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المصالح الحزبية تفاقم »آفة« الموت

       المستقبل العراقي / خاص
  

اك�دت مص�ادر بحثية مختصة بقضاي�ا اإلرهاب بان التفجي�رات التي تطال 
العاصمة بغداد منذ عام 2010 ولغاية االن هي »سياس�ية بامتياز«, الفتة الى ان 
وقوعها يأتي كرد فعل لمواقف بعض االطراف السياسية من قرارات الحكومة.
وبحس�ب المراكز الدولية المعنية بقضاي�ا االرهاب ومكافحة الجريمة, فان 
»اكثر من 2600 عملية تفجير حصلت في بغداد منذ عام 2010 وحتى عام 2015 
تزامنت بشكل مباشر قبل او بعد موقف سياسي متشنج عبر تصريح من اعضاء 

في مجلس النواب او مسؤولين بارزين«.
وقال�ت المص�ادر, ان التفجي�رات الثالثة الت�ي طالت العاصم�ة بغداد, امس 
االح�د, ات�ت بعد تصريحات ثالثة م�ن النواب في تحالف القوى الوطنية بش�ان 
عدم التزام رئيس الوزراء حيدر العبادي الحكومة بورقة االتفاق السياسي الذي 
تش�كلت على اساس�ه الحكومة الحالية على خلفية  تس�مية روس�اء بالوكالة 

للهيئات المستقلة.
 ويزع�م الن�واب المعترضين بان العبادي قد خرق االتفاقات السياس�ية عبر 
تعيين رؤس�اء بالوكالة وانه يس�ير باتجاه تبني ذات سياسات رئيس الحكومة 
الس�ابق نوري المالكي.وأوضحت المصادر ان »الرصد اليومي عبر تلك السنوات 
إلح�دى المنظمات الدولية المختصة وصلت الى نس�ب دقيقة جدا ال تدع مجاال 
للش�ك ب�ان التصريحات السياس�ية تلك وأمثاله�ا عبارة عن مفاتيح وإش�ارات 

لمنفذي العمليات االرهابية«.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء تفجير 
س�يارة مفخخة قرب مرق�د الكيالني وس�ط بغداد، في حين ش�هدت العاصمة 
مقتل ش�خص وإصابة س�تة آخرين، بانفجار س�يارة مفخخة ف�ي حي العامل 

جنوب غربي العاصمة.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين واآلخر تفجيرات بسيارات مفخخة 
وعب�وات وأحزم�ة ناس�فة، إضافة إل�ى هجمات متفرق�ة تس�تهدف المدنيين 
وعناص�ر األجه�زة األمنية ف�ي مناط�ق متفرقة منها، ما تس�فر عن س�قوط 

العشرات من األشخاص بين قتيل وجريح.

اإلرهـاب السياسـي
2600 عملية تفجري يف مخسة أعوام بسبب خالفات الكتل

احلشـد: دخول االنبار مرهون بقرار من العبادي.. والدفاع تسعى إىل »التربئة«

عـار الــثــرثـــار.. 
طفح الكيل!

ظـريـف يتــرأس
الفـريـق النـووي ويتجـه

الـى نيـويـورك
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        المستقبل العراقي / نهاد فالح

رغم اإلعالن المتفائل بدخولها الخدمة الفعلية في ش�هر 
 )f 16( اب المقب�ل, إال ان صفق�ة تزوي�د الع�راق بطائ�رات
االمريكي�ة م�ازال حبراً عل�ى ورق في ظل ع�دم وجود نوايا 
حقيقية من قبل واش�نطن بتس�ليح جيش الع�راق وتطوير 

منظومته الجوية.
وفيما لوح قائد القوة الجوية بقرب استالم الوجبة االولى 
م�ن الطائ�رات االمريكية المتط�ورة ودخوله�ا الحرب ضد 
عصابات »داعش«, اس�تبعدت مصادر نيابي�ة إيفاء الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة بالتزاماتهم�ا به�ذا الص�دد, عازية ذلك 
ال�ى وجود ضغوطات كبيرة باتجاه عدم تقوية س�الح الجو 

العراقي من قبل اطراف داخلية وخارجية.
                                                             التفاصيل ص3
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عار الثرثار.. طفح الكيل!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
هل بعد عار الثرثار عار؟!

ه�ل رأيت�م ش�وارع الفلوجة كيف 
تحتفل باالبناء البررة من جنود وحشد 
ش�عبي وه�م المرابط�ون عل�ى تراب 
تحري�ر الفلوجة م�ن الدواعش وكيف 
يصفق االطفال لمن تم تقييدهم بغية 

قتلهم وحز رؤوسهم؟!.
هل يمكن ان نغفر الحد سوءة بعد 
الي�وم وهم يتناوبون على قتلنا ونحن 
الذي�ن نقاتل م�ن اجلهم ونق�دم الدم 
والتضحيات لكي يع�ودوا الى ديارهم 
واالبناء يتوالدون ابطاال وثوارا وحملة 
بندقية وهم في الجانب االخر يقتلوننا 
ويذبحون ابنائنا ونحن نتفرج ونطلق 
ف�ي اقصى الح�االت كلمة اس�ى على 

المشهد التلفزيوني؟!.
الثرثار عار قومي ووطني ش�يعي 
وس�ني ومن ال تأخذه الغيرة على هذا 
ال�ذي جرى ف�ي الثرثار فهو داعش�ي 
باالصال�ة ولي�س داعش�يا بالوكال�ة 
رغ�م ان هنال�ك في الفلوج�ة واالنبار 
من تس�تهويهم لعب�ة الوكال�ة لمزيد 
م�ن الذبح والقتل االعمى اللش�يء اال 

لغرض قتل الشيعة!.
نح�ن هن�ا في ه�ذا المق�ال الثارة 
االس�ئلة الموضوعي�ة والتنقي�ب عن 
االس�باب الت�ي ادت ال�ى ح�دوث هذا 
الع�ار واالم�ر االهم متى يص�در قرار 
من قبل القائد العام للقوات المس�لحة 
العراقي�ة به�دف اع�ادة الصفعة ورد 
واس�تئصال  واالس�تهداف  الضرب�ة 
داع�ش ومن يؤويه�ا ويدعمها ويوفر 
له�ا الحاضنات االرهابي�ة لمهاجمتنا 
والتاثي�ر علين�ا.. م�ن ه�و المتس�بب 

الرئيس في االحداث االخيرة 
الت�ي ادت ال�ى مقت�ل خيرة 
الضباط والقادة العسكريين 
اوله�م قائ�د الفرق�ة االولى 
وم�ن هي الجهة العس�كرية 
المج�زرة  ع�ن  المس�ؤولة 
قبل ان ت�ؤدي داعش رقصة 
السامبا الداعشية فوق جسد 

الحشد الشعبي؟!.
مس�ؤول  الدف�اع  وزي�ر 
مباش�رة  هنا  والمس�ؤولية 
وعلى مجلس النواب وسليم 
الجبوري والكتل السياس�ية 
طلب�ا  تق�دم  ان  الرئيس�ة 
المجلس الستجواب  لرئاسة 
الوزير عن هذا الخرق االخرق 
الذي ال يقع ب�ه االطفال في 
الخطط العسكرية وعمليات 
المواجه�ة وال�����مقابل�ة 
والتحدي المباشر وان يجيب 
عل�ى االس�ئلة وان ال نغ�ط 
بنوم »التوافق« وننسى دماء 
ش�هدائنا الت�ي اريق�ت ف�ي 
الس�ورية!. والرقة  الفلوجة 
الدف�اع  وزي�ر  يعل�م  ه�ل 
العبيدي ان بعضا من الجنود 
العراقيين س�يقوا الى الرقة 
الس�ورية وسيتم استعراض 
عسكري  لهم هنالك ويصدح 
النداء الداعش�ي من مكبرات 
الص�وت.. هؤالء ه�م جنود 

العبيدي والعبادي!.
هل فك�ر وزي�ر الدفاع بالمس�ألة 
والسياس�ية  المجتمعي�ة  وتأثيراته�ا 
والعس�كرية وعلى هيبة وزارة الدفاع 
بل هيب�ة الجيش العراقي حيت تأس�ر 

منظم�ة س�رية وخلي�ة ارهابي�ة هذا 
الع�دد م�ن الجنود والحش�د الش�عبي 
ويس�اقون الى الرقة الس�ورية ومدن 
به�م  واالس�تعراض  اخ�رى  س�ورية 
لزيادة معنويات الدواعش التي اهتزت 
في االسابيع االخيرة بفعل االنتصارات 

التاريخي�ة والمهمة للجيش والحش�د 
الشعبي ضد هؤالء االرهابيين؟!.

ان درس الموصل ال زال ماثالً امام 
االعين، ولالن لم يستطع المسؤول عن 
لجنة دراسة اس�باب سقوط الموصل 
رئي�س لجنة االم�ن والدف�اع النيابية 

حاك�م الزامل�ي ان يق�دم تقريره عن 
االسباب، وال يكاد يمر يوم اال ويصرح 
النائب الزامل�ي ان اللجنة تتعرض الى 
ضغ�وط لئ�ال نفصح ع�ن المتس�بب 
الرئيس او نش�ير بالبنان لمن اسقطوا 

الموصل وسلموها للدواعش!.

هل س�نحقق في اسباب 
ع�ار الثرث�ار ام نصمت كما 
الجرائ�م  عل�ى  س�نصمت 
بح�ق  المرتكب�ة  الكبي�رة 
اخوتنا وابنائن�ا في الجيش 
العراق�ي وس�رايا المقاومة 

والحشد الشعبي؟!.
اذا ل�م نص�ل ال�ى نتائج 
حقيقية في تحقيق الموصل 
لن نس�تطيع محاكمة الذين 
تورط�وا ب�دم اخوتن�ا ف�ي 

الثرثار!.
ان ما جرى تطور س�لبي 
العام  االداء  س�ينعكس على 
للق�وات المس�لحة العراقية 
وه�و ه�دف داعش�ي مه�م 
للتأثي����ر عل�ى معنوي�ات 
الجي�ش والحش�د الش�عبي 
وس�رايا المقاوم�ة ظنا من 
انهم يس�تطيعون  الدواعش 
الحش�د  ارادة  م�ن  الني�ل 
الجيش!.النائبة  باس�تهداف 
عالي�ة نصيف دع�ت رئيس 
ال�وزراء القائد العام للقوات 
إلى تس�ريح خالد  المسلحة 
العبي�دي وزي�ر الدف�اع من 
الخدمة العسكرية ومسائلته 
بالح�ادث  تحقي�ق  وفت�ح 
العس�كري المري�ر، هذا كما 
آخ�رون  برلماني�ون  دع�ا 
القي�ادات  اس�تجواب  ال�ى 
لنف�س  الدف�اع  ووزي�ر  العس�كرية 
األسباب وهو امر طبيعي الن المسالة 
لم تك�ن تتعلق باخت�راق تفصيلي في 
قاطع غي�ر مهم من جبه�ة القتال بل 
ف�ي منطقة يتوق�ف على اس�مها اما 

الفخر والكرامة واالستبس�ال والنصر 
الم�ؤزر ونح�ر داعش عل�ى حدودها 

واما العار!.
على القائد العام للقوات المس�لحة 
ان يحزم ام�ره جيدا ويبعث برس�الة 
ال�ى  الخ�اص  الن�وع  م�ن  عس�كرية 
الفلوج�ة »حي�ث ت�م تضخيم االس�م 
والمكان والموقع والمقاتلين من قبل 
االمي�ركان لكي تتحول تل�ك المنطقة 
ال�ى لغز عس�كري محي�ر« مؤداها ان 
هنال�ك طريقين ال ثال�ث لهما امامكم 
ام�ا الخ�روج م�ن المدين�ة خ�الل 24 
س�اعة او احالتها الى ت�راب ونار الن 
الصبر انته�ى والظاهر انن�ا النتعامل 
مع »اوادم«.اطفال يصفقون ونس�وة 
يهلهل�ن ورج�ال يتقدم�ون الصفوف 
للتظاه�ر امام مجموعة من االس�رى 
م�ن اخوتنا الذي�ن ج�اؤوا لتحريرهم 
لك�ن يب�دو ان ه�ؤالء دواع�ش، وهم 
الجزء االصلي والمحوري والرئيس من 
تنظيم داعش، اما المقاتلون الدواعش 
الذي�ن ج�يء بهم من مختل�ف مناطق 
العالم فه�م هوامش!.عار الثرثار ابلغ 
م�ن ع�ار الهزيمة المرة ف�ي الموصل 
واالج�راء المطلوب ن�ار على رؤوس 
الدواع�ش والحواض�ن وال رحمة بعد 
الي�وم ومن ال يفهم هذه الرس�الة من 
السياس�يين الس�نة فعل�ى القواني�ن 
العراقي�ة واالجه�زة االمني�ة والدولة 
الحريص�ة عل�ى اس�تمرار وجوده�ا 
السياس�ي والمجتمع�ي الناظم لالمر 
ومهمة اصالح الناس حماية سيادتهم 
الوطنية ان تفهمه ذلك بالطريقة التي 
تنس�جم وواقع مانعيش م�ن الم على 
اخوتنا الجن�ود والضباط واخوتنا في 

الحشد الشعبي!.

عار الثرثار أبلغ من الهزيمة المرة في الموصل

ششو يرتب »البيت اإليزدي« ويعلن عن كيان سيايس يمثلهم
      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائد ق�وات حماية س�نجار حيدر 
ششو عن تشكيل »كيان إيزيدي ديمقراطي 
كردس�تاني عراقي« قال ان�ه لتنظيم وجود 

االيزيديين والدفاع عنهم.
وذكر بيان للشش�و »توصلن�ا إلى قناعة 
اإليزي�دي  البي�ت  ترتي�ب  بض�رورة  تام�ة 
لل�رأي  نعل�ن  علي�ه  سياس�ياً،  وتنظيم�ه 
الع�ام العراقي والكردس�تاني بش�كل عام، 
واإليزيدي بش�كل خاص، عن تأسيس كيان 

إيزيدي ديمقراطي كردستاني عراقي«.
وبي�ن ان هذا الكي�ان »للدفاع عن وجود 
اإليزيديي�ن بإعتباره�م مكوناً كردس�تانياً 
وعراقي�اً أصي�اًل، وضم�ان حقوقه�م بن�اًء 
عل�ى ثال�وث الحري�ة والعدالة والمس�اواة، 
الذي يش�كل أس�اس المواطنة في كل نظام 

ديمقراطي مدني حقيقي في العالم«.
وقال ششو بحسب البيان، »)...( بالرغم 
من الدس�تور العراقي المتقدم بين دس�اتير 
المنطقة، إال أن العراق وكردستانه ال يزاالن 
محكوم�ان بمنطق األكثريات على حس�اب 

األقليات والمكونات الصغيرة، بينها المكون 
اإليزي�دي ال�ذي أثبتت مأس�اته ط�وال عقد 
ونيف من الزم�ن، أنه المكون األكثر تعرضاً 
للظلم والتهميش واإلهمال وضياع حقوقه 

في العراق ما بين هولير وبغداد«.
وقال »عقد ونيف من حرمان اإليزيديين 
من عراقهم الجديد، في بغداد بحجة كونهم 
“أكراداً أصالء” من كردس�تان، وفي هولير 
لكونه�م إيزيديين من الع�راق، أثبت للغريب 
اإليزيديي�ن ُحرم�وا م�ن  أن  القري�ب  قب�ل 
الع�راق مرتين: م�رة من بغ�داد كمواطنين 

كردس�تان  م�ن  وأخ�رى  كردس�تانيين، 
كمواطنين عراقيين«.

»م�ا جرى في ش�نكال منذ فج�ر الثالث 
من أغس�طس الماضي وال يزال كان بمثابة 
الصدم�ة للعقل اإليزيدي، ما أدى إلى وقوف 
كل إيزي�دي أم�ام س�ؤال خطي�ر: أي مصير 
ينتظر اإليزيديين في العراق وكردس�تان؟« 

قال ششو.
»نعتب�ر  س�نجار  حماي�ة  قائ�د  واك�د 
كمبادرين مؤسس�ين له�ذا الكيان اإليزيدي 
الذي س�نعمل على تأسيس�ه قريب�اً، العراق 

مرجعي�ًة وطني�ًة للجمي�ع، تعل�و وال ُيعلى 
عليها«.واش�ار شش�و إل�ى م�ا ق�ال إنه�ا 
ثواب�ت ف�ي العمل م�ع األفرق�اء العراقيين 
والكوردس�تانيين على المدى اإلستراتيجي 

البعيد:
أوالً، العراق المتعدد القوميات واإلثنيات 

واألديان والطوائف واللغات، هو دستورنا.
ثانياً، دولة المواطنة القائمة على أساس 
الثالوث القيم�ي )حرية، عدالة، مس�اواة(، 

هي مبدأنا.
ثالثاً، اإليزيدية هي ديننا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد 
 21 مقت�ل  ع�ن  األح�د  ام�س 
»إرهابي�ا« خ�الل عملي�ات أمنية 
متفرق�ة ف�ي الفلوج�ة ومنطقة 
الكرمة جنوبي األنبار، فيما أكدت 
تدمير عدة أوكار ل�«اإلرهابيين«.

وقالت القي�ادة في بيان تلقت 
المستقبل العراقي نسخة منه، إن 
»الفوج الخام�س في اللواء )35( 
تمك�ن من قت�ل س�بعة إرهابيين 
في جهة مع�ارض الفلوجة، كما 
تمكن طي�ران الق�وة الجوية من 
قتل سبعة إرهابيين وتدمير عجلة 
وقت�ل من فيه�ا، وتدمير عجلتين 
مفخختين، ومدفع نوع SPG9 في 
الكرمة«.  التقسيم بمنطقة  ناظم 
وأضافت أن »طيران الجيش تمكن 
من تدمير اربعة أوكار لإلرهابيين 
وقتل م�ن فيها وتدمير رشاش�ة 
احادي�ة، ف�ي منطق�ة الكرم�ة«، 
مبينة أن »طيران التحالف الدولي 
تمك�ن من قت�ل س�بعة ارهابيين 
وتدمير ث�الث عج�الت مفخخة، 
باإلضاف�ة إل�ى عجلتي�ن تحمالن 
اش�خاص  وناقل�ة  إرهابيي�ن، 
لإلرهابيي�ن  ووك�ر  مدرع�ة، 
وقنط�رة ضمن قاط�ع الكرمة«. 
وأش�ارت القي�ادة ف�ي بيانها إلى 
أن »فرقة التدخل الس�ريع االولى 
تمكن�ت م�ن تدمير عجل�ة تحمل 
رشاش�ة احادي�ة وقتل م�ن فيها 
ووكري�ن للعدو وقتل م�ن فيهما 
ومعالج�ة تس�ع عبوات ناس�فة 
ضم�ن قاطع الك�رخ، فيما تمكن 
الل�واء )60( م�ن تدمي�ر وكري�ن 
لإلرهابيي�ن وقتل م�ن فيهما في 
منطقة العطر غربي بغداد، فضال 
ع�ن إلقاء القبض عل�ى مطلوبين 
وفق مواد قانونية مختلفة، خالل 
ال�)24( س�اعة الماضية«.يش�ار 
الى أن الق�وات األمنية مس�نودة 
بأبناء العش�ائر تواص�ل عملياتها 
العس�كرية لتحرير م�ا تبقى من 
م�ن  األنب�ار  محافظ�ة  مناط�ق 

سيطرة تنظيم »داعش«.

عمليات بغداد:
 مقتل 21 إرهابيًا بعمليات 

أمنية متفرقة

قيادي تركامين يؤكد: عملية استعادة املوصل
 ستتأخر إىل ما بعد رمضان

كربالء تصف أنباء حماوالت »داعش« الدخول للمحافظة
 بالتهويل اإلعالمي

       بغداد / المستقبل العراقي

تركمان�ي،  سياس�ي  ق�ال 
أمس األحد، إن عملية اس�تعادة 
الموصل ارجأت إلى ما بعد شهر 
رمض�ان، الفت�اً إل�ى أن وج�ود 
المدين�ة  ف�ي  إنس�ان  مليون�ي 
�ب وض�ع خطة عس�كرية  يصعِّ

لتحرير المدينة. 
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
العراقي�ة  التركماني�ة  للجبه�ة 

نور الدي�ن كابالن، إن »الموصل 
مليون�ي  قراب�ة  فيه�ا  يعي�ش 
إنس�ان األمر ال�ذي يصعب معه 
وضع خط�ة عس�كرية لتحرير 

المدينة«.
»الخط�ط  أن  وأوض�����ح 
المدين�ة  لتحري�ر  الموضوع�ة 
تتغي�ر بن�اء على هذا األس�اس، 
وأن القسم األكبر من الخطة هو 
كيفية إنقاذ المدنيين وهو األمر 
الذي يتطل�ب تأجيل العملية إلى 

ما بعد شهر رمضان«.
ووفقاً لكابالن، فأن »سكان 
مواصل�ة  يحاول�ون  الموص�ل 
حياته�م تح�ت ظروف قاس�ية 
وحال�ة م�ن الش�عور بالخ�وف 
والقل�ق وأن حص�ول الس�كان 
على الكهرباء والماء أصبح أمًرا 

شبه مستحيل«. 
التركماني  القي�ادي  ولف�ت 
إلى أن المقاب�الت التي أجروها 
مع الفارين من المدينة أظهرت 

الصدم�ة النفس�ية التي تعرض 
لها السكان، مؤكداً على ضرورة 
أن يخض�ع جميع الس�كان إلى 
التأهيل النفسي. وأشار كابالن، 
أن  إل�ى  المقي�م ف�ي كرك�وك، 
»الح�دود البري�ة المفتوحة بين 
العراقية والرقة  مدينة الموصل 
الس�ورية يفت�ح المج�ال أم�ام 
تلبية احتياجات السكان اليومية 
الم�أكل والمش�رب وبعض  من 

األدوية«

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر محافظ كربالء عقي�ل الطريحي، 
ام�س األح�د، االنب�اء ع�ن ع�زم »داع�ش« 
الدخ�ول للمحافظ�ة بأن�ه تهوي�ل إعالمي، 
وبي�ن أن المحافظة اتخ�ذت كل احتياطاتها 

ومستعدة أمنياً لمواجهة التنظيم.
وق�ال الطريح�ي إنه »ال يوج�د في وارد 
تنظي�م داع�ش أي ني�ة للتوجه ال�ى كربالء 

بمحاول�ة دخولها وال اعتقد ان داعش يفكر 
بذل�ك«، معتب�راً أن »األم�ر في�ه الكثي�ر من 

التهويل اإلعالمي«.
وأض�اف الطريح�ي أن »اللجن�ة األمنية 
العلي�ا في المحافظة بانعق�اد دائم ومتابعة 
مس�تمرة له�ذا الموضوع«، مؤك�داً أن »كل 
احتياطاتنا محسوبة وقطاعاتنا من الجيش 
والش�رطة والحش�د الش�عبي منتش�رة في 
المنطق�ة ونح�ن مس�تعدون ألي محاول�ة 

لداعش ولمواجهته«.
وكانت النائبة بائتالف دولة القانون عن 
محافظ�ة كربالء ابتس�ام الهاللي كش�فت، 
امس االحد، عن نشر لواء من الحشد الشعبي 
على حدود المحافظ�ة مع محافظة االنبار، 
مبينة أن ذلك جاء خش�ية من دخول عناصر 
»داعش« للمدينة، فيما اشارت الى أن سرايا 
الس�الم طلبت من محافظة كربالء االنتشار 

على الحدود ايضاً.

عبداملهدي: ما تنتجه آبار كردستان يصدر عرب »سومو«
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د المهدي, 
االح�د، ان ما تنتجه آبار وحقول كردس�تان 
يت�م تصديره عبر الحكوم�ة المركزية ومن 
بواب�ة ش�ركة س�ومو، داعي�ا المعترضين 
على االتفاق بين كردس�تان وبغداد مراجعة 

انفسهم.
وقال عبد المهدي ف�ي بيان صدر اليوم، 
وتلقت الس�ومرية نيوز، نس�خة منه ن »ما 
تنتجه آبار وحقول كردس�تان يتم تصديره 
عب�ر الحكومة المركزية ومن بوابة ش�ركة 
س�ومو«، مبين�ا ان »الق�رارات الصحيح�ة 

تتطل�ب احيان�اً العم�ل ض�د التي�ار واتخاذ 
المواقف الجريئة«.

ودع�ا عبد المهدي »بعض الذين هاجموا 
االتفاق مع اقليم كردستان، مراجعة انفسهم 
بع�د تحقق الكثير م�ن النتائ�ج االيجابية«، 
مشيرا الى »اننا نصدر اليوم كميات متزايدة 
م�ن انت�اج االقليم عبر س�ومو، كم�ا عادت 
حقول كركوك لإلنتاج والتصدير بعد توقفها 
منذ اذار 2014، بس�بب اعمال االرهاب وبعد 

توقف انتاج مصفى بيجي وغيره«.
وتاب�ع عبد المه�دي ان »الع�راق ما زال 
تواجه�ه تحدي�ات وهناك نواق�ص وثغرات 
البد من استكمالها، ان اردنا تطوير الصناعة 

النفطية والغازي�ة«، موضحا ان »انخفاض 
اس�عار النفط بكل اضراره يجب ان يحفزنا 
الدول�ة  نفقاتن�ا، والخ�روج م�ن  لترش�يد 
والمجتم�ع الريعيي�ن نحو دول�ة الجبايات 
المعاص�رة والعادل�ة، والمجتم�ع الصال�ح 

المنتج«.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الثاني 
2014، الموافق�ة عل�ى  م�ن كان�ون االول 
االتف�اق النفطي بي�ن الحكوم�ة االتحادية 
وحكومة اقليم كردس�تان ال�ذي ينص على 
تسليم اقليم كردستان ما ال يقل عن 250 الف 
برميل نف�ط يوميا الى الحكوم�ة االتحادية 

لغرض التصدير.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت منظم�ة ب�در ف�ي محافظ�ة كربالء، 
أمس االح�د، أن قوات بدر تس�تعد لتحرير قضاء 
الحويج�ة قريباً، الفتة أنه ت�م تعزيز قطعات بدر 
العس�كرية اس�تعداداً لتطهير الجهتين الشمالية 

والشرقية من مصفى بيجي.
وق�ال مس�ؤول منظمة ب�در، وعضو مجلس 
محافظ�ة كرب�الء حامد صاح�ب الكربالئي، في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»ق�وات بدر في الجناح العس�كري تس�تعد قريباً 
لتحري�ر منطق�ة الحويج�ة ش�مال الع�راق من 
س�يطرة مسلحي داعش«، مش�يراً إلى أن »قوات 

بدر مدعومًة بالش�رطة االتحادية تواصل عملية 
تحرير منطقة الفتحة شمال تكريت«.

وأضاف الكربالئي، والذي أش�رف على جولة 
االس�تطالع الت�ي اجراه�ا بي�ن سلس�لة جب�ال 
حمري�ن، انه »ت�م تعزيز قطعات بدر العس�كرية 
الجهتي�ن  تطهي�ر  معرك�ة  لخ�وض  اس�تعداداً 
الشمالية والشرقية من مصفى بيجي والمناطق 
المحيط�ة وص�والً إلى جب�ال حمري�ن وكركوك 

شمال العراق«.
واك�د الكربالئي عزم�ه »على تحري�ر جميع 
المناطق من س�يطرة داعش ف�ي القريب العاجل 
وص�والً إل�ى الحويجة حتى تحري�ر صالح الدين 

وكركوك بالكامل من سيطرة الدواعش«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س المجل�س األعلى اإلس�المي 
عمار الحكيم, ام�س األحد، ان العراق هو من 

س�يحدد ح�دود الش�رق 
الجديد.وق�ال  األوس�ط 
»الوط�ن  ان  الحكي�م 
يعاد تش�كيله م�ن جديد 
يعاد تشكيلها  والمنطقة 
م�ن جدي�د والع�راق في 
قل�ب العاصفة وفي قلب 
الملتهبة«،  منطق���تن�ا 
»ح�دود  ان  إل�ى  الفت�ًا 
الش�رق األوس�ط الجديد 

سيحددها ما س�يكون عليه العراق«.وأضاف 
الحكيم أنه »س�نعمل على تجاوز هذه الفتنة 
السوداء«. وأكد أنه »سيبقى ومعه المخلصين 
من اخوة العقيدة والوطن يقضين الى ان نعبر 
بالع�راق من ه�ذه الفتنة 
الس�وداء ونصل به الى بر 

األمان بأذن الله«.
»ل�ن  الحكي�م  وأردف 
نتهاون او نساوم او نرضخ 
والمزاي�دات..  للضغ�وط 
ولن نقب�ل بالحل�ول على 
حساب الوطن او بأنصاف 
الحلول ان ل�م يكن هدفها 

استكمال النصف اآلخر«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية األردني�ة، أمس األحد، 
وف�اة أح�د العراقيين العش�رة المصابي�ن جراء 
التفجي�رات التي وقع�ت داخل الح�دود العراقية 
أم�س الس�بت بع�د نقله إل�ى األراض�ي األردنية 

لتلقي العالج.
وقالت ال�وزارة إن »ثمانية مصابين عراقيين 
ع�ادوا إلى بالدهم بعد تلقي اإلس�عافات الالزمة 

ف�ي األردن بينم�ا ُنقل اثن�ان م�ن المصابين إلى 
مستشفى الرويش�د األردني لتلقي العالج، إال أن 
أحدهما ف�ارق الحياة الحقا بينم�ا اليزال الثاني 
تح�ت الرقابة الطبية«. وأك�دت الداخلية األردنية 
عل�ى أن األحداث الت�ي وقعت بالق�رب من معبر 
طريبي�ل الح�دودي العراق�ي والتي تس�ببت في 
توق�ف حرك�ة العب�ور باتج�اه مرك�ز الكرام�ة 
الح�دودي األردني لم تؤثر على عمل األخير الذي 

ال يزال مفتوحا ويمارس عمله المعتاد.

بدر تستعد لتحرير احلوجية وتطهري مصفى بيجي

احلكيم: العراق يف قلب العاصفة

األردن: وفاة جندي عراقي أصيب
 بتفجريات طريبيل
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            بغداد / المستقبل العراقي

وزعت محافظة النجف امس األحد أكثر من خمسة آالف قطعة ارض سكنية، لمنتسبي قوى 
األمن الداخلي بكافة تش�كيالتها، فيما طالب قائد ش�رطة النجف المحافظ باإلسراع في إكمال 
اإلج�راءات اإلداري�ة لغرض تخصيص قطع أخرى. وقال قائد ش�رطة النجف الل�واء عماد عبد 
الس�ادة الطائي، إنه »ضمن توجيهات محافظة النجف االشرف لتأمين عيش كريم إلى منتسبي 
قوى األمن الداخلي وزعت مديرية ش�رطة النجف 5050 قطعة ارض س�كنية على المنتس�بين 
خ�الل حفل أقيم على قاعة قص�ر الثقافة بحضور عدد من أعض�اء البرلمان العراقي ومحافظ 
النجف ونائبه وأعضاء مجلس المحافظة وقائد ش�رطة النجف ومدراء ومنتس�بي قوى األمن 
الداخل�ي«. وأض�اف انه »ت�م تخصيص قطعة ارض لمنتس�بي وزارة الداخلية بكافة أقس�امها 
ومديرياتها«، مش�يراً إلى أن »القرعة بدأت بالمنتس�بين، وخالل األيام القليلة المقبلة ستجرى 
قرعة أخرى لضباط مديرية ش�رطة المحافظة«. وطالب الطائي محافظ النجف باإلس�راع في 

»إكمال اإلجراءات اإلدارية لغرض تخصيص قطع أخرى لتشمل جميع المنتسبين«.

توزيع مخسة آالف قطعة أرض ملنتسبي الداخلية 

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بين رفض وقبول تدخل الحش�د 
الش�عبي, ال ي�زال المش�هد األمني 
في االنبار يس�ير نح�ول المجهول 
السيما بعد سيطرة تنظيم »داعش« 
على ع�دة مناط�ق بينم�ا تتواصل 
الس�تعادة  العس�كرية  العملي�ات 

السيطرة على المدن المغتصبة.
ع�ن  االنب�ار  تتح�دث  وبينم�ا 
مؤامرة إلس�قاط مدين�ة الرمادي 
بيد عصابات »داعش«, ابدى قيادي 
اس�تغرابه  الش�عبي  الحش�د  ف�ي 
م�ن اعتراض بعض االط�راف على 
مشاركة الحشد في معركة تطهير 

المحافظة.
وق�ال المتحدث باس�م الحش�د 
الشعبي كريم النوري ل�«المستقبل 
العراق�ي«, أن »تم�دد داع�ش ف�ي 
االنب�ار ج�اء عل�ى خلفي�ة الحملة 
االعالمية لتش�ويه صورة الحش�د 
الش�عبي واالعتراض عل�ى دخوله 

الى المحافظة«.
»تلقي�ه  ال�ى  الن�وري  ولف�ت 
اوام�ر  بص�دور  تفي�د  معلوم�ات 
لعناص�ر »داع�ش«  تحثه�م عل�ى 
تجن�ب مواجه�ة الحش�د الش�عبي 
الت�ي  للمناط�ق  التع�رض  وع�دم 
يتواجد فيها«, مبين�ا انه »في حال 
تدخل الحش�د ف�ي معرك�ة االنبار 
فان المعادلة ستتغير كثيرا السيما 
وان الحش�د الش�عبي اثبت في كل 

المع�ارك الت�ي دخله�ا ان�ه يحقق 
االنتصارات بأقل الخس�ائر بس�بب 
لظ�روف  الم�دروس  التخطي�ط 

المعارك وكيفية حسمها«.
ومنذ شهر تقريباً, يقود تنظيم 
مدين�ة  عل�ى  هجم�ات  »داع�ش« 
الرمادي, مركز االنبار, تعد االعنف 
من نوعها, سيطر خاللها على عدة 
مناط�ق مم�ا خل�ف موج�ة نزوح 
بغ�داد  العاصم�ة  باتج�اه  كبي�رة 
ومحافظات كربالء وبابل وواسط 

وغيرها.
وفي بيان له, دعا االمين لحركة 
الجهاد والبناء والقائد في الحش�د 
القيادات  الس�اري  الشعبي حس�ن 
االمني�ة الى اعادة النظ�ر بالخطط 
االمني�ة  المتبع�ة ف�ي حربها ضد 
عصاب�ات داع�ش االرهابي, مؤكدا 
اس�تعداد قوات الحش�د للمشاركة 
ف�ي تطهي�ر االنب�ار م�ن االرهاب 
في حال طلب القائ�د العام للقوات 

المسلحة مشاركتها.
التده�ور االمن�ي, دفع عش�ائر 
ل�«داع�ش«  المناهض�ة  االنب�ار 
للمطالب�ة بتدخل الحش�د الش�عبي 
كون�ه الوحي�د القادر عل�ى هزيمة 
تل�ك العصاب�ات االجرامي�ة. لك�ن 
للتنظي�م  مؤي�دة  اخ�رى  جه�ات 
االرهابي تمانع تدخل هذه القوات 
مما جعلها تدش�ن حملة تس�قيط 
وتش�هير للحيلول�ة دون حص�ول 
ذلك.وقب�ل أي�ام, وقع�ت ع�دد من 

عشائر االنبار ميثاق شرف من اجل 
تدخل الحش�د الش�عبي,لكن قيادة 
االخي�ر تطالب بضمان�ات مكتوبة 
من قبل الحكوم�ة المحلية لضمان 
ع�دم تك�رار اتهامات تكري�ت التي 

وصفها ب�«الطائفية«.
مناس�بة,  م�ن  اكث�ر  وف�ي 
ابدى الحش�د الش�عبي اس�تعداده  
تطهي�ر  معرك�ة  ف�ي  للمش�اركة 
هزيم�ة  بالح�اق  االنبار,متوع�دا 
نكراء بالدواعش, رابطا مش�اركته 

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  بموافق�ة 
العب�ادي ال�ذي يبذل جه�ود كبيرة 
إلقن�اع االط�راف المعترض�ة على 

دخول الحشد لالنبار.  
ب�دوره, اك�د مجل�س محافظة 
ترغ�ب  جه�ات  هن�اك  ان  االنب�ار 
نظ�را  الرم�ادي  مدين�ة  بس�قوط 
لصمودها منذ عام ونصف ولكونها 
تأوي العشائر التي تتصدى لعناصر 

داعش.
وبحس�ب عضو المجلس راجع 

االمن�ي  »الوض�ع  ان  العيس�اوي, 
ف�ي مركز الرمادي ش�به مس�تقر 
وان القوات االمنية تمس�ك االرض 
بش�كل جيد وهن�اك هجوم لداعش 
على منطق�ة ناظم الثرث�ار وتوتر 

امني كبير فيها.
واضاف العيس�اوي انه »س�بق 
وان وتمت مطالب�ة رئيس الوزراء 
ق�وات  بتدخ�ل  العب�ادي  حي�در 
المتطوعي�ن لتحري�ر االنب�ار وان 
تك�ون تل�ك الق�وات تح�ت امرت�ه 

وقي�ادة عملي�ات االنب�ار, مش�يرا 
إل�ى ان العب�ادي هو الذي س�يحدد 
الق�وات التي ستش�ارك في معركة 
المقاوم�ة  التحري�ر م�ن فصائ�ل 

والمتطوعين.
يشار إلى ان الشيخ عبد الرحمن 
النمراوي احد شيوخ االنبار اكد بان 
السيطرة  القوات االمنية استعادت 
على مستش�فى ال�والدة والطريق 
الرئي�س الم�ؤدي إلى المستش�فى 
من منطق�ة الحوز وتحرير مناطق 

في الكرمة .
وأوض�ح النم�راوي, ان مناطق 
الكرمة المحررة شملت البو سودة 
والبو خنف�ر والجنابيي�ن والروفة 
والب�و جاس�م , مبين�اً ان طي�ران 
الجيش العراقي تمكن من قتل عدد 
م�ن قيادات داع�ش الوهابية منهم 
ما يسمى المفتي الشرعي ورئيس 

الديوان.
ميدانيا, قال قائ�د صحوة ذراع 
دجلة عبود خنفر, إن القوات األمنية 
المش�تركة هاجمت مناطق أطراف 
الكرم�ة وحررته�ا م�ن عصاب�ات 
داع�ش االرهابية، وأس�فرت هذه 

العملية عن قتل العشرات منهم  .
وأضاف خنف�ر ، أن »الفرقة 11 
والفرقة 17 في الجيش وبمساندة 
أبن�اء الصحوة والعش�ائر هاجمت 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ف�ي 
مناطق أط�راف الكرم�ة المحاذية 
والبوس�ودة  البوجاس�م  لق�رى 
والبوعودة ، مما أس�فر عن هروب 
المئ�ات م�ن الدواع�ش م�ن ه�ذه 

المناطق«.
وذك�ر قائ�د صح�وة البغ�دادي 
عاشور المحالوي في وقت سابق، 
أن الق�وات األمنية بمس�اندة أبناء 
س�يطروا  والصح�وة  العش�ائر 
عل�ى الطري�ق الراب�ط بي�ن حديثة 
إم�دادات  وقطع�وا  والبغ�دادي 
عصابات داع�ش االرهابية في تلك 

المناطق.

القوات االمنية تواصل التقدم في »الكرمة«
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المتفائل بدخولها  رغم اإلعالن 
اب  ش�هر  ف�ي  الفعلي�ة  الخدم�ة 
المقبل, إال ان صفقة تزويد العراق 
بطائ�رات )f 16( االمريكية مازال 
حبراً على ورق في ظل عدم وجود 
نواي�ا حقيقي�ة من قبل واش�نطن 
بتس�ليح جي�ش الع�راق وتطوي�ر 

منظومته الجوية.
وفيم�ا لوح قائد الق�وة الجوية 
بقرب اس�تالم الوجب�ة االولى من 
المتط�ورة  االمريكي�ة  الطائ�رات 
ودخوله�ا الح�رب ض�د عصاب�ات 
»داعش«, استبعدت مصادر نيابية 
إيفاء الوالي�ات المتحدة االمريكية 
الص�دد, عازية  بالتزاماتهم�ا بهذا 

ذلك ال�ى وجود ضغوط�ات كبيرة 
باتج�اه ع�دم تقوية س�الح الجو 
العراق�ي من قب�ل اط�راف داخلية 

وخارجية.
وقالت مص�ادر نيابية، رفضت 
الكشف عن هويتها, ل�«المستقبل 
العراق�ي«, أن »الحدي�ث ع�ن قرب 
اس�تالم طائ�رات )اف 16( س�ابق 
ألوان�ه الن اتم�ام ه�ذه الصفق�ة 
تتطل�ب موافق�ة اط�راف داخلي�ة 
الس�نوات  وخارجي�ة عملت طيلة 
الماضي�ة عل�ى منع وص�ول هذه 

الطائرات الى العراق«.
ولفتت المصادر الى ان » رئيس 
ال�وزراء حيدر العب�ادي لم يحصل 
عل�ى تطمين�ات امريكية بتس�ليم 
العراق هذه الطائرات«, مشيرة الى 

أن »عوامل سياسية إقليمية تحول 
دون امتالك س�الح الج�و العراقي 

طائرات من هذا النوع«.  
وسبق ل�«المس�تقبل العراقي« 
ان كش�فت ع�ن اس�باب ممانع�ة 
الجان�ب االمريك�ي تزوي�د العراق 
بهذه الطائرات, مبين�ة ان اطراف 
عراقي�ة وعربية ذهبت لواش�نطن 
للمطالب�ة بإيق�اف ه�ذه الصفقة 
كونه�ا س�تزيد م�ن ق�وة الجيش 
العراقي.وأج�رى العبادي، في )14 
نيس�ان 2015(، زيارة رسمية إلى 
الوالي�ات المتح�دة األميركية على 
وعق�د  رفي�ع،  وزاري  وف�د  رأس 
اجتماعاً مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما بمكتب األخير في واشنطن، 
وأجرى بعد ذلك سلسلة اجتماعات 

ولقاءات مع عدد من المس�ؤولين 
األميركيين, ف�ي حين قال المكتب 
االعالمي لرئيس ال�وزراء العبادي 
 F16 اتفق على أن ارس�ال طائرات
إل�ى العراق على ش�كل دفعات بعد 
اللوجس�تية  اإلجراءات  اس�تكمال 
والقواعد المخصص�ة لها ، منوهاً 
إلى عدم وجود أية عوائق سياسية 

في هذا األمر.          
وقبل يومي�ن, قال قائ�د القوة 
الجوية انور حمة آمين في تصريح 
صحف�ي,  إن�ه »لي�س م�ن الدقيق 
ماذكر ف�ي تقارير صحفية أجنبية 
ُتش�ير إلى أن طائرات F16ستدخل 

الخدمة في عام 2016«.
جمي�ع  »اس�تكملنا  وأض�اف 
 F16 االج�راءات لدخ�ول طائ�رات

الخدم�ة الفعلي�ة لض�رب مواق�ع 
عصابات داعش االرهابية في شهر 

اب المقبل«.
وتاب�ع أن »الطيارين العراقيين 
درب�وا تدريباً جيداً خ�الل المرحلة 
المن�اورة وقي�ادة  المقبل�ة عل�ى 

الطائرة بمرونة«.
صحفي�ة  مص�ادر  ونش�رت 
الع�راق  أن  في�ه  ذك�رت  تقري�را 
ق�د يعت�ذر ع�ن اس�تالم طائ�رات

F16ف�ي الصيف المقبل لعدم قدرة 
الطيارين العراقيين على قيادة تلك 

الطائرات.
طائ�رة   18 الع�راق  واش�ترى 
مقاتل�ة اميركي�ة الصن�ع في عام 
2011 بمبل�غ ثالثة مليارات دوالر، 
وع�اد ليش�تري 18 طائ�رة اخرى 

ودفع قسطا اخر بنحو 830 مليون 
الماضيي�ن  العامي�ن  دوالر خ�الل 
لتصبح مجم�وع طائراته الحربية 

المشتراة االن 36 طائرة.
األم�ن والدفاع  وطالب�ت لجنة 
النيابي�ة باس�ترداد أم�وال صفقة 
الطائ�راتF16 الت�ي تعاق�د عليها 
المتح�دة  الوالي�ات  م�ع  الع�راق 
بش�رط  إلخالله�ا  األمريكي�ة، 
اللجن�ة  رئي�س  وق�ال  التعاق�د. 
النائ�ب حاكم الزاملي إن »الواليات 
المتحدة لم تف بالتزاماتها، كونها 
تعاق�دت م�ع الحكوم�ة الس�ابقة 
لغ�رض تزوي�د الع�راق بطائ�رات 
F16 ، إال أنه�ا تعم�دت التأخير في 
عملية التجهي�ز”. وأوضح الزاملي 
أن�ه »كان من المفترض أن تس�لم 

2013 وت�م  الطائ�رات من�ذ ع�ام 
تأجيله�ا إل�ى ع�ام 2014 ث�م إلى 
2015، مشيرا إلى أن “العراق استلم 
 ،F16 طائ�رة واحدة م�ن صفق�ة
وهي ال تزال في الواليات المتحدة، 
ولم تدخ�ل الخدمة إلى اآلن«، الفتاً 
إلى أن »هذا األمر مخالف لش�روط 
أن  إل�ى  الزامل�ي  العقد«.وأش�ار 
»الع�راق اليوم يح�ارب التنظيمات 
التي تستخدم  المتطرفة  اإلرهابية 
األس�لحة الحديث�ة«، مش�دداً على 
»أهمي�ة تجهي�ز الق�وات األمني�ة 
وباألخص  المتط�ورة،  باألس�لحة 
الطائرات الحديثة ليس�تخدمها في 
حربه، لك�ن الوالي�ات المتحدة لم 
تلت�زم بش�روط العقد ولم تس�لم 

العراق هذه الطائرات حتى اآلن«.

 وعود باقرتاب تسليم »F16«.. ومصدر حكومي: واشنطن ستتنصل!

احلشـد: دخول االنبار مرهون بقرار من العبادي
والدفاع تسعى إىل »التربئة« من »الثرثار«

ساسة من الداخل يضغطون لتأخيرها 

لندن تضع عىل طاولة بغداد األولويات: األمن واملصاحلة حيميان العراق
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�د الرئي�س ف�ؤاد معص�وم عل�ى العالقات 
الوطيدة بين العراق والمملكة المتحدة، مش�دداً 
على ضرورة تطويرها وتعزيزها لتش�مل جميع 
المج�االت السياس�ية واالقتصادي�ة والثقافية، 
وبم�ا يخ�دم تطلع�ات الش�عبين الصديقين في 

التقدم والرفاه. 
جاء ذلك أثناء اجتماع جمع معصوم مع وزير 

الخارجية البريطاني فيليب هاموند. 
وثّمن الرئيس معصوم دور المملكة المتحدة 
في دعم العراق في المجال اإلنس�اني ومس�اندة 
الق�وات األمني�ة العراقية ف�ي مكافحة اإلرهاب 

من خالل مشاركتها في التحالف الدولي.
كم�ا س�لط معص�وم الض�وء عل�ى الجهود 
المبذولة حالياً من قبل السلطات الثالث للرئاسة 

والحكوم�ة والبرلمان، إلنج�از مصالحة وطنية 
ش�املة وواقعي�ة تس�تند إل�ى مبادئ الدس�تور 
والحقوق والقانون، وتأخذ في االعتبار االنطالق 

من واقع المحافظات والمكونات ذات العالقة.
وش�ّدد أيض�اً على ض�رورة االهتم�ام البالغ 
بإنه�اء معان�اة النازحي�ن وإعم�ار مناطقه�م 

المحررة من اإلرهاب. 
وأش�ار إلى تعمق التفاه�م بين حكومة إقليم 
كردس�تان والحكومة االتحادية، وبذل الطرفين 
كل جهد من أجل االتفاق على السبل الكفيلة لحل 

نقاط الخالف السابقة.
من جانبه، ثّمن هامون�د الدور الذي يضطلع 
ب�ه الرئي�س معصوم م�ن أجل تقري�ب وجهات 
النظ�ر بي�ن األط�راف السياس�ية وحثه�م على 
توحي�د مواقفه�م للتغلب عل�ى الصعوبات التي 
تواج�ه العراق، وف�ي مقدمتها خط�ر عصابات 

داع�ش اإلرهابية.. كما وش�دد على التزام بالده 
بمساعدة العراق على الحرب ضد اإلرهاب.

من جهته، بحث رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري مع الوزي�ر البريطان�ي العالقات بين 
بلديهم�ا وس�بل تعزيزه�ا بما يضم�ن المصالح 
المش�تركة لش�عبيهما، حي�ث ثّم�ن الجب�وري 
االهتم�ام الكبير للتحالف الدولي في دعم العراق 
بمواجه�ة اإلرهاب والدور البريطاني تحديًدا في 
المل�ف العراق�ي ودعمه في مواجه�ة التحديات 

الكبيرة ومحاربة تنظيم داعش.
وش�دد المس�ؤول العراقي عل�ى أن اإلصالح 
األمني مرتبط ارتباًطا وثيًقا باإلصالح السياسي، 
وهو ما يس�تدعي تطبي�ق االتفاقات التي أبرمت 
بي�ن الكتل السياس�ية إب�ان تش�كيل الحكومة، 
ا من أج�ل المضي بالعملية  والت�ي تعد أم�ًرا ملحًّ

السياسية إلى األمام.

من جانب�ه، أكد وزي�ر الخارجي�ة البريطاني 
دع�م بالده للعراق في مواجه�ة التحديات، الفًتا 
إلى أن تحقيق األمن وتطبيق المصالحة الوطنية 
أم�ران ال ينفصالن من أجل بقاء العراق موحًدا.. 
مثّمًن�ا في الوقت عينه ال�دور اإليجابي للبرلمان 
العراق�ي في إنج�اح العمل السياس�ي في البالد، 
مؤكًدا استعداد بالده لتقديم المساعدة والتعاون 
مع العراق  م�ن أجل نجاح التجربة الديمقراطية 

في البالد.
البريطاني�ة  العراقي�ة  العالق�ات  أن  يذك�ر 
ش�هدت تط�وًرا كبيًرا بع�د التغيي�ر، حيث كانت 
القوات البريطاني�ة ثاني أكبر القوات في العراق 
بع�د األميركي�ة، وتولت زمام األم�ور في مدينة 
البصرة ف�ي جنوب العراق، فق�د ظلت العالقات 
بي�ن البلدي�ن متين�ة ومتط�ورة، بحيث تش�ارك 
لندن مع واشنطن في رس�م خارطة السياسات 

العراقي�ة المتعاقبة منذ ذل�ك الوقت. وقد دخلت 
بريطانيا بقوة في استثمارات نفطية ومشاريع 
تجاري�ة في العراق، مس�تغلة موقعها ومكانتها 
على الس�احة السياس�ية العراقي�ة، حيث ارتفع 
المي�زان التج�اري بي�ن البلدي�ن إل�ى حوال�ى 6 

مليارات دوالر
وفي أيلول 2014 قدمت الحكومة البريطانية 
كمي�ات كبي�رة من األس�لحة الثقيل�ة والذخيرة 
إلى قوات البيش�مركة الكردية لمواجهة داعش، 
حيث بلغت قيمة هذه األس�لحة 1.6مليون جنيه 
إس�ترليني، يض�اف إليه�ا حوالى نص�ف مليون 
جني�ه، قيمة ش�حنها إل�ى العراق بم�ا يصل إلى 
حوال�ى 3 ماليي�ن دوالر. كم�ا تق�وم بريطاني�ا 
بتوفير مس�اعدات إنسانية للمدنيين األبرياء من 
النازحي�ن، الذي�ن وصل عددهم إل�ى 2.5 مليون 

نسمة.

وزير الخارجية البريطاني يلتقي مسؤولين عراقيين 
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وكانت جماعة ُتطلق على نفسها اسم 
“مناصرو دولة الخافة اإلسلامية”، قد 
أصدرت في التاسلع من نيسلان الحالي، 
بياناً أعلنت من خاله عن دعمها وتأييدها 

لتنظيم “داعش”.
واتهمت الجماعلة وزارة الداخلية في 
غزة باعتقال عدد من أنصارها، وطالبتها 
بنبلرة تحذيرية إطلاق سلراحهم، وهو 
ملا ردت عليه الوزارة التي تشلرف عليها 
حركة “حماس”، بتصريح نفت فيه شلن 

أي اعتقاالت بحق أي جماعة.
ويلرى اسلتاذ العللوم السياسلية في 
جامعة األمة في غزة عدنان أبو عامر، أن 
ثمة مخاوف مشلروعة في شأن إمكانية 
تفجلر األوضلاع األمنية في قطلاع غزة، 
ونشلوب “توتلر” بين مؤيلدي “داعش” 
واألجهلزة األمنيلة التلي تشلرف عليهلا 

حركة “حماس”.
ويضيف أبو عامر أن “حماس” قد تلجأ 
إلى الحلل األمني مع مناصلري ومؤيدي 

داعش، وقد تفضله على خيارات أخرى.
اسلتدرك بالقول “قد تلجأ الحركة إلى 
الحوار الفكري والنقاشات الداخلية، لكن 
التفجيلرات األخيرة في قطلاع غزة، من 
شلأنها أن تدفلع حملاس نحو اسلتخدام 
القوة، وعدم السماح لتمدد أنصار داعش 

في غزة”.
وشلهد قطلاع غلزة أخيلراً تفجيرات 
عديلدة وحلوادث إطلاق نلار، وتوعدت 
وزارة الداخليلة، بمحاسلبة المسلؤولين 
وراء التفجيرات، وعدم السماح ألي جهة 

كانت بنشر الفوضى والفلتان األمني.
لحقلوق  الميلزان  “مركلز  وبحسلب 
اإلنسان” )غير حكومي(، فإن قطاع غزة 
شلهد منذ مطلع نيسان الحالي، تفجير 6 
عبوات ناسلفة، )لم تسلفر عن وقوع أي 

خسائر بشرية(.
ووفق أبو عامر، فإن الحركة المقاومة 
“للن تسلمح أبلداً بانتشلار فكلر تنظيم 

داعش، وتنامي أعداد المناصرين له”.
وال تتوافر معلومات دقيقة حول حجم 
التأييلد لتنظيم “داعش” فلي قطاع غزة، 
بينملا دأبت وزارة الداخليلة على نفي أي 

وجود للتنظيم، لكنها تقول إن “من الوارد 
والطبيعلي كملا فلي كل المجتمعات، أن 
يعتنق بعض الشباب األفكار المتطرفة”.

وفي التاسلع عشلر من كانون الثاني 
الماضي، قلام مناصرو “داعلش”، )نحو 
مئتين من الشلبان( بالخروج في مسيرة 
علنية جابت شوارع مدينة غزة الرئيسية، 
للتنديد بالرسوم المسيئة للنبي محمد في 

صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية.
وفلي ظهورهلم العلنلي األول، وجله 
المناصلرون التحيلة إللى زعيلم تنظيلم 
“داعلش” أبلو بكلر البغلدادي، وحمللوا 

الرايات السوداء التابعة لتنظيم.
وبلررت وزارة الداخليلة فلي قطلاع 
غلزة السلماح ألنصلار داعلش بالخروج 
بقولها “إن حرية الرأي والتعبير مكفولة 
فلي إطلار احتلرام القانلون والمحافظة 
على األمن والنظام العلام والحفاظ على 

الممتلكات العامة”.
وبيلن الفينة واألخلرى، تعلن مصادر 
أمنيلة فلسلطينية، ومواقلع محليلة عن 
مقتلل أحلد الشلبان الفلسلطينيين ملن 
قطاع غزة، أثناء قتاله في صفوف تنظيم 

“داعش” في سوريا، والعراق.
لكلن ال تتوافر معلوملات دقيقة حول 
أعلداد الفلسلطينيين، اللذي يقاتلون في 
فلي  “الجهاديلة”  التنظيملات  صفلوف 

سوريا والعراق.
غيلر أن صحيفة فلسلطينية قالت في 
وقت سابق، إن نحو 100 شاب فلسطيني 
ملن قطلاع غلزة، يقاتلون فلي صفوف 

تنظيم “داعش”.
ويقول الكاتب الفلسطيني عبد الستار 
قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
بيرزيلت في رام الله فلي الضفة الغربية، 
إن حركلة “حملاس”، قد ترى فلي الحل 
األمنلي هو األمثل مع التعامل مع مؤيدي 

“داعش” في قطاع غزة.
ويتابع “خال سلنوات حكمها لقطاع 
غلزة، لم تسلمح حركة حماس بانتشلار 
الجماعلات السللفية، والحقتهلم أمنيلاً 
باسلتمرار، وهو ما سلتفعله مع مؤيدي 
داعلش، ألنهلا تلدرك جيلداً أن أي تملدد 

ألنصار هذا التنظيم، قد يجلب لها مشاكل 
تفاقم من أزماتها”.

ويلرى قاسلم، أن الحركة لن تسلمح 
بانتشلار تنامي ظاهرة مؤيدي “داعش”، 
وسلتقوم بماحقتهم األمنية المستمرة، 

حتى لو قامت بنفي ذلك.
وعلى مدار سنوات حكمها لقطاع غزة 
)2014-2007( واللذي ال تلزال تسليطر 
عليه رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
فلي الثانلي ملن حزيلران 2014، دأبلت 
حركة “حماس “على ماحقة التنظيمات 
المعتنقلة للفكلر “الجهادي” المتشلدد، 

أمنياً.
وفي الرابع عشر من آب العام 2009 ، 
داهمت األجهلزة األمنية التابعة لحكومة 
“حماس” السلابقة، مسلجد ابلن تيمية، 
فلي مدينة رفح فلي جنوب قطلاع غزة، 
واشلتبكت في معلارك طويلة ملع أتباع 
شليخ سللفي ُيدعي عبد اللطيف موسى، 
اللذي أعللن عقب صلاة الجمعة إنشلاء 
“إمارة إسامية” في أكناف بيت المقدس، 

وأسلفرت االشلتباكات عن مقتل الشيخ 
موسى، وقرابة 20 آخرين.

وللم تكلن تللك الحادثلة، كملا يلرى 
مراقبلون، سلوى إعان حلرب حقيقية، 
من قبلل حركة المقاوملة على تنظيمات 
“السللفّية الجهادية” والتي بدأت تنشلط 
ملع بلروز نجلم تنظيلم “القاعلدة” في 
أعقاب هجملات الحادي عشلر من أيلول 
العلام 2001. ويلرى المحلل السياسلي، 
الكاتب فلي بعض الصحف الفلسلطينية 
المحليلة، مصطفى إبراهيلم، أن التعامل 
مع مؤيدي “داعش”، من منطلق “أمني”، 
لن ُيجدي نفعاً، بل قد يسلاهم وفق قوله 

بازدياد تنامي ظاهرة التأييد للتنظيم.
ويضيف إبراهيم إن “حماس” مطالبة 
وإمكانيلة  التأييلد،  هلذا  إزاء  بالوقلوف 
رؤيلة وطنيلة فصائليلة  تعاظمله ملن 
شاملة. ويتابع ان “بعض القضايا تحتاج 
إللى تعامل أمني، وملن يرتكب أي جرائم 
تعبث باألمن، وتقوم بزعزعة االسلتقرار 
يجب محاسلبته، وعرضه عللى القضاء، 

لهذا على حركة حماس، أن تشرك الجميع 
في مواجهة الفكر المتطرف”.

ويشلدد إبراهيم، على أن مواجهة مثل 
هلذه األفلكار تسلتدعي معالجة أسلباب 
انتشلارها، بشلكل مجتمعلي وقانونلي، 
وفكلري، مضيفاً أن “الحوارات الفكرية” 
و”النقاشات الفقهية” ال تقل بأهمية عن 

الدور األمني والقانوني.
وبحسلب وزارة األوقلاف والشلؤون 
الدينيلة فلي قطلاع غزة، فلإن اللوزارة 
تعكلف على محاربة “الفكلر المتطرف”، 
ومناصلرة “الجماعلات المتشلددة”، من 
خلال “خطلب الجمعلة”، والعملل على 
“توعية الناس بالفكر الوسطي الصحيح، 
واالبتعلاد علن مناصلرة أو تأييلد الفكر 

المتطرف، والتكفيري، ومن يتبناه”.
حركلة  فيله  ُتظهلر  ال  وقلت  وفلي 
“حملاس” للعللن طريقلة تعاملهلا ملع 
أنصلار “داعلش”، يقلول مصلدر مقرب 
ملن “حملاس”، فضل علدم ذكر اسلمه، 
إن الحركلة لجأت في الوقلت الراهن إلى 

طريقتين تتمثان فلي التعامل “األمني” 
و”الفكري”، مع مؤيدي التنظيم.

غيلر أن المصلدر يؤكلد أن الحركة قد 
تميل إللى أسللوب التعامل األمنلي أكثر، 
خاصلة مع التفجيلرات التلي طالت عدة 
مواقع في قطلاع غزة، وأنها لن تسلمح 
بنشلر الفوضى، وخلق توتر يتسلبب لها 

بمشاكل على األرض.
من جانبله، ينفي المتحدث الرسلمي 
باسلم وزارة الداخلّية إياد البزم أي وجود 

لتنظيم “داعش” في غزة.
ويقلول البلزم لوكاللة “األناضلول”، 
إن مهمة الداخلية هو نشلر األمن، وعدم 
السلماح ألي جهة أو أي عناصر بزعزعة 
“االسلتقرار”، مؤكداً أن أي شلخص يتم 

توقيفه يكون في إطار “القانون”.
وبحسلب البزم، فإنه ال ملكان للفكر 
المتطلرف، والتنظيملات المتشلددة بين 
أوساط الفلسلطينيين، في ظل ما وصفه 
بانتشار الفكر الوسطي، والفهم الصحيح 

لإلسام.
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»داعش« يصل غزة.. و »محاس« تضع خياري املحاربة »أمنيًا« و »فكريًا«
يقول محللون وكتاب فلسطينيون إن حركة »حماس« 
التي ال تزال تسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة، 

تشعر بالقلق من وجود مناصرين لتنظيم »داعش« 
في قطاع غزة. ويرى المحللون أن »حماس« ستلجأ 

إلى محاربة أنصار »داعش« إما عبر القوة أو »الحوار 
الفكري«

فلي اعتلراف صريح ومباشلر، أدلى 
به األمير السلعودي )الوليلد بن طال( 
لوسلائل اإلعلام األمريكيلة األسلبوع 
الغربيلة  اللوكاالت  وتناقلتله  الفائلت، 
والعربية، أكد فيه أن )العرب اليوم كلهم 
مع إسلرائيل ضد إيران، وأن المسللمين 
السلنة مسلتعدون لدعلم إسلرائيل من 
أجل الحيلولة دون امتاك إيران للسلاح 
الوليلد  اعترافلات  جلاءت  النلووي(. 
وتصريحاتله فلي خضلم الحلرب، التي 
تشنها دول التحالف العربي على اليمن، 
وفي ظل الظلروف األمنية الصعبة التي 

يعيشها الشرق األوسط.
وال  عليله،  غبلار  ال  الوليلد  كام 
يشلكل أي مفاجأة، فالرجل لم يسلتطع 
كتمان مشلاعره المكبوتلة نحو اليهود 
والصهاينة، فأفصح عما يدور في ضميره 
وضمير معظم المتواطئين والمنبطحين 
من زعماء الرذيلة السياسلية، وعّبر عن 

وقاحته الشخصية التي أراد بها استفزاز 
مشاعر العرب والمسلمين، فتحدث على 
المكشلوف، ملن دون للف وال دوران. 
فالجبهة اإلسرائيلية العربية بلغت اليوم 
التعبوية واإلعامية،  أعلى مسلتوياتها 
وربما جلاءت تصريحلات الوليد لتضع 
النقلاط على الحروف، وتقلول للكوفي 
والشلامي أن هلؤالء وحدهلم ينتملون 
إلى إسلرائيل. ابتلداًء من القاعلدة التي 
شوهت صورة اإلسام والمسلمين، إلى 
داعش التي كسرت األرقام القياسية في 
اإلجرام والتهتك، إلى )بوكو حرام( التي 
حرملت التعليم، إلى األحزاب المتسلترة 
بالديلن. فالجميع اليلوم يقف في صف 
إسرائيل، تارة بذريعة إعان الحرب على 
إيران، وتارة بذريعة الوقوف بوجه المد 
الشليعي، وتارة أخلرى بذريعة الوقوف 
بوجه النظام السلوري العللوي، وتارة 

بذريعة الوقوف بوجه الحوثيين.

ليلس في هذه التصريحلات ما يبعث 
عللى الدهشلة، وليلس فيهلا ملا يثيلر 
الغرابة، فالرجلل أختصر الطريق علينا، 
الدبلوماسلية  الوقاحلة  يمتللك  وكان 
المؤاتيلة للبلوح بملا للم يفصلح بله 
حاخاملات العلرب منلذ زملن طويلل. 
فقد سلبقه وزيلر خارجية قطلر )خالد 
العطيلة( عندما اعتلرف بروابط األخوة 
بين باده وإسلرائيل، في تصريح أطلقه 
أثناء مشلاركته بمؤتمر األملن الدولي، 
وقلال الصحفلي اإلسلرائيلي )روفائيل 
هلارون(: أن الوزيلر القطلري صافحه 
مصافحلة طويلة دافئة اسلتمرت حتى 
بعدملا عرف أنه من إسلرائيل، وقال: أن 
)العطيلة( أكد له هلذه الحقيقة. بقوله: 

)بالطبع نحن أخوة(.
واعترف الشيخ عبد الله التميمي من 
سلوريا عندما زعم أن معظم السوريين 
السلنة ينظلرون إلى إسلرائيل على أنها 

ليسلت عدوهلم األول، وقلال أيضلاً: أن 
إسلرائيل للم تكلن عدوتنا فلي يوم من 
األيام. وأكد أكثر من مرة في تصريحات 
مسجلة على مزاعمه السلابقة، بقوله: 
نحلن أهل السلنة في جبهلة واحدة مع 

إسرائيل. 
https://www.youtube.com/

watch?v=tbwgxRUVyQ8
الدكتلور )سلعد عملارة(  واعتلرف 
بعاقات الود والوئام مع إسلرائيل، وقد 
تفاخلر أكثر من ملرة بقولله: نحن مع 

إسرائيل ضد سوريا في جبهة واحدة.
https://www.youtube.com/

watch?v=KCNBdCQw9W0
بلّلو(  )عللي  السلوري  كان  وربملا 
أكثر صراحلة ووقاحة عندملا أكد على 
عملق الترابط المصيري ملع الصهاينة. 

شاهدوا الرابطة:-
https://www.youtube.com/

watch?v=Ejru0n0d9-U
نعم هذا هلو األمر الواقع، وهذه هي 
الحقيقة التي ينبغلي التعامل معها منذ 
اآلن، فالوليلد بن طال، وملن كان على 
شلاكلته، ومن فوقهلم مجموعة كبيرة 
من الملوك واألمراء والوزراء والرؤساء 
العلرب، يملدون اليلوم أطول الجسلور 
والقناطلر ليعلززوا ملن قلوة ترابطهم 
بالصهاينلة، فهلم ال ينكلرون  المتيلن 
صداقاتهلم الحميملة ملع الذيلن كتبوا 
على صواريخهم عبلارة )الويل ألطفال 
تاحمهلم  ملن  يخجللون  وال  لبنلان(، 
بقنابلل  األبريلاء  أحرقلوا  الذيلن  ملع 
الفسلفور، وللم يتلرددوا ملن التعبيلر 
عن عملق عاقاتهم الوطيلدة مع الذين 
انتهكوا حرمة المساجد والكنائس وفي 
مقدمتها المسلجد األقصى، ومع الذين 
أبلادوا الشلعب الفلسلطيني، وأقاملوا 
دولتهم فوق جثث الضحايا من الشيوخ 

والنساء واألطفال.
وليعلم القاصي والداني أن أهل السنة 
المحمدية المطهرة أعلنوا براءتهم على 
رؤوس األشلهاد من كل الذين تفاخروا 
بالوالء للمحافل الماسونية، وتبرءوا من 
كل الذيلن انبطحوا وتباكلوا عند حائط 
المبكى، وتبلرءوا من الذين تركوا كتاب 
اللله وراء ظهورهلم واتبعلوا ملا تتلوا 
شلياطين الصهاينة، وتبرءوا من فقهاء 
السياسلية  الرذيللة  وشليوخ  اإلجلرام 
المتجلببين بجلباب الدين. فتبا لشرذمة 
فالوليلد  الروتانلا،  سمسلار  يقودهلا 
ورهطه ال يمثلون أهل السنة والجماعة، 
وال يمثلون العرب، إنما يمثلون أنفسهم 
الغارقة في ممارسلة الرذيلة السياسية 
في السر والعلن. ويقفون اليوم وحدهم 

في خدمة إسرائيل وحاخاماتها.
https://www.youtube.com/

watch?v=YuzsdM10Ex4

وحدهم مع إرسائيل ويف خدمتها
كاظم فنجان احلاممي

ظريف يرتأس الفريق النووي
ويتجه اىل نيويورك

األردن تنفي اغالق احلدود مع العراق
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غلادر الفریلق النووي االیرانلي المفاوض 
برئاسلة وزیر الخارجیة محملد جواد ظریف، 
أمس االحد، طهران متوجهلا الی فرانکفورت 
ومنهلا الی نیویلورك للمشلارکة فلي مؤتمر 
متابعلة معاهلدة الحظلر النووي. وسلیلتقي 
ظریف علی هامش المؤتملر نظیره االمریکي 
جون کیلري لیبحلث معله مسلار المباحثات 
الخارجیلة  السیاسلة  ومسلؤولة  النوویلة، 
باالتحاد االوروبي فدریکا موغریني وعددا آخر 

من وزراء مجموعة 1+5 . وعکف المفاوضون 
االیرانیون برئاسلة مسلاعد وزیلر الخارجیة 
عبلاس عراقجي من یوم السلبت اللی االربعاء 
الماضلي فلي فیینلا عللی صیاغلة ملا یخص 
موضوع الغاء الحظر من نص االتفاق الشامل. 
ومن المقرر مواصلة هذه المباحثات وما یتعلق 
بصیاغلة نص االتفاق الشلامل فلي نیویورك . 
وقد تم تأجیل المباحثات النوویة علی مستوی 
الخبراء والمساعدین لاسبوع القادم نظرا الی 
جلدول االعمال وکثافلة البرامج وکذلك اهمیة 

مشارکة ایران في مؤتمر نیویورك.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الداخلیة األردنیة 
أن األحداث التی وقعت فی المنطقة 
القریبة من حدود طریبیل العراقیة 
أدت إلى حدوث أعطال فنیة وتوقف 
حركة العبور باتجاه حدود الكرامة 
األردنیلة التلی ال زاللت مفتوحلة 
كالمعتاد.وقاللت  وتلؤدی عملهلا 
اللوزارة فلی بیلان أطلعلت علیله 
“المسلة”، إن “األحداث التی وقعت 
فلی المنطقلة القریبة ملن حدود 
طریبیلل العراقیلة أدت إلى حدوث 
أعطال فنیلة وتوقف حركة العبور 

باتجاه حدود الكرامة األردنیة التی 
ال زاللت مفتوحلة وتلؤدی عملها 
كالمعتاد”وتابعلت أنله “تلم نقلل 
ثمانیلة مصابیلن عراقییلن نتیجة 
الحكومة  بالتنسلیق ملع  األحداث 
العراقیلة إللى مركز صحلی حدود 
الكرامة، وقد تم إجراء اإلسلعافات 
الازمة لهم وإعادتهم إلى األراضی 
العراقیة، إضافة إلى نقل شخصین 
آخرین إلى المستشلفى”. وشددت 
على أن “الحلدود األردنیة العراقیة 
آمنلة, واألجهلزة المختصة تؤدی 
األردنیلة  الحلدود  عللى  دورهلا 

العراقیة على أكمل وجه”.

إسبانيا: انضامم 115 لـ »داعش« يف سوريا والعراق
   بغداد / المستقبل العراقي

ملن   115 أن  إسلبانيا  أعلنلت 
مواطنيها غادروا الى العراق وسوريا 
بهلدف االنضمام لجماعات مسللحة، 
مشليرة اللى إلقلاء القبلض على 14 
شلخصا منهم يقبع أكثر من نصفهم 
اآلن في السلجون اإلسلبانية. ونقلت 
وكالة “األناضلول” التركية عن وزير 
الداخلية اإلسلباني خورخي فرنانديز 
قولله، إن “ما ال يقل عن 115 مواطنا 
اسلبانيا غادروا الباد منلذ بداية عام 
2015 وحتى اآلن لانضمام للجماعات 
وسلوريا”.  العلراق  فلي  االرهابيلة 
وأوضلح فرنانديلز أن “14 شلخصا 

ملن مجملوع اللل115 تلم ترحيلهم 
الى اسلبانيا، ويقبع تسلعة منهم في 
السجن فيما تم اطاح سراح الخمسة 
االخريلن”، الفتلا الى أن “السللطات 
االسلبانية اعتقلت 44 شخصا يشتبه 
االرهابيلة  بالجماعلات  بصاتهلم 
خال االشلهر االربعة االولى من هذا 
العلام”. وأكد أن “اسلبانيا ترغب في 
أن تكلون رائلدة في مجلال مكافحة 
االرهلاب والوفاء بمسلؤولياتها على 
المسلتويين الوطني والدولي”. يذكر 
أن قوات األمن اإلسبانية اعتقلت 556 
شلخصا عللى االقلل منذ علام 2004 
ولغايلة اآلن في 122 عملية لمكافحة 

“اإلرهاب” في الباد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  بغداد / الرصافة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل

العدد 571 / س1 / 2015 
التاريخ 21 / 4 / 2015 

إىل املستانف عليه / رياض عيل حسن 
م / اعان

للطعن االستئنايف من قبل املستانف ) عبد 
الرسول زيارة نارص ( الصادر من محكمة 
بداءة الكلرادة بالعدد 1770 / ب / 2013 
وامللؤرخ يف 18 / 9 / 2013 والقلايض برد 
الدعلوة وملجهوليلة محلل اقامتكم قررت 
هذه املحكمة تبليغكلم اعانا بصحيفتني 
محليتلني يوميتلني بالحضور املام هذه 
املحكملة يف يوم املرافعلة املوافق 4 / 5 / 
2015 ويف حالة عدم حضوركم او ارسلال 
ملن ينلوب عنكم سلوف تجلري املرافعة 

بحقكم حضوريا وعلنا .
القايض رئيس الهيئة االستئنافية االوىل
يف الرصافة
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وزارة املالية 
ديوان التامني

رقم االجازة 2015/33
اجازة ممارسة اعامل التامنيتاريخها 2015/4/12

اس�تنادا إىل احكام املادة 17 من قانون تنظيم اعمال التامني واعادة التامني لس�نة 2005 وتعليمات 
منح اجازة ممارسة اعمال التامني واعادة التامني رقم 8 لسنة 2007 ولحصول املوافقة عىل طلب

رشكة املفتن للتامني
تقرر منحها اجازة ممارس�ة اعمال التامينات العامة ولفروع التامني املنصوص عليها يف تعليمات 

فروع انواع التامني رقم 9 لسنة 2007 
رئيس ديوان التامني وكالة
بغداد يف 22/جمادي االخر /1436ه�
املوافق 12/نيسان/2015 م

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 339/ب/2014
التاريخ / 2015/4/22
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل عثمان سيف
اص�درت محكمة ب�داءة اب�ي الخصيب 
/339 املرقم�ة  الدع�وى  يف  قراره�ا  

املتضم�ن   2014/12/21 يف  ب/2014 
الحكم بفس�خ العق�د امل�رم بينك وبني 
املدعي )رديني محمد صالح( املتويل عىل 
اوق�اف التكية الرديني�ة املتضمن ايجار 
وامل�ؤرخ  مش�يجيجة   12م21  العق�ار 
الرس�وم  وتحميل�ك   2011/5/5 يف 
واملصاري�ف  واتع�اب املحام�اة ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وختم املجل�س البلدي 
ملنطقة العباس�ية تق�رر تبليغك  نرشا يف 
صحيفت�ني يوميتني ويحق ل�ك مراجعة 
ط�رق الطعن املقرره قانونا وخالل املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية بحقك  وفق القانون
القايض
فيصل سلمان عطار

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 1076/ش/2015
اعالن

املدعية نركز عيل محمد
املدعى عليه محمد عبد الستار محمد

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
حكما غيابي�ا بتاري�خ 2015/4/9 يقيض بفقرته 

الحكمية قررت املحكمة الحكم
اوال بال�زام املدع�ى عليه محمد عبد الس�تار بتادية 
نفقة خاصة للمدعية م�ن 2015/1/5 بدفع مائة 

وخمسة وعرشون الف دينار شهريا
ثاني�ا ال�زام املدع�ى عليه بتادي�ة  نفقة مس�تمرة 
للمدعية م�ن تاريخ املطالبة القضائية 2015/3/3 

للمستقبل بدفع مائة وخمسون الف دينار شهريا
ثالثا ال�زام املدعى عليه تادية نفقة بنني محمد عبد 
الس�تار وعيل محمد عبد الستار من تاريخ املطالبة 
تدفع نفقة مائة وخمس�ون الف دينار ش�هريا لكل 
واحد منهما نفقة خاصة لالطفال وملجهولية محل 
س�كن املدعى عليه محمد عبد الستار محمد وتاييد 
الجهة املس�ؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعند تبليغك وعدم اعرتاضك باملدة القانونية املحددة 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
محمد جميل ارحيم

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )احمد 
عويد جياد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )املنص�وري( اىل )الزه�ري( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  )باقر 
خض�ر عب�اس( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)املكاصي�ص  اىل  )عطب�ي(  م�ن  اللق�ب 
املوس�وية( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972  االح�وال 

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

اعالن
ق�دم املدعي عبد ش�كر احم�د  طلبا 
يروم فيه تبديل اسم ابنه  من عثمان 
اىل ع�يل فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 من قان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  
)س�نان زيد عبد( الذي يطلب فيه تبديل 
اللق�ب م�ن )ال�رايض( اىل )املكاصيص 
املوس�وية( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )مزهر 
حس�ن خل�ف( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن )عطب�ي( اىل )املكاصي�ص 
املوس�وية( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
قدم املدع�ي محمد غ�ازي محمد  طلبا 
يروم فيه تبديل اس�م ابن�ه  من عمر اىل 
رام�ي  فمن لديه اع�رتاض عىل الدعوى 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  
)ماهر عبد الس�ادة نارص( الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الحس�ينات( اىل 
)الغزاوي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
ق�دم املدعي ط�ارق عبد الله ب�در  طلبا 
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه م�ن االبراهيمي  
اىل التميم�ي  فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
قدمت املدعي�ة مرصيه ه�ادي محمود  
طلب�ا ت�روم في�ه تبدي�ل اس�مها  م�ن 
مرصيه اىل فاطم�ه  فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
العدد : 212/ 2014

التاريخ  2015/4/26 
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ ابي الخصيب  العقار املرق�م )40( مقاطعة )49( 
محيل�ة    يف قض�اء اب�ي الخصيب والعائدة واملس�جلة باس�م العراقية 
املدين�ة )لولوة عثمان محم�د (   لقاء طلب الدائن) كاظم عيىس محمد 
البحراني( البالغ ) 50,000,000( خمس�ون مليون دينار بدون رس�م 
التحصي�ل واملبينة  اوصافه  ادناه فعىل الراغبني    بالرشاء الحضور اىل 
مقر هذه املديرية يف تمام الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني 
لليوم التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية 

البالغة 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
املنفذ العدل
قيص فاخر طاهر

املواصفات :
1 � موقع العقار : ابي الخصيب املرقم 40 م 49 محيلة

2 � جنسه ونوعه : بستان تسقى سيحا بمياه املد ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : كما مؤرش يف صورة القيد والخارطة

املش�تمالت : العق�ار عب�ارة عن بس�تان محبوس من جمي�ع الجهات 
يقع داخل حدود القرية وخايل من املزروعات املغروس�ات   واملش�يدات  

ومهمل ومقطوعة عنه الحصة املائية  
4 � درجة العمران : دون املتوسط

5 � مساحة العقار :    20 اولك و 75 م2
6 � الشاغل : ال يوجد

7 � القيمة املقدرة 385,600,00 بلغت قيمة العقار بمبلغ 93,375,000 
ثالثة وتسعون مليون وثلثمائة وخمسة وسبعون الف دينار

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
االتحادية

محكمة بداءة الكرادة
العدد 1025/ب/2015

اعالن
إىل املدع�ى عليه املدير املفوض لرشكة وهج 

الحضارة للتجارة واملقاوالت العامة 
محدودة املس�ؤولية فرحان كاظم سدخان 

إضافة لوظيفته
اقام املدعي عالء ش�ون املش�ايخي الدعوى 
املرقمة اعاله ضدك والتي يطلب فيها الحكم 
بالزامك بتادي�ة مبلغ ق�دره 250000000 
مائتان وخمس�ون مليون دينار مع الفوائد 
القانونية والتحقيق بموجب وصل امانة لذا 
وملجهولي�ة محل اقامتك ق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ع�ىل موعد 
املرافع�ة املص�ادف ي�وم 2015/5/10 ل�ذا 
وعند عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا  وعلنا وفق 

االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

محكمة بداءة كركوك
العدد : 264/ب/2012

التاريخ / 2015/4/16
اعالن

املدعى /  نوزاد محمد عيل وجماعته
املدعى عليه / ايدن عبد الجبار فتح الله

عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 264/ب/2012 
وامل�ؤرخ يف 2012/5/31 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع املل�ك املرق�م 
)146/112م 66 صاري كهية( املوصوف يف ادناه باملزايدة العلنية 
ملدة ثالثني يوم اعتبارا من اليوم التايل للنرش  فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة  يف تمام الس�اعة )12( ظهرا مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة والبالغة 
)ثمانمائة مليون دينار( ان لم يكونو من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة  س�تجري االحالة وفقا لالص�ول واذا صادف  يوم االحالة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
القايض االول

حمزة اسماعيل خرض 
اوصاف العقار

نوع العقار/ ملك رصف
املساحة / 797 مرت مربع

املنشأت والشاغل : دار تحتوي عىل خمسة غرف وصالون ومطبخ 
ومش�تمالت صحية مع كراج مسقف متخذ كمعمل لعمل النرشات 
الضوئية وقسم من البناء معزول بواسطة حواجز متخذ كمشتمل 
يحت�وي ع�ىل ثالثة غ�رف ومطب�خ ومش�تمالت صحي�ة وبيتونة 
مفصول�ة عن اص�ل البناي�ة مبني م�ن  الحجر والجص مس�قف 
بالش�يلمان  واالرضي�ة كايش مزود باملاء  والكهرباءمش�غولة من 
قبل رشك�ة اوروك للدعاية والنرش واالع�الن لصاحبه فرهاد فاتح 

اسماعيل يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر.

مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 574 /2015

اىل املنفذ عليه محمد عبد الستار محمد
العنوان الحرية م 428 ز15 د71

لقد تحقق لهذه املديرية من التبليغات القضائية 
يف محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية يف 
2015/4/1 وتايي�د املجل�س املحيل لحي الحرية 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
يف الكاظمي�ة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر 

عق�د محكمة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية 
ع�دد 310 يف 2009/6/1 املتضمن الزامك بتادية 
مبل�غ 5150000 ملي�ون دين�ار إىل الدائنة نركز 

عيل محمد عن مهرها املؤجل
املنفذ العدل
ثامر احمد حسني

فقدان
فقدت  مني هوي�ة املوظف الوزارية 
الصادرة م�ن وزارة النف�ط الرشكة 
العام�ة لتوزيع املنتوج�ات النفطية 
هيئة توزيع الجنوب باس�م )عباس 
سلمان حس�ن( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
قدم املدعي حواس حس�ني عويد  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل لقبه  م�ن عجييل  اىل العام�ري فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم املدعي ص�دام مجيد عبد الرحيم  طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل اس�مه  من ص�دام  اىل محم�د  فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

فقدان
فق�دت اجازة بناء املرقمة 428 يف 
19 / 12 / 2013 والص�ادرة من 
بلدية التاجي / سبع البور للعقار 
8189 فمن يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي حس�ني طاهر حم�د  طلبا يروم فيه 
تبديل اس�م ابن�ه  من بكر اىل املخت�ار  فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدم�ت املدعي�ة عهود متع�ب رش�يد  طلبا تروم 
فيه تبديل اس�م ابنه�ا  من عثمان  اىل حيدر فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدمت املدعية عهود متعب رشيد  طلبا تروم 
في�ه تبديل اس�م ابنه�ا  من عم�ر  اىل عمار  
فم�ن لديه اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

محكمة بداءة الصويرة
العدد 466 / ب / 2014 

اعالن
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلنية الس�يارة 
املرقم�ة 158644 / بغ�داد خص�ويص نوع واز 
قي�ادة مودي�ل 1985 فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء 
الحضور يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
الخامس عرش من اليوم التايل للنرش مستصحبني 
معهم 10 % من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي 

الداللية واالعالن .
القايض عامر عبد الله خرض 

اس�تئناف  محكمة  رئاس�ة 
بغداد الرصافة االتحادية

محكمة جنح الرصافة
العدد 952/ج/2014

إىل املته�م اله�ارب س�لمان 
داود عزت

اعالن
بالنظر الحالتك من محكمة 
الثاني�ة  الرصاف�ة  تحقي�ق 
وف�ق امل�ادة 459 من قانون 
محل  العقوب�ات وملجهولية 
اقامتك قررت هذه املحكمة 
بصحيفتني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
محليتني بالحض�ور امامها 
املواف�ق  املحاكم�ة  ي�وم  يف 
حال�ة  ويف   2015/5/24
عدم حضورك س�وف تجري 
املحاكم�ة بحق�ك علنا وفق 

االصول 
القايض
عالء عبد الحسني

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي )س�لمان صالح 
عبي�د( ال�ذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله )الش�مري( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
س�بعة ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 14 من قان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )فالح حسن جاسم( 
الذي يطل�ب تبديل لقبه م�ن )الش�مري( اىل )الباوي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة بداءة عفك 

العدد 321/ب/2014 
اعالن 

بالنظ�ر الكتس�اب الحكم الص�ادر من هذه املحكم�ة بالعدد 
321/ب/2015 يف 2014/12/31 الدرجة القطعية واملتضمن 
ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 4153/2 والواقع�ة يف قضاء عفك 
واملوصوف ادن�اه فقد قررت هذه املحكم�ة االعالن عن بيعه 
باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للن�رش فعىل الراغبني بالرشاء مراجع�ة محكمة بداءة عفك يف 
تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة )60,000,000( فق�ط 
س�تون مليون دينار ان ل�م يكونوا من الرشكاء م�ع العلم ان 
الدفع نقدا واذ صادف يوم االحالة عطلة رسمية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك .
القايض 
ناظم عبد خنجر 

االوصاف 
1� املساحة 410 م2 

2� عرصة خالية من الشواغل )ركن( تقع يف منطقة ام العظام 
يحدها من الجهة االمامية الشارع الرئييس ملدخل مدينة عفك 
ومن الجهة االخرى الش�ارع الفرعي ومن جهة الخلف عرصة 

خالية من الشواغل ومن جهة الرشق عرصة خالية.

تعل�ن رشك�ة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة( عن مناقصة االعمال املتبقية ملقاولة انش�اء بناية ملحق مقر الرشكة   بمبلغ تخميني 
ق�دره )811,713,000( ثمانمائ�ة واحد عرش مليون وس�بعمائة وثالثة عرش الف دين�ار ضمن )ح/112 مباني وانش�اءات( لغرض اكمال 
االعمال املتبقية من املناقصة اعاله وتشمل اعمال مدنية )صب ارضية الرمبة وتثبيت االبواب والشبابيك وجيل كايش االرضيات( وكذلك اعمال  
ميكانيكية  )كمنظومة التكييف املركزي ومنظومة االطفاء واملصاعد( باالضافة اىل اعمال كهربائية واعمال اتصاالت وحسب الرشوط العامة 
واملواصف�ات الفني�ة التي يمكن الحصول عليها من الهي�أة املالية لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمس�ون الف دينار غر قابلة  للرد 

....
فعىل الرشكات املتخصصة واملقاولني املصنفني من ذوي الخرة واالختصاص من الدرجة الثامنة انشائية فأعىل والراغبني باالشرتاك باملناقصة 
واملج�ددة هوياتهم وممن س�بق لهم القيام باالعمال املماثلة مراجعة مقر الرشكة )الهي�أة املالية / الصندوق( وتقديم  العطاءات وان يكون 
رأس م�ال الرشك�ة ان ال يقل عن )2( مليار دينار وتعتر الرشوط العامة للمقاوالت العمال الهندس�ة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

)2( لسنة 2014 جزءا ال يتجزأ من العقد وسيتم اعتماد النسب الرتجيحية املرقمة عىل وثائق املناقصة املستمسكات املطلوبة :
1 � تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه ويف )3( ثالثة ظروف) ظرف 
يحتوي عىل املستمسكات االصولية ، ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقديم االعمال، ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة(.

2 � ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( 
3 � تقدي�م خط�اب ضمان او ص�ك مصدق يمثل التامينات االولية بنس�بة قدرها )5ر2 %(  من الكلفة التخميني�ة املقدم المر الرشكة توزيع 
املنتجات النفطية / رشكة عامة صادر من مرصف عراقي معتمد )خطابات الضمان يجب ان تكون من مصارف معتمدة وال يقل راسمالها 
ع�ن )250( ملي�ار دينار وكذلك غر محضور التعامل معها ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق  موقع ومختوم ومس�جال عليه اس�م املناقصة 
ورقمه�ا رشط ان تك�ون الصكوك وخطابات الضمان باس�م مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة )3( ثالثة  اش�هر بعكس�ه يهمل 

العطاء.
4 � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول )املوقع ، رقم املحلة والزقاق، رقد الدار او الش�قة ، رقم الهاتف ، الريد االلكرتوني ، النقاط 

الدالة لسكن املدير املفوض( 
5 � كتاب الهيئة العامة للرضائب )عدم املمانعة( لعام نرش املناقصة  معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية / رشكة عامة

6 � اجازة تاس�يس الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة تاسيس الرشكة مصدقة قانونا وشهادة ممارسة 
املهنة

7 � الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني
8 � قائمة باالعمال املماثلة واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد من جهات التعاقد املعنية وتعتر معيارا للتاهيل

9 � يتوجب ان يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي )موقع ومختوم بختم الرشكة واملدير املفوض( ومصدقا من قبل كاتب العدل
10 � تقديم قائمة باسماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك االليات واملعدات واالجهزة املتوفرة لديهم .

وسوف يهمل  ويستبعد اي عطاء غر مستويف للمستمسكات اعاله  ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتم 
انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات   وتساؤالت املشاركني يف التقديم عىل املناقصة بتاريخ 2015/5/18......

علما ا ناخر موعد لتقديم العطاء يكون الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني املصادف 2015/5/25 ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
اجور النرش واالعالن

عنوان الريد االلكرتوني لرشكة توزيع املنتجات النفطية
E mail: opdc_dura2010@yahoo.com

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية

عيل عبد الكريم  املوسوي
املدير العام / وكالة

اعـالن
املناقصة املرقمة )2015/2(
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النقل تعد خرائط ملهابط املروحيات يف مطار بغداد الدويل
   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، امس االح�د، عن تعاقده�ا مع مصنع 
س�كر بابل بكمي�ة 190 الف طن.وقالت ال�وزارة في بيان صحفي 
انه�ا “تعاقدت مع مصنع الس�كر في بابل بكمي�ة 190 الف طن”.

وأضاف�ت الوزارة ان “التعاقد جاء دعما للصناعة الوطنية”.وتقدر 
كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها س�نوياً تتوزع 
بواقع أربع ماليين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز 
و800 الف طن من الس�كر و500 ألف طن من مادة حليب األطفال 

و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائي�ة االتحادية عن حس�م 1408 دعاوى 
نزاه�ة خالل الش�هر الماضي في عموم البالد ع�دا نينوى واألنبار 
وصالح الدين.وقال المتحدث الرس�مي للسلطة القضائية القاضي 
عبد الستار بيرقدار, إن “محاكم البالد حسمت 1408 دعاوى تتعلق 
بالنزاهة خالل ش�هر آذار الماضي”، مش�يرا إل�ى أن “هذا العدد ال 
يشمل رئاس�ات اس�تئناف نينوى واألنبار وصالح الدين”.وأضاف 
بيرق�دار أن “اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة تص�درت ع�دد الدعاوى 
المحس�ومة بواق�ع 448 قضي�ة نزاه�ة خ�الل آذار”، مؤك�دا أن 
“اس�تئناف كربالء  حلت ثانيا بحسمها 268 دعوى، تلتها استئناف 

ميسان بواقع 135 دعوى خالل هذه المدة”.

      بغداد/المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة الزراع�ة، ام�س االحد، أنها س�تحصد للموس�م 
الحالي اكثر م�ن 3 ماليين طن من الحنطة والش�عير.وقال الوكيل 
المال�ي واإلداري ل�وزارة الزراع�ة، غ�ازي العب�ودي ، إن “وزارة 
الزراعة وبجهود كوادرها في المديريات المنتش�رة في محافظات 
العراق عملت بظروف استثنائية لتعويض النقص الذي حصل جراء 
م�ا تم تدميره من محاصيل من قب�ل عصابات داعش االرهابية في 
محافظتي صالح الدين ونينوى”.وأضاف أن “خطة الوزارة توسيع 
مساحاتها الزراعية في مناطق الوسط والجنوب مما سيعوض جزءاً 
جيداً من الذي فقدته الوزارة لهذين المحصولين االس�تراتيجيين”، 
الفتا الى ان “موسم الحصاد ابتدأ ونتوقع ان نحصد هذا العام نحو 

3 ماليين و500 الف طن من الحنطة والشعير”.

التجارة تتعاقد مع سكر بابل 
لتجهيز 190 الف طن

حسم 1408 دعاوى نزاهة 
الشهر املايض

الزراعة تتوقع انتاج 3 ماليني 
طن من احلنطة والشعري

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، امس األحد، 
عن إعداد خرائ�ط لمهابط الطائرات 
المروحية ف�ي مطار بغ�داد الدولي، 
الخرائ�ط  ه�ذه  أن  أوضح�ت  فيم�ا 
ستنش�ر عالمي�ا ف�ي دلي�ل الطيران 
المدني العراقي بعد اعتمادها لتسهيل 
إقالع وهبوط المروحيات على أرض 

المطار. 
وقالت ال�وزارة في بيان صحفي، 
أع�د  المط�ار  معلوم�ات  إن “قس�م 
خرائط لمهاب�ط الطائرات المروحية 
ف�ي مط�ار بغ�داد الدولي بن�اءاً على 
توجي�ه من وزير النقل باقر الزبيدي، 
وكونه�ا مطل�ب أساس�ي للمنظم�ة 
 ،”ICAO المدن�ي  للطي�ران  الدولي�ة 
مؤكدة أن “الوزير تسلم الخرائط من 

مسؤول معلومات الطيران علي وليد 
عبد األمير”. 

وأضافت، أن “المطار يفتقر لمثل 
هذه الخرائط”، مبينة أن “المش�روع 
أنج�ز بالكامل واع�دت أربعة خرائط 
له في غضون ش�هر واحد بعد مسح 
المعنية بالمش�روع بجهاز  األراضي 
المعلوم�ات  عل�ى  والحص�ول   GPS
ذات  األقس�ام  م�ن  الضروري�ة 

العالقة”. 
س�يتم  “الخرائ�ط  أن  وتابع�ت، 
نش�رها عالمي�اً ف�ي دلي�ل الطيران 
اعتماده�ا  بع�د  العراق�ي  المدن�ي 
لتكون خير معين لمشغلي الطائرات 
ف�ي تس�هيل عملي�ة إق�الع وهبوط 
المروحي�ات على ارض مط�ار بغداد 
“نف�س  أن  ال�ى  الفت�ة  الدول�ي”، 
المعلومات والخرائط سيتم انجازها 

ف�ي القري�ب العاجل لمط�ار البصرة 
الدولي”.يذك�ر أن وزي�ر النق�ل باقر 
الزبي�دي افتت�ح العديد من مش�اريع 
النق�ل، كم�ا تعهد بتط�ور المطارات 
العراقية لتكون في مصاف المطارات 
العالمية، فيما أكد على أهمية تفعيل 
االستثمار وتحويل ش�ركات الوزارة 
ب�”عقلي�ة  والعم�ل  رابح�ة،  ال�ى 

تجارية” تساعد في تحقيق األرباح.

    بغداد/المستقبل العراقي

طالب�ت وزارة التربية، امس االحد، صندوق 
االعمار بمبالغ للمس�اهمة في بن�اء المدارس، 
فيم�ا طال�ب الصن�دوق م�ن ال�وزارة بتحدي�د 
اولوياته في بناء المدارس باالقضية والنواحي.

وقال وزي�ر التربي�ة محمد اقب�ال على هامش 
لق�اءه برئي�س صن�دوق االعمار ف�ي المناطق 
المحررة عبد الباسط تركي في بيان صحفي، ان 
“هن�اك ضرورة ان يقوم صندوق اعادة االعمار 
المناط�ق المح�ررة بتخصيص مبالغ مناس�بة 
للمس�اهمة ف�ي بناء الم�دارس”، مش�ددا على 
اهمية “التنس�يق مع الدول المانحة على اجراء 
عمليات التنفيذ المباش�ر لبن�اء تلك المدارس”.

م�ن جانب�ه، اك�د تركي عل�ى ض�رورة “تزويد 
الصندوق بقاع�دة بيانات ع�ن ملكية االراضي 
التابعة ال�ى وزارة التربية، وتحدي�د االولويات 
في بناء المدارس باالقضية والنواحي التي تقع 
ضمن المناطق المحررة”.وقرر مجلس الوزراء 
ف�ي الجلس�ة االعتيادي�ة الس�ابعة المنعق�دة، 
)الثالث�اء 17 ش�باط 2015(، الموافق�ة عل�ى 
تخويل عبد الباسط تركي سعيد المكلف برئاسة 
وتش�كيل صندوق اع�ادة اعم�ار المناطق التي 
تضررت بسبب العمليات االرهابية, الصالحيات 

المناسبة الداء الغرض المذكور.

    بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء، ام�س االحد، عن 
اس�تهداف خ�ط ميرس�ات ديال�ى 400 ك.ف، 
مشيرة الى انه س�يؤثر سلبا على تجهيز بغداد 
وديالى. وقال المتحدث الرس�مي باسم الوزير 
محم�د فتحي, ان “االرهابيين اس�تهدفوا خط 
ميرس�ات – ديالى بطاق�ة 400 ك ف من خالل 
تفجي�ر ب�رج 89 في منطقة الفاي�ر بمحافظة 
ديال�ى”. وأض�اف فتح�ي ان “التفجير س�وف 
يؤث�ر عل�ى تجهي�ز العاصم�ة بغ�داد وديال�ى 
بالطاق�ة”. واعلن�ت وزارة الكهرب�اء، في 24 
نيس�ان 2015 عن إعادة خط ديال�ى – ميرزاد 
بطاق�ة 400kv، بعد 45 يوماً من توقفه نتيجة 
العمليات “اإلرهابي�ة. يذكر ان وزارة الكهرباء 
أعلنت، ف�ي )3 آذار 2015(، ع�ن إنجاز صيانة 
وإصالح خ�ط نقل الطاق�ة الكهربائي�ة ديالى 
– مي�رزاد بعد تعرض�ه إلى عملي�ات تخريبية 

واسعة خالل األشهر القليلة الماضية.

الرتبية تطالب صندوق اإلعامر 
بمبالغ للمسامهة يف بناء املدارس

الكهرباء: استهداف خط »مريسات« 
     بغداد/المستقبل العراقيسيؤثر عىل جتهيز بغداد بالطاقة

اعلنت الش�ركة العامة للصناعات 
وزارة  ش�ركات  اح�دى  التعديني�ة 
انتاجه�ا  ع�ن  والمع�ادن  الصناع�ة 
خمس�ة انواع جديدة م�ن المضافات 
االداء,كاشفة في  الخرس�انية فائقة 
الوق�ت ذاته عن تش�كيل لجن�ة عليا 
م�ن وزارات الدول�ة المعني�ة لتحديد 
المس�تخدم  االس�فلت  مواصف�ات 
في تبليط واكس�اء الطرق مس�تقبال 
وحس�ب ما معمول به في دول العالم 
االخرى. وقال مدير عام الشركة علي 

حس�ين علوان بأن “ش�ركته نجحت 
ف�ي انتاج خمس�ة ان�واع جديدة من 
المضافات الخرس�انية تسمى فائقة 
مقاوم�ة  م�ن  ب�ه  لماتمت�از  االداء 
وانضغ�اط عاليين بح�دود )40-60( 
نيوتن/ملمت�ر المرب�ع, اضاف�ة الى 
اربع�ة ان�واع اخ�رى لالس�تعماالت 
االعتيادية وكمعجالت”. واش�ار الى 
ان “هذه المنتجات الجديدة ستضاف 
ال�ى الطي�ف الواس�ع م�ن المنتجات 
المضاف�ات  وان�واع  االس�فلتية 
الش�ركة  تق�وم  الت�ي  الخرس�انية 
بانتاجها من خالل معاملها في بغداد 

والبصرة والتي تدخل في استعماالت 
متع�ددة منه�ا لمن�ع تس�رب المياه 
في االس�س واالس�طح وفي تبطين 
القن�وات االروائية والمس�ابح وهي 
منتج�ات اللباد البوليمري االس�فلتي 
المق�وى بالبولس�تر والفايبر كالس 
الع�زل  وم�واد  بس�ماكات مختلف�ة 
والفلنك�وت  االس�فلت  المائ�ي م�ن 
البارد  والماس�تك الح�ار والماس�تك 
وغيره�ا  ب�اك  وال�كات  والبرايم�ر 
فضال ع�ن انتاجها من قير االكس�اء 
البوليم�ري المط�ور المس�تخدم في 
اكس�اء الطرق وباالخص الطرق التي 

تتص�دى لالحم�ال العالي�ة كالط�رق 
ه�ذه  وكل  والمط�ارات  الس�ريعة 
للمواصف�ات  مطابق�ة  المنتج�ات 

العالمية”. 
تق�وم  الش�ركة  ان  ال�ى  ولف�ت 
بتحسين مواصفات االسفلت المنتج 
من المصافي وانتاج اسفلت ناجح في 
اعم�ال تبليط الط�رق وبالمواصفات 
العالمية في معاملها ببغداد والبصرة 
بطاق�ة )5000( ط�ن /س�نويا.  في 
الغضون, كش�ف ع�ن تش�كيل لجنة 
عليا م�ن وزارات الصناعة والمعادن 
والبلدي�ات  واالس�كان  واالعم�ار 

وامانة بغداد والتعليم العالي والنفط 
والعل�وم والتكنولوجي�ا ومحافظ�ة 
المعني�ة  الش�ركات  بغ�داد وجمي�ع 
بالبح�ث العلم�ي لتحدي�د المواصفة 
الفنية لالسفلت المستخدم في تبليط 
واكس�اء الط�رق والتوصي�ة بتنفي�ذ 
ذلك بما يضمن نج�اح اعمال التبليط 
ف�ي الع�راق مس�تقبال ، مؤك�دا على 
توفر االمكاني�ة والخطوط االنتاجية 
الش�ركة  ف�ي معام�ل  المتخصص�ة 
في بغ�داد والبصرة النتاج االس�فلت 
حس�ب المواصف�ات المطلوب�ة التي 

سيتم تحديدها من قبل اللجنة.

     كربالء/المستقبل العراقي

أك�د مجل�س محافظ�ة كربالء، عج�ز وزارة 
الم�وارد المائي�ة ع�ن توفي�ر الحص�ة المائي�ة 
للمزارعين بموسم الصيف الحالي بسبب انخفاض 
مناس�يب نه�ر الف�رات، وفيم�ا ع�ّدت جمعيات 
مس�تهلكي المياه التي تش�كلت مؤخ�راً بأنها لن 
تك�ون فاعلة بوق�ت قريب، بّين�ت ان خطة حفر 
اآلبار في منطقة خضيرة غربي مركز كربالء هي 
لتوفير “مياه الش�رب فقط”. وق�ال رئيس لجنة 
الزراعة في مجلس محافظة كربالء، جبار جعاز 

ان “انخفاض مناسيب نهر الفرات وشحة المياه 
المتوقعة خالل موسم الصيف الحالي هي بسبب 
قلة االمطار والثلوج في الش�تاء الماضي”، مبيناً 
ان “منع السدود التركية لكميات كبيرة من المياه 
وسيطرة الجماعات االرهابية على سد الرقة في 
س�وريا وعدم س�يطرة الس�لطات العراقية على 
الس�دود في محافظة االنبار، س�اهمت أيضا في 
انخفاض مناس�يب الفرات”. وأض�اف جعاز، ان 
“وزارة الم�وارد المائي�ة ل�ن تتمكن م�ن ضمان 
الحص�ة المائية للمزارعين وهذا س�يؤثر بش�كل 
كبي�ر ف�ي الزراعة في ه�ذا الموس�م”، الفتاً الى 

ان “الم�زارع الصحراوي�ة لن تتأثر كثيراً بش�حة 
مي�اه الفرات كونه�ا تعتمد على المي�اه الجوفية 
لكن األثر االكبر سيكون على البساتين الرطبة ال 
س�يما مناطق ذنائب الجداول واالنهار”. وأوضح 
جع�از، ان “لجنة الزراعة ف�ي مجلس المحافظة 
تعم�ل وبالتع�اون م�ع ادارة المحافظ�ة ودائرة 
الصيان�ة بدائ�رة الم�وارد المائية، عل�ى تنظيف 
االنهر م�ن النبات�ات المائية واالوس�اخ إليصال 
الم�اء لمجمعات تصفية المياه في مناطق ذنائب 
االنهار في ارياف وقرى أطراف كربالء”. وأش�ار 
جعاز، الى ان “جميع المؤش�رات تؤكد بأن شحة 

مي�اه الفرات س�تزداد خ�الل األش�هر المقبلة”، 
مؤك�داً أن “المحاصي�ل الزراعية س�تتأر بش�كل 
كبير فضالً عن المش�اكل الكثيرة التي ستتس�بب 
به�ا”. وتاب�ع رئيس لجن�ة الزراعة ف�ي مجلس 
محافظة كربالء، ان “جمعيات مس�تهلكي المياه 
التي تش�كلت مؤخراً في كرب�الء لن تكون فاعلة 
بوق�ت قريب ألنها حديثة والمي�اه قليلة والوقت 
قصي�ر”، الفت�اً ال�ى أن “خط�ة حف�ر اآلب�ار في 
منطق�ة خضيرة غرب�ي مركز كرب�الء هي فقط 
لتوفير مياه الش�رب ولم ُتنفذ لغاية اآلن بس�بب 

عدم توفر االموال المطلوبة لها”.

الصناعة تعلن عن انتاج مخسة انواع جديدة من املضافات اخلرسانية

كربالء تؤكد انخفاض مناسيب الفرات وتضع خطة لتوفري مياه الرشب

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن النائ�ب األول لمحافظ بغداد 
جاسم البخاتي، امس األحد، عن قيام 
حكوم�ة محافظ�ة بغداد ببن�اء 150 
مدرسة في مختلف مناطق العاصمة، 
فيم�ا أوض�ح أن حكوم�ة المحافظة 
“انفردت” بهذا االنجاز.وقال البخاتي، 
إن “حكوم�ة محافظة بغ�داد الحالية 

انفردت ع�ن الحكومتين الس�ابقتين 
ببناء 150 مدرس�ة في عموم مناطق 
العاصم�ة”، معتب�را أن “انج�از هذه 
المدارس انج�از كبير منذ س�نوات”.

وأض�اف البخات�ي، أن “حكومة بغداد 
تعمل اآلن على بناء أربع مستشفيات 
تحاكي مثيالته�ا في الدول المتطورة 
ف�ي مج�ال الط�ب”، مبين�ا أن “هذه 
مناط�ق  ف�ي  تق�ع  المستش�فيات 

والحرية”.يذكر  والش�عب  الفضيلي�ة 
أن الع�راق يعان�ي م�ن قل�ة المدارس 
والمتوس�طة  االبتدائي�ة  للمراح�ل 
واإلعدادي�ة، إضافة إل�ى وجود مئات 
الم�دارس الطيني�ة الت�ي تنتش�ر في 
األرياف والمناط�ق النائية في البالد، 
مم�ا جعل أكث�ر الم�دارس الموجودة 
تتبن�ى ال�دوام الثنائ�ي والثالث�ي في 

مسعى غير مجد لحل المشكلة.

حمافظة بغداد تكشف عن بناء  150 مدرسة جديدة

     بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت إدارة مش�روع ف�رص التاب�ع 
-U )للوكالة االميركية للتنمية الدولية 

AID(، ام�س االح�د، ان المش�روع وفر 
18 ألف�اً و500 فرص�ة عم�ل للعراقيين 
بمختلف محافظات، وفيما اشارت الى ان 
بعض األش�خاص ال يرغبون بالوظيفة، 
اكدت انها هيأت قاعدة وظائف لشركات 

عالمية في العراق.
وقال�ت القائم�ة بأعمال نائ�ب مدير 
الوكالة األميركي�ة للتنمية الدولية )كايا 
آدمز(، أن “مش�روع ف�رص من البرامج 
الب�ارزة ف�ي الوكالة األميركي�ة للتنمية 
الدولية وهو برنامج متخصص لمعالجة 
البطال�ة”، مبينة أن “هذا البرنامج حقق 
نجاحات في العراق وجعله يأخذ مساحة 
كبيرة من البرامج تصل الى 20بالمئة من 

مجموع ما يعمل في بقية الدول”.
وأضافت ادم�ز أن “مش�كلة البطالة 
تواج�ه الكثي�ر من ال�دول الس�يما دول 
الش�رق االوس�ط، ل�ذا ف�إن وج�ود هذا 

البرنام�ج في الع�راق تحديداً ل�ه أهمية 
كبي�رة”، الفت�ة ال�ى أن “برنامج فرص 
يحتوي على بوابة التوظيف ضمن بوابة 
العم�ل س�واء ف�ي القطاعي�ن الع�ام أم 
الخاص حي�ث يعمل موظفو المش�روع 
مع الشركات الخاصة والعامة واصحاب 
وتس�جيل  وتش�خيص  لرص�د  المح�ال 
الوظائف الش�اغرة لديهم ووضعها على 

الصفحة االلكترونية للبرنامج”.
مش�روع  “عم�ل  أن  ادم�ز  وتابع�ت 
ف�رص لي�س فق�ط البحث ع�ن وظيفة 
للراغبي�ن والمس�جلين لديه�ا، فهنال�ك 
تهيئ�ة طال�ب  أخ�رى منه�ا  نش�اطات 
الوظيفة للعمل من خالل دورات ينظمها 
موظفو المش�روع مع جه�ات حكومية 
وخاصة تهدف الى تعليمهم س�واء كانوا 
م�ن الذكور أم االناث كيفية التقديم على 
الوظيفية واس�تخدام الحاس�وب وادارة 
األعم�ال التجاري�ة الفني�ة والصناعي�ة 

المختلفة”.
واك�دت ادم�ز أن “المش�روع يرك�ز 
على الطبقات الش�ابة والسيدات وكذلك 

يركز على فئة النساء النازحات وبحسب 
خبرتنا مع المش�روع وعملنا في العراق 
تبين لنا، ان اغلب االش�خاص من الرجال 
والنس�اء يفضلون الوظيف�ة الحكومية 

حيث ان الدولة تمتلك اليوم 40بالمئة من 
مجموع الوظائ�ف في الع�راق، وهنالك 
مش�كلة حقيقي�ة نواجهها ه�ي ان بعد 
ايج�اد الوظيفة للمتقدمي�ن ويتم قبوله 

نتفاج�ئ انه اليذه�ب لها، وبع�د قبوله 
لها ويذهبون لاللتحاق ال يس�تمرون بها 
ويذهبون الحتس�اء الشاي في المقاهي 

وال يرجعون لها”.
واش�ارت أدمز الى أن “ادارة مشروع 
ف�رص تعم�ل بش�كل وثيق م�ع االمانة 
العامة لمجلس ال�وزراء ومع الجامعات 
العم�ل  وزارة  م�ع  وأيض�اً  العراقي�ة 
أن  مؤك�دة  االجتماعي�ة”،  والش�ؤون 
“المش�روع نجح بتوفي�ر 18 ألفاً و500 
يمتل�ك  لعراقيي�ن حي�ث  فرص�ة عم�ل 
المشروع 2800 جهة مسجلة تبحث عن 
عاملي�ن لديه�ا منه�ا 1500 جهة تبحث 
ع�ن عاملين بش�كل حقيقي ف�ي الوقت 

الحالي”.
 20 “هنال�ك  أن  ادم�ز،  واوضح�ت 
أل�ف وظيفة عل�ى بواب�ة التوظيف التي 
وصل زائروها وهم بش�كل مس�تمر الى 
600 الف ش�خص”، الفت�ة إلى أن “كلفة 
المش�روع وصلت ال�ى 37 مليون دوالر 
التي ذهبت الى تأس�يس بوابة التوظيف 
بمختل�ف فروعه�ا فضالً ع�ن العمل مع 

المراك�ز المهني�ة الت�ي ت�درب الراغبين 
بالتوظيف”.

وعزت ادمز اسباب البطالة في العراق 
إل�ى “س�وء ادارة التوظيف ف�ي العراق 
وعدم معرفة الشاب أو الشابة في كيفية 
الحصول على الوظيفة فضالً عن افتقاد 
البالد للمشاريع االستثمارية بشكل كبير 

وواسع”.
واش�ارت ادمز إلى أن “هذا المشروع 
كان م�ن المفروض ان ينتهي في ش�هر 
ش�باط الماض�ي”، مس�تدركة بالق�ول 
“لكن في ظل الوضع الحالي للعراق وبعد 
بناء هذه القاعدة الكبيرة للمشروع فإننا 
نبحث عن ش�ركاء إلتمامه واالس�تمرار 
به وفي وقتها س�يكون هنالك مش�روع 

إلنهائه”.
وترك�ز الوكال�ة األميركي�ة للتنمي�ة 
الدولية على استعادة الخدمات األساسية 
مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، 
وتحس�ين الف�رص االقتصادي�ة وبن�اء 
وإدارة  والحك�م،  الديمقراطي�ة  أس�س 

الصراع.

الوكالة االمريكية للتنمية: وفرنا أكثر من 18 ألف فرصة عمل يف العراق
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عّهد ح�زب العّمال برفع الرضائ�ب يف اململكة املتحدة. 
ويصع�ب عىل املرء عادة فهم س�بب استس�اغة فرض 
واألعم�ال  األش�خاص  أكث�ر رصام�ة ع�ىل  رضائ�ب 
التجارية، لكن الغالبية الس�احقة من السكان ال تجني 
مداخي�ل مرتفع�ة أو تملك أص�والً قّيمة. لق�د تنامت 
الهوة ب�ن األغنياء والفقراء، ويبدو أن الس�لطة باتت 
ترتكز بن أيدي الشخصيات النافذة والثرية والرشكات 

التي يديرونها.
تجدر اإلش�ارة إىل أن وس�ائل اإلعالم الربيطانية رّكزت 
عىل هذه املس�ائل لبضع س�نواٍت خلت. ونظ�راً إىل أن 
السياس�ين، من الجهات كافة، يس�عون إىل اكتس�اب 
األصوات، فقد بدأوا يس�تخدمون نظام الرضائب ككرة 

قدٍم سياسية.
لق�د جرى تصوير املس�تثمرين األجانب، واألش�خاص 
غ�ر الربيطاني�ن الذين يملك�ون ش�ققهم ومنازلهم 
الخاص�ة يف لن�دن، وكذل�ك مديري األم�وال، واملحافظ 
الوقائي�ة، وأصح�اب املصارف، يف وس�ائل اإلعالم عىل 
أنهم مكلفون أثرياء وعدوانيون وأنانيون يقومون بما 
يف وس�عهم لتجنب دفع الرضائب التي تس�ّددها بقية 
الس�كان من دون نقاش. ومما ال ش�ك في�ه أن الواقع 
ليس عىل هذه الحال، لكن األحزاب السياسية برمتها، 
يف معرض س�عيها الس�تقطاب الناخب�ن، ترى أن من 

األفضل حشد العاّمة وليس القلة الثرية.
بالطب�ع ال ي�ّرح بعض األش�خاص وال�رشكات عن 
أموالهم ويخرق�ون القانون للتهرّب من الرضائب، بيد 
أن الغالبية الساحقة من السكان املتحدرين من خارج 
اململكة املتحدة الذين يستثمرون يف البالد، يساهمون يف 
االقتص�اد، إذ إن جزءاً من كل الفواتر التي يس�ددونها 
تقريب�اً يذه�ب إىل الحكومة من خ�الل رضيبة القيمة 
املضافة. وهؤالء يوظفون أش�خاصاً ويولدون نشاطاً 
اقتصادي�اً ويجعل�ون من لندن مدين�ة عاملية كما هي 
علي�ه الي�وم. وتش�ّكل العاصم�ة الربيطاني�ة مرك�ز 
النش�اط االقتصادي يف اململكة املتحدة وبالتايل فإن أي 
خط�ٍر يتهّدد هذا املرك�ز هو تهديد الزده�ار االقتصاد 

الربيطاني بحد ذاته.
لق�د تمّثل الهجوم األخر عىل اململك�ة املتحدة كوجهٍة 
يملكون�ه  الذي�ن  العامل�ي ولألش�خاص  امل�ال  ل�رأس 
ويس�يطرون علي�ه، يف إع�الن زعي�م ح�زب العم�ال 
الربيطان�ي إد ميليبان�د، الرام�ي إىل إلغ�اء مبدأ فرض 
الرضيب�ي  القان�ون  م�ن  املوط�ن،  وف�ق  الرضيب�ة 
الربيطان�ي. يذكر أن ثمة 115 ألف ش�خص يف اململكة 
املتحدة ال يعتربون البالد موطنهم. وينطبق هذا الواقع 
عىل األش�خاص الذين يتح�درون، ه�م أو آباؤهم، من 
خارج البالد والذين ينوون العودة إىل ديارهم يف يوٍم من 
األيام. وُتفرض الرضائ�ب فقط عىل اإليرادات واألرباح 
التي يجنيها هؤالء يف بريطانيا خالل الس�نوات الس�بع 
األوىل من إقامته�م فيها، وال يجب عليهم دفع رضائب 
بريطانية عىل اإلي�رادات واألرباح التي يحصلون عليها 
م�ن الخ�ارج. كما يس�تفيد ه�ؤالء من مزاي�ا رضيبة 
امل�راث إىل حن بلوغ م�دة إقامتهم يف البالد 17 س�نة 
من أصل 20 سنة. وُتعترب القوانن معقدة، أو باألحرى 
معق�دة جداً، بحي�ث يصعب عىل السياس�ين رشحها 

ومناقشتها ضمن إطار حملة انتخابية.
ونظراً إىل أن األش�خاص الذين يس�تفيدون من قانون 
ف�رض الرضيب�ة وفق املوط�ن ُيعت�ربون متهربن من 
الرضائ�ب )وه�ذا أم�ر لم يع�د مقب�والً ع�ىل الصعيد 
االجتماع�ي وإن كان الجمي�ع يق�وم ب�ه بطريق�ٍة أو 
بأخرى(، بات من السهل أكثر بالنسبة إىل حزب العمال 
الق�ول أنه س�يلغي القانون عوضاً ع�ن معالجته عىل 

نحٍو أدق.
وعليه، ماذا يجب عىل املس�تثمرين أو عىل أي ش�خص 
ين�وي إب�رام صفق�ة يف اململك�ة املتح�دة القي�ام به؟ 
النصيحة هي: تأجيل أي استثمارات وتجميد الصفقات 

إذا ما كانت ستتأّثر باإلعالن.
ال يس�تهدف حزب العمال وح�ده األجانب األثرياء من 
خ�الل انتقاد الرضائب. فقد أعل�ن »حزب املحافظن« 
عن زيادات ضخم�ة يف الرضائب املفروضة عىل املنازل 
والشقق ذات األسعار الباهظة اململوكة من الرشكات. 
وقد ال يكون بمقدور أصحاب األمالك االقرتاع، وبالتايل 
تصبح أهميتهم السياس�ية أصغ�ر، إال أن قدرتهم عىل 

الدفع تبقى كبرة.
يبدو أن االنتخابات الربيطانية تحض السياس�ين عىل 
وض�ع رغباتهم يف االنتخابات قب�ل أي اعتباٍر آخر. أما 
إق�رار وزير املال املحتمل إد بولز عىل الراديو بأنه »غر 
متأكد عىل اإلطالق« مما ستكون عليه الزيادة الرضيبية 
الناتج�ة عن إلغاء قانون فرض الرضائب وفق املوطن، 
وكذلك قوله يف كانون الثاني )يناير( إن ذلك »قد يكلف 
بريطاني�ا ثمناً غالياً«، فُيظهر أن السياس�ة غدت أكثر 

أهمية من املصلحة الوطنية.

ديفيد فرميان

الرضائب كرة قدم 
سياسية يف بريطانيا

ب�رزت يف اآلونة األخرة، ثالث�ة تطورات مهمة 
يف صناعة الغاز رشقي املتوس�ط، أبرزها قرار 
رئيس هيئ�ة مكافحة االحت�كارات اإلرسائييل 
اعرتاضه عىل تملّ�ك الرشكات العاملة للحقول 
الت�ي اكتش�فتها، م�ا أدى اىل توّق�ف أعم�ال 
االكتش�اف والتطوي�ر وإم�كان التصدي�ر، أي 
تجميد نشاط هذه الصناعة منذ مطلع السنة. 
اعرتض�ت الرشكات عىل الق�رار، وامتنعت عن 
العم�ل به. وحت�ى الوصول اىل حّل س�يايس أو 
قانون�ي، س�تظّل صناع�ة الغ�از اإلرسائيلية 

مجّمدة، عىل رغم االكتشافات التي حققتها.
يف الوقت ذاته، استطاعت مر بعد مفاوضات 
مضني�ة، االتفاق مع ال�رشكات النفطية حول 
عق�ود االكتش�اف يف املي�اه العميق�ة، ودف�ع 
األموال املستحقة عليها للرشكات. ما يعني أن 
هناك فرصة مل�ر لتخّطي املرحلة االنتقالية، 
حيث اختالل ميزان العرض والطلب الغازي يف 
البالد. كما ألغت مذكرات التفاهم التي وقعتها 
م�ع األط�راف اإلرسائيلي�ة، نظ�راً اىل الفوىض 
ح�ول ملكية الحقول اإلرسائيلي�ة، وبادرت اىل 
التف�اوض مع جهات مصّدرة أخرى الس�تراد 

الغاز خالل هذه الفرتة.
عان�ت مر خالل الف�رتة املاضية، م�ن تعّثر 
مفاوضاته�ا م�ع رشكات النف�ط. والس�بب، 

عدم الوفاء باملتطلب�ات املالية للرشكات، التي 
أرّصت عىل تغير العقود لالستكشاف يف املياه 
العميقة بدالً من املياه الضحلة نس�بياً، وعدم 
تواف�ر األموال الالزمة. وأدى االس�تهالك العايل 
والتصدير، اىل االستكش�اف يف املي�اه العميقة 

للعثور عىل االحتياطات الضخمة.
وتوصلت مر الش�هر امل�ايض مثالً، اىل اتفاق 
قيمت�ه 12 بلي�ون دوالر مع رشك�ة »بي بي« 
الربيطاني�ة، لالستكش�اف يف قطع�ة )بل�وك( 
»دلت�ا غ�رب الني�ل« بإنت�اج نح�و 1.2 بليون 
ق�دم مكعبة يومياً. وتق�ي املراحل األوىل من 
االتفاق، تطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة 
م�ن االحتياط الغ�ازي، و55 مليون برميل من 
احتي�اط املكثف�ات النفطي�ة. كم�ا يتوقع أن 
تطور رشكة »بي بي« نحو 5 - 7 تريليون قدم 
مكعب�ة من االحتي�اط الغازي يف مياه ش�مال 
اإلس�كندرية، ويف املنطق�ة البحري�ة الغربي�ة 
مل�ر. ه�ذا يعني، أن�ه يف حال نج�اح تحقيق 
هذه االكتش�افات، س�يزداد االحتياط الغازي 
املري نح�و 15 - 17 تريليون ق�دم مكعبة، 
ما يستدعي إنتاج نحو 4.6 بليون قدم مكعبة، 
م�ا يع�ادل تقريب�اً اإلنتاج امل�ري الحايل من 
الغ�از. وُيذكر أن »ب�ي بي« أعلن�ت أخراً، عن 
اكتش�افات يف كل من القطعة البحرية ش�مال 

دمياط، ويف قطعة »دلتا رشق النيل«. وحفرت 
برئ »أتول-1« عىل عمق 6400 مرت تحت سطح 

البحر.
وعىل رغم هذه التطورات اإليجابية واملشّجعة 
لصناعة الغاز املرية، تبقى هناك فرتة زمنية 
س�تعاني خاللها مر بسبب النقص يف إنتاج 
الغاز املحيل نتيجة غياب التخطيط والشفافية 
خ�الل الفرتة املاضي�ة. ومع�روف أن توقعات 
االكتش�اف تختل�ف ع�ن أرق�ام االحتياط�ات 
املؤكدة املمكن اس�تخراجها فنياً. كما يتوجب 
ع�ىل م�ر رس�م سياس�ة طاقوي�ة متوازنة 

وعقالنية.
وه�ي تحت�اج اىل اتباع خط�وة غ�ر معهودة 
يف صناع�ة الغ�از العاملي�ة، أي االس�تراد بدالً 
م�ن التصدير، بعد ف�رتة قصرة ج�داً من بدء 
التصدي�ر واالس�تثمار يف مش�اريع التصدي�ر 
الباهظة التكاليف. م�ن ثم، تتفاوض القاهرة 
م�ع دول مصدرة )روس�يا والجزائر وقربص( 
الس�تراد الغاز، لتلبية حاجاته�ا خالل الفرتة 

املقبل�ة، اىل أن تحقق توازن�ًا يف ميزان العرض 
والطلب.

انتهزت إرسائيل هذه الفرتة االنتقالية الحرجة 
للغاز املري، ووقعت مذكرات تفاهم لتصدير 
الغاز اىل مر، بعدما كانت تستورد منها حتى 

فرتة قريبة جداً.
عرقل�ت  إرسائيلي�ة  داخلي�ة  تط�ورات  أن  إال 
مذك�رات التفاهم هذه. وبالفع�ل تم إلغاؤها، 
باستثناء مذكرة التفاهم مع رشكة »بي جي« 
الربيطاني�ة، التي تصدر الغاز املس�ال املري 
اىل األسواق األوروبية. لكن حتى هذا االتفاق ال 
يتوقع تنفيذه، ألن رشكة »شل« اشرتت رشكة 
»بي ج�ي« أخراً. ول� »ش�ل« مص�ادر غازية 
عاملي�ة واس�عة يمكن أن تغذي ه�ذه املحطة، 
بدالً من االستراد من إرسائيل. كما هناك حذر 
يف تعاونه�ا م�ع ارسائيل، ما س�يؤثر س�لباً يف 

استثماراتها الرشق أوسطية.
تواج�ه الحكومة اإلرسائيلية الجديدة، معضلة 
ك�ربى يف كيفية التعامل م�ع قرار رئيس لجنة 

مكافح�ة االحت�كارات يف إرسائي�ل، الذي اتخذ 
قراراً يف نهاية كانون األول )ديس�مرب( املايض، 
بأن ال�رشكات العاملة )نوبل إنرجي األمركية 
ورشكاؤها من ال�رشكات النفطية املحلية(، ال 
يحق لها استمالك حقول الغاز التي اكتشفتها، 
ألنه�ا بملكيته�ا كل الحقول تش�ّكل احتكاراً، 
ما اعتربه احت�كاراً إلم�����دادات الغاز ومن 
ث�م لس�عر الكهرب�اء يف إرسائي�ل. وط����لب 
رئي�س اللجن�ة م�ن ال�رشكات املع����ني�ة، 
الت����خ�يّل ع�ن ملكيته�ا للحق�ول، بخاصة 
الحقل�ن الضخمن »تام�ار« و»ليفايثان«. إال 
أن ال�رشكات، خصوصاً »نوب�ل«، ترفض هذا 
القرار وت�����درّص عىل حقها يف الحفاظ عىل 

حقوقها كاملة يف الحقول التي اكتشفتها.
ال ي�زال هذا األمر معلقاً، يف انتظار قرار نهائي 
م�ن الحكومة الجدي�دة. لك�ن أدى الخالف اىل 
امتن�اع »نوبل« عن االس�تثمار يف االكتش�اف. 
واأله�م م�ن ذل�ك، تخل�ت غالبي�ة ال�رشكات 
الت�ي كان�ت »نوبل« تعّه�دت تزويده�ا بالغاز 
م�ن حق�يل »تام�ار« أو »لي���فايث�ان«، عن 
ات���فاقات���ه�ا، بخاصة يف مر والس�لطة 
الفلس�طينية ورشكة الكهرباء األردنية. هناك 
أراء ع�����دة ح�ول كيفية معالج�ة الخالف. 
إذ يحبذ رئيس ال�وزراء اإلرسائييل حّل الخالف 

ودياً، يف ح�ن تر »نوبل« عىل التمس�ك بكل 
حقوقها. بينما هناك مجموعات يف »الكنيست« 

تدعو اىل تأميم صناعة النفط.
غ�رت ق�ربص سياس�تها الغازية. فب�دالً من 
تشييد مصنع لتسييل الغاز تبلغ تكاليفه نحو 
خمسة بالين دوالر، قررت غض النظر عن هذا 
امل�رشوع، نظراً اىل األزمة املالي�ة الصعبة التي 
عصف�ت بالب�الد، واىل ع�دم تواف�ر احتياطات 
غازية قربصية كافية لتشغيله. إذ تم اكتشاف 
حق�ل »أفردايت« فق�ط حت�ى اآلن. وتفاوض 
نيقوس�يا لتصدير الغاز مب�ارشة اىل مر من 
خالل تش�ييد خط أنابيب، مستفيدة بذلك من 
إلغ�اء مذكرات التفاهم املرية - اإلرسائيلية، 
إضافة اىل استغالل بقية الغاز املتوافر لديها يف 
الس�وق املحلية. يف الوقت ذات�ه، تعاني قربص 
م�ن إخف�اق رشكت�ي »إين�ي« و »توت�ال« يف 

اكتشاف حقول تجارية.
وتبق�ى األمور عىل حالها يف كل من فلس�طن 
ولبنان. إذ ال يزال الحص�ار البحري اإلرسائييل 
مفروضاً ع�ىل قطاع غ�زة، مع���رقالً الحياة 
الطبيعي�ة للس�كان وتط���وي�ر حق�ل »غزة 
مارين«. كم�ا ال يزال الع��مل يف لبنان معرقالً 
يف انتظار ترشي�ع الق��وان�ن الالزمة إلطالق 

عمل الرشكات.

وليد خدوري

غاز رشق املتوسط: خالفات وعراقيل

م�ا زال�ت سياس�ة حاف�ة الهاوي�ة املتبعة م�ع اليونان 
مس�تمرة، ويب�دو أن الوقت ل�ن يطول قبل أن تتكش�ف 
األم�ور عن خ�رب يسء لن يكتفي بإزع�اج اليونانين، بل 
س�يقض مضاج�ع األوروبين أيض�اً، فقد س�اد اعتقاد 
راس�خ يف اآلونة األخرة داخل االتحاد األوروبي أن فش�ل 
اليون�ان يف س�داد ديونه�ا وتعرضه�ا لإلف�الس لن يرض 
البلدان األخ�رى، والحال أنه اعتقاد خاطئ، فلو س�ارت 
األم�ور عىل ه�ذا النحو وُترك�ت اليونان لتحم�ل األعباء 
والخروج من »اليورو« س�يأتي يوم تندم فيه أوروبا عىل 
اقرتافه�ا أكرب خطأ من�ذ إقامة »الي�ورو«، فالحكومات 
األوروبية تر عىل استسالم الحكومة اليونانية وقبولها 
برشوطها للتدخل وتقديم الدعم املايل املنتظر، إذ حس�ب 
هذا التفك�ر يتعن أوال عىل الحكوم�ة اليونانية االلتزام 
بمواصل�ة اإلصالح�ات املتفق�ة عليها قبل تس�لم فلس 
واح�د، وبمعن�ى آخ�ر يتعن ع�ىل حكومة »أليكس�يس 
تس�يرباس« ليس فقط أن ُتخلف وعوده�ا للناخبن، بل 

إن تفع�ل ذل�ك علناً.لك�ن حت�ى ال ُنحمل كل املس�ؤولية 
لالتح�اد األوروب�ي ال بد من اإلش�ارة إىل أوج�ه القصور 
العدي�دة يف أداء الحكومة اليونانية التي تبنت منذ البداية 
سياس�ة متطرف�ة قائمة عىل أخذ كل م�ا يشء، أو تركه 
كل�ه، األمر ال�ذي أثار حفيظ�ة األوروبين، ولع�ل ما زاد 
الطن بل�ة طريقة التف�اوض التي انتهجته�ا الحكومة 
اليوناني�ة، ومطالبتها مؤخ�راً ألملانيا بتعويضات الحرب 
العاملية الثانية، بحيث يبدو أن اليونان راهنت عىل تخوف 
األوروبين م�ن انهيار الب�الد وعدم قدرته�م عىل تحمل 
ذل�ك، وهو ما تبن الي�وم أنه رهان خاط�ئ. لكن ورغم 
كل تل�ك األخط�اء اليونانية، تبقى حكومة »تس�يرباس« 
محق�ة حول يشء واحد أنه ال يمكن االس�تمرار يف نفس 

السياسات التقش�فية التي فرضتها املفوضية األوروبية 
والبن�ك املرك�زي األوروبي وصن�دوق النقد ال�دويل، ذلك 
أن أخط�اء تس�يرباس وفريق�ه لي�س مربراً لفش�ل تلك 
املؤسس�ات بطرح الحل الذي سيكون يف مصلحة االتحاد 
األوروب�ي أوال، فما لم تس�تلم أثين�ا 7.2 مليار دوالر من 
القس�ط املتبقي م�ن برنامج الدعم الحايل لن تس�تطيع 
س�داد دفعة املس�تحقات املالية التي تنتظرها يف شهري 
ماي�و ويونيو املقبلن، وألن صن�دوق النقد الدويل أوضح 
أنه لن يس�مح بأي تأخر فإن الحل هو إش�هار اإلفالس 
والخروج من منطقة اليورو.كن يف هذه الحالة سيخرس 
صن�دوق النقد الدويل والبنك املرك�زي األوروبي أكثر مما 
سيكس�ب، ه�ذا ناهيك عن احتم�االت الع�دوى وانتقال 

املش�اكل االقتصادي�ة إىل باقي ال�دول األوروبي�ة، فلحد 
اآلن تعتق�د الحكومات األوروبية أنها بمنأى عن االنهيار 
يف اليون�ان، وأنها ق�ادرة عىل احتواء األم�ر، لكن خروج 
اليونان س�يفاقم األخطار عىل مجمل االتحاد األوروبي، 
فرغ�م التحس�ن الطفي�ف يف أداء االقتص�اد األوروب�ي 
بفضل انخفاض قيمة »اليورو« وتراجع أس�عار النفط، 
يبق�ى االقتصاد ضعيف�اً، وال يس�تطيع تحمل صدمات 
إضافية قد يحدثها إفالس اليونان وخروجها من االتحاد 
األوروب�ي، ما يعن�ي أنه ال ب�د يف املحصل�ة النهائية من 
توافق بن الطرفن، وقد أبدى »تسيرباس« مرونة أكرب يف 
الفرتة األخرة، بحيث يمكن لربنامج الدعم أن يجمع بن 
حاج�ة اليونان لتخفيف ديونها وش�طب جزء منها عىل 
األقل، وك�ذا التزامها بإخضاع ماليته�ا العامة للمراقبة 
حت�ى ال تتكرر املمارس�ات الس�ابقة املغرف�ة يف اإلنفاق 
والتبذي�ر، لكن قبل الوصول إىل ذلك يجب أوال إزالة خطر 

االنهيار املايل لليونان والرجوع عن حافة الهاوية.

توقعت أن أتعرض لهجوم بس�بب مق�ايل الذي كتبته عن 
قضي�ة األرم�ن. ومن املمك�ن أن يكون االنتق�اد جيداً، إذا 
كان بناًء، بل ويمكن أن يوفر فرصة للنقاش. ولكن لسوء 
الح�ظ، بعض تلك الرس�ائل الت�ي تلقيتها م�ن منظمات 
تركي�ة، بدت بعي�دة كل البعد عن أن تك�ون كذلك، وغلب 

عليها الدفاع تارة اإلهانة تارة أخرى.
وبطريقة م�ا، ذكرني رد الفعل الرتك�ي عىل مقايل األخر 
بردود شديدة تلقيتها قبل ستة أعوام مضت عندما كتبت 
مقاالً مؤيداً لقرار الرئي�س أوباما يف 24 أبريل عام 2009 
باالمتن�اع عن اس�تخدام مصطل�ح »اإلب�ادة الجماعية«، 
لك�ي ال يحبط املفاوض�ات الرتكية األرمني�ة التي كان قد 
تم اإلعالن عنها قبل ذلك التاريخ بيومن. وش�عرت بعض 
الجماع�ات األمركي�ة األرمني�ة، بع�د ذلك املق�ال عىل ما 
يب�دو، بأنني ظلمت جاليتها ظلماً ش�ديداً، وفاض بريدي 

اإللكرتوني بكثر من الرس�ائل املثرة لالش�مئزاز.
وها ق�د تعرضت للقلق يف ع�ام 2009، وكذلك اآلن. ولكن 
الس�بب ليس االنتقاد، وإنما يتعلق بسذاجة ردود األفعال 
الناجم�ة عىل م�ا يبدو ع�ن الحاجة الوجودي�ة، فاألرمن 
يحتاجون إىل اإلقرار بما يس�مونه »اإلبادة الجماعية« من 
أجل إثبات تاريخهم، ويحتاج األتراك أيضاً إنكار »اإلبادة« 
من أجل إثبات تاريخهم أيضاً. وبناء عليه، ينخرط األتراك 

واألرم�ن يف معرك�ة »صفري�ة«، وإذا اس�تخدمت كلم�ة 
»إبادة«، ينتقدك األتراك. وإن لم تستخدمها يدينك األرمن.
أم�ا وقد قلت ذلك، ف�أود أن أوضح أنني من باب االحتياط 
الحقاً، س�أقف إىل جان�ب األرمن، فقد كان�وا ضحايا، وال 
يزالون يواجهون جهوداً تركية تهدف إىل تشويش التاريخ 
م�ن وجه�ة نظري، وعندم�ا يفش�ل كل يشء، يضغطون 
إلخضاع من يواصلون اإلرصار عىل منح االعرتاف باملآيس 
التي حلت بالش�عب األرمني قب�ل قرن مىض.وربما يكون 
رداً ع�ىل املواقف الرتكية، ش�عر األرم�ن بأنهم مضطرون 
إىل خ�وض »املعرك�ة الصفري�ة« بش�أن مس�ألة »اإلبادة 
الجماعية«. وأتمنى لو أنهم لم يتخذوا ذلك املسار. ومثلما 
قل�ت ألحد أصدقائ�ي األرمن يف ع�ام 2009، والزلت أقول 
الي�وم، عليه�م أن يمنح�وا الرئي�س أوبام�ا وأصدقاءهم 
اآلخرين فرصة. فعىل س�بيل املثال، يف رس�الته إىل الشعب 
األرمن�ي، ص�درت عش�ية الذكرى الس�نوية خ�الل العام 
الجاري، اس�تخدم أوباما لغة معرّبة بصورة استثنائية يف 
وصف املأس�اة املرعب�ة التي وقعت يف ع�ام 1915، قائالً: 

»بداي�ة يف ع�ام 1915، تعرض الش�عب األرمن�ي للرتحيل 
والذب�ح واالقتي�اد إىل مقصل�ة امل�وت. وطمس�ت ثقافته 
وتراث�ه يف موطنه القديم. ويف خضم أعمال العنف املروّعة 
التي ش�هدت معاناة عىل كل الجوانب، ُقتل مليون ونصف 
املليون أرمني«.وكما يوضح التريح، اس�تخدم الرئيس 
مصطلحاً أرمنياً »ميدز يغري�ن«، أو »املصيبة العظيمة«، 
وتح�دث ع�ن »املج�زرة املخيف�ة«، و»الفص�ل األحلك يف 
التاري�خ«. ولكن ع�ىل رغم تضامنه الواض�ح مع األرمن، 
إال أن ع�دم اس�تخدمه ملصطلح »اإلب�ادة« جعله يتعرض 
لالنتق�اد خالل العام الجاري، كما حدث يف عام 2009، بل 
واتهم�ه البعض بخيانة األرمن. وذهب أحد قادتهم إىل حد 
اإلش�ارة إىل أن تريح الرئيس جل�ب العار ألمركا. ومثل 
ه�ذه االنتق�ادات، هي يف أفضل األحوال غ�ر مجدية، ويف 
أس�وئها، مخزية.وبع�د مئة عام ثمة اع�رتاف متزايد بما 
مىض يف األي�ام الغابرة لإلمرباطوري�ة العثمانية. ولكن يف 
النهاي�ة، لن يجلب االعرتاف األمركي بما يس�ميه األرمن 
»اإلب�ادة الجماعي�ة« العدال�ة أو يع�وض األم�ة األرمنية. 

ول�ن يحدث ذل�ك إال عندما تتمكن تركي�ا من قبول بعض 
ماضيها والتصالح معه، وه�ذا هو ما دعا الرئيس أوباما 
األت�راك لفعله.وبدا أن هناك دالالت ع�ىل تحرك إيجابي يف 
ذلك االتجاه العام املايض عندما وصف رئيس وزراء تركيا 
آنذاك أردوغان »أعمال القتل« بأنها »غر إنسانية« وأرسل 
تعازي�ه إىل أرس الضحاي�ا األرمن. وواص�ل رئيس الوزراء 
الحايل أحم�د داوود أوغلو العزف ع�ىل النغمة ذاتها خالل 
األس�بوع املايض، وأضاف: »إن األتراك يفهمون ما يشعر 
به األرم�ن«، معلناً أن م�ن الواجب اإلنس�اني والتاريخي 
عىل عات�ق تركيا إحي�اء الذكرى والرتاث الثق�ايف لألرمن.

بي�د أن ه�ذه ال�دالالت عىل االنفت�اح رسعان ما تالش�ت 
عندما تجرأت حكومات أجنبية أو قادة دول عىل استخدم 
مصطلح »اإلبادة«. فعىل س�بيل املثال، اتس�م املسؤولون 
األت�راك بش�دة اس�تثنائية يف رفضهم لتريح�ات البابا 
فرانس�يس وبرملان االتحاد األوروبي بس�بب إحياء الذكر 
املئوي�ة للقضي�ة األرمنية.ولك�ن رف�ض األمة، أي�ة أمة، 
التش�بث بماضيها هو داللة ضع�ف أكثر منه عالمة قوة، 
والتصال�ح مع ماضيها يجعلها أق�وى وأقدر عىل التعامل 
مع التحديات املستقبلية. والعجز عن فعل ذلك مثر للقلق 
ع�ىل أقل تقدير، واتباع سياس�ة اإلن�كار واملواقف الحدية 

يؤخر االعرتاف الذي البد أن يحدث يف النهاية.

 كاليف كروك

جيم�س زغبي 

اليونان.. وسياسة حافة اهلاوية

شجاعة االعرتاف باملايض!

فوؤ�د ح�سون



تختفي فت�رة طويلة عن الس�احة الفنية، لكن 
عندم�ا تع�ود بألب�وم أو أغني�ة جدي�دة تصبح 
حدي�ث الناس، ألنه�ا تختار ما تقّدم�ه بعناية، 
حت�ى تحاف�ظ عل�ى اس�مها ومكانته�ا الفنية 
الكبي�رة التي صنعته�ا منذ مطلع التس�عينات 

وحتى ألبومها الجديد »60 دقيقة حياة«.  
النجم�ة الكبي�رة أصال�ة تحّدثن�ا ع�ن ألبومها 
الجدي�د، والمفاج�آت التي يحمله�ا، وكواليس 
الخالف�ات بينها وبين ش�قيقتها ري�م نصري، 
واللحظ�ات الصعب�ة التي م�ّرت بها بع�د وفاة 
ش�قيقها أيهم، وعالقته�ا بأنغ�ام ومنى زكي 
وس�ميرة س�عيد، كما تعترف بأنها تحتاج إلى 
طبي�ب نفس�ي، وتح�ب أن يعامله�ا أحباؤه�ا 
كطفلة ألنها تعش�ق األطفال، وتؤكد أنها تدفع 
ثم�ن مواقفه�ا السياس�ية، وتصّرح بأس�باب 
دفاعه�ا عن أحالم ورأيها ف�ي أحمد عز، ودور 
زوجها طارق العريان في حياتها... واعترافات 

أخرى تدلي بها أصالة للمرة األولى.
 • ما س�بب اختيارك أغني�ة »خانات الذكريات« 

بالتحديد لطرحها قبل ألبومك الجديد؟
ش�عرت بأنها مناس�بة ل�ي وقريب�ة مني على 
المس�توى الش�خصي ف�ي الفت�رة الس�ابقة، 
كثيري�ن  أش�خاصاً  أن هن�اك  إل�ى  باإلضاف�ة 
يشعرون بنوع من الغدر على مستوى عائالتهم، 
وأنا واحدة من هؤالء األشخاص الذين يحّسون 
بمعان�اة معينة من ش�خص ف�ي عائلتي، لذلك 
أحسس�ت أن أغنية »خانات الذكريات« مناسبة 

كثيراً لهذه الحالة التي أمر بها.
- ه�ل لعبت الغي�رة دوراً بينك وبين ش�قيقتك 

ريم؟
لألس�ف الغي�رة كانت موج�ودة، لك�ن لم أكن 
أعرف ذلك، كنت أشعر بأنها ابنتي بالفعل وأنني 
مس�ؤولة بش�كل كبير عنها، وكنت أفسر هذه 
الغيرة بأنها بسبب دلعي لشام ابنتي أكثر منها، 
ويج�ب أن أدلّعها مثله�ا وأنتبه لذل�ك كثيراً، أو 
أنني دلّعت أماني أخت�ي أكثر منها، لكن عمري 
ما شعرت أو خطر في بالي لحظة أن أختي ريم 
تغار مني أنا، ألنني لس�نين طويلة أجس�د دور 
األب الحنون والطي�ب والكريم والعادل، أخذت 
دور بابا عندما توفي بكل تفاصيله وجوارحه، 
وأقولها بصدق للمرة األولى، األش�خاص الذين 

غ�دروا بي ف�ي حياتي قليل�ون جداً 
الذي�ن  بالكثيري�ن  مقارن�ة 

خدموني ووقفوا بجانبي، 
لكن كانوا ظالمين جداً 

في غدرهم، 

وج�ه  م�ا  إذاً،   -
اعتراض�ك عل�ى 

غناء ريم؟
الفنان الخلوق 

ممتَح�ن 
ألن  دائم�اً، 
سهالً  ليس 

أن  أب�داً 
ن  يك�و

فنان خلوق�اً ومحترماً، ألن اإلغ�راءات تضيف 
إلي�ه، لذلك ل�م أكن أريد أن تم�ّر أختي ريم بهذه 
االمتحان�ات وأع�رف أنه�ا خلوق�ة، ألن ه�ذه 
االمتحانات أخذت مني كثيراً، وأكذب عليكم لو 
قلت إنني إنس�انة عادية، ألنني مملوءة بالعقد 
النفس�ية، ف�ال أش�به الن�اس العاديي�ن، ولديَّ 
ضغوطات كثيرة، لدرجة أنن�ي أفكر كثيراً قبل 
أن أبتس�م، فضغوط�ات الوس�ط الفن�ي 
كثي�رة ومخيف�ة، ل�ذا خش�يت عليها 
كثي�راً وأحسس�ت بأنه�ا غي�ر 
مضط�رة إل�ى كل ذل�ك. ه�ذا 

باختصار كل شيء.
 60« اختي�ارك  م�ا س�بب   -
عنوان�اً  حي�اة«  دقيق�ة 

أللبومك الجديد؟
حي�اة«  دقيق�ة   60«
أغني�ة أعش�قها كثيراً 
الجديد،  ألبوم�ي  ف�ي 
وج�اء اختي�اري له�ا 
مع  لأللب�وم  كعن�وان 
زوجي طارق العريان 
أن�س،  وش�قيقي 
وأري�د أن أق�ول من 
خاللها إننا نبحث 
دقيق�ة  ع�ن 
لنعيشها، ألننا 
مرحلة  ف�ي 
ج  نحت�ا

فيه�ا ول�و للحظ�ات م�ن الس�عادة والحي�اة 
الحقيقية، ألن األحداث التي نعيش�ها مهما كنا 
مستقرين في بيوتنا تشعرنا بشكل من أشكال 
الغصة، ولدى الغالبية إحساس بالحسرة حيال 
معاناة بعض األش�خاص ف�ي حياتهم من أجل 
لقم�ة العي�ش، فما بالن�ا ب� 60 دقيقة، س�اعة 
واح�دة نعيش فيها مش�اعر كلن�ا نبحث عنها، 
لذل�ك اعتب�رت ألبومي س�اعة نح�اول فيها أن 
نح�س بتلك المش�اعر، وهي مش�اعر بس�يطة 
وعاطفي�ة نحن أح�وج ما نكون أن نش�عر بها 

اليوم.
- ما سبب تأجيل األلبوم فترة طويلة؟

تأّج�ل بس�بب وف�اة ش�قيقي أيهم ف�ي الفترة 
الماضية رحمه الل�ه، وأعتقد أنني مضطرة الى 
أن أف�رح بنزول ألبومي، ألنني أش�عر بأنه جزء 
مني أقّدم�ه للناس، نح�ن نحتاج إلى الس�عادة 
حت�ى نس�تطيع اس�تكمال الحياة مهم�ا مررنا 

بظروف صعبة.
- بع�د 20 عاماً من النجومي�ة الكبيرة ومازلت 

تخافين على المسرح؟
فوق خيال�ك وفوق ما تتصور، حت�ى أنني أملك 
نوعاً من الحياء أخفيه في قوة شخصيتي، لكنَّ 
أموراً كثيرة تحرجني، مثالً أخجل أن أرقص أمام 
الجمهور، تقريباً ف�ي حياتي كلها ال أتذكر أنني 
رقصت أمام رفيقاتي، رغم أنني أعش�ق الرقص 
الشرقي وأحب رقص ش�يريهان العظيمة، لكن 
رأسي ال يقنع جسمي أبداً بأن أؤديه أمام الناس. 
وبالنس�بة إلى المس�رح، الخ�وف والرهبة منه 

يزيدان مع مرور السنين، ألن عالقتي اإلنسانية 
مع الجمهور تتطّور وتتوطد.

- م�ا ال�ذي أضافه إلي�ك برنامج�ك »صوال« في 
مشوارك الفني؟

أعتبره إنجازاً لي على المس�توى الشخصي من 
حي�ث عالقتي بالناس، أس�تطيع أن أضفي جواً 
م�ن الحميمية وأحب أن أكون دافئة بين الناس، 
أش�عر بأن هن�اك تحدياً بيني وبين نفس�ي بأن 
أس�تطيع تغيير مش�اعري تجاه »فنانة« معينة 
ومش�اعرها تجاهي في جلسة ما، غالباً أكسب 
هذا التحدي بيني وبين نفس�ي وأكسب الرهان، 
وعموماً أتعاطف مع اإلنسان، أي إنسان، وأحس 
أنه لو كان لدينا وقت في حياتنا لكنا اس�تطعنا 

أن نصلح بعض األشخاص الذين يكذبون.
- ه�ل س�ببت ل�ك عفويت�ك صراعاً م�ع هيفاء 

وهبي؟
ال أص�دق أنه لمجرد أن قل�ت إن هيفاء وهبي ال 
تجيد الغناء أن يحدث خالف بيننا وتغضب مني، 
لم أس�ئ إليها أبداً، فهي ال تعرف أن تغني نهائياً 
وال عالق�ة لها أب�داً بالغن�اء. ال أجرِّح أب�داً بأي 

شخص، بل أقول البديهيات والحقائق فقط.
- وعالقتك بأنغام على المستوى اإلنساني؟

هي من أكثر األش�خاص الذي�ن احترمت طبيعة 
حياتهم ودخلت معهم في تفاصيلها، وأرى أنها 
ُظلم�ت كثيراً ف�ي حياتها، وهي س�يدة خلوقة 
ومخلص�ة وأم رائعة للغاي�ة، وعندما قلت عبر 
حس�ابي في »تويت�ر« إنها ُتلب�س ابنها الجزمة 
لم أقص�د الموقف بذات�ه، إنما أقص�د أنها تهتم 
بتفاصي�ل حي�اة أبنائها بش�كل مباش�ر مثلي، 
وتعطيهم كل ش�يء تقدر عليه مث�ل مني زكي 
أيضاً، وأنا أحترم فيهما ذلك، وأكون سعيدة جداً 
بينما أجل�س بجانب أنغام وأش�عر بأنها تخاف 
عل�يَّ كثيراً، أنا من األش�خاص الذي�ن يكرهون 
النصيحة، لكن عندما ُتس�دي ل�ي أنغام نصحية 
معين�ة أدرك أنه�ا لمصلحت�ي، ولذل�ك ال أتقبل 

النصيحة إال منها.
- ما الذي أحسس�ت به عندما ش�اهدت الكليب 
الذي تغّنين فيه أثناء طفولتك مع والدك الراحل 
مصطفى نصري، خاصة أن�ه حقق ربع مليون 

مشاهدة تقريباً عبر »يوتيوب«؟
ش�اهدته مرة واحدة ألنني ال أستطيع مشاهدة 
والدي إذ أش�عر بأنني أراه في األمس. وبالتأكيد 
هناك أش�خاص يريدون أن يرون�ي في بداياتي 
الفني�ة، فقد غنيت في�ه وعم�ري 13 عاماً قبل 
وف�اة أبي بس�نتين، وأح�ب غنائي ف�ي الكليب 
وكأن�ه أم�ر عس�كري، ف�ي مهم�ة عس�كرية، 
وظلل�ت فترة طويلة أغّني به�ذه الطريقة حتى 
اقتنع�ت بأن الغناء رفاهية ألمتع الناس أيضاً... 

هو من أرقى أنواع الرفاهية والمتعة.
- أغني�ة »حكاي�ة« بالتحدي�د تغّنينه�ا ب�روح 

وإحساس مختلفين، لماذا؟
بالفعل، ألنني أرى ابنتي شام فيها، أراها أمامي 
وأن�ا أغّني كلماته�ا، »بكره البن�ت الحلوة تكبر 

والقامة تطول شبرين«
 كلمات تؤثر فيَّ كثي�راً، أحب ابنتي كثيراً وكان 
ف�ي داخل�ي حلم كبير من�ذ طفولته�ا أن تكون 

رمزاً للطهر والبراءة طوال الوقت، 
وتظل طفلة وهي تحكي وتحب العلم والطموح 
كثيراً، والحمد لله كبرت وأصبحت أفضل بكثير 

مما توقعت.
 حنون�ة لدرجة كبيرة وتحب العل�م كثيراً، لذلك 
عندما أغّني لها »حكاية« أشعر بأنها عالم كبير 

بالنسبة إلّي، فهي عمري وكل فرحة حياتي.
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تباهت الفنانة مها أحمد، بابنها، 

حيث نشرت صورة تجمعهما سويا 
عبر حسابها الشخصى بموقع الصور 

"إنستجرام".
وكتبت "مها" معلقه على الصوره 

قائله: "حبيب قلبي ابني ونور عيني 
عادل كامل".جدير بالذكر أن مها 
أحمد لم تكن الفنانه األولى التى 

تنشر صورة البنها بل سبقتها 
العديد من الفنانات والتى كان اخرهن 

الفنانة نادية العراقية.

بدأ النجم محمد رمضان، السبت 25 إبريل، تصوير أولى مشاهده فى فيلمه الجديد، التى 
يحمل عنوان "شد أجزاء"، حيث تم التصوير فى ديكورات جهاز السينما، على أن ينتقل 

بعد ذلك إلى أحد األماكن النائية.
"رمضان" يجسد خالل األحداث شخصية ضابط شرطة، ويعتبر فيلم "شد أجزاء" هو 
ثالث بطولة مطلقة لـ"رمضان" مع المنتج أحمد السبكى بعد فيلمى عبده موتة وقلب 

األسد واللذان حصدا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية."شد أجزاء" بطولة محمد 
رمضان رانيا يوسف وياسر جالل، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان، وإخراج حسين 
المنياوى، ومن إنتاج أحمد السبكى. وتدور قصة الفيلم فى إطار من التشويق واألكشن، 
ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم.تجدر اإلشارة إلى أن اسم "شد أجزاء" 
سيكون اسم مؤقت للفيلم، على أن يتم تغير اسمه قبل عرضه فى السينمات مباشرة، 

فيما قرر "رمضان" عدم خوض تجربة أى عمل درامى خالل العام الجاري.

لوبيز يف افتتاح مهرجان موازين باملغرب  
ق�ال منظمو مهرجان موازين الذي يبدأ في العاصمة المغربي�ة الرباط في 29 مايو المقبل، إن 
 ةينغملااالمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز ستشارك في افتتاح الدورة الرابعة عشر للمهرجان 
والت�ي ستس�تمر حتى الس�ادس م�ن يونيو.وقال بي�ان لجمعية مغ�رب الثقاف�ات ان النجمة 
االمريكي�ة لوبيز س�تحيي حفل االفتتاح ف�ي 29 مايو على منصة "السويس�ي" بالرباط حيث 

تقام العروض الخاصة باالغنية الدولية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

قامة سينامئية عنواهنا مهدي عباس 
  م�ن الصعوب�ة ان نتحدث عن )قام�ة اعالمية( كتلك 
القام�ة الت�ي ن�ذرت نفس�ها كي تك�ون عن�د كل ذلك 
التواجد التخصصي في مجال السينما العراقية تحديدا 
.. وبالتال�ي نجده�ا عند كل تلك االنج�ازات الصحفية 
والثقافي�ة واالدبي�ة .. ولتترب�ع عل�ى ع�رش الكتابة 
والتالي�ف ولتكون وبج�دارة عند لق�ب )ناقد ومؤرخ 
س�ينمائي( .انه الفنان والكات�ب )مهدي عباس( الذي 

كان له ش�رف االش�راف عل�ى صفحات الس�ينما في 
عدة صحف ومجالت عراقية .. وش�ارك في الكثير من 
لج�ان فح�ص النصوص واالف�الم في دائرة الس�ينما 
والمسرح .. فضال  عن مشاركته في عدة لجان تحكيم 
سينمائية داخل العراق .. واصدر اول جريدة سينمائية 
في العراق بتمويل ذاتي وهي جريدة )عالم الس�ينما( 
ومنها )14( ع�ددا .. وكان اولى م�ن الجهات المعنية 

المس�ؤولة ان تتبن�ى المش�روع الس�ينمائي الثقافي 
الفن�ي بدال ان يؤول مصيره ال�ى التوقف عن  الصدور 
للضائقة المادية .. ولكون المطبوع السينمائي كان ال 
يتقب�ل االعانة عن طريق االعالن�ات .. لكونه مطبوعا 
علميا فنيا وموس�وعيا رصين�ا .. كان يمكن ان يكون 

مصدرا ووثيقة تدعم تطلعات الباحثين والدارسين !.
بق�ي ان نذك�ر ان الناق�د والمؤرخ الس�ينمائي مهدي 

عب�اس كان قد اصدر ثمانية كتب س�ينمائية بدءا منذ 
ع�ام 1997 حينم�ا اص�در  والول م�رة )دلي�ل الفيلم 
العراقي( واعقب ذلك عام 2000 )موسوعة المخرجين 
الع�رب في القرن العش�رين(  و)كتابات في الس�ينما 
العراقية عام 2006 و )قضية شعب جولة مع السينما 
الكردية ( ع�ام 2009  و )دليل الفيلم الروائي العراقي 
الطويل � الجزء الثاني ( عام 2010 و ) الدليل الش�امل 

للفيم الروائي العراقي الطويل عام 2013 و )الس�ينما 
العراقي�ة عام 2013( اصدره عام 2014 واخيرا وليس 
اخرا كتاب )الس�ينما العراقية عام 2014( الصادر هذا 
العام 2015.والتس�اؤل المش�روع : ه�ل اعطينا هذه 
القامة الس�ينمائية حقها ؟ الج�واب كال بالطبع الننا 
حرمناه من التواصل مع اول انجاز صحفي س�ينمائي 

حققه للعراق هو : )جريدة عالم السينما( !!.

تلتقي النجمة اإلمارتية أحالم جمهورها على مس�رح األوليمبيا بالعاصمة الفرنس�ية باريس وذلك في 22 أغس�طس 
المقبل.

وينتظر عش�اق ومحبو أحالم نجمتهم علي المس�رح الذي غنى عليه عمالقة الغناء العربي، ومنهم أم كلثوم والعندليب 
عبد الحليم حافظ واللبنانية فيروز.

وكانت أحالم قد أعلنت عن اس�تعدادها لطرح أغنياتها القديمة بتوزيع موس�يقى جديد.وغردت أحالم عبر حس�ابها على 
موق�ع "تويت�ر" قائلة "اآلن أنا بصدد إعادة تس�جيل وتوزيع ألبوماتي الس�بعة األولى بطريقة جديدة وحديثة وس�أقوم 

بتصويرها بتقنيات حديثة لكل جمهورى الكبير".
وأضافت "وقد بدأ الموزع الكبير عصام الشرايطي فعال منذ أكثر من ثالث شهور بالتوزيع الجديد مع العلم إني راح أترك 
روح التوزيع القديم من صولوهات مزازيك".وأطلقت أحالم بهذه المناس�بة هاش�تاج عبر تويتر باس�م "#زكرياتنا_مع_

أحالم" وذلك بكتابة وترشيح أفضل األغانى إلعادة توزيعها .

أحالم تغني عىل مرسح
 العاملقة يف باريس

أصالة: قد أذهب اىل طبيب نفيس



س�ينتيا كرم اس�م برز في عالم الغناء والتمثيل، 
فف�ي الفن برزت كموهب�ة ال تقدم اال ما يقنعها 
ويستفزها لقبوله، وفي الحياة هي متحررة من 
كل القيود من دون تخطي احترامها لنفسها في 

الدرجة االولى .
سينتيا كرم انسانة حقيقية متصالحة مع نفسها 
تع�رف ما تريد وما ال تريد ف�ي الحياة، قناعاتها 

ثابتة وراسخة، وافكارها منظمة وواضحة .
التقاها في هذا الحوار الصريح جداً والذي عّبرت 

من خالله عن كل افكارها بتجرد كامل.
  س�يتنيا مبروك نجاح مسرحية "ورا الباب" مع 
جورج خباز، انها المرة الخامسة التي تشاركين 

فيها مع جورج، اليس كذلك؟
انها المرة الخامس�ة التي اقف فيها على خش�بة 
مس�رح ج�ورج خب�از، فه�و ش�خص محترف 
القصى حدود االحتراف، وانا هكذا ال احب العمل 
اال م�ع المحترفي�ن، وكم�ا تعلم ال اح�ب تقديم 
االعمال لمجرد التواجد انم�ا بهدف ارضاء ذاتي 

قبل إرضاء االخرين . 
أحدث كليب�ك االخير م�ع صديق�ك برونو طبال 
ضج�ة م�ا بعدها ضج�ة بس�بب ظه�ور فخذك 
quando quando" ه�ل اس�تفزك  ف�ي كلي�ب" 

الموضوع؟
الضجة الت�ي اثيرت حول الديو ال�ذي قدمته مع 
برونو طبال الغني�ة "quando quando" اقامت 
الدني�ا ولم تقعده�ا والرقابة منع�ت عرضه في 
بادئ االمر قبل التاس�عة مس�اء على اساس انه 
للراش�دين فق�ط ويحتوي على مش�اهد تخدش 
الحياء العام، الكليب ببس�اطة عادي جداً والدليل 
انه�م س�محوا بعرضه ف�ي اي وق�ت ومن دون 
حذف اي مشهد منه، "انه شو فخادي مبينين؟"، 
ول�و الم يش�اهدوا صدر الفنان�ة الفالنية او قفا 
الفنان�ة العالنية في كليباتهم؟ الم يش�اهدوا ما 
تعرضه الشاش�ات، ف�ي االخبار مش�اهد الذبح 
وتقطي�ع ال�رؤوس اال تخ�دش الحي�اء الع�ام؟ 

"فخادي خربوا الدني؟"
 ه�ل انت م�ع الرقاب�ة ونحن في الق�رن الواحد 

والعشرين؟
انا طبعاً ضد الرقابة النها س�ارية المفعول على 
التلفزيون�ات فق�ط،، ولك�ن ال�ذي يع�رض عبر 
شبكات التواصل االجتماعي ماذا ُيسمى؟ الرقابة 
ضحك عل�ى الذقون بوج�ود "السوش�ل ميديا" 
والفظائ�ع التي نش�اهدها عبرها، هناك قصص 
كثيرة "غير فخادي" فالشاشات تعرض احدهم 
وهو ينتحر وتعرض الذبح والقتل والشنق، هذه 

المشاهد اال تؤثر بالجيل الصاعد؟
سينتيا أخبرينا عن مشاركتك في الفيلم اللبناني 

"بالقانون؟
ش�اركت ف�ي تل�ي فيل�م "بالقان�ون" وهو من 
انتاج جمعية "كفى" وم�ن بطولة الممثل عمار 
ش�لق والممثل�ة برناديت حدي�ب والممثل طالل 
الجردي، وغيرهم من نجوم الدراما، ومن إخراج 

دافي�د اوريان، وكتابة طارق س�ويد وهو يحكي 
عن القانون 293 الذي ومن خالله اصبح بامكان 
الم�رأة ان تطال�ب بحمايتها من العنف االس�ري 

الذي تتعرض له. 
اال تضعي�ن بع�ض الح�ق عل�ى النس�اء اللواتي 

يرضين بالذل ويسكتن عما يحصل لهن؟
النس�اء احياناً يتس�ببن بالتعنيف الذي يتعرضن 
له ألنه�ن يس�كتن وال يتحدثن ع�ن العنف الذي 
يواجهنه لظروف عدي�دة وكثيرة اهمها الثقافة 
الغائبة ع�ن المرأة التي ال تكون امرأة  مثقفة او 
انها ال تمتلك مورد رزق مستقالً وهي تتكل على 
زوجها كلي�اً في هذا الموض�وع، فلربما خوفها 
م�ن ان يحرمه�ا زوجه�ا من اوالدها س�بب من 
األس�باب الذي يجعلها تس�كت فترض�ى بالقتل 
والض�رب واالهان�ة ك�ي ال تخس�رهم او ربم�ا 
بداع�ي الح�ب او ع�دم الفضيحة، لم�اذا نرضى 
بالذل ؟ هذا هو الس�ؤال الكبير الذي يجب طرحه 

على انفسنا. 
وبموضوع جعل المرأة سلعة في االعالن، اليست 

هي التي ترضى بذلك ايضاً؟
في هذا الموضوع لدي وجه�ة نظر مغايرة كلياً 
، الم�رأة حرة بأن تقوم بم�ا يحلو لها تماما مثل 
الرج�ل واكث�ر طالما ه�ي راضية، ه�ي حرة ان 

تعرض نفسها بالمايو، وان تتصور 
وهي ش�به عاري�ة وان تظهر في 

االعالن كما تريد طالما انها تقوم 
بكل هذه االمور برغبة شخصية 

منه�ا، فه�ذه حريته�ا وم�ا 
المرأة ينطبق  ينطبق على 
على الرجل، االنس�ان حر 
بتقديم نفس�ه كما يرتاح 
"فيه�ا المرأة تتزلط وفيه 
الرجال يتزلط طالما هني 

هيك بدن". 
ه�ذه حري�ة ش�خصية ام 

انفالت سينتيا؟
عل�ى  االم�ور  تتوق�ف 

كي�ف  ش�خص  كل 
حيات�ه  يس�تعمل 

طريق�ة،  وب�اي 
الطريقة  طالم�ا 
ومرتب�ة  انيق�ة 

نك�ون ضمن 
اّما  الحرية، 
االنف�الت 
ن  فيك�و

عندما نقدم انفس�نا بطريق�ة مبتذلة ورخيصة، 
عندم�ا اق�رر كيف اري�د ان اعيش يج�ب علي ان 

احضر نفسي لكل ردات الفعل. 
 انت مثال مع المساكنة؟

ان�ا م�ع المس�اكنة وم�ع االم العزباء م�ع انني 
اح�ب ان انش�ئ عائل�ة بصورته�ا التقليدية "ام 
واب واطف�ال"  يبق�ون مع بعضه�م البعض كل 
العم�ر، صحي�ح انا متح�ررة باف�كاري ولكنني 
لس�ت فلتانة او عاطلة، وه�ذا ايضاً ال يعني انني 
متحررة في جس�دي ايضاً، فجسدي ليس مباحاً 
للجميع، ولكن اذا وصلت لمكان اصبحت فيه اماً 
عزباء فلن اخفي االمر واستطيع ان اربي اوالدي 
لوح�دي وبالطريقة الت�ي اريده�ا، وان يكونوا 

منفتحين على كل االراء في الحياة. 
  ه�ل تتقبلي�ن ابن�ك مث�اًل ف�ي ح�ال كان مثلي 

الجنس؟
بالطب�ع اتقب�ل ابن�ي او ابنت�ي اذا كان�ا مثليين 
جنس�ياً ، اتقبلهم�ا مئة في المئة ،وم�ن قال اذا 
كانا مثليين يعني انهما ليس�ا انسانين جيدين او 
فعالي�ن او ناجحين في المجتم�ع ،وهناك امثلة 
كثيرة على ما اقوله، انا مع حرية العيش وحرية 
الدين والمعتقد لآلخر ، يجب علينا ان نتعلم تقبل 

واحترام اآلخر كما هو ونقطة عالسطر.
سينتيا لنختم هذا الحديث الجريء والشيق ، فنياً 

ما هو جديدك؟
"ورا  لمس�رحية  باالضاف�ة 
الباب" هناك س�يتكوم 
جديد احضر له مع 

ارمان غزارة.

بينسو سورال بديلة لبريين سات ومريم أوزريل
 

وافقت الممثلة التركية الشابة بينسو سورال على بطولة مسلسل " السلطانة 
كوس�يم " وذل�ك بعد اعتذار ع�دة نجمات علي�ه ومنهن بيرين س�ات ومريم 

أوزرلي .
ومن المقرر ان ُتجس�د "بينس�و" ش�خصية السلطانة كوس�يم في مرحلة 

المراهقة والشباب وسوف يبدأ التصوير نهاية العام الحالي .
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"منصوب بالفتحة" هو العمل الجديد الذي ُرشحت لبطولته كل من إلهام شاهين و يسرا و مي عز 
الدين ليتشاركن خالله في عمل سينمائي جديد من البطولة الجماعية، حيث رّشح المؤلف أحمد 
عادل سلطان البطالت الثالث للعمل على أن يبدأ التصوير خالل الشهرين المقبلين بعد أن يتم 

التحضير للعمل.من جانبها أكدت إلهام شاهين في تصريح صحفي ، أنها ال تعرف شيئًا عن العمل 
ولكنها ترّحب بالتأكيد، بل وتتمّنى لعودة العمل مع يسرا مّرة أخرى، وهي ال تمانع من البطولة 
الجماعية والدليل على ذلك أن أعمالها األخيرة مثل "هز وسط البلد"، وكذلك "ريجاتا" لم تكن 

بطوالت مطلقة بل جماعية، واألمر بالنسبة إليها يتوّقف على العمل الجيد، وهي ترّحب بالتأكيد 
بالتعامل مع زميالتها مثل يسرا وليلى علوي وكذلك مع مي عز الدين وغيرها من الفنانات الشابات.
 عمل يجمعها بنجمات أخريات، ولكّنها مشغولة حاليًا 

ّ
من جانبها أّكدت يسرا أيضًا أّنها ال تمانع أي

بالتركيز على فيلمها الجديد "أهل العيب"، الذي يعيدها إلى السينما بدور راقصة ، ولكن إذا 
وجدت السيناريو مناسبًا، وأعجبت بالشخصية فلن تمانع ألنها تحب أن تختار ما يناسبها. 

لندن ـ رويترز: تعود نيكول كيدمان إلى المسرح في لندن في سبتمبر 
/ايلول لتجسد دور العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين بمسرحية 

)فوتوغراف 51( وذلك بعد 17 عاما من ظهورها األول بمسارح 
العاصمة البريطانية.وتتناول المسرحية – لمؤلفتها آنا زيجلر – قصة 
فرانكلين التي ساهمت أبحاثها في اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج 
للحمض النووي )دي.إن.إيه( في 1953 .ووقفت كيدمان – الحائزة على 
جائزة األوسكار – على المسرح في بريطانيا ألول مرة في 1998 عندما 
قدمت مسرحية )ذا بلو رووم( للمخرج ديفيد هير على مسرح )دونمار 

ويرهاوس( وقدمت أداء نال إعجاب النقاد.
ورشحت عن دورها في تلك المسرحية لنيل جائزة اوليفييه التي تعد 

أبرز جائزة مسرحية في لندن.

مشغولة بالعديد من األعمال الدرامية 
التي تشارك بها باإلضافة لتجهيزها 
أللبومها الجديد، إال أن ذلك لم يمنع 

الفنانة مي سليم من العودة للسينما من 
خالل تجربتها في فيلم "زنقة ستات" 

والذي بدأ عرضه في السينما منذ أيام، 
واستطاع أن يحقق إيرادات متفوقًا 

على األعمال المعروضة في هذا الموسم، 
وفي الحوار التالي لنواعم تتحدث مي عن 
تفاصيل مشاركتها في الفيلم وتفاصيل 

أخرى حول نشاطاتها الفنية.

درة سعيدة بماليني الـ فيس بوك 
عبرت الفنانة درة عن س�عادتها وصول عدد متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع الفيس 
ب�وك إل�ى 3 ماليين ش�خص حيث حرصت على بعث رس�الة ش�كر لجمهورها وكتب�ت لهم: "3 

ماليين وأكثر.. أشكركم من كل قلبي".
م�ن ناحية اخرى، تتواجد درة في برش�لونة لقض�اء إجازة قصيرة ولمش�اهدة مباريات دوري 

األبطال األوروبي.

قامة سينامئية عنواهنا مهدي عباس 
  م�ن الصعوب�ة ان نتحدث عن )قام�ة اعالمية( كتلك 
القام�ة الت�ي ن�ذرت نفس�ها كي تك�ون عن�د كل ذلك 
التواجد التخصصي في مجال السينما العراقية تحديدا 
.. وبالتال�ي نجده�ا عند كل تلك االنج�ازات الصحفية 
والثقافي�ة واالدبي�ة .. ولتترب�ع عل�ى ع�رش الكتابة 
والتالي�ف ولتكون وبج�دارة عند لق�ب )ناقد ومؤرخ 
س�ينمائي( .انه الفنان والكات�ب )مهدي عباس( الذي 

كان له ش�رف االش�راف عل�ى صفحات الس�ينما في 
عدة صحف ومجالت عراقية .. وش�ارك في الكثير من 
لج�ان فح�ص النصوص واالف�الم في دائرة الس�ينما 
والمسرح .. فضال  عن مشاركته في عدة لجان تحكيم 
سينمائية داخل العراق .. واصدر اول جريدة سينمائية 
في العراق بتمويل ذاتي وهي جريدة )عالم الس�ينما( 
ومنها )14( ع�ددا .. وكان اولى م�ن الجهات المعنية 

المس�ؤولة ان تتبن�ى المش�روع الس�ينمائي الثقافي 
الفن�ي بدال ان يؤول مصيره ال�ى التوقف عن  الصدور 
للضائقة المادية .. ولكون المطبوع السينمائي كان ال 
يتقب�ل االعانة عن طريق االعالن�ات .. لكونه مطبوعا 
علميا فنيا وموس�وعيا رصين�ا .. كان يمكن ان يكون 

مصدرا ووثيقة تدعم تطلعات الباحثين والدارسين !.
بق�ي ان نذك�ر ان الناق�د والمؤرخ الس�ينمائي مهدي 

عب�اس كان قد اصدر ثمانية كتب س�ينمائية بدءا منذ 
ع�ام 1997 حينم�ا اص�در  والول م�رة )دلي�ل الفيلم 
العراقي( واعقب ذلك عام 2000 )موسوعة المخرجين 
الع�رب في القرن العش�رين(  و)كتابات في الس�ينما 
العراقية عام 2006 و )قضية شعب جولة مع السينما 
الكردية ( ع�ام 2009  و )دليل الفيلم الروائي العراقي 
الطويل � الجزء الثاني ( عام 2010 و ) الدليل الش�امل 

للفيم الروائي العراقي الطويل عام 2013 و )الس�ينما 
العراقي�ة عام 2013( اصدره عام 2014 واخيرا وليس 
اخرا كتاب )الس�ينما العراقية عام 2014( الصادر هذا 
العام 2015.والتس�اؤل المش�روع : ه�ل اعطينا هذه 
القامة الس�ينمائية حقها ؟ الج�واب كال بالطبع الننا 
حرمناه من التواصل مع اول انجاز صحفي س�ينمائي 

حققه للعراق هو : )جريدة عالم السينما( !!.

سينتيا كرم :جسدي ليس مباحًا 

ب�ات موضوع طالق الممثلة الس�ورية س�الف فواخرجي من زوجها 
الفن�ان وائل رمضان موضوعاً مؤكداً ورس�مياً رغ�م تكّتم المقّربين 
منهما، إاّل أّن المعلومات التي وصلت إلى نواعم تشير إلى أّن معامالت 

الطالق تّمت بينها وبين زوجها منذ فترة.
طالق أول وصلح في بيروت

عندم�ا كانت فواخرجي ت�زور القاهرة بهدف تكريمه�ا قبل أكثر من 
أس�بوعين، كان موضوع الط�الق جارياً بينها وبي�ن زوجها، وهو لم 
يك�ن األّول بين الثنائي، إذ قبل بضع س�نوات أيضاً وقع الطالق األول 
م�ع زوجها، لك�ن ُكِتَب لهذا ال�زواج أن يتجّدد في ع�ام 2011، يومها 
زارت لبن�ان برفقة وائل وكانت تصّور أح�د أفالمها إلى جانب الفنان 
الراحل عبد الرحمن آل رش�ي ، وكان زوجها إلى جانبها طوال الوقت، 
وذل�ك قب�ل أن يقع الطالق الثاني الذي أصبح مت�داوالً عبر اإلعالم في 
الوق�ت الذي تنش�غل فيه النجم�ة الكتومة ح�ول مواضيعها الخاصة 

وأحياناً الفنية.
طالق أم انفصال؟

وقد حاولت نواعم أن تتصل بس�الف منذ نحو أس�بوع ولكّنها أغلقت 
خطوطه�ا، وكذل�ك زوجها الذي يملك أكثر من رقم هاتف في س�وريا 
لم يرّد على أّي اتصال هاتفي، وفّضل إغالق األرقام المتداولة بين أهل 
الصحافة والمقّربين منه، لتبقى والدة سالف وصديقتها المقّربة التي 
ترعى أوالدها أخيراً تلتزم الصمت وس�ط ش�يوع ه�ذا الخبر في وقٍت 

قياس�ي وتداولته المواقع اإلخبارية منذ نحو 
أسبوع، في ظل ترّدد خبر آخر هو أّن الطالق لم 
يقع نهائياً بل إّن الثنائي انفصال لفترة بس�بب 
بعض المشاكل التي اعترضت الحياة الزوجية 

أخيراً، التي أثمرت والدة حمزة وعلي.
مجموعة أعمال تلفزيونية

ثالثة أدوار س�تطل بها س�الف فواخرجي على 
الجمه�ور في موس�م دراما 2015: "بس�يمة" 
ف�ي "حرائر"، "لمى" في "بانتظار الياس�مين" 
و"ش�هيرة... الش�هيرة" في "حارة المشرقة"، 

وه�ي ش�خصّياٌت تنتم�ي كٌل منه�ا إل�ى م�زاٍج 
مختل�ف، وبيئ�ة مختلف�ة، األول�ى تعي�ش ف�ي 

مطل�ع القرن العش�رين، أما الش�خصيتان الثانية 
والثالثة، فهما معاصرتان، تعيش�ان على مش�ارف 

األزمة الس�ورّية، وخاللها، لكنهّما متباينتان تماماً، في 
ظروفهما، وسلوكهما، وردود فعلهما.

وغالب�اً م�ا س�يعرض "حارة المش�رقة" خ�ارج رمض�ان، وهو ما 
شّجع النجمة الس�ورّية على قرار المشاركة في "حرائر"، إلى جانب 
"بانتظار الياسمين"، حيث اعتادت خالل السنوات األخيرة تقديم عمٍل 

أو عملين على األكثر خالل موسم العرض الرمضاني الواحد.

قال�ت الفنانة إنتصار إنها بدأت االس�تعداد لمس�ابقة إب�داع 4 من اآلن 
ألنها حينما بدأت تس�تعد لمس�ابقة إبداع 3 قبلها بأربعة أش�هر وكنت 
أزور الجماع�ات وقتها للتس�ويق للمس�ابقة لدى ش�باب الجامعات لم 
يكن الوقت كافًيا وقتها، ألننى لم أستطع أن أزور إال حوالى 8 جامعات 
فق�ط وأهمل�ت جامع�ات الجنوب.وأضافت فى تصري�ح صحفي": لو 
بدأت اآلن فسنقوم بتصميم لوجو الدعاية الخاص به وطبعه قبل بداية 
العام الجامعى الجديد فى ش�هر سبتمبر وس�أبدأ فى النزول للجامعات 
ونسوق للمسابقة حتى يعلم أكبر عدد من الطالب ويبدأوا فى االستعداد 

للمسابقة والتى تجرى فى شهر نوفمبر.
وتابع�ت: تلك ال�دورة أفادتن�ى جًدا ألنه�ا جمعت 
كل الش�باب الموهوبي�ن ف�ى كل جامعات مصر 
وكن�ت أتمنى ذلك من فترة كبيرة ال أن يكون ذلك 
مركًزا على القاهرة فقط وهذا ما أعجبني فيها، 
فضالً عن إن الفترة القادمة س�يتم عقد دورات 
تدريبي�ة، وورش تنمية مه�اوات للفائزين فى 

مسابقة إبداع 3 فى مجال التمثيل.

طالق سالف فواخرجي لـم يكن األّول!

انتصار: استعد لـ   إبداع 4  من اآلن..
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   سعاد بن صافي 
إذا كان األدي�ب يح�اول من�ذ زم�ان بعي�د أن ينقل 
أح�داث ومس�ارات من جي�ل إلى جي�ل بطريق�ة فنية 
وخاضعة لقوانين ش�كلية و معنوية يبنى عليها سرح 
أش�كال األدب المختلفة من رواية, شعر..وقصة .فهل 
على األديب و القاص بش�كل خ�اص أن يخرج بالقصة 
م�ن المألوف ليبهر القراء بفن غير معروف أطلق عليه 
صاح�ب الفكرة الق�اص و المبدع صال�ح جبار محمد 
بالقصة التفاعلية.الذي خرج فيها بالقصة من نظامها 
القدي�م إلى نظام جديد تبنى عليه, وإذا كان األمر كذلك 
فم�اذا أضافت هذه األخي�رة و ماذا فق�دت؟إن القصة 
التفاعلية إنت�اج أدبي تمخض عن عقول إبداعية أرادت 
التجدي�د بع�د الرك�وض و التقدم بعد الرجوع و كس�ر 
القيود و دفع الثقافة عامة و القصة خاصة إلى األمام 
و كان الق�اص العراق�ي صالح جبار محم�د خليفاوي  
الس�باق لفك�رة إنت�اج حلق�ة اتصالية بي�ن القاصين 
تتمح�ور حول موض�وع واحد ,صاح�ب الفكرة تجود 
أنامل�ه بالمقط�ع األول و المش�تركين يكملون الباقي 
كل قاص يكتب مقطع متمم لألول و هكذا دوليك حتى 
نهاية القصة أي�ن تتفاعل آرائهم وتتكام�ل فيما بينها 
و يلتق�ون حول فك�رة واح�دة و آراء متقاربة ,فيقدم 
القاص الثاني مقطع يك�ون متمم للمقطع األول الذي 
كتبه ق�اص يختلف ع�ن الثاني ,كل ق�اص يتفاعل في 
مقطوعت�ه بخلفيت�ه الثقافي�ة و المعرفية ,ولمس�ته 
الخاص�ة الذي يضفيها حول الموض�وع ,فتتناغم هذه 
اللمس�ات الخاص�ة و اآلراء المش�تركة لصنع جوهرة 

جديدة بس�احة القصة العربية عامة و العراقية خاصة 
.فوجد صالح جبار محم�د لفكرته الواحة األرحب بما 
وسعت ضاللها من طعم المعرفة والصدر األرحب الذي 
رحب بهذه الفكرة الجميلة و اإلبداع الفني والفريد من 

نوعه بعد الجمود و المغالت و المحبات للتقليد .
بزغت شمس أول قصة تفاعلية لصاحب الفكرة القاص 
والمب�دع صال�ح جب�ار محمد وباالش�تراك م�ع أربع 
قصاصين كتب المقطع األول صاحب الفكرة و المقطع 
الثاني عالء حميد الجنابي و الثالث للقاص سعد عباس 
السوداني أما المقطع الرابع بقلم عبدالكريم حسن مراد 
,وطرح هذا النسيج المتالحم بأقالم مختلفة على نقاد 
وقاصي�ن لهم باعهم بنقد و الكتاب�ة و بعد األخذ و رد 
خرجوا بالموافقة على هذا اإلبداع المعاصر لمس�ايرة 
العص�ر الذي أصبح في�ه االتصال حتمي�ة وضرورة ال 
يمكن تجاهلها أبدا ,خصوصا بعد تعدد وسائل االتصال 
المختلف�ة التي يتفاعل معها الناس و في هذا الس�ياق 
جاءت القصة التفاعلية لتمس�ح الغب�ار على القصة و 
تس�ايرها بالعصر و تعيد للمقروءية مكانتها و إعطاء 
الق�راء نفس جديد يتوازى مع عص�ر االتصال و نبض 
آخ�ر لقل�ب و قالب القص�ة التقليدية.و م�ن خالل هذا 
التفاع�ل و العمل المش�ترك الذي يجع�ل القاص الثاني 
يضيف م�ا لم يس�تطع أن يلم به األول ب�دون الخروج 
عن الموضوع,فالقاص ال يس�تطيع أن يلم بكل جوانب 
الموض�وع حتى يترجمها ,و كأن كل واحد يأخذ جانب 
م�ن الجوانب بمقطعه ليتتبع�ه و يتنقبه ليصل بنا إليه 
و يص�ل به لنا كقراء ينوه بكل تفاصيله بفن ش�كلي و 

معن�وي للمقطع على غير عادة القص�ة الذي يتناولها 
ق�اص واحد من بدايته�ا إلى نهايته�ا ففضال على ذلك 
حينما يكون العمل مش�ترك تكون نس�بة الموضوعية 
طاغية على النص.إضافتا إلى االهتمام بجماليات النص 
الفني�ة من انتق�اء لأللف�اظ و العبارات و الموس�يقى 
الداخلي�ة الت�ي تتوغل بنف�س القارئ حت�ى تبعث فيه 
الراحة و اللهف�ة للقراءة والموس�يقى الخارجية التي 
تج�ذب الس�مع جذبا,إضافتا إلى المعن�ى الذي يفضي 
بالق�ارئ لم�ا ي�ود و يرغ�ب و ينعكس على س�يرورة 
حياته.و لكن رغم كل م�ا حققته القصة التفاعلية من 
فن ش�كلي و معنوي يفضي بها إل�ى أن تغني المكتبة 
العراقية بإنتاج مميز ونوعي, إال أنها دخلت هي األخرى 
بدائرة فقدان النظ�رة الواحدة التي تتمخض عن قاص 
واحد بتحليله و تعليله الشخصي و بفكرته.فمن األكيد 
أن القاص المشترك ال يستطيع أن يغور بأجواء صاحب 
الفك�رة و ال يس�تطيع أن يس�بح بخيال�ه ,و ال يطابق 
أسلوبه أسلوب اآلخرين حتى تخلص القصة التفاعلية 
من بدايتها حتى نهايتها بأس�لوب فني معين و نفس و 
خي�ال و لمس�ة واحدة تدور حول فكرت�ه الخاصة بدل 
االنتقال م�ن مقطوعة إلى مقطوع�ة أخرى من قاص 
إل�ى قاص آخر ,فاألكي�د أننا مهما تفاهمن�ا و تقاربنا 
ح�ول موضوع واحد س�نختلف بمداركن�ا ومعارفنا و 
خلفياتنا الثقافية و ظروفنا االجتماعية.بذلك االتصال 
بالقص�ة و امت�زاج القاصي�ن و تفاعله�م الوجداني و 
العقل�ي قد يغي�ر بنمط القص�ة ..قد ال ينت�ج قصة بل 
مقطوعات متقارب�ة بالموضوع ,مختلف�ة بالنفس و 

األس�لوب ال�ذي يعتبر بطاقة تعري�ف للكاتب و بذلك و 
كأنهم ينتقل�ون من مقطوعة إلى أخرى بنفس تختلف 
عن األخرى ! و االتص�ال بالقصة و امتزاج القاصين و 
تفاعله�م الوجداني و العقلي ح�ول موضوع قد يغير 
بنم�ط القصة من..إلى,قد ال ينتج قصة بل مقطوعات 
متقارب�ة بالموضوع ,مختلفة بالنفس و األس�لوب و 
اإلدراك و بتال�ي إحداث فجوة بي�ن المقطوعات.فعال 
أن القص�ة التفاعلية أفقدت عنص�ر القصة التي تبنى 
على وحدة المبنى بش�كله الحس�ي و المعنوي ,لكنها 
تقرب�ت أكثر م�ن عصرها و عصر قراءها و مس�حت 
الغبار عن القصة ,و شاركت المجتمع بظروفه اآلنية 
بكل ما يدور حوله من تكنولوجيا و اتصاالت ,و بذلك 
قارب�ت االتصال العصري ,فالن�اس اليوم أصبحوا في 
اتصال دائم عبر وس�ائل االتصال الحديثة وبذلك تغير 
وتوس�ع مصلح اإلعالم إلى إعالم واتصال هذا األخير 
الذي يش�مل أكبر مساحة ممكنة و بذلك بدل أن يقوم 
الق�اص بتبلي�غ و إعالم فكرت�ه بأس�لوبه الخاص و 
الثقافي�ة و  بخلفيت�ه االقتصادي�ة و االجتماعي�ة و 

السياسية.
ش�ارك قاصين آخرين بخلفيات مختلف�ة حتى ينوب 
من�اب الناس بكل خلفياتهم و يش�ارك بذلك أكبر عدد 
ممك�ن ,و الق�ارئ الذي ل�م يعجبه أس�لوب قاص قد 
يعجبه أس�لوب اآلخ�ر أو اآلخرين.وبذل�ك إذا و ضعنا 
اإليجابي�ات بكف�ة و الس�لبيات بكفة أخ�رى .تنقلب 
الكف�ة إلى اإليجابيات و تخف بس�لبيات و بذلك كانت 

اإلضافة أكثر من الفقدان !

 محمد مفتاح الفيتوري ، ش�اعر 
سوداني بارز يعد من رواد الشعر 
الح�ر الحدي�ث ويلقب بش�اعر 
إفريقيا والعروبة. وتمّ  تدريس 
بع�ض أعماله ضم�ن مناهج 
آداب اللغة العربية في مصر 
وس�بعينيات  س�تينيات  في 
القرن الماض�ي كما تغنى ببعض 

قصائده مغّنون كبار في السودان.
ول�د محم�د مفتاح رج�ب الفيتورى، ف�ي 24 نوفبر / 
تش�رين الثاني ع�ام 1936م في مدين�ة الجنينة بوالية 
غ�رب دارف�ور الحالية بالس�ودان، ووالده هو الش�يخ 

مفت�اح رج�ب الفيت�وري وكان خليف�ة صوف�ي ف�ي 
الطريقة الشاذلية، العروسية ، األسمرية.

نش�أ محم�د الفيتوري ف�ي مدينة اإلس�كندرية بمصر 
وحف�ظ القرآن الكريم ف�ي مراحل تعليم�ه األولى، ثم 
درس بالمعهد الدين�ي وانتقل إلى القاهرة حيث تخرج 

في كلية العلوم باألزهر الشريف.
عم�ل الفيت�وري مح�رراً أدبي�اً بالصح�ف المصرية و 
السودانية ، وُعّين خبيًرا لإلعالم بجامعة الدول العربية 
ف�ي القاهرة في الفترة ما بين 1968 و 1970. ثم عمل 
مستش�اًرا ثقافياً في س�فارة ليبيا بإيطاليا. كما عمل 
مستشاراً وسفيراً بالس�فارة الليبية في بيروت بلبنان 
، ومستش�ارا للشؤون السياس�ية واإلعالمية بسفارة 

ليبيا في المغرب.
أس�قطت عن�ه الحكوم�ة الس�ودانية في ع�ام 1974 
إب�ان عهد الرئيس جعفر نميري الجنس�ية الس�ودانية 
وسحبت منه جواز السفر السوداني لمعارضته للنظام 
آن�ذاك وتبّنت�ه الجماهيري�ة الليبية وأص�درت له جواز 
سفر ليبي وارتبط بعالقة قوية بالعقيد معمر القذافي 
وبسقوط نظام القذافي س�حبت منه السلطات الليبية 
الجديدة جواز السفر الليبي فأقام بالمغرب مع زوجته 
المغربي�ة رجات ف�ي ضاحية س�يدي العاب�د ، جنوب 
العاصم�ة المغربي�ة الرباط. وفي ع�ام 2014 ، أعادت 
الحكومة الس�ودانية الجنس�ية له ومنحته جواز سفر 

دبلوماسي.

مرفت غطاس 
تنتظر عابر سبيل يشعل لها السيجارة , فخ , تعرف 
الضيحة جيدا كيف تقع به , اتقنت تحضير الطعم 
, ابتس�امة ملونة , مس�احيق مبهرجة , فستان 

قصير , جوارب من الدانتيل ..وسيجارة .
يمر ذات الرجل ,كل مساء , تحت ابطه زجاجة 
خم�رة رخيص�ة , نظرة تائه�ة , وامنية , في 
عينيه مغناطيس عبر الزمن ..يس�حبها دون 
ان تدري , , الى من�زل قديم احجاره تحكي 
اش�الء روحها ،تجد نفس�ها تل�وح بيديها 
لرج�ل عل�ى كتف�ه بندقي�ة , يمش�ي في 

طريقه ال مبالي بكل العتب الوطن يناديه , وهي ...؟؟
اليس�ت الوط�ن ايض�ا ًٍ , أطفاله�ا يلعب�ون بالحج�ارة 
اليعبئون بما يدور حولها , يصرخون انه سيحضر لهم 
الوط�ن , وكأنه لعب�ة , كم مر من الوق�ت على غيابه , 
توقف�ت البوصلة , نظرات الناس على جس�دها , القهر 
وه�ي تحم�ل طفلها على خصره�ا , تزرع بي�د وتنهر 
اصاب�ع رج�ال اش�تهاها باليد االخ�رى , عب�اءة الظن 
والس�نة الن�اس , احرق�ت كل انتظاره�ا , طفلها الذي 
حم�ل الراية البيضاء يوم الوداع , لم يكن على علم بانه 
عل�ى موعد م�ع النحيب حي�ن يك�ون , كأس الحليب , 
غائب�ا . عن صباحه , اخبره وال�ده ذات صباح انه بهذا 

الكأس س�يكبر ويصير رجال , يحميهم , وسيحمل لهم 
الف�رح .., ترمي جس�دها اخ�ر الليل على س�رير فارغ 
م�ن الروح , تقدم جثته�ا قربانة للموت , تدفن وجهها 
ف�ي الوس�ادة علها تخف�ي مالمح اااللم م�ن وجهها , 
من قلبها , س�ريرها الب�ارد وقميصه الباقي على جدار 
االمنية , ك�� امل ترس�مه بأصابعها علها تنجو , تنهر 
نظرات الرجل , تتس�لى بالسيجارة , ترش بعض العطر 

, علها تستعيد روحها العابثة في أوجاع الذاكرة ,
لم�اذا يحمل هذا الرجل بالذات روحها معه كل مس�اء , 
ويذكرها انها كانت جميلة نظيفة , رائعة في زاوية ما 

من عمرها ....!؟

عاشق افريقيا يف رحيلة االخري

تتكئ عىل اجلدار ..

القصة التفاعلية بني اإلضافة و الفقدان

اعتقال عاطفي 
  مجموعة قصصية للكاتبة الش�ابة نهى العمروس�ي، تش�ير من 
خالله�ا بأصابع االته�ام نحو بؤر األوجاع النس�ائية وتهدف إلى 
تس�ليط الضوء على األحاس�يس المركبة والمش�اكل النفس�ية 
للمرأة من طبقات اجتماعية مختلفة وتقديم قوالب غير نمطية 
ال تزال مجهولة في الجانب المستتر من حياة األنثى المعاصرة، 
وقد صرحت الكاتبة أن بيع هذا الكتاب مس�موح للنس�اء فوق 
س�ن اليأس العاطفي والغير محصنات بأمصال ضد المواجع، 
وأيض�ا ل�ذوي الحساس�ية المفرط�ة للخدع الموس�مية فلم 
تتجاوز جرعة حماقة القلم جرعة الحنين المسموح بها دون 
أدنى آثار جانبية للمرضي المحملين بأشواقهم المجنونة أو 

خيباتهم المهزومة وللتنويه.

األسامك تضئ أيًضا
 

تط�رق الكات�ب إلى عوال�م غريبة ومنس�ية، لطائفة م�ن طوائف المجتم�ع الذين 
آثروا ألنفس�هم العزل�ة الموروثة، واكتفوا بأن تكون حياتهم بين الماء والس�ماء 
و الطري�ق؛ حي�ث تناول حيوات الصيادين في البيئ�ات المنعزلة، والتي قد ال يعلم 
الكثيرون عنها ش�يًئا، مثل صيادي جزيرة س�نجار في البرل�س، و صيادي عزبة 
الب�رج و جزيرة ابن س�الم في المنزلة، وقري�ة الصيادين في المكس، وقد عاش 
الروائي في تلك البيئات ليقترب أكثر من طبائعهم وعاداتهم، ومشاكلهم، فتفاجأ 
بأنه قد اصطدم بواقع إنساني أقل ما يوصف بالمدهش المحزن، وكذلك تناولت 
الرواية حياة عمال الفنارات، و البحارة على س�فن النقل الضخمة، واس�تطاع 

أن ينقل بكل دقة أسلوب الحياة وقوانينها في كل تلك البيئات.

ايتها القمحية
جواد ال�شالل

غير انك تشبهين االرض

ال قلب بكر يصمت

كل سواقيك تبحث عن ضفة

تمور باالخضرار

عن رب يمحي سجالت الخوف

من بيادر الصباح

يلقي التحية

يربت على كتف القمح

تتدفق االنهار العطشى

تقبل يده

محبة اختيار

ايتها القمحية التخافي السؤال

المطر .. كل المطر

جواب دعاء

رقصات قلب

منبهرة باالنتظار

القمح مسكون بالجباه

والسواقي محض ماء

يرعى الحياة

ياارض قفزت فوق القلب

فوق الماء

فوق كل التوسالت

باتت اغنية نقاء

روح قديس

وشم حب 

وابواب تالمس المطر

ايتها القمحية

بئس الوهم

بئس االنتظار

مطر غزا المفرقين

شعرا

واعواد بخور

تعشق االرض

على ضفاف النهر الساكن

تنمو 

بساتين ورد ... قمح 

انتظار

نائل بلعاوي

يأخ�ذك غونت�ر غ�راس )1927 – 2015( إل�ى 
نهاية الغابة، فهناك، بحس�ب قصيدة شهيرة له 
“ف�ي الغابة غابة”، هناك ما ه�و أبعد مما ترى، 
وهناك ما عليك دائما أن تفتش عنه، أن تفتش�ه 
حي�ن تلقاه وأن تس�تنطقه إذا اس�تطعت. هكذا 
كان الش�اعر غراس في مجمل منجزه الشعري 
القائ�م على حقيقة أن “ما يج�ب ان ُيقال، عليه 

أن ُيقال”.
قصي�دة “ف�ي الغاب�ة غاب�ة”، ب�ال ت�ردد ودون 
الخضوع لش�روط وحس�ابات ال تخص الشاعر 
غونتر غ�راس وال تعني�ه، هي “الوج�ع الخفي 
الكام�ن في قلب ه�ذا العالم. هي م�ا يجدر بهذا 
العالم أن يكونه ذات يوم. فكيف ُيخضع الشاعر 
قصيدته لش�روط هذا العال�م النقيض”.وهكذا 
كان الروائ�ي ال�ذي دلن�ا عل�ى طريق�ة مبهرة 
لالحتج�اج وإع�الن الرف�ض عب�ر الصرخ�ات 
اله�ادرة لبطله الصغير “أوس�كار” ف�ي روايته 
الف�ذة وغي�ر المس�بوقة ألماني�ا، لغ�ة وفكرة، 
“طب�ل الصفي�ح “: “يص�رخ أوس�كار ويصرخ 
حتى يحطم زجاج ألنواف�ذ”. يصرخ كي يطيح، 
قب�ل ه�ذا وذاك، بأس�باب الخوف م�ن جذورها 
“ليس الخوف هو الوس�يلة األخيرة للنجاة… ال 
لي�س هو، بل لعل الخوف هو الوس�يلة األس�رع 

للذهاب إلى الموت”.
أوس�كار “ه�و نح�ن” يق�ول غ�راس. وطبله، 
يضيف موضحا، هو “األداة الممكنة والمتوفرة 
المف�روض علين�ا اإلمس�اك بها وع�دم التخلي 

عنها أبدا”. وأوسكار، بحس�ب الناقد األلماني/ 
البولندي األكثر شهرة “مارسيل رايخ رانيسكي” 
)1920 /2013( هو “الضمير األبدي لسكان هذا 
الكوكب، فحين تسمع عن تظاهرة تنشد الحرية 

في مكان ما فاعلم أن هناك أوسكار أيضا”.
عل ذلك النحو االحتجاجي “األوسكاري” خاض 
غونتر غراس غمار الحقول اآلس�رة التي أخذته 
وش�غلته على امتداد س�نوات رحلت�ه اإلبداعية 
الطويلة في مجاالت الش�عر والرواية والرس�م 
والنح�ت وكتابة المقال�ة والخطابة، بين الحين 
واآلخر. والس�جال الش�اق واإلش�كالي وش�به 
اليومي حول القضاي�ا الصغيرة والكبيرة لبالده 

والعالم.
دور المثقف اإلنساني

هكذا نعث�ر عليه، في ح�وارات متلفزة وأخرى 
مكتوبة، وهو يضرب طبل�ه محذرا من فواجع 
س�كوت اآلدمي عن الجريمة، تجاهلها، أو خلق 
األس�باب المتصورة لتبريرها “ال توجد جريمة 
صالح�ة للتبري�ر وتش�ريع األس�باب”، يق�ول 
غ�راس. ويتاب�ع، ف�ي حوار ش�يق جمع�ه عام 
1999 بعال�م االجتماع الفرنس�ي الش�هير بيير 
بوردي�ه 1930/ 2002، خاص�ا المثقف عموما 
بكالمه هذه المرة: “على المثقف أن يقف دائما 
إل�ى جانب المه�زوم. وعليه، تناغم�ا مع دوره 
اإلنس�اني، االبتعاد عن رواي�ة المنتصر. فهناك 
ش�يء ما غي�ر أخالق�ي وال ه�و بالصحيح في 

رواية المنتصر”.
هذا يعني، إن سلمنا باقتراحات غراس وانتصرنا 
لها، ف�إن للمثقف دوره اإلنس�اني المنتظر. إن 

علي�ه ما ينبغ�ي القيام ب�ه، أن ينتصر للمهزوم 
مث�ال. أن “ال يكف عن لعب دور الناقد للس�لطة 
ولي�س المصفق األبدي له�ا”. وهو الدور -دور 
الناقد س�ليط اللس�ان- الذي مارسه غراس بال 
توقف في وجه السياسات الداخلية والخارجية 
لحزبه ال�ذي انتمى فكريا إليه، ثم رس�ميا عام 
1982، وهو “الحزب االشتراكي الديمقراطي”.

فهناك العديد من القضايا الش�ائكة التي تباينت 

وجه�ات نظر الكات�ب وحزبه حوله�ا: عالقات 
ألماني�ا االقتصادي�ة بال�دول األكث�ر فق�را في 
الق�ارة العج�وز. صمت الحزب عن السياس�ات 
األميركي�ة الخارجي�ة وغي�ر العادل�ة المتعلقة 
بالملف�ات العالمي�ة الس�اخنة، وعل�ى رأس�ها 
القضي�ة الفلس�طينية، وس�خافة -ه�و ال�ذي 
اس�تخدم كلمة س�خافة- محاباة إسرائيل على 
الدوام. إلى آخر القضايا التي انشغل بها الحزب 

االشتراكي أوقات توليه السلطة أو أثناء وجوده 
خارجها.في أمر عالقته بالسلطة يوضح غراس 
أم�ام جمه�ور غفير، ضم�ن فعالي�ات معرض 
فرانكف�ورت الدولي للكتاب ع�ام 2000، خبايا 
تلك العالقة ومنطقها على النحو التالي “يعتقد 
البعض منكم بأن هناك ش�يئا من التناقض بين 
دعوتي الدائمة لنقد السلطة ورفض اقتراحاتها، 
وبي�ن عالقت�ي الفكري�ة والعاطفي�ة بالحزب 
االش�تراكي. أوّد أن أق�ول لكم ب�أن أمر العالقة 
هذه هو أكثر بس�اطة مم�ا تعتقدون، فقد كنت 
أعتقد وال أزال بأن علّي القيام بشيء ما.. شيء 
ما مفي�د وفاعل. ش�يء ما ينس�جم مع دوري 
ككات�ب وناقد ال يصفق ب�ل يرفض.. وقد فعلت 

وال أعرف إن كنت قد نجحت أم ال”.
ضرب األنظمة الفاسدة

ل�م تؤثر عالق�ة الكاتب غونتر غ�راس بالحزب 
االشتراكي الديمقراطي، سلبا، على مواقفه من 
القضايا التي تبناها وساجل حولها ورفعها إلى 
ثيمات مركزية في مجمل انش�غاالته اإلبداعية 
والحياتي�ة أبدا، بل على العك�س من ذلك تماما، 
فقد واصل غ�راس أداء ال�دور الرفيع الذي عثر 
هو عليه في شخص بطله االستثنائي أوسكار.. 
ق�ارع الطبل األثير، دور المذك�ر. الناقد ونصير 

المهزوم وليس المنتصر.
اإلشارة جديرة هنا إلى أن عالقة غراس بالحزب 
االش�تراكي ال يمكن ش�رعنتها وتس�ويغها في 
أماك�ن أخ�رى م�ن العال�م. ال يمك�ن اعتبارها 
قاعدة يمك�ن البناء عليها في أمكن�ة ال تتمتع، 
كما هو ح�ال ألمانيا، بمناخ ديمقراطي صحيح 

وبعقد اجتماعي عادل وفعال.
إذ كي�ف يمكن للمثقف العرب�ي مثال، في عالمه 
ألمنك�وب بأنظم�ة مس�تبدة، تس�ويغ عالقته 
وتبريرها بتلك األنظمة البدائية والمتناقضة قلبا 

وقالبا مع أبجديات البقاء الحر في المكان؟
وكيف -اس�تطرادا- يصح لذاك المثقف العربي 
الحدي�ث عن “نقد الس�لطة ومحاولة إصالحها 
م�ن الداخل”، في وقت ال تقوم به تلك الس�لطة 
إال بالعمل على قتل الفعل الثقافي “قتل ألمثقف 
عمليا” والذهاب بمحيطه اإلنس�اني إلى أس�فل 
ال�درك؟ ناهيك عن تورط المثق�ف في قباحات 
الدف�اع الواض�ح والصري�ح ع�ن تل�ك األنظمة 

المستبدة وتبرير أفعالها.
للمثقف العربي، في أوقات المواجهة ألمفتوحة 
اآلن مع أنظمته الش�مولية، دوره المختلف غن 
ذل�ك الدور ال�ذي لعبه ومثله غونت�ر غراس في 
مكانه األلماني. صحيح أن س�ؤال المثقف الذي 
انش�غل به غراس هو س�ؤال كوني المعنى في 
نهاي�ة المط�اف وإنس�اني الج�ذور واألهداف. 
وصحيح أن العذابات الوجودية متشابهة دائما. 
ولكن الصحيح أيضا هو أن تراتبية ما، مفروضة 
وليس�ت مختارة بالطبع، تتحكم بعمل المثقف 
وطبيعة الدور المناط به وتلزمه، تاليا، بنوعية 
الخط�اب المنتظ�ر وال�دور المنش�ود.للمثقف 
العرب�ي اآلن، على العكس من غراس األمس، أن 
يوجه خطابه باتجاه خلع تلك األنظمة الفاسدة 
من جذورها وليس العمل العبثي وغير المفهوم 
عل�ى إصالحه�ا. ف�ال ش�يء لديها أص�ال يمكن 

إصالحه والبناء عليه.

مار�س دور الناقد 
ًغونتري غراس ..الواقف  دائام إىل جانب املهزوم
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الفساد االداري واملايل 
وثقافة املوظف

المحامي علي الجبور /بابل
الحقوقية سهاد محمد عبد الله قالت البد من تدريب 
الموظفي�ن واعطائه�م ال�دروس  الخاص�ة به�ذه 
الجرائ�م والعقوب�ات المترتبة على م�ن يقوم بذلك 
وحت�ى الموظف التي يتم تعيين�ه حديثا البد ان يتم 
ادخال�ه الى دورات خاصة بذلك ومعرفته للعقوبات 
الت�ي تتاتى م�ن ارتكاب هذه الجرائم وان يتم نش�ر 
كافة البرامج الفس�اد االداري والمالي في وس�ائل 
االعالم وحتى تكون عبرة لالخرين في عدم االقدام 

على هذه الجريمة.
امام المحامي يوس�ف المصلح�ي فقد قال : البد ان 
تقوية الرقابة على الموظفين واعادة ثقة المواطن 
بالقانون وحكمه وان الناس سواسية امام القانون 
سواء كان مسؤوال كبيرا ام صغيرا وان تكون هناك 
رقاب�ة على المس�ؤولين وان تكون الرقابة س�رية 
وخاصة م�ن خالل كش�ف الذمم واالم�الك واعادة 
النظ�ر في نظام الرواتب للموظفين  بحيث ال يكون 

هناك فارق كبير في هذه الرواتب.
المناهج الدراسية واالعالم.

اشار االعالمي على الصوفي الى اهمية دور االعالم 
الن في التوعية والتوجيه خصوصا في هذه المرحلة 
الت�ي يكون فيها االعالم دور في الوصول الى بيوت 
كل الن�اس والتاثي�ر عليهم ف�ي كل وكذلك  البد من 
التاكي�د على دور مجلس النواب الموقر وهو الجهة 
الرقابي�ة في البل�د والذي يس�تطيع ان يراقب عمل 
كافة المؤسسات وحتى منظمات المجتمع المدني 
تس�تطيع ان تق�وم ب�دور افض�ل ف�ي مراقبة هذه 
المظاهر والمس�اعدة في الحد منها وكذلك مجالس 

المحافظات والوزارات والهيئات المستقلة.
وعن دور المؤسسة اشار الدكتور علي صالح قائال 
: للمدرس�ة وال ش�ك االثر في التربي�ة فمن الممكن 
ان تؤس�س جي�ل جديد يك�ون بمنأى ع�ن كل هذه 
االنجرافات من خالل المناهج الدراس�ية ومن خالل 
المعلمين والمدرس�ين واالس�تاذة االكفاء في كافة 
المراح�ل الدراس�ية حي�ث يس�تطيع ان تخلق جيل 
جدي�د متط�ور في كاف�ة النواحي الحي�اة الن تعلم 
في هذه المراحل س�وف يش�كل االرتكاز االساسي 
له�ؤالء الصغار ويصب�ح بالتالي مبدأ م�ن مبادىء 
حياتهم القادمة ونستطيع وفق هذه االستراتيجية 

ان نقضي على الفساد االداري والمالي نهائيا.

التعويض عن االرضار وفق نظر القوانني
المحامي محمد الياسري

اص�ول  لقان�ون  اس�تنادا  الش�كوى  تق�دم 
المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 
ام�ا بص�ورة ش�فوية او بص�ورة تحريرية 
ويقصد بالشكوى االدعاء بالح الجزائي وهو 
طلب المش�تكي اتخاذ االج�راءات القانونية 
ض�د مرتك�ب الجريم�ة ويمك�ن للمش�تكي 
طرح ش�كواه وعرضها بصورة شفوية على 
قاض�ي  التحقي�ق او ضابط الش�رطة او اي 
عضو من اعضاء الضب�ط القضائي والطلب 
من�ه اتخاذ االج�راءات القانوني�ة والعقوبة 
ض�د مرتكب الجريم�ة او ان تكون تحريرية 
ال�ى الجهات الت�ي ذكرناها اع�اله وال يمنع 
القانون مقدم الش�كوى من المطالبة بالحق 
المدن�ي اذا طال�ب بالحق الجزائ�ي اال اذا لم 
يرغب بها صراحة الشكوى اجراء عام يجوز 
ل�كل مواطن ان يلجأيه ويمك�ن كذلك تقديم 
الشكوى عن طريق االدعاء العام الذي يقوم 
بدوره بتحريك هذه الشكوى وهناك شكاوى 
تك�ون ع�ن طري�ق الجه�ات االداري�ة وفقا 
للقان�ون صاحبة كما هو الح�ال في تحريك 
الش�كوى ض�د المواطني�ن من قب�ل الوزير 

المختص او مجلس االنضباط العام 
اثار تحريك الدعوى الجزائية

مت�ى م�ا تم تحري�ك الدع�وى الجزائي�ة الى 
الجهات المختصة فاناه تسير الى ان تصل الى 
الق�رار النهائي حيث ال يج�وز وقف الدعوى 
او تعطي�ل س�يرها او التن�ازل عنها او وقف 
االجراءات اال وفقا لما حدده القانون هذا ما 
حدده الباحث القانوني وليد الشبيبي مضيفا 
: ان الدعوى ملكا لصاحبها فمن حقه التنازل 
عنه�ا وا التن�ازل ع�ن الحك�م الص�ادر فيها 
ويكون ذلك في الدع�اوى المدنية حصرا اما 
في الدعاوى الجزائية التي هي ملك المجتمع 
اال في الحدود التي رسمها القانون وعلى هذا 
االساس اذا اراد المش�تكي التنازل او ايقاف 

االجراءات القانونية فان عليه سلوك الطرق 
القانونية كالصلح  ال�وارد في المواد 194 � 
198 من قانون اص�ول المحاكمات الجزائية 
بموجب�ه كذلك بوفاة المته�م وصدور العفو 
الع�ام عن الجريمة او االف�راج وفاة المجني 

عليه واثرها على الشكوى
قد يتوفى المجني عليه قبل تقديم الشكوى 
ويكون ذلك بسبب ان الوفاة قد تفسر بانها 
صفح من المجني عليه على الجانيي وعلى 
ذلك فان الحق في الش�كوى يس�قط  حينما 
تحم�ل الوف�اة ذلك ف�ان الحق يس�قط هذا 
م�ا قاله المحامي حس�ن هادي م�ن مدينة 
كرب�الء المقدس�ة مضيف�ا: وق�د يتوف�ى 
بع�د تقديم الش�كوى حيث ان ذل�ك ال يمنع 
م�ن اس�تمرار االج�راءات القانونية وكذلك 
المطالب�ة بالحق�وق  المدني�ة الت�ي تنتقل 
للورثة والس�بب في ذلك ه�و رغبة المجني 
عليه لتقديم هذه الشكوى ويمكن للمشتكي 
التن�ازل في حي�ن تحدث�ت المحامية زينب 
ه�ادي قائلة ان هناك ض�رر كبير قد يصيب 
المجن�ي عليه هو الضرر االدبي او المعنوي 
حي�ث ت�ؤدي ه�ذه االض�رار الى المس�اس 
بعواط�ف الناس ومش�اعرهم وقيمهم وان 
تقدي�ر التعوي�ض ومقداره يك�ون من قبل 
المحكمة اما بنفس�ها او بواس�طة الخبراء 
يك�ون م�ن قب�ل المحك�م نفس�ها ويمكن 
االعت�راض عل�ى مبال�غ التعويض�ات لدى 
المحاك�م العلي�ا بصفتها التمييزية حس�ب 
الحالة  وتحدث ياسر عد الحميد قانوني عن 
التامين عن مس�ؤولية المدني�ة والذي عده 
امر جائز حيث تقوم الش�ركة بالتامين عن 
االخطار او هذا االمر ينقل المس�ؤولية من 
عات�ق المتهم ال�ى الش�ركة المؤمنة بحيث 
يعاقب المتهم بالعقوبات التكميلية والتدابير 
االحترازي�ة وما ع�داه تدفعه الش�ركة مثال 

مصاريف العالج واجور المحاماة.

 القواني�ن ه�ي التي تنظم الحي�اة العامة  
ف�ي اي مجتم�ع م�ن المجتمع�ات بحيث 
يمك�ن ان نقول ان هذا المجتمع المتطور 
بوج�ود ه�ذه العناوين وهن�اك فرق بين 
معرف�ة القانون من ترجم�ة هذه الثقافة 
ال�ى ارض الواق�ع بحيث تك�ون مقبولة 
وملت�زم به�ا م�ن قب�ل الن�اس وه�و ما 
يس�مى بالوع�ي القانون�ي وع�ادة ف�ان 
القواني�ن تعبر عن السياس�ة العامة للبلد 
وع�ن فلس�فة الدولة ونالح�ظ ان الكثير 

من الناس يجهلون حقوقهم الدس�تورية 
والقانوني�ة في حين م�ن الالزم المهم ان 
تكون الثقافة القانونية والمهم ان تكون 
الثقافة القانوني�ة حاضرة ومتوفرة لدى 
ه�ؤالء الن�اس فهناك من يجه�ل مباديء 
الحق�وق والحريات الواردة في الدس�تور 
ومباديء حق العم�ل وفق التظاهر وحق 
االنتخ�اب وح�ق الترش�يح وهن�اك ايضا 
م�ن يع�رف بع�ض الجوان�ب القانوني�ة 
لكنه يواجه اش�كاله في االلتزام بها على 

ارض الواق�ع فمثال هناك من يتس�ول وال 
يعرف ان القانون يعاقب على ذلك وهناك 
م�ن يجعل اوالده القاصري�ن يعملون في 
الس�وق وهو ال يعلم ان ذل�ك غير قانوني 
كل هذه االمور وآم�ور اخرى ومنها مثال 
عدم حمل اجازة الس�وق او عدم امتالكها 
وف�ق  القانوني�ة  العقوب�ة  ال�ى  ي�ؤدي 
القانون المرور وحتى ما يتعلق بالتجاوز 
عل�ى حق�وق االخري�ن ومنه�ا التج�اوز 
عل�ى االرصف�ة والطرق�ات وحت�ى رمي  

االنقاض في غي�ر اماكنها كلها امور تدل 
على ان فاعلي�ة جاهلين بالقانون وهناك 
من يرى ان تكون مواد الدس�تور العراقي 
وكذل�ك مواد حق�وق االنس�ان المتعارف 
عليه�ا دوليا يتم تدريس�ها ف�ي المدارس 
االبتدائية والمتوس�طة والثانوية بدل من 
دروس مثل اللغة الفرنس�ية او الروس�ية 
فان تدريس الطلبة لهذه القوانين والمواد 
الموجودة في الدس�تور وسوف تكبر مع 
هؤالء الصغار حيث ان اعطاء هذه المواد 

للصغار وهم في عمر 15 سنة وما دونها 
س�وف تكبر مع ه�ؤالء البراعم وتش�كل 
ارتكاز مس�تقبلي يجول دون قوع هؤالء 
االطف�ال م�ن الجن�وح او البعادهم وهم 
كبار عن اي سلوك جرمي وال يخفى ايضا  
ما الوسائل االعالم بكافة انواعها من دور 
في ايصال المعلوم�ة القانونية وبلورتها 
وتنوير من ال يعل�م بها خصوصا مع هذا 
التط�ور التكنولوجي الكبي�ر الذي يحتاج 

الى اليات قانونية جديدة.

س-م�ن زميلنا اإلعالمي عمار حس�ين من قناة الوط�ن التلفزيونية 
يقول:نحن ثالثة إخوة ورثنا أمالك مختلفة عن والدنا المتوفي واحد 
هذه األمالك ش�قة مشغولة من مس�تأجر هل نستطيع إخراجه منها 

؟.
ج-زميلن�ا العزيز لقد حددت المادة 17 من قان�ون إيجار العقار رقم 
87لسنة1979اس�باب التخلية ومنها" عدم دفع األجرة- وااليجارمن 
الباط�ن –واالضراربالماجور-ومض�ي اكثرم�ن 12 س�نة على عقد 
حال�ة  المؤجر-وف�ي  س�معة  المس�تاجرالى  اس�اء  االيج�ار-واذا 
ه�دم العقارالع�ادة بنائ�ه اكثرمن وحدتي�ن س�كنيتين –والضرورة 

الملجئة.."
وأس�باب اخرى في حالة توفرت احداها يجوز تخلية هذه الشقة كما 
ان عقد االيج�ار المبرم بين والدكم المرح�وم ينتقل بكافة التزاماته 
اليك�م ..اال اذا ل�م يش�ا المس�تاجر في االس�تمرارفي ش�غل الش�قة 

صراحة 
س/ م�ن االخ ال�دالل عدنان العزاوي من مدينة بغ�داد الجديدة يقول 
ما هي النس�بة المئوية التي توجب على البائع والمشتري دفعها الى 

الدالل؟
ج � لقد حدد قانون الداللة رقم 58 لس�نة 1987 في المادة 6 منه بان 
نسبة الداللة هي %2 وتتناقص هذه النسبة في حالة زيادة مبلغ البيع 
ال�ى %1 كما ان هذه االج�رة يتحملها الطرف�ان مناصفة وفي حالة 

تعدد اش�خاص اي طرف من اطراف العق�د كانوا متضامنين 
ع�ن دف�ع االج�رة الى ال�دالل ويوج�ب القان�ون اعاله 

على كل دالل فتح س�جل خ�اص مصدق من الكاتب 
العدل والحصول على اجازة ممارس�ة المهنة من 
غرف�ة التجارة التي يقع مح�ل عمل الدالل ضمن 

اختصاصها وهناك انواع من الداللية منها  

الغرامات في قانون العقوبات العراقي
1 � مقدار الغرامة في المخالفات ال يقل 
عن )50000( خمس�ون ال�ف دينار وال 

يزيد عن )200000( مئتي الف دينار 
2 � في الجنح مقدار الغرامة ال يقل عن 
)200,000( مئت�ا الف دين�ار واحد وال 

يزيد عن مليون دينار.
3 � ف�ي الجنايات مليون دينار وال يزيد 

عن عشرة ماليين دينار
المحكومي�ن  وج�ود  يع�ادل  م�ا   �  4
بالس�جن ف�ان الي�وم الواحد يس�اوي 

)50,000( دينار

الثقافة القانونية والوعي القانوين

لم تنج�ب بدري�ة س�وى )ناهض( 
فه�و ال�ذي خرج�ت ب�ه م�ن الدنيا 
وف�اة زوجها ف�ي اح�دى الحوادث 
االرهابي�ة وبالرغم م�ن قلة الراتب 
وضنك العيش فقد خصصت الدولة 
له�ا  راتبا  تقاعديا يكفيها مع ابنها 
خصوصا انها تمتلك بيت صغير في 
وس�ط المدينة وق�د حرصت بدرية 
عل�ى زرع القيم واالخالق في نفس 
ولدها ناهض وكانت تنصحه بعدم 
االختالط بس�يء السمعة والسلوك 
وارادت ان يكون شيئا في المجتمع 
بع�د ان فق�دت زوجه�ا وبات�ت بال 
نصير ف�ي الوصول الى الهدف الذي 
ارادته بدرية وبالتاكيد ان لالصدقاء 
دور كبي�ر في التاثي�ر على بعظهم 
البعض فبحكم السكن تعرف ناهض 
عل�ى ثائر وش�فيق فاصب�ح يخرج 
معه�م ال�ى اماكن مختلف�ة ويرتاد 
مناطق واسواق وربما تكون بعيدة 
عن س�كنه،، وامتاز ناهض بجمال 
الوجه وحسن الطلعة كما ان بدرية 
كان�ت تهتم ب�ه كثيرا مم�ا انعكس 
على سلوكه وتصرفاته مع االخرين 
اقترح ثائر وش�فيق على ناهض ان 
يتوجهون جميعا للعمل واالنخراط 
في صفوف الشرطة وبعد ان ناقش 
ناه�ض الموض�وع مع ام�ه بدرية 
التي اعترضت بشدة خوفا عليه اوال 
والنه�ا لم تكن تحت�اج الى المال او 

الرات�ب فرض�خ ناهض ن�زوال عند 
رغب�ة والدت�ه.. وبقي�ت رغ�م ذلك 
عالقته باصدقائه ثائر وشفيق على 

ذات الوتي�ره بالرغ�م م�ن انهم قد 
اصبحوا من منتسبي الشرطة وذات 
ي�وم دع�ا ش�فيق وثائ�ر صديقهم 

ناه�ض الى حفلة زف�اف في احدى 
القرى البعيدة فذهب الثالثة بسيارة 
ثائ�ر وبعد ليل�ة من الله�و والخمر 

اقت�رح االثن�ان على ناه�ض اكمال 
الحفل�ة في الع�راء فخ�رج الثالثة 
مستصحبين معهم الخمر والغايات 

الدفينة وبعد ان ارضى الليل سدوله 
ون�ام القم�ر خل�ف غي�وم الش�تاء 
الش�يطان ووسوس  الهادئة نهض 
للش�ابان باالعت�داء الجنس�ي  على 

صديقهم.
وعندم�ا ف�اق م�ن ه�ول م�ا جرى 
س�ارع ال�ى االب�الغ  الى الش�رطة 
فج�اءت وطوق الم�كان وتم اجراء 
الكشف على محل الحادث وكاجراء 
اول�ي تم التوقيف ناهض وارس�لت 
الجثث الى الترش�يح وادلى ناهض 
بتفاصي�ل الحادث وما ج�رى امام 
الش�رطة والقاض�ي والن عمره لم 
يتج�اوز الثامن�ة عش�ر احي�ل الى 
محكمة االحداث ومن ثم الى مكتب 
دراسة الش�خصية وتم عرضه على 
لجنه طبية مختص�ة لبيان االعتداء 
الجنس�ي علي�ه حي�ث ان المحكمة 
15 س�نة وف�ق  االح�داث حكم�ت 
الم�ادة 406 م�ن قان�ون العقوبات 
وتسائل محامي ناهض عن اسباب 
ودواف�ع الجريمة ولم�اذا لم يعتمد 
على التقري�ر الطبي الثبات الواقعة 
اذا كان�ت دنيئة ام ال وهل نحن امام 
ح�ق الدفاع الش�رعي عن الش�رف 
عل�ى  بالحك�م  المحكم�ة  نطق�ت 
ناهض وكانت امه اكث�ر المتاثرين 
حيث خس�رت كل ش�يء بخس�ران 

ولدها الوحيد.

قصـــة قانونيـــــة

ياما يف السجن مظاليم جتسدها هذه القصة

مفاهيم  قانونيةاستشارات قانونية



ظن بعض أولياء األم�ور أّن الزواج مصحة أو 
إصالحية لتهذيب سلوك أبنائهم الذين عجزوا 
عن الس�يطرة عليهم، وذل�ك من باب )زوجوه 
يمك�ن يعق�ل، أو زوجوه يمك�ن يعقل ويترك 
خرابيطه(.. وخرابيطه ه�ذه كلمة مطاطية، 
تحم�ل الكثير م�ن التأويالت، منه�ا: اإلدمان 
على تعاط�ي المخدرات والمس�كرات، ومنها 
الس�لوك اإلجرام�ي، واالنح�راف األخالق�ي. 
ولعل من أخف درجاته االستهتار وعدم تحمل 

المسؤولية.
 وه�ذا النوع من الزواج ال�ذي يمكن أن نطلق 
عليه زواج المجازف�ة من الطبيعي أن يحصل 
على نسب عالية من الفشل، وأن يخلف العديد 
من المطلقات الهاربات أو الالتي فضلن الموت 

البطيء.
الزواج مسؤولية

بداي�ة، ت�رى الكاتب�ة واإلعالمية مه�ا عقيل 
أّن ال�زواج مس�ؤولية، وم�ن كان طائش�اً أو 

مس�تهتراً كيف يمك�ن ألهل�ه أن يتوقعوا أنه 
)سيعقل( أو س�يتغير بعد الزواج، وسيتحول 
إلى إنسان راش�د يعي المسؤولية، وتتساءل: 
»ال أدري لماذا يصر بعض األهالي على تزويج 
أوالده�م وبناته�م إذا كان�وا غير مس�تعدين 
نفس�ّياً وناضجي�ن عقلّياً لتحمل مس�ؤولية 

الزواج ورعاية أسرة.
 وتتابع: هذه مخاطرة ومجازفة غير محسومة 
النتائ�ج، وفيه�ا تالع�ب بحي�اة ومس�تقبل 
اإلنسانة التي سترتبط به وربما بأطفال. لذلك 
يجب أال يستخدم الزواج كحل لمشكلة؛ ألنه قد 
يخلق مش�اكل أخرى أكثر تعقيداً. والزواج إن 
كان يراد له النج�اح يجب أن يكون مبنّياً على 
التفاهم والمحبة والثقة. ومثل هذه الزيجات 
متوقع لها الفشل، وإن استمرت تحت الضغط 
األس�ري، فه�ي مازالت فاش�لة؛ ألنها ال توفر 
الس�كينة. وبالتأكيد من دفع نح�و إتمام مثل 

هذه الزيجات يتحمل مسؤولية فشلها.
زيجات محكومة بالفشل

وتق�ول من�ال الدباغ: “ه�ذا لألس�ف حاصل 

بمجتمعنا، حيث يحاول األهالي إخفاء عيوب 
أبنائهم، وتك�ون الصاعقة بعد ال�زواج؛ حين 
تكتش�ف الزوجة أنه مريض ويعاني من خلل 
م�ا، وم�ن القصص الغريب�ة الت�ي أذكرها أّن 
أس�رة أجب�رت ولدها عل�ى الزواج لتكتش�ف 
الع�روس ليلة الدخلة أّن عريس�ها من الجنس 
الثال�ث، وخوفاً م�ن الفضيح�ة وكالم الناس 
اضطرت الزوجة للصبر، وأن تعيش مع زوجها 
كاألصدق�اء، وبعدها تم االنفصال. وفي قصة 
أخرى كانت صدمة عروس وأهلها كبيرة، بعد 
معرفة حقيقة العريس الذي لم يكن إال مريضاً 

نفسّياً يعاني من انفصام في الشخصية”.
وتعتبر فوزيه عبد السيد:” أّن مثل هذه الزيجات 
محك�وم عليها بالفش�ل، بل إنها من أس�باب 
ارتفاع نسب الطالق في المجتمع، عوضاً عن 
األضرار النفسية واإلحساس بالمرارة والظلم 
الذي تش�عر ب�ه الزوج�ات ممن ابتلي�ن بمثل 
هؤالء األزواج، الذين لم تجد أس�رهم وس�يلة 
ع�الج له�م س�وى بتزويجهم م�ن فتيات من 
خارج العائلة، الالتي تصدم أحالمهن الوردية 

بمشاكل ال حصر لها”.
بنات الناس حقل تجارب!!

وفي اإلط�ار ذاته، تقول س�ناء صالح: “بنات 
الناس لس�ن حقالً للتجارب، ومن المؤسف أّن 
الكثير منهن ذهبن ضحايا لمثل هذه الزيجات. 
وتضي�ف: أذكر قصة إلح�دى الزوجات عندما 
تفاجأت بعد أسبوع من زواجها بحالة زوجها، 
الذي كان في حالة هلوس�ة، فأصابها الرعب، 
وأقنعها أهل الزوج بأنه مصاب بحالة نفسية، 
ولكنه�ا اكتش�فت الحقيقة الحق�اً؛ وهي أنه 
مدمن على الحبوب والشراب، وقد عاتبت أهل 
زوجه�ا، وصمدت لمدة أربعة أش�هر، وبعدها 
طلبت الطالق؛ ألنه لم يعد بمقدورها التحمل.

اليوم غير األمس
ويرى مدرس الرياضيات قاس�م عبد الحس�ن 
:” أنه ربم�ا كانت هذه العبارة صالحة ألجيال 
سابقة، وكانت غالباً تؤتي ثمارها لعدة أسباب 
منه�ا: أّن ه�ذا الش�اب يمك�ن احت�واؤه؛ ألنه 
يعيش ف�ي مجتمع صغير، وه�ذا يجعله أكثر 
تحمالً للمسؤولية بعد إجباره عليها؛ خوفاً من 

انتقادات مجتمعه، أما اآلن ومع هذه المغريات 
الحياتي�ة والتط�ور التكنولوج�ي ال يمكن أن 
تنجح “زوجوه يمكن يعقل”، فالشباب لم يعد 
قادراً على تحمل المس�ؤولية، والدليل ارتفاع 

نسب الطالق بشكل مخيف”.
ويؤيده في ذلك الممث�ل محمد الجبوري الذي 
ي�رى:” أّن فكرة ال�زواج بتل�ك الطريقة فيها 
كثير م�ن الظل�م والغ�ش للزوج�ة، لذلك من 
الضروري أن تتحرى الزوجة وأهلها بالسؤال 
عن العريس، وكما يج�ب أن يتم إدراج فحص 
المخ�درات واألمراض النفس�ية ضمن قائمة 

الفحص ما قبل الزواج”.
  وف�ي رأي مخال�ف ي�رى حس�ين فاض�ل “ 
موظ�ف “احتمالية :”نجاح مثل هذا النوع من 
الزواج في بعض األحيان، إذا كان الزوج يملك 
قابلية لتحمل المس�ؤولية، أما إذا كان ال يملك 
تل�ك المقومات فمن الس�هل جداً إلق�اء اللوم 
واألخط�اء على الزوج�ة. وأذكر قصة ش�اب 
أدمن عل�ى تعاطي المخ�درات، وتزوج بفتاة، 
وتسير حياتهما الزوجية حالّياً كما يقال على 

البركة، تعصف بها الكثير من المشاكل”.
 وم�ن وجهة نظر ناصرالس�اعدي  “ محامي 
“،:” أّن ال�زواج أنم�وذج فري�ٌد ف�ي العالقات 
اإلنس�انية، والب�د للمقب�ل عل�ى ال�زواج من 
صفات يتصف بها، ومنه�ا: العقل، والحكمة، 
وتحمل المس�ؤولية، وإذا كانت هذه الصفات 
غي�ر موجودة في�ه فليعلم الجمي�ع أّن مصير 

زواجه الطالق والفشل ال محالة”. 
“زوج�وه  مقول�ة  أّن  الس�اعدي   وي�رى 
يعقل”مقولة قد تكون صحيحة أحياناً، ولكن 
غالباً ال تصح، والهداية بيد الله، ومن القصص 
ف�ي ه�ذا الجان�ب لزوج�ة اس�تطاعت تعديل 
س�لوك زوجها المنحرف لألحسن فأصبح من 
المداومين على أداء الصالة في المسجد. وهذه 
بالتأكيد من الحاالت النادرة، والتي تدل على أّن 
الزوج يملك قابلية للتغيير، ولكن إذا كان طائشاً 
فكيف سيتحمل مسؤولية أسرة وبيت وأبناء. 
ولذلك أق�ول الصحيح ف�ي العبارة”عقلوه ثم 
زوجوه”، وال تكونوا سبباً في تعاسة الفتيات 

وزيادة نسب الطالق في المجتمع. 

حرق�ة كبي�رة وغص�ة مؤلمة ش�عرت بها الس�يدة  ش�ذى 
محمد عن�د ذهابها إل�ى مدرس�ة بناتها لتتفاج�أ بزميالت 
بناتها في الصف يلبس�ن ما رق من الثي�اب بالكاد يحميهن 
من برد الش�تاء.تقول “ إنه لم تغب ص�ورة هؤالء الطالبات 
عن بالي، وس�وء أوضاعهن دفعني لسؤال مديرة المدرسة 
الت�ي بدورها ش�رحت لها الحال المتردي ال�ذي تعاني منها 
تلك األس�رة التي تخلى عنهم والدهم بعد زواجه من أخرى.
خمس بنات وفي أعمار مختلفة يرتدن المدرسة مشيا على 
األقدام وفي أيام الش�تاء والبرد الش�ديد من دون معطف أو 
حت�ى حذاء ثقيل يق�ي أقدامهن من الماء والهواء، يس�كتن 
جوع معدهن الفارغة بقطعة خبز ، وال يحملن في جيوبهن 
اي مبلغ من المال  ، هكذا وصفت ش�ذى حالهن.وتستهجن 
ش�ذى قس�اوة قلب األب الذي رمى أس�رته ألم تعمل عاملة 
نظاف�ة في إح�دى المستش�فيات ال تجني س�وى قليل من 
الدناني�ر تدف�ع منهم إيجار بي�ت، كهرباء، م�اء ومتطلبات 
المنزل.تل�ك التفاصيل كان�ت دافعا لش�ذى لتتصل بكل من 
تعرفه، آخذة على عاتقها مس�ؤولية كس�وة ه�ؤالء البنات 
وتقديم المساعدة لهن بهمة أهل الخير وفق قولها.القصص 

الموجعة كثيرة والناس المحتاجة تكاد تكون في كل مكان. 
هكذا عبر الس�يد أس�عد غريب “ 52 “س�نة ،ال�ذي يتألم كل 
يوم عند مروره بأحد األحياء أثناء ذهابه إلى المنزل ليتكرر 
مشهد تلك العائلة التي تسكن منزال بال شبابيك وتحت سقف 
م�ن “ الجينكو”.ويصف غريب  تلك الغصة التي يش�عر بها 
ويلوم الناس الذين ال يش�عرون بغيرهم ومن يبقى من دون 
طعام ط�وال اليوم في حين أن الكثير م�ن الناس يتناولون 
ث�الث وأربع وجبات.هذا المش�هد المتكرر كان هو ش�رارة 
تل�ك المبادرة الفردية التي قام بها غريب، الذي اعتبر أن هذا 
البي�ت هو من مس�ؤوليته كونه يمر من جانب�ه دائما، فبدأ 
من أس�رته الصغيرة لتمتد تلك المبادرة وتش�مل العمل.ولم 
يكتف الرجل بتلك المس�اعدات التي قدمها البع من أس�رته 
وزمالئه في العمل فما كان منه إال أن قام بطلب المس�اعدة 
م�ن أصدقائه عبر موق�ع التواصل األجتماعي “الفيس�بوك 
“وجعل توصيل المساعدات لتلك االسرة مهمته الشخصية.
من جهته يش�ير اختصاصي علم االجتماع الدكتور حس�ين 
الخزاع�ي إلى :”أن بحث الناس ع�ن فرصة لفعل الخير إنما 
هي انعكاس للقيم األخالقية والشعور بالمسؤولية،” الفتا 
إلى ضرورة :”أن يكون اإلنس�ان دائما متكاتفا مع اآلخرين 

ويحب القيام بالخير”. ويضيف الخزاعي :”أن اهتمام الناس 
بالخير ينبع دائما من شعور اإلنسان الداخلي بواجبه بتقديم 
الخدمات لآلخرين فيقوم بمشاركتهم في اللباس والطعام، 
األمر الذي يخلق لديه ش�عورا باإلرتياح والتحس�ن.”ويبين 
أن ثم�ار فعل الخير ال يحصدها فاعل الخير فحس�ب، حيث 
تشعر مثل هذه السلوكيات األشخاص المحتاجين بأن هناك 
من يهتم بهم ويش�عر بهم كما أنه�ا تصفي القلوب وتقوي 
العالق�ات المجتمعية والنس�يج المجتمعي.ويختلف الناس 
وفق الخزاعي في طرق تقديمهم للخير فمنهم من يميل إلى 
القيام بذلك بشكل شخصي من دون أن يعلن عن نيته بتقديم 
الخير، حتى ال يشعر اآلخرين بالخجل أو “الجميلة” وآخرون 
يقومون بتشكيل مبادرات جماعية ضمن محيط األسرة أو 
الحي أو العش�يرة يقدمون من خاللها المس�اعدات النقدية 
والعينين�ة لألس�ر المحتاجة.ويش�يد الخزاع�ي بمث�ل هذه 
المبادرات الفردية ويش�دد على دور األهل في تربية أبنائهم 
على اإلحس�اس بالمس�ؤولية إتج�اه هذه الفئ�ة من الناس 
وغرس حب المس�اعدة في نفوسهم منذ الصغر.أما السيدة  
منى صالح فما أن تسمع عن أحد يرغب بفعل الخير أو تقديم 
مس�اعدة حتى تسارع لالتصال به وإرشاده لعائلة مستورة 

ومحتاجة معتبرة أن هذا العمل مرضاة لله من جهة وتذكير 
للناس المكتفين بأن هناك من يبحث عن كس�رة خبر لس�د 
الجوع.تقول صالح “ إننا قدمنا المساعدات العينية والمادية 
للكثي�ر من العائالت ونتمنى أن يكون هناك من يرغب بفعل 
الخير”، الفتة إلى أنه وعلى الرغم من وجود الكثير من الناس 
الذي�ن يرغب�ون بتقديم الخي�ر إال أن الفق�راء والمحتاجين 
يفوقونهم بأضعاف مضاعفة.وتتابع الجمعيات الخيرية ال 
تس�تطيع أن تغطي جميع العائ�الت وهناك ومن هم بأمس 
الحاجة إلى الش�عور بالش�بع، والدفء حتى االرتواء، إال أن 
فقرهم وعوزهم ينغص عليهم حياتهم ويسرق منهم حتى 
الش�عور باألمان.من جهته يش�ير اختصاص�ي علم النفس 
الدكتور موس�ى مطر إلى أهمية مثل هذه المبادرات س�واء 
كان�ت فردي�ة أو جماعي�ة وأثره�ا اإليجاب�ي على نفس�ية 
المجتمع، الفتا إلى وجود العديد من األشخاص الذين يحبون 
فعل الخير ويقدمون المساعدة لألسر المحتاجة والفقيرة.
وينوه مطر إلى أن الحاجة ليس�ت وليدة المالحظة فحسب، 
بل هناك جمعيات ومراكز وجماعات منظمة ترصد األس�ر 
الفقي�رة والمحتاج�ة وترش�د الراغبين بفع�ل الخير عليها 
بص�ورة منظمة.ويتاب�ع أن العش�وائية تخ�رج العم�ل عن 

إطاره الحقيقي، مؤيدا بدوره الجهود المنظمة التي تضمن 
وصول المس�اعدات لمن يستحقها بصورة الئقة ومن دون 
أن تسبب لهم اإلحراج.ويلفت مطر أن سعي الناس إلى فعل 
الخي�ر يدل على األخ�الق الحميدة والتربي�ة الصحيحة التي 
نش�أ عليها هذا المجتمع، الفتا إلى األثر السلبي الذي يخلفه 
الفقر والعوز على نفسية أصحابه الذي يخلق بدوره مشكلة 
نفسية واجتماعية.مشيرا إلى وجود العديد من الناس الذين 
يملكون كرامة وعفة يرفضون التس�جيل في الجمعيات أو 
حتى إظهار حاجتهم أم�ام جيرانهم، مؤكدا في هذا الوضع 
ض�رورة البحث عن العائالت المهمش�ة الت�ي تتحفظ على 
الرغ�م من ش�دة عوزه�م وفقرهم.وي�ردف :”المش�اركة 
اإلنس�انية لها تأثير كبير على نفسية اإلنسان الفقير، حيث 
تخرجه من اليأس واإلحباط وتش�عره ب�ان هناك من يهتم 
به ويش�عر بهم ويقف إلى جانبهم ويساعدهم على تخطي 
المحن، فتخلق راحة نفس�ية وش�عورا بع�دم الغربة واأللم 
وزوال الشعور بالظلم والقهر.“الحالة التشاركية والتكافل 
والتراح�م أس�اس النس�يج االجتماعي الق�وي”، قائال إنها 
تخلق حالة إنس�انية رائعة والشعور باالستقرار، األمر الذي 

يفرز مجتمعا سليما وآمنا خاليا من العقد النفسية”.
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جدل البيوت .. زوجوه فقد يعقل

فعل اخلري.. مسؤولية ومساندة حقيقية لآلخرين

  يمر الموظف س�ند عب�د الرحمن )42 عام�ا( كغيره من 
الموظفين بظروف صعبة نتيجة متطلبات الحياة الكثيرة 
وغالء المعيش�ة وطلب�ات األبناء، األمر ال�ذي يجبره على 
االستدانة باس�تمرار، مما يجعله يشعر باإلحباط والكآبة 

طوال الوقت.
يعت�رف عبد الرحمن أنه يس�عى دائما لتوفير حياة كريمة 
ألبنائه، إال أنه فقد السيطرة في اآلونة األخيرة على ضبط 
أعصابه في كيفية الحوار والتعامل معهم، فمجرد عودته 
للمن�زل تنش�ب المش�احنات والخالفات ألتفه األس�باب، 

حسب قوله.
يق�ول “أش�عر بضغط نفس�ي كبير، وزوجتي تش�اركني 
ه�ذه األزم�ات”، منوها إل�ى أن “أبنائي األربع�ة أصبحوا 
يتحاش�ون الجل�وس معي بس�بب عصبيت�ي”، متابعا أنه 
يت�ذرع دوما في الته�رب من الجلوس معهم بانش�غاالته 

ويحاول الخلود للنوم باكرا.
يلجأ كثيرون لالس�تدانة من الزمالء في العمل أو األقارب 
واألصدقاء، ليس بالضرورة لمجاراة المظاهر، بل تضطر 
بعض الظ�روف الناس إلى االس�تدانة، واللجوء لهذا الحل 
باس�تمرار قد يؤدي في نهاية المطاف للش�عور بأمراض 
مختلف�ة من أرق وقلق واكتئ�اب أحيانا، فضال عن تزعزع 
العالقات االجتماعية في حال امتنع أو لم يس�تطع المدين 
س�داد الدي�ن، لتغ�دو االس�تدانة بمثاب�ة ه�م وأرق يالزم 

صاحبه ليل نهار.
وف�ي هذا الش�أن، يبي�ن االختصاص�ي النفس�ي د. خليل 
العبي�دي  اآلث�ار الس�لبية للدي�ون على الصحة النفس�ية 
لإلنسان؛ حيث تؤدي إلى شعوره بعدم األمان واالستقرار، 
وش�عوره وكأنه يغ�رق، األمر الذي يؤدي إل�ى الكثير من 
المشاكل الصحية على المدى البعيد، وينعكس على أسرته 

والمحيطين به أيضا.
ويلفت العبيدي إلى أن هناك العديد من المش�اكل األسرية 
الت�ي تنش�ب بس�بب تراك�م الدي�ون وع�دم الق�درة على 
س�دادها، ويصل األمر لخالفات كبيرة ومستمرة ال تجعل 
األم�ور على ما يرام بين الش�ريكين، وأحيانا تصل إلنهاء 
العالقة بش�ريك الحياة، أو تؤثر بش�كل سلبي على الحالة 

النفسية لألبناء ونظرتهم للمستقبل.
ويوضح :” أن كبار الس�ن أكث�ر عرضة ألعراض االكتئاب 
بس�بب تراك�م الدي�ون مس�تحقة الدف�ع، وأنه�ا تس�بب 
ش�عورا بع�دم الس�يطرة عل�ى حياتهم وعل�ى أوضاعهم 
المالية تحديدا، وبالتال�ي تنعكس على عالقتهم باآلخرين 

المقربين منهم.
ويبين السيد أبو سالم” موظف”، أنه فقد السعادة بزواجه، 
بس�بب تراكم الدي�ون وتع�دد المس�ؤوليات، موضحا أن 
زواجه أجبره على االقتراض، ما جعله يتحاش�ى الخروج 
من المنزل مع زوجته، كي ال يصادف أحدا يطالبه فيحرجه 

أمامها”.
ويش�ير إلى أن ذلك انعك�س على عالقته معه�ا؛ حيث إنه 

كلم�ا طالبه�ا أحد أو حان موعد الس�داد، فإن�ه يربط ذلك 
بالزواج وتكاليفه، لينعك�س األمر على عالقتهما بفقدان 

الحوار بينهما.
وكذل�ك حال الس�يدة أم ثائر،”50 “ س�نة”ربة بيت” ،التي 
توض�ح أن راتب تقاعد زوجها ال يكف�ي لمتطلبات الحياة 
البس�يطة، مما أجبرها على االس�تدانة، فلديها ثالثة أوالد 

وابنتان بأعمار متفاوتة.
تق�ول أم ثائ�ر “أرهقتني مطالب أبنائي، وال أس�تطيع أن 
ألومهم، فهم مايزالون يرغب�ون بالحياة ويريدون الحياة 

الكريمة بالمقارنة مع أصدقائهم والمحيطين بهم”.
وتوض�ح أن كل تل�ك األمور دعته�ا لالس�تدانة من األهل 
والجي�ران واألصدقاء، م�ا جعلها تفق�د عالقاتها بالعديد 

منهم، نظرا ألنها لم تس�تطع تسديد المال الذي أخذته 
منهم.

وتشاركها الرأي االسيدة سلوى عامر، في :”أن ظروف 
الحياة جعلته�ا تلعق الصبر مع أبنائه�ا األربعة، وذلك 
في غياب والديها وطالقها من زوجها المتنكر ألبنائه، 
قائلة “اضطررت لالس�تدانة م�ن اخوتي ألحصل على 
من�زل يؤوين�ي وأبنائ�ي، فراتب�ي يذه�ب في تس�ديد 
الق�روض والديون ومتطلبات الحي�اة اليومية من أكل 
وش�رب وترفيه”.وتضيف، أنها فق�دت صديقاتها، بل 
وأصبح�ن ال يجبن على اتصاالتها به�ن، لعلمهن بأنها 
س�تقترض منهن مبلغا من المال، موضحة أن حياتها 
أصبحت شاقة، خاصة أن أبناءها بدأوا يكبرون وتكبر 

معهم متطلباتهم ورغباتهم، ولألسف ال يخلو يوم من 
الخالفات بينهم بسبب تلبية هذه المتطلبات”. 

م�ن جهت�ه، يبين استش�اري االجتماع األس�ري مفيد 
س�رحان أن ل�كل ش�خص ول�كل أس�رة إمكانياته�ا 
االقتصادي�ة وظروفها المعيش�ية الخاص�ة، وبالنظر 
إلى صعوبة الحياة االقتصادية والمعيش�ية التي يعاني 
منها كثيرون على مس�توى األفراد واألس�ر، فإنه ال بد 
من االهتمام بوضع الميزانية لكل أس�رة، مما يس�اعد 
على تجنب أو “التقليل” من اللجوء إلى االس�تدانة التي 

تتسبب في كثير من المشكالت لألفراد واألسر.
وين�وه إل�ى أن الميزاني�ة مفت�رض أن تت�م بن�اء على 
موارد األس�رة ومصروفاتها الضرورية، واألمر اآلخر 
ال بد أن تراعي األسرة واألشخاص االقتصاد بالنفقات 
والمصروف�ات وعدم اللجوء إل�ى المصروفات الزائدة 
والكماليات واالهتمام بالضروريات بش�كل أساس�ي، 
وع�دم اللجوء إلى االس�تدانة إال في ح�االت الضرورة 
القصوى، وأن تتم دراسة الطريقة التي سيتم من خاللها 
تسديد الديون قبل اللجوء إلى االستدانة، وفي كثير من 
األحيان تتم االس�تدانة من أجل اإلنفاق على أمور غير 
ضرورية كاالقتراض لتحديث الهاتف النقال أو السيارة 
أو فرش المنزل.ويضيف “هناك بعض الوسائل التي قد 
تس�هم في تقليل أعباء “االستدانة” مثل، اقتطاع مبلغ 
يوضع للحاالت الطارئة والتي تس�تخدم عند الضرورة 
القص�وى، أيض�ا إيجاد صنادي�ق للتكاف�ل االجتماعي 
داخل األس�ر والعائ�الت الكبيرة؛ حيث تتم االس�تفادة 
منه�ا عند الض�رورة، وهن�اك صنادي�ق للتكافل داخل 
المؤسس�ات الكبيرة داخل الشركات شريطة أن يلتزم 
الش�خص بتس�ديد المبال�غ المأخوذة ف�ي أقرب وقت 

ممكن”.
ويجب التركيز على التكافل وتقديم المس�اعدات سواء 
من المؤسس�ات أو األشخاص لألس�ر المحتاجة، وفق 
س�رحان، تنمية الصناديق والتوس�ع في توزيع أموال 
الزكاة وحث األغنياء والميسورين على تقديم جزء من 
أموالهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وأيضا التقليل 
من الدي�ون التي تتم ألغراض المناس�بات االجتماعية 

كالزواج والوفاة.

»االستدانة«.. هّم بالنهار وأرق يف الليل
        المس���تقبل العراقي/متابعة 

      المستقبل العراقي/متابعة

      المستقبل العراقي/متابعة
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س�تيفن: ش�ركات س�ياحية؟ 
القوارب الت�ي انقلبت بينما كانت 
ش�مال  م�ن  المهاجري�ن  تحم�ل 
إفريقيا إلى إيطاليا هي بعيدة عن 

كونها سفنا سياحية فاخرة.
الوفي�ات ه�ي كارثة  جي�رار: 
الذين  المختصي�ن  إنس�انية. لكن 
البح�ر  عب�ر  الهج�رة  يدرس�ون 
األبي�ض المتوس�ط يقول�ون إنه 
لفه�م القضي�ة، يمك�ن أن يكون 
من المفيد أيضاً النظر إليها كأنها 
عملية تجاري�ة، وإن كانت عملية 

إجرامية رهيبة.
س�تيفن: رهيب�ة بالفع�ل. لقد 
ارتفع ع�دد الوفيات في األش�هر 

األخيرة.
جيرار: تق�ّدر المنظمة الدولية 
للهج�رة، وه�ي هيئ�ة حكومي�ة 
دولي�ة، أن عدد القتل�ى في البحر 
األبيض المتوسط هذا العام 1727 
مهاجرا، عل�ى األقل 200 أكثر من 
الذي�ن قتل�وا على س�فينة تايتنك 
و30 مرة ضعف العدد في مثل هذا 

الوقت من العام الماضي.
ستيفن: من الواضح أن الرّكاب 
ُيجازف�ون كثي�راً. كم ع�دد الذين 

يصلون بالفعل إلى أوروبا؟
الدولية  للمنظمة  جيرار: وفقاً 
للهج�رة، 170100 مهاجر وصلوا 
إلى إيطاليا )الطريق غير النظامي 
األكث�ر ش�يوعاً إل�ى أوروب�ا من 
شمال إفريقيا أو الشرق األوسط( 
عب�ر البح�ر ف�ي ع�ام 2014، ما 
ُيقارب أربع�ة أضعاف من وصلوا 
 17 تاري�خ  حت�ى   .2013 ع�ام 
نيسان )أبريل(، سّجلت السلطات 

اإليطالية 21191 شخصا.
مع�دل  ارتف�ع  لق�د  س�تيفن: 

الوفيات.
جيرار: نعم. بن�اًء على األرقام 
الحالية، سيكون معدل الوفيات قد 

ارتف�ع من 0.2 لكل 100 ش�خص 
في األشهر األربعة األولى من عام 
2014 إل�ى 7.5 لكل 100 ش�خص 

حتى اآلن في عام 2015.
ستيفن: هذا مرتفع.

جي�رار: على س�بيل المقارنة، 
ف�ي ع�ام 2014، ع�ام الح�وادث 
الب�ارزة الت�ي تتضم�ن طائ�رات 
كبيرة اش�تملت عل�ى 1328 حالة 
وف�اة وأكث�ر م�ن ثالث�ة مليارات 
ال�رّكاب  رح�الت  عل�ى  مس�افر 
الجوية. وهذا ُيحقق معدل وفيات 
يبل�غ 0.00004 “فقط” لكل 100 

شخص.
س�تيفن: لم�اذا زاد ف�ي البحر 

األبيض المتوسط؟
جيرار: كان يمكن أن يكون أعلى 
لوال عملي�ات البحث واإلنقاذ التي 

أجراها خفر الس�واحل اإليطالية، 
والس�فن التجاري�ة، وحتى أخيرا 
sMare No “بحرن�ا”  عملي�ة 
trum التابع�ة للبحرية اإليطالية. 
لكن الع�ام الماضي، ق�ام االتحاد 
األوروبي بتقليص تلك العملية، ما 
يجعل إنقاذ المهاجرين من البحر 
أصع�ب. )ي�وم الخمي�س تراج�ع 
االتحاد األوروب�ي عن قراره وزاد 

تمويل عمليات البحث واإلنقاذ(.
ي�دل  تص�رف  ه�ذا  س�تيفن: 
عل�ى غلظ�ة قلب، لكن ف�ي نهاية 
المطاف لم تُكن حكومات االتحاد 
األوروب�ي هي من َدفع اليائس�ين 

إلى البحر.
إرس�ال  ت�م  لق�د  ال.  جي�رار: 
المهاجري�ن عن طري�ق المهّربين 
وتّجار البش�ر، مع اهتمام قليل أو 

مع�دوم بالحياة البش�رية. لقد تم 
الدفع لهم. وفي كثير من الحاالت، 
المب�ادرة  أجرت�ه  تقري�ر  يق�ول 
الجريم�ة  لمكافح�ة  العالمي�ة 
الجنس�يات  متع�ددة  المنظم�ة 
ف�ي ع�ام 2014، إن هن�اك حافزا 
للمهّربي�ن لع�دم جع�ل قواربه�م 
تصل إلى إيطاليا، لئال يتم التعّرف 

عليها.
ستيفن: هذا رهيب.

جي�رار: بالفع�ل. وم�ع ذل�ك، 
في حي�ن أن التقرير ل�م يّدخر أي 
تفاصي�ل - عش�رات محش�ورين 
مئ�ات  مزدحم�ة،  عرب�ات  ف�ي 
المهاجرين ُيتركون للموت جوعاً 
ف�ي الم�دن الصحراوي�ة قب�ل أن 
يصلوا إلى الس�احل على اإلطالق 
- إال أن تقري�ر المب�ادرة العالمية 

واض�ح بش�أن الع�رض والطل�ب 
وراء الهجرة.

ستيفن: كيف يعمل ذلك؟
جيرار: الجنسية األكثر شيوعاً 
بين المهاجري�ن الذين وصلوا في 
عام 2014 كانت سورية، وبعدها 
إريتري�ا ومالي ونيجيريا. الحرب، 
الداخلي�ة  والفوض�ى  والقم�ع، 
تزيد من الطلب عل�ى الهروب إلى 
أوروبا بأي طريق�ة ممكنة. وفي 
الوقت نفسه تتنازع بلدان االتحاد 
األوروبي بشأن عدد طالبي اللجوء 

السياسي الذين يمكن أن تقبلهم.
س�تيفن: حس�ناً أنا أع�رف أن 
المملك�ة المتح�دة تق�وم دائم�اً 

باستقبال حصتها.
جي�رار: حصتها صغي�رة جداً. 
الت�ي  أل�ف   31 البالغ�ة  الطلب�ات 

تس�لمتها المملك�ة المتح�دة في 
ع�ام 2014 تضعه�ا ف�ي المرتبة 
السادس�ة في االتح�اد األوروبي، 
بعد هنجاريا )41 ألفا(، وفرنس�ا 
)59 ألف�ا(، وإيطالي�ا )63 ألف�ا(، 
والسويد )75 ألفا(، وألمانيا )173 

ألفا(.
س�تيفن: أعتقد أن الوضع في 
ليبيا ال يعمل س�وى على تس�ريع 
تدف�ق هؤالء الالجئين من ش�مال 

إفريقيا.
جي�رار: يقول تقري�ر المبادرة 
العالمية إنه في حين أن كثيرا من 
المهاجرين ربما قد بقوا في شمال 
إفريقيا عند وصولهم من إفريقيا 
جن�وب الصح�راء الكب�رى، إال أن 
الص�راع ف�ي ليبيا يش�ّجع المزيد 
من الناس على تجربة حظهم على 

متن القوارب. وتقّدر أنه قد يكون 
هناك 600 ألف مهاجر على ساحل 
ش�مال إفريقيا يمكن أن يحاولوا 

الوصول إلى أوروبا عبر البحر.
س�تيفن: افت�رض أن كل ه�ذا 
الطلب أوجد سوقاً لتهريب البشر.
جيرار: تقّدر المبادرة العالمية 
أن 80 ف�ي المائ�ة عل�ى األقل من 
األش�خاص الذي�ن يغ�ادرون من 
ش�مال إفريقيا دفع�وا للمهربين، 
أو إحدى شبكات التهريب ألخذهم 
ه�ذه  إن  وتق�ول  الس�احل.  إل�ى 
أصبح�ت  اإلجرامي�ة  العصاب�ات 

“محترفة” أكثر.
ج�اءت  هن�ا  م�ن  س�تيفن: 
عب�ارة  ف�ي  ال�واردة  االس�تعارة 

شركات سياحية.
جي�رار: نع�م، عل�ى الرغم من 
أنها تدل على التعقيد اللوجس�تي، 
وليس الراحة. يمكن أن تس�تغرق 
أعوام�اً  المهاجري�ن  رح�الت 
والم�وت  بالم�وت،  ويخاط�رون 
جوعاً، والخط�ف واالعتداء، على 
ط�ول أي م�ن الط�رق اإلفريقي�ة 

الرئيسة الثالثة إلى الساحل.
س�تيفن: م�ا الخدم�ات الت�ي 
آالف  مقاب�ل  عليه�ا  يحصل�ون 
ال�دوالرات الت�ي يمك�ن أن تص�ل 

إليها تكلفة الرحلة؟
جيرار: تاريخياً، تقول المبادرة 
العالمي�ة إن مجموع�ات التهريب 
كان�ت تق�ّدم خدمة “الدف�ع أثناء 
الس�فر”. لكن على نح�و متزايد، 
تق�ّدم الش�بكات “حزم�ة الحلول 
الكامل�ة”، مع النقل إلى الس�احل 

ووثائق مزورة.
س�تيفن: وبعد كل ذلك، ال يزال 
من الممكن أيضاً عدم النجاة حتى 

المعبر النهائي.
جيرار: تقّدر المبادرة العالمية 
م�ن  المائ�ة  ف�ي   15  s  10 أن 
المهاجرين الذين يغادرون بالدهم 

األصلية يصلون فعالً إلى أوروبا.

ازدهار االجتار يف البؤس اإلنساين

          رامي خريس 

ار ال�ّسالح الإ�سرائيلّيني املُخ�سرمني يف مكتبه: ليو غلي�سر. ُتظهر جدران مكتب غلي�سر منذ اللحظة  يف اأح��ِد م�ساه��ِد فيلم “املُخترب”، ُيقابل ُمرج الفيلم، يوتام فيلدمان، اأحُد ُتّ
الأوىل �سج��اّل تعريفّي��ا وافيا عن الرجل وطبيعة اأعماله و�س��كل عالقاته. فهي متتلئ بدّزينات من ال�سور التي تمعه مع �سّباط وم�سوؤول��ني اأمنّيني وروؤ�ساء حول العامل، وحّتى 
�سع��ارات دورات الألعاب الأوملبّية التي �ساهم��ت �سركته عرب خدماتها الأمنّية يف تاأمينها، مثل اأوملبياد �سيدين واأثينا. بعد اأن يطوف غلي�سر بزهّو على بع�ض ال�سور مع فيلدمان، 

يقوُل الأخري له: “قراأُت اأّنك ا�سرتاكي”. فريد: “اأنا ا�سرتاكّي جّدا”. في�ساأله: “ماذا يعني ذلك؟”، ُيجيب ليو مبت�سما: “الأمن للجميع”.
ل�سوء احلظ، فاإّن “ا�سرتاكّية” ليو لي�ست يوتوبيا حاملة، بل واقع قائم يف عامل اليوم الذي تعتمد الكثري من دوله على اإ�سرائيل لتزويدها باأحدث الأ�سلحة املُتقّدمة واأكرث تقنّيات 
ة هذا التبوء  املُراقبة والتج�ّس�ض والتحّكم عن بعد فعالّية. فكيف اأ�سبح ليو ا�سرتاكّيًا اإىل هذا احلد؟ وكيف تبواأت �سناعة التقنّية العالية الإ�سرائيلّية هذا املوقع؟ وهل كانت ق�سّ

ة عن اإ�سرائيل يف العامل اأي�سا؟ اإ�سرائيلّية خال�سة اأم ق�سّ

هل حتول اجليش اإلرسائييل إىل رشكة كبرية؟

في البدء كان الجيش
ينطوي تدش�ين صناع�ة تقنّي�ة ُمتقّدمة 
عل�ى الكثير م�ن المخاط�ر المالّي�ة والفنّية 
والتنظيمّي�ة التي يخش�ى رأس المال الخاص 
مكابدته�ا. ولهذا الّس�بب، ف�إّن وضع قواعد 
له�ذه الصناعة في بل�ٍد ما غير ممك�ن عملّيا 
ب�دون أن يس�بقه اس�تثمار واس�ع وطوي�ل 
األجل في مراكز البح�ث العلمي والمختبرات 
الصناع�ي  االبت�كار  ومراك�ز  والجامع�ات 
المتطّورة. وهذا االس�تثمار تق�وم به الدولة 
موارده�ا  بحك�م  المختلف�ة  ومؤّسس�اتها 
المالّي�ة والتنظيمّي�ة وقدرته�ا األكب�ر عل�ى 
تحّمل المخاط�ر المتنّوعة. لعّل هذه الحقيقة 
ه�ي ما ُيحّم�س الباحث�ة اإليطالّي�ة، ماريانا 
مازوكات�و، على الق�ول بأّنه ق�د جرت خالل 
العق�ود القليل�ة الماضي�ة عملّي�ة تضخيم و 
“أس�طرة” للدور الذي لعبه القط�اع الخاّص 
التكنولوجّي�ة  االبت�كارات  ف�ي  “الري�ادّي” 
الُمثيرة التي ش�هدها عالمن�ا في هذه الفترة، 
وأّن كّل منتج�ات التقنّي�ة الحديثة – بما فيها 
شاش�ة اللم�س الت�ي اُعتب�ر تقديمه�ا حدثا 
اس�تثنائّيا في العالم الرقمي - مدينة بش�كٍل 
ما للنش�اط االس�تثمارّي الضخم لُمؤّسسات 
الجي�ش األميركي الصناعّي�ة ومراكز البحث 
والجامعات الُمرتبطة بها منذ الحرب العالمّية 

الثانية بوجه خاص.
تنطبُق هذه الحقيقة على إسرائيل بدرجة 
كبي�رة. فكما تش�رح دراس�ٌة لفض�ل النقيب 
ومفيد قّس�وم، ُغرس�ْت بذور صناعة التقنّية 
العالية في إسرائيل على يد الصهاينة األوائل، 
حّت�ى قبل قيامها عام 1948، عبر ش�بكة من 
الجامع�ات والمراك�ز العلمّي�ة والصناعّي�ة. 
وم�ع أّن ه�ذه الش�بكة س�اهمْت ف�ي تنمية 
بع�ض التقني�ات المتط�ّورة، وتحدي�دا ف�ي 
المجاالت الزراعّي�ة، إال أّن النقطة المفصلّية 
في تاريخ ه�ذه الصناعة تمّثل�ْت في اللحظة 
التي قّررت فيها فرنس�ا وقف توريد أسلحتها 
الحديث�ة إلس�رائيل في أعقاب ح�رب 1967. 
فق�د وضع الحظر الفرنس�ي، م�ع متطلّبات 
التوّس�ع العسكرّي الُمس�تجد، إسرائيل تحت 
إلحاح ش�ديد لزي�ادة اعتمادها على نفس�ها، 
صناع�ة  تأس�يس  ف�ي  للش�روع  ودفعه�ا 
عس�كرّية متط�ّورة تلعب فيه�ا التكنولوجيا 
دورا أساس�ّيا. وق�د ج�اء توّط�د العالق�ات 
اإلس�رائيلّية األميركّية من ذلك الوقت لُيعّمق 

م�ن ه�ذا المنح�ى. إذ أس�همْت ه�ذه العالقة 
في نق�ل التكنولوجي�ا األميركّية العس�كرّية 
المتطّورة إلسرائيل، وَمّدتها بالتمويل الالزم 
لإلنف�اق عل�ى مش�روعات البح�ث العلم�ي 
وتطوير األس�لحة، ومّكنته�ا عالوة على ذلك 
م�ن الحص�ول عل�ى آخ�ر صيح�ات منتجات 
التقنّي�ة العالي�ة من البل�د الرأس�مالّي األّول، 
وعلى رأسها منتجات الكمبيوتر واالّتصاالت 
 ”Intel”و ”IBM“ افتتح�ْت كٌل م�ن ش�ركة(
األميركّيت�ان مصان�ع لهما في إس�رائيل في 

عامي 1972 و1974 على التوالي(.
كان لهذه الصيرورة نتيجتان حاس�متان. 
تط�ّور  أن  حقيق�ة  ف�ي  تجّس�دْت  األول�ى 
التصني�ع العس�كرّي س�رعان م�ا أطل�ق في 
ف�روع الجي�ش ومختبرات�ه ومراك�ز بحث�ه 
العلمّي�ة المختلفة، عملّية يمك�ن وصفها ب� 
“التاريخّي�ة” إلنت�اج رأس مال بش�رّي عالي 
القيم�ة، غ�دا م�ع الوق�ت الركي�زة الحيوّية 
لنموذج النمو االقتصادّي اإلس�رائيلي، وأحد 
العوامل الرئيس�ّية في ضمان اس�تدامته. أّما 
الثاني�ة فتجلّْت في تكيي�ف غالبّية المنتجات 
العسكرّية الستعمالها في القطاعات المدنّية 
عب�ر القطاع الخاص اإلس�رائيلي، وهو األمر 
الذي هيأ لها الحقا ش�ّق الطريق إلى الس�وق 
العالمي كس�لع متطّورة تعود مبيعاتها على 
إسرائيل بمليارات الدوالرات سنوّيا )استفادت 
ش�ركة إس�رائيلّية مثال من تقنّية الكاميرات 
الدقيقة الُمثبتة على رؤوس الصواريخ إلنتاج 
كبسوالٍت طبّية تستطيُع التقاط الصور وبّثها 
ُمباش�رة من داخل أعضاء الجس�م البش�ري 
بدّقة وس�رعة عاليتين، وهي تبيع منتجاتها 

في أكثر من 70 بلداً اليوم(.
ومع ذل�ك، ورغم الدور الحيوّي الذي لعبه 
الجيش اإلس�رائيلّي في تط�ّور قطاع التقنّية 
العالي�ة، إال أّن ه�ذا التط�ّور ل�م يك�ن ُمنَتجا 
إس�رائيلّيا خالصا، إذ لعبت التحّوالت العميقة 
الت�ي ط�رأت عل�ى االقتص�اد العالم�ي خالل 
العق�ود األربع�ة األخي�رة دورا أساس�ّيا في 

جعله منتجا عالمّيا أيضا.
 

عالم أكثر مرونة
ف�ي  الهيكلّي�ة  األزم�ة  مالم�ح  ب�دأت 
االقتصادّيات الرأس�مالّية بالتراكم منذ مطلع 
الس�بعينيات من القرن الفائ�ت. وقد انعكس 
واح�د م�ن ه�ذه المالم�ح في س�قوط نمط 

اإلنتاج الصناع�ّي الكبير المرتكز إلى خطوط 
التجمي�ع “الفوْردّي�ة” )نس�بة إل�ى مصانع 
هن�ري فورد للس�ّيارات في أمي�ركا( في فّخ 
“الجم�ود”، األم�ر الذي كبح فرص التوّس�ع 
االس�تثماري وقلّ�ص من ربحّي�ة رأس المال 
ومن معّدالت التش�غيل. وقد ج�اءت الصدمة 
النفطّي�ة، معطوف�ة على اإلنفاق العس�كري 
الهائل، لتدفع بالتصخم في هذه االقتصادّيات، 
بما فيها االقتصاد اإلسرائيلي، إلى مستويات 
غير مس�بوقة، أوقعتها ف�ي النهاية في أزمة 

ُمرّكبة من “الركود التضخمي”.
ف�ي مس�عاها لح�ّل األزمة، تبّن�ْت النخب 
الرأس�مالّية، بوح�ي من مش�روعات تاتش�ر 
خطط�ا  باألس�اس،  االقتصادّي�ة  وريغ�ان 
مة لتخفيض مستوى التضّخم  اقتصادّية ُمصمَّ
م�ن خ�الل سياس�ات الخصخصة الواس�عة 
للمؤّسس�ات الصناعّي�ة المملوك�ة للدول�ة، 
وتقلي�ص نف�وذ نقاب�ات العّم�ال م�ن خالل 
خفض األج�ور، وتحري�ر التج�ارة ورؤوس 
األموال، وتحفيز مؤّسس�ات القطاع الخاص 
عب�ر اإلعف�اءات الضريبّية وتوفي�ر االئتمان 
البنك�ي الس�هل. وعلى المن�وال ذات�ه، تبّنْت 
إس�رائيل في أواس�ط الثمانينّي�ات من القرن 
الفائ�ت “خّطة التثبي�ت” التي أش�رف عليها 
االقتصادّي األمريكّي س�تانلي فيش�ر، والتي 
كان ُمق�ّدرا لها إح�داث تح�ّوالٍت جذرّية في 
بنية االقتصاد اإلس�رائيلي، عبر تخليصه من 

إرثه “االش�تراكي” وجعله أكث�ر تمركزا على 
المجموعات االستثمارّية الخاّصة الكبيرة.

يق�وُل ديفي�د هارف�ي، أس�تاذ الجغرافيا 
الشهير والُمجّدد في األطروحات الماركسّية، 
أّن واحدة من نتائج هذا المس�عى الُمباِش�رة 
تجلّ�ت ف�ي تغّي�ر الطريق�ة الت�ي تعم�ل بها 
الرأس�مالّية، وذلك عبر زي�ادة اعتمادها على 
م�ا ُيس�ّميه نم�ط “التراكم الم�رن”. في ظّل 
هذا النمط، أصبح في وس�ع وحدات صغيرة، 
موزَّع�ة في أماك�ن جغرافّية ُمتع�ّددة، إنتاج 
عدٍد كبير من السلع المتباينة في مواصفاتها 
وأش�كالها، األم�ر الذي منحه�ا مرونة عالية 
في االنتقال من إنتاج س�لعة بعينها إلى إنتاج 
أخ�رى مختلفة، ب�ل وفي االنتق�ال من بقعة 
جغرافّية إلى أخرى حس�ب متطلّبات العرض 
والطل�ب ف�ي الس�وق. وق�د وض�ع اعتم�اد 
“التراكم الم�رن” على البرمجّي�ات وتقنّيات 
تكنولوجي�ا المعلومات بدال م�ن الماكينات، 
االقتصادّي�ات الت�ي تتمّتع بكفاءات بش�رّية 
وتقنّية في موقع األفضلّية النس�بّية لمواكبة 
هذا التغيي�ر، والحصول على مزايا تنافس�ّية 
في الس�وق العالمي الجديد ال�ذي أصبح فيه 
“اللوغاريت�م” أكث�ر أهمّي�ة من آل�ة المصنع 

الثقيلة. 

قطاع غّزة البرازيلي
كانت هذه التحّوالت مثالّية إلسرائيل نظرا 

لرأس المال البشرّي الذي استطاعت مراكمته 
خ�الل عق�ود. وقد ج�اء عق�د التس�عينيات 
ليحمل لها هدّية نموذجّية عّجلت من س�رعة 
مواكبته�ا لالّتج�اه الحثي�ث نح�و “التراك�م 
المرن”، وتمّثل�ْت في تدّفق أفواج المهاجرين 
الس�وفيات عليها باآلالف، وه�ي كانت تضّم 
ف�ي صفوفه�ا مهندس�ين وأطّب�اء وعلم�اء 
ف�ي مج�االت التقنّي�ة المختلف�ة، يتمّتعون 
بمس�تويات تعليمّي�ة وخب�رة أعل�ى من تلك 
الس�ائدة في إس�رائيل آن�ذاك. ولع�ّل الوقائع 
واألرقام تكش�ف عن هذه الدينامّية الصاعدة 
منذ التسعينيات، إذ تشير إلى أّن إسرائيل، رغم 
أّنها اس�تطاعْت صناعة حواس�يب ورقاقات 
الكترونّي�ة ُمتط�ّورة من�ذ الس�ّتينيات، إال أّن 
صناعته�ا هذه لم ُيكتب له�ا تحقيق نجاحات 
كبيرة بس�بب افتقادها المزايا التنافسّية. في 
المقاب�ل، وما أن ازده�رْت قطاعات البرمجة 
)Software( حول العالم، حّتى كانت إسرائيل 
ُتحّقق اختراقات نوعّية في الس�وق العالمي، 
وه�و ما انعكس ف�ي ارتفاع قيم�ة صادرات 
تقنّيته�ا العالي�ة م�ن 3 ملي�ارات دوالر عام 
1991 إل�ى 12.3 ملي�ارا ع�ام 2000، قبل أن 
تص�ل إل�ى 29 مليارا ف�ي الع�ام 2006. وفي 
موازاة ذلك، س�اهمْت “عملّية الس�الم” التي 
انطلقْت في التسعينيات في “تحرير” إسرائيل 
كلّيا من قيود المقاطعة، وتحويلها إلى سوق 
يس�تقطب االس�تثمارات األجنبّي�ة بفاعلّي�ة 

كبيرة، حيث ارتفعْت قيمة هذه االس�تثمارات 
من 400 مليون دوالر فقط عام 1991 إلى 3.7 
مليارات دوالر في العام 1997. مع بدء عصر 
الحروب األمريكّي�ة الكبيرة وغي�ر التقليدّية 
على “اإلرهاب” مطلع القرن الجديد، اندفعْت 
صناعة التقنّية اإلس�رائيلّية إلى حدوٍد جديدة 
في ظّل االزدهار الذي أحدثته هذه الحروب في 
صناعة األمن والمراقبة وتقنّيات التعامل مع 
حروب المدن حول العال�م. في هذا المضمار 
بالذات، اس�تطاعت إسرائيل تس�ويق نفسها 
كأه�ّم ُمص�ّدر للس�الح وتقنّي�ات المراقب�ة 
والقم�ع، ُمتكئة عل�ى تجربته�ا الطويلة في 
األراضي الفلس�طينّية. لم تعد غّزة، في عالم 
اإلع�الن والصورة هذا مج�اال حيوّيا لتجريب 
اإلس�رائيلّية،  التكنولوجّي�ا  أش�كال  أح�دث 
بل “نش�رة” تس�ويقّية ُتغري فيها إس�رائيل 

زبائنها في كّل مكان.
ه�ذه الخالص�ة ربم�ا تثي�ر الس�ؤال: هل 
س�ُتؤّدي زيادة انخراط إسرائيل في االقتصاد 
الدولي عب�ر االعتماد المتزاي�د على صادرات 
األس�لحة والتقنّية إلى تعمي�ق عملّية تحويل 
الجيش اإلس�رائيلي إلى ش�ركة كبي�رة؟ وإذا 
كانت هذه ه�ي الحال فعال، أف�ال تحتاج هذه 
الش�ركة إل�ى تحدي�ث ُمس�تمّر ف�ي أدواتها 
التس�ويقّية عب�ر زي�ادة قمع الفلس�طينّيين 
وابت�كار أس�اليب جديدة للتحّك�م بهم؟ وإلى 
أّي ح�د ُيْمكن له�ذه الش�ركة أن تحافظ على 
التوازن بين نموذج الربح في السوق العالمي 
للفلس�طينّيين  المتط�ّور  القم�ع  ونم�وذج 

بخسائره الجسيمة؟
ف�ي نهايات فيل�م “الُمختب�ر”، يصطحب 
ليو يوتام ف�ي رحلة عمل إلى البرازيل. وهنا، 
يصحب ضّباط الش�رطة البرازيلّيين ليو تحت 
أنظار الكاميرا في جولة قصيرة في حي “دي 
أليام�و” العش�وائي والمكتّظ بالس�ّكان في 
القطاع الشمالي من مدينة ريو، حيث ُتواجه 
الش�رطة عصاب�ات المخ�ّدرات والمجرمين. 
اس�تطاعت الش�رطة البرازيلّي����ة بفض�ل 
تدريبات غليس�ر وخدماته األمنّية الس�يطرة 
عل�ى الح�ي ف�ي الع�ام 2010، ُمخلّفة 1337 
قتي�ال من س�ّكانه. س�رعان ما ظّه�رْت هذه 
التجربة الدم����وّي�ة ُمفارقة غرائبّية لكّنها 
مليئة رغم ذل�ك بالمعاني: لقد اّتخذ حي “دي 
أليامو” بين الس�ّكان المحليين اسمها كودّيا 

هو قطاع غّزة!



ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net
العدد )956(  االثنني  27  نيسان  2015

6 اندية تنتقل رسميًا للدور النهائي حلسم لقب درع الدوري

ضمنت 6  اندية عراقية، االنتقال رسميا 
ل�ادوار النهائي�ة م�ن ال�دوري العراقي 
املمتاز بكرة القدم، بانتهاء االس�بوع ما 

قبل االخري من الدوري.

ففي املجموعة االوىل تاهل رس�ميا نادي 
ال�زوراء اىل االدوار النهائية بعد ان جمع 
32  نقطة وكذلك فعل نادي القوة الجوية 
صاح�ب املرك�ز الثان�ي بحصول�ه ع�ى 
30  نقطة, بينما س�تتصارع اندية نفط 
الوس�ط ونفط الجنوب والك�رخ واربيل 

املتبقت�ن للمجموع�ة  البطاقت�ن  ع�ى 
االوىل.

اما يف املجموعة الثاني�ة فقد اكتمل عقد 
الف�رق ال 4  املتاهل�ة ل�ادوار الختامية 
م�ن الدوري العراقي املمتاز بعد ان جمع 
نادي الرشطة 37  نقطة يليه نادي امليناء 

برصي�د 22  نقطة ومن ث�م نادي دهوك 
برصي�د 21  نقط�ة ونادي امان�ة بغداد 

رابعا بذات الرصيد من النقاط.
يذكر ان االتحاد العراقي لكرة القدم قرر 
صع�ود 8  اندي�ة ل�ادوار الختامي�ة من 
الدوري العراقي املمتاز للموس�م الحايل, 

حيث س�يتم تقس�يم االندي�ة املتاهلة اىل 
مجموعت�ن تضم كل مجموعة 4  فريق, 
ويتاه�ل صاح�ب املرك�ز االول م�ن كل 
مجموع�ة لخ�وض املب�اراة النهائي�ة يف 
ح�ن يلتقي الوصيفان يف مب�اراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.

كش�ف االتحاد العراقي لك�رة القدم عن 
موافق�ة إيران الرس�مية ع�ى احتضان 
يف  الرافدي�ن  اس�ود  منتخ�ب  مباري�ات 
تصفي�ات قارة آس�يا املؤهل�ة لنهائيات 

مونديال روسيا2018.
واكد عض�و االتح�اد مالح مه�دي: "ان 
الجان�ب االيراني وافق رس�ميا عى طلب 
العراق باحتضان مبارياته ضمن تصفيات 
الق�ارة الصفراء املؤهلة لنهائيات بطولة 
كأس العال�م يف روس�يا2018 ونهائيات 

كأس امم آس�يا يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة 2019."

واش�ار مه�دي اىل ان "إيران ه�ي الدولة 
الع�راق  مباري�ات  الحتض�ان  االنس�ب 
بسبب قرب املسافة بن البلدين وسهولة 
الحص�ول ع�ى س�مة الدخ�ول للوف�ود 

الرس�مية والجماه�ري العراقي�ة فض�ا 
عن انخفاض تكالي�ف الطريان واالقامة 
واالطعام، االمر الذي يساعد عى حضور 
اكرب عدد من الجماهري الرياضية العراقية 
ملس�اندة املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي يف 
الرامي�ة  حملت�ه 

بالتواجد للم�رة الثانية يف نهائيات كأس 
العالم بعد مونديال املكسيك 1986."

يذك�ر ان قرع�ة آس�يا اوقع�ت العراق يف 
املجموعة السادس�ة اىل جانب منتخبات 
تايبي�ه  والص�ن  واندونيس�ا  تايلن�د 

وفيتنام.

اك�د مص�در موث�وق ان املدير الفن�ي لن�ادي اربيل العراق�ي ايوب 
اوديشو، قدم استقالته الرسمية للهيئة االدارية للنادي بعد خسارة 
الفريق االصفر الس�بت امام نادي الزوراء يف اس�تاد الش�عب الدويل 

وسط العاصمة العراقية بغداد.
واك�د املص�در: "ان م�درب ح�راس املرم�ى جلي�ل زيدان ق�دم هو 
االخر اس�تقالته م�ن تدريب الفريق تضامنا م�ع املدير الفني ايوب 

اوديشو".
يذكر ان نادي اربيل وبعد خسارته امام نادي الزوراء السبت وبهدف 
الس�وري حس�ن الجويد بات بحاج�ة ملعجزة لانتق�ال اىل الدوري 

النهائي الذي يضم افضل 8  اندية عراقية.

اس�تهلت العداءة زينة اركان مش�اركة العراق يف البطولة العربية التاسعة 
عرشة يف املنامة بوس�ام برونزي ثمن يف س�باق 100م حواجز بزمن قدره 
15.00 ثانية.وقال املنسق االعامي لاتحاد ميثم الحسني: ان "العداءة دانة 
حسن فقدت وسام 100م بفارق اعشار بسيطة من جزء الثانية .وحصلت 
العب�ة منتخبن�ا زين�ة اركان يف س�باق 100م حواج�ز ع�ى املرك�ز الثالث 
وامليدالي�ة الربونزية بزمن ق�دره 15.00 ثانية وف�ازت املغربية ملياء الحبز 
باملركز األول وامليدالية الذهبية يف مسابقة 100 مرت حواجز للسيدات بزمن 

ق�دره 13.53 ثاني�ة، وكس�بت 
العمانية بثينة اليعقوبي املركز 
الثان�ي وامليدالية الفضية بزمن 
ثانية.واض�اف   13.90 ق�دره 
ان "الوف�د العراق�ي يعول عى 
س�باقات التتابع لتحقيق احد 
االوسمة فهناك فرصة للدخول 
بج�دول االوس�مة برغ�م قوة 
املنافسة عى الجانبن الرجال 
العزيم�ة  ان  اال  والس�يدات 
تعرتي العبين�ا والعباتنا .كما 
س�تدخل دان�ة حس�ن بقوة 
لتعوي�ض  200م  س�باق  يف 
خسارة وس�ام 100م كما ان 
س�باق 400م حواج�ز يؤك�د 
وجود حظوظ بسيطة للعداء 
مصطف�ى عم�ار ويف رم�ي 
الريايض  سيصطدم  القرص 
مصطفى كاظم داغر بابطال 
الرم�ي من م�ر والكويت 
واملجنس�ن  والس�عودية 
 ، والقطري�ن  البحرين�ن 
بينم�ا يمث�ل س�باق 800م 
ام املعارك حسب ما وصفه 
ابرز  ملش�اركة  املختص�ون 
ابط�ال افريقيا يف الس�باق 
املوه�وب  البط�ل  ومنه�م 

مصطفى عطوان".

استقالة اوديشو من تدريب
نادي اربيل

دانه حسني خترس سباق الـ 100 مرت
يف بطولة العرب

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

ايران توافق عىل احتضان مباريات املنتخب الوطني

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

ريال مدريد يرفض بيع فاران لتشيليس

روما يأمل ببقاء امللك تويت لعام إضايف

ماسكريانو متعطش ملواجهة البايرن

أف�ادت تقاري�ر صحفية إس�بانية، بأن ريال 
مدري�د يرف�ض فك�رة بي�ع رافايي�ل فاران 
لتش�يليس، خ�ال ف�رتة االنتق�االت الصيفة 

املقبلة.
صحيف�ة امل�اركا اإلس�بانية، أك�دت ان ريال 
مدريد يس�تبعد إمكانية االستغناء عن فاران 
خال فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، عقب 
ما نرش بوسائل اإلعام عن جدية مفاوضات 

نادي تشيليس.
وأضاف�ت الصحيفة أن املداف�ع الفرنيس قد 
أصبح ضمن الخيارات األساس�ية لتش�كيلة 
اإليطايل كارلو أنش�يلوتي املدير الفني للنادي 

امللكي، ومن الصعب أن يتخى الفريق عنه.
ف�اران رصح يف وقت س�ابق قائاً: "يمكنني 
تعل�م الكثري هنا، ولكني حتى أكون رصيحا، 

أريد أن أحقق النجاح مع ريال مدريد."
وقد أش�ارت صحيفة ذا الصن الربيطانية، يف 
وقت س�ابق إىل اهتمام نادي تش�يليس بضم 

الثنائ�ي جاري�ث بي�ل ورافايي�ل ف�اران 
خال الفرتة املقبل�ة، خاصة بعد توصية 

الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و املدي�ر الفني 
للبلوز.

يذك�ر أن فاران صاحب ال� 
22 عاماً، قد شارك يف 39 

مب�اراة وأحرز هدفن 
م�ع ري�ال مدري�د، 

منافس�ات  خال 
املوسم الحايل.

أكد املدير الريايض لفريق روما والرت ساباتيني، 
زالت تريد بقاء عى أن إدارة النادي ما 

االيطايل فرانشيسكو توتي خال الفرتة املقبلة.
والرت س�اباتيني رصح لوس�ائل اإلعام قائاً: 
"املوق�ف واض�ح، ما زال لديه عام�ا إضافيا يف 
عقده، ونحن ننتظر ما س�يقوله فرانشيسكو 

ح�ول  لن�ا، 
به  ما يشعر 

معن�ا، وم�ا ال�ذي يريد 
أن يفعله".وأض�اف: "إنه الوحيد 
ال�ذي يمكنه تحديد مس�تقبله".

وش�ارك اإليطايل املخ�رم توتي 
صاحب ال� 39 عاماً، يف 31 مباراة 
وأح�رز 8 أهداف وصنع 6 أهداف 
مع نادي روما، خال منافس�ات 
ذئ�اب  أن  الحايل.يذك�ر  املوس�م 
روما يحتل املركز الثالث برصيد 
الخس�ارة  عق�ب  نقط�ة،   58
الس�بت أمام إنرت ميان بنتيجة 
2-1، ضمن منافس�ات بطولة 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.

أب�دى االرجنتين�ي خافي�ري ماس�كريانو الع�ب 
برش�لونة، سعادته عقب فوز فريقه عى نظريه 
إس�بانيول يف )ديرب�ي كتالونيا( الس�بت، ضمن 
ال�دوري  منافس�ات الجول�ة ال33 م�ن بطول�ة 

اإلسباني لكرة القدم.
خافيري ماس�كريانو رصح عقب انته�اء املباراة 
قائ�ًا: "لق�د اقرتبنا من حس�م لق�ب الدوري 
اإلس�باني، ألنه لم يعد يتبقى سوى مباريات 
قليلة م�ن عمر البطولة، ولكننا س�نواجه 

خصوم صعبة خال الفرتة املقبلة".
ميوني�خ  باي�رن  "مب�اراة  وأض�اف: 
س�تكون صعبة للغاية، لديهم العبن 

رائعن ومدرب رائع، بوضوح ستكون 
مباراة خاصة للجميع".

وأنهى حديثه قائاً: "ولكن، بدون أدنى ش�ك 
ستكون تلك مباراة هامة، ألنها ضمن نصف 
نهائ�ي بطول�ة دوري أبط�ال أوروب�ا لكرة 

القدم".
وتمك�ن برش�لونة م�ن الف�وز ع�ى نظريه 
إس�بانيول الس�بت بنتيجة 2-صف�ر بأقدام 
الربازييل نيم�ار واالرجنتيني ليونيل مييس يف 

الدقائق 17 و25 عى الرتتيب.
يذك�ر أن ن�ادي برش�لونة رف�ع رصي�ده إىل 
81 نقط�ة باملرك�ز األول، بينم�ا تجمد رصيد 

إس�بانيول عند 42 نقطة باملركز العارش، ضمن 
منافسات بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.

غريزمان: سقف طموحايت مرتفع للغاية

اودينيزي يستبعد رحيل دي ناتايل

قال الفرنيس أنطوان غريزمان العب أتلتيكو 
مدري�د اإلس�باني لك�رة القدم، الذي س�جل 
هدف�ن يف ف�وز فريقه عى الت�ى بثاثية 
نظيفة يف الليغا، إن "سقف" طموحاته 

مرتفع للغاية.
وتأت�ي تريح�ات غريزم�ان عقب 

تس�جيل 25 هدف�ا ه�ذا املوس�م 22 منه�م 
املب�اراة  عق�ب  الاع�ب  ورصح  الليغ�ا.  يف 
للصحفي�ن: "حينما وصل�ت ألتلتيكو كنت 
أرغب يف تحسن أرقامي ومساعدة الفريق". 
وأض�اف غريزم�ان: "أن�ا أس�تمتع باللعب 
يف مرك�زي، ألن الق�رب من منطق�ة الجزاء 

يجعلني أكثر خطورة".
وبخصوص "الحزن" الذي ش�عر به القصاء 

أتلتيكو من ربع نهائي دوري األبطال عى يد 
ري�ال مدريد قال: "يجب التفكري يف املباريات 
املتبقي�ة وتقدي�م كل م�ا لدينا، نح�ن نفكر 

بالفعل يف فياريال".
وبخص�وص تغيريه يف درب�ي دوري األبطال 
األربعاء املايض ونزول راؤول غارس�يا تابع: 
"املدرب يرى ما هو األفضل للفريق ويفعله، 

هكذا تسري األمور ببساطة".

أكد املدير الريايض لنادي أودينيزي 
أنه  كريس�تيانو جياريت�ا، عى 
يرف�ض فك�رة 
أنطونيو  رحيل 
دي نات�ايل، م�ع 
املوس�م  نهاي�ة 

الحايل.
جياريت�ا  كريس�تيانو 

رصح لوس�ائل اإلعام قائاً: "لست أؤكد 
رحي�م دا ناتايل بنهاية املوس�م، ألنه لديه 
عاق�ة طيبة مع رئيس الن�ادي، وبالتايل 

سيحدد مصريه بنهاية املوسم الحايل".
وأض�اف: "باللحظ�ة الحالي�ة، إنه يركز 
ع�ى بطولة الدوري اإليط�ايل، ألنه يتبقى 
فق�ط 7 مباريات، وذلك ع�دد كبري حتى 

نهاية املوسم".
وأنه�ى حديثه قائ�ًا: "إن�ه يريد تخطي 
روبرتو باجيو يف قائم�ة أكرب الهدافن يف 

بطول�ة ال�دوري اإليطايل، ولكن�ه الوحيد 
الذي س�يقرر ما يري�ده بنهاية املوس�م 

الحايل".
وش�ارك اإليطايل صاحب ال� )38 عاماً(، 
يف 28 مب�اراة وأحرز 15 هدف�ا مع نادي 
املوس�م  منافس�ات  خ�ال  أوديني�زي، 

الحايل.
يذك�ر أن ن�ادي أوديني�زي يحت�ل املركز 
ال12 برصيد 38 نقطة، ضمن منافسات 

بطولة الدوري اإليطايل لكرة القدم.

لوبوف يطالب تشيليس بمزيد من االلقاب

تش�يليس  مداف�ع  يش�عر  ال 
الس�ابق فران�ك لوب�وف ب�أن 
الفوز بلقب الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم كاف وقال إن 
عشاق الفريق كانوا يستحقون 
ألقاب�ا أكث�ر ه�ذا املوس�م من 

تشكيلة مليئة بالنجوم.
وقال لوبوف لصحيفة س�رتايت 
"م�ن  س�نغافورة  يف  تايم�ز 
الجنون أال يفوز تشيليس بأكثر 

من لقب واحد هذا املوسم.
"أي م�درب سيس�عد للحص�ول 
ع�ى ه�ؤالء الاعب�ن املوجودين 
يف تش�يليس. خرباتهم وقدراتهم 
الب�دالء  حت�ى  مرك�ز..  كل  يف 

رائعون."
بتسع  تش�يليس  ويتفوق 
نقاط يف صدارة الرتتيب 
لس�ت  فقط  ويحتاج 
مبارياته  م�ن  نقاط 

الس�ت املتبقي�ة وأوله�ا يف ضياف�ة جاره 
ارس�نال يف وقت الحق اليوم ليفوز باللقب 

للمرة األوىل منذ 2010.
وظه�ر تش�يليس بقي�ادة امل�درب جوزيه 
مورينيو بمس�تو رائع يف بداية املوسم مع 
تأل�ق العبي�ه الجديدين دييجو كوس�تا يف 
الهج�وم وسيس�ك فابريجاس يف الوس�ط 
إىل جانب صانع اللعب إيدن هازارد وس�ط 

تطلعات لنيل رباعية ألقاب.
لك�ن الفري�ق املمي�ز بزيه 

 2-4 مفاجئ�ة  لخس�ارة  تع�رض  األزرق 
عى أرض�ه أمام برادفورد س�يتي يف كأس 
االتحاد اإلنجليزي وأطاح به باريس س�ان 
جريم�ان الفرنيس من دور الس�تة عرش يف 
دوري أبطال أوروبا.وتجاوز لوبوف - الذي 
فاز مع تش�يليس بألقاب محلية وأوروبية 
خال خمس سنوات قضاها يف النادي بدءا 
م�ن 1996 - انتص�ار الفريق 2-صفر عى 
توتنهام هوتس�بري يف نهائي كأس الرابطة 
يف م�ارس آذار.وطل�ب املداف�ع الفرن�يس 
الس�ابق ال�ذي ن�ال كأس العال�م مع 
باده يف 1998 من مالك تشيليس 
رومان أبراموفيتش بضم مواطنه 
رفائي�ل ف�اران لتجن�ب الخروج 
"أق�ول  املبكر.وق�ال  األوروب�ي 
ألبراموفيت�ش م�ن فضل�ك اذهب 
وتعاقد مع رفائيل فاران."وأضاف 
"عمره 21 عاما فقط وال يش�ارك 
كأسايس يف ريال مدريد. الفتى لديه 
م�ا يحتاجونه لتعزيز الدفاع لتجنب 
تك�رار األخط�اء الت�ي حدث�ت أمام 

باريس سان جريمان.
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امليزان

»هندي« يبتلع 290 قطعة معدنية

اعتقال لص 80 مرة !!

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن حاس�ة الذوق ل�دى الفراش توجد يف 

أرجلها الخلفية

هل تعلم أن ريشة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا 

ما قورنت بوزنها وقياسها

ه�ل تعل�م ....أن بكرتي�ا اللثة قد تس�بب نوبات 

قلبية..؟

هل تعلم .... أن فصيلة الدم )OH ( اليحملها سو 

ى ) 3 ( أشخاص ..؟

ه�ل تعل�م ... أن اعىل جبل تحت البح�ر يوجد يف 

اندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع البحر 

...؟

هل تعلم  أن ضوء الش�مس يص�ل إىل األرض يف 8 

دقائق0

هل تعلم  أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج 

الزيتون

هل تعلم  أن أول من وضع صورة عىل العملة هو 

اإلسكندر املقدوني .

دفعت أعراض االكتئاب رجالً هندياً للجوء 
إيل خيار صع�ب للتخلص م�ن الضغوط 
العائلية، وذلك عرب تناوله عمالت معدنية 
ومس�امري، وأحيان�اً يضعه�ا يف العصري 
وبحس�ب  الحدي�دي.  طعمه�ا  ليت�ذوق 
صحيفة »داي�ي مي�ل« الربيطانية، فإن 
راجب�ال س�ينج )34 عاماً( امل�زارع من 
مدينة باثيندا الهندية، اعتاد عىل ذلك منذ 
3 سنوات، حيث شعر أن ابتالعه للمعادن 

يجعل�ه يتخلص م�ن الضغ�وط العائلية 
التي كانت تحارصه حتى أصبح يف بطنه 
نح�و 140 عملة نقدية و150 مس�ماراً.

وأكدت الصحيفة أنه لم ُيكش�ف أمره إال 
بعد ما ذهب إىل املستش�فى ليش�كو من 
آالم ح�ادة يف املع�دة، وعند إج�راء صور 
األش�عة له، فوج�ىء األطباء به�ذا الكم 
الهائل م�ن العمالت املعدنية واملس�امري 

موجودة يف بطنه.

ه�ا هو الحظ الس�عيد يبتس�م ل�ك مجدًدا، 
استغل هذا الظرف املناسب للقيام بمشاريع، 
واالبتع�اد عن روتني الحياة اليومية املرهقة 
باملتاعب واملشاغل.عاطفياً: تشعر بأّن الجّو 
أصبح جميالً، فتس�تعيد الحّرية يف الترصف 

والقدرة عىل املناورة

يف ه�ذا الي�وم تنقل هواجس�ك اىل احدهم 
وتفكر بم�ا انجزت ط�وال الس�نة. تقيم 

حساباتك وتتعّمق ببعض الّصالت
عاطفي�اً: ق�د تعي�د العالقة مع ش�خص 
غ�ال عىل قلبك أو مع بعض الذين ابتعدت 

عنهم لسبب أو آلخر

تشعر باالنسجام مع نفسك ومع املحيط. 
تبدو متحّمساً لكل ما يروقك، ويروق كل 
إنس�ان مختل�ف أو متمّيز ع�ن اآلخرين. 

تهوى االجتماعات وخلق عالم خاص بك
عاطفياً: انش�غاالت اجتماعية وتحركات 

شعبية. تضطر إىل االهتمام بأوالد غريك.

ال تدع الشكوك تدخل حياتك املهنية، ملجرد 
أن تصغي إىل القيل والقال من اش�خاص 
يضم�رون ل�ك الخ�ري ظاه�راً، لكنهم يف 

الباطن ال يتمنون لك إىل الرش
الرشي�ك  مصارح�ة  إىل  ب�ادر  عاطفي�اً: 

بلواعجك تجاهه.

تج�د املس�اعدة املطلوب�ة م�ن ش�خص 
يفاجئك بقدراته، فحاول االس�تفادة من 

الدرس من أجل مستقبل أفضل
عاطفياً: املناس�بات الخاصة مع الرشيك 
يج�ب أن تج�د وقته�ا يف حيات�ك، وه�ذا 

يكتسب أهمية خاصة عند الطرفني.

تعطي االتص�االت والصفق�ات التجارية 
نتائج مرضية جّداً، فتبدو سعيداً وفرحاً، 

وتحصد ثمار ما زرعته
عاطفي�اً: تبدو متحّمس�اً ومترسعاً، وقد 
تش�ارك الرشيك أفراحاً. يبتسم لك الحظ 

ويأتيك باألخبار الساّرة.

حاذر التوّت�ر حني تخرج للقاء الناس. قد 
تك�ون الطموحات كبرية لكن�ك تصطدم 
بإرادة معاكسة. تبدو قلقاً بشأن مبادرة 
ال ب�د منه�ا. ك�ن هادئ�اً وتح�لَّ بالروح 
الحي�اد متفادي�اً  إب�ق ع�ىل  الرياضي�ة. 

الخالفات والتوتر.

نجاح�اً  مبادرات�ك ومس�اعيك  تص�ادف 
هائ�اًل، ويدل�ل كالح�دس ع�ىل الطري�ق 
الفض�ىل لالنتص�ار، فتع�رف مش�اريعك 
تط�وراً مذه�اًل واس�تثنائياً. كذلك تكون 
عملياتك املالية كما االس�تثمارات موفقة 

جداً.

يلمع نجمك وتحكم السيطرة عىل معظم 
أعمال�ك. تك�ون اللولب يف عمل�ك، ويدرك 

املسؤولون أهمية وجودك
عاطفياً: تحاول إزالة العراقيل وتصحيح 
األخطاء مع الرشيك، وتكس�ب ثقته بكل 

جدارة واحرتام.

تناق�ش وتف�اوض وتتق�دم ع�ىل بعض 
املعرتض�ني. تش�عر بالتح�رر واالنط�الق 
العالق�ات  بع�ض  تتط�ور  والش�جاعة. 

وتستعذب جواً واعداً
عاطفياً: من املمك�ن أن تصادف الحب يف 

مجال عملك او يف أثناء أدائك مهمة.

تع�رف تط�وراً يتعل�ق بموض�وع م�ايل. 
تناقش موضوع راتب أو اس�تحقاق مايل، 
كم�ا ق�د تقلق بش�أن بع�ض املصاريف. 
ق�د يحالفك الحظ وتتلقى دعم�اً وتأييداً. 
لكن حاول أن تضب�ط انفعاالتك وال ترتك 

الغضب يسيطر عليك.

ربما تفتقر اىل الصرب او االلهام الصحيح. 
كن مرناً يف معالجة االمور

عاطفياً: ضع مشاعرك الشخصية جانباً، 
وترصف بكل مس�ؤولية ورصانة، انه يوم 
متقل�ب يمتح�ن جهوزيت�ك وقدرتك عىل 
استالم مسؤولية كبرية فال تخّيب اآلمال.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مضي�ق يص�ل البح�ر اإليجي 
ببحر مرمرة – 2 – نس�بة إىل دولة 
أوروبي�ة – من األحي�اء املائية – 3 
– عك�س ي�رس – وس�اماً – 4 – 
أرض  عكس�ها   –  5  – متش�ابهة 
 – بحري�ة  عاصف�ة   – باألجنبي�ة 

عالم�و موس�يقية – 6 – يؤك�د – 
مخل�ص أو ويفّ – 7 – أغنية لوديع 
الصايف – كلم�ة عتاب – 8 – ممثل 
مرصي – 9 – متش�ابهان – إحدى 

القارات.

1 – ممثلة مرصية – 2 – مدينة يف 
جنوبي غ�رب الواليات املتحدة – 3 
– محافظ�ة س�ورية – 4 – جواب 
– متشابهان – 5 – كتاب الشعر – 
األس�م الثاني لرئيس لبناني أسبق 
– للندبة – من أعمال الش�يطان – 

7 – عك�س يم�ني – األس�م الثاني 
ملمثلة فرنس�ية- 8 – أبرص بطرف 
عين�ه – أس�م حمل�ة خمس�ة من 
ملوك أس�بانيا – 9 – مغامر إيطايل 

أشتهر بغرامياته.

سـودوكـو

باملقادير
3 كوب طحني

1 كوب ونص سكر
3 مالعق كوب باودر

3 بيض
 winner 2 كيس كاكاو

ثالثة ارباع كوب زيت
والحلي�ب حس�ب ثخن العجين�ه يعني ال 

حيل خفيفه وال ثخينه وسط تكون 
طريقة العمل

اول يش نمزج الطحني والباودر والكاكاو 
وحد

ن�ذوب الس�كر والزي�ت ونضي�ف البيض 
بالتدريج.. وبعده نضيف الحليب .. واخر 

يش نخي الطحني املمزوج )املخبوط (
ويه الباورد والكاكاو ...

وطبعا كل هاي والفرن يكون مفتووح 
واول يش تخلوون الكيكه عالفرن الجوه 

وتكون النار هااااااااادئه كلش
طبعا ب�دون فتح الفرن مل�دة ثالثة اارباع 

الساعه
وم�ن تنفش فتح�وه ودخ�ي بنصهه فد 
خاشوكه او اي يش من تشوفيهه استوت 
حوليه�ه عالف�رن الفوك عىل) متش�َكر( 

وطلعيهه 
واخ�ر يش الكريم هو كريم )ش�انتي( او 

تردون بالزبد بكيفكم

افخاذ الدجاج بالزعرت و الثوم

فوائد البنسلنيمعلومات  عامة
يعترب البنس�لني قاتل للميكروب Bactericidal فانة 
يهبط تكون جدار الخلية للبكترييا عن طريق تهبيط 
تكاملرتكيب جدار الخلية وتحدث فيها فجوات مما 
يس�اعد عىل دخ�ول الس�وائل م�ن خارجالخلية اىل 
داخلها نتيجة لزيادة ضغطها االسموزى فيزيد من 
حج�م البكتريياوتؤدى يف النهاي�ة اىل فرقة البكرتيا 
وموته�ا0  ويالحظ ان البنس�لني اكثر نش�اطا ضد 
امليكروب�ات املوجب�ة اكثر م�ن امليكروباتالس�البة 
نتيج�ة للفرق بني مكونات ج�دار الخلية املوجبة و 
الس�البة ولكناالمبيسلني و الكاربنيسلني لهم نفس 

الفعل ضد نوعى البكرتيا املوجبة والسالبة0 

يت�م امتصاص البنس�لني من الجه�از الهضمي إذا 
أعط�ى قبل او بعد الطعام ملدةس�اعة ويتم توزيعه 
يف انس�جه الجسم وسوائل الجس�م املختلفة وتتخذ 

ال�دم  بروتين�ات  م�ع  للبنس�لني  األش�كاالملختلفة 
بنس�ة ت�رتواح 40-90 %0 ويالح�ظ ان عندإعطاء 
 )Benzathine Penicillin )G بنس�لني البنزاس�ني 
بالحق�ن يف العض�ل فيجرع�ة 2-4 ملي�ون وح�دة 
مدة ت�رتاوح اىل 3أس�ابيع0  وعند اعط�اء بروكاين 
البنسلني فانة يغطى فرتة 24ساعة0 ويتم انتشارة 
يف الدمواملفاص�ل والعني والجه�از العصبي املركزي 
 Meningitis ويالحظ انه يف حالة االلتهابالس�حائي
نج�د ان درجة نفاذيتة ت�زداد ولذا يمكن عالج هذه 
الحالةبإعط�اء البنس�لني بالحق�ن دون حقن�ة يف 

النخاع الشوكي0

اعتقل�ت الرشط�ة الربيطاني�ة 
 80 ال��  للم�رة  مس�لح  ملث�م 
الفاش�لة  هجمات�ه  إح�دى  يف 
الجديدة.وكان قد اقتحم املسلح 
رايدر شون أندرو ماكريي هذه 
املرة مكتب بريد بفأس، وطالب 
املوظف بإعطائه النقدية، إال أن 
اثنني من العمالء، رجل وزوجته، 
لقناه درسا كبريا.. وفقا ملا ورد 

يف موقع ديي ميل الربيطاني .
الل�ص اقتحم امل�كان، وبمجرد 

أن طل�ب النقدي�ة، انه�ال عليه 
الزوج�ان س�اب وس�ام ديلون 
بمضارب البيسبول، حتى أعلن 

استسالمه.
امل�كان  إىل  الرشط�ة  وصل�ت 
واعتقلت ماكريي، والذي اتضح 
أن�ه اعتقل أكثر من 80 مرة من 
قب�ل، يف جرائم س�طو مس�لح 
مش�ابهة.اعرتف الرج�ل أم�ام 
املحكم�ة، حي�ث حكم�ت عليه 

بالسجن ملدة 6 سنوات.

»هان« إنسان آيل يشبه البرش
ه�ان انس�ان آيل بش�كل الب�رش ل�ه نفس 
تعبريات وجه اإلنسان يف استقبال الزوار يف 

معرض إلكرتوني بهونغ كونغ
اإلنس�ان االيل واس�مه »ه�ان« يمك�ن ان 
يتبادل أطراف الحديث مع الزوار وبلمس�ة 
زر عن طريق استخدام تطبيق عىل الهاتف 
املحمول يمكن له أن يبتسم ويجفل ويعبس 
ويغم�ز بعين�ه ب�ل يب�دو مخم�ورا أيضا.
وتقول جريس كوبيلس�تون مديرة اإلنتاج 
يف رشك�ة هانس�ون روبوتيك�س إن نحو 
40 محركا تس�يطر عىل وجه هان ليظهر 

أدق التعبريات.كم�ا يمكن لهان أن يتفاعل 
مع البيئة املحيط�ة بفضل كامريات مثبتة 
داخل عيني�ه وصدره.بما يتيح له التعرف 
ع�ىل وج�وه الناس ب�ل يع�رف الي جنس 
ينتم�ون وعمرهم وما اذا كانوا س�عداء أم 
تعس�اء«. وم�ن ممي�زات ه�ان امللحوظة 
»برشته« التي تش�به اإلنس�ان واملصنوعة 
م�ن البوليمر املطاط وهي م�ادة كيماوية 
لها براءة اخرتاع تعرف باسم فالبر واالسم 
يم�زج ب�ني املقط�ع االول باالنكليزية لكل 

من كلمتي لحم ومطاط.

نيوي�ورك  محكم�ة  أق�رت   - نيوي�ورك 
األمريكي�ة بأن ق�رد الش�مبانزي يمتلك 
عددا من الحقوق التي تعترب س�ابقا أنها 

من حقوق اإلنسان فقط.
وأص�درت املحكم�ة حكم�ا يق�ي بأن 
لق�ردي  ش�خصية  حري�ات  تضم�ن 
الشمبانزي ليو، وغريكوليس املوجودين 
يف مخت�رب تجريب�ي. ووصف�ت محكمة 
نيوي�ورك »أرسهم�ا« يف املخترب بأنه أمر 

غري رشعي.
وكان مؤس�س حرك�ة »م�رشوع من�ح 

حقوق اإلنس�ان لغري اإلنس�ان« ستيفن 
واي�ز قد رف�ع دع�وى إىل املحكمة يطلب 
فيه�ا من�ح كل م�ن القردي�ن حري�ات 
شخصية. وأعلن الحقوقي أن أول جلسة 
للمحكم�ة يف ه�ذه القضي�ة انته�ت يف 

مصلحة هذين القردين.
ويح�اول واي�ز وزمالؤه إقن�اع املحكمة 
ب�رورة ترحي�ل القردي�ن إىل محمي�ة 
واقع�ة يف والية فلوري�دا األمريكية حيث 
تهي�أت لهم�ا ظ�روف العي�ش األمثل يف 

محيطهما الحياتي الطبيعي.

الشمبانزي يتمتع بحقوق اإلنسان
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مس���احة لل���راي

قالبوا أن الحبرب مثلما ببدأت فجأة  دون مبرر أنتهت دون 
أي سببب  مقنع لها فقد أعلنت السبعودية وحلفائها أن الحرب 
حققبت أهدافهبا وبناًء عبى طلب الرئيس هبادي يف اعالنها تم 
ايقافهبا, و يبرى الحوثيون ومعهبم حلفائهم أنهبم قد حققوا 
انتصباراً كبرياً من خالل تمسبكهم  بما أطلقوا عليه  ب )الصر 
السبراتيجي(... الواقبع أن الحرب لم تتوقف بعبد رغم األدعاء 
بأعبالن نهايتها ... أما مبا يرتبط بعدم مرشوعيتهبا القانونية 
واالخالقيبة  فقبد ظهرت نتائجبه الكارثية عى البنيبة التحتية 
املدنيبة )املالعب _مصنبع الحليب _املبدارس ( أضافبة اىل دفن 
ارسأحيباء وخبراب شبمل دور الفقبراء الطينية ...مما سببب 
أنتشبار األوبئبة  واألمبراض  اىل أرتفاع  نسبب  املبوت جوعا و 
الذي أسبترشى  بصورة مخيفة ...أمبا .التعليقات التي تداولها  
البعبض  من أن القات أصبح  وجوده نادرا يف أسبواق اليمن أن 

بقيت فيها أسواق 
يذكر املهتمون بالشأن اليمني أن 2415 غارة جوية لم تستطع  
وقبف تقدم الحركة الحوثية وأنصار اللبه واملتحالفني معهم أو 
تسبتطيع أدخال  الرئيس املخلبوع اىل اليمن حتى باملضالت  مع 
حكومتبه وهبم يؤكدون  أن زمبن هادي قد أنتهبى ...وعليه أن 
قبرر العودة اىل اليمن األلتحاق بالقاعدة  يف حرضموت ليشبكل 

حكومته يف املكال أو يف صحراء .الربع الخايل 
الحبرب لم تتوقبف واملدافع لبم تصمت بعبد وكذلك أرساب  
الطائبرات عبن التحليبق فبال زالبت عاصفبة الحبزم واألعالن 
السبعودي لألرهاب الذي  يعتر الحوثيني أرهابيني ... أذن كيف 

سيتم التفاوض وبني من ومن؟ أو مع من؟ وبأي صيغة
ووفبق أي مرر؟وبجانب آخرفان الحوثيني يعترون الرئيس 
هبادي  قبد أنتهبى دوره ولم يعد لبه وجود ومبكان عى ارض 

اليمن.
عمومبا فبان املنترصالحقيقبي هو بقايبا الشبعب اليمني 
الذي لم تطاله القنابل الفسبفورية واألسبلحة  املحرمة دوليا و 
أن سبجال الحرب ليس سبوى فرة أسبراحة فقط وجر نفس 
ألمتصاص الضغط البدويل املتصاعد الذي يضغط .بأتجاه أدانة  

مرتكبي جرائمها .
أذن مباذا تريد الرياض غري السبيطرة عبى اليمن بأعتبارها 
الحديقبة الخلفية لها دون األكبراث بالتدهور االقتصادي الذي 
حبل بالبلد ودمار املرافق املدنية ... لقبد أفرج الحوثيون عن أخ 
الرئيبس هادي ووزير دفاعبه ولهذا أعتر البعبض هذا األجراء 
مبرر لوقبف القصبف وأن لم ينجح مشبعلوا نبريان الحرب أن 

يقدموا مررات مقنعة ملا فعلوه...
و سنرى..

كاظم عوفي البديري

 اللجنة املالية الرملانية اعلنت عن تهريب نحو 400 
مليار دوالر خارج العراق بظروف غامضة من عائدات 
النفبط ، مبينة ان هنالك أيادي سياسبية وراء عملية 

التهريب !!.
أربعمائة مليار دوالر من مبيعات النفط يف السنوات 
العرش األخرية، ُهربت إىل خارج العراق ضمن عمليات 
غسبيل األمبوال 400مليبار دوالر رقبم فلكبي يغطي 
ميزانيات سنوية لعرش دول يفقدها العراق بيرس ومن 
دون )وجع قلب ( ودون ان يرف جفن ملسبؤول صغري 
وال كبري ، طبعا  سياسيون كبار مشركون يف العملية 
،وعى امل يأتي وال يأتي سيكشبف الرملان عنهم بعد 
تشبكيل لجنة تحقيقيه ليميع الحادث ويسبجل ضد 
مجهبول ويطويه النسبيان مع ما طبوي من احداث 

افضع واخطر !.
املعبروف ان  واردات العبراق مبن بيبع النفط منذ 
2006 وحتبى 2014، بلغبت نحبو 550 مليبار دوالر، 
وأن 60% مبن ذلبك املبلبغ أي نحبو 360 مليبار دوالر 
تم بيعهبا يف مزاد العملة، الذي ينظمبه البنك املركزي 
العراقبي، وجبرى تحويلها إىل خارج البلبد عن طريق 
رشكات أهليبة ومكاتب صريفة ،تقبول اللجنة املالية  
ان شخصا غري معروف قام برشاء العملة الصعبة من 
املبزاد وحول مبلغ 550 مليبون دوالر إىل خارج العراق  

خالل سنة واحدة!!.
يبدوان عمليبة بيع العملة باملبزاد يف البنك املركزي 
العراقي ما هي إال مجرد “غطاء لعملية تهريب العملة 
وغسبل األموال، إذ تقوم مصارف أهلية برشاء العملة 
وتحويلهبا إىل الخارج؛ بحجة رشاء سبلع وبضائع ال 

يصل منها إىل العراق سوى القليل .
وال ندري هل ان الحكومة غائبة اوغافلة عما يجري 

ام مستغفلة؟!.
ام ان هنالك اصابع خفية تعمل عى تخريب اقتصاد 
البلد بشكل ممنهج وتلعب دورا تخريبيا مكمال لجرائم 

االرهاب الداعيش؟!. 
واصابع بهذا النفوذ وهذه القوة والجرأة والسيطرة 
ال بد ان تقف وراءها ادارة دولية ذات سبطوة وهيمنة 
للتحكبم بمقبدرات العبراق وصبوال لتحقيبق اهداف  

خبيثة مرسومة عى املدى املتوسط وربما القريب !!.

احلرب عىل اليمن ل�م تتوقف بعد

اتقدم باسمي ونيابة عن منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش )جريدة 
املستقبل العراقي ووكالة انباء املستقبل( باحر التعازي واملواساة اىل العب نادي الرشطة 
الريايض )أمجد كلف( بوفاة )والده( املغفور له ان شاء الله سائلني العيل القدير ان يلهم 

ذوي الفقيد الصر والسلوان وان يسكنه فسيح جناته.
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عيل الدراجي
رئيس جملس االدارة


