف 
العش�وائي، الذي امتد ليش�مل أهداف�اً مدنية 
كثيرة، ويش�مل مخيمات للنازحين اليمنيين، 
ومواقع لفرق اإلغاثة البريطانية )أوكسفام(، 
وسقوط مئات المدنيين دون ذنب. ناهيك عن 
اإلرباك السياس�ي الذي خلفته غارات عش�رة 
أقط�ار عربية ضد دولة عربية ال تمتلك طائرة 
ورقي�ة، وناهيك عن ارتفاع وتيرة التهديد في 

المنطقة إلى الحد التدمير المرعب.
ل�م يتراج�ع الحوثي�ون ع�ن عناده�م، ول�م 

ولي�س  الس�ابقة،  مواقفه�م  ع�ن  يتنازل�وا 
هنال�ك ما يدل على انس�حابهم م�ن األراضي 
الت�ي س�يطروا عليه�ا، بم�ا في ذل�ك صنعاء 
والمناط�ق الجنوبية بضمنها ع�دن. بينما لم 
تسجل الس�عودية أي تقدم بري على األرض، 
في الوقت الذي تعرضت فيه النتقادات دولية 
حادة، بسبب تخبطها وعشوائيتها في توجيه 
الضربات الجوية المدمرة، وبس�بب تس�ببها 
في النقص الح�اد في غذاء الن�اس ومياههم 
ودوائهم ووقوده�م، آخذين بنظر االعتبار أن 
التحالف الس�عودي ش�عر بعج�زه المبكر في 
استئناف التدخل البري، وكان يخشى التورط 
في معارك طويل�ة األمد، وربما أدرك صعوبة 
االس�تمرار في هذه الغارات غي�ر المتكافئة، 
ومم�ا زاد األمر صعوب�ة تراجع مصر وتركيا 

والباكس�تان ع�ن مواقفه�ا المؤي�دة. األم�ر 
ال�ذي اضط�ر الري�اض إليق�اف الغ�ارات من 
جان�ب واح�د، م�ن دون أن يطل�ب الحوثيون 
الجلوس إلى مائ�دة المفاوضات، وهكذا جاء 
ق�رار اإليقاف بطع�م الهزيم�ة، وكان صادماً 
ل�كل الحلفاء، خاص�ة بعد الحمل�ة اإلعالمية 
الت�ي تبنته�ا األقط�ار المتحالف�ة، فاألهداف 
العس�كرية المعلن�ة، والت�ي تمثل�ت بإع�ادة 
الش�رعية، ل�م تتحقق حت�ى اآلن. وال أمل في 

مبادرة )إعادة األمل(.
تجدر اإلش�ارة أن اإلع�الن المفاجئ جاء أوال 
من قبل وزارة الدفاع السعودية، وليس قيادة 
التحالف. ما يش�ير إلى وجود خالفات نشبت 
أخي�را بي�ن دول التحال�ف. واحتم�ال وجود 
مبادرة جادة من قبل مصر واإلمارات وعمان 

إلنهاء الح�رب، بعد أن تأك�د لبعض األطراف 
وج�ود نوايا خفية م�ن قبل المملك�ة إلعادة 
إنتاج اإلخوان كقوة عس�كرية تس�يطر على 
اليم�ن، كمنطق�ة إس�تراتيجية ف�ي الجزيرة 
العربي�ة. م�ن هنا ف�أن إعالن االنتص�ار على 
الحوثيي�ن يتنافى م�ع الواقع، فالمس�لحون 
الحوثي�ون الحوثية ينتش�رون اآلن في كافة 
المدن اليمنية، خصوصا عدن الواقعة برمتها 
تح�ت س�يطرتهم.أغلب الظن أن خالف�اً حاداً 
وقع داخل األس�رة الس�عودية الحاكمة. كان 
الس�بب في إعالن انته�اء العملي�ات الحربية 
ض�د معاق�ل الحوثيي�ن. إذ تش�ير التكهن�ات 
إل�ى أن الخالف وق�ع بين الجناح الس�عودي 
المؤيد للحرب، والجناح الرافض لها والخائف 
م�ن أن تكون ن�كاال على نظامه�م، وبعد كل 

ه�ذه األس�ابيع دون تحقي�ق أي ه�دف ت�م 
الضغ�ط على المل�ك حتى يوق�ف الحرب قبل 
أن تت�ورط المملكة أكثر، وقب�ل أن توغل في 
اإلج�رام، وتتح�ول صورته�ا إل�ى إس�رائيل 
جديدة في المنطقة.المثير للس�خرية في هذه 
المؤشرات الكثيرة المتداخلة، أن قرار التوقف 
ج�اء بذريعة اإلذع�ان لطلب الرئي�س اليمني 
)هادي(، على الرغم من تحوله إلى ش�خصية 
كارتونية مس�لوبة اإلرادة، أم�ا المضحك في 
هذا األم�ر فأن بعضه�م زعموا أنه�م أوقفوا 
الح�رب اس�تجابة لتطبيقات الش�ريعة، التي 
توج�ب وقف القتال في األش�هر الحرم، ولما 
كان ش�هر )رجب( من األش�هر الح�رم، فأن 
القتال فيه محرم. ويا س�الم َس�لِّْم. فالعجب 

كل العجب في شهر رجب.

عاصفة احلزم وخفايا توقفها املفاجئ
كاظم فنجان احلاممي

الربملان األملاين يصفع اردوغان ويعترب قتل األرمن »إبادة مجاعية«
   بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت البرلم�ان األلمان�ي بأغلبي�ة س�احقة على ق�رار يصف 
عمليات القت�ل الجماعية لنحو 1.5 مليون أرمني على يد القوات 
التركي�ة العثمانية قبل قرن م�ن الزمان بأنها “إب�ادة جماعية” 
مخاطرين بأن يتس�بب ذلك في توت�ر العالقات مع أنقرة.ويمثل 
التصوي�ت تغيي�را كبيرا في موق�ف ألمانيا أكبر ش�ريك تجاري 
لتركيا في االتحاد األوروبي وموطن لجالية تركية كبيرة. وعلى 
عكس فرنس�ا وأكثر من عش�رين دولة أخرى قاومت برلين منذ 
فترة طويلة اس�تخدام هذه الكلمة.وفي جلس�ة برلمانية الحياء 
الذك�رى المئوي�ة لب�دء عملي�ات القت�ل أي�دت كل المجموعات 
البرلمانية في مجلس النواب )البوندس�تاج( القرار في تصويت 
من المرجح أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقالت تركيا في وقت س�ابق هذا األسبوع إن قرارا مماثال تبناه 
البرلمان النمساوي سيكون له “آثار سلبية دائمة” على عالقاتها 
م�ع فيينا.وق�ال رئيس البرلم�ان األلماني نورب�رت الميرت في 
بداي�ة نقاش النواب األلمان حول الق�رار “ما حدث في منتصف 
الح�رب العالمية األولى في االمبراطوري�ة العثمانية تحت أعين 
العال�م كان إبادة جماعية”.وتنفي تركيا أن المجازر التي وقعت 
عندما كانت القوات العثمانية تقاتل القوات الروس�ية في الجزء 
الش�رقي من االمبراطورية تش�كل إبادة جماعية.وتقول إنه لم 
تكن هناك حملة منظمة للقضاء على األرمن وال يوجد دليل على 

وجود مث�ل هذه األوامر من الس�لطات العثمانية.كما اس�تخدم 
الرئي�س األلماني يواخيم ج�اوك كلمة “اإلب�ادة الجماعية” في 
كلمة ألقاها اول أمس الخميس.كما أشار جاوك وهو قس سابق 
ف�ي ألمانيا لدي�ه ميل لتح�دي التقاليد إلى أن ألمانيا نفس�ها قد 
تتحمل بعض اللوم بس�بب أفعالها خالل الحرب العالمية األولى.

وكان�ت االمبراطوري�ة العثمانية -التي عاش في ظلها الس�كان 
األرم�ن وكان عددهم كبيرا لعدة ق�رون- حليفا أللمانيا في ظل 
حكم القيص�ر فيلهلم خالل الحرب العالمية األولى عندما وقعت 
المذابح.ودفع تصميم جاوك على استخدام الكلمة المثيرة للجدل 
أعضاء البرلمان للتغلب على المقاومة الموجودة منذ فترة طويلة 
م�ن قبل حكومة المستش�ارة أنجيال ميركل التي ظلت حتى يوم 
االثنين ترفض بإصرار اس�تخدام ه�ذا المصطلح.وعزا محللون 
سياس�يون تردد برلين الس�ابق في اس�تخدام مصطلح “اإلبادة 
الجماعي�ة” لخوفه�ا م�ن إغضاب تركي�ا و3.5 مليون ش�خص 
يعيشون في ألمانيا من مواطني تركيا أو من أصل تركي.وهناك 
أيضا مخ�اوف في ألمانيا من أن المجازر التي ارتكبت في عامي 
1904 و 1905 من قبل القوات األلمانية فيما أصبح يطلق عليها 
اآلن ناميبي�ا يمكن أيضا أن تعتبر إبادة جماعية مما يترتب عليه 
مطالب بالتعويض.ويش�ير معظم الباحثي�ن الغربيين إلى القتل 
الجماع�ي لألرمن على أنه “إبادة جماعية”. كما اس�تخدم البابا 
فرنس�يس باب�ا الفاتيكان المصطلح هذا الش�هر مما دفع تركيا 

التهامه بالتحريض على الكراهية.

رشطي سعودي هيدد »شيعة« القطيف بالذبح

البحرين ترفع شعار »كفى يا آل سعود« تضامنًا مع اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي
هدد الش�رطي الس�عودي طالل المطيري عبر تغريدة ل�ه على “تويتر” 
بنح�ر األطف�ال الرض�ع في محافظ�ة القطي�ف بقوله “والل�ه ال أدخل 

القطيف ألنحر رضيعكم قبل كبيركم”.
تهديد المطيري دفع أهالي القطيف الى اس�تنكاره على نحو واسع مما 
دفعه�م لتقديم ش�كوى الكترونية ال�ى وزارة الداخلي�ة بصفتها الجهة 
المسؤولة عن الدعاوى الخاصة بالجرائم اإللكترونية، والجهة المخولة 

الستقبال الشكاوى والتحقيق مع أطراف القضية.
وقد أمر وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بالتحقيق مع الشرطي 

الذي هدد سكان القطيف، مشددا على محاكمته عسكريا في حال ثبوت 
صحة نسبة التغريدة إليه.

م�ن ناحيته، أوضح المحامي طه الحاجي الذي قدم بالغا ضد المطيري 
أن “العس�كري في الجيش هدد باس�مه الصريح وصورته ورقم جواله 
وم�كان عمل�ه بنح�ر الرضيع قب�ل الكبير”، وق�ال إنه “تهدي�د صريح 
ومباش�ر وال مجال للتأويل أو التبرير”، مش�دداً على أنه “إذا لم يحاسب 
ويعاقب فإن هذا يعتبر بمثابة ضوء أخضر له وألمثاله للقيام بأعمالهم 

اإلرهابية”.
وأشار الحاجي الى أن “المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم تنص 

على أن یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات وبغرامة ال تزید 
على ثالثة مالیین ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل شخص یرتكب 
أیاً من الجرائم المعلوماتیة اآلتیة: إنتاج ما من ش�أنه المساس بالنظام 
الع�ام، أو القی�م الدینی�ة، أو اآلداب العامة، وحرمة الحی�اة الخاصة، أو 
إع�داده، أو إرس�اله أو تخزینه ع�ن طریق الش�بكة المعلوماتیة، أو أحد 

أجھزة الحاسب اآللي”.
وفور انتش�ار خبر تهديد المطيري ألهالي القطيف، انطلقت حملة على 
“تويت�ر” تحت ش�عار موّحد حمل عن�وان “عسكري_س�عودي_يهدد_

بقتل_اهل_القطيف”، نّددت بكالم العسكري السعودي.

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت العدي�د م�ن م�دن البحري�ن وبلداتها 
تظاه�رات تح�ت ش�عار »جمع�ة كف�ى يا آل 
س�عود«، معّبري�ن ع�ن تضامنهم مع ش�عب 
اليم�ن ورفض اس�تمرار االحتالل الس�عودّي 

لألراضي البحرينّية.
وبحس�ب منامة بوس�ت فقد رف�ع الجماهير 
ف�ي التظاهرة التي دعت إليه�ا القوى الثورّية 
المعاِرض�ة، اليافط�ات الت�ي تطال�ب القّوات 
الس�عودّية باالنس�حاب م�ن البحرين، ووقف 

اليمن�ّي،  الش�عب  ض�ّد  الغاش�م  عدوانه�ا 
مؤّكدين أّن الفش�ل والهزيمة والخس�ران هي 
المصي�ر المحت�وم لجمي�ع الخط�ط التآمرّية 
الصهيوس�عودّية ض�ّد الش�عوب اإلس�المّية 

الحّرة.
عل�ي الصعيد نفس�ه، قام العديد من الش�باب 
الثائ�ر بقط�ع الميادي�ن، والش�وارع العاّمة، 
تعبي�ًرا ع�ن اس�تنكارهم الس�تمرار العدوان 
الس�عودّي الغاش�م بحّق المدنيي�ن اليمنيين، 
ورفضه�م لمش�اركة النظ�ام الخليف�ّي ف�ي 

الحرب على اليمن.

طهران تستدعي القائم باألعامل السعودي 
احتجاجًا عىل اعرتاض طائرتني يف اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت الس�لطات اإليراني�ة الجمع�ة 24 نيس�ان القائ�م 
باألعمال الس�عودي في طهران، احتجاجا على منع مقاتالت 

التحالف طائراتين إيرانيتين من الهبوط في اليمن.
وقال�ت وكال�ة أنب�اء الطلب�ة اإليراني�ة إن وزارة الخارجي�ة 
اس�تدعت القائ�م باألعم�ال الس�عودي في طه�ران الجمعة 
لالحتج�اج على اعت�راض الرياض لطائرتي�ن إيرانيتين كانتا 

تحمالن مساعدات إنسانية لليمن.
وقالت الوكالة إن مقاتالت س�عودية أجبرت طائرتي ش�حن 
إيرانيتي�ن تحم�الن م�واد غذائية وطبي�ة لليمن عل�ى عبور 
المج�ال الجوي اليمن�ي إحداها يوم الخمي�س واألخرى يوم 

الجمعة.
ونس�بت الوكال�ة إل�ى مس�ؤول إيران�ي ل�م تذكر اس�مه أنه 
قال للدبلوماس�ي الس�عودي “لألس�ف المقاتالت السعودية 
اعترض�ت طري�ق طائرتين إيرانيتين كانت�ا تحمالن مصابين 
يمنيي�ن عولجوا في إيران كما تحمالن مس�اعدات إنس�انية 
وطبي�ة وحال�ت دون هبوطهم�ا ف�ي اليمن مم�ا اضطرهما 

للعودة للوطن.”
وأضاف المسؤول “هذا تدخل سافر في شؤون الدولة اليمنية 

وانتهاك للمجال الجوي اليمني”.
وذك�رت وكال�ة تس�نيم لألنب�اء أن وزارة الخارجي�ة قدمت 
ش�كوى للجنة الدولي�ة للصليب األحمر بش�أن منع الرياض 

وصول المساعدات اإلنسانية إلى اليمن.
ونس�بت الوكالة إل�ى نائب وزير الخارجية حس�ين أمير عبد 
اللهيان قوله “الطائرتان اإليرانيتان كانتا تحمالن التصاريح 
الالزم�ة للطي�ران في المس�ار بين عم�ان واليمن ونس�قت 
الخطة بالكامل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيات 

الهالل األحمر”.
وكان�ت الري�اض أعلن�ت نهاي�ة عملي�ة “عاصف�ة الح�زم” 
العس�كرية الت�ي انطلقت في ال� 26 م�ن آذار وأطلقت عملية 
“إعادة األم�ل”، إال أن الطلعات الجوية ل�م تنته حيث تواصل 

قوات التحالف بين الفينة واألخرى قصف مواقع حوثية.



اعالنات5
www.almustakbalpaper.net

   العدد )955(  االحد 26  نيسان  2015

اعالن
غلق اكتتاب رشكة الحرير للتحويل املايل ـ مساهمة خاصة

يعلن مرصف بغداد مسـاهمة خاصة فرع الرئييس بغداد ـ  الكرادة خارج قرب 
املرسح الوطني ومرصف بغداد فرع النجف ـ  النجف االرشف ـ  حي القادسيةـ  
شارع املطار عن غلق االكتتاب لرشكة الحرير  للتحويل املايل ـ مساهمة خاصة 
يف نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف 2015/4/23 علما بان االكتتاب 

كان يف بداية الدوام الرسمي ليوم 2015/2/23 
مع التقدير...

ادارة مرصف بغداد ـ فرع الرئييس بغداد ـ الكرادة خارج قرب املرسح الوطني
ادارة مرصف بغداد ـ فرع النجف االرشف  ـ حي القادسية شارع املطار

اعالن
غلق اكتتاب رشكة الحرير للتحويل املايل ـ مساهمة خاصة

يعلن مرصف اشـور ـ مسـاهمة خاصة ـ فرع الرئييس ـ بغداد الكرادة ـ قرب 
تقاطـع سـاحة عقبـة بن نافع ومرصف اشـور فـرع زيونةـ  بغـداد  زيونةـ  
شارع الربيعي ـ مقابل مدينة العاب الريحانة عن غلق االكتتاب لرشكة الحرير 
للتحويل املايلـ  مساهمة خاصة يف نهاية  الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف 
2015/4/23 علمـا بـان االكتتـاب كان يف بـــداية الــدوام الرسـمي ليــوم 

 2015 /2/23
مع التقدير ...

ادارة مرصف اشورـ  الفرع الرئييس بغدادـ  الكرادةـ  قرب تقاطع ساحة عقبة 
بن نافع  ادارة مرصف اشور فرع زيونة ـ بغداد ـ زيونة  شارع الربيعي مقابل 

مدينة العاب الريحانة .

فقدان
فقدت  مني هوية نقابة املهندسني 
العراقية باسـم املهندس )رياض 
جرب عبود( درجة استشاري عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد 2015/5992 

اعالن
قـدم املواطن احمد خليل نـارص املتضمن نصبـه قيما عىل 
شـقيقه حميد خليل نارص املفقود حاليا وامللصقة صورته 
اعاله وقد تقرر نرش فقدانه يف صحيفتني محليتني يوميتني 
وعـىل من لديه اعـراض او معلومات عـن املفقود مراجعة 

هذه املحكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النرش 
القايض

فقدان
نقابـة  هويـة  منـي  فقـدت  
باسـم  العراقيـة  املهندسـني 
املهندس) صباح طعمه حسني(   
عىل من يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
نقابـة  هويـة  منـي  فقـدت  
باسـم  العراقيـة  املهندسـني 
املهندس) انور هادي شياع( عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
قدم املدعي سـالم شـدهان ياسـني  طلبا يـروم فيه 
تبديل اسم ابنه  من عمر اىل عماد  فمن لديه اعراض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عـرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد  )عبد الزهرة عبود 
حسـن( الذي  يطلب فيه تبديل اللقب      من  )شميل 
(  اىل )الحيـدري( فمـن لديه اعـراض مراجعة هذه 
املديريـة خالل مـدة اقصاها عـرشة ايام وبعكسـه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 1972 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد  )يحيى عبد االمري 
عبـد عـي (يطلب فيه اضافة اللقـب        من  )فراغ (  
اىل )السالم( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلب وفـق احكام املـادة 21 من 

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

رقم اإلخطار   182 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهـارب )املالزم وسـام سـامي محسـن  ( املنسـوب إىل مديرية رشطة 
محافظـة البـرصة  ملا كنت متهما وفـق املادة/ 37 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008  

لفقدانك الرشاشة الحكومية املرقمة ))c.k.B 485 مع رشيط )100( اطالقه.
    وبمـا إن محـل اختفائـك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعـالن عىل إن تحرض أمام 
محكمة قوى األمن الداخي للمنطقة الخامسـة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريـخ تعليق هـذا اإلعالن يف محل إقامتـك وتجيب عن التهمـة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليني الذيـن يعلمون بمحـل اختفائك بإخبـار الجهات 
املختصة اسـتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
قـدم املدعـي عمر عناد عـواد  طلبا يـروم فيه تبديل 
اسـمه  من عمر اىل حسـني  فمن لديـه اعراض عىل 
الدعـوى مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )خلف الزم كحامي( 
الـذي يطلب فيه تبديل اللقب    من  )البوسـليمة (  اىل 
)املحمداوي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن دعوة الدائنني
نحـن املصفيان منترص مرزة عـي ومحمد عبد 
الله حمد لرشكة فجر الدجى للتجارة واملقاوالت 
العامة والنقل العام محدودة املسـؤولية . ادعو 
كل مـن لـه حـق اودين عـىل الرشكـة مراجعة 
العنـوان التايل – بغداد املنصور حي دراغ م 603 

ز 17 د 3 .
املصفيان 
 منترص مرزة عي ومحمد عبد الله حمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد:2334//ش/2015

التاريخ:21 /2015/4
اعالن

  للمدعى عليها / ابتسام حسن عيىس
اقام املدعي   )محمود شاكر عبد الرحمن (  الدعوى الرشعية    املرقمة 2334/ش/ 
2015   ضك يطلب فيها تصديق طالقكما الواقع خارج املحكمة بتاريخ 2015/4/8   
وملجهوليـة  محل اقامتك حسـبما ورد  برشح القائم بالتبليـغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقـة املـرشاق الجديد لذا قـرر تبليغك اعالنـا  القضائي واملجلـس البلدي ملنطقة 
الربـاط الكبري عليـه تقرر تبليغك   اعالنا   بصحيفتني     محليتني يوميتني  للحضور 
امـام هـذه املحكمة صباح يوم املرافعة املصادف  2015/5/11   وبعكسـه سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
 القايض غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو 
العدد:70//ب/2013
التاريخ:15 /2015/4

اعالن
 اىل / املدعى عليهم كل من مالك وسعود ونزيهة ابناء عبد اللطيف ابراهيم املنديل

 بتاريـخ 2015/2/8 اصـدرت هـذه املحكمـة قرارها بالدعـوى البدائيـة املرقمة 70/
ب/2013 يقيض بتمليك املدعني كل من عادل وعبد الخرض وسـلوى ومرشية ورسـمية 
ابناء احمد  عبد املجيد محمد نصف العقار املرقم )12/6 م5( املعامر بمسـاحة 23 دونم 

و7 اولك 50 مر مربع كل حسب سهامة 
    وملجهوليـة  محـل اقامتكـم يف الوقـت الحـارض حسـب كتـاب مركز رشطـة البحار 
املرقـم )3048( يف 2015/4/14 وتاييـد املجلس املحي يف ناحية البحـار بالعدد 130/يف 
2015/4/13 عليه تقرر تبليغكم نرشا بواسـطة صحيفتني  محليتني يوميتني ولكم حق 

االعراض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض رحيم جرب الغراوي

اعالن
قـدم املدعـي عبد الصاحـب عطيه حمـد  طلبا يروم 
فيـه تبديل لقبه  من شـايع اىل املشـايخي  فمن لديه 
اعراض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظر بالدعوى 
وفـق احكام املادة 21 من قانـون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) ماجد جاسم عذافة 
(يطلب فيه تبديل اسـم ابنه القارص من  )شعيب(  اىل 
)كرار( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مـدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الطلب وفـق احكام املـادة 21 من القانون 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد 797 / ب / 2015 

اعالن
إىل املدعى عليه / فرحان كاظم سدخان / مجهول محل اقامته حاليا .

اقام املدعي عالء شـون املشـايخي الدعـوى املرقمة اعاله لـدى هذه املحكمة 
يطالبك فيهـا بتادية مابذمتك من مبلغ مائة الف دوالر وحسـب وصل االمانة 
وملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ وتاييـد املجلس البلدي 
انتقالـك إىل جهـة مجهولة قرر تبليغـك بصحيفتني محليتـني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم 7 / 5 / 2015 السـاعة التاسـعة ويف حالـة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
احمد كمال منصور

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد الكريم خضري 
محمـد (يطلب فيه تبديل اللقب     من  )الحلفي (  اىل 
)الخرسان( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلب وفـق احكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) جكارة صابط جرب 
( يطلـب فيه تبديل االسـم  املجـرد    من  )جكارة (  اىل 
)فخريـة( فمن لديه اعـراض مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد املحسن خلف 
محمد(يطلـب فيـه اضافة اللقب        من  )فراغ (  اىل 
)الجبوري( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلب وفـق احكام املـادة 21 من 

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

رقم اإلخطار   278 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهارب )الرشطي صدام عبد الرزاق حسـني ( املنسـوب إىل قيادة حرس 
الحـدود املنطقـة الرابعة     ملا كنـت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 

2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2013/10/20 ولحد االن
    وبمـا إن محـل اختفائـك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعـالن عىل إن تحرض أمام 
محكمة قوى األمن الداخي للمنطقة الخامسـة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريـخ تعليق هـذا اإلعالن يف محل إقامتـك وتجيب عن التهمـة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليني الذيـن يعلمون بمحـل اختفائك بإخبـار الجهات 
املختصة اسـتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
قدم املدعي محمود عطيه حمد  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه  من شايع اىل املشايخي  فمن لديه اعراض عىل 
الدعـوى مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعى  )عبد القادر هيجل حمد(  طلبا يروم فيه 
تبديل )اسـم ابنته من )فليحـه( اىل )ملك(  فمن لديه 
اعـراض مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها  
عرشة  ايام    وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق  اىل 
احكام املادة  )21(  مـن قانون االحوال املدنية رقم ) 

65 ( لسنة 1972 املعدل   
املقدم
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة
العدد 242 / ش / 2015 

اعالن
اقامـت املدعية / ايناس نهاد كامل الدعوى الرشعية املرقمة 242 / ش 
/ 2015 عىل السـيد مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته طالبة 
الحكـم بوفاة املفقود مصطفى ابراهيـم مجيد فعىل من لديه معلومات 
تخص املفقود اعـاله مراجعة محكمة االحوال الشـخصية يف الرصافة 

قبـل موعـد املرافعـة املعـني بتاريـخ 6 / 5 / 2015 .
القايض
ضياء كاظم الكناني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة املواد الشخصية يف املعقل
العدد:2//مواد شخصية/2015

التاريخ:22 /2015/4
اعالن

  للمدعى عليها / وسيلة سالم شلش
اقام املدعي   )سـعيد حافظ شـلش(   الدعوى  املرقمة )2/مواد شخصية/ 2015( لدى 
هـذه املحكمة يطالبك فيهـا )بتصحيح تاريخ التفريق الواقع بينكمـا( وقد اصدر فيها 
قـرارا غيابيا بحقـك يقيض بتصحيـح تاريخ التفريـق باعالم الحكم الصـادر من هذه 
املحكمة بالعدد / 1 / مواد شـخصية / 2014 يف 2014/4/6 وجعله يف 1982/12/21 
بـدال مـن 1979/2/1     وملجهولية  محل اقامتك حسـب برشح القائـم بالتبليغ  مركز 
رشطـة البـرصة   وتاييد املجلس البلدي ملنطقة البـرصة والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغـك   بصحيفتـني  محليتني يوميتني ويف حال عدم تقديمـك طعنا بالقرار خالل املدة 

القانونية فان القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض االول مصطفى شاكر عي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة: 244 / 2015 

التاريخ :2015/4/21
اىل املنفذ عليه/ 

املديـر املفـوض لرشكـة خـريات الرائـد للمقـاوالت/ رائد عي 
باهض 

 لقد تحقق لهذه املديرية من   انك مجهول محل االقامة حسـب 
كتـاب رشح املبلـغ العـديل واملجلس البلدي يف حـي الزهور   انك 
مجهـول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجـراء التبليـغ عليه واسـتنادا للمـادة )27( من قانون 
التنفيـذ تقرر تبليغك اعالنـا بالحضور يف مديريـة تنفيذ املعقل     
خـالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليـوم التايل للنـرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون  .
 اوصاف املحرر

قرار حكم صادر من محكمة بداءة املعقل
بالعدد 30/ب/2015 يف 2015/3/12 مبلغ مائتان وخمسـون 

الف  دوالر امريكي
  املنفـذ العـدل االقـدم 
عبد الكاظم  صالح محمد عي

رقم اإلخطار   221 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهارب )الرشطي سـامر كاظم رشيف  ( 
املنسـوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهمـا وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008  
لغيابك من مقـر عملك من تاريخ 2014/1/30  ولحد 
االن    وبمـا إن محل اختفائك مجهـول اقتىض تبليغك 
بهـذا اإلعالن عـىل إن تحرض أمام محكمـة قوى األمن 
الداخي للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليق هـذا اإلعالن يف محـل إقامتك 
وتجيب عـن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة 
والغـري املنقولـة ويطلـب مـن املوظفـني العموميـني 
إلقـاء القبض عليك أينمـا وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكومية وإلزام األهليـني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة اسـتنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

 محكمة بداءة البرصة
العدد:515//ب  /2015

التاريخ:19 /2015/4
اعالن

  للمدعى عليهم/ 1ـ عبد الجبار جعفر هادي
2 ـ عمار احمد عزيز

3 ـ حمزة عبد الجبار جعفر هادي
4 ـ اوالي عمران مالك
5 ـ عدي حاتم صادق

اقام املدعي   )محمد حسـني جعفر الدجيي (  الدعوى البدائية  
املرقمـة 515/ب/2015 ضدكـم  والـذي يطلـب فيهـا الحكم 
بعـدم نفاذ ترصف املدعى عليـه االول عبد الجبار  جعفر هادي 
للعقاريـن تسلسـل 1/1686 مقاطعـة 3 جزيـرة النجـف و  
1/1687 مقاطعـة 3 جزيـرة النجف واعادة الحـال اىل ما كان 

عليه  سابقا ولتعذر تبليغكم وملجهولية محل    
     اقامتكم عليه تقرر تبليغكم   بصحيفتني  محليتني يوميتني 
بالحضـور امـام هـذه املحكمـة صباح يـوم املرافعـة املوافق 
2015/5/3 وعنـد عدم حضوركم او ارسـال مـن ينوب عنكم 

قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول 
القايض االول 

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
العدد / 1686/س2015/3

التاريخ /2015/4/8
اعالن

اىل / املدعى عليها / اكرينا ساره تويسكا
اصـدرت هـذه املحكمـة   حكمـا غيابيا بالعـدد والتاريـخ املذكوريـن اعاله يقيض 
بتصديق الطالق الواقع بينك وبني املدعي )وليد قادر جمعه( واعتباره طالقا لرجعيا 
واقعـا الول مرة بتاريـخ 2015/4/8 ويحق للمدعي مراجعتك خالل فرة العدة دون 
حاجـة اىل عقد ومهر جديدين وعليك االلتـزام بالعدة الرشعية البالغة ثالثة قروء وال 

يحل لك الزواج باخر اال بعد انتهاء العدة واكتساب القرار الدرجة القطعية 
  وملجهولية  محل اقامتك  تقرر تبليغك اعالنا    بصحيفتني    محليتني يوميتني وعند 
عدم االعراض ضمن املدة القانونية سـوف يكتسـب القرار الدرجة القطعية حسب 

القانون حكما غيابيا قابال لالعراض  والتمييز .
القايض
عبد الرزاق مجبل عد الرزاق

اعالن
قدم املدعي حسـن عطيه حمد  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه  من شايع اىل املشايخي  فمن لديه اعراض عىل 
الدعـوى مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد  )عمر عباس فرج 
(يطلـب فيه تبديل االسـم من  )عمر (  اىل )حسـني( 
فمـن لديـه اعـراض مراجعة هـذه املديريـة خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر هذه 
املديريـة يف الطلب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
قدم املدعي هاني كاظم صخي  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه من الالمـي اىل الفكيكي فمن لديه اعراض عىل 
الدعـوى مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم من السـيد ) جـواد كاظم 
رجـب (يطلـب فيه تبديل اللقب   مـن  )الحلفي (  اىل 
)الخرسان( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلب وفـق احكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد  )عبد الرضا مهجر 
ياقـوت( يطلـب فيه تبديـل اللقب      مـن  )املنصوري 
(  اىل )الزهـريي( فمـن لديـه اعـراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظـر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم من السـيد ) سـعد مزبان 
حسني( يطلب فيه تبديل اللقب      من  )عطبي  (  اىل 
)املكاصيص املوسـوية( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 1972 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

محكمـة بـداءة كركـوك
العدد : 264/ب/2012
التاريخ / 2015/4/16

اعالن
املدعى /  نوزاد محمد عي وجماعته

املدعى عليه / ايدن عبد الجبار فتح الله
عطفـا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمـة بالعدد 264/ب/2012 واملؤرخ يف 
2012/5/31 واملتضمن ازالة شيوع امللك املرقم )164/122م 66 صاري كهية( 
املوصـوف يف ادناه باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوم اعتبارا من اليوم التايل للنرش  
فعـىل الراغبـني بالرشاء مراجعة هـذه املحكمـة  يف تمام السـاعة )12( ظهرا 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة 
)ثمانمائـة مليون دينار( ان لـم يكونو من الرشكاء وعند انتهـاء املدة املذكورة  
سـتجري االحالة وفقـا لالصول واذا صادف  يوم االحالة عطلة رسـمية فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
القايض االول

حمزة اسماعيل خرض 
اوصـاف العقـار

نوع العقار/ ملك رصف
املساحة / 797 مر مربع

املنشأت والشـاغل : دار تحتوي عىل خمسة غرف وصالون ومطبخ ومشتمالت 
صحيـة مع كراج مسـقف متخـذ كمعمل لعمـل النرشات الضوئية وقسـم من 
البناء معزول بواسـطة حواجز متخذ كمشتمل يحتوي عىل ثالثة غرف ومطبخ 
ومشتمالت صحية وبيتونة مفصولة عن اصل البناية مبني من  الحجر والجص 
مسـقف بالشـيلمان  واالرضية كايش مزود باملاء  والكهرباءمشـغولة من قبل 
رشكـة اوروك للدعاية والنـرش واالعالن لصاحبه فرهاد فاتح اسـماعيل يرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر.
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رشكات النفط تواجه املزيد من ختفيض االنفاق مع استمرار انحدار األسعار
   بغداد / المستقبل العراقي

أكلد مدير قسلم العمليات في صحة كربلاء مازن قيس، أن 
مديريلة الصحة تقلوم بحمات تبلرع بالدم بصورة مسلتمرة 
وذلك لرفد مستشلفيات الحشد الشعبي والقوات األمنية بكمية 

من الدم مختلف الفصائل كجزء من اإلسناد المقدم لهم.
وقلال قيلس، إن “مديرية صحلة كرباء تقوم وبالتنسليق 
ملع دائلرة مكتب نواب كربلاء حمات مسلتمرة للتبرع بالدم 
من مختلف شلرائح المجتملع الكربائي والجهلات الحكومية 

والمدنية ألبطال الحشد الشعبي والقوات االمنية”.
وأضاف أن “دائرة صحة كرباء استطاعتأن ترسل نحو 150 
قنينة دم بشلكل يومي الى مصرف الدم اسنادا للجيش والحشد 

الشعبي” .
وقلال مديلر عام مصلرف الدم فلي وزارة الصحلة يعقوب 
الموسلوي إن الوزارة تعتمد على المستشلفيات الموجودة في 

محافظة األنبار لدعم جرحى الجيش والحشد الشعبي بالدم.
وأفلادت وزارة الصحة الشلهر الماضي، أنهلا أنجزت حملة 
تبلرع بالدم ملن موظفلي وزارة الكهربلاء وحقوق اإلنسلان 
والبيئلة والنفط والداخلية والدفاع ، تمكنت فيها جني عشلرة 

آالف قنينة دم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد النائب األول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي أن التسعيرة 
الجديلدة للكراجات التلي وضعتها أمانة بغلداد بحاجة إلى آلية 

عمل مدروسة كي ال تلحق الضرر بالمواطن.
وقال البخاتي “لدينا اعتراض على التسلعيرة الجديدة، على 
إعتبار أنها سلتحدث طفرة باألسلعار وال تتناسلب مع ايرادات 
الكراجات، وسلتلحق الضرر بالمواطن ألنله يعاني من البطالة 

وعدم استام الرواتب والعجز المالي”.
وأضاف أن “التسلعيرة الجديدة غير مدروسلة، موضحاً أن 
“أمانلة بغداد تعاني من شلحة االيرادات وتم رصلد 250 مليار 
بهلذا الصلدد، ولحد االن للم يوظف هلذا المبلغ ألي مشلاريع 
بسبب عدم المصادقة عليها، وطلبنا من وزارة المالية االسراع 

بالمصادقة على توزيع األموال على المشاريع”.
وأعلنت أمانة بغداد يوم األربعاء الماضي اعتمادها تسعيرة 
جديدة لمواقف السليارات تصلل إلى خمسلة االف دينار، فيما 
أشلارت إللى أن المخالفين عن التسلعيرة الجديدة سليحالون 

للقضاء وقد تلغى عقودهم في حال تكرارهم المخالفة.

كربالء جتهز مستشفيات احلشد الشعبي 
بـ »50« قنينة دم يوميًا

املواجهة مع األسواق مستمرة

نائب املحافظ: تسعرية الكراجات 
اجلديدة ببغداد تؤثر عىل املواطن

    بغداد/المستقبل العراقي

 قد تضطر شركات النفط الكبرى 
إللى إجلراء مزيلد ملن التخفيضات 
لإلنفاق على التنقيب واإلنتاج للنفط 
والغاز وذلك فلي مواجهة فترة طال 

أمدها من أسعار الخام المنخفضة.
 ومن المتوقع أن تكشلف صناعة 
النفلط علن موجة أخرى ملن نتائج 
األعملال الفاتلرة للربلع األول ملن 
العام حين بلغ سلعر خلام برنت في 
المتوسط 55 دوالرا للبرميل أو قرابة 

نصف مستواه قبل عام.
 وقاملت إكسلون موبيلل كورب 
ورويال داتش شل وتوتال الفرنسية 
بالفعلل بخفض إنفاقها الرأسلمالي 
لعام 2015 ما بين 10 و15 في المائة 
وتأجيل أو إلغاء مشروعات وخفض 

تكاليف التشغيل.
 وعللى الرغلم ملن شلعور بيلن 
بعض كبلار المديرين التنفيذيين في 
القطاع بأن هبوط اسعار النفط بلغ 
منتهاه لعام 2015 في أعقاب هبوط 
انتلاج النفلط الصخلري األمريكلي 
فإنه قد يتعين على الشلركات إجراء 
مزيلد ملن التخقيضلات.  وخفضت 
شلركة إكسلون أكبلر شلركة نفط 
مدرجة في العالم إنفاقها الرأسمالي 
12 فلي المائة إلى 34 مليلار دوالر. 
ركلس  التنفيلذي  الرئيلس  وقلال 
تيلرسلون في مؤتمر سليراويك في 
هيوسليتون “سلنرى خلال العلام 
هل سليبقى )اإلنفلاق الرأسلمالي( 
كملا هلو أم ال ونحلن نشلهد الكثير 
ملن التدابير الراميلة لتحقيق كفاءة 

التكاليف.”وقلال محلللون في إتش.
إس.بي.سلي إن بي.بلي وشليفرون 
وشلتات أويل وتوتلال “تتطلع فيها 
اإلدارة إللى اسلتغال هلذه الفتلرة 
لتحسين العوائد على األمد الطويل.”

فلي  إتش.إس.بي.سلي  وقاللت 
الشلركات  “بعلض  بحثيلة  مذكلرة 
ال تلرى اآلن البيئلة الحاليلة خطلرا 

بلل أفضلل فرصلة إلعلادة تعديلل 
اقتصاديات المشروعات في أكثر من 

عشر سنوات.”
واضافلت قولهلا “ولذللك نعتقد 
أن تخفيضلات اإلنفلاق الرأسلمالي 
التي نشلهدها هذا العام ليسلت على 

األرجح سوى البداية.”
والوفر اللذي تحقق في التكاليف 

في األشلهر القليلة الماضية يساعد 
ميزانيلات  تحسلين  عللى  بالفعلل 
فلي  محلللون  ويقلول  الشلركات. 
مؤسسلة جيفريز إن شركات النفط 
الكبرى يوم الجمعة تحتاج الى سعر 
نفلط يبلغ في المتوسلط 78 دوالرا 
للبرميل لتغطية تكاليف االستثمارات 
ملن  األسلهم  أربلاح  وتوزيعلات 

التدفقات النقدية العضوية انخفاضا 
ملن 90 دوالرا للبرميل في أوائل عام 
2015. وتقول مؤسسلة جيفريز إنه 
ليس من المتوقع أن تغطي شلركات 
النفلط توزيعات ارباح األسلهم من 
خلال التدفقلات النقديلة العضوية 
)باستبعاد االسلتحواذات( حتى عام 

.2017

    بغداد/المستقبل العراقي

أرسلت وزارة البلديات  50 حوضية 
إللى  للشلرب  صالحلة  مياهلا  تقلل 
المجمعات السلكنية التي تأوي نازحي 
األنبلار .وقال المستشلار االعامي في 
الوزارة جاسم محمد إن “الوزارة عززت 
فرقها الفنية باآلليات والمكائن الثقيلة 
لمسلاندة القلوات األمنيلة فلي تهيئة 
األراضلي المعلدة السلقبال النازحيلن 
بواسطة تسلويتها وتحصينها بسواتر 
ترابية”، مبينا أنه” تم إرسلال خمسين 
حوضيلة لنقل المياه الصالحة للشلرب 
إللى مجمعات األسلر التلي نزحت من 

محافظة األنبار إلى العاصمة بغداد”.
باسلم  الرسلمي  المتحلدث  وأفلاد 
مجلس محافظلة األنبار طه عبد الغني 
األسلبوع الماضلي، إن المقاتليلن من 
ابناء العشائر بحاجة ضرورية إلى دعم 
لوجستي وتعزيزات عسلكرية لتحرير 

منطقة البو عيثة والبو فراج.
وكشلف آمر مركلز شلرطة الحوز 
وسلط مدينة الرمادي الرائد مصطفى 
سلمير، في وقت سلابق، عن اسلتغال 
عوائلل  االرهابيلة  داعلش  عصابلات 
منطقلة البلو فراج كدروع بشلرية في 

مقاتلة القوات األمنية.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنلت اللجنة الماليلة البرلمانية، أمس 
السبت، عن دعمها خطوة مصرف الرافدين 
فلي اعتملاد البطاقلة الذكيلة فلي توزيلع 
رواتلب موظفي الدولة، فيما عّدت االطراف 
والجهلات المعترضلة على هلذا االمر انهم 

يحاولون “التغطية على الفساد”.
وقالت عضلو اللجنة ماجدة التميمي إن 
الحكومة لديها مشلروع مطروح للمناقشة 
وهلو تعميلم البطاقلة الذكيلة فلي صرف 
رواتب موظفي وزارات ومؤسسلات الدولة 
واصفلة المشلروع بالجيلد والمتطور وان 

اللجنة تدعم هذه الخطوة بشكل كبير.
وأضافلت أن “هلذه الخطلوة سلتمكن 
الموظلف الحكومي من تسللم راتبه من أي 
مكان وفلي أي وقت وعلدم انتظار موظف 
الحسلابات وكيفيلة الحسلاب فضلا علن 
إمكانه ادخلار أمواله في البطاقة وسلحب 

امواله متى ما شاء”.
وتابعلت التميملي أن “االصلوات التلي 
تعتلرض عللى هلذه الخطوة هي ملن اجل 
تغطية عمليات فسلاد ألن مشروع البطاقة 

الذكية سيكشف االسماء الوهمية”.
واالسلتثمار  االقتصلاد  لجنلة  وكانلت 
النيابية قد وصفت، السبت الماضي، خطوة 
مصلرف الرافدين اعتملاد البطاقلة الذكية 
فلي توزيع رواتب موظفلي الدولة بالجيدة 
والمفيلدة. وقاللت عضلو اللجنلة نجيبلة 
نجيلب في تصريلح نقله مصلرف الرافدين 
آنلذاك ان “قلرار تعميم البطاقلة الذكية في 
صرف رواتب موظفي وزارات ومؤسسلات 
الدولة جديرة بان تكشلف االسماء الوهمية 
والفضائيين وال سيما االمنية”.واشارت الى 
ان حضور الموظف بنفسله اللى المصرف 
سيكشلف العديد من حاالت الفسلاد المالي 
واالداري، موضحلًة ان نقلل االملوال فلي 
البلاد مايزال تقليديا لهلذا يجب العمل على 
النهوض بالبطاقة الذكيلة لمواكبة التطور 

العالمي في هذا المجال.

البلديات ترسل
 50 حوضية ماء لنازحي 

األنبار يف بغداد

الربملان يدعم اعتامد 
البطاقة الذكية يف توزيع 

الرواتب
     بغداد/المستقبل العراقي

الخارجيلة  وزارة  أعلنلت 
الحكومتيلن  اتفلاق  االلمانيلة، 
األلمانيلة والعراقية عللى إعداد 
مبلادرة أمميلة لحمايلة اآلثلار 
تنظيلم  ارهلاب  ملن  العراقيلة 
دون  والحيلوللة  “داعلش” 

تدميرها ونهبها. 
وقاللت الخارجيلة األلمانيلة 
فلي بيلان، إن الجانبيلن يعلدان 
الجتملاع  المبلادرة  لتقديلم 
الجمعيلة العامة لألملم المتحدة 
في نيويلورك من اجلل التصدي 

لنهب آثار العراق أو تدميرها من 
قبلل تنظيم “داعلش” االرهابي. 
وقاللت وكيللة وزارة الخارجية 
“ان  بوملر  ماريلا  األلمانيلة 
الوقت حان لتصلدي المجموعة 
الدوليلة لنهلب مقتنيلات اآلثار 
العراقيلة وحمايتها ملن تنظيم 
داعلش”، مشليرة اللى “سلعي 
المبلادرة  هلذه  العلداد  المانيلا 
اجلراءات  التخلاذ  المشلتركة 
واضحة تحارب ظاهلرة تهريب 
المقتنيات  ونهب وتدميلر هلذه 
التلي تعتبر ارثلا ثقافيا عالميا”. 
واضافت بومر ان “هذه المبادرة 

ترملي اللى ادانة جميلع اعضاء 
المجموعلة الدوليلة لتدمير هذه 
اآلثلار الثقافية”،معتبرة “تدمير 
اآلثلار جرائلم حلرب وهجوملا 
الثقافلي  اإلرث  عللى  واضحلا 
العالمي مطالبة المجتمع الدولي 
بالتصدي له وتقديم جميع آليات 
الدعم للحكومة العراقية من اجل 
حمايتهلا”. وشلددت بومر على 
“حظلر شلراء اآلثلار المنهوبلة 
من العراق”،مشليرة الى ان “اي 
شلخص يقدم عللى ذللك يدخل 
في اطار تقديم مساعدة لتنظيم 

داعش”.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة ديالى تامين عاجات 
األملراض المزمنة للنازحيلن في مخيمات 
المحافظلة وإطاق حمللة منظمة للقضاء 
عللى الحشلرات والقوارض فلي مخيمات 

النزوح.
وقلال مدير إعلام صحلة ديالى فارس 
األدويلة  خصصلت  دائرتله  إن  العلزاوي 
والعاجلات الازملة لألملراض المزمنلة 

للمؤسسلات الصحية فلي ناحيتي جلوالء 
والسلعدية ونقلها إلى مخيملات النازحين 

بناًء على موافقات رسمية مسبقة.
اللى إحصلاء أعلداد  العلزاوي  واشلار 
النازحين في المخيملات )آيدن, بهار تازة, 
كوردسلتان( لتحديد أعداد المرضى حسب 
الفئلات العمريلة لتقديلم الخدملة الطبية 
والعاجية والوقائيلة لهم خاصة المرضى 
المصابين باألمراض المزمنة والسرطانية 

و االنتقالية وذوي االحتياجات الخاصة.

واكلد العزاوي ان كلوادر الصحة نفذت 
حملات التلقيح ضمن األوقات المخصصة 
لها للعائات النازحة في المخيمات اضافة 
الى حمات عدة للرش المخيمات بمبيدات 
الحشلرات وتزويدهلم بسلموم القوارض 
باإلضافلة اللى تنفيلذ حملات التضبيلب 

للقضاء على البعوض.
ولفلت اللى ان صحلة دياللى  شلرعت 
بتقديلم الخدملات الصحيلة  للنازحين منذ 
بدء عمليلات النزوح وضمن خطط منظمة 

اثملرت في حمايلة النازحين ملن مخاطر 
صحية جسليمة مشليرا إلى فتح عيادتين 
متنقلتين للمخيمات تحوي اعداد كبيرة من 

النازحين.
واضلاف ان الصحة جهلزت المخيمات 
بأربع شاحنات من االدوية المزمنة والعامة 
الى مستشلفى خانقين الخاصة بالنازحين 
باإلضافة الى شاحنة معينات طبية متمثلة 
المعوقين  بكراسي معوقين ومسلتلزمات 

وبرادات خاصة.

     بغداد/المستقبل العراقي

يسلتمر العملل ملا بيلن بغداد وعلدد من 
العواصلم العربيلة واألجنبيلة، منهلا مصلر 
ومنلذ  وكنلدا،  ولنلدن  واألردن  واإلملارات 
للترتيلب والتحضيلر ألكبلر حمللة  أشلهر، 
إلغاثة النازحين العراقيين، عنوانها “أهلنا”، 
لمسلاعدة ملا يقلرب ملن مليونيلن ونصف 

المليون شخص. 
ففلي بغلداد يتواصلل عقلد االجتماعات 
لعلدد ملن المتطوعيلن العراقيين الشلباب، 
والذي أقر فيه تشكيل المجموعات المختصة 
بكل فعاليلة من فعالية الحمللة الكبرى التي 
ستكون هي األكبر في تأريخ حمات اإلغاثة 
فلي العراق، وسليكون برنامج هلذه الحملة 
بقيادة شلبابية من ناشلطي مجال المجتمع 
المدني العراقي، وتم تعيين المهام الرئيسلة 
لثاث شخصيات وهم كل من الدكتور عصام 
أسعد محسن منسلقاً للحملة وسرى الراوي 

إلدارة العاقات واإلعامية أنعام عبد المجيد 
متحدثاً رسمياً باسم الحملة. 

إن  للحمللة،  صحفلي  بيلان  وذكلر 
“االجتماعات شلهدت إصراراً كبيلراً من قبل 
الشباب العراقي الذي تحمس بشكل عاٍل على 
نقلل صورة مبهلرة لوجه العلراق الحضاري 
اللذي تقلوده الطاقلات الباحثلة علن كل ما 
يمت لإلنسلانية بصلة، عكس ملا يؤخذ على 
األحداث والتي تصور دائماً بأنها قاتمة اللون 
في ما يبث على الشاشلات الفضائية وغيرها 
ملن وسلائل األعلام”. وأضلاف البيلان، إن 
“الموسيقار نصير شمة، المشرف العام على 
الحمللة، يواصلل في مقر إقامتله بالعاصمة 
المصرية القاهلرة مباحثاته واجتماعاته مع 
نجوم الفن العربي الذين سليكونون معه في 
حملة )أهلنا(، والتي سلتدعم من خالهم في 
الترويج لها والذين سيكونون متواجدين في 

أرض الحدث العاصمة بغداد”. 
أما برنامج الحملة فسينطلق مطلع شهر 

أيار بتنظيم سباق الماراثون في بغداد بتاريخ 
1/5 وفي اليوم التالي سلتكون هنالك فعالية 
البازار التي ستشلهد فعاليات منوعة أخرى، 
وأملا المؤتملر الصحفي فسليعقد يوم 3/5 
بحضور الفنان شلمة وعدد من الشلخصيات 
المؤثلرة إضافلة اللى إقامة حفل موسليقي 
لشلمة عللى خشلبة المسلرح الوطنلي يوم 
4/5، كما سيشلهد يلوم 8/5 حمللة التبرع 
ويوم البلث التلفزيوني الكامل لعدد كبير من 
القنوات الفضائية تبدأ من السلاعة التاسلعة 
ولغاية الثانية عشلر بعلد منتصف الليل تحت 
رعايلة إعامية من شلبكة اإلعلام العراقي. 
وتهدف الحملة إلى اإلسلراع فلي إنقاذ العدد 
الهائلل ملن النازحيلن العراقيين قبلل حلول 
فصلل الصيلف واخلذ االحتياجلات الازملة 
لمسلاعدتهم من حرارته العاليلة واألمراض 
التلي تنتلج عنهلا خصوصلاً للسلاكنين في 
المخيملات والكرفانلات التي تفتقر ألبسلط 

احتياجاتهم

مبادرة عراقية املانية حلامية اآلثار العراقية من »داعش«

دياىل تؤمن عالجات للنازحني وتطلق محلة إلبادة القوارض

نصري شّمة يعلن إطالق أكرب محلة لدعم النازحني العراقيني 

      بغداد/المستقبل العراقي

ابدى محافظ بغداد علي محسن التميمي، أمس 
السلبت، اسلتعداد المحافظلة السلتكمال الملفات 
التعويضية لضحايا الحشلد الشعبي بعد استحصال 

الموافقات الرسمية من قبل الحكومة المركزية. 
وقلال التميملي فلي بيلان تلقلت “المسلتقبل 
العراقلي” نسلخة منه، أنه “نجلدد دعوتنا للجهات 
المختصة بان محافظة بغداد مسلتعدة السلتقبال 
طلبات ورثة شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم بعد 

موافقة تلك الجهات”. 
وأوضح التميملي ان “المحافظة تتعهد بوضع 
آليه سريعة ومبسلطة لغرض شمولهم بالتعويض 
والراتلب التقاعلدي تثمينلا لجهودهلم لكي يكون 
ذلك دافعا معنوينا الخواننا في الحشلد الشلعبي”. 

ولفت إلى أن التعويض يأتي “ايصال رسالة مفادها 
ان الحكومة مهتمة بهذه الشلريحة التي تدافع عن 
العلراق والعراقييلن”. وسلبق لمحافظلة بغداد أن 
أعلنلت اسلتعدادها لتعويض ذوي شلهداء الحشلد 

الشعبي.

حمافظة بغداد تبدي استعدادها لتعويض ذوي شهداء احلشد الشعبي

فقدان شخص 
)زيلاد طلارق  املواطلن  فقلد 
ابراهيم فارس (يف بغداد منطقة 
الراشلدية بتاريخ 2015/1/3 
عىل من لديه اي معلومات تدل 
علن املفقلود االتصلال بالرقم 

07901462050



ر�أي 7
www.almustakbalpaper.net

   العدد )955(  االحد 26  نيسان  2015

يحتف�ل الش�عب الفيتنام�ي يف الثالثني من نيس�ان 
)أبري�ل( الج�اري بم�رور أربع�ني عاماً ع�ى انتهاء 
الح�رب يف فيتن�ام، وع�ى إع�ادة توحيد ب�الده، بعد 
انتصار ث�وار »الفايت كون�غ«، املتحالفني مع قوات 
فيتنام الش�مالية يف ذلك الوق�ت، ودخولهم عاصمة 
ما كان يعرف بفيتنام الجنوبية املس�ّماة »سايغون« 
آن�ذاك وتغي�ر اس�مها إىل »ه�ويش منه« وهو اس�م 
الزعي�م التاريخي الفيتنامي الذي ق�اد بالده إلنجاز 
مهمة التحرر الوطني واالس�تقالل ومواجهة القوى 
الخارجي�ة الطامع�ة يف بالده بع�د الح�رب العاملية 
الثاني�ة بداي�ة بفرنس�ا وانته�اًء بالوالي�ات املتحدة 
األمركي�ة، وهو الذي تويف قبل تحق�ق هذا االنتصار 

التاريخي يف عام 1975.
والواق�ع أن ه�ذه املناس�بة ال تقت�ر ع�ى فيتنام 
وحده�ا، ألن هذا التاريخ ارتبط أيضاً بانتهاء حروب 
إقلي�م »الهن�د الصينية« الذي تنتمي إلي�ه فيتنام، يف 
مواجه�ة الوالي�ات املتحدة ونظم الحك�م املؤيدة من 
جانبها آنذاك، بما شمل، إضافة إىل فيتنام ذاتها، كالً 
م�ن كمبوديا والوس، وبحيث بقي�ت فقط تايالند يف 
ذل�ك الوقت، وبالرغم مم�ا واجهته من موجات عدم 
اس�تقرار س�يايس واجتماعي، هي الحلي�ف الوحيد 
املتبق�ي للوالي�ات املتح�دة والغ�رب يف ذل�ك اإلقليم. 
فخالل أيام من سقوط »سايغون«، كان ثوار الخمر 
الحمر، الشيوعيون أيضاً، ولكن املدعومني من الصني 
وليس من االتحاد الس�وفياتي السابق كما كان حال 
»رفاقهم« يف فيتنام، قد دخل�وا العاصمة الكمبودية 
»بنوم بنه« وأعلنوا تغير اسم الدولة من كمبوديا إىل 

»كمبوتشيا«.
واألح�داث الت�ي نش�ر إليه�ا هن�ا ليس�ت مج�رد 
أحداٍث تاريخي�ة عابرة ومنقطع�ة الصلة بالحارض 
واملستقبل، بل هي عوامل، وإن صارت اليوم يف حكم 

التاريخ، أس�همت بدرجة كبرة يف ص�وغ وقائع ويف 
التأث�ر عى تط�ورات، بعضها له دالالت�ه حتى اآلن، 
والبعض اآلخر ستس�تمر انعكاس�اته ما اس�تمرت 
هذه املنطقة املهمة من العالم وتفاعالتها مع العالم 
م�ن حوله�ا. فالخروج األمركي من تل�ك املنطقة يف 
ش�كل هزيمة عس�كرية وسياس�ية واضحة املعالم 
يف ذلك الوقت، وبعد س�قوط ع�دد ضحايا ضخم من 
العس�كريني القتى واملعاقني واملصابني، والتداعيات 
الداخلي�ة التي هزت املجتمع األمركي آنذاك بس�بب 
نتائج التدخل العس�كري األمركي يف فيتنام ومجمل 
»الهند الصيني�ة«، كان، وال يزال، يمثل نقطة فارقة 
يف تاريخ عالقات الوالي�ات املتحدة األمركية بالعالم 

من حولها.
وبالقدر نفس�ه، تمث�ل هذه املناس�بة فرصة مهمة 
ملراجعة تأثرات نهاية تلك الحرب عى البلدان املعنية 
مب�ارشة به�ا وذات التأث�ر األع�ى باس�تحقاقاتها، 
وكذل�ك عى مجم�ل القواعد الحاكمة لعم�ل النظام 

الدويل ككل.
فيكاد املرء أن يقارن تلك النتائج عى الصعيد الدويل، 
وأيضاً يف ظ�ل أجواء الحرب الباردة بني املعس�كرين 
الرشقي بقيادة االتحاد الس�وفياتي السابق والغربي 
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة زم�ن حدوثه�ا، بالنتائج 
املرتتبة عاملياً عى قرار تأميم قناة السويس يف مر 
وما تبعها من عدوان ثالثي كان مآله الخيبة والفشل، 
وذل�ك من جهة إعادة رس�م خريط�ة منطقة مهمة 
اس�رتاتيجياً للعال�م بأرسه، وأيضاً م�ن جهة إدخال 
تعديالت جوهرية عى املنظومة القيمية الس�ائدة يف 

إدارة العالقات الدولية ككل.
صحيح أن الخ�روج األمركي من »الهن�د الصينية« 
يف ذل�ك الوقت ل�م يع�ِن االنتهاء الف�وري لراعات 
وحروب املنطقة، حيث شهدت الفرتة التالية مبارشة 

له�ذا الخ�روج حرب�اً تقليدي�ة ش�املة ب�ني فيتنام 
وكمبودي�ا، كانت أقرب لح�رب بالوكالة بني االتحاد 
الس�وفياتي الس�ابق والصني، كما شهد أيضاً اقتتاالً 
داخلي�اً يف كمبوديا، مرة أخرى بني فصائل ش�يوعية 
حاكم�ة موالي�ة للص�ني وأخ�رى معارض�ة موالية 
لالتحاد الس�وفياتي الس�ابق ومدعوم�ة من فيتنام، 
كم�ا حدثت مواجهة عس�كرية مح�دودة الحقة بني 
فيتن�ام والص�ني، إال أن ه�ذه الراع�ات انته�ت، 
بخاص�ة م�ع االتف�اق ال�ذي ت�م توقيع�ه يف باريس 
بشأن كمبوديا برعاية األمم املتحدة، وبدأت تتصاعد 
أهمية دول املنطقة ودوره�ا، خصوصاً فيتنام، عى 
الس�احتني الدولية واإلقليمية، بشكل متسارع، وإن 
ل�م يكن ملحوظ�اً يف البداي�ة، بخاصة ع�ى الصعيد 
االقتص�ادي. وكمن�ت املفارقة يف أن فيتن�ام اتبعت، 
من الناحية الفعلية، نم�وذج أقرب للنموذج الصيني 
من�ه للنموذج الس�وفياتي، رغم تحالفها الس�يايس 
واأليديولوج�ي آنذاك مع موس�كو يف مواجهة بكني، 
وكان ذل�ك أح�د عوامل نج�اح النم�وذج الفيتنامي، 
بخاص�ة يف ضوء مآل النموذج الس�وفياتي مقابل ما 
وصل إليه النموذج الصيني حتى اآلن، وذلك من حيث 
الجمع بني سياس�ات اقتصادية تستخدم ما يسّمى 
ب� »آليات السوق االجتماعية« ونظام سيايس يقوده 

ويوجهه الحزب الشيوعي الحاكم.
وق�د تمكنت املنطق�ة ككل، ورغم أحداث الحقة عى 
ف�رتات يف تايالند مثلت تهديدات الس�تقرار هذا البلد 
امله�م، من االندم�اج يف التجمع األك�ر لبلدان جنوب 
رشق آس�يا املعروف ب� »اآلسيان«، وهو تجمع صار 

من�ذ س�نوات العباً أساس�ياً ليس فق�ط يف تفاعالت 
الق�ارة اآلس�يوية وجوارها الباس�يفيكي، ب�ل أيضاً 
ع�ى املس�توى ال�دويل، وال يقت�ر دوره حالياً عى 
البع�د االقتص�ادي، بل ل�ه أدوار سياس�ية وأمنية ال 
يج�ب االس�تهانة بها. كم�ا أن فيتن�ام، وغرها من 
بلدان املنطقة، صارت، بش�كل متزايد، تجيد توظيف 
األدوات الديبلوماس�ية املتنوع�ة، بمزيجها القانوني 
والس�يايس، يف إدارة خالفاتها مع دول أخرى، س�واء 
داخ�ل الق�ارة اآلس�يوية أو خارجها، وم�ن ذلك عى 
س�بيل املثال عدد من النزاعات ع�ى الحدود البحرية 
بني دول املنطقة يف جنوب رشق ورشق آس�يا، والتي 
تش�مل فيتن�ام والفيليبني والص�ني واليابان وكوريا 
الجنوبي�ة خصوصاً، وهي نزاعات تبدو للوهلة األوىل 
معنية فقط بالس�يادة الوطنية وممارس�تها، ولكن 
رسيعاً ما يتضح أيض�ًا اتصالها بمصالح اقتصادية 
يف ه�ذه املناطق البحرية املتنازع عليها. إال أن القارة 
اآلس�يوية بأكملها، وبالرغم مما يوجد يف داخلها من 
تباين�ات، بل أحياناً تناقض�ات، نجحت بامتياز يف أن 
تحقق نب�وءة أنها ق�ارة القرن الح�ادي والعرشين، 
وال ش�ك أن أح�د أس�باب ذلك ه�و انته�اء الحرب يف 
فيتن�ام ومجم�ل »الهن�د الصينية« وتمس�ك فيتنام 
وبقية دول املنطقة باملس�ار الس�لمي والديبلومايس 
يف العم�ل اإلقليم�ي وال�دويل والرتكيز ع�ى أولويات 
التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة.وإذا انتقلن�ا إىل 
الصعي�د األمرك�ي، نج�د أن تجرب�ة فيتن�ام املريرة 
تركت بصماتها عى املجتمع والسياس�ة يف الواليات 
املتح�دة األمركي�ة لعق�ود تالي�ة، وحت�ى اللحظة، 

بخاصة يف ما يتعلق بالحذر الش�ديد وتجنب االندفاع 
يف أي عملي�ات عس�كرية خارج الح�دود، إذا لم يكن 
هذا التدخل حيوي�اً للغاية العتب�ارات األمن القومي 
واملصال�ح الحيوي�ة للواليات املتح�دة األمركية، من 
وجه�ة نظره�ا بالطبع، وكذل�ك أن يكون مدروس�اً 
بعناية بحيث يكون محدوَد الكلفة البرشية واملادية، 
ومضموَن النتائج، ورسيعاً يف ما يستغرقه من وقت 
إلنجاز املهام املوكلة إليه، وأن يكون، وكلما كان ذلك 
ممكن�اً، يف إط�ار عمٍل جماعي لع�دٍد كبر من الدول 
متش�ابهة الفكر واملصالح عاملياً أو إقليمياً، وبالتايل 
متوافقة مع املوقف األمركي بشأن مثل هذا التدخل 
بحسب ظروف كل حالة، وأخراً أن يكون، مرة أخرى 
كلما كان ذلك ممكناً، يف س�ياق عمل جماعي يحظى 
بدع�م أو مباركة، أو عى أقل تقدي�ر عدم معارضة، 

املجتمع الدويل ممثالً يف األمم املتحدة.
وبالفعل حدثت تدخالت أمركية متوافقة مع املعاير 
املذك�ورة س�ابقاً يف كل م�ن غرين�ادا وبنم�ا يف عقد 
الثمانين�ات من القرن العرشين، أي يف دولتني تقعان 
يف م�ا تعتره الوالي�ات املتح�دة األمركي�ة تاريخياً 
فناءها الخلفي. إال أن هجمات 11 أيلول )س�بتمر( 
2001 يف كل م�ن نيويورك وواش�نطن جاءت لتدخل 
بدوره�ا تعدي�الت عى ما تق�دم بدرج�ة أو بأخرى، 
وتعطي امل�رر ملن كان يدعو داخ�ل الواليات املتحدة 
ملا يس�ّمى »التحرر من عقدة فيتنام«، وبالتايل مثلت 
تل�ك االعت�داءات املرر التخ�اذ قرارات غ�زو كل من 
أفغانس�تان يف 2001 والعراق يف 2003 تحت ش�عار 
»الح�رب ع�ى اإلرهاب«، وهو ش�عار مس�تمر معنا 
حت�ى اآلن، ول�و بأش�كال مختلف�ة، رغ�م أن تواجد 
الق�وات األمركي�ة الرية ع�ى األرض تقل�ص كثراً 
منذ إعالن الرئي�س األمركي »ب�اراك أوباما«، خالل 
فرتة رئاس�ته األوىل، عن سحب القوات األمركية من 

البلدي�ن. إال أنه بعد ما حدث يف أفغانس�تان والعراق 
س�معنا أصواتاً كثرة تعلو م�ن جديد داخل الواليات 
املتح�دة تعيد إىل الذاكرة تجربة فيتنام وتحذر من أي 
تدخل عسكري أمركي خارجي، أو عى األقل من أي 

تدخل عسكري بري، يف املستقبل.
وعيل الصعيد األمركي أيضاً، تعلمت الواليات املتحدة 
عى مدار الس�نني كيفي�ة التعامل م�ع دول مغايرة 
له�ا يف توجهاته�ا األيديولوجية ونظمها السياس�ية 
االتح�اد  كان  وإذا  واالجتماعي�ة.  واالقتصادي�ة 
الس�وفياتي الس�ابق هو التجربة األوىل لواشنطن يف 
هذا املضمار، وكوبا ه�ي التجربة األخرة، حتى اآلن 
عى األقل، ف�إن تجربة التطبيع مع فيتنام كانت لها 
دالالتها الخاصة بس�بب أن حرباً دارت لس�نوات بني 
الطرفني وراح ضحيتها مئات اآلالف. ولكن الجانبني 
نجحا س�وياً يف تجاوز الحاجز النفيس، وباتت هناك 
مصال�ح اقتصادي�ة مش�رتكة وتع�اون تكنولوجي 
وعلم�ي يف مجاالت عديدة وكذلك تب�ادل ثقايف وفني 

ومجتمعي قائم عى املنفعة املشرتكة.
وأخ�راً، ولي�س آخ�راً، واتص�االً بالعنر الس�ابق، 
ف�إن ح�رب فيتنام أكدت مج�دداً، أن من املس�تحيل 
ع�ى املدى البعي�د، أن تفرض دولة، حت�ى ولو كانت 
ق�وة عظم�ى، خياراتها عى ش�عب دولة م�ن الدول 
الصغرة أو املتوسطة، وأن عى كل دولة، حتى الدول 
العظمى والك�رى، أن تتعامل مع الدول األخرى عى 
أسس املس�اواة يف الس�يادة واالحرتام املتبادل وعدم 
التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول األخرى، بخاصة 
أش�كال التدخل العس�كري املختلف�ة، بغرض فرض 
نظام س�يايس أو اقتصادي أو اجتماع�ي أو قانوني 
عى دول�ة أخرى، ألن ذلك املس�عى، حت�ى ولو نجح 
لبع�ض الوقت، مآله إىل الفش�ل واألثر التخريبي عى 

كل األطراف وعى املجتمع الدويل ككل.

وليد عبد�لنا�صر
40 عامًا عىل انتهاء حرب فيتنام

املس�ؤولون الصيني�ون مفتونون بالش�عارات. تذكرت ذلك 
الش�هر امل�ايض أثناء »منت�دى تنمي�ة الصني«، وه�و لقاء 
سنوي لكبار املس�ؤولني الصينيني ورجال األعمال الدوليني 
واملثقفني السياس�يني. ش�عار املنتدى يف العام الحايل »الحّد 

الطبيعي الجديد«.
أوضح نائب رئيس الوزراء وعضو املكتب السيايس يف الحزب 
الشيوعي الصيني، جانغ غاويل، أن الشعار يعني: أوالً، »بقاء 
التنمية مهم�ة الصني األعى«، عى رغ�م انخفاض معدالت 
النم�و. ثانياً، إن نموذج النمو الس�ابق »ال�ذي يتميز بضّخ 
الكثر من املوارد واس�تهالك كبر للطاقة واعتماد زائد عى 
الطل�ب الخارجي، لم يعد مالئماً«. ثالث�اً، ما زال الصينيون 
يتمتع�ون »بفرص اس�رتاتيجية«، لذلك ه�م »واثقون تمام 

الثقة بمستقبلهم«.
هل يتع�نّي علينا أن نك�ون عى القدر ذاته م�ن الثقة؟ أرى 
سببني يتيحان أن يكون الجواب »نعم«، وسببني قد يجعالنه 

»ال«.
الس�بب األول لجعل الجواب »نعم«، هو األداء الس�ابق. نما 
إنت�اج الصني املح�يل للفرد )مقارنة بالق�وة الرشائية(، من 
اثنني يف املئة من املس�توى األمرك�ي يف 1980 اىل 24 يف املئة 
العام املايض، وفقاً لصندوق النقد الدويل. إنجاز كهذا بالنسبة 
اىل بلد شاس�ع املساحة، ُيعتر اس�تثنائياً. بغض النظر عما 
نعتقد عن سياساته، يتعني علينا االعرتاف بالكفاءة الكامنة 
وراء ه�ذا النجاح الذي غّر العالم اقتصادياً، وهو يف س�بيله 

اىل تغيره سياسياً.
الس�بب الثان�ي لجع�ل الجواب »نع�م«، هو أن الب�الد تملك 
قوى وإمكانات ضخمة. الش�عب الصين�ي معروف بقدرته 
عى العمل الش�اق، وتوّجهه اىل التعلّم وإنش�اء املؤسسات. 
وتقرتب معدالت االدخار الوطنية من الخمس�ني يف املئة من 
إجمايل الناتج املحيل. وعى رغم أن ذلك يمثل معدل استثمار 

مرتفعاً، فإن البالد من كبار الدائنني.
يض�اف اىل ذلك، أن اإلنتاجية ما زالت متأخرة بأش�واط عن 
نظرته�ا يف البلدان ذات املداخيل املرتفعة. ووفق ما الحظت 
»منظمة التعاون االقتصادي والتنمية« يف مس�حها الحديث 
للص�ني: »أخذاً يف االعتبار أن نصف الس�كان تقريباً ما زالوا 
يقيمون يف األرياف، فإنه يمكن زيادة اإلنتاجية عر الهجرة 
املس�تمرة اىل امل�دن الت�ي تّوف�ر املزيد م�ن األعم�ال املدنية 
املنتجة«. إصالح نظام تس�جيل امللكية وتحريره، سيعززان 

هجرة كهذه.
التحّوالت املقّررة نحو اعتماد أكر عى قوى السوق، ونظام 
قانوني ذو أداء قابل للتوقع، ونظام ملكية أقوى واستهالك 
ع�ام، عوامل قد تحّرر املزيد م�ن اإلمكانات لعقدين مقبلني 
م�ن النمو الرامي اىل اللحاق باآلخري�ن، عى رغم أن إيقاعه 
كان مراقباً أكثر يف العقود األخرة. مع سّجل كهذا وإمكانات 
كتلك، ملاذا يش�ّك أي كان يف ق�درة الصني عى النمو الرسيع 

وألعوام مقبلة؟
الس�بب األول، أن النمو الرسيع يشبه ركوب دراجة: تستمر 
يف السر س�راً جيداً ما دام السائق يحافظ عى الرسعة. ما 
إن تبّط�ئ حتى تبدأ بالرتّنح. هذا ما يجعل التحّكم بالتباطؤ 
شديد الصعوبة. وإبطاء اقتصاد غر متوازن صعب صعوبة 
خاص�ة. الجان�ب األبرز من االقتصاد الالمت�وازن هو معدل 
االدخار املرتف�ع، وبالتايل االعتماد عى االس�تثمار كمصدر 
للطلب. لكن عند تباطؤ االقتصاد، يرّجح هبوط الطلب عى 
االستثمار بما يفوق نس�بة التباطؤ. علّة ذلك أن االستثمار 
السابق جرى عى افرتاض حصول نمو سنوي يبلغ العرشة 
يف املئة. ومع تباطؤ النمو تباطؤاً ملموساً، سيصبح فائض 
الق�درة االس�تيعابية مالزم�اً مالزمة مزمن�ة لالقتصاد. ما 
ال�ذي س�يفعله الناس عندم�ا يمتلك�ون فائض�اً يف القدرة 
االستيعابية؟ يتوقفون عن االس�تثمار. لهذا السبب تحتاج 
حكوم�ة الصني أيضاً اىل الحفاظ ع�ى النمو: إذا أخفقت يف 

ذلك، قد ينهار االستثمار مرتافقاً مع آثار كارثية.
ه�ذا ليس كل ما يف األمر. اندم�اج الدين املفرط مع اقتصاد 
متباط�ئ، يلح�ق أرضاراً جس�يمة. بي�د أن هذا ما أنش�أه 
االستثمار املستند اىل القروض وامللكية. وفيما يتباطأ النمو، 
كذلك س�تكون الحال بالنس�بة اىل القدرة عى خدمة الدين. 
تراج�ع الق�درة عى خدم�ة الدين س�يولّد »رك�ود صحيفة 
الت�وزان« يف الطل�ب. هذا ما دف�ع االقتص�اد الياباني نزوالً 
يف التس�عينات. إذا أري�د لالقتص�اد الصيني التح�ّول اىل حّد 
طبيعي جديد عى أس�اس مس�تقر ومس�تديم، يتعني عليه 
تجّنب انهيار مش�ابه. ويسهل جداً تصّور أن الصني ستصل 

عى املدى القريب اىل معدل فائدة يقارب الصفر.
وق�د تضط�ر الحكومة قريب�اً اىل زيادة عجزه�ا املايل زيادة 
ملموس�ة، خصوص�اً إذا كان�ت الحكومات املحلي�ة املثقلة 
بالديون ق�ادرة عى إجراء التخفيضات عى الفائدة. وربما، 
يمّول امل�رف املرك�زي الصيني زي�ادة العج�ز الحكومي 
مبارشة. وإال قد تضطر الحكومة اىل االقرتاض من املصارف 
التجاري�ة، وت�رسع نم�و س�وق الس�ندات. ويف ظل نس�بة 
دي�ن عام تصل اىل الخمس�ني يف املئة وف�ق منظمة التعاون 
االقتص�ادي والتنمي�ة، فمن املؤك�د وجود حّي�ز للمزيد من 

االقرتاض.
كيفي�ة تدّبر الصني هذه التصحيح�ات، محّملة بالتداعيات 
بالنسبة اىل بقية العالم. وقد أدى التباطؤ الصيني بالفعل، اىل 
تخفيض أس�عار السلع. وإذا حصل هبوط قاس لالستثمار 
املح�يل فيم�ا يظّل االدخ�ار مرتفع�اً، فقد تنه�ار الفوائض 
التجارية. وعى العالم أن يصيّل لتنجح السلطات الصينية يف 

إدارة هذا التحّول. وال نجرؤ عى تخّيل الخيار املقابل.

مارتن وولف

الصني ستصارع 
للحفاظ عىل زمخها

تخبطات الرشق األوس�ط، والقرارات التي تتخذ ضد 
الحري�ة، والتي تعم�ل كحربًة لصد الرأي و إس�كات 
الص�وت الصادح، و تحول التع�اون الدويل اىل التقاتل 
الطائفي، مع الخوف عى املناصب الرئاسية وامللكية، 
وال نن�ى دور املنطقة يف دعم داع�ش لتمكني الدور 

األستيطاني لإلحتالل، و إنهاء أسم الدين.
الس�عودية و إي�ران؛ يلعب�ان دور كب�ر يف التخطيط 
األس�رتاتيجي يف املنطقة، وكال منهم يريد الس�يطرة 
وف�رض الهيمن�ة، م�ع أش�رتاك العام�ل الطائفي يف 
التخطي�ط، والتأثر لكالهما عى الدول الس�اندة لهم 
مث�ل أمريكا وروس�يا، فأمري�كا تلع�ب دور الحليف 
مع الدولة التي تلعب مصالح مش�رتك معها، ورسيا 

التفكر ذاته، أما السعودية تتخبط يف سبيل الوصول 
اىل ذروة الق�وة وه�ي فاقدة له�ا، وأما أي�ران تمتلك 
التفك�ر والتخطيط من�ذ الثمانينّيات نحو أن تصبح 

الدولة العظمى.
نجد اليوم إي�ران الحليف األس�رتاتيجي لدول الرشق 
األوس�ط، بأعرتاف دول غربية أن أيران دولة عظمى، 
م�ع إيقاف التريح، ه�ذا مدلول واضح عى أن دور 

أي�ران يف محاربة داع�ش عى أرض الع�رب إنما هي 
تلع�ب عى محوري�ن؛ أالول: أن تفرض س�يطرتها يف 
املنطقة نحو أبعاد الرضر عن موقعا، وأضعاف العدو 
بعيدا عن أراضيها، ونقل املعركة نحو الرشق األوسط 
الذي خلق هذه الزوبعة، ثانيا: إيصال رسالة واضحة 
عن أن أيران تلعب دور كبر و أس�رتاتيجي يف كش�ف 
الحقائق و تبيان مس�توى الق�وة التي تمتلكها هذه 

الدولة، وخر دليل نزول أمريكا عند أتفاقها النووي، 
ال مصلحة بل خوف من مجريات األمور.

خل�ق فتن�ة داع�ش يف ال�رشق األوس�ط ه�ي تفكر 
صهيوني سعودي، من أجل فرض الهيمنة السعودية 
برعاية إرسائيلية، ه�ذا املرشوع كان مخطط له منذ 
سنوات بعيدة، ألن اليهود لم يجدوا يشء  يفتت العرب 
ويلعب الند ضد أيران غر مرشوع الطائفية، فتقاتل 

الجمعان، هذا مع عقيدته؛ وذاك مع رؤيته.
ما نختتم به أن السعودية تعمل تحت أوامر أمريكية 
وتخطيط يهودي بحت، وإيران تعمل تحت التخطيط 
الذات�ي لنفس�ها وكيفي�ة الوص�ول اىل الهيمن�ة عى 

القرار األمريكي وفرض الرأي عى الدول الغربية.

علي دجن

اهليمنة السعودية وفرض الرأي االيراين

أس�م أرعب الدكتاتورية، وقوته معارض�ة؛ للقمع والتفرد 
والدكتاتوري�ة، وتؤس�س مل�رشوع بن�اء دول�ة بمفاهي�م 

عرية، تستطيع من خاللها رص اللحمة وطنية.
ق�اد املعارض�ة العراقي�ة، وق�ارع نظام تس�لط عى رقاب 

العراقيني؛ طيلة 35 عام.
الس�يد محمد باقر محس�ن الحكي�م الطباطبائي )قدس(، 
)8 تم�وز1939م – 29 آب 2003م (، نج�ل املرج�ع الكبر 
الس�يد محس�ن الحكيم) قدس(، ومن عائلة قدمت قوافل 
الش�هداء، عى مذب�ح الحرية، وإعدم منها 63 من الس�ادة 

األجالء، الّذين رفضوا الخضوع للدكتاتورية.
قائ�د ل�م يهدأ له ب�ال، حتى يص�ل اىل غاية تحري�ر العراق 
م�ن الدكتاتوري�ة، وقد تص�دى للعمل الس�يايس والفكري 
اإلس�المي من�ذ بدايات ش�بابه، حتى كان س�اعداً للمفكر 
الش�هيد السيد محمد باقر الصدر )قدس(، وهاجر يف شهر 
تموز عام 1980م، من نفس العام الذي إستشهد يف الشهيد 

الصدر، وحم�ل معه أف�كار القيادة والتحرر، حتى أس�س 
جناحه العسكري املسمى )فيلق بدر(.

عاد الحكيم اىل أرض وطنه، بإستقبال مليوني، وهو يحمل 
راية النر، وإس�رتاتيجية بن�اء الدولة، ترجمها بتحركات 
سياس�ية وخطابات جماهرية، ترسم الخطوط العريضة 
للدول�ة، وآلي�ة كتاب�ة الدس�تور بأي�ادي عراقي�ة، والتنبأ 
باملش�اكل والعقبات، التي س�وف تواجه عملية سياس�ية؛ 

تبدو غريبة يف محيطها.
خض�ع الش�عب العراق�ي، اىل عملي�ات التش�ويه الفكري 
املمنهج�ة؛ خالل حقبة الدكتاتورية، وفت�ح العراق الجديد 
عين�ه بع�د ع�ام 2003م، عى قمم م�ن الخ�راب والدمار، 

وجرائم بش�عة ضحياه�ا يف مقابر جماعي�ة، كان الحكيم 
طيلة فرتة املعارضة، س�اعياً لفضحه�ا، وتدويل مظلومية 

العراقيني، وحمل فيها راية وطن من شماله اىل جنوبه.
أن عملي�ة دخول القوات األجنبية للعراق، وإعطاء اإلحتالل 
رشعية دولية، حم�ل يف طياته إس�رتاتيجيات دولية بعيدة 
األمد، وق�د واجهها الحكيم بخطاب؛ يدعو اىل عراق موحد، 
وعدم الس�ماح للتج�زءة، والعم�ل بكل اإلمكاني�ات؛ لرأب 
صدع خلفت�ه الحروب والظل�م، ثم كتابة دس�تور؛ يضمن 
حق�وق متس�اوية لجمي�ع األطي�اف، ورف�ض الطائفية، 
والتنبي�ه عى قنبل�ة موقوتة، قبل أن يعرف الساس�ة ، تلك 
املرامي التي تريدها؛ لحفظ وحدة العراق.أنفجرت س�يارة 

مفخخ�ة يف ح�ادث إجرامي؛ فور اإلنته�اء من آخر خطاب 
ص�الة الجمع�ة، داخ�ل الصحن الحي�دري املق�دس، وراح 
ضحيتها مئات الشهداء، من محبي السيد الحكيم، وخطط 
لها بعناية؛ حتى ال تبقي أثر لجس�ده الطاهر، ولكن فكره 
ال�ذي كان بمثاب�ة القائد واملح�رك؛ للعمل الس�يايس نحو 
هدف س�امي؛ بقي عائقاً أمام إسترشاء الفساد، وامليوالت 
الخارج�ة ع�ن اإلرادة الوطنية.زلزل�ت خطاب�ات الحكي�م 
األرض، تحت أقدام قوى كانت ترس�م لتقس�يم العراق منذ 
ق�رون، وته�دف لفرقة ش�عبه ونهب خراته.ف�از الحكيم 
بالش�هادة التي يبتغيها، وخرس العراقيون قائداً، قادراً عى 
جمع ش�تاته عند امللمات، ونبه ش�عبه قبل أن يدق ناقوس 
الخطر، الذي نعيش�ه اليوم، وجسده تطاير يف سماء وطن؛ 
وإن�دك يف صدور عامرة بحب ترابه�ا، وكرست مقابضهم، 
قي�ود الدكتاتورية والطائفية، ولي�ت الحكيم موجوداً هذه 

األيام؛ وينظر ماذا فعل الفساد والطائفية.

و�ثق �جلابري

ليت أبا صادق بيننا اليوم!

فوؤ�د ح�صون



أعلن�ت الفنان�ة اللبنانية نيكول س�ابا أن المنتج اللبناني م�روان حداد اتصل بها وعرض عليها مش�روعاً ربما تبدأ 
بتنفيذه بعد رمضان، وقالت :"س�بق لي أن عملت مع مروان وأنا أعتبره ذكياً في مجال عمله"، وفي مقابلة لمجلة 
نادين اعتبرت س�ابا أن "المسلس�ات المش�تركة بعضها ينجح وبعضها اآلخر عادي "ما بيفرقع"، والمش�اركة 
فيها تكون لمجرد الحضور فقط، وهي مفيدة ألنها تسمح للمثل بالدخول إلى األسواق العربية حيث االنتشار"، 
مضيفة القول :"آن األوان لتصوير مسلسات لبنانية بحتة وعرضها على الفضائيات العربية حتى تأخذ حقها 
من االنتش�ار ألن اللهجة لم تعد تش�كل عائقاً في ذلك، وال أعرف لماذا يس�عى المنتجون اللبنانيون لتحقيق 

هذا اإلنجاز".
وتابع�ت :"مفروض أن أكون أول فنانة تش�ارك في مسلس�ات التي تكون فيها البطوالت مش�تركة 
ألنني لبنانية-مصرية، وهذا بحس�ب ما أعتقد ما يس�عى مروان حداد لتس�ليط الضوء عليه من 
خ�ال تعاون�ه المقبل مع�ي، وأنا أؤدي في مص�ر أدوار بطولة وكل أعمال�ي حققت النجاح 

ورشحتني ألكون نجمة صف أول ومنحتني جماهيرية واسعة".

ربما هي أقوى تصريحات تخرج من لس�ان فنانة 
س�ورية م�ن الص�ف األول تص�ف فيه�ا الدرام�ا 
الس�ورية بالضعيفة وغير القادرة على المنافسة 
حتى مع المسلس�ات الس�ورية الت�ي تصور في 
الخ�ارج. ال ب�ل وتواص�ل جرأته�ا لتمن�ع صف�ة 
"المسلس�ل الس�وري" ع�ن أي عمل س�وري يتم 
تصوي�ره خارج س�ورية، ولهذه الفكرة أس�بابها 

ولتلك ما يبررها.
طواف مع أفكار أبرز نجمات سورية في السنوات 
العشر األخيرة وأش�ياء عن حياتها في حوار غير 

تقليدي.
  •ما المش�اريع الجديدة لجيني إس�بر في الوقت 

الحالي؟
حالي�ا دخل�ت ف�ي تصوي�ر دور ل�ي كضيفة في 
مسلس�ل "دنيا" في جزئه الثان�ي مع النجمة أمل 
عرفة وأظهر فيه من خال حلقتين لكن بشخصية 
مهمة.. وصورت خماس�ية جديدة من خماسيات 
مسلس�ل لم يتم االتفاق على عن�وان له حتى اآلن 
لكن الخماسية تحمل اسم "السحر األسود".. ولم 
أنته من تصوير مش�اهدي في مسلس�ل "عاقات 
خاصة" مع رش�ا ش�ربتجي في بيروت، وانتهيت 
م�ن تصوي�ر أول سداس�ية من مسلس�ل مذنبون 
أبري�اء، وأص�ور ف�ي مسلس�ل ف�ارس وخم�س 

عوانس.
 •حصاد وافر بالنسبة لجيني.. أم ماذا؟

ال بالعك�س اعتذرت من ثاث�ة مخرجين كبار عن 
المشاركة في مسلس�ات لهم وهم المثنى صبح 
وباس�ل الخطيب والليث حج�و، وذلك ألن مواعيد 
التصوير متخمة وال اتس�اع لمزيد من العمل، ولو 
وافق�ت على كل العروض الت�ي تلقيتها لكان عدد 

مسلساتي مضاعفا في هذا الوقت.
•م�اذا عن الش�خصية التي تؤدينها في مسلس�ل 

دنيا؟
ش�خصية مهم�ة ومؤث�رة ف�ي س�ير القصة في 
الحلقتي�ن اللتين تبرز فيهم�ا، وأكون امرأة تظهر 
الح�ب والود للن�اس وتقدم طرائ�ق حضارية في 
وج�وب التعامل م�ع اآلخرين، لكنها ف�ي الوقت 
نفس�ه تكون مس�تبدة بحق خادمة أجنبية تعمل 
لديه�ا ف�ي المن�زل. وف�ي الش�ق الزوج�ي أيضا 

أك�ون متزوج�ة م�ن رج�ل يعم�ل في 
جوازات الس�فر المزورة للحصول 

عل�ى أم�وال طائلة بط�رق غير 
الش�خصية  وهذه  ش�رعية.. 

تكش�ف الكثي�ر ع�ن خبايا 
النف�س اإلنس�انية وكذب 
ادع�اءات الكثيري�ن ممن 
يبدون ش�يئا ويضمرون 

عكسه.
 •وفي الس�حر األسود.. 

ال�ذي  ال�دور  ع�ن  م�اذا 
تلعبينه؟

ف�ي الس�حر األس�ود وهي 
س�عيد  كتبه�ا  خماس�ية 

حناوي أظهر بشخصية 
المرأة التي تبطر 

بحب زوجها 
تبح�ث  و

ع�ن 
ء  شي

معاكس للحب الذي يبديه لها، وذلك تطبيقا للمثل 
الشعبي "القط يحب خّناقه"، فتؤدي بزوجها 
إلى التوتر ويصل إلى حد االنتقام منها 
وتكون مس�تأهلة كل م�ا يلحق بها 
من أذية لعدم حفاظها على الجو 
العائلي الذي يحيطها به الزوج. 
وهن�اك فصول أخ�رى ال أود 
إحراقه�ا اآلن حفاظ�ا عل�ى 

اإلثارة في القصة.
•كي�ف ت�رى جيني إس�بر 
"صف  نجم�ة  بوصفه�ا 
أول" في س�ورية حال 
الس�ورية  الدرام�ا 

اليوم؟
م�ا  ا ر لد ا
الس�ورية 
م  لي�و ا
ني  تعا

كثي�را، وهناك ف�رق كبير بي�ن الدراما الس�ورية 
وبين المسلس�ات المش�تركة التي يتم تصويرها 
خارج سورية، فتلك ال تندرج تحت مسمى الدراما 
الس�ورية ألنها تنتج وتصور في الخ�ارج.. بينما 
الدراما السورية الحقيقية هي التي يتم تصويرها 
في الداخل، وهي بكل أس�ف غير مطمئنة وتعاني 
األمري�ن، وأراه�ا تضع�ف ش�يئا فش�يئا ويج�ب 

إنقاذها.
•هذا الكام نس�معه ألول مرة من فنان يعمل في 

الدراما السورية.. هل من إيضاحات؟
بصراحة المنافس�ة صعبة على الدراما السورية، 
وهي غير قادرة على منافس�ة الدراما المش�تركة 
الت�ي تس�مى درام�ا س�ورية فكي�ف بالتناف�س 
عربيا؟. كل ش�يء مفقود. المال قليل وهو عصب 
العمل الدرامي، والظروف صعبة وقاس�ية، والكل 
يعمل�ون على الفتات وليس على القيمة المطلوبة 

لهذا العمل أو ذاك. بالتالي األمور غير مطمئنة.
•وأين هي الفوارق بين الدراما الس�ورية والدراما 

السورية الخارجية أو المشتركة كما أسميتها؟
الم�ال أوال، والم�ال عندما يتكل�م لصالح األعمال 
المش�تركة الت�ي تص�ور في الخ�ارج، يعن�ي أنه 
بإمكانهم هناك اإلتيان بأفضل المخرجين وأفضل 
الكت�اب وأفض�ل الممثلين وأفض�ل األدوات، وكل 
هذا مفقود هنا بنس�بة معينة لغياب المال، وهذا 
كل�ه يؤدي إلى غياب المنافس�ة بين دراما الداخل 

ودراما الخارج بكل أسف.
 بصراح�ة أليس من الجائ�ز اعتبار وج�ود دراما 
سورية في الداخل وأخرى في الخارج عامة قوة 

للفن السوري؟
ال أب�دا، إذ يمك�ن اعتبار ذلك تش�تتاً، فحيث القوة 
ف�ي الخارج والضع�ف في الداخل يح�دث تفاوت 
في المس�توى بين الجانبين، وه�ذا ال يعطي قوة 
بل يعطي انخفاضا.. ومن حيث االنتشار ال تحتاج 
الدراما السورية إلى هذا األمر ألنها كانت منتشرة 
وبقوة قبل األحداث وف�ي مختلف بلدان المنطقة 

العربية.
•وماذا عن ش�ركة بانة التي يملكها زوجك السيد 

عماد ضحية.. ما الذي تفعله اآلن؟
أن�ا متعودة عل�ى الحديث بالعم�وم وال أخصص، 
وبالتالي سيكون حديثي عن شركتنا كحديثي عن 
أي ش�ركة أخرى. بانة لإلنتاج الفني تنوي القيام 
بأعمال فنية لكن اإلمكانات غير متاحة، والشركة 
ه�ذه ال تريد إنتاج أي عمل، بل أعمال على س�وية 
عالي�ة كما في الس�ابق، لكنها في الوقت نفس�ه 
تجد نفس�ها غير قادرة عل�ى التنافس مع الدراما 
المشتركة، وعلى ذلك يتم تأجيل الكثير من األمور 

إلى الوقت المناسب.
 •بعي�دا ع�ن الدرام�ا وهمومه�ا.. ما ال�ذي تغير 
بالنس�بة لجين�ي إس�بر من�ذ أصبح�ت أم�اً قب�ل 

سنتين؟
تغير الكثير. النظرة للحي�اة باتت مختلفة، فليس 
م�ن الس�هل وجود بنت ف�ي حي�اة األم خصوصاً 
أن طبيع�ة عمل األم مختلفة وتحت�اج إلى غياب، 
ورغ�م ذلك أتغلب على كل تل�ك الظروف بالتعاون 
بيني وبي�ن العدالة ت�ارة وبيني وبي�ن أهلي تارة 

أخرى.
 •وهل أهلك في البلد؟

نعم في البلد وهم موزعون بين دمشق والاذقية، 
وكثيرا ما تبقى ابنتي عندهم عندما أكون في سفر 
للقيام بعم�ل ما. كذلك زوجي وأهله يس�اعدوننا 

كثيرا في هذا الجانب.
•قب�ل أيام ت�م تكريمك في الاذقي�ة في مهرجان 

رياضي.. ما الذي يعنيه لك هذا التكريم؟
عن�ى لي الكثير خصوصاً أنني حصلت على تكريم 
م�ن جانبين، جانب من كون�ي ممثلة وجانب من 
كون�ي رياضي�ة، إذ إنن�ي خريج�ة كلي�ة التربية 
الرياضية من جامعة تشرين في الاذقية وحاصلة 
على الماجس�تير فيها. كما ويعني لي هذا التكريم 
الكثير ألنه جاء في بلدي ومسقط رأسي الاذقية 
حي�ث الن�اس فيها يق�درون مس�يرتي ويرفعون 
رؤوس�هم بي كابن�ة لهم وثق�وا بها ول�م تخّيب 

ظنهم بها.
 •س�ؤال قد يخطر في بال كثيرين.. متى س�تعمل 

جيني إسبر بشهادتها الرياضية؟
ل�م أعمل في ميدان الرياضة، لكنني أكتب مقاالت 
رياضية في مجلة ش�هرزاد عن الجس�م والصحة 
من خ�ال دراس�تي األكاديمية له�ذا الجانب. أما 
رياضي�ا فل�م أش�تغل بش�يء والس�بب اتجاه�ي 

للتمثيل فور تخرجي.
•كان ممي�زاً أن تجلس�ي في المهرج�ان، كامرأة 
س�ورية متألق�ة، مع ام�رأة س�ورية عالمية هي 
البطل�ة األولمبية غادة ش�عاع.. ماذا يعني لك ذاك 

المشهد؟
يعن�ي لي الفخر واالعت�زاز بالبطلة العالمية غادة 
شعاع التي رفعت علم بلدي سورية في قلب أمريكا 
وحصلت على الذهب هناك. غادة ش�عاع إنس�انة 
عظيم�ة ومتألقة ومتواضعة، وكنت س�عيدة جدا 

بجلوسي معها والتعرف عليها عن قرب.
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   بيروت: أحيا الفنان اللبناني فادي حرب الحفل 
السنوي  لـMemories bach في الريجنسي 

باالس في تونس، بحضور فاعليات رسمية 
وشبابية. وقدم "حرب" باقة من األغاني وسط 

تفاعل الجمهور الذي رحب به عبر مواقع 
التواصل اإلجتماعي، بعد غيابه عن تونس لفترٍة 

طويلة.على صعيد آخر، بدأ "حرب" التحضير 
ألغنية جديدة سيصورها ويطلقها مع بداية 

موسم الصيف، كما سيحيي حفالت عدة في لبنان 
والعالم العربي.

القاهرة: إنفصلت مغنية البوب األميركية "مايلي سايروس" عن حبيبها "باتريك شوارزنغر" 
إبن النجم العالمي آرنولد شوازنغر بعد عالقة حب لم تدم سوى خمسة أشهر فقط. فيما قد 
أكدت مصادر مقربة من الطرفين لـUs weekly أن هذا اإلنفصال بات نهائيًا بعدما فشل 
الثنائي بإنهاء خالفاتهما، خاصًة بعد أن شوهد األخير يتسكع مع فتاة أخرى في عطلة الربيع 

بالمكسيك بينما كانا معًا بزي السباحة.
هذا وصّرح مصدر مقرب من "سايروس" لـUs weekly "أن فضيحة المكسيك قد خلفت 
أضرارًا خطيرة" فقد تم التقاط صور لـ"شوارزنغر" وهو يقضي عطلة عيد الربيع مع شابة 

أخرى ما دفع "سايروس" لتتخذ قرارًا نهائيا بانفصالها عنه والعودة لعملها حيث تعكف 
حاليًا على تسجيل ألبومها الرابع، فيما من المتوقع أن يكمل "شوارزنغر" دروسه في جامعة 
كاليفورنيا، علمًا أنه كتب ردًا على منتقديه على مواقع التواصل اإلجتماعي أنه لن يفعل شيئًا 

ليؤذي "سايروس" وأن  الشابة في الصور هي صديقته المقربة.

 ستيفاين صليبا إىل التمثيل مع رامي عّياش
 

بيروت: ُتشارك مقّدمة البرامج ستيفاني صليبا الفنان رامي عّياش في العمل الدرامي المنتظر 
"أمي�ر الليل". وهو مسلس�ل بحبكة درامي�ة يحكي أربعة قصص حّب ت�دور أحداثها في عصر 
اإلنتداب. كتبته منى طايع ويخرجه فادي حّداد، فيما تتولى إنتاجه ش�ركتي "طايع أنتربرايز" 
و"أم أند أم برو" تحت إش�راف المخرج مياد أبي رعد. ُيذكر أن اختيار "صليبا" جاء بعد جولة 
بح�ث طويل�ة عن الوجه األنس�ب للدور. علم�اً أنها خضعت إل�ى جانب مجموعة م�ن الوجوه 

الجديدة ألكثر من تجربة أداء خال األشهر الماضية قبل حسم القرار لصالحها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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ع ال

الفن العراقي يف زمن الدينار االردين
 م�ا بي�ن فترة واخ�رى تس�عفني ذاكرت�ي التعبان�ة لتناول 

موضوع�ة عايش�تها س�واء قب�ل التغيي�ر او بع�ده وال�ذي 

اسعفتني به الذاكرة ان في فترة ما بعد التغيير مباشرة اصبح 

الفن�ان العراقي عند معاناته المري�رة .. حتى وصل به االمر 

ان )يركض والعش�ه خب�از( .. وفي تلك الفت�رة تحديدا كان 

الدينار االردني يعادل ثاثة االف دينار عراقي .. ويومها كان 

بامكان اي مواطن اردني ان يتاجر باالعمال الفنية وانتاجها 

.. وحتى لو كان ذلك المواطن االردني ال  يفقه من الفن شيئا 

..وله�ذا .. )نزح( الى العراق مجموعة م�ن التجار االردنيين 

وكان رصيده�م بضعة دناني�ر اردنية وكان�ت وقتها تعادل 

االالف والمايي�ن من الدنانير العراقية .. حتى انهم اسس�وا 

ش�ركاتهم لانتاج الفني داخل العراق وبالتالي تس�ويق تلك 

النتاج�ات الدرامية  الفنية وفي مقدمته�ا النتاجات اليدوية 

الى االس�واق الخارجية .ووقتها ايضا اس�تاجر اصحاب تلك 

الش�ركات ارقى الفنادق في بغ�داد الدارة اعمالهم من خال 

مكاتب باسم  شركاتهم

والذي حدث ومما يؤسف له ان الفنانات والفنانين العراقيين 

المعدومي�ن من لقم�ة العيش باتوا يتقاط�رون )كالزنابير( 

على تلك المكاتب رغم ان اصحاب تلك الشركات كانوا يذلون 

الفنانين العراقيين بابخس االجور بعكس ما كانوا يمنحونه 

للفناني�ن الع�رب .. وكمث�ال عل�ى تل�ك )المذل�ه( ان الفنان 

العراقي  كان يمنح )12( الف دينار عراقي .. اي اربعة دنانير 

اردني�ة عن الحلقة الواحدة .. بينما يمنح الفنان العربي اكثر 

م�ن )120( ال�ف دينار  عراقي عن الحلق�ة الواحدة اي )40( 

دينار اردني !!.

جيني إسرب:الدراما السورية تعاين كثريًا 

نيكول سابا :
أعاميل رشحتني ألكون نجمة الصف األول



فادي صبيح :للجرأة مفاهيم عديدة!
 بخف�ة دم�ه الت�ي تميزه، وبوجه�ه الطفولي الذي يتس�م ب�ه، وبحضوره اآلثر ف�ي أي عمل 

يشارك فيه.. يحل ضيفا على الجمهور لرمضان المقبل من خالل خمسة أعمال حتى اآلن قابلة 
للزيادة.

 ما مشاريعك في الدراما للموسم المقبل؟
حاليا دخلت في تصوير مسلسل " جزيرة األحالم" مع المخرج تامر 

إس�حق وهو عمل عربي مش�ترك يضم نخبة من نجوم الكوميديا 
في أكثر من بلد عربي. وانتبهت سابقا من تصوير مشاهدي في 

مسلس�ل " عناية مش�ددة" مع المخرج أحمد ابراهيم األحمد، 
وسأدخل في تصوير مسلسل " دامسكو" مع المخرج سامي 

جن�ادي والكات�ب عثم�ان جحا، وهن�اك مسلس�ل رابع مع 
المخ�رج رامي حنا لكن لم تكتم�ل صورته اآلن، فضال عن 
مسلسل بقعة ضوء الذي سينجز الجزء الحادي عشر منه 

للموسم المقبل.
 عناية مش�ددة يطرح األزمة الس�ورية بصورة مباشرة 

هذه المرة.. كيف رأيت األمر؟
نع�م المسلس�ل يط�رح األزم�ة ويرك�ز عل�ى الحال�ة 
لكن االجتماعي�ة وتأثره�ا بم�ا جرى ف�ي األح�داث الحالية 
كي�ز بطريق�ة وأس�لوب قريبي�ن مم�ا يعيش�ه المواطن، مع  تر

ت�م على جانب الجرأة في الطرح أكثر من األعمال التي س�بق  وأن 
عرضها وتناولت األزمة.

•للجرأة مفاهيم عديدة في الدراما.. ما الذي قصدته بها؟
الج�رأة في عناية مش�ددة ه�ي القدرة على توصيف الواقع كما هو وطرح أس�ئلة عديدة بق�وة وبدون مهادنة 

واإلش�ارة إلى مكامن الخلل والعطل والفس�اد في المجتمع والذي أدى إلى ما وصلنا إليه في سورية. هناك 
مسلس�الت تناول�ت األزم�ة لكنها كانت تغف�ل الكثير من الحاالت الت�ي يجب تناولها، ولك�ن في عناية 

مشددة سيكون كل شيء مطروحا بصورة واقعية ومباشرة وحقيقية.
  ومسلسل جزيرة األحالم؟

المسلس�ل عربي مشترك فيه نجوم من سورية ولبنان ومصر والخليج، وهو كوميدي اجتماعي 
يطرح قضايا عصرية لكن بأس�لوب محبب وخفيف، وس�أصوره عل�ى مرحلتين األولى هذا 

الشهر والثانية في الشهر المقبل، ومن بعدها سأكون في دمشق للتصوير في دامسكو.

مايا دياب بطلة فيلم 6 دقائق
 

اس�تقر المنتج المصري أحمد الس�بكي على الفنانة اللبنانية مايا دياب، لتشارك 
الفن�ان المص�ري كريم محم�ود عبدالعزيز فيلم�ه الجديد، والذي يحمل اس�ما 
مبدئي�ا هو »6 دقائق«.وقال الس�بكي ل�جريدة الراي الكويتية إنه قام بإرس�ال 

السيناريو الخاص بالفيلم إلى مايا، وبالفعل قرأته ووافقت عليه بشكل »أولي«.
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   القاهرة: تنشر " الصور األولى من مسلسل "موالنا العاشق" الذي 
يخوض به الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني، حيث يواصل 
فريق العمل تصوير األحداث تحت إدارة المخرج عثمان أبو لبن في 

ثاني تجاربه الدرامية.
ويشارك في بطولة المسلسل دينا، سارة سالمة، نهال عنبر، 

سعيد طرابيك، ميساء مغربي، سامي مغاوري، باإلضافة إلى محمد 
الشنقشيري، فيما ينتجه تامر مرسي مالك شركة "سينرجي".

والجدير بالذكر هو أن مسلسل "موالنا العاشق" ينتمي لنوعية األعمال 
الرومانسية، ويجسد خالله الفنان مصطفى شعبان شخصية سائق 

سيارة أجرة، يكافح من أجل تحسين ظروفه المالية، ويواجه العديد 
من الصعوبات في رحلة صعوده التي تبدأ من الحارة.

في اتصال خاص اكدت فيه الفنانة نورهان تضامنها قلبًا وقالبًا مع الشعب االرمني 
وقالت:"انا نصفي ارمني واتعاطف كليًا مع الشعب االرمني، تعلمت في مدارسهم وكنت 

قريبة جدًا من قصصهم ومن تفاصيل حياتهم ،وفي مناسبة الذكرى المئة للمجزرة 
 الحارة في هذه المناسبة االليمة التي ال 

ّ
االرمنية اتقدم من الشعب االرمني بتعازي

نستطيع اختصارها بكلمات مهما كانت حقيقية او معبرة".وحول المجزرة اضافت 
نورهان :"صحيح لم نكن في تلك الحقبة من الزمن ولكن الصور التي نراها واالفالم التي 
يتم عرضها عن المجزرة توعي فينا الوجع وااللم والحنين ، وانا شخصيا كلما شاهدت 
هذه الصور واالفالم اشعر بحزن كبير، ومن الجميل ان الشعب االرمني ابقى هذه الذكرى 
وتناقلها من جيل الى جيل كي تكون عبرة لالجيال الجديدة ودرسًا مهمًا لهم للمستقبل 
، فالظلم الذي لحق بالشعب االرمني مؤلم جدًا وال احد يتمنى ان يعيش شعبه ما عاشه 

الشعب االرمني فهكذا لحظات ال يمكن ان تنسى او ان ُتمحى من التاريخ".

ما تزال قصة االحتيال والنصب اللذين تعرضت لهما عارضة 
االزياء ميريام كلينك تتفاعل، وفي معلومات حصل عليها 

موقعنا تؤكد ان القصة حقيقية وتم سرقة ميريام من قبل 
شخصين تعرفهما أتم المعرفة، وبما انها موقعة على كافة 

عقود الشركة المزمع انشاؤها فإنها مهددة بالدخول الى 
السجن في حال لم تقم بتسديد كل االموال المتوجبة عليها 
من جراء اتفاقات قامت بها بإسم الشركة الجديدة .وفي سياق 

آخر علمنا ان كلينك قد صورت حلقة لبرنامج "المتهم" مع 
االعالميين رجا ورودولف لصالح شاشة الـlbci تحدثت فيها 
باالسماء والتفاصيل في العديد من المواضيع التي قد تشكل 

لميريام ارتدادات قوية جدًا .

روتانا تطرح ألبوم بلقيس بعنوان زي ما أنا
 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات األلبوم الغنائي الجديد للمغنية الشابة بلقيس بعنوان 
"زي ما أنا". ويضم 14 أغنية متنّوعة من إنتاج وتوزيع روتانا.

بي�روت: طرحت ش�ركة روتانا للصوتي�ات والمرئيات األلب�وم الغنائي الجديد للمغنية الش�ابة 
بلقيس بعنوان "زي ما أنا". وتعاونت فيه مع مجموعة ممّيزة من الشعراء والملحنين.والجدير 

بالذكر هو أن "بلقيس" تقدم هذا األلبوم لمحبيها بإحساٍس عالي. 

الفن العراقي يف زمن الدينار االردين
 م�ا بي�ن فترة واخ�رى تس�عفني ذاكرت�ي التعبان�ة لتناول 

موضوع�ة عايش�تها س�واء قب�ل التغيي�ر او بع�ده وال�ذي 

اسعفتني به الذاكرة ان في فترة ما بعد التغيير مباشرة اصبح 

الفن�ان العراقي عند معاناته المري�رة .. حتى وصل به االمر 

ان )يركض والعش�ه خب�از( .. وفي تلك الفت�رة تحديدا كان 

الدينار االردني يعادل ثالثة االف دينار عراقي .. ويومها كان 

بامكان اي مواطن اردني ان يتاجر باالعمال الفنية وانتاجها 

.. وحتى لو كان ذلك المواطن االردني ال  يفقه من الفن شيئا 

..وله�ذا .. )نزح( الى العراق مجموعة م�ن التجار االردنيين 

وكان رصيده�م بضعة دناني�ر اردنية وكان�ت وقتها تعادل 

االالف والماليي�ن من الدنانير العراقية .. حتى انهم اسس�وا 

ش�ركاتهم لالنتاج الفني داخل العراق وبالتالي تس�ويق تلك 

النتاج�ات الدرامية  الفنية وفي مقدمته�ا النتاجات اليدوية 

الى االس�واق الخارجية .ووقتها ايضا اس�تاجر اصحاب تلك 

الش�ركات ارقى الفنادق في بغ�داد الدارة اعمالهم من خالل 

مكاتب باسم  شركاتهم

والذي حدث ومما يؤسف له ان الفنانات والفنانين العراقيين 

المعدومي�ن من لقم�ة العيش باتوا يتقاط�رون )كالزنابير( 

على تلك المكاتب رغم ان اصحاب تلك الشركات كانوا يذلون 

الفنانين العراقيين بابخس االجور بعكس ما كانوا يمنحونه 

للفناني�ن الع�رب .. وكمث�ال عل�ى تل�ك )المذل�ه( ان الفنان 

العراقي  كان يمنح )12( الف دينار عراقي .. اي اربعة دنانير 

اردني�ة عن الحلقة الواحدة .. بينما يمنح الفنان العربي اكثر 

م�ن )120( ال�ف دينار  عراقي عن الحلق�ة الواحدة اي )40( 

دينار اردني !!.

تعي�ش حالة م�ن االنتع�اش الفن�ي والتركيز 
المهني الملحوظ ، ال يشغلها حالياً اال تعويض 
فترة غيابها والدخول في سباق الحتالل مكان 

وسط نجمات الصف االول .
الممثل�ة عبير صب�ري فتحت قلبه�ا وتحدثت 
عن آخر أعمالها وموقفها من السينما والحب 
والنق�د ، كل هذا وأكثر في هذا الحوار الخاص 

مع "الفن".
 حدثين�ا ع�ن "أل�وان الطيف" أح�دث اعمالك 

ُيعرض حالياً خارج السياق الرمضاني ؟
أقدم في هذا المسلس�ل ش�خصية جديدة على 
الدراما التلفزيونية وليس علي ش�خصياً فقط 
، فإخت�الف الفك�رة وحداثتها ه�و ما جذبني 
للعمل حيث أجس�د ش�خصية بائع�ة متجولة 
بها تفاصيل انسانية ونفسية وشكلية معقدة 

جدا . 
•الع�رض خ�ارج الموس�م الرمضاني موضة 
يتبعه�ا العديد م�ن المنتجين حالي�اً ، هل هذا 

يتوافق مع مصلحة الفنان ؟
بالنسبة لي من اكثر العوامل التي جذبتني في 
هذا العم�ل هي فكرة عرضه خ�ارج رمضان، 
وأعتقد خالل الس�نوات المقبلة سيكون هناك 
موس�م ثابت للع�رض بعيداً عن�ه، ولهذا عائد 
إيجاب�ي عل�ى الدرام�ا المصري�ة. فالجمهور 
ال�ذي انجذب خ�الل فت�رة المواس�م األخرى 
إلى المسلس�الت التركية س�نعيده مرة أخرى 
لمش�اهدة الدراما المصرية بعد أن ابتعد عنها 
واكتف�ى بمتابعته�ا في ش�هر واح�د ، وأيضاً 
لنخلق مشاهد ألعمالنا طوال العام ألن العرض 
برمضان يكون تجاري�اً وخاصاً بتحقيق أكبر 
ق�در من اإلعالنات وليس خاص�ًا بأمر فني أو 
الدرام�ا أو الممث�ل فهي مس�ألة س�لعية أكثر 

منها مسأألة مشاهدة.
 •وماذا عن موضة ال�60 حلقة ؟

بصراحة العمل المتكون من عدد مضاعف من 
الحلقات يكون مرهقاً جداً ، خصوصاً أنني لم 
آخذ أي إجازة منذ مش�اركتي موسم رمضان 
الماض�ي ف�"أل�وان الطيف" مثالً ه�و بمثابة 
عملي�ن ، وبالتال�ي ه�ذا يعرضن�ي لإلره�اق 
المتواص�ل ، إضاف�ة ال�ى ان الش�خصية التي 
اقدمها تعاني من المس الشيطاني او بالبلدي 
"عليه�ا ج�ن" وطبعاً ه�ذه تفاصي�ل مخيفة 
ومرعب�ة عرضتني لكوابيس وضغط نفس�ي 

فظيع".
 •العم�ل عبارة عن بطولة جماعية نس�ائية .. 

فماذا عن كواليس العمل؟
عالقت�ي طيبة م�ع جميع بط�الت العمل، وال 
صح�ة لم�ا ردده البعض عن وج�ود خالفات 
بيننا فهذه تهم�ة جاهزة يلفقها البعض دائماً 
عل�ى األعمال الت�ي تضم أكثر م�ن فنانة، وأنا 
ش�خصياً لم أختلف ولم أتش�اجر مع أحد فأنا 
أذه�ب للتصوير م�ن أج�ل العمل لي�س أكثر، 
وال أنظ�ر إل�ى أي تفاصي�ل تافه�ة وحتى إذا 
وجد خالف في الس�توديو فأن�ا ال أراه إطالقاً 
لش�دة تركيزي في دوري، وعلى كل حال فهذا 
المسلس�ل بطولة جماعية واألدوار متساوية 
وكل شيء متفق عليه بشكل مسبق فال وجود 

للخالفات .
 •أل�م تنش�غل عبير صب�ري بش�غف البطولة 

المطلقة ؟
قب�ل مرحل�ة توقفي فت�رة عن األعم�ال كنت 
بطل�ة ألي عمل فني أخوضه، لكن بعد عودتي 
ب�دأت تعويض فترة غياب�ي، وبالتأكيد الفترة 

المقبلة ستكون مختلفة بالنسبة لي .
 •هل ندمِت على فترة ابتعادك عن التمثيل ؟

بالتأكيد ال ، لم أن�دم ألنني مؤمنة بأن التمثيل 
جزء فقط من حياتي، وتوجد أجزاء أخرى لها 
تأثي�ر علي مثل حيات�ي الش�خصية والعائلية 
وفت�رة إبتعادي كن�ت في حاجة له�ا وعندما 
جاء وقت العودة، عدت مرة أخرى إلى التمثيل 

.•كيف تتعامل عبير صبري مع النقد ؟
بصراح�ة كالم النق�اد ال يش�غلني كثي�راً أو 

باالحرى ال يهمني ألن كالمهم عادة "بيكون 
رغي على الفاض�ي" خصوصاً الكالم الذي 
يهتم بإبراز عيوب ومساوئ اآلخرين فقط 
به�دف اله�دم وليس اإلص�الح ، فأنا دائما 

أفعل ما أراه صواب�اً وأتعامل بمنطق 
أن ل�كل انس�ان عقل�ه ورؤيته في 

الحي�اة وال يمك�ن ألح�د أن 
يفعل أش�ياء غير راٍض 

عنها .
•تركي�زك   

عل�ى 
م�ا  ا ر لد ا
من  أكث�ر 
السينما، 

لماذا؟
أنا لم أتعمد ذلك بل على العكس فهذا الموضوع 
بالفع�ل يضايقني ولم أجد له س�بباً حتى اآلن 
فان�ا أرغب وأريد العمل في الس�ينما لكن هذا 
األمر لألس�ف قليل ف�ي هذة الفت�رة ولم أجد 
له س�بباً بعين�ه، لذل�ك أتمنى أن تك�ون هناك 

ترشيحات من منتجي السينما أكثر من ذلك .
 •هل هناك فنان معّين تتمنين العمل معه ؟

لدي أمنية وأعش�ق العمل م�ع المخرج الكبير 
داوود عب�د الس�يد وكذل�ك محمد خ�ان ربما 
يكونان بعيدين عن السينما في الفترة الحالية 
أو يقومان بتنفيذ فيلم سينمائي كل فترة لكن 

أتمنى العمل معهما.
 •عبير صبري محسودة ؟

نعم ، كل فت�رة ادخل المستش�فى فانا أخذت 
اج�ازة من المسلس�ل ألنه تم عالجي بش�كل 
خاط�ئ وأصبت بخراج في رجل�ي وتم تأجيل 

مشاهدي.
 •أين أنت من الحب ؟

حاليا ال م�كان للحب عندي ، فان�ا أركز حالياً 
وأض�ع كل وقتي ومجهودي ف�ي عملي فأريد 
ان أع�ّوض ما فاتني من وقت، كما أهتم حاليا 
بأهل�ي أكث�ر وال أري�د أن يتواجد ما يش�غلني 

عنهم .
 •وما آخر إنشغاالتك الفنية ؟

أن�ا منش�غلة حالي�اً بتصوي�ر مش�اهدي في 
مسلس�ل "أس�رار" والحم�د لل�ه س�ير العمل 
جي�د حتى اآلن ويارب ال يحدث ش�يء يعطله، 
مسلس�ل "أس�رار" من بطولة نادية الجندي، 
أحمد س�عيد عبد الغني، حس�ام فارس، فريال 
يوس�ف، عزت أبو عوف، لقاء سويدان، ضياء 
عبدالخالق، حازم سمير، محمد األطوني، ومن 
تألي�ف أحمد صبح�ي، وإنتاج محم�د مختار، 

وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
 

عبري صربي: تفاصيل خميفة ومرعبة عّرضتني لكوابيس
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صنع اهلل إبراهيم .. الروائي املـشاكس وصانع األزمات
ممدوح فراج النابي 

في الملتقى الثاني للرِّواية الذي ُعقد في القاهرة 
ع�ام 2003 اجتمعِت اللّجنة المكّونة من س�يزا 
قاسم وفريال غزول وعبد الله الغّذامي ومحمد 
ب�ّرادة وفيصل دراّج ومحمد ش�اهين ومحمود 
وداني الطيب  أمين العالم، وبرئاسة الروائي السُّ
صالح. قّررت اللّجنة منح جائزة الملتقى للدورة 
الثاني�ة )بع�د أن ُمنح�ت جائزة ال�دورة األولى 
لعبدالرحم�ن منيف( للكاتب المصري صنع الله 

إبراهيم.
نيران صديقة

كان ال�كلُّ ينتظُر صعود ُصنع الله إلى المس�رح 
ليتسلَم الجائزة، لكن كانت المفاجأة الصادمة، 
فما إن تحّدث حتى أعلن َرَفَضه الجائزة، وُمْطلًِقا 
ًرا ذلَك بس�بب سياسات  نيرانه على الجميع مبرِّ

القمع والتطبيع وبغياب العدالة االجتماعية.
هكذا "في الوقت اللي ما فيش فيه أمة ال حاضر 
لها وال مس�تقبل، وفي الوقت اللي فيه إسرائيل 
َبِتْجِهز على ما تبقى من األراضي الفلس�طينية 
وس�فيرها آم�ن ف�ي مصر، وف�ي الوق�ت اللي 
موج�ود في�ه الس�فير األميركي ف�ي القاهرة، 
ويحت�ل حًي�ا بالكامل وينتش�ر جن�وده في كلِّ 
ش�بر من الوطن، وفي الوق�ت اللّي بتتفرج فيه 
الحكوم�ات العربي�ة على المج�ازر التي تحدث 
في العراق وفلس�طين وال تصنع حيالها ش�يًئا، 
أرف�ض قبول ه�ذه الجائ�زة ألنها ص�ادرة عن 

حكومة غير قادرة على منحها".
كان�ت قنبلة ُصنع الل�ه التي ألقاه�ا، ذات دوّي 
كبي�ر في األوس�اط الثقافّي�ة آنذاك ب�ل جعلت 
القائمين على الملتق�ى فيما بعد يتخذون قراًرا 
بإلزام الفائز بإقرار كتابي بتس�لّم الجائزة حتى 
ال تتكّرر واقعة ُصن�ع الله التي أحرجت الدولة. 
موقف صنع الله لم يرق لبعض المثقفين الذين 
تس�اءلوا ع�ن س�بب طباعت�ه رواية "ش�رف" 
ف�ي دار الهالل وه�ي إحدى مؤسس�ات الدولة 
الت�ي اعترض على جائزتها، بل تس�اءل آخرون 
لماذا َقِبَل جائزة س�لطان العويس؟ وغيرها من 
األس�ئلة التي لم يك�ن ُيبالي بال�ّرد عليها، فهو 

مقتنٌع بما فعل.
أزمة شرف

الحادث�ة ذات الّص�دى األكثر كان�ت بعد صدور 
رواي�ة "ش�رف" ف�ي اذار 1997؛ حي�ث اّتهمه 
الكاتب فتحي فضل صراحًة بعد أن نشرت أخبار 

األدب فصوالً منها بسرقة مذكرات نشرها سنة 
1993 على نفقته الخاص�ة بعنوان "الزنزانة"، 
واألح�داث  "المس�ار  أن  فض�ل  الح�ظ  وق�د 
والمواق�ف واحدة في الروايتي�ن" وأن التطابق 
الحرف�ي بينهما "وصل إلى 42 نًص�ا"، الغريب 
ة يتمّيز  وهو ما يعكس في ح�دِّ ذاته صفة ُمهمِّ
به�ا ُصن�ع الله تتمّثل ف�ي َش�جاعة المواجهة، 
واعتراف�ه بأنَّه ق�رأ كت�اب "الزنزان�ة" قبل أن 
ًحا "قم�ت بقراءة كّل ما  يكتب “ش�رف”، ُموضِّ
يتعلّق بموضوعي قبل الش�روع ف�ي الكتابة"، 
إال أّن�ه يرى أن ما كتبه فضل "ليس رواية وإنما 
رات شخصّية، كما يشير بنفسه في ُمقدِّمة  مذكِّ

“الزنزانة”.
وانته�ى ُصن�ع الله إل�ى أن المصير المأس�وي 
الذي اختاره لبطله “ش�رف”، ليس له أّي عالقة 
بم�ا وص�ل إليه فضل ف�ي مذكرات�ه. وبقدر ما 
كش�فت هذه الحادثة عن شجاعة ُصنع الله في 
المواجهة واالعتراف، كشفْت عن نقيضه تماًما 
في الوس�ط الثقافّي.فأثناء الضجة التي أثارتها 
أزمة الرواي�ة رفض الكثير من النَُّق�اد التعليق، 
وَمن علّق َرَفَض ذكر اس�مه، ب�ل إن َّكثيًرا منهم 
تغاف�ل األزمة أثناء الكتابة عن الرواية مثل علي 
الّراعي في مقالته باألهرام بتاريخ 20 أبريل من 
العام 1997 تحت عنوان »شرف بين ُنبل القصد 
وصعوب�ة التحقيق" دون أدنى إش�ارة منه إلى 
القضية المث�ارة، كما تناول جابر عصفور على 
م�دار ثالث�ة مقاالت الرواي�ة بالق�راءة النقدية 
في جريدة الحي�اة بعناوين مختلف�ة “مفارقة 
ش�رف” و”ثنائيات ش�رف” و”رواية السجن” 
دون أن يذك�ر قضي�ة الس�رقة، وإن كان أش�ار 
ف�ي المقالة الثالث�ة إلى أن “الزنزان�ة” “أحدث 
ش�هادة عن س�جن التسعينات”، اس�تفاد منها 
ابراهي�م ك�”م�ادة قابل�ة للتضمي�ن الجزئي”، 
وهو نفس ما فعله فاروق عبدالقادر في مقالته 
“نجاح ناقص وفش�ل جميل” ف�ي مجلة “روز 
اليوس�ف”، فق�ال إن الكاتب وض�ع “الزنزانة” 
عل�ى رأس مصادر اس�تفاد منها، وهو ما ينفي 

عنه سوء النية.
ضد اإلمبريالية

الخي�ط ال�ذي يلتزم به صن�ع الل�ه إبراهيم في 
والس�لطة  لإلمبريالي�ة  من�اوئ  أن�ه  كتابات�ه 
في أح�د أش�كالها التعس�فّية وهو م�ا عّرضه 
لتجرب�ة االعتق�ال م�ن ع�ام 1959 وحتى عام 
1964، الت�ي عّبر عن تأثيرها الفادح في روايته 

القصي�رة "تل�ك الرائح�ة"، ث�م ما أس�هب فيه 
من خالل وص�ف أحداثها في عملْي�ه “يوميات 
جن بالنِّسَبة  الواحات” و”شرف”، حتى غدا السَّ
إلي�ه جامعته كم�ا يقول "ففيه عايش�ُت القهر 
والموت ورأيُت بعض الوجوه النادرة لإلنس�ان، 
وتعلّم�ت الكثير ع�ن عالمه الداخل�ي وحيواته 
ل وقرأُت  عة ومارس�تُ االستبطان والتأمُّ المتنوِّ
في مجاالت متباينة. وفيه أيضا قّررت أن أكوَن 

كاتًبا".
ومع أنه كان ينتمي سياس�يًّا لمنظمة “حدتو” 
الش�يوعية، إال أن�ه ال يخف�ي انتق�اده لليس�ار 
فيقول “بعض األحزاب اليس�ارية، تعاونت مع 
نظام مبارك، وأحزاب أخ�رى ُتدلي بتصريحات 
طفولي�ة ال تعّبر عن واق�ع المجتمع، والبعض 
اآلخ�ر منها عاج�ز عن التواصل م�ع الجماهير 
والتفاعل مع طبقات المجتمع الذي يتحدث عنها 
دائًما، وعلى جميع هذه األحزاب توثيق عالقتها 
بالجماهير كي تعود إلى قوتها ونشاطها اللذين 

كانت عليهما منذ سنوات طويلة”.
وينتق�د موقف محم�د البرادعي بض�راوة، أما 
مرسي فهو عنده أقرب إلى "شيخ الزاوية"، ومع 
يس�اريته إال أنه يحبُّ الزعيم عبدالناصر ويقول 
�ق إيجابيات  عنه إن�ه "زعيم وطني عظيم، حقَّ
كثيرة، ولكن أّي إنس�ان له جوانب سلبية أيًضا، 
�لبي في عبدالناصر أن�ه كان يتخُذ قراراته  والسَّ

منف�رًدا". وعن أحداث ث�ورة 25 يناير يقول إن 
"تعبي�ر ث�ورة غير دقي�ق، 25 يناي�ر من وجهة 
نظري انتفاض�ة تم إجهاضها بش�كل ما، و30 

يونيو كانت استعادة لهذه االنتفاضة".
بداي�ة المشاكس�ة واإلثارة تعود إل�ى أّول عمل 
كتب�ه بعن�وان "تل�ك الرائح�ة" إّب�ان خروج�ه 
�جن ع�ام 1966، فعندم�ا قّدمه ليحيى  من السَّ
حق�ي رفضه ووصف�ه بالعم�ل الب�ذيء هكذا 
حس�ب قوله "تقّززت نفس�ي من ه�ذا الوصف 
ًزا شديًدا لم ُيبِق لي ذرة من  )الفيزيولوجي( تقزُّ
الق�درة على ت�ذوق الِقصة رغ�م براعته إنني ال 
أهاجم أخالقياتها بل ِغلظة إحساسها وفجاجة 
عاميته�ا، وه�ذا القب�ح الذي تنبغي محاش�اته 
ع قبحه". نفس الش�يء  وتجّن�ب الق�ارئ تج�رُّ
فعل�ه الكاتب يوس�ف إدري�س وإن كان بصيغة 
أق�ل حدِّة من س�ابقه فيق�ول "كان كاتبها )أي 
الرواية( صريًحا إلى درجة اشمأزت نفسي فيها 
من بعض تعبيراته".ولد في مدينة القاهرة عام 
1937، ألب كان يتنّقل في كثير ِمن المدن، وعن 
س�بب تسميته بهذا االس�م الذي سّبب له الكثير 
من المش�اكل يق�ول "عند والدت�ي كان والدي 
يبلغ الستين من العمر وقام بصالة استخارة ثّم 
فتح المصحف فوضع أصابعه على كلمة "ُصنع 
الله الذي أحسن كل ّشيٍء خلقه”، ومن هنا تمت 

لي تس�ميتي بُصنع الله، ولكن هذا سّبب 

مش�اكل كثيرة، فعندما كنُت في المدرس�ة ألنه 
كان اس�ًما غريًب�ا، وكان دائم�ا مث�ار فكاه�ة 
للناس، أذك�ر أنَّ المدرس كان يق�ول لي )ُصنع 

الله؟ ما ُكلنا ُصنع الله(.
ّا حدث الم�ّد الديني  ف�ي الس�نوات األخي�رة لم�
بدأِت الناس تسألني إذا كنت مسيحيًّا أم مسلًما، 
ولكنى أرف�ض اإلجابة عن هذا الس�ؤال وأقول 
أن�ا قبطي بمعنى مص�ري”. ال ُينكر تأثير والده 
وج�ده عليه ف�ي المرحل�ة األولى حي�ث زّوداه 

بالكتب والقصص لالطالع.
بعد أن تخرج من الجامعة لم يتمّكن من الحصول 
ٍم ُمْس�َتِقٍر، وبع�د خروجه من  عل�ى عم�ٍل ُمَنظَّ
ط رزقه( فيكتب مقاالً لمجلة  الس�جن ظّل )ُيلقِّ
المجل�ة وغيرها، ثم عمل فت�رة في وكالة أنباء 
الشرق األوسط، ثم انتقل منها للعمل بدار نشر 

الثقافة الجديدة، ثّم تفّرع للكتابة بعدها.
يمثِّ�ل كت�اب "إنس�ان الّس�د العال�ي" تجرب�ة 
فري�دة ومثيرة في حياته، وق�د لدت فكرته في 
المعتق�ل، بين ثالثة من الّش�باب ليس�ت لديهم 
أّي تجرب�ة )صنع الل�ه إبراهيم وكم�ال القلش 
ورؤوف مس�عد( وم�ا إن خرجوا م�ن المعتقل 
تباًع�ا ع�ام 1964، حت�ى ب�دأوا ف�ي التخطيط 
للرحل�ة دون أن يك�ون معهم مص�در للتمويل، 
وبالفع�ل ذه�ب الثالثة في مغامرة إلى أس�وان 
في قط�ار م�ن الدرجة الثاني�ة بعد االس�تدانة 
م�ن األصدق�اء، وهناك كتب�وا ه�ذا الكتاب بعد 
أْن قّس�موا العمل فيما بينهم، كم�ا أثمرْت هذه 
الّرحل�ة عن مس�رحية “النفق” لرؤوف مس�عد 
ورواية “نجمة أغسطس″ لصنع الله إبراهيم. 

ومع هذه التجرب�ة الجماعّية إال أن لديه عزوًفا 
عن االختالط في الجماعات والتجمعات الثقافية 
"ليس موقًفا منها" كما يقول بل ألنه يميل الى 
الوح�دة، كما أّنه لم يعد لديه وقت "ليضّيعه في 
الجلسات و’القعدات’ في وس�ط البلد"، بالرغم 
من أنه من األعضاء المؤسسين الّتحاد الُكّتاب، 
وشارك في أّول اجتماع تأسيسي له عام 1975.

يتمّي�ز ُصنع الله إبراهيم بغزارة اإلنتاج، وتنّوع 
كتابات�ه التي تجمع بين الّس�يرا ذاتي والتوثيق 
التاريخي، والنق�د االجتماعي لظواهر وأنظمة 
خاصة النظام الرأس�مالي كما في رواية "ذات" 

التي كانت أشبه بوثيقة إدانة لعصر السادات.
إبراهي�م مش�غول � دائًم�ا � بقضي�ة الحري�ة 
والعدالة، ومع األسف رغم الدعوات والصيحات 
فه�ي غائبة، ومن ثمة يأتي اإللحاح في تناولها 

ف�ي أعماله، وفي س�بيل ه�ذه القضاي�ا يكون 
جن أو القهر الذاتي،كما ال  مصير أبطاله إما السَّ
يقدم في رواياته التاريخ الرس�مي الذي تمتلئ 
به صفحات الكتب وإنما التاريخ الذي يراه هو، 
كما ال يتوانى عن انتقاد وتعرية األنظمة العربية 
ف�ي زم�ن االنته�اكات والخض�وع والتدخالت 

الغربية كما في رواية "وردة" العمانية.
وينتقد أميركا اإلمبراطورية االستعمارية التي 
ال يتوانى عن وصفه�ا بأنها "إمبراطورية قمع 
واس�تغالل وع�دوان وتغلف كّل هذا بش�عارات 
براقة وجوفاء، كما أنه�ا تدعم القمع وُتحاِرب 
الديمقراطّي�ة حت�ى تضمن اس�تقرار األوضاع 
وبقاءها على ما هي عليه في العالم الثالث"، كما 
ه�و ظاهر في رواي�ة “أمريكانلي”. وقد يذهب 
بعيًدا إلدانة العالم أجمع وأيًضا األيديولوجيات 
الت�ي أنش�بت صراع�ات وتقس�يمات كم�ا في 

روايته األخيرة “برلين 69″.
التمثيل االستعاري

إذا كان ل�كلِّ كات�ٍب م�ن جيل الس�تينات بصمة 
معينة تظهر في أعماله، فإن صنع الله إبراهيم 
يكاد يكون صاحب تقنية الكوالج داخل أعماله، 
وأيًضا مبتدع التمثيل االس�تعاري بال منازع في 
الرواية كقول بطل اللجنة "رفعُت يدي المصابة 
إل�ى فم�ي، وب�دأت آكل نفس�ي".بل إن أعماله 
�خرية م�ن هذا  جميعه�ا تتس�م بن�وع من السُّ
الواق�ع المفجع، كما تتمّي�ز جميعها إلى جانب 
دق�ة الوصف باط�راد تفاصيل الحي�اة اليومية 
بكافة أش�كالها م�ن طعام واغتس�ال وتريض 
وقراءة الصحف بإس�هاب يدعو إلى االس�تفزاز 
في بع�ض األحيان.َصَدَرت لصن�ع الله إبراهيم 
كتاب�ات عّدة منذ ص�دور روايت�ه القصيرة تلك 
الرائحة مروًرا بنجمة أغس�طس وذات واللجنة 
وبي�روت بيروت )عن الحرب األهلية في لبنان( 
والتلّص�ص  وأمريكانل�ي  والقبع�ة  والعمام�ة 
ويومي�ات الواح�ات وص�والً إل�ى آخ�ر أعماله 
الجليد ثم برلين 69، إضافة إلى بعض الترجمات 
وكان آخره�ا كت�اب "التجرب�ة األنثوية" وهو 
عبارة عن مختارات قصصّية لدوريس ليسينج، 
وإدن�ا أوبريان، ومارلي�ن فرنش، وفرانس�واز 
مالي�ه. جميع ه�ذه األعمال تضع�ه في مصاف 
كبار الكتاب الذين أولوا أهمية للشكل الجيد في 
الكتاب�ة باعتمادهم تقني�ات حديثة، إضافة إلى 
تصدي�ر قضايا اإلنس�ان الجوهرية والمصيرية 

في الواجهة.

كل احلكاية
اترك هنا قميصك،المفتوح عنوة على الصدف،بخيوطه 
الحري�ر ،بعطر جل�دك الباق�ي فيه عن�وة ..ال لم اعد 

احب�ك،كل الحكايهانن�ي اخ�اف برد الش�تاء الطويل 
،فأرمي�ه عل�ى جس�دي ببرودالتدفأ،وحين اش�تاق 
للربيع بعد مطر امرغ جس�دي به ،لتتس�لل ش�قائق 

النعم�ان ..تداع�ب ذاكرت�ي ..تس�حبني ل��� نركض 
ونرك�ض حتى ننهك ..انام على صوت ضحكتك ليس 

بفعل الشوق .

كل الحكاية ،انه يشبه حفيف المطر على نافذة القمر 
وهو يدندن الحانه بأصابع الوترحتى انام .... ال أكثر 

..؟!

فالديمري لينني

حاول أن يتش�به ب )فالديمي�ر لينين ( هذا القادم 
من خل�ف البقرة .. رس�م ف�ي مجلت�ي والمزمار 
حكاي�ات علي باب�ا .. أدعى أنه أنج�ز أفضل أبداع 
.. صب�اح اليوم صادفته يحمل حقبة س�وداء على 
ظهره .. مرتدياً قميصاً أبيض .. أشاح وجهه عني 

.. متقمصاً دور المتدين .. 
نسائم الصباح تحمل طيات ساخنة رغم أن الوقت 
مبكراً .. العربات المنطلقة نحو وجهتها .. عالمات 
دالة على نش�اط مزي�ف .. ربما البع�ض اليكترث 

لمودة المساء .. لكنه يبقى مزيفاً .. 
دائماً يتبجح بش�بهه بمن قاد الثورة البلش�فية .. 
يمني نفس�ه بتطابق الشكل لكن المحتوى بينهما 
بعيد .. يقال أن فالديمير يحمل عقال تحليلياً كبيراً 
.. وكاريزم�ا حض�ور ط�اِغ .. لك�ن صاحب�ي هذا 

اليحمل داخله سوى الزيف .. 
ي�ذرع الطريق رواح�اً ومجيئاً .. معتقداً أنه ش�يئاً 
مهم�اً .. عند منعطف االس�تدارة الت�ي تفصل بين 
منطقتي باب المعظم وس�احة الميدان أستوقفته 
حسرة ندت عنه بالقرب من باعة الخضر .. صديقه 
المخمور أخبره : يجب عليك أن تغير من طباعك .. 
ضحك بصوت مبحوح ..بانت اس�نانه التي كساها 

قير السيكاير .. 
في االيام االخيرة غزاه الشيب بانت مالمح قسوة 
ف�ي وجهه الكئي�ب .. حاول صبغ ش�عره ولحيته 

لكنه لم يفلح فقد بقيت عروقهما بيضاء .. 
فالديمي�ر ليني�ن كان يحمل هماً أنس�انياً ثقيال .. 
ل�م يحاول ق�ط أن يقلد أحداً أخر غير نفس�ه .. لذا 
كان صادقاً مع محبيه .. فصنع مجداً يغبطه عليه 

االخرون .. 
بينهما فاصل اليتوقف عند محك .. 

نه�اري كان كئيباً .. أيقنت وهي خصلة ال أحبها .. 
أن مج�رد رؤيته تعكس جانباً س�لبياً في عالقاتي 
.. وضعت الجريدة التي كن�ت احملها أمام وجهي 

البعد شكله عني .. 
تس�ألت داخل�ي : لو ألتقيت الش�خص الحقيقي .. 
هل كنت أفع�ل ما أفعله االن ..؟ األجابة حتماً ال .. 

بسبب الفرق الحاصل في جوهرهما .. 
ما بي�ن رجل يقود ث�ورة ليبني صرح�اً مهماً في 
مسير البشرية .. وبين نكرة ليس بينهما من شبه 
س�وى اللحية النابتة على ذقن�ه .. عوالم كثيرة .. 

وتقاطعات التلتقي عندها محطات متعددة .. 
رغم ماجرى كنت أمني النفس .. أن أطوي صفحة 
هذا الرج�ل الممقوت .. وأدعاءه الكاذب .. ترى ما 

الفرق بين الشاخص وظله .. ؟ 
هل يستويان في التعامل ؟ الشمس حينما تسقط 
عليهما متعامدة اال ينحسر الظل ويبقى الشاخص 
ثابتاً اليتزحزح .. الكتب الحمراء التعني بالضرورة 
أنها كت�ب الحزب الش�يوعي .. ربما هي مجالت 

ليالي حمراء .. 
يا لهذا الفرق الشاسع بين أن تقرأ جريدة طريق 
الشعب أو تتصفح مجلة ُعري .. كالهما يحمل 
نف�س الجنس من الورق لك�ن الفارق بينهما 
كبير .. بين من يحمل همك كأنس�ان .. وبين 

وجعك المزري تحت الحزام ..
لذا تعالي الليلة نطوي المساء على أوجاع 
الفقراء والنازحي�ن .. حتى نكتب أبجدية 
ل�م يتعلمها أح�د بعد .. على أن التش�ابه 
ف�ي االش�كال اليعني نف�س المضمون 
.. أيتها النجمة التي طوتها يد الس�ماء 
الترحل�ي نحو تخوم بال بصيص .. الننا 

بحاج�ة اليك حتى تدلينا على طري�ق الحق .. لقلة 
سالكيه ..

شعراء لبنانيني منسيون
 

عن “دار الفارابي للنش�ر”، ، صدر كتاب “ش�عراء لبنانيون 
منسيون”، تأليف نجيب البعيني. والكتاب يتناول عددا من 
الش�عراء اللبنانيين المنس�يين الذين طواهم الزمن فغاب 
ذكرهم وضاع ش�عرهم.بعض الش�عراء مّم�ن اختارهم 
المؤلف ليس لهم دواوين، م�ا تطلّب العودة إلى ما كتب 
عنهم ف�ي الصحف أو المجالت، والبح�ث في المكتبات 
العام�ة عّما تحتوي م�ن كتب تفي بالغ�رض المرجّو.
لق�د لمس في ش�عر ه�ؤالء الذي�ن اختاره�م، جودة 
السبك ومتانة العبارة المشحونة بالوجدان والعاطفة 

الملتصقة بهموم المواطن، فكانت في ش�عرهم قضايا أثاروها 
وناضل�وا م�ن أجلها، فهل نتركها هكذا تذهب س�دى أو داخل األدراج ُنهبة النس�يان 

وكّر الزمان؟

العراق بني القرنني السادس عرش والثامن عرش 
 

يتضم�ن كتاب “رحال�ة أوروبيون في العراق بين القرنين الس�ادس عش�ر والثامن 
عش�ر”، الصادر حديثا، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر معلومات في غاية 
األهمي�ة، ألن الرح�الت الت�ي يتضمنها تمثل رواي�ات تاريخية معاص�رة لألحداث 
خ�الل مدة إقامة الرّحالة في المنطقة التي زاره�ا، وهي تعادل الوثيقة التي يهتم 
بها الباحث�ون والمؤرخون في تاريخ العراق الحدي�ث. والكتاب من ترجمة خالد 

عبداللطيف حسين ومراجعة الباحث أنيس عبدالخالق محمود.
الرحالت التي تضمنها كتاب “رحالة أوروبيون في العراق بين القرنين السادس 
عش�ر والثامن عش�ر”، الواقع في 368 صفحة من القط�ع الكبير، توثق وتؤيد 
أو تخال�ف أحيانا الكثير من المعلومات الواردة في كتب الحوليات أو المؤلفات 

التاريخية األخرى.

لطفلة من �صنعاء 
د.عبا�س العلي

لطفلة من صنعاء 
ترمق السماء بعتب

يا رب الشعب....
..... أنزل إلينا ببعض ماء

وأطفئ اللهب
*****

يا أبونا الكبير الممدد على السرير
هتكونا أوالد الزانية 

من حجر األفاعى
أهدونا .... نارا وشرارا وغضب

وأنت ممدد على الكرسي
ال حراك
وال عتب
*****
ال تأت 

فقد ال تحتمل منظر الدم المتيبس على جدران منازلنا
أبعث لنا واحدا أو أحد
من حاملين العرش 
أو السارحين باألفق

ببعض ماء
يطفيئ سعيرا يأكل أجساد

عانقها الموت غصبا..... وما وقد وجب 
وأغتصبها 

من يحمل مفاتيح بيتك األسود ذا العتب
*****

ال نريد عنب منك
وال يا بس وال رطب

فقط أخبر المهووس بقتلنا
نحن شعب 

ال نموت أو يهلك الوجود من قبلنا
أو حتى نرفض الطلب 

*****
ال وال إال وال .... نحن شعب ..

ال نلعب كالصبيان
وال نهرم كالخرفان

نحن الواجب إذا وجب
*****

والموت المعتق بالموت والموت إذا حسب
قل يا أبنا شيئا .....................أخبر به جدتي

وأمي ورفقتي الصغار
سأقول لهم .. يقول أبوكم الذي بالسماء 

تبت يدا من يذبح الشعب
يا عجب

ومنك عجب ......

�صالح جبار خلفاوي

مرڤت غطا�س 



Apago PDF Enhancer

هموم النا�س11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )955(  االحد 26  نيسان  2015

قناة اجليش بني االعامر 
واالمهال

       حسين علوان
تع�د القن�اة االروائي�ة المس�ماة ب�)قن�اة الجيش( 
احدى انج�ازات ثورة الرابع عش�ر م�ن تموز، وقد 
س�ميت بهذا االس�م تكريم�ا لدور الجي�ش العراقي 
الذي كان جيش�اً لالعمار والبناء والدفاع عن س�ور 
الوطن.يبلغ ط�ول القناة  حوالي 24 كم  حيث تمتد 
م�ن منطقة افاق عربية ش�مال ش�رق مدينة بغداد 
الى منطقة الرس�تمية جنوب الشرق، وتتم تغذيتها 
من نهر دجل�ة ومصبها في ديالى، اما الغرض الذي 
شقت ألجله،  فهو ارواء االراضي الزراعية الواسعة 
المج�اورة لها، ولكي تش�كل حزام بغ�داد االخضر 
ال�ذي يعمل مصداً للرياح وعواصف الغبار في فصل 
الصي�ف. اال ان القناة أهمل�ت في عهد النظام المباد 
ولم ت�ول اهتماماً يذكر، اال في ح�االت معينة حين 
ترتفع نس�بة الترس�بات في قعرها بس�بب ارتفاع 
نس�ب الملوحة ف�ي التربة الزراعية م�ا يضطر الى 
كريها.وق�د توس�منا خيرا بع�د التغيير حي�ن انتبه 
المعني�ون ف�ي  امان�ة بغ�داد الهمية قن�اة الجيش 
كمش�روع أروائي وس�ياحي ضخم ف�ي العاصمة، 
وهذا ما ش�جعهم للمس�ارعة باحالة تطوير القناة 
وتأهيله�ا الى احدى الش�ركات المنف�ذة ، حيث تم 
التعاق�د مع ش�ركة )المقال�ون الع�رب المصرية( 
وبكلف�ة تبلغ حوالي )146( ملي�ون دوالر،  وكانت 
من  ضمن المشروع تبليط ضفتي القناة بالخرسانة 
الكونكريتي�ة وتعمي�ق س�طحها بزي�ادة متري�ن، 
واقامة الجسور والقناطر والمعابر وانشاء الحدائق 
والمتنزهات والمطاعم ودور االس�تراحة والفنادق 
ومدينة العاب وغيرها من المنش�آت السياحية التي 

تبرز جمالية المكان وتظهرها بمظهر الئق.
في عام 2011  باش�رت الش�ركة المنف�ذة أعمالها 
ودارت عجلة االعمار على طول القناة ، ما أش�عرنا 
كمواطنين بالتفاؤل والفرح، لكن س�رعان ما تبدد 
التفاؤل عند تجاوز الفترة المحددة النجاز المشروع 
وتضاعف الوقت ولم نلحظ او نلمس ش�يئاً س�وى 
االهم�ال وكثبان الرم�ال تعلو الم�كان الذي أصبح 
سمة بارزة وواضحة لمن يمر بالمنطقة ، فقد ترك 
المقيمون على المشروع  العمل السباب نجهلها وال 

يعرفها اال من تعاقد معهم وهي الجهة المنفذة.
دعوة  ال�ى امانة بغ�داد التخاذ اإلج�راءات الالزمة 
من اجل انجاز المشروع عبر معالجة اسباب التلكؤ 
وازالة المعوقات التي تحول دون تأهيل قناة الجيش 
لتكون قن�اة النع�اش االش�جار والبيئ�ة الخضراء 
ومكاناً س�ياحياً ضخماً ووفق شروط ومواصفات 

عالمية.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

أمل الياسري

يحكى أن حاكماً ظالماً كان يقس�و على شعبه كثيراً، وفي 
يوم إش�ترى ثوراً وأطلقه في المدينة، فسحق المزروعات 
وأرع�ب العوائل، وأخذوا يهربون منه خوفاً على أنفس�هم، 
وج�رت األي�ام والناس على ه�ذه الحالة، فخ�رج رجل من 
بينهم قائالً: نجتمع ونذهب الى الحاكم، ونشكو حالنا ليتنا 

نستطيع إقناعه.
مرت عليه�م أوقات عصيبة وهم مترددون بالذهاب، ولكن 
للض�رورة أح�كام فذهبوا جميع�اً وقابلوا الحاك�م، وتكلم 
الرجل نيابة عنهم وألتفت الى جماعته، فلم يجد أحداً خلفه 
ليس�انده في ش�كواه ففكر، ثم ق�ال: أيها الحاك�م إن ثور 
جنابكم وحيد وليس س�عيداً، فنرجو جلب بقرة أنثى يفرح 
بها ويسعد! فضحك الحاكم وقال: سنجلب له انثى، فتعجبوا 
من طلب الرجل وقالوا: ارسلناك لتشكو حالنا من فيل واحد، 
فكيف إن أصبحا اثنين! فقال الرجل: نعم بما أنكم تسكتون 
ع�ن المطالبة بحقكم، فإنكم تس�تحقون ما يلحق بكم من 
الظلم والجور. ال يعد الربح والخس�ارة في النزاع الطائفي 
س�احة للحرب والتنافس، وال يصح ت�رك الخالفات تتطور 
دون إهتمام وحل مقبول، فالتوس�ط واإلعتدال هما طريق 
الحري�ة، وإال كان م�ن الممكن ألهل المدين�ة أن يتفاهموا 
م�ع الحاكم، ويطلبوا منه وضع الثور في قفص كبير داخل 
حدائ�ق قصره، ب�دالً من إحداث�ه الفوضى والخ�راب، وقد 
حدث أن الناس لم يكونوا على قدر المسؤولية، وجبنوا في 
ان يطالب�وا بحقهم، فما كان من الرجل الحر، إال أن يلقنهم 
درس�اً في توحيد الكلمة والموقف، وبالتالي سيعانون من 

ضرر الثور والبقرة على السواء!.
ف�ي كل العص�ور واألح�رار س�ائرون على طري�ق الجهاد 
والتحدي، وإن إختلفت أس�ماء طواغيت أزمنتهم، فهم أكثر 
عدواني�ة وحق�داً على الش�عوب، التي يحكمونه�ا وكأنهم 
ول�دوا ليفس�دوا ف�ي األرض، وما عمروها ب�ل ملؤها قتالً 
وتعذيباً وتشريداً وتهجيراً. الذي يعيش طوال حياته سجين 
ذاته ال يس�تطيع التوجه نح�و العيش الكريم، حتى ولو مأل 
العالم بالصراخ والضجيج، فهو كالطفل النرجسي ال يدرك 
الف�رق بين المقبول والال مقبول ف�ي مجمل القضايا، التي 
تواج�ه بلده وعلى ه�ذا فاألمة المثمرة، ه�ي األمة القادرة 
على التغيير، فال يمكن قبول الحياة تحت حكم رجل س�الت 
عل�ى يديه دماء األبرياء، وأش�اع التميي�ز الطائفي والعنف 
الدموي، طيلة أيامه السوداء وعليه فالحرية جنة فسيحة، 

ال يعكر صفوها إال الحيوانات المجنونة.

جلب بقرة أنثى!

انتباه رجاء

 يعاني اهالي جس�ر ديالى التابع الى محافظة بغداد هشاشة 
الخدم�ات البلدي�ة والصحية والمعيش�ية المقدم�ة من قبل 
الجه�ات المعنية، اذ يش�كو س�كنة منطقة العريفي�ة او ما 
يعرف بش�ارع المشروع من االهمال الخدمي للمنطقة حيث 
تكثر الحفر والمطبات في الش�وارع بس�بب عدم تعديلها او 
تعبيده�ا ومن�ذ فترة ليس�ت بالقصي�رة، كم�ا يصفون حال 
المنطق�ة بالم�رزي لغي�اب الخدم�ات االخرى وعلى س�بيل 
المثال تراكم النفايات واهمال المجاري وشح المياه بحسب 
قوله�م. فيما يق�ول احدهم : ان الحس�نة الوحي�دة حين تم 
نصب مولدات جديدة لغرض تزويد المنطقة بالكهرباء اال ان 
تلك الحس�نة لم تكتمل  فقد اهمل�ت باقي المناطق من نصب 
المولدات الكهربائية والنعرف السبب !اهالي شارع المشروع 
يتس�اءلون اليس من مهام الدوائر الخدمية االهتمام الخدمي 
بالمناط�ق التابعة اليها، فلم�اذا ال يجري االهتم�ام بالواقع 
الخدم�ي ف�ي المنطقة؟لذا يطالب�ون على اق�ل تقدير انجاز 
اعمال نص�ب المولدات الكهربائي�ة، وخاصة مع بداية فصل 

الصيف الحار المعروف بارتفاع درجات الحرارة فيه.
 اهالي جسر ديالى/ شارع المشروع

ف�ي خط�وة غي�ر مفهوم�ة عل�ى اإلط�الق 
وتنقصها بعض التفسيرات المنطقية, وزعت 
دائ�رة بلدية ح�ي الزه�ور )الحس�ينية( قبل 
حوالي ع�ام حاويات منزلي�ة صغيرة الحجم 
عل�ى س�اكني من�ازل المدينة الس�تخدامها 
بطبيع�ة الحال في جم�ع النفاي�ات المنزلية 
ولكن ف�ي ظل غي�اب تام آللي�ات تخصصية 
وكابس�ات لجمع  محتويات ه�ذه الحاويات 
من القمامة بعد امتالئها،  حيث تفتقر مدينة 
الحس�ينية )ش�مال ش�رق مدينة بغداد( إلى 
وج�ود آليات جم�ع النفايات تج�وب األحياء 
واألزق�ة كما هو عليه الحال في باقي مناطق 
العاصمة بغ�داد مما يضطر األهالي إلى رمي 
مخلف�ات المن�ازل والنفاي�ات عن�د أط�راف 
أو ف�ي قط�ع  للمنطق�ة  الس�كنية  األحي�اء 
األراضي الس�كنية الفارغة داخل األزقة وهذا 
بدوره يفرغ الخطوة التي أقدمت عليها دائرة 
بلدي�ة الزهور في توزي�ع الحاويات المنزلية 
من جوهرها كونها لن تب�دل الواقع الخدمي 
للمدين�ة في مجال النظافة إلى األحس�ن كما 
يرى المواطنون الذين التقتهم طريق الشعب 

حول هذا الموضوع.
المواطن حسن شدهان انتقد قيام دائرة بلدية 
الزهور في مدينة الحسينية بتوزيع حاويات 

منزلية لجمع النفايات م�ن دون مرور آليات 
البلدي�ة داخل األزقة من اج�ل نقل محتويات 
حاويات من�ازل المواطنين. مبينا أن الخطوة 
غير منطقية أبدا ولن تسهم في تغيير الواقع 
الخدم�ي للمدين�ة إلى أحس�ن مماه�و عليه 
باعتب�ار أن األهالي س�يجدون أنفس�هم في 
نهاي�ة المط�اف مضطرين مج�ددا إلى رمي 
محتويات الحاويات المنزلية بعد امتالئها عند 
أطراف األحياء الس�كنية أو القطع الس�كنية 
الفارغ�ة داخل األزق�ة وبالتالي بق�اء الحال 

على ماهو عليه كالسابق.
وبي�ن ياس�ين أن�ور أن األهال�ي ف�ي مدين�ة 
الحس�ينية كانوا يأملون أن تبادر دائرة بلدية 
الزه�ور إل�ى خط�وة أكث�ر جدية ف�ي مجال 
النظافة وتخليص أحي�اء المدينة من ظاهرة 
تراكم النفايات في األزقة والساحات الفارغة 
من خالل رف�ع النفايات من المنطقة ووضع 
الحاوي�ات الكبي�رة ف�ي مواق�ع مختلفة من 
المدينة وضرورة تسيير آليات جمع النفايات 
داخل األزق�ة بالتزام�ن مع توزي�ع حاويات 

منزلية صغيرة على أصحاب الدور.. متسائال 
عن ج�دوى وجود حاوي�ات جم�ع النفايات 
والت�ي  المواطني�ن  بي�وت  أم�ام  المنزلي�ة 
س�رعان ما تمتلئ بالنفايات م�ن دون مرور 
آلي�ات النظاف�ة لتجم�ع ماموج�ود في هذه 
الحاوي�ات.. أن�ور طالب دائ�رة بلدية الزهور 
إل�ى تدارك هذا الخطأ من خالل تس�يير آليات 
جمع النفايات داخل األزقة واألحياء السكنية 

لمدينة الحسينية.
فيم�ا المواط�ن خال�د إبراهيم اس�تغرب من 
خطوة دائ�رة بلدي�ة الزهورغير المدروس�ة 
بخص�وص  س�يتحقق  الش�يء  أن  باعتب�ار 
القض�اء على ظاه�رة تراكم النفاي�ات داخل 
األزقة بغياب الجهد اآللي المتمثل بالكابسات 
الت�ي يأت�ي دوره�ا بع�د  توزي�ع الحاوي�ات 
المنزلي�ة، مبينا: أن غياب تس�يير آليات جمع 
النفايات في مدينة الحسينية لن يحل مشكلة 
تراك�م النفاي�ات باالكتفاء بتوزي�ع حاويات 

على منازل المواطنين.
وأك�د المواط�ن داوود العصف�وري أن قي�ام 
الدوائ�ر البلدي�ة في بغ�داد بتوزي�ع حاويات 
جم�ع النفايات عل�ى من�ازل المواطنين تعد 
خطوة جي�دة في مجال النظاف�ة والبيئة لما 
لها من أهمية وجمالية في آن واحد. مبينا: أن 
الخطوة البد وان تتكامل جميع تفاصيلها من 
خالل ضرورة إكمالها بوجود جهد آلي يتبعها 

بغية تحقيق الهدف من توزيع الحاويات على 
من�ازل المواطني�ن. العصف�وري يش�ير في 
حديث�ه إلى إمكاني�ة نجاح الخط�ة في باقي 
مناط�ق وأحي�اء بغ�داد الس�كنية المخدومة 
بجه�د آلي متمث�ال بالكابس�ات واليات جمع 
النفاي�ات ولي�س ف�ي مدينة الحس�ينية التي 
تفتق�ر لمث�ل ه�ذه الخدم�ة وغيابها بش�كل 
ت�ام منذ س�نوات طويل�ة مما جع�ل األهالي 
يتعايش�ون مضطرين مع هذا الواقع المزري 
في مجال النظافة ويدفعه�م تبعا لهذا الحال 
إل�ى رم�ي نفاي�ات منازله�م في الس�احات 
الفارغة عند أطراف األحياء الس�كنية وكذلك 

داخل األزقة..
المواط�ن أب�و مهند طالب توجيه س�ؤال إلى 
دائرة بلدية الزه�ور مفاده كما يعبر بكالمه: 
الم يتس�اءل المس�ؤولون في مجال النظافة 
في دائ�رة بلدية الزهور ع�ن مصير النفايات 
الت�ي س�تمتلئ به�ا الحاوي�ات المنزلي�ة في 
ظل غي�اب آليات جم�ع النفايات م�ن األزقة 

واألحياء السكنية في مدينة الحسينية؟.
وتعد مدين�ة الحس�ينية التي يس�كنها زهاء 
الخمسمائة الف نسمة من المناطق السكنية 
الت�ي تعاني من واق�ع خدمي متده�ور على 
جمي�ع الصع�د حيث ل�م يتغي�ر واقعها نحو 
األحسن حتى بعد قرار مجلس محافظة بغداد 
األخير بتحويلها إداريا من ناحية إلى قضاء..

مل ت�شاهم يف حت�شني واقع النظافة يف املنطقة

بلدية الزهور توزع حاويات نفايات منزلية.. ولكن!

يناش�د اهال�ي قري�ة الزه�راء الواقع�ة ف�ي منطق�ة 
جس�ر ديالى التابع�ة اداريا الى مدينة بغ�داد العاصمة  
الس�يد وزير التربي�ة المحترم ال يجاد حل لمش�كلتهم 
الت�ي تتضمن افتق�ار القري�ة لوجود مدرس�ة ثانوية 
للبن�ات حي�ث توجد ف�ي القري�ة متوس�طة الحريري 

فق�ط، واللواتي يكملهن دراس�تهن م�ن الطالبات في 
المتوس�طة ال يقدرن على اكم�ال تعليمهن االكاديمي 
بسبب بعد المدراس الثانوية عن القرية بمسافة كبيرة 
ونتيج�ة الطابع العش�ائري الطاغي ف�ي المنطقة ، ما 
يضطر ذويهن الجبارهن على ترك الدراسة دون اكمال 

تعليمهن.علي�ه اهال�ي القري�ة يرجون س�يادة الوزير 
لاللتفات�ة الى بناتهم الطالبات وااليعاز ببناء مدرس�ة 
ثانوية ف�ي المنطقة او قريبا منها كي يتنس�ى للبنات 
اكمال تعليمهن وبناء مستقبلهن من اجل خدمة البلد.
 غنية فاضل ياس

 المستقبل العراقي/متابعة 
وزعت في ناحي�ة االحرار التابعة الى قضاء الكوت 
400 قطعة أرض سكنية بعد توقف عمليات تنقيب 
النفط ف�ي اراضيها، ويأتي ذلك االجراء في س�عِي 
الجه�ات المعنية  لمعالجة ازمة الس�كن والنهوض 
بواق�ع المدينة التي ش�هدت تراجعا ف�ي خدماتها 
طيل�ة الس�نوات الماضية، اال ان بن�اء تلك االراضي 
م�ازال ينتظر ح�اَل لمش�كلة الحجز النفط�ي, هذا 
االمر أثار اس�تياء االهال�ي الذين كان�وا يأملون أن 
يس�هم اس�تخراج النفط ف�ي انهاء فقره�م ورفع 
مستواهم المعاشي، بحسب مواطنين. ويقول احد 
ابناء المدينة مصطفى ماجد الربيعي: أن استخراج 
النف�ط ف�ي المدينة أث�ر عل�ى المس�توى الخدمي 
والبيئ�ي للمدينة بع�د أن كنا نأم�ل ان يكون عامال 
لرفع مس�توى معيش�تنا والنهوض بالمدينة. ولم 
يقتصر االمر على معاناة المواطنين بس�بب تراجع 
الخدم�ات وبناه�ا التحتي�ة م�ا ح�ال دون تمكنهم 
م�ن بن�اء منازله�م، ب�ل تع�دت المعاناة وش�ملت 
المزارعي�ن المس�تأجرين ألراض�ي الدولة حس�ب 
القواني�ن الزراعي�ة, حيث تم فس�خ عقودهم دون 
تعويض ما زاد من معاناتهم. واضطرارهم للنزوح 
الى المدينة بس�بب قرار المص�ادرة المجحف كون 
تلك االراضي مصدر معيش�تهم الرئيس ويعتمدون 
باعال�ة عائالتهم عليها . وتش�كل تلك المس�احات 
الواسعة من االراضي الزراعية التي تحيط بالناحية 

م�ن  ابرز مص�ادر انت�اج الحبوب.  علي�ه يطالبون 
الجهات المعنية في مجلس المحافظة ايجاد حلول 

لمش�كلتهم الت�ي فاقمت ازمة الس�كن واثرت على 
البنى التحتية للمدينة.

مناشدة أهايل قرية الزهراء اىل وزير الرتبية

لطيف كريم
يشكو المعلمون والمدرسون من مشاكسات 
بعض الطلبة داخل الصفوف واثناء الدرس 
او اثن�اء الف�رص واالس�تراحة ، كالم�زاح 
االش�تباك  وحت�ى  الكالمي�ة  والمش�ادات 
باالي�دي فيم�ا بينه�م ،م�ا يؤثر في س�ير 
الدراس�ة وتلقي المنهج الدراسي، وآخرون 
يعبثون باألثاث المدرسي وتهشيمه وايضا 

ه�ذا يؤث�ر ف�ي س�المة الط�الب االخرين 
وحص�ول اصاب�ات لبعضه�م، منها كس�ر 
اليدي�ن او خدش في العينين و امور اخرى، 

عليه اقترح على ادارة المدارس:
 ، الطلب�ة  م�ن  المشاكس�ين  *تش�خيص 
وإدخالهم في دورات تاهيل نفسي بالتعاون 

مع مديرية التربية.
*على اآلباء واألمه�ات متابعة ابنائهم من 

الناحية الدراس�ية او من نواحي االلتزامات 
االخرى سواء في البيت او المدرسة.

*ان تول�ي وس�ائل االع�الم او منظم�ات 
المجتم�ع المدني االهتم�ام الكافي بثقافة 
نب�ذ  ثقاف�ة  وخل�ق  المجتمع�ي  الس�لم 
المشاكسة والمحافظة على اثاث المدرسة 
ل�دى الطلبة وخاصة ان البل�د يمر بضائقة 

مالية.

مقرتحات لنبذ املشاكسات بني طالب املدارس

أهايل الكوت: مشكلة احلجز النفطي حتول دون بناء مساكنهم

منطقة العريفية يف جرس دياىل 
وضعف االهتامم اخلدمي

لويس فؤاد العّمار



       المستقبل العراقي/متابعة

مضطرب�ة  ومش�اعر  مرهف�ة  بأحاس�يس   
تتعامل منى خالد”30 “س�نة ،مع ما تواجهه 
م�ن مواقف تتع�رض لها س�واء ضمن نطاق 
العائلة أو العمل، األمر الذي يكدر صفو حياتها 
ويجعلها تش�عر بأن الكثير من الناس ضدها.

حساس�ية منى الزائ�دة اتجاه م�ا تتعرض له 
يجعله�ا تس�يء فهم الكثي�ر م�ن التصرفات 
والمواقف التي تتعرض لها، ما يجعلها تخشى 

التعامل مع اآلخرين.

حساسية زائدة
ف�ي حين يعتب�ر خال�د التميمي” 32” س�نة، 
التعام�ل م�ع زميل�ه في العم�ل ال�ذي يتميز 
بحساس�يته العاليه أمرا في غاي�ة الصعوبة، 
خصوصا وأن األمر يتطلب منه الحذر والتفكير 
قب�ل البوح بأي كلم�ة ينطق بها.ويس�تهجن 
التميمي من زع�ل زميله بين الحي�ن واآلخر، 
منوها إلى أنه يسيء فهم الكثير من تصرفات 

وأحاديث الزمالء وكأنها موجهة له تحديدا.
األمر ذاته تعاني منه االطالبه هناء زعل” 20” 
س�نة، التي تس�تصعب التعامل مع صديقتها 
التي تشاركها في الغرفة في السكن الجامعي، 
السيما وأنها تعتبر أي انتقاد أو شكوى تصدر 

عنها هو موجه لها.
وتقول “مللت من االعتذار والمصالحة وتفسير 
كل كبي�رة وصغيرة”، مؤك�دة أن التعامل مع 

مثل هذه الشخصيات يبعث الضجر.
إال أن األم�ر مختلف قليال ل�دى الموظف علي 
حيدر” 40” س�نه “، الذي لم يجد بعد الطريقة 
المناس�بة التي يتعام�ل بها م�ع زوجته التي 
يصفها بأنها ش�ديدة الحساسية، ويقول “أنا 
حريص ج�دا في تعاملي معه�ا وفي انتقائي 
للكلمات الت�ي أوجهها له�ا، خصوصا عندما 

نناقش موضوعا يتعلق بالبيت واألوالد”.
ويؤك�د قائ�ال “في كل م�رة نبدأ به�ا النقاش 
تب�دأ بالب�كاء”، مبينا أنها تبالغ ف�ي تعاطيها 
مع المش�كالت التي تحدث بينهما، حتى إنها 
تتضاي�ق من نبرة صوت�ه إن ارتفعت معتقدة 

أنه يصرخ بوجهها أو يقلل من شأنها.

أصحاب قلوب طيبة!!
والش�خصيات الحساس�ة م�ن وجه�ة نظ�ر 
اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور منذر 

سالم، تملك العديد من المميزات مقارنة بغيرها 
فهم أصحاب قلوب طيبة مسامحة في حال تم 
التعامل معهم بطريقة صائبة، موضحا “نجده 
هذه الش�خصية تتعايش مع معاناة اآلخرين، 

وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم”.
وهذا ما تؤكده خبي�رة مهارات التواصل زينة 
غانم التي تش�ير إلى أن أصحاب الش�خصيات 
الحساس�ة يمتلك�ون العدي�د م�ن الممي�زات 
الجيدة في شخصيتهم، فهم دائماً ما يشعرون 
بمعاناة اآلخرين، وبالتالي فهم أصحاب قلوب 
طيبة متس�امحة، وإذا تعل�م من حولهم كيف 
يتعاملون معهم فيصبح�ون أصدقاء جيدين، 
وذلك ألّنهم من أقل الناس إحداثاً للمشاكل.كما 
أّن لديه�م طاقة خالقة كبيرة، بحس�ب غنما، 
فق�د تج�ده مثالً يكتب الش�عر أو ق�د تجد أنه 

مبدع في مجال ما.
وتبين غانم أن أكثر ما يشغل بال الشخصيات 
الحساس�ة هو مالحظتهم لتصرفات اآلخرين 
يس�تحقون.وهذه  مم�ا  أكب�ر  وإعطائه�م 
الش�خصيات، ، تحت�اج إلى تعام�ل خاص من 
قبل م�ن حولها عن طريق إظه�ار الحب لهم، 
موضحة “وفي الحاالت الش�ديدة ال بأس من 
إظهار عدم المقدرة على تحمل حساسيته مع 
إظهار أخطائه بطريقة غير مباش�رة بحيث ال 

تحرجه”.
أما عالج الحساسية الزائدة، فيكون عن طريق 
اعتراف الشخص بأّن لديه شخصية حساسة، 

وأنها قد تكون متعبة لمن هم حوله، وعليه أن 
يواجه نفسه بكل واقعية.

معاناة في التعامل مع اآلخرين
وهناك من تزيد لديهم هذه الحساسية في رأي 
س�الم، فتجده�م يدققون عل�ى أي تصرف أو 
فعل حتى وإن لم يكن مقصوداً، وهذا غالباً ما 
يكون في حال “الحساسية المفرطة”، مؤكد 
أن الحساس�ية الزائ�دة، تؤدي إل�ى نفور الكل 
من ح�ول صاحبها، فضال ع�ن اتخاذ الحيطة 
والح�ذر الكبير ف�ي التعامل مع�ه؛ اتقاًء ألي 

سوء فهم قد ُيحدث العديد من المشاكل.
ويذه�ب إل�ى أن كثيرا م�ن األش�خاص الذين 
يملكون ش�خصية حساس�ية مرهفة بشكل 
مبالغ فيه؛ يعانون بشكل واضح مع التعامالت 
اليومية مع غيرهم، مما يجعلهم أكثر عرضة 

للشعور بالحزن والكآبة والتقلب المزاجي.
وهؤالء يتأثرون بش�دة ب العوامل الخارجية 
المحيط�ة بهم والخارجة عنهم، وفق س�الم، 
فه�م م�ن الش�خصيات الت�ي تفس�ر الكلمة 
عل�ى أكثر مما تحتمل، مش�يرا إلى أّنهم كذلك 
يفس�رون النظ�رة والحركة بحي�ث يبالغون 
مبالغ�ة ال معن�ى وال مب�رر له�ا، كم�ا أن�ه ال 
يوج�د لديهم أي أساس�يات في تلق�ي األمور 
والسلوكيات والتصرفات ومعرفة الرد عليها، 
ويشعرون بعدم تقدير اآلخرين لهم وتهميش 

قدراتهم وجهودهم.

الخشية في 
التعامل

األربعيني  أن  بي�د 
تميم غالب يخشى 
التعام�ل  كثي�را 
الش�خصية  م�ع 
الحساس�ة، قائ�ال 
ف�ي  تلقائ�ي  “أن�ا 
أحبذ  وال  تعامالتي 
الزائدة  الرس�ميات 
والتعام�ل الدقيق”، 
يتس�بب  الذي  األمر 
أثناء  له بتعب كبي�ر 
أصحاب  م�ع  تعامله 
الشخصية الحساسة.

ويق�ول “مث�ل ه�ؤالء 
يفسرون األحاديث على 

حسب مزاجهم وحالتهم 
النفس�ية، فأنا أحاول عدم 

االحتكاك بهم أو مناقشتهم 
ب�أي موض�وع كان، وأراعي 

أثن�اء جلوس�ي معه�م حركات 
ي�دي وتعابي�ر وجه�ي؛ كي ال 
أفهم بش�كل خاط�ئ، ومن ثّم 
أضع نفسي في موقف سخيف 

لتبرير مالم يقصد.

       المستقبل العراقي/متابعة

الس�يدأبو ولي�د “40”ؤ س�نة،مظهرا م�ن  يص�ف 
المظاهر السلبية في المجتمع التي تدل على العبثية 
وعدم التحض�ر فيما نراه في الحدائ�ق والمتنزهات 
العامة.يقول، “اصطح�ب عائلتي بين الحين واآلخر 
في رح�الت ترفيهية ألحد المتنزه�ات بهدف قضاء 
أوقات جميلة تكسر روتين الحياة اليومية، وبالرغم 
من جمالية المكان إال أن أكثر ما يثير أسفي وغضبي 
هو مش�اهدة غالبية األش�خاص يلق�ون بمخلفات 

مأكوالتهم ومش�روباتهم عل�ى األرض من حولهم، 
رغم وجود س�الل للقمامة”.ويوجه أبو وليد أس�فه 
لم�ا يراه بقول�ه ديننا دين النظافة، لم�اذا ال نحافظ 
على المكان ونتركه جميال نظيفا كما دخلناه ليتمتع 
به غيرنا، وباعتقادي أن من يتصرف بهذا الشكل في 
األماك�ن العامة يتصرف هكذا بمنزل�ه، فلماذا نترك 

انطباعا سيئا كهذا أمام زوار بالدنا.
عندم�ا نتأمل ف�ي كثير من س�لوكياتنا الحياتية في 
واقعنا المعاش، نرى أن هناك العديد من السلوكيات 
الس�لبية، ومع م�رور الوقت أصبح�ت كأنها عادات 

متوارث�ة تلتصق باألفراد، وه�ي في حقيقة األمر ال 
تعدو أن تكون س�لوكيات عبثية تن�م عن تباطؤ في 
الوعي المجتمعي وعجز عن استيعاب معنى التطور 
الحضاري لألمم والش�عوب واخت�الل ثقافي عززته 
قيم هش�ة.“لوال المربي م�ا عرف�ت أن أربي” بهذه 
الكلم�ات عبر االختصاص�ي الترب�وي محمد هادي 
عن الحلقة المفقودة لدينا، فاهتمام األهل بالصالح 
الع�ام أو الممتلكات مفقود نتيجة االس�تعمار التي 
مرت بها الشعوب سابقا، فلم ينعكس ذلك على أبائنا 
في عهد االس�تقالل، وهذا ال ينمو بش�كل متس�ارع 

مع س�رعة اإلنجازات ف�ي األماك�ن العامة.ويقول، 
“يج�ب أن يعي المواطن مفه�وم المواطنة، بأن هذا 
البن�اء أو هذا الش�ارع لم ننجزه إال م�ن خالل الدفاع 
عن هذه الممتل�كات وحمايتها، فف�ي حالة غضب، 
يكون المنشأ العام دائما عرضة للتخريب، فلم يتجذر 
بداخلن�ا ش�عور بأن ه�ذا البن�اء لي، بنين�اه ودفعنا 
ثمنه نحن”.ويش�يد بدوراألس�رة في تنشئة أبنائها 
ثقافيا واجتماعيا منذ البداي�ات، كما يحث أن تكون 
هناك س�لطة رادعة وتطبق عل�ى الجميع في تجنب 

السلبيات التي تحل باألماكن العامة.

وتعبر المعلمة آيات الخالدي عن استيائها الشديد من 
كيفية تعامل الطالب مع الممتلكات المدرس�ية بكل 
عنف في المدرس�ة، فيقبلون على تكس�ير المقاعد 

والطاوالت واألبواب ويكتبون عليها ويشوهونها.
وتتاب�ع، أيضا ف�ي دورات المياة يترك�ون الصنابير 
مفتوح�ة بعد اإلس�تعمال، وينس�اب الم�اء ويهدر، 
ويلق�ون بالمخلف�ات ف�ي األحواض فتتس�بب في 
انس�دادها، وغيرها العديد من الس�لوكيات الس�يئة 
ال�ذي يضره�م قب�ل غيرهم.كم�ا تلقي الل�وم على 
أمهات الطلبة لمثل تلك التصرفات الس�يئة، وتتمنى 

منه�ن توجيه أبنائهن للحفاظ على مدرس�تهم كما 
يحافظون على منازلهم.ويقف السيد أبو سلطان”54 
“ س�نة ،مندهش�ا وحزينا أمام ما يراه في وس�ائل 
المواص�الت التى تكل�ف الدولة الماليي�ن، فالبعض 
يمزقون المقاعد، ويكسرون النوافذ فتصبح كعدمها 
التقي من البرد وال تحمي من أشعة الشمس، بسبب 
ش�خص هوايته التخريب.ويتابع، بل نجد البعض قد 
كتب على جدران تلك الوس�ائل اإله�داءات وعبارات 
للذك�رى، أال يعلم هؤالء أن ه�ذه المواصالت وجدت 

لخدمتنا، فلماذا نسيء استخدامها.
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الشخصية احلساسة ترهق صاحبها

سلوكيات سلبية جتد طريقها بني ابناء املجتمع

 م�ا إن يدخ�ل الطال�ب عصام محم�ود مدرس�ته حتى تبدأ 
مناكفات زمالئه له وغمزهم ولمزهم عليه، وما يرافق ذلك 
من ضحكاتهم المجلجلة، ما يجعله يش�عر بالكآبة والحرج 

إلى حد كره المدرسة والدراسة.
يق�ول عصام )10 أعوام( “أش�عر باالختناق عندما أس�مع 
اس�م مدرس�تي، ليس لدي أصدقاء”، متابعا “كوني سمينا 
أس�مع يوميا تعليقات كثي�رة من قبل الطلبة تس�خر مني 
ويصفون�ي بصفات تبكيني”، مضيفا “بت أكره المدرس�ة 

وأتمنى الخروج منها نهائيا”.
ورغم محاوالت والد عصام الذهاب للمدرسة أكثر من مرة 
ليضع اإلدارة بصورة ما يتعرض له ابنه، إال أن ذلك لم يغير 
ش�يئا، كما يقول، فف�ي كل مرة توبخ فيه�ا اإلدارة الطلبة 

يعاودون في اليوم التالي تكرار الموقف نفسه.
يتعرض كثير من الطلبة في المدرسة إلى استهزاء وسخرية 
بعض زمالئهم بس�بب إما شكلي أو اختالف في تصرفاتهم 
عن غيرهم، م�ا يجعلهم يمقتون الذهاب للمدرس�ة ويؤثر 
في نفسيتهم سلبا وفي تراجع تحصيلهم األكاديمي أيضا.

مج�رد أن تصح�و الطالبة ف�داء فايق من الن�وم حتى تبدو 
عليه�ا نوب�ات الكآبة والتثاق�ل من الذهاب الى مدرس�تها، 
والسبب بشعورها هذا أن بعض الطالبات ال يقبلن صداقتها 
كونه�ا “داكنة البش�رة”، حتى أن بع�ض زميالتها يمزحن 

معها بقولهن “تبدو بشرتك متسخة”!
تقول وال�دة فداء، وه�ي طالبة في االبتدائ�ي “دائما تعود 
من المدرس�ة تبكي وتصرخ في وجهنا، وتكره مدرس�تها 
وتتمنى أن تنتهي حياتها”، متابعة “رغم محاوالتي دعمها 
نفس�يا والتحاور معها عن أنها جميلة وإن كانت بش�رتها 
داكنة وأنها تمتلك صفات جيدة مميزة عن غيرها إال أن ذلك 

ال يغير من موقفها من زميالت المدرسة”.
وتؤكد الوالدة، أن تحصيلها العلمي “من س�يئ إلى أس�وأ”، 
ولذلك هي تفكر جديا في تغيير مدرستها للمرة الثانية، وما 
تخافه مواجهة ابنتها لهذه المشكلة مجددا، ما يضاعف من 
األثر النفس�ي واإلحباط عليها، منوهة إلى أنها في مرحلة 
بح�ث دائم لطفلتها عن صديقة في المدرس�ة تخفف عنها 

ذلك الحزن وتجعلها أقوى في مواجهة زمالئها.
وفي هذا الس�ياق، يؤك�د الباحث االجتماعي واألس�ري د. 
فتحي طعمه، أن هناك مرحلة تؤثر فيها المش�اكل الصفية 
أكث�ر م�ن غيرها عل�ى التحصي�ل العلم�ي، وه�ي مرحلة 

الصف�وف م�ن الخامس االبتدائ�ي حتى الثام�ن اإلعدادي، 
الفت�ا إلى أن كثيرا من المدرس�ين يش�كون من طالب هذه 
الصف�وف، بس�بب “الفوضى وكثرة الحرك�ة وقلة االنتباه 
وعدم الرغبة في أداء الواجبات والنسيان وكثرة المشاجرة 
م�ع بعضهم بعض�ا والغيرة، وغيرها م�ن الخصائص التي 
يعتبرها المعلمون مشاكل صفية وتؤثر سلبا على التحصيل 

العلمي للطالب”.
ويقول طعمه إن السبب يكون أحيانا “الغيرة أو كره الطلبة 
لبعضهم بعضا، أو التالسن الشديد أو الضحك على اآلخرين 

ألجل موقف أو شكل أو لون شخص”.

ويقول طعام إن على المدرس�ين أن يتبع�وا النصح أحيانا، 
والزج�ر والتوبي�خ والعق�اب أحيان�ا أخرى ك�ي ال يتكرر 
الموق�ف، الفتا إلى ضرورة تبلي�غ اإلدارة بتصرفات الطلبة 
الذي�ن يتم�ادون عل�ى غيره�م والعمل عل�ى تصحيح هذه 

السلوكيات.
من جهتها، تبين المرشدة في إحدى المدارس رائدة الكيالني، 
أن هناك ش�كاوى من طلبة كثر بسبب ما يتعرضون له من 
س�خرية الطالب، وأن هناك كثي�را من المعلمين ال يعرفون 
ما هي الطريقة الصحيحة لضبط الصف، مشيرة الى أهمية 
أن يكون المعلم قريبا من الطلبة يبدد الخالفات فيما بينهم 

ويعمل على إصالح الصف ونشر الحب بينهم ليتخلصوا من 
أسلوب اللمز أو الضحك أو السخرية بين بعضهم.

وتنصح الكيالني المعلمين بأن عليهم توحيد نوع المعاملة 
بي�ن الط�الب وإعط�اء دور مه�م للنش�اطات الالمهنجية 
بينهم وتوزيع الطالب جميعهم بش�كل عش�وائي وجعلهم 

يتعاونون إللغاء الحواجز بينهم وصهر أي خالفات.
وتنوه معلمة مادة العلوم في إحدى المدارس خالدة صباح، 
إلى أن كثيرا من الطالب يعتقدون أن السخرية على بعضهم 
أو افتعال المش�اكل واالزعاج يجعلهم “كبارا في المدرسة، 

ولهم هيبتهم وأنهم من يخيفون األصغر منهم”.

وم�ن هن�ا، ت�رى خال�دة أن عل�ى المعل�م “ف�رض هيبته 
بالطريق�ة الصحيح�ة وجعلهم يقومون س�لوكهم ويجب 
أن يتفهم المعلمون طبيعة المرحلة والحاجات األساس�ية 

للطالب”.
في حين يبين اختصاصي علم النفس د. أنس ، أن المعلمين 
والمعلم�ات والقائمي�ن عل�ى إدارة أي مدرس�ة هم س�بب 
رئيسي فيما يتعرض له الطالب داخل أسوار المدرسة ومن 

أي أثر نفسي اجتماعي.
ويق�ول :” إن الس�خرية وع�دم االحتواء يجع�الن الطالب 
ش�خصا متمردا أو انطوائي�ا أو عدواني�ا وجميعها صفات 
س�يئة هم م�ن أخرجوا فيه هذه الصفات الس�يئة وهم من 

جعلوه يكره المدرسة ويصبح تحصيله العلمي متدنيا”.
ويش�ير :”أحيان�ا من يلقب بع�ض الطالب بألق�اب تجعله 
س�خرية الصف هم المعلمون أنفسهم”، متابعا “من يطلق 
أبو سمرة، على سبيل المثال، أو من يقول عن طالب كسالن 
أو غيره�ا، فه�ي ألقاب تجعل من الش�خص عدائيا وكارها 
للمدرس�ة، وتجعل الطلب�ة اآلخرين يتم�ادون على الطالب 

نفسه”.
ويشدد د.انس:” على ضرورة أن يتعاون األهالي منذ البداية 
على زرع الثقة تماما في نفس ابنهم أو ابنتهم منذ الطفولة 
فمن   يمتلك بش�رة س�مراء، على سبيل المثال، عليهم أن ال 
يس�محوا ألحد بالسخرية عليه، وإس�ماعه كلمات اإلطراء 
الحقيقي�ة وتربيت�ه تربي�ة جميل�ة تجعله يفرض نفس�ه 
للمجتمع ويح�ب العلم فالكثير من األهالي يكونون س�ببا 
أيضا في التأثير على نفس�ية الطف�ل ويكونون هم أول من 

سخر منه وسببوا له العقدة”.
م�ن جانبه، يبين اختصاصي عل�م االجتماع د.محمد جابر، 
أن :”هناك أمرا تربى عليه المجتمع ونظرة عامة للموضوع 
تجع�ل منها ظاه�رة عامة، فعلى س�بيل المث�ال “كثيرون 
يس�خرون ممن يملك جس�دا س�مينا، أو كان ذا لون بشرة 
س�مراء أو شعر مجعد، أو قصير القامة وحتى الطويل جدا 

يندرج تحت السخرية”.
وه�ذا س�لوك اجتماع�ي “خاط�ئ ومعم�م عل�ى الجمي�ع 
لألس�ف”، وف�ق جابر ال�ذي يق�ول “على األفراد تحس�ين 
س�لوكهم وخلقهم، وجعل فكرة أن االختالف مطلوب بين 
البش�رية ولهذا خلقنا الله مختلفي�ن”، مضيفا “نحن بهذه 
الطريقة نكمل أنفس�نا والظواهر الكونية المختلفة وبهذه 
الطريقة إن تربى عليها الطفل فلن تكون لديه أدنى مشكلة 

في تقبل اآلخر على اختالفه”.

سخرية الزمالء تدفع الطالب اىل الرتاجع دراسيًا
       المس���تقبل العراقي/متابعة 



ملفات13
www.almustakbalpaper.net

العدد )955(  االحد 26  نيسان  2015   

      جون جابر 
 

»دويتش�ه بانك« هو المنافس 
األخي�ر من ال�وزن الثقي�ل. ففي 
حي�ن إن المصارف االس�تثمارية 
األوروبي�ة األخ�رى – م�ن بينها 
باركلي�ز وي�و ب�ي إس وكري�دي 
س�ويس - تراجعت إلى الخدمات 
والخاص�ة،  لألف�راد  المصرفي�ة 
وسط اس�تياء المساهمين وأزمة 
التنظيم، »دويتشه« يفعل العكس. 
إنه يريد أن يصبح أقرب إلى مثال 
»جولدم�ان س�اكس«، وليس أقل 

من ذلك.
ق�ال أنتوني جنكين�ز، الرئيس 
التنفي�ذي ل�� »باركليز«، الش�هر 
الماضي »أنا لست شخصا صبورا 
النتائ�ج  أن  إل�ى  ملمح�ا  ج�دا«، 
الباهتة في المصرف االستثماري 
التاب�ع له قد تدفع�ه إلى التخلص 
من�ه. »دويتش�ه« ه�و الصب�ور. 
الرغ�م م�ن االضطرابات  وعل�ى 
والنكس�ات والش�ك ف�ي س�وقه 
المحلي�ة المحافظ�ة، تمك�ن من 
تنمي�ة مصرف االس�تثمار التابع 
ل�ه عل�ى م�دى ثالثة عق�ود، منذ 
ش�رائه »مورجان جرينفيل« في 

عام 1989.
بذلك،  يسرني قيام »دويتشه« 
وأنه ال ي�زال يريد التنافس مع ما 
كان يطل�ق علي�ه يوما »ش�ريحة 
انتف�اخ« - المص�ارف وش�ركات 
الوساطة التي يقودها »جولدمان 
س�اكس« و«مورجان س�تانلي«. 
أوروبا تحتاج إلى بطل واحد على 
األقل في شكل مصرف استثماري 
عالمي. ودون وجود واحد، تبقى 
في خطر االتكاء كثيرا على »وول 
ستريت« لتشكيل وتشغيل أسواق 
رأس المال التي تتطلبها شركاتها 

- الكبيرة والصغيرة.
ف�ي  تج�اوزات  ش�هدنا  لق�د 
المالي�ة، كما ش�هدنا  الت�داوالت 
تش�دد  التنظيمي�ة  األجه�زة 
القواني�ن. إنه�م عل�ى ح�ق، لكن 
أحد التأثيرات ه�و تعزيز الهيمنة 
األمريكية. وحذر جيمي دايمون، 
الرئي�س التنفي�ذي لمصرف جيه 
بي مورجان تش�يس، هذا الشهر 
م�ن أن�ه »إذا لم يتم ذل�ك من قبل 
مؤسس�ة مالية أمريكي�ة كبيرة، 
فس�يتم م�ن قبل مؤسس�ة مالية 
غي�ر أمريكي�ة كبي�رة«. الخط�ر 

الحقيقي هو العكس.
ووفق�ا لطومس�ون رويت�رز، 
المص�ارف الخمس�ة التي حققت 
أكب�ر عائد م�ن رس�وم الخدمات 
مث�ل  االس�تثمارية،  المصرفي�ة 
ضمان األس�هم، ف�ي الربع األول 
كان�ت جميعه�ا أمريكي�ة - جيه 
بي مورجان تشيس، وجولدمان، 
وبانك أوف أمي�ركا ميريل لينش، 
وس�يتي  س�تانلي،  ومورج�ان 
»وول  تفع�ل  وعندم�ا  ج�روب. 
رائ�ع،  بش�كل  ذل�ك  س�تريت« 
م�ن اإلنص�اف أن نتس�اءل عم�ا 
خالف�ا  المص�ارف،  حصل�ت  إذا 
لمنافس�اتها األوروبي�ة، على ما 
هو أكثر من استراحة من األجهزة 

المنظمة.
األوروبي�ون عقب�ات  يواج�ه 
جدي�دة في »وول س�تريت«، مثل 

شرط االلتزام برأسمال مخصص 
لفروعهم األمريكي�ة، لكن ذلك ال 
يعتبر المشكلة الرئيسية. فقد كان 
»االحتياطي الفيدرالي« واألجهزة 
األخ�رى  األمريكي�ة  المنظم�ة 
أيض�ا صارم�ة تج�اه المص�ارف 
األمريكي�ة، خصوص�ا المصارف 
التي تعتبر »أكبر من أن تفش�ل«، 
التي اضطرت إل�ى تجاوز معايير 
واجتي�از  العالمي�ة  الم�ال  رأس 

اختبارات إجهاد متكررة.
المي�زة األمريكي�ة الحقيقي�ة 
تعتبر ذات شقين، وقديمة النشأة. 
أوال، س�وقها المحلية أكبر بكثير. 
كانت مجموعة رس�وم الخدمات 
ف�ي  االس�تثمارية  المصرفي�ة 
األمريكتين 11.5 مليار دوالر في 
الربع األول، مقارنة ب� 5.3 مليار 
دوالر ف�ي أوروب�ا. ويق�ول هيو 

فان س�تينس، المحل�ل المصرفي 
األوروبي في »مورجان ستانلي، 
»ارتفع�ت تكالي�ف كونها عالمية 
القواني�ن  بس�بب  كبي�ر  بش�كل 
التنظيمي�ة، لذل�ك وج�ود س�وق 
مي�زة  يعتب�ر  داخلي�ة  مربح�ة 

كبيرة«.
المص�ارف  ق�ادت  ثاني�ا، 
األمريكية هذا المجال لعقود قبل 
أن تتحداها المص�ارف األوروبية 
بال�وزن المال�ي الكبي�ر - القدرة 
على إقراض األموال إلى الشركات 
ونش�ر كثير من رأس المال. وفي 
الوق�ت الذي جعلت في�ه األجهزة 
المنظم�ة هذا مكلفا بش�كل كبير 
م�ع قوانينه�ا الجدي�دة، ج�اءت 
التقليدية من »جولدمان«  الخبرة 
و«مورجان ستانلي« إلى الواجهة 

مرة أخرى.

ويج�ري اآلن إجب�ار مصارف 
أوروبا عل�ى االنكماش. إنها أكبر 
م�ن المص�ارف األمريكي�ة فيما 
المحلي�ة،  باالقتص�ادات  يتعل�ق 
ألن كثي�را من التموي�ل األوروبي 
يت�م من قب�ل المص�ارف بدال من 
أسواق رأس المال. وكانت أصول 
المص�ارف في االتح�اد األوروبي 
274 في المائة من الناتج في عام 
2013، مقارن�ة ب�� 83 في المائة 
بالنسبة للمصارف األمريكية التي 
يمكنها تفري�غ مخاطر الميزانية 
العقاري�ة  للق�روض  العمومي�ة 

لوكاالت مثل فاني ماي.
تكش�ف  أس�بوع،  كل  لذل�ك 
المص�ارف النقاب عن تخفيضات 
جدي�دة لتتوافق مع نس�ب الرفع 
المالي األكثر صرامة. وقد خفض 
مصرف كريدي س�ويس ميزانيته 

وم�ن  كبي�ر،  بش�كل  العمومي�ة 
المتوقع أن يذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك تح�ت إدارة تيدجين تيام، 
التنفي�ذي الجديد. وربما  الرئيس 
يصب�ح مثل »ي�و ب�ي إس«، الذي 
أبهج المستثمرين عن طريق الحد 

من التداول المالي.
وألن هذا يحدث بش�كل مجزأ 
وتدريجي، من الس�هل أن ننس�ى 
م�دى أهمي�ة اللحظ�ة التاريخية 
ه�ذه. لقد قضى كل م�ن »كريدي 
سويس« و«يو بي إس« عقودا في 
رعاية المصارف االستثمارية، من 
استحواذ مصرف كريدي سويس 
على »فيرس�ت بوسطن« في عام 
1990 إل�ى قيام ش�ركة المصرف 
اندمجت فيما  )التي  السويس�ري 
بعد مع »يو بي إس«( بشراء »إس 
جي واربورج« في عام 1995. إن 

تح�دي أوروب�ا الطويل ل�� »وول 
ستريت« آخذ في التالشى.

من حسن الحظ أن »دويتشه« 
لي�س لدي�ه ه�ذا االختي�ار. فهو 
يفتق�ر إلى الق�وة ف�ي الخدمات 
المصرفية الخاصة من المنافسين 
السويس�ريين، ول�دى الخدم�ات 
لألف�راد  األلماني�ة  المصرفي�ة 
عوائد منخفضة بسبب المنافسة 
م�ن مص�ارف االدخ�ار العام�ة. 
آنش�و جاي�ن ويورجن فيتش�ين، 
الرئيس�ان التنفيذيان المشاركان 
في »دويتش�ه«، يمك�ن أن يتخليا 
ع�ن الخدمات المصرفي�ة لألفراد 
أو، عل�ى األرجح، فصل الش�ركة 
التابعة، بوس�تبانك، للتركيز على 
واس�تثمارية  تجاري�ة  مص�ارف 

وإدارة األصول.
يمك�ن القول إن الجنس�ية في 
التمويل ليست ضرورية، فقد كان 
»جولدمان« والمصارف األمريكية 
األخرى ف�ي لن�دن وفرانكفورت 
منذ فترة طويلة، واالسم الموجود 
عل�ى الباب أق�ل أهمي�ة إذا كانت 
المس�تثمرين  تدع�م  المؤسس�ة 
والشركات األوروبية. فقد ازدهر 
الحي المالي ف�ي لندن دائما لعدم 

كونه قوميا أو حمائيا.
لكن ف�ي الوقت ال�ذي تحاول 
األوروبي�ة  المفوضي�ة  في�ه 
إقام�ة اتح�اد أس�واق رأس المال 
عل�ى  الق�ارة  اعتم�اد  لمعالج�ة 
تقديم القروض المصرفية، فإنها 
بحاجة إلى وجود مؤسسات لدعم 
هذا التحول. مصارف االس�تثمار 
ف�ي أوروبا ال تحتاج إلى أن تكون 
جميعها عالمية من حيث الحجم، 
هن�اك دور مهم لتلك المحلية التي 
تخدم الشركات الصغيرة ومديري 
واح�دا  مصرف�ا  لك�ن  األص�ول، 
عالمي�ا أو اثني�ن من ش�أنهما أن 

يساعدا.
التموي�ل  جف�اف  س�يجعالن 
األوروب�ي أق�ل احتم�اال في حال 
وقع�ت أزمة، مثلما ح�دث عندما 
تراجع�ت المص�ارف األمريكي�ة؛ 
كذلك يق�ل احتم�ال أن تصدر في 
نيوي�ورك القواني�ن الت�ي تعم�ل 
ف�ي  ويزي�د  أوروب�ا؛  بموجبه�ا 
الوقت نفس�ه احتم�ال أن تزدهر 
المنافس�ة. وإذا ل�م يك�ن هن�اك 
آخرون يقبل�ون التحدي، فينبغي 

ل� »دويتشه« قبوله.

بنك »دويتشه« املريض.. هل يتقدم وحيمل راية أوربا؟

هل تستعيد أمريكا هيبتها بعد 2016؟
       فيليب ستيفنز 

هناك ش�يء واحد يمكن أن يوافق عليه جميع 
من يصطف للسباق الرئاسي في الواليات المتحدة 
الع�ام المقب�ل، وهو أن ب�اراك أوبام�ا كان تابعاً 
على الس�احة العالمية. كان الرئيس حذراً بش�أن 
نش�ر قوة الواليات المتحدة واستيعاب الخصوم، 
ومتحفظ�ا ف�ي مواجه�ة الحلف�اء. ونعتق�د أن 
خليفته في البيت األبيض سيستعيد هيبة أمريكا 
العالمي�ة من خالل مواجهة الصين، والتغلّب على 

روسيا، وترتيب الوضع في الشرق األوسط.
صديق قديم في واش�نطن، وهو ُمخضرم في 
السياس�ة الخارجية ف�ي إدارة ريجان، يصف هذا 
بأنه رؤية للعالم مؤلفة من »الشعارات الُملصقة 

في كل مكان«. وهو ُمحق.
الثرث�رة في مجال جمه�وري مزدحم باألصل 
هي أن ع�ام 2016 س�يكون »انتخابات سياس�ة 
خارجي�ة«. يخش�ى الجمهوري�ون أن االقتص�اد 
المزده�ر س�يعمل عل�ى تضييق نط�اق األهداف 
المحلي�ة. فاألم�ن القومي يوّفر فرص�اً واضحة. 
الزحف عبر س�ورية والعراق من جانب ما ُيسمى 
»داعش« ُيْحيي مخ�اوف الهجمات على الواليات 
المتح�دة. وصفق�ة أوبام�ا المقترحة م�ع إيران 
ال ترق�ى إل�ى إزال�ة البرنام�ج الن�ووي لطهران. 
والرئيس الروس�ي فالديمير بوتي�ن يهدد حلفاء 

أمريكا األوروبيين.
بق�در  متش�ددون   2016 لع�ام  الطامح�ون 
خبرته�م المعدوم�ة ف�ي الش�ؤون الخارجي�ة. 
جيب ب�وش، وماركو روبيو، وكريس كريس�تي، 
وتي�د كروز، وس�كوت ووك�ر والبقي�ة جميعهم 
يتعهدون بأن يكونوا رؤساء صارمين. حتى راند 
بول، الذي كان فيما مضى يؤيد االنعزالية، ش�دد 
خطاب�ه. وبوش يلقي اللوم ف�ي صعود »داعش« 
على تردد أوباما. وروبيو، الذي يتش�ارك القاعدة 
القديمة للمحافظين الُجدد »قرن أمريكي جديد«، 
ق�د ُيغلق الباب مرة أخرى على كوبا. وهم جميعاً 
إيران.المتش�ددون  م�ع  الن�ووي  االتف�اق  ض�د 
الجمهوريون ليس�وا وحدهم. هي�الري كلينتون 
تولت منص�ب وزيرة الخارجية ف�ي عهد أوباما. 
واآلن تترش�ح للمنصب الذي حرمها منه في عام 
2008. ويقول المعجبون »إنها هي أيضاً ستكون 
أكثر قوة. ألم ُتدافع عن تس�ليح الثوار السوريين 
المعتدلين وعن إعادة تشكيل الوضع مع موسكو 
عندما بدأ بوتين يستخدام نفوذه لتحقيق مصالح 
شخصية؟ لو أنها وضعت »خطا أحمر« فستكون 
هن�اك عواق�ب حقيقي�ة بالنس�بة ألولئ�ك الذين 
تج�اوزوه«. هي�الري، بالطبع، تتع�رض لهجوم 
م�ن الجمهوريين بس�بب مقت�ل الدبلوماس�يين 

األمريكيي�ن ف�ي بنغ�ازي. وه�ذا س�بب إضافي 
إلظهار معدنها.

بعض االنتقادات ضد نهج أوباما في الشؤون 
العالمي�ة تب�دو منطقي�ة، لك�ن معظمه�ا يفوت 

نقطة أكبر.
م�ن ناحي�ة، الق�ول إن الرئيس غالب�اً ما كان 
مت�ردداً ف�ي اس�تخدام ثق�ل ووزن أمري�كا هن�ا 
وهناك هو ببساطة وصف لظرف انتخابه في عام 
2008. لقد ورث حربين - في العراق وأفغانستان 

- والوالي�ات المتح�دة كان�ت تخس�ر كال منهما. 
جورج دبلي�و بوش جرب - إلى درج�ة التدمير - 
فكرة أن القوة العسكرية األمريكية يمكنها إعادة 
تش�كيل الش�رق األوس�ط. ومهمة أوبام�ا كانت 

إعادة القوات إلى البالد.
التهم�ة ضد الرئي�س التي التصقت به بش�كل 
جزئي هي أن حتمية وضع نهاية لهذه التشابكات 
العس�كرية ش�ّجعته عل�ى أن يكون ح�ذراً للغاية 
ف�ي م�كان آخ�ر. المس�ؤولون الذين عمل�وا في 

اإلدارة يقول�ون »إن�ه بط�يء في تقيي�م تكاليف 
ع�دم اتخاذ أي إج�راء«. القوة هي ح�ول التصّور 
فضالً عن القوة االقتصادية والمعدات العسكرية. 
إن�ه ألم�ر أن نعط�ي تعريف�ا واضح�ا للمصالح 
الوطني�ة األمريكي�ة؛ وأمر آخر أن ننس�ى أنه في 
ح�ال تراجعت الوالي�ات المتحدة ف�ي جزء واحد 
من العال�م، فإن الحلفاء واألع�داء في مكان آخر 

سيستخلصون استنتاجاتهم الخاصة.
لق�د تم الش�عور بتأثير ق�رار أوباما الس�ماح 

للرئي�س الس�وري بش�ار األس�د بتج�اوز الخط 
األحمر في ش�رق آس�يا كما هو الحال في الشرق 
األوس�ط. تأكي�د ال�ذات الجديد للصي�ن في بحر 
الصين الش�رقي والجنوبي يرتكز على حساب أن 

البيت األبيض يريد تجّنب المواجهة.
الق�ول إن أوبام�ا ل�م يفهم األمر جيداً أس�هل 
من التوّصل إلى اس�تراتيجية إلمالة التوازن مرة 
أخ�رى في االتج�اه اآلخر. اإلقدام عل�ى المخاطر 
ال يقتص�ر فقط عل�ى القوة العس�كرية، إذ كانت 
الدبلوماس�ية م�ع إي�ران جريئ�ة أيض�ا. وأحالم 
المحافظين الُج�دد المتعصبين تقول إن الواليات 
المتح�دة تفتقر إل�ى الموارد واإلرادة السياس�ية 
الالزمتي�ن لتنفي�ذ »مش�اريع أجيال« ت�ؤدي إلى 

تحويل الشرق األوسط.
يري�دون  ال  المتنافس�ون  والجمهوري�ون 
االعت�راف بأن الوالي�ات المتحدة أضعف نس�بياً. 
ال ينبغ�ي أن تك�ون م�ن المؤمني�ن بالتراجع في 
الوالي�ات المتح�دة لمالحظ�ة ارتف�اع األهمي�ة 
االقتصادي�ة والعس�كرية للصي�ن والهن�د ودول 
أخ�رى. كذلك، م�ع نهاية الح�رب الب�اردة، ليس 
باإلم�كان تش�كيل السياس�ة الخارجي�ة كأنه�ا 
معركة بس�يطة بين الخير والشر. منذ وقت ليس 
ببعي�د، كان الجمهوريون يتحدث�ون عن جماعة 
داع�ش باعتباره�ا تهدي�داً كبي�راً. اآلن الخط�ر 
يأت�ي من إيران، م�ع أن طهران هي عدو ش�رس 

للجهاديين.
الخط�وط الرفيع�ة التي رس�متها المنافس�ة 
مع الش�يوعية اختفت. لقد تم تحديد االضطراب 
الدول�ي الجديد على الفور من ِقبل عودة التنافس 
بين القوى الُعظمى - لننظر إلى الصين وروسيا - 
وبش�كل متناقض، من ِقبل انهيار نظام الدولة ما 
بعد اإلمبراطورية في الش�رق األوسط. الواليات 
المتح�دة تبقى الدولة األكثر ق�وة، لكن وحدها � 

وهذا ليس كافياً.
الحجة لمصلحة أوباما هي أنه في سعيه لنشر 
الق�وة االقتصادية والدبلوماس�ية، واالس�تفادة 
م�ن نفوذ الواليات المتحدة م�ن خالل التحالفات 
متعددة الجنس�يات، أدرك تعقيدات هذا المش�هد 
الجديد. الحجة الُمضادة هي أنه في بعض األحيان 

ذهب بعيداً في رسم حدود القوة األمريكية.
م�ا كان مفق�وداً ه�و إط�ار عم�ل جام�ع - 
مجموعة من المبادئ الواضحة والعملية بما فيه 
الكفاية لردع الخصوم وطمأن�ة الحلفاء. بعبارة 
أخرى، اس�تراتيجية كبيرة تقوم بتحقيق التوازن 

بين الطموح والواقعية. 
لقد كان معروفاً عن الجمهوريين أنهم يملكون 
مثل هذا التفكير. لكنهم اآلن يفضلون الش�عارات 

الُملصقة في كل مكان.
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احتاد الكرة: سندعم املنهاج التدريبي لسلامن واحلكومة قدمت دعم خاص للوطني
نفى مرشف املنتخب الوطن�ي بكرة القدم عضو 
اتح�اد الكرة كام�ل زغري ع�ن نية اتح�اد الكرة 
بتقليص ع�دد املباري�ات التجريبي�ة التي تدخل 
ضمن تحضريات اسود للدخول يف غمار التصفيات 
االس�يوية املؤهلة ملونديال روسيا 2018مشرياً يف 
الوق�ت ذات�ه اىل ان املنهاج الذي يتق�دم به املدير 
الفني اكرم احمد س�لمان التحاد الكرة سيدعمه 
اتحاد الكرة من اجل ايصال املنتخب اىل الجاهزية 
التامة ط�وال م�دة التصفيات التي ق�د تصل اىل 

اكثر من عاميني.
وقال زغري:ان"استغربنا يف املدة املاضية من خالل 
االنب�اء التي تناقلتها بعض وس�ائل االعالم حول 
خواء ميزانية اتحاد الكرة االمر الذي س�ينعكس 
عىل ملف تحض�ريات املنتخب الوطني الذي تقدم 

به املدي�ر الفني اك�رم احمد 
س�لمان ال س�يما وان 

تعهد  ق�د  االتحاد 
كاف�ة  بتذلي�ل 

ت  ق�ال ملعر ا
تق�ف  الي�ت 
بوج�ه اعداد 
يف  املنتخ�ب 
م�ن  اكث�ر 

مناسبة ".
ان"  واضاف 

لفت�ة  يف 
كريم�ة 

من مجلس الوزراء وملعرفته بحجم املهمة الكبرية 
الت�ي تنتظ�ر املنتخب الوطن�ي امر برص�د مبلغ 
مليار دينار عراقي بغض النظر امليزانية الخاصة 
باتح�اد الك�رة من اج�ل ان يت�م اع�داد املنتخب 
الوطني بالصورة االمث�ل اىل جانب تغطية العديد 
من النفقات التي س�رافق رحلة املنتخب الوطني 

يف التصفيات" .
واوض�ح ان" مواجه�ة كب�ار الق�ارة االس�يوية 
كالياب�ان والص�ني وكوري�ا الجنوبي�ة واالمارات 
وايران واوزبكس�تان وقطر ايل جانب عمان ليس 
بالهني كما يعرف الجميع ولكن س�نبذل قصارى 
مجهوداتنا لتأمني الع�دد االكرب من تلك املباريات 

من دون تقليص عددها".
من جانبه قال رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم: 
ان" الس�فري اليابان�ي يف الع�راق زار مق�ر اتحاد 
الكرة ,حيث قدم الس�فري ناش�يدا شكره ملجلس 
ادارة االتحاد عىل الحفاوة التي اس�تقبل بها أمني 
عام االتحاد الياباني كوزو تاش�يما يف وقت سابق 

من شهر نيسان الحايل. 
واضاف عبد الخالق مس�عود: عىل هامش الزيارة 
أكد الس�فري عىل حضوره مباراة ال�زوراء واربيل 
ضم�ن منافس�ات الجولة الثامنة من منافس�ات 
الدوري املمتاز ,ع�ىل ان يحرض ايضاً لقاء اليابان 
والع�راق يف الح�ادي عرش من ش�هر اي�ار املقبل 
والذي سيقام ضمن تحضريات الفريقني النطالق 
التصفي�ات االس�يوية املؤهل�ة ملوندي�ال روس�يا 

.2018
وب�ني : م�ن جمل�ة االمور الت�ي تم نقاش�ها بني 
الطرف�ني كيفي�ة تقوي�ة االورص الرياضي�ة بني 
البلدين من خالل تبادل الخربات الكروية لالسهام 
يف تطوير واقع الكرة العراقية التي تعد واحدة من 
بني ابرز االس�ماء عىل مس�توى الق�ارة الصفراء 
كما أش�ار ناش�يدا ع�ىل انه س�يبذل ما بوس�عه 
بمعية اتحاد ب�الده بكرة القدم لرفع الحرض عن 

املالعب العراقية.
وزاد ان"كما تم االتفاق بش�كل مبدئي عىل اقامة 
مب�اراة ودي�ة بني البلدي�ن عىل املس�توى االوملبي 
يت�م تحديد موعداً القامتها خ�الل تواجد املنتخب 
املقب�ل, ويف خت�ام  الش�هر  الياب�ان  الوطن�ي يف 
زيارالس�فري الياباني قدمنا درع االتحاد للس�فري 

امتناناً لزيارته .

كش�ف رئيس اللجنة القانونية يف االتحاد العراقي لكرة 
القدم ب�أن رشعية اس�تمراره لدورة كامل�ة تأتي من 
خالل الكتب الرس�مية املرس�لة من قبل االتحاد الدايل 
باللعبة,مشريا يف الوقت ذاته اىل ان قرار محكمة كأس 
اش�ار وبش�كل واضح اىل ان االنتخاب�ات التي انتجت 

مجل�س ادارة االتح�اد الحايل ه�ي انتخابات جديدة وليس�ت 
مكملة.

وقال يحيى كريم: ان"كتلة املعرضني لها الحرية يف االعراض 
ع�ىل كل ما تراه يخالف القان�ون واللوائح من وجهة نظرهم 
وعليه�م ان يس�لكوا القن�وات القانونية للوص�ول اىل االتحاد 
ال�دويل وتقديم طل�ب يف الطعن برشعي�ة املدة املتاح�ة الدارة 

االتحاد الحايل".

واض�اف ان" ضم�ن االط�ر الرشعية ف�أن االتح�اد الحايل تم 
انتخابه حس�ب التعليمات الواردة من االتحاد الدويل ملدة دورة 

كاملة اي الربعة عام انقىض منها عام واحد".
واوضح ان" عىل االخ�وة املعرضني من الهيئة العامة االطالع 
ع�ىل قرار محكمة الكأس الذي عد االنتخابات الس�ابقة الغية 
وباطلة وع�ىل الهيئة العامة اجراء انتخابات جديدة , والفقرة 
االخرية يف قرار املحكم�ة يبني ان رشعية مجلس ادارة االتحاد 

الحايل تمتد البعة سنوات وليس لعام واحد كما يتحدث البعض 
من اعضاء الهيئة العامة".

وبني ان"لم نك�ن يوماً مطالبني بالكرايس والتش�بث بها كما 
يع�رف الجميع يف الهيئة العام�ة واذا ما تم حصول املعرضني 
عىل قرارات قانونية بحل مجلس االدارة الحايل فلن نحول دون 
ذلك فاالهم هو تحقيق الهدف من التواجد ضمن املجلس وهو 

خدمة الكرة العراقية والعمل عىل االرتقاء بها".
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وص�ل يوم إىل االتحاد العراقي لكرة القدم اش�عار م�ن قبل االتحاد 
االس�يوي بك�رة الصاالت يش�ري في�ه اىل رفع الحظر ع�ن الصاالت 

العراقية الستقبال املباريات والبطوالت عىل الصعيد القاري.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للجنة كرة الص�االت يف اتح�اد الكرة عدي 
صب�ار: ان"ورد اىل لجن�ة العالق�ات العام�ة يف اتحاد الكرة اش�عار 
االتحاد االس�يوي القايض برفع الحظر عن الصاالت العراقية ومنح 
بطاقة املش�اركة لبطل الدوري املحيل للتواجد ضمن بطولة االندية 

االسيوية ابطال الدوري.
واض�اف ان" بعد زي�ارة لجنة مكونة من خرباء آس�يويني يف مجال 
لعب�ة كرة الصاالت يف وقت س�ابق من الش�هر الح�ايل تكونت من 
االيراني عيل زاده رئيس لجنة الصاالت يف االتحاد االس�يوي اضاف 
اىل رئي�س اللجنة التطوير املاليزي جاك�وب جوزيف حيث اطلعت 

عىل واقع لعبة كرة الصاالت وشاهدت التطور الحاصل باللعبة.
واشار ان "نفط الجنوب س�يمثل كرة الصاالت العراقية يف املحفل 
االس�يوي املتمثل ببطولة اس�يا لالندية االبطال والتي من املؤمل 

ان تنطلق يف العاصمة االيرانية طهران شهر اب املقبل".

اس�تقبل وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبطان بمكتبه ببغداد محافظ ميسان عيل 

دواي اليوم الخميس
وت�داوال يف كيفي�ة انجاز املش�اريع 
الرياضية املتلكئة يف ميسان وايجاد 
طرائ�ق بديل�ة لضم�ان اس�تمرار 

دون االعتم�اد ع�ىل التخصيصات العم�ل فيه�ا 
العامة.املالي�ة م�ن املوازنة 

واوضح عبطان: ان الوزارة يف س�راتيجتها تتجه صوب االس�تثمار 
وميس�ان تمتل�ك املقومات الكافي�ة لتتحول مش�آتها الرياضية اىل 

مشاريع استثمارية كبرية.
كم�ا اش�ار وزي�ر الش�باب والرياض�ة اىل اهمية مش�اركة جميع 
املحافظات ومنها ميس�ان بحملة رفع الحظر عن املالعب العراقية 
كما وجه الوزير باالرساع يف انجاز املشاريع املتلكئة كملعب ميسان 
االوملب�ي. م�ن جانبه ثم�ن محافظ ميس�ان جهود وزارة الش�باب 
ومساعيها يف تطوير واصالح املؤسسات الشبابية والرياضية مبدياً 

دعم املحافظة الكامل للتعاون مع الوزارة.

االحتاد االسيوي لكرة القدم يرفع 
احلظر عن صاالت العراق

عبطان ودواي يبحثان رسعة إنجاز 
املشاريع الرياضية يف املحافظة
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تش�يليس  م�درب  موريني�و  جوزي�ه  الربتغ�ايل  نف�ى 
اإلنجلي�زي وجود مفاوض�ات مع فريقه الس�ابق ريال 
مدريد اإلس�باني بش�أن النجم البلجيك�ي إدين هازارد.
وق�ال مورينيو يف ترصيحات صحفية انه غري منش�غل 
بش�ائعات انتقال هازارد إىل ريال مدري�د، مبينا: "جدد 

عق�ده معنا قبل وق�ت قريب، لم نوج�ه رصاصة نحو 
رأس�ه ليوق�ع العقد، إن�ه س�عيد للغاية يف تش�يليس".
وأضاف املدرب االس�تثنائي: "هازارد يحب الربيمريليج، 
ولديه ارتباط مع النادي، أعتقد أنه غري مهتم بالرحيل".
وكان األسطورة الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب فريق 
ش�باب ريال مدريد، أك�د يف ترصيح س�ابق أن: "هازاد 
ج�دد عق�ده م�ع فريق�ه اللندني حت�ى الع�ام 2021، 

واعت�ربه واحد م�ن أكثر 3 العب�ني يعجبونه 
حاليا بجانب مييس ورونالدو.وقال زيزو عن 
هازارد: "أحب مشاهدته، أستمتع بما يقدمه 
يف امللعب".وس�جل ه�ازارد 13 هدف�ا يف 32 

مباراة هذا املوسم، ويعد املرشح األبرز 
للفوز بجائزة أفضل العب يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

تشيليس ينفي رحيل هازارد
المستقبل العراقي / متابعة

اللجنة القانونية: عمر االحتاد اربع سنوات ومن يعرتض عليه االطالع عىل قرار  »كاس«

 يقتــرب مــن تـجديـــد عــقـده مع انرت ميالن

س�ينال الثنائي س�تيفن جريارد قائ�د فريق ليفربول 
وفران�ك المب�ارد الع�ب وس�ط مانشس�ر س�يتي 
تكريم�اً من ن�وع خاص ع�ىل هامش حف�ل رابطة 
الالعبني املحرف�ني اإلنجليزية الختي�ار أفضل العب 
صاع�د وأفض�ل الع�ب يف ال�دوري اإلنجلي�زي ه�ذا 
املوس�م، والذي سيقام اليوم األحد.وذكرت صحيفة 
)ليفربول إيكو( أن تكريم جريارد والمبارد سيكون 
تقدي�راً ملس�ريتهما الطويل�ة يف "الربيمي�ري ليج" 
قبل رحيلهما بنهاية املوس�م الجاري إىل الدوري 
األمريكي، حيث س�ينتقل جريارد إىل لوس 

آنجيليس جاالكيس ، والمبارد إىل نيويورك سيتي.
ولفتت إىل أن جريارد والمبارد مثال منتخب إنجلرا يف 220 
مب�اراة، بينم�ا ارتدى ج�ريارد قميص الليف�ر 17 عاماً، 
ولع�ب 705 مباراة، ونال جائزة أفضل العب يف املوس�م 
ع�ام 2006 ، ولعب 114 مباراة دولية كثالث أكثر العب 

ارتدى قميص منتخب األسود الثالثة.
أما المبارد لم يس�بق له الفوز بجائزة أفضل العب، رغم 

ترش�يحه ملنتخ�ب الع�ام أكثر من س�ت مرات 
منفصلة، ويحت�ل املركز الرابع يف ترتيب 

اله�داف التاريخي لل�دوري اإلنجليزي 
برصيد 176 هدف�اً، أكثر من أي العب 

وسط آخر.

مورينيو يدخل يف حرب كالمية مع فينغر قبل ديريب لندن

ل�م يف�وت الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و املدير 
الفن�ي لتش�يليس فرصة ال�رد ع�ىل االنتقادات 
التي وجهه�ا له الفرنيس أرس�ني فينغر مدرب 
أرس�نال، الس�راتيجيته التي اعتربه�ا دفاعية 
س�هلة، وذلك قب�ل مواجهة الفريق�ني االحد يف 
الجول�ة ال34 م�ن بطول�ة ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم. 
وق�ال موريني�و رًدا ع�ىل انتق�ادات فينغر عن 
س�هولة الدف�اع: "الدف�اع لي�س س�هالً، ليس 
س�هالً، لو كان كذلك مل�ا كان موناكو الفرنيس 

هزم أرس�نال عىل أرض�ه بنتيجة 3-1 يف دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم".

 : ف ض�ا وأ
به��ذه "لو األم�ر 
لكان تعادل مع الس�هولة 
ك�و  نا أن مو س�لبا، ليس سهالً 

الفريق  تقنيات الدفاع".تعلم 
وكان تشيليس اتبع نهجاً دفاعًيا بشكل ملحوظ 
يف األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة، وهو م�ا جعله 
يتع�رض النتق�ادات كبرية وخاص�ة من فينغر 

ورودجرز املدير الفني لليفربول.
ويتصدر تشيليس الربيمريليج بفارق 10 نقاط 
عن أرسنال، وس�يقرب خطوة أكثر من اللقب 

حال فوزه بمباراة االحد عىل استاد اإلمارات.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

ايكاردي



Apago PDF Enhancer

اسرتاحة املستقبل العراقي 15
www.almustakbalpaper.net

   العدد (955)  االحد  26  نيسان  2015

فيتنامية أكرب معمرة يف العالـم

العثور عىل بيوض ديناصور عمرها ٩٠ مليون سنة

أعلن مركز موسـوعة غينيس 
لألرقـام القياسـية يف فيتنـام 
أن مواطنـة فيتنامية حصلت 
عىل لقب أكرب معمرة عىل وجه 
األرض عـن عمر يناهـز ١٢٢ 

عاماً.
حصلـت نجويـن ثي تـرو من 
مدينـة هو يش مينـه عىل هذا 
اللقب مـن املوسـوعة العاملية 

ومقرهـا  القياسـية  لألرقـام 
أنباء  هونـغ كونـغ. وجـاءت 
حصـول ترو عـىل اللقـب بعد 
ثالثة أسـابيع من وفاة حاملة 
اللقب السـابقة وهي اليابانية 
التـي توفيـت  أوكاوا  ميسـاو 
يف األول مـن أبريـل (نيسـان) 
الجـاري عن عمـر يناهز ١١٧ 

عاماً.

بدون تعليق

موسكو-
عثـر عمـال انشـاء وصيانة الطـرق يف الصني مؤخـرا عىل متحجـرات بيوض 
ديناصـور عمرهـا ٩٠ مليون سـنة. تعترب مدينـة هيوان الصينيـة الواقعة يف 
محافظـة غواندونغ موطن الديناصـورات، حيث يعثر العلمـاء هنا دائما عىل 
بيوض الديناصور املتحجرة. وهذا ما حدث ايضا يوم ١٩ نيسان الجاري، حيث 

عثر عمال انشاء وصيانة الطرق عىل ٤٣ بيضة متحجرة تعود لديناصورات.  
تقع مدينة هيوان جنوب الصني وقد ادرجت يف سجل غينيس لألرقام القياسية 
عـام ٢٠٠٤ لكون متحفهـا يحتوي عىل أكـرب مجموعة يف العالـم من لبيوض 
الديناصـورات املتحجرة. يقـول مدير املتحف: هذه املـرة األوىل التي يعثر فيها 
عىل بيوض الديناصور يف وسـط املدينة، حيث تبني ان ١٩ بيضة منها سـليمة، 
ولـم تصب بـأرضار، ويبلغ مقـاس قطر البيـوض الكبرية منهـا أكثر من ١٢ 

سنتمرتا.

ع إيصال اإلنرتنت غوغل توسّ
فالـريي  الـرويس  يقـول   – موسـكو 
سـبرييدونوف الـذي ُيعاني مـن حالة 
مرضيـة ربما تكون قاتلة إنه يرغب يف 
املساعدة بأي شكل يف إتمام أول عملية 
لزراعـة رأس إنسـان يف جسـد آخـر.

وسبرييدونوف ، عالم كمبيوتر ويعاني 
مـن نـوع نادر مـن ضمـور العضالت 
الشوكي الذي يتسبب يف ضعف حاد يف 

عضالت الجسم.
وقال يف لقاء صحفي ”أنا واضح بشأن 
فـريص يف النجاة، أتفهـم أن مثل هذه 

الجراحـة قـد تمثـل يل فرصـة طيبـة 
ملواصلة حياتي“. وأضـاف ”وإذا وقع 
األسـوأ. إذا لـم يتحقـق ذلك، سـأعلم 
أننـي سـاعدت يف توفري قـدر كبري من 
البيانات بعد الجراحة ستساعد األطباء 
يف املسـتقبل عـىل إنجـاح مثـل هـذه 
الجراحـات“. والجراحة فكـرة طبيب 
األعصـاب اإليطايل سـريجيو كانافريو 
الـذي يقول إنـه ُيَحـرض بالفعل لهذه 
الجراحة املثرية للجدل التي يعتقد أنها 

ستمثل فتحا علميا جديدا.

لندن ـ أعلن موقع ”فيسبوك“ عن إطالق النسخة 
التجريبية من تطبيقه الجديد Hello، وهو تطبيق 
يسـتبدل تطبيق االتصـال االفـرتايض يف الهواتف 

الذكية العاملة بنظام ”أندرويد“.
ويرتبط التطبيق الجديد بحساب مستخدم الهاتف 
عىل ”فيسـبوك“، ويعرض له بيانـات ومعلومات 
املتصل حتى لو لم يكن لديه رقم املتصل مسبقاً يف 
قائمة العناوين.كما يتيح إجراء املكاملات وإرسال 
الرسـائل القصرية عرب تطبيـق Messenger بدالً 

من استخدام االتصال الخلوي.
ومـن مزايـا التطبيـق األخـرى، إمكانيـة البحث 

عن العناوين واألشـخاص واألماكـن املخزنة عىل 
الهاتـف يف موقع ”فيسـبوك“، والبقاء عىل اطالع 
دائـم بأحـدث البيانـات واملعلومات حـول جهات 
االتصـال الخاصـة باملسـتخدم، بما فيهـا صور 
ملفاتهـم الشـخصية وأعيـاد امليـالد، فضـًال عن 
االتصـال بجهـات االتصـال وإمكانيـة اإلضافـة 

والتعديل عليها تماما كما تتم عىل الهاتف.
ويأتـي هذا التطبيـق كمحاولة أخـرية من رشكة 
يرتبـط  الهاتـف  مسـتخدم  لجعـل  ”فيسـبوك“ 
ارتباطـاً وثيقـاً بمنصتـه، خصوصـاً بعد فشـل 

.Home تطبيق

املتصل هوية  لتحديد  جديداً  تطبيقاً  ”فيسبوك“ يطلق 

امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن مخرتع اآللة الحاسـبة هو بليز باسـكال 

الفرنيس سنة ١٧٨٥ م
هل تعلم أن ما يحدثه ٠٫٤٧ ليرت من البرتول من انفجار 

يعادل ما يحدثه وزن ٠٫٤٥ كغ من الديناميت
هل تعلـم ....أن ارسع الطيور هو الخطاف ذو الحلق 

االسمر ا يطري برسعة ٣٥٠ كم يف الساعة ..؟
هـل تعلم... أن من اطلق اسـم (بنك)عىل املؤسسـات 

املرصفية هم االيطاليون...؟
يف  موجـوده  النجرهانـس  جـزر  تعلـم....أن  هـل 

البنكرياس ....؟
(االمـم  ذكـر مصطلـح  اول مـن  أن  تعلـم....  هـل 
املتحدة) هو العالم املسـلم الفارابـي يف كتابه املدينة 

الفاضلة..؟
البصـل الحلـو، كان الفاكهـة املفضلـة عنـد قدماء 

الرومان
الزيت واملاء يمكـن أن يختلطا..اذا وضعت قطعة من 

الصابون معهما
أن عنق الزرافة يحتوي عىل عدد من الفقرات يساوي 

العدد املوجود يف عنق االنسان

اليوم ستتاح لك فرصة كبرية لكي تصحح 
أخطاء املايض، وتعود للمسـار الصحيح. 
حـان الوقـت لتسـتعيد حياتـك وتكمـل 
تحقيق أحالمك. اسـتمتع الليلة بسـهرة 
مريحة وهادئة بعيدا عن الضغط النفس 

والعصبي.

أنـت شـخصية ودودة واجتماعية وتجيد 
الحوار مع اآلخرين وكل من يتعرف عليك 
يعجب بشـخصيتك ويتمسـك بك. ملاذا ال 
تذهـب إىل أحـد املطاعـم الراقيـة وتدعو 
اثنني من أصدقائك للعشـاء ؟ ستقضون 

وقتا ممتعا.

تبدو مشـغوال يف هذه الفـرتة من حياتك 
بالكثري من التجهيزات واإلعدادات العملية. 
حاول أن تحد من غريتك املبالغ فيها حتى 
ال تؤذى من تحب. من األفضل لك أن تبقى 
يف منزلـك الليلة وتسـتمتع بوقتك بقراءة 

كتاب ظريف أو مشاهدة فيلم

سـواء كنـت مسـتعدا أم ال فـال تفـوت 
الفرصة عىل نفسـك باالسـتمتاع بسهرة 

رائعة. 
أنت متشـائم بشـكل زائد عن الحد وهذا 
يجعلك تدمر حياتك دون أن تشـعر، فالبد 

أن تتوقف عن التشاؤم. 

اجعل صفاتـك الحقيقة تظهـر اليوم وال 
تحاول أن تخفيهـا كعادتك. ال تخجل من 
شـخصيتك فأنـت تتمتع بخصـال جيدة. 
عنرص الخيـال واملتعة موجود بالفعل من 
حولك ولكنك تجد أن كنت تبحث عنه فقط 
دون فائدة. كن متفائال وواثقا يف نفسك. 

يظهـر هـذه األيـام جانـب مدهـش يف 
شـخصيتك وهذا يجعل أصدقاءك وجميع 
أفراد عائلتك يتعجبون منك ألنهم لم يروا 

هذا الجانب من قبل. 
فكـر يف أن تقـىض اجـازة لطيفـة حتـى 

تتخلص من االكتئاب. 

من أهم ما يميـزك أنك تتعامل مع األمور 
بشكل أكثر وضوحا وموضوعية. 

ربمـا تكون لديـك مشـاعر خاصة تجاه 
شـخص معـني فال تعـذب نفسـك بهذه 
املشاعر وحاول أن تشـارك الطرف اآلخر 

فيها. 

أنت دائم الشـكوى من أنـك ليس لديك ما 
تقـوم بـه وال تعلم مـاذا تفعـل يف أوقات 
أصدقائـك  بدعـوة  رأيـك  فمـا  فراغـك، 
والخـروج للتنـزه يف املدينـة؟ حـاول أن 

تفسح مجاال للحب يف حياتك 

ال ترتكب ترصفـات متهورة كي ال تجعل 
اآلخريـن يفقدون الثقة فيك. البد أن تبذل 
كل ما يف وسعك الليلة لتجعل حبيبك الذي 
تشتاق إليه يقىض وقتا ظريفا معك. تبدو 

متفائال اليوم ،. 
برج الجدي

حـاول أن تتخلـص مـن الشـكوك التـي 
تسـيطر عليك كـي تحسـن عالقتك بكل 
من حولـك. ربما يكون هناك حفلة رائعة 
بانتظارك فال تفوتها، وقم بارتداء أفضل 
املالبـس عندك ألنك قد تلتقي بالشـخص 

املناسب الذي تنتظره 

حاول أن تأخذ قسطا كافيا من الراحة إذا 
كنت تشعر باإلرهاق والقلق. 

هـل ترغب يف أن تجد الشـخص املناسـب 
الذي تسـتطيع أن تمنحه مشاعرك؟ البد 
أن تتحـىل بالصرب وسـتأتي الفرصة عما 

قريب. 

صـدق أو ال تصدق، فربما يكون القدر يف 
انتظارك بمفاجأة غري متوقعة. 

مـن الواضـح أن يومـك بـه العديـد من 
التقلبـات ، وقـد يكـون بـه العديـد من 
الفـرص العظيمـة أيضـا ،فكـن دائمـا 

مستعدا.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

١ – دولة عربية – للنهي –
 ٢ – مدينة قربصية –

 ٣ – مرض – اإلسم األول لرئيس 
عراقي راحل –

٤ – جهـاز إعالمـي – عملـة   
أوروبية ألغيت –

 ٥ – رجاء – دولة أسيوية –
ق – ضعف –  ٦ – أعرتف – نسَّ

 ٧ – نهر عربي –
 ٨ – شاعر عراقي راحل –

 ٩ – قـــوة مبعــثـرة – آلــة 
النســيج .

١ – دولة عربية – مناص –
 ٢ – فنانة مرصية معتزلة –

 ٣ – قصد – أرشـد – عكسـها ولد 
املرأة من زوجها األول –

 ٤ – األسـم الثانـي لشـاعر أغنية 
عربي راحل – أصحاب –

موقعـة   – خلسـة  وضـع   –  ٥  

لنابليون –
 ٦ – صنف – زي –

 ٧ – عكسـها مـن أوجـه القمر – 
فاكهة صيفية –

 ٨ – ماركة سيارات – حرف عطف 
–

 ٩ – سويدي أخرتع الديناميت .

سـودوكـو

املكونات
زبدة عىل حرارة الغرفة - ثالثة أرباع كوب

سكر - كوب وربع
بيض - ٣

حليب جوز الهند - كوب
خالصة فانيليا - ملعقة صغرية

دقيق - كوبان وربع
ملح - ملعقة صغرية

بايكنغ باودر - ملعقة صغرية
جوز الهند مبشور - نصف كوب

للزينة:
جوز الهند مبشور - بحسب الرغبة

طريقة العمل
١- أخفقي الزبدة والسكر يف وعاء كبري.

٢- أضيفـي البيض تدريجيـاً واخفقي من 
جديد ثّم الحليب والفانيليا.

٣- أخلطـي يف وعـاء ثـاٍن الدقيـق، امللـح 
والبايكنغ باودر.

٤- أضيفي املكونات السائلة إىل تلك الجافة 
ثّم أضيفي جـوز الهند وامزجـي املكونات 
جّيداً حتى تتجانس وتتشـّكل لديك عجينة 

سائلة.
٥- إدهنـي قالب كيك بالقليل من الزبدة ثّم 

وّزعي العجينة داخله.
٦- أخبـزي الكيك لحـواىل ٢٢ دقيق عىل أن 
تتفّقـدي نضجه باسـتخدام عود خشـبي 

صغري.
٧- زّيني الكيك بجوز الهند ثّم قدميه.

كيكة جوز اهلند

معلومات  عامة
فوائد الفراولة

- الفراولة تقاوم الرسطان.
- الفراولـة تعمل عـىل تربيد الكبد والـّدم والطحال 

واملعدة الصفراوّية.
- تعالج أوراق الفراولة التهابات اللثة. 

- تفيد الفراولة يف عالج النقرس .
- تفيـد املصابني بالتـدّرن يف عالجه ملـا تحويه من 

فيتامينات .
- تحفـظ الفراولـة حـرارة الجسـم، وتخلّصه من 

تراكم الحىص يف املرارة والكلية. 
- عصري الفراولة ينّشـط الجسـم، ويخلّص البرشة 

من البثور.
- عصري الفراولة يفيد يف عالج التهاب الحلق.

- تستعمل الفراولة يف حاالت فقر الدم 

-عصري الفراولة يفيد التهاب املعدة وقرحة املعدة. 
-يستعمل مهروس الفراولة إلزالة تجاعيد الوجه.

-الفراولـة تفيـد يف عـدم تدهـور القـوى العقلّيـة 
وخاّصة للمسّنني. 

- تسـاعدالفراولة عـىل امتصـاص الّسـموم مـن 
الجسم. 

-الفراولة سهلة الهضم. 
-تساعد الفراولة عىل تقليل القلق والتوتر الحتوائها 

عىل فيتامني س
- تسـاعد الفراولـة عىل خفـض مسـتوى الّدهون 

الضاّرة يف الجسم مثل الكولسرتول الضار.

بـيـوض ديـناصور عـمـرها 90 مـلـيـون ســنــة
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07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

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

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

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

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

لتطوي���ر واإلعم���ار لتأهي���ل وا لتحتي���ة وا لبن���ى ا حقق���ت نجاح���ات ف���ي ا
مواطنون يطالبون بدخول رشكة »جرس االعامر للمقاوالت املحدودة«

 إىل مناطقهم إلعامرها

                   المستقبل العراقي / خاص

بع�د أن نّفذت عملية تطوير وتأهيل ش�ارع الكرّادة خارج 
وس�ط العاصمة العراقّية بغ�داد، بدأ مواطن�ون عراقيون 
يطالبون بإدخال رشكة »جرس االعمار للمقاوالت املحدودة« 
إىل مناطقهم من أجل تطويرها وتأهليها، وخاّصة يف مجال 
األرصفة األنيقة، والذي حّققت في�ه الرشكة نجاحاً الفتاً، 

العميل  عرب مراحته�ا للجانب 
والجمايل يف إعادة تأهيله وفقاً 

للطرق واملواصفات العاملّية.
ويب�دو واضحاً للعيان اآلن، أن 
ش�ارع الكرادة خارج ُيعد من 
أفضل الشوارع ال����عراقّية، 
بذلت�ه  ال�ذي  للجه�د  نتيج�ة 
االعم�ار  »ج�رس  رشك�ة 
إعادة  املحدودة« يف  للمقاوالت 
للش�ارع،  الخدمي�ة  الحي�اة 
وه�و اآلن، ُيعد من الش�وارع 
املريحة للس�ر والعمل، فضالً 
عن انتظ�ار ال�رّكاب لباصات 

النق�ل، والذي جعلته مريحاً وأنيقاً وعرصّياً، هذا باإلضافة 
إىل تصاميم املقاعد املريحة، والتي راعت الش�كل العمراني 
لبغداد. وبالرغ�م من العمل املبذول يف الكرادة خارج، إال أن 
الرشكة متع�ّددة االختصاصات، وقد حّقق�ت نجاحاً الفتاً 
يف ع�دد من املش�اريع التي أقامتها يف ع�دد من محافظات 

الع�راق، وه�ي مش�اريع متنوع�ة، منه�ا يخ�ص الرتميم 
وإع�ادة التأهي�ل، ومنها أس�ايس يخ�دم البنى األساس�ية 
للم�دن، وبعضها اآلخر معم�اري يتعلّق ببناء املؤسس�ات 
والدور الس�كنية والعم�ارات. وتقول الرشك�ة أن  »يف هذا 
الوقت، ج�اء احساس�نا يف ان تكون رشكة ج�رس االعمار 
للمق�اوالت املحدودة له�ا من دور يف املش�اركة يف بناء هذا 
التط�ور امللح�وظ يف املج�االت االقتصادي�ة واهمها مجال 
البناء واالعمار، باعتباره من اهم املجاالت 
الحيوي�ة للنه�وض بالعملي�ة االقتصادية 
ومنه�ا نجعل م�ن توس�ع نش�اطنا هدفاً 
فعااُل ونمد جسوره اىل ابعد مسافة ممكنة 
لخدمة البلد«، تقول الرشكة عن نش�اطها 
يف العراق. وتضيف، عرب الكتيب الذي أعدته 
ع�ن أعمالها املنّفذة يف الع�راق، أننا »نقدم 
ب�ن أيديكم الس�رة الذاتي�ة للرشكة التي 
تشمل ملخص للخربات والكوادر واالعمال 
املماثلة يف مجاالت شتى يف مجال املقاوالت 
املحدودة«.ويرتّكز نشاط الرشكة يف اإلدارة 
املبان�ي  الصناعي�ة،  للمش�اريع  الكامل�ة 
الس�كنية )االفق�ي والعام�ودي(، املبان�ي 
التعليمي�ة )مدارس–جامع�ات – معاه�د – مراكز تدريب 
ومخت�ربات(، مراكز ترفيه وتس�وق )مدن الع�اب -مراكز 
تس�وق –فن�ادق(، مباني العبادة )جوامع – حس�ينيات – 
كنائس(، باإلضافة اىل اعمال الطرق والبنى التحتية للمدن 
)ط�رق داخلي�ة وخارجية – جس�ور – ارصفة – منظومة 

مياه الرشب الصحي – منظومة املجاري واملياه الثقيلة – 
محطات التصفية بأنواعها –سدود بسيطة ومعقدة(.

وتك�ون اإلدارة بك�وادر متخصصة يف املرحلت�ن التصميم 
معم�اري، مدني، كهرب�اء، ميكاني�ك، صحي�ات والتنفيذ 
بك�وادر متخصص�ة وبخ�ربات ممت�ازة. وتش�مل اعم�ال 
الرشكة بش�كل ع�ام مرحل�ة اس�تالم املواق�ع وتهيئتاها 
وتجهيزه�ا وتنفيذه�ا وتس�ليمها م�ع ش�هادة س�المة 
جمي�ع امل�واد وخضوعها للفحوص�ات واعتم�ادات عاملية 
من بلد املنش�أ، ومن ه�ذا كلّه انطلق منط�ق للرشكة الذي 
يتلخ�ص ب�«مصداقيتنا يف عملن�ا«.  وتعتمد إدارة وتنظيم 
الرشكة عىل أس�س وأنظم�ة عاملية طبق�ًا ألفضل املراجع 
واالستش�ارين االدارين وعىل املس�توين الفني )بالنسبة 
للمش�اريع(، واإلداري )فيم�ا يخ�ص املكت�ب الرئي�ي(، 
ويتم هذا بإطار رصن وبدون أي مش�اكل تذكر وهذا نتاج 
متوقع ملا تعتمده الرشكة يف سياس�ية تشغيلها عىل افراد 

ذوي انتماء ووفاء اىل الرشكة.
وتق�ول الرشكة أنه����������ا اقتطف�ت ثمار جهدها يف 
اإلدارة بان تكون الرشكة الرائدة يف مجال�ها وتف�����تخر 

يف احتف���������اظها بالريادة.
ولدى رشكة »جرس االعم�ار للمقاوالت املحدودة« عدد من 

املشاريع:

أعمال االبنية
1. تصمي�م وتنفي�ذ ال�دور الس�كنية والعم�ارات واعمال 

الديكور.

2. تصميم وتنفيذ املش�اريع االس�تثمارية م�والت ومراكز 
تسوق وجامعات.

3. اع�ادة تأهي�ل املبان�ي االداري�ة والتجاري�ة والتعليمية 
كافة.

أعمال البنى التحتية
1. تصميم وتنفيذ انواع الطرق والجسور.

الب�زل  انش�اء وتصمي�م قن�وات   .2
والقنوات املائية.

3. انشاء مش�اريع محطات تصفية 
املياه والخزانات الخاصة بها.

اعم�ال  كاف�ة  وتنفي�ذ  تصمي�م   .4
شبكات املجاري.

اعمال البنى التحتية
1. نصب وتجهي�ز املختربات العلمية 

والعملية.
2. نصب وتجهيز املضخات الخفيفة 

والثقيلة.
منظوم�ات  وتجهي�ز  نص�ب   .3

الكهربائي�ة لألبنية واملعام�ل مع مولدات بأرقى املناش�ئ 
العاملية.

4. تجهي�ز ونص�ب كاف�ة االجه�زة الحاس�وبية وبكاف�ة 
انواعها.

5. تجهيز املعدات النفطية.

6. تجهيز كافة انواع الخشب والحديد.
تعت�رب من اهم أولوي�ات الرشكة الرغبة يف عمل مش�اريع 
الط�رق والجس�ور يف الع�راق، حي�ث تملك الرشك�ة كادر 
هنديس وفني واداري عمل واليات ذات كفاءة وخربة عالية 

جداً تمتاز بالدقة والرسعة واملهنية يف تنفيذ مشاريع:
- الطرق.

- الجسور.
بالكث�ر  الرشك�ة  قام�ت  حي�ث 
والصيان�ة  )التبلي�ط  اعم�ال  م�ن 

واملجرسات وعىل مستوى العراق(.
تأهي�ل  وإع�ادة  وتنفي�ذ  تصمي�م 
والحدائ�ق  والش�وارع  األرصف�ة 

العامة

اعمال البنية التحتية / اعمال المجاري
انابي�ب  ش�بكة  م�د  عم�ل  يرتك�ز 
ومحط�ات مي�اه املج�اري ع�ىل ان 
تطبق املعاير العاملي�ة واملواصفات 
للحكومة املحلية وحسب التصاميم 

املوضوعة لها.
فقد تركز عمل الرشكة يف املناطق واملواقع االتية:

1- إقليم كردستان.
2- محافظة دياىل الجزء الجنوبي والرشقي منها.
3- تجهيز محافظة البرصة بأنابيب مد املجاري.

4- تصميم وتنفيذ شبكة مجاري يف محافظة الرمادي.

ابداعات
 مهندسي الشركة 
جعلت من الكرادة 
خارج اجمل مناطق 

بغداد

يترّكز نشاط الشركة 
في اإلدارة الكاملة للمشاريع 
الصناعية، المباني السكنية، 
والمباني التعليمية، ومراكز 

ترفيه وتسوق، ومباني العبادة، 
باإلضافة الى اعمال الطرق والبنى 

التحتية للمدن

تعتمد إدارة وتنظيم الشركة 
على أسس وأنظمة عالمية طبقًا ألفضل المراجع واالستشاريين االداريين

 وعلى المستويين الفني واإلداري


