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الديون تأكل الموازنات الجديدة

      المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية مطلعة, امس االثنين, 
ع�ن »اف�اس« ع�دد م�ن محافظ�ات الوس�ط 
والجنوب بس�بب الدي�ون المتراكمة خال العام 
الماضي, وفيما اش�ارت الى ان تلك المحافظات 
اغرق�ت بالدي�ن الع�ام ج�راء اخطاء حس�ابية 
لعدك كف�اءة دواوينها المالية, اوضحت ان عدم 
تضمي�ن موازن�ة 2015 مبالغ لتس�ديد الديون 

جعلها في »مأزق« ال تحسد عليه.
ل�«المس�تقبل  الب�ارزة  المص�ادر  وقال�ت 
العراق�ي«, ان »عدد من المحافظات الجنوبية ال 
تعي انها مفلسة سلفا بسبب الديون المتراكمة 
عليها للشركات الخاصة واألهلية التي لم تسدد 

للعام الماضي«.
ولفت�ت المصادر ال�ى أن »الدواوي�ن المالية 
لتل�ك المحافظ�ات وقع�ت ف�ي اخط�اء فادحة 
ألنه�ا لم تلتفت الى فقرات الدين العام والخاص 
مما جع�ل بعض المحافظات وعلى رأس�ها ذي 
قار تعلن بش�كل غير مباش�ر افاس�ها وك�ذلك 

محافظة واسط اوقفت كل مشاريعها تقريباً«.
ووصفت ما يحدث ب�«الخسارة الفادحة«.

وشددت المصادر على أنه »قد تلحق بالركب 
محافظات اخ�رى حيث اكتش�ف موظفو هذه 
المحافظ�ات مؤخراً انهم ف�ي ورطة الدين وان 
موازناتهم للسنة الحالية لم تتضمن بنود تسديد 

الديون«.
بع�ض  »تعل�ن  أن  المص�ادر  ورجح�ت 
المحافظات افاسها قريبا بسبب عجز الموازنة 
العامة للدول�ة واألخطاء الحس�ابية في الوقت 
ال�ذي جيرت في�ه حصص تل�ك المحافظات من 
الموازنة الى دعم العمليات العسكرية في االنبار 
وص�اح الدي�ن والموصل رغم انه�ا محافظات 
باالس�م فقط الن بعضها بيد داعش وله موازنة 
كاملة مث�ل الموصل, وأخرى هجرها موظفيها 
مثل صاح الدين والثالثة س�احة منقس�مة بين 
داعش والعسكر وهي االنبار ولها موازنة كاملة 
رغ�م ان ثلث س�كان تلك المحافظات يعيش�ون 
على موازن�ة المحافظات االخ�رى في الجنوب 

والوسط ألنهم نازحون«.
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سيحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الثاث�اء,  الي�وم  الن�واب,  مجل�س  ال�ى 
لمناقش�ة التداعيات االمنية والخروقات 
الت�ي حصل�ت مؤخ�راً ف�ي المحافظات 
الثرث�ار«  »مج�زرة  الس�يما  الس�اخنة 
الت�ي راح ضحيته�ا  االنب�ار  بمحافظ�ة 
اكثر م�ن 100 جن�دي على ي�د عصابات 
»داع�ش«. التحقيق ف�ي »المجزرة« بات 

مطلباً شعبياً السيما وان العاصمة بغداد 
ومحافظ�ات اخ�رى ش�هدت تظاه�رات 
وضغطاً جماهيرياً للمطالبة بإقالة وزير 
الدفاع خالد العبيدي.وكان من المقرر ان 
تس�تجوب لجن�ة االمن والدف�اع النيابية 
الوزير العبي�دي, امس االثنين, لكن االمر 
تأج�ل على ام�ل ان يحضر ال�ى البرلمان 
م�ع العب�ادي.  وفيما توفرت مؤش�رات 
البرلم�ان  ال�ى  العب�ادي  حض�ور  ع�ن 
للوقوف على اس�باب »مج�زرة الثرثار« 

والجهات المقصرة, لم يؤكد وزير الدفاع 
حض�وره للجلس�ة.وقال رئي�س لجن�ة 
االم�ن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في 
مؤتم�ر صحافي عق�ده بمجلس النواب، 
أن »العبادي س�يحضر الى مجلس النواب 
لمناقش�ة الوضع االمني«, مش�دداً على 
ض�رورة حضور وزير الدف�اع مع رئيس 
الوزراء«، معتبرا ان »عدم حضوره شيء 

غير جيد«. 
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غارة اجلوالن وعاصفة احلزم
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
تحولت الغارات االس�رائيلية على 
مواقع الجيش الس�وري في القلمون 
اط�راف دمش�ق وهضب�ة الج�والن 
ف�ي  عادي�ة  مس�الة  ال�ى  المحتل�ة 
اولويات الجامعة العربية واهتمامات 
الدول العربية بل ان السياسة العربية 
النظ�ام  اس�قاط  به�دف  منش�غلة 
الس�وري وااليغ�ال بالع�دوان عل�ى 
الش�عب اليمن�ي اكثر م�ن اهتمامها 
بالمسالة الفلسطينية وبقية القضايا 

العربية ذات االهتمام المشترك!.
الطائ�رات  قصف�ت  البارح�ة 
االسرائيلية االجواء السورية واعانت 
التنظيم�ات  م�ن  اف�رادا  ذل�ك  قب�ل 
والس�ورية  االردني�ة  المتطرف�ة 
والعراقي�ة عل�ى اس�عاف جرحاه�ا 
وادخلتهم المش�افي االسرائيلية في 
ت�ل ابي�ب، ول�م تتوقف المس�اعدات 
للتنظيم�ات  حت�ى  االس�رائيلية 
المتطرف�ة في العراق مث�ل »داعش« 
العراقي�ة  التلفزيوني�ة  والكام�رات 
ول�م  الخب�ر  تخ�ف  ل�م  واالجنبي�ة 
تستطع اخفاء االشارات االسرائيلية 
على وج�ود االس�لحة الت�ي تفد تلك 
الجماع�ات في العراق، م�ا يعني في 
الحقيقة ان اسرائيل تحولت الى جزء 
من جس�م االزمة العربية فتمول كما 
تمول الس�عودية وقطر االرهاب في 
العراق وسوريا وهي مسالة امريكية 

وهدف تلمودي تاريخي بامتياز!.
الجامعة العربية بسكوتها العلني 
هذه المرة على العدوان االس�رائيلي 
ف�ي الج�والن وس�كوتها المقص�ود 
للتدخالت االس�رائيلية، في الش�أنين 
الس�وري والعراق�ي تحدي�داً، بالغت 
في ارتباطها بالسياس�ة االسرائيلية 
وتحول�ت بفض�ل العرب�ي ج�دا نبيل 
العربي الى واجهة للترويج السرائيل!.
لك�ن م�ا ال�ذي تس�تهدفه اس�رائيل 

الجوي�ة  الضرب�ات  م�ن 
لالراض�ي  الصاروخي�ة 
الس�ورية ف�ي ظ�ل صم�ت 
واقليمي  وعرب�ي  امريك�ي 
االس�تهدافات  تل�ك  عل�ى 

االسرائيلية؟!.
اس�رائيل تري�د ان تقول 
وقد قالت بالفعل انها فكت 
ارتباطها باالتفاقية الدولية 
النهاء االش�تباك مع سوريا 
والموقع�ة بعد انتهاء حرب 
1973 وهي بصدد استفزاز 
س�وريا به�دف جره�ا الى 
ح�رب البت�الع المزي�د من 
االراضي الس�ورية اوال كما 
ج�رى ف�ي ابت�الع الجوالن 
عام1967 والهدف االكبر في 
النظرية االسرائيلية تخريب 
االمريكي  االيران�ي  االتفاق 
الن�ووي  البرنام�ج  ح�ول 
االيران�ي عب�ر اجب�ار ايران 
عل�ى التدخ�ل في المس�الة 
الس�ورية من خ�الل تغطية 
الهجم�ات ال����صاروخية 
المحتمل�ة لح�زب الله على 
الحدود الشمالية لفلسطين 
المنطقة  وادخ�ال  المحتلة 
العربي�ة والمحي�ط االمني 

االقليمي بحرب جديدة!.
كل  لدي���ه�ا  س�وريا 
الع���س�كرية  الخي��ارات 

واالمنية المفتوحة ازاء االستفزازات 
االس�رائيلية المتكررة لكنها توقفت 
ع�ن العم�ل بنظري�ة ف�ك االرتب�اط 
الموقع�ة بع�د نهاي�ة حرب تش�رين 
الس�باب تتعلق بالخطط العس�كرية 
الجاري�ة ف�ي مواجه�ة ال�ة ع�دوان 
المتطرف�ة  االرهابي�ة  المجموع�ات 
انه�ا  الس�ورية  القي�ادة  وليقي�ن 
تقاتل اس�رائيل التي تق�ف الى جانب 
ف�ي  االرهابي�ة  المجموع�ات  تل�ك 

س�وريا..اذن  ض�د  العلني�ة  حربه�ا 
س�وريا تح�ارب عمليا اس�رائيل من 
خ�الل حربه�ا الضاري�ة ض�د داعش 
االخ�رى  االرهابي�ة  والمجموع�ات 
فوق االراضي السورية وهي تمارس 
حقها في العمل بنظرية فك االشتباك 

مع اسرائيل!.
التحرش االس�رائيلي فوق هضبة 
الج�والن وقص�ف مواقع عس�كرية 
ه�دف  الس�ورية  االراض�ي  داخ�ل 
س�تراتيجي اس�رائيلي الع�ادة انتاج 

الح�رب في س�وريا وفق المس�ارات 
والن  اوالً  االس�رائيلية  والتوقيت�ات 
االدارة  ثن�ي  ف�ي  فش�لت  اس�رائيل 
م�ع  باالتف�اق  المض�ي  االمريكي�ة 
طه�ران لهذا يقول محلل�ون وخبراء 
س�تراتيجيون ان اسرائيل ال تستطيع 
اس�تهداف البرنامج النووي االيراني 
االزم�ة  اس�تثمار  تس�تطيع  لكنه�ا 
المفتوحة وانشغال دمشق  السورية 
بالح�رب م�ع االره�اب ف�ي الداخل 
الجب�ار  س�ورية  مواق�ع  بقص�ف 

القيادة السورية على فعل شيء على 
الح�دود يدفع بالحرب ال�ى مزيد من 

االشتعال!.
عملي�اً طه�ران وقع�ت االتف�اق 
التطبي�ع  مش�روع  ف�ي  ومض�ت 
السياس�ي واالقتصادي مع الواليات 
المتح�دة والغرب وال يوقفها ش�يء 
من اس�تفزازات تل ابيب على الحدود 
فضال عن ان الرئيس االمريكي اوباما 
ل�م يع�د لديه م�ا يقوله ح�ول االمن 
االس�رائيلي بعد انخراط س�وريا في 

واب�رام  الداخلي�ة  الح�رب 
اي�ران اتفاقا معه�ا والتزام 
عل�ى  االخ�رى  االط�راف 
الحدود الفلس�طينية بشبه 
هدنة ريثما تلتقط االطراف 
الموقع�ة »امري�كا والغرب 
اجل  االنف�اس من  وايران« 
فت�ح صفح�ة جدي�دة ف�ي 
الدولية هي اقرب  العالقات 
واله�دوء  االس�تقرار  ال�ى 
والتعاون والتقاط االنفاس 
منه�ا الى التوت�ر واالرتباك 
عل�ى  والعي�ش  والح�رب 

صفيح التهديدات.
الخاسر الوحيد من وراء 
التحرش���ات االس�رائيلية 
باس�تخدام  واالس�تف��زاز 
الطائ�رات العس�كرية فوق 
اسرائيل  السورية  االراضي 
النها كلما اوغلت بالعدوان 
ب���االس�تنكار  س�تواجه 
الدول�ي والتوتر االمريكي.. 
واش�نطن ل�م تع�د خادمة 
لدى االدارة االسرائيلية بعد 
االتف�اق م�ع طه�ران اذ تم 
استخدام اس�رائيل امريكيا 
اليصال االتفاق الى شوطه 
النهائي وحي�ن انتهى االمر 
في سويس�را باتفاق نهائي 
ت�م التخل�ي ع�ن اس�رائيل 
كورقة ضاغطة في اولويات 

البرنامج النووي االيراني.
الحقيق�ة  ف�ي  تنتق�م  اس�رائيل 
المتح�دة  الوالي�ات  م�ن  لنفس�ها 
االمريكي�ة الت�ي تخلت عنه�ا لصالح 
االتف�اق م�ع طه�ران ولك�ن ف�وق 
ل�ن  وامري�كا  الس�ورية  االراض�ي 
تج�د مانع�ا من ذل�ك م�ادام القصف 
يؤدي الغرض االس�رائيلي االمريكي 
المش�ترك بزي�ادة محن�ة النظام في 
س�وريا واش�عاره بالحصار ويؤدي 

الغ�رض االس�رائيلي الذي يس�تخدم 
السماء الس�ورية مجاال للضغط على 

السماء االمريكية!.
الس�ؤال الذي ل�م يع�د هنالك من 
مب�رر لطرحه عل�ى الذائق�ة العربية 
المس�كونة بالتهديد العربي الرسمي 

وفرق المخابرات والمخبر السري:
اي�ن عاصف�ة الحزم م�ن القصف 
للمج�ال  االس�رئيلي  واالس�تهداف 
القوم�ي العربي اذا ماع�دت الجوالن 
واالراضي السورية مجاال ستراتيجيا 

لالمن القومي العربي؟!.
نقولها ايضا ان السعودية تحارب 
النظام في س�وريا من خالل الطيران 
الحرب�ي االس�رائيلي وتتع�اون معه 
م�ن اجل تقلي�ص نفوذ دمش�ق على 
االراضي الس�ورية فلم�اذا تقف مثال 
السعودية الى جانب سوريا والحرب 
التي يخوضها السوريون في مواجهة 
العدوان ح�رب س�عودية بالضرورة 
السقاط نظام بش�ار االسد وتقسيم 
س�وريا الى مقاطعات درزية وسنية 
يحق�ق  التقس�يم  وم�ادام  وعلوي�ة 
الهدف االس�رائيلي في تفتيت البلدان 

العربية؟!.
ايها العراقيون:

هؤالء هم العرب وهذا هو اقصى 
ماتفعله الشيمة السعودية ازاء عدوان 
اس�رائيلي على سوريا فهل تنتظرون 
الخي�ر منه�م وتتوقع�ون مط�را من 

»عاصفة الحزم« السعودية؟!.
اختم بجملة قاله�ا مظفر النواب 
على قاعة للشعر في بيروت لتوصيف 

الحكام العرب:
القدس عروس عروبتكم؟!.

اه�ال اهال..فلماذا ادخلتم كل زناة 
الليل الى حجرتها!.

الص�وات  الس�مع  تس�ترقون 
بكارتها..

ان حضي�رة خنزي�ر اطه�ر م�ن 
اطهركم!.

الجامعة العربية بالغت في ارتباطها بالسياسة االسرائيلية

النوري: »داعش« خيشى احلشد أكثر من أي قوة بالعالـم
      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر المتحدث باس�م الحش�د الشعبي 
كري�م الن�وري، أم�س االثني�ن، أن تنظيم 
»داع�ش« يخش�ى الحش�د أكث�ر م�ن أي 
ق�وة بالعال�م، مؤكدا أنه ال يوجد ش�خص 
باس�تطاعته منع الحش�د من الدخول إلى 
األنب�ار، فيما طال�ب القائد الع�ام للقوات 
المس�لحة حي�در العب�ادي بفت�ح تحقيق 

ب�«خرق الثرثار« ومحاسبة المقصرين.
وق�ال النوري إن »هن�اك إخفاق حصل 

بالثرث�ار وعلينا معالجة القضية«، مطالبا 
العبادي ب�«إجراء تحقيق في خرق الثرثار 

ومحاسبة المقصرين«.
وأض�اف الن�وري أن�ه »ال يمك�ن ألي 
ش�خص منعنا م�ن الدخول إل�ى األنبار«، 
معتبرا أن »تنظيم داعش يخش�ى الحش�د 

أكثر مما يخشى أي قوة بالعالم«.
وتاب�ع النوري أن�ه »ال يمكن إغفال أي 
طرف في المعادلة الرباعية بتحرير األنبار، 
إذ ال يمكن إغفال دور العشائر كما ال يمكن 
االس�تغناء عن الجيش والشرطة والحشد 

الشعبي صاحب العقيدة الراسخة«.
وأبدى النوري أس�فه ل�«تحول داعش 
إل�ى موق�ع الهج�وم بع�د هزيمت�ه ف�ي 
تكريت وديالى، حيث بدأ داعش في الفترة 

الماضية باالختفاء واالنهزام«.
ب�در  لمنظم�ة  الع�ام  األمي�ن  وكان 
ه�ادي العام�ري أك�د، الي�وم االثني�ن، أن 
تحرير األنبار لن يتم اال بمش�اركة الحشد 
الش�عبي، وفيما بين أن مش�اركة الحش�د 
مرهون�ة بطلب ودعم من رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي، ش�دد على أن قيادة الحشد 

لن تهتم باعتراض »سياسيي الفنادق«.
وأعل�ن األمين العام لحرك�ة »عصائب 
أهل الح�ق« قي�س الخزعلي، أم�س األول 
األحد، أن فصائل الحش�د الشعبي مستعدة 
للمش�اركة بتحري�ر محافظ�ة االنبار من 
سيطرة »داعش«، مشيرا الى أن المشاركة 
بحاجة الى قرار سياسي وطني من القائد 
العام للقوات المسلحة، فيما شدد محافظ 
ض�رورة  عل�ى  ال�راوي  صهي�ب  االنب�ار 
مش�اركة الحش�د م�ع أبن�اء المحافظ�ة 

بتحريرها.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفى الناطق الرس�مي باس�م 
رئاسة الجمهورية خالد شواني، 
أمس االثنين، األنباء التي ترّددت 
تكالي�ف  ف�ي  »اإلس�راف«  ع�ن 
رئي�س الجمهوري�ة إل�ى تركيا، 
الفتاً إلى أن البعض يحاول صرف 
النظر عن النتائج االيجابية لهذه 

الزيارة.
وقال ش�واني، في بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
أنه »تناقلت وس�ائل االعالم أنباء 
غير صحيحة ع�ن تكاليف زيارة 
رئي�س الجمهوري�ة إل�ى تركي�ا 
باالعتم�اد على تصريحات بعض 

السياسيين«.
وأشار ش�واني إلى أنه »ننبه 
البع�ض يح�اول وعب�ر  أن  إل�ى 
ه�ذه التصريحات ص�رف النظر 
له�ذه  االيجابي�ة  النتائ�ج  ع�ن 
الزي�ارة«. وأكد ش�واني »حرصاً 
من رئاس�ة الجمهوري�ة الطالع 
ال�رأي الع�ام على حقيق�ة هذه 
التكالي�ف، وايمان�اً منا بضرورة 
تبني الش�فافية، وكذلك التقشف 
ف�ي المصاري�ف فانن�ا نعلن بأن 
مصاري�ف الزي�ارة إل�ى تركيا لم 
تصل إلى نصف المبلغ المخصص 
أساساً من وزارة المالية لتغطية 
أن  الزيارة«.وش�ّدد  تكالي�ف 
نفقات الزيارة »لم تصل إلى مائة 
أل�ف دوالر«.وأوض�ح أن »الوفد 
تضمن عدداً من الس�ادة الوزراء 
ومس�ؤولين حكوميي�ن وع�ددا 
من االعالميين«.وأردف ش�واني 
أن »رئاس�ة الجمهوري�ة تحتفظ 
اتخ�اذ  ف�ي  القانون�ي  بحقه�ا 
االجراءات القانونية الالزمة بحق 
م�ن يح�اول تضليل ال�رأي العام 
والحصول على الكسب السياسي 

على حساب سمعة الدولة«.

شواين: كلفة زيارة رئيس 
اجلمهورية إىل تركيا لـم 

تصل مئة ألف دوالر

حمافظ االنبار يدعوالعشائر إىل تطويع 
ابنائهم لتحرير املدن

اسرتاليا: انضامم األطباء لـ »داعش« مثري للقلق

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ االنبار صهيب 
الراوي، أمس االثنين، بدء تطوع 
المئات من أبناء العشائر بالحشد 
الش�عبي ف�ي مدين�ة الرمادي، 
داعي�اً عش�ائر المحافظ�ة ال�ى 
تطويع ابنائه�م لتحرير المدينة 

بالكامل من تنظيم »داعش«.
وق�ال ال�راوي »ت�م االتفاق 
م�ع وزارة الدف�اع عل�ى تلبي�ة 
األس�لحة  المحافظة من  حاجة 

الخفيفة والمتوس�طة والثقيلة 
وحس�ب حاج�ة المقاتلي�ن في 
المحافظة«.وأضاف أن »المئات 
م�ن ابن�اء العش�ائر ف�ي مدينة 
الرمادي بدأوا التطوع بالحش�د 
الش�عبي ف�ي مدين�ة الرم�ادي 
والمناطق المحيطة بها«، داعيا 
العش�ائر االنباري�ة ال�ى »الدفع 
بأبنائهم للتطوع لتحرير المدينة 
بالكام�ل م�ن تنظي�م داع�ش«.
وأش�ار ال�ى أن »ابناء العش�ائر 
المتطوعي�ن سيحس�بون عل�ى 

هيئة الحشد الش�عبي التي تدار 
من قبل مجلس الوزراء العراقي 
لتبدأ خدمتهم الرسمية بالخدمة 
ق�ال  جانب�ه،  العس�كرية«.من 
عض�و مجلس محافظ�ة االنبار 
عذال الفه�داوي إن »هناك 750 
مقاتالً من ابناء العشائر يقاتلون 
االمني�ة  الق�وات  جان�ب  ال�ى 
ويخوضون معهم معارك عنيفة 
وشرس�ة ضم�ن قاط�ع ش�رق 
الرمادي وغير مسجلين بالحشد 
أن  الفه�داوي  الش�عبي«.وتابع 

»500 مقاتل من ابناء العش�ائر 
تم تسجيلهم في الحشد الشعبي 
ضم�ن قاط�ع ش�رق الرم�ادي 
قبل اشهر«.يش�ار الى أن عضو 
أركان  االنب�ار  مجلس محافظة 
خلف الطرم�وز أكد، أمس األحد 
)26 نيس�ان 2015(، أن رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح 
الس�تقبال  الحباني�ة  معس�كر 
متطوع�ي العش�ائر، فيم�ا أكد 
بتس�ليحهم  تعه�د  العب�ادي  أن 

وتوفير احتياجاتهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

 أعربت استراليا، أمس االثنين، عن قلقها 
»البالغ« بعد ظهور طبيب اس�ترالي متدرب 
يعمل في صفوف تنظيم »داعش« في العراق 
وس�وريا في شريط فيديو دعائي، الفتة إلى 
أن »انضم�ام ذوي المه�ن الطبي�ة للتنظيم 

اإلرهابي تطور مثير للقلق«. 

ونقل�ت وكال�ة األنب�اء الفرنس�ية ع�ن 
وزيرة الخارجية االس�ترالية جولي بيشوب 
قولها إن »أحد أشرطة الفيديو الدعائية التي 
بثها تنظيم داعش مؤخرا أظهر أحد األطباء 

وعرف نفسه باسم أبو يوسف«.
وأوضح�ت أن »أب�و يوس�ف ق�ال ف�ي 
الش�ريط أن�ه س�افر إل�ى مدين�ة الرقة في 
ف�ي  الطبي�ة  مهارت�ه  الس�تخدام  س�وريا 

مساعدة اإلرهابيين في التنظيم«. 
وأشارت بيشوب إلى أن »الشخص اسمه 
الحقيق�ي ه�و ط�ارق كامل�ة وكان طبيب�ا 
متدربا في مدينة ادياليد االس�ترالية وهرب 

منذ فترة الى خارج البالد«.
وش�ّددت على أن »انضم�ام ذوي المهن 
مثي�ر  تط�ور  اإلرهاب�ي  للتنظي�م  الطبي�ة 

للقلق«.

العامري: حترير االنبار لن يتم إال بمشاركة احلشد
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال االمي�ن الع�ام لمنظمة ب�در هادي 
العام�ري، أمس االثنين، أن تحرير االنبار لن 
يتم اال بمش�اركة الحشد الش�عبي، الفتاً إلى 
أن مشاركة الحشد مرهونة بطلب ودعم من 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال العامري في بيان، تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »معرك�ة تحرير 
االنبار لن تتم اال من خالل المعادلة الرباعية 
المتكون�ة من الجيش والش�رطة والحش�د 

والعش�ائر«.وأكد أن »مش�اركة الحش�د في 
العملي�ة مرهون�ة بطل�ب ودعم م�ن رئيس 

الوزراء حيدر العبادي«.

وأش�ار العام�ري إل�ى أن »مطالبتنا بان 
تك�ون مش�اركة الحش�د بمعرك�ة االنب�ار 
مرهون بطلب من العب�ادي، تهدف الى عدم 
تكرار الحملة البعثية الداعش�ية التي ش�نها 
بع�ض السياس�يين ض�د ابن�اء الحش�د في 

تكريت«.
تهت�م  ل�ن  الحش�د  »قي�ادة  أن  وأردف 
باعتراض سياسيي الفنادق«، مشدداً بالقول 
ان »ما يهمنا االن هو ابناء االنبار وعشائرها 
المقاتل�ة عل�ى ارض الواقع الذي�ن طالبونا 

بكثرة التدخل لحل ازمة المحافظة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الداخلية محمد س�الم الغبان، أمس 
االثنين، أن النصر الذي تحقق في محافظة ديالى 

كان نتيجة الوحدة والتالحم بين مكوناتها.
وق�ال الغب�ان خالل حض�وره مؤتم�ر إعادة 
النازحين ف�ي محافظة ديالى، ان »إس�تراتيجية 
وزارة الداخلية في هذه المرحلة ستسهم بشكل 
كبي�ر في اس�تقرار محافظ�ة ديال�ى والمناطق 
المح�ررة ف�ي باق�ي المحافظات«، الفت�ا الى ان 
»ه�ذه اإلس�تراتيجية تعتم�د عل�ى تمت�ع رجل 
األمن بالمهني�ة العالية في تطبي�ق المهام بعيدا 
والتعام�ل  والقومي�ة،  الحزبي�ة  ال�والءات  ع�ن 

مع المواطنين بش�كل متس�اٍو لتطبي�ق القانون 
وإعادة هيبة الدولة والتصدي بشجاعة لإلرهاب 
والخارجين ع�ن القانون«.وعبر عن اس�تعداده 
»للتضحية بنفسه من أجل إعالء كلمة القانون«، 
داعي�ا ال�ى المحافظ�ة عل�ى حق�وق المواطنين 
المح�ررة  المناط�ق  وممتلكاته�م خاص�ة ف�ي 
ومحاس�بة كل من يس�يء لهم او يعت�دي عليهم 
او يعت�دي عل�ى الممتل�كات الخاص�ة والعامة«.
وأش�ار الغبان الى أن »وزارة الداخلية شددت في 
وقت س�ابق على ض�رورة فتح مراكز الش�رطة 
ف�ي المناطق المحررة كي تأخذ الش�رطة دورها 
ف�ي الحفاظ عل�ى ممتل�كات المواطني�ن وفتح 

المؤسسات التابعة للدوائر الخدمية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وس�ائل إعالم إيرانية، امس االثنين، 
أن زعي�م تنظيم »داعش« أب�و بكر البغدادي مات 
في مستشفى إس�رائيلي بمرتفعات الجوالن بعد 
اصابته بهجوم للجيش العراقي والحشد الشعبي 

غربي العراق.
وقالت وكالة »انباء فارس« في تقرير لها ، إن 
»زعيم تنظيم داعش االرهاب�ي المدعو بأبي بكر 
البغدادي قد توفي في مستش�فى إس�رائيلي في 
مرتفع�ات الجوالن المحتلة بع�د تعرضه لهجوم 
مش�ترك للجيش العراقي والحشد الشعبي غربي 

العراق«.وأضافت الوكالة أنه »قبل وفاة البغدادي 
نتيجة الضربة تم نقله الى مستش�فى اس�رائيلي 

في مرتفعات الجوالن المحتلة ليموت هناك«.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت، 
ف�ي )21 نيس�ان 2015(، تقري�راً ع�ن أب�و بكر 
البغ�دادي كتب�ه مارتن تش�ولوف اش�ار فيه الى 
إصاب�ات البغدادي، وقدم تقييم�اً لذلك الزعم في 
تغري�دة ل�ه عل�ى موقع تويت�ر قال فيه�ا إنه »ال 
يس�تطيع تأكيد الش�ائعات عن م�وت البغدادي، 
وان�ه مصدره قال ل�ه انه ما يزال حي�اً لكن لديه 
اصاب�ة في العم�ود الفقري وان�ه كان يعالج في 

احدى المستشفيات في الموصل«.

الغبان: سنطبق القانون بشجاعة 
ونحاسب اخلارجني عنه

وكالة فارس: املجرم البغدادي مات يف مستشفى إرسائييل 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، أم�س االثنين، 
إفش�ال مخطط�ات »الع�دو« ف�ي تدمي�ر ناظ�م 
التقس�يم شمال غرب الفلوجة، مؤكدًة أن الناظم 
يعمل بصورة تامة.وقال المتحدث بإسم العمليات 
العميد س�عد معن إن »الجهد الهندس�ي في قيادة 

عمليات بغداد قام بمعالجة 95 عبوة ناس�فة في 
ناظم التقسيم وأفشل مخططات العدو في تدمير 

ناظم التقسيم«.
وأضاف معن أن »الناظم يعمل بصورة تامة«.
وأعلنت قي�ادة عمليات بغداد ع�ن دخول القوات 
األمنية الى ناظم التقس�يم، مؤكدة أنه تم تطهير 

الناظم بالكامل من سيطرة تنظيم »داعش«.

عمليات بغداد: إفشال خمططات »العدو« بتدمري ناظم التقسيم
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط اسماء خريجي المعاهد النفطية الذين تمت الموافقة على تعيينهم على 
مالك شركة نفط الشمال.

وقالت الوزارة في بيان أنه »تم ش�مول ال%10 االوائل الدارس�ين في الكليات بالتعيين بعد 
تقديم مايؤيد قطع عالقتهم بالكليات المنسبين اليها وتقديمه تعهد بعدم عودته اليها في حالة 

صدور قرار اعادة الطلبة المرقنة قيودهم مستقبال«.
واش�ار الى ان »مدة مباشرة الخريج المسموح بها في الشركة المنسب اليها تكون 3 اشهر 

من تاريخ صدور هذا االمر«.
وأوضح ان »بسبب االوضاع االمنية واستيالء داعش على بعض المناطق فلن يقبل من تثبت 
علي�ه تهمة التورط مع تل�ك العصابات«.واكمل البيان ان »القرار تضمن من�ح المدراء العامين 
للشركات النفطية صالحية اجراء تغيير جهة التعيين بين شركاتهم دون الرجوع الى الوزارة«، 

مشيرا الى ان »االمر ينفذ اعتبارا من تاريخه اعاله«.

النفط تعلن أسامء خرجيي املعاهد الذين متت املوافقة عىل تعيينهم

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ال�وزراء  رئي�س  س�يحضر 
مجل�س  ال�ى  العب�ادي  حي�در 
النواب, اليوم الثالثاء, لمناقشة 
التداعيات االمني�ة والخروقات 
ف�ي  مؤخ�راً  حصل�ت  الت�ي 
المحافظات الس�اخنة الس�يما 
»مج�زرة الثرث�ار« بمحافظ�ة 
االنبار الت�ي راح ضحيتها اكثر 
من 100 جندي على يد عصابات 

»داعش«.
»المج�زرة«  ف�ي  التحقي�ق 
بات مطلباً ش�عبياً السيما وان 
العاصم�ة بغ�داد ومحافظ�ات 
تظاه�رات  ش�هدت  اخ�رى 
للمطالبة  وضغط�اً جماهيري�اً 
خال�د  الدف�اع  وزي�ر  بإقال�ة 

العبيدي.
ان  المق�رر  م�ن  وكان 
تس�تجوب لجنة االمن والدفاع 
العبيدي, امس  الوزي�ر  النيابية 
االثني�ن, لكن االم�ر تأجل على 
ام�ل ان يحضر الى البرلمان مع 

العبادي.  
وفيما توفرت مؤش�رات عن 
حض�ور العبادي ال�ى البرلمان 
للوقوف على اس�باب »مجزرة 
الثرث�ار« والجه�ات المقصرة, 
لم يؤكد وزي�ر الدفاع حضوره 

للجلسة.
وق�ال رئي�س لجن�ة االم�ن 
والدف�اع النيابية حاكم الزاملي 
ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي عق�ده 
بمجل�س الن�واب، أن »العبادي 
س�يحضر ال�ى مجل�س النواب 
االمن�ي«,  الوض�ع  لمناقش�ة 

مش�دداً عل�ى ض�رورة حضور 
وزير الدفاع مع رئيس الوزراء«، 
معتبرا ان »عدم حضوره شيء 

غير جيد«.
يش�ار الى أن الزاملي أكد أن 
تأجيل اس�تضافة وزي�ر الدفاع 
بطلب م�ن رئيس الوزراء حيدر 

العبادي.
القائ�د  الزامل�ي,  ودع�ا 
الع�ام للقوات المس�لحة خالل 
حض�وره جلس�ة البرلمان إلى 
تقديم حل�وال وإجابات واضحة 
والحفاظ  األمني�ة  للخروق�ات 

على أرواح المقاتلين.
»لجنت�ه  أن  الزامل�ي  واك�د 
ستدعو إلى إعادة رسم الخطط 
الق�وات  وهيكل�ة  األمني�ة 
العسكرية«, مشيرا الى »وجود 
الئح�ة مقترح�ات وتوصي�ات 
س�ترفعها اللجن�ة النيابية إلى 
رئاس�ة مجلس ال�وزراء لألخذ 

بها«.
ب�دوره, لف�ت عض�و لجنة 
األم�ن والدف�اع النيابي�ة ماجد 
الجلس�ة  ان  ال�ى  الغ�راوي 
المخصص�ة الس�تضافة القائد 
العام للقوات المس�لحة ووزير 
الدف�اع س�تكون علني�ة، مبيناً 
أن أب�رز الملف�ات الت�ي س�تتم 
األمن�ي  التده�ور  مناقش�تها 
االنبار وبيجي ومالبس�ات  في 

أحداث الثرثار.
الن�واب  »مجل�س  أن  وأك�د 
ولجن�ة األمن والدف�اع دعا إلى 
جلس�ة االس�تضافة, لمعرف�ة 
تفاصي�ل حادثة ناظمي الثرثار 
مجل�س  داعي�ا  والتقس�يم«, 

ب�دوره  »القي�ام  إل�ى  الن�واب 
في اس�ناد الحكوم�ة والقوات 
االمنية في محاربتها المجاميع 

االرهابية«.
وقب�ل ي�وم م�ن حض�وره 
للبرلمان,  قال العبادي في كلمة 
القاها خ�الل ترؤس�ه اجتماع 

العلي�ا  التنسيقس�ة  الهيئ�ة 
المنتظم�ة  غي�ر  للمحافظ�ات 
بإقليم ف�ي محافظة كربالء إن 
»هناك تهويال واسترخاص للدم 
العراقي يم�ارس من قبل تجار 
الحروب«، الفتا ال�ى أن »هناك 
حمل�ة غريبة من�ذ اربع�ة ايام 

وصور مفبركة تناولها البعض 
الذي�ن يدعون انها اس�ر لجنود 

عراقيين من قبل داعش«.
الص�ور  »تل�ك  أن  وأض�اف 
قديمة وكانت أليزيديين وقالوا 
إنها من ناظم الثرثار«، متسائال 
»ماه�ي المصلحة لدفع الجنود 

بأن يتركوا مواقعهم«.
وأوضح العبادي أنه »ال يوجد 
من قتل في ناظم التقسيم سوى 
من استش�هد بعجالت مفخخة 
كبيرة ومدرعة وهم امر الفرقة 
وخمس�ة جنود و23 جريحا«. 
وكانت رئي�س حرك�ة »إرادة« 

النائب حنان الفت�الوي أعلنت، 
أم�س االول األحد, عن إنجازها 
مل�ف اس�تجواب وزي�ر الدفاع 
خال�د العبيدي داخ�ل البرلمان، 
مش�يرة إل�ى أن ذلك ج�اء على 
خلفية »شبهات« بعقود تسليح 
وما حدث بناظ�م الثرثار فضالً 

عن تغييرات حصلت بالوزارة.
وش�هدت العاصم�ة بغ�داد, 
امس االثنين, انطالق تظاهرات 
شعبية للمطالبة باقالة العبيدي 
عل�ى خلفية حادث�ة »الثرثار«, 
تبرئ�ة  األخي�ر  يح�اول  فيم�ا 
س�احته من التقصير من خالل 
»المج�زرة«,  تكذي�ب حص�ول 
عملي�ة  قي�ادة  م�ن  وتمكن�ه 
عسكرية استطاع خاللها انقاذ 
المحاصري�ن, وه�ذا ما روجت 
التواص�ل  مواق�ع  بع�ض  ل�ه 

االجتماعي )فيسبوك(.
وكانت وس�ائل إعالم محلية 
»داع�ش«  أن  ذك�رت  وعربي�ة 
أقدم على إعدام عشرات الجنود 
الحش�د  وعناص�ر  العراقيي�ن 
الش�عبي بع�د محاصرتهم في 
منطقة الثرثار شمال الفلوجة، 
ما أثار اس�تياءا م�ن قبل نواب 
طالب�وا  الذي�ن  وسياس�يين 
بالتحقي�ق ف�ي الح�ادث، فيما 
ذه�ب البع�ض ال�ى المطالب�ة 

باقالة وزير الدفاع.
)داع�ش(  تنظي�م  أن  يذك�ر 
يسيطر على مناطق واسعة من 
األنبار، مركزها مدينة الرمادي، 
منذ أكثر من س�نة، وأن القوات 
تح�اول  والعش�ائرية  األمني�ة 

التصدي له.

وزير الدفاع لم يؤكد حضوره.. واألمن البرلمانية: غيابه شيء غير جيد

        المستقبل العراقي/فرح حمادي

كش�ف رئي�س تحال�ف نينوى 
الوطني، حنين القدو أن معسكرات 
محافظ نينوى اثي�ل النجيفي غير 
مؤهلة لدحر »داعش« في الموصل، 
الفتا إل�ى أن أغلب المتواجدين في 
تلك المعس�كرات هم من المنتمين 

لحزب البعث المقبور.
يأت�ي ذلك بالتزام�ن مع تحذير 
قائ�د عملي�ات نينوى الل�واء نجم 
الجب�وري س�كان الموص�ل بعدم 
االقت�راب م�ن النق�اط االعالمي�ة 
والمنتش�رة  بداع�ش  الخاص�ة 
بجانب�ي الموصل االيمن االيس�ر, 

لتفادي وقوعهم ضحية للضربات 
الجوية.

وقال القدو إن »النجيفي يحاول 
أن يف�رض نفس�ه عل�ى الحكومة 
لتحري�ر الموص�ل إال أن المقاتلين 
ال  المعس�كرات  ف�ي  موجودي�ن 
لدح�ر  القت�ال  روح  يمتلك�ون 
داعش ف�ي الموص�ل«، الفت�ا إلى 
أن »المقاتلي�ن أعدادهم قليلة جدا 

وهم ينتمون للبعث المنحل«.
وأش�ار إلى أن »تحال�ف نينوى 
ُيج�ري تنس�يقا م�ع منظم�ة بدر 
لتحرير الموصل بعد تحرير مناطق 
المحافظة بالكامل«، مبينا أنه »في 
حال تم دخول المقاومة اإلسالمية 

والحش�د العش�بي والجي�ش يت�م 
خالل أي�ام قليلة إب�ادة داعش في 

الموصل«.
كردس�تان  إقلي�م  أن  يذك�ر 
الع�راق يحتضن ثالث معس�كرات 
تضم متطوعين م�ن أهالي نينوى 
لمقاتل�ة تنظي�م داع�ش وتحري�ر 
ف�ي  للنائ�ب  المحافظة.وس�بق 
الكردس�تاني  الديمقراطي  الحزب 
أردالن ن�ور الدين ان اكد  أن رئيس 
بح�ث  العب�ادي  حي�در  ال�وزراء 
م�ع التحال�ف الدولي ف�ي زيارته 
االخي�رة إل�ى واش�نطن إمكاني�ة 
تحرير الموصل بعد ش�هر رمضان 
المبارك.وبين نور الدين، أن »زيارة 

العب�ادي األخي�رة إل�ى الوالي�ات 
المتح�دة األميركي�ة ه�ي من أجل 
بح�ث الخط�ة المركزية م�ع دول 
التحال�ف إلنه�اء وج�ود عصابات 
داع�ش االرهابي�ة ف�ي الموص�ل 

وباقي مدن العراق«.
وع�ن اخ�ر التط�ورات االمنية 
مص�در  كش�ف  الموص�ل,  ف�ي 
امن�ي ف�ي محافظ�ة نين�وى، عن 
مقت�ل قائدي�ن بارزين ف�ي تنظيم 
»داع�ش« االرهابي ف�ي منطقتين 
منفصلتي�ن ف�ي الموص�ل مرك�ز 
تدمي�ر  ع�ن  معلن�ا  المحافظ�ة، 
سيارتين ل�«داعش« بقصف جوي 
في محور الكس�ك.وقال المصدر، 

ان مجموع�ة مس�لحة قامت بقتل 
مس�ؤول شؤون العش�ائر لداعش 
احم�د عل�ي الغضب�ان )ابوعل�ي( 
بع�د خروج�ه م�ن ب�ادوش غرب 
الموص�ل، مبين�ا ان العملي�ة تمت 
بواس�طة القاء رمانة يدوية قرب 

سجن بادوش
وذكر بان )ابو علي( كان يشارك 
في مؤتمر عشائري خاص بإعالن 
البيع�ة لتنظيم »داعش« االرهابي.

كما كشف المصدر عن مقتل قيادي 
كبي�ر ف�ي »داعش« يدعى حس�ن 
عل�ي الجب�وري والملق�ب حس�ن 
الصكالوي بقصف جوي لطائرات 
التحالف على ق�رى بناحية القراج 

جنوب شرق الموصل.
واش�ار الى ان الص�كالوي هو 
احد المتورطين بانفجار الس�يارة 
المفخخة قرب القنصلية االمريكية 

في عنكاوا بمحافظة اربيل.
عل�ى صعي�د ذي صل�ة, لف�ت 
المص�در ب�ان طائ�رات التحال�ف 
الدولي ش�نت قصفا جوي�ا عنيفا 
عل�ى مواق�ع ل�«داع�ش« في حي 
فلس�طين جنوب ش�رقي الموصل 
ودورة اليرم�وك غربييه�ا وق�رب 
جام�ع الورش�ان ف�ي الرش�يدية 
شمالي المدينة.في الغضون, جدد 
قائ�د عملي�ات نينوى الل�واء نجم 
وتحذيرات�ه  تأكيدات�ه  الجب�وري 

الس�ابقة لس�كان الموص�ل بعدم 
االقت�راب م�ن النق�اط االعالمي�ة 
والمنتش�رة  بداع�ش  الخاص�ة 
بجانب�ي الموصل االيمن االيس�ر، 
منوه�ا ال�ى انه�ا ضم�ن االهداف 
المحددة م�ن قبل طي�ران الجيش 

العراقي والتحالف الدولي.
وكان ارهابي�و تنظيم »داعش« 
قد سيطروا على اجزاء واسعة من 
محافظ�ة نين�وى في العاش�ر من 
ش�هر حزيران من الع�ام الماضي 
ومن ث�م تم�ددوا ال�ى محافظات 
صالح الدين وكركوك وديالى، بعد 
انس�حاب مفاجئ للق�وات االمنية 

العراقية المكلفة بحمايتها.

معسكرات النجيفي  تغص بـ »البعثيني« .. وحتالف نينوى يستبعد قدرهتم عىل حترير املوصل

العبــادي يواجـه البـرملــان لتفسيــر جمــزرة »الثرثـار«
وتظاهرات يف بغداد واملحافظات

مقتل ابزر قادة »داعش« بالمدينة بضربات جوية

»تصحيح متييزي« يفرج عن حمكوم باإلعدام وهيدر »اعرتافًا« 
       المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

ل�م تقتنع محكم�ة التمييز االتحادي�ة بإدانة 
احد المتهمين عن جريمتي قتل، وذهبت إلى ابعد 
من ذلك مسقطة ما نسب إليه وقررت بموجبهما 
اإلفراج عنه.وكان المتهم قد أس�ندت إليه عمليتا 
اغتيال طالت ضابطاً ومنتس�باً في اس�تخبارات 
وزارة الداخلي�ة، وأق�ّر ابتداًء بعد إلق�اء القبض 
عليه بهما؛ ألنه وحس�بما أفاد منت�م إلى تنظيم 

إرهابي.
تراجع عن أقواله أمام محكمة الجنايات، التي 
وج�دت أن األدلة األخرى كافي�ة إلدانته وقررت 
س�جنه مؤبداً، لك�ن محكمة التميي�ز طلبت في 

بداية األمر تشديد العقوبة إلى اإلعدام.
وكي�ل الم�دان اعترض على الق�رار الجئاً إلى 
اح�د ط�رق الطع�ن المنص�وص عليه�ا قانون�اً 
والمع�روف بتصحيح القرار التميي�زي، واحتج 
ببع�ض البراهين الت�ي أقنعت الهيئة الموس�عة 

الجزائية في محكمة التمييز بقبوله شكلياً.
أتض�ح بع�د ذل�ك، إن اعتراف�ات الم�دان في 
مرحل�ة التحقي�ق ق�د حصلت م�ن دون حضور 
وكيل�ه، والمدعي العام، فضالً ع�ن ادعائه بأنها 
انتزع�ت تحت تأثير اإلكراه، وان ما أدلى به جاء 
متعارض�اً مع وقائع مس�جلة بموج�ب إفادات 
الش�هود الس�يما في توقي�ت ارت�كاب الجريمة 
وعدد المش�اركين فيها.وع�ّدت محكمة التمييز 

أن إق�رار المتهم ش�ابه عيب وتناق�ض، وأنه لم 
يعزز بأدلة أخرى كافية لبناء حكم قانوني سليم 

وبالتالي فان األدلة غير كافية لإلدانة.
لك�ن ق�رار اإلفراج ل�م يعط الض�وء األخضر 
لإلخ�الء عن س�بيل المته�م، كون�ه مطلوباً عن 

قضايا أخرى لم تحسم بعد.
 ويقول المدعي العام في المحكمة المركزية 
المنظم�ة  والجريم�ة  باإلره�اب  المتخصص�ة 
خالص كاظم جبر، أن »استجواب المتهم يعّد من 
أهم إجراءات الدعوى الجزائية فهو ينطوي على 

ضمانات يجب توفرها«.
وتاب�ع جب�ر أن »قان�ون أص�ول المحاكمات 
الجزائي�ة ن�ص على وج�ود المحامي ف�ي أثناء 

اس�تجواب المته�م«، الفتاً إلى أن�ه »بخالفه تعد 
هذه اإلجراءات ال قيمة لها وباطلة«.

وأوض�ح »في حال عدم حض�ور المحامي أو 
ع�دم مقدرة المتهم على توكيل�ه، فأن المحكمة 
تتول�ى انتداب محام له، وتدفع أتعابه من خزينة 
الدولة«.وأك�د جبر أن »الدس�تور العراقي النافذ 
ن�ص على ه�ذه الضمان�ة، وحرم جمي�ع أنواع 
التعذي�ب النفس�ي والجس�دي والمعامل�ة غي�ر 
اإلنس�انية وال يعتّد بأي اعت�راف انتزع بموجب 
اإلكراه«.أم�ا بخصوص االّدع�اء العام، أجاب أن 
»المش�ّرع نص عل�ى حضوره أيضاً اس�تجواب 
المته�م، كم�ا اوجب على قاض�ي التحقيق طلب 

ذلك في دعاوى الجنايات«.

ويج�د جبر أن »أهمي�ة وجود نائ�ب المدعي 
العام في االس�تجواب تكمن في مهامه بوصفه 
مراقباً على مشروعية قرارات قاضي التحقيق«.

ون�ّوه إل�ى أن »حض�ور المتهم مبدئي�اً أمام 
المحكم�ة يع�ّد ضمان�ة ل�ه، لك�ن وج�ود نائب 
المدعي الع�ام معه يعزز ه�ذه الضمانة، وليس 
تشكيكاً في عمل القاضي الذي عليه إعالم األول 
باإلج�راءات الت�ي يتخذها خالل 3 أي�ام لتمكينه 

من االطالع على الدعوى«.
وأكم�ل بالق�ول إن »وجود االدع�اء العام في 
القضاي�ا ذات الطاب�ع اإلرهابي ل�ه خصوصية، 
كونه يتابغ حض�ور المتهم ويطل�ع على أقواله 

والتأكد من عدم تعرضه إلى التعذيب«. 

إقرار المتهم بالقتل متناقض ولم يعزز بأدلة أخرى
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 تفت�ح مس�اراً خامس�اً في الح�رب على 
س�وريا، يه�دد كل المس�ارات األخ�رى التي 
ع�ن  وحلفاؤه�ا  المعارض�ة  فيه�ا  تبح�ث 
إعادة تش�كيل صفوفها، س�واء كان ذلك في 
مؤتمرات كازاخستان، أو السعودية، أو مصر، 
أو مع المبعوث األممي إلى س�وريا س�تيفان 
دي ميس�تورا في جنيف، حيث يبدأ المبعوث 
اختب�ار إحياء رميم العملية السياس�ية خالل 
ال  المش�اورات،  م�ن  مفتوَحي�ن  ش�هَرين 
تس�تثني، للمرة األولى، ممثل�ي المجموعات 
المس�لحة م�ن كل االتجاه�ات، إال م�ا وضع 
منه�ا على الئح�ة اإلرهاب، مث�ل »داعش« أو 

»جبهة النصرة«.
جس�ر الش�غور الت�ي اجتاحتها عش�رات 
األرت�ال م�ن الجماع�ات »الجهادي�ة«، ه�ي 
نفس�ها التي اس�تخدمتها المخابرات التركية 
في عملية كس�ب قبل عام، الختراق الس�احل 

السوري، وأخفقت.
وتعك�س العملية تبلور تحال�ف قطري � 
تركي � س�عودي متين في الش�مال السوري 
حول غرف�ة عملي�ات إنطاكيا، الت�ي يمكنها 
وحده�ا، تنس�يق وقي�ادة عملي�ات م�ن هذا 
النوع، وعلى هذا المستوى من التخطيط. كما 
تعكس احتدام الصراع، والعمليات العسكرية، 
إلس�قاط أوس�ع جبهات ممكنة في الش�مال 
السوري، وانتهاز فرصة الهدنة التي تلتزمها 
إيران، وضي�ق دائرة المناورة الديبلوماس�ية 
والعس�كرية لحليف دمش�ق، عش�ية توجهه 
نحو تحرير ن�ص االتفاق النووي النهائي مع 
الواليات المتحدة، وهو أحد األثمان الميدانية 
التي ق�د يدفعه�ا الس�وريون، ريثم�ا تتضح 
التس�ويات واالتجاه�ات اإلقليمي�ة م�ا بع�د 

االتفاق.
كان�ت  إذا  عم�ا  التس�اؤل  ينبغ�ي  وال 
»عاصف�ة الحزم«، والعدوان الس�عودي على 
اليمن، س�ينبتان فرعاً س�ورياً لهم�ا أم ال، إذ 
إن »عاصف�ة الحزم« واقع قائم في الش�مال 
الس�وري، فيما اس�تطاع الجيش الس�وري و 
»ح�زب الل�ه« اس�تيعاب آثارها ف�ي الجنوب 
واالس�تيالء على مثلث من الق�رى في أرياف 

القنيط�رة ودرع�ا ودمش�ق، كان يس�تهدف 
محاص�رة الجيش الس�وري وس�ط حوران، 
والتق�دم م�ن ريف دمش�ق الغرب�ي الجنوبي 

نحو العاصمة.
واألرجح أن فشل التقدم جنوباً، وتسارع 
االتف�اق الن�ووي اإليران�ي - األميركي، عززا 
قوة االستقطاب ضد سوريا، إلى حد موافقة 
س�لفية  أو  »إخواني�ة«  الفصائ�ل،  جمي�ع 
»جهادي�ة« وأمراء الحرب م�ن كل اتجاه على 
توس�يع العملي�ات العس�كرية ف�ي الش�مال 
الس�وري، للس�يطرة على ش�ريط من المدن 
يش�مل إلى إدلب وجس�ر الش�غور ج�زءا من 
أرياف الالذقية وحلب، بعد أن استأثر »داعش« 
بالرق�ة ودير الزور، ورفض األكراد االنضمام 
إلى مشروع تركي ينهي أي أمل بإنشاء اإلدارة 

الذاتية، ويقضي على آفاق تطويره.
وم�ن أج�ل ذل�ك، يس�تأنف الس�عوديون 
واألت�راك والقطري�ون، ف�ي إط�ار الهج�وم 
الش�امل الذي تقوم به الرياض في المنطقة، 
مس�اراً مفتوح�اً من�ذ أع�وام، ض�د الجي�ش 
الس�وري، تجلى في الهجوم على مدينة إدلب 
وإس�قاط معبر نصي�ب األردني - الس�وري، 
بق�رار س�عودي، م�ن دون أن يك�ون ل�ه أي 
أهمي�ة إس�تراتيجية، باس�تثناء الحاج�ة إلى 
أكبر ع�دد من ممكن من الضرب�ات المعنوية 
إلى الس�وريين، حتى ولو خسرت عمان أكثر 

مما تكسب، وهي ال تكسب شيئاً.
وتقول مصادر في المعارضة السورية إن 
التحضير لغزو الش�مال الس�وري بدأ منذ آذار 
الماضي، بعد إعادة هيكلة غرفة العمليات في 
إنطاكيا، وإن اللمس�ات األخيرة وضعت على 
الخط�ط خالل الزيارة الت�ي قام بها ولي ولي 
العهد السعودي محمد بن نايف إلى أنقرة في 

السادس من نيسان الحالي.
ويقول مس�ؤول س�وري معارض، يتابع 
العمليات العس�كرية، إن أكثر من 20 ضابطاً 
من االستخبارات السعودية رافقوا محمد بن 
ناي�ف، ونس�قوا العمليات مع االس�تخبارات 

التركية. 
اختي�ار  أدى  فق�د  المص�در  وبحس�ب 

إل�ى  الت�ي س�تقوم بالعملي�ة  المجموع�ات 
خالفات م�ع االس�تخبارات األميركية، وإلى 
اس�تقالة القائد السابق للعمليات الخاصة في 
القيادة المركزية األميركية الجنرال ميخائيل 
ناغات�ا، ال�ذي يش�رف أيض�ا عل�ى تدريب ما 
تسمى »بقوة المعارضة المعتدلة« و »الجيش 

الوطني الحر«، بالتفاهم مع األميركيين.
وكان األت�راك والس�عوديون ق�د اطلعوا 
األميركي المس�تقيل عل�ى قرارهم بمواصلة 
االعتماد على القوى األكثر فاعلية في القتال، 
مثل »النصرة« والجماعات الشيشانية التابعة 
لالس�تخبارات التركية، وانعدام فائدة الرهان 
عل�ى إنش�اء مجموع�ات مقاتل�ة جدي�دة ال 
تمتل�ك خبرة كافية. ورج�ح الخيار التركي - 
الس�عودي في فرض »النص�رة« والجماعات 
باعتب�ار  معه�م،  تعم�ل  الت�ي  »الجهادي�ة« 
أن الق�وة الوحي�دة الت�ي يمكنه�ا مواجه�ة 

»داعش«، كما يطال�ب األميركيون والحد من 
انتش�ارها في الشمال الس�وري، ال يمكن أن 
تك�ون إال »جهادية« س�لفية، وم�ن الطبيعة 
نفس�ها، وأنه ال يمكن ألي قوة »علمانية« أو 
غير ذي طابع »جهادي« سلفي أو إسالمي أن 
تواجه »داعش« مستقبال أو الجيش السوري. 
كما أقر القطري�ون واألتراك والس�عوديون، 
من خ�الل عملية جس�ر الش�غور، بمحورية 
دور »النصرة«، ولذل�ك لم يعد مطروحاً، على 
الغالب، أي جهد لمواصلة الضغط عليها، لكي 
تنق�ض بيعته�ا إلى تنظي�م »القاع�دة«، قبل 
ضمها إلى الق�وى »الثورية« وإعادة تأهيلها، 
إذ إن أقصى ما حصلت عليه مساعي إقناع أبو 
محم�د الجوالني هو تغريدتي�ن متناقضتين، 
ج�اءت األولى من »ش�رعي النص�رة« جنوباً 
سامي العريدي، الذي سخر من العرض، فيما 
قال أبو البراء الشامي، أحد مؤسسي الجبهة، 

إن�ه ال ضير من نقض البيع�ة إذا كان في ذلك 
فائدة ل�� »الثورة«. واألرج�ح أن الخوف من 
األثر العكس�ي للضغوط هو الذي دفع األتراك 
والقطريين والس�عوديين إل�ى تجاهل الطلب 
األميركي، ألن نقض البيعة ل� »القاعدة« كان 
س�يؤدي إل�ى هج�رة مقاتلي »النص�رة« إلى 
داع�ش، وانقس�امها مجدداً. وش�كلت غرفة 
العملي�ات من ق�وى تبايع »القاع�دة« كلياً أو 
جزئياً، م�ن »جبهة النص�رة«، فالمجموعات 
الشيش�انية في »جنود الش�ام« التي يقودها 
و  الفرق�ان«،  »ل�واء  و  الشيش�اني،  مس�لم 
»أح�رار الش�ام«، وكتيبة تركس�تانية حديثة 
13 م�ن  الس�وري  الجي�ش  التش�كيل، قت�ل 
مقاتليها ف�ي إحدى غاراته قب�ل يومين على 
تل حمكي االس�تراتيجي. ويق�ول المصدر إن 
المقاتلين حصل�وا، عبر التمويل الس�عودي، 
عل�ى كميات كبيرة م�ن الصواريخ األميركية 

المض�ادة للدبابات من طراز »تاو«، باإلضافة 
إل�ى المخ�زون الذي اس�تولت علي�ه »جبهة 
النص�رة« م�ن مس�تودعات حرك�ة »حزم«، 
المصنفة »معتدل�ة«، عندما قامت بتصفيتها 
قبل ثالثة أش�هر في س�لقين. وتعبر العملية 
عن مدى تحول الس�احة السورية، من ساحة 
ح�رب أهلي�ة، إل�ى ب�ؤرة مفتوح�ة لتصفية 
حسابات س�عودية - إيرانية - تركية بأدوات 
ل�م تع�د بالض�رورة محلي�ة، بعد أن فش�لت 
المعارضة الس�ورية في تكوين جناح مسلح 
يعتد به قادر على فرض س�لطتها على مجرد 
قرية من القرى التي تسيطر عليها، وصمتها 
بع�د أن رد رئيس »مركز دعاة الجهاد« ورأس 
الهجوم الس�لفي »الجهادي« عل�ى إدلب عبد 
الله المحيس�ني، على طلب »االئتالف« إقامة 
إدارة مدني�ة ف�ي إدلب، مجيباً ب�أن »من دفع 
الدم، هو من يدير األرض، ويطبق الشريعة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

هل تتحول »عاصفة احلزم« إىل سوريا؟
من دون الهجوم على مدينة جسر الشغور، كان يمكن 

االكتفاء بإحصاء أربعة مسارات، متفاوتة األهمية، 
تحيط بالعملية السياسية في سوريا.

جسر الشغور، التي تعرضت إلى غزو من تحالف تركي 
ـ سلفي، وإلى احتالل تركي بالوكالة، تقوم به »جبهة 

النصرة« و»الفصائل اإلسالمية« األخرى

ع�ودة إلى اليوم الذي اندلع�ت فيه نيران الحرب على اليمن. كانت 
األه�داف واضح�ة، والنواي�ا معلنة. يعرفه�ا القاص�ي والداني. فقد 

استهدفت تحقيق ما يلي:-
التظاه�ر باس�تعادة ش�رعية الرئي�س اليمني اله�ارب )هادي(. 
وهو من األهداف التكتيكية التمويهية المرحلية، ويمثل القش�ة التي 

ستقصم ظهر البعير السياسي المثقل بالمشاكل. )تمويه وتكتيك(
تحويل الحوثيين من مس�اراتهم السياس�ية الوطنية، وإقحامهم 

في منزلقات المواجهات الحربية غير المتكافئة. )توريط وخداع(
تأجي�ج الص�راع )الس�ني الش�يعي(، أو )الس�عودي اإليران�ي(، 
وتوس�يع رقعة الصراع إلحراق المنطقة برمته�ا. )تالعب بعواطف 

الناس(
تدمير البني�ة التحتية لليمن، وإعادة الش�عب اليمن�ي إلى الوراء. 

)خرائط جديدة(
الدعوة إلخضاع اليمن لوصاي�ة االحتالل الغربي بذريعة الحفاظ 
عل�ى أمن الخط�وط المالحية المارة عبر مضيق ب�اب المندب. )لعبة 

المضايق الدولية(.
تحوي�ل الس�واحل اليمنية برمتها إلى س�واحل ملتهب�ة، بموازاة 
الس�واحل الصومالية، التي مزقتها المليشيات والعصابات والقبائل، 
وبالتالي تحويل المقتربات الس�احلية لحوض باب المندب إلى رقعة 
متهم�ة بممارس�ة القرصنة الدولية ضد الس�فن والناقالت التجارية 
الماخرة بين باب المندب ومضيق هرمز. وباالتجاه الذي يمنح بوارج 
األساطيل الحربية الغربية بالتمدد لتشمل مياه الخليج العربي وخليج 
عم�ان والبحر العرب�ي والمحيط الهندي والبح�ر األحمر حتى خليج 

السويس وخليج العقبة. )التمهيد إلعالن اإلمبراطورية األمريكية(.
إع�الن االنح�راف الحاد في بوصلة السياس�ة الس�عودية بزاوية 
180 درج�ة. فس�عودية الملك )س�لمان( تختلف اختالف�اً جذرياً عن 
س�عودية الملك )عبد الل�ه(، آخذين بنظر االعتبار، أن س�عودية )عبد 
الل�ه( هي التي وف�رت المالذات اآلمن�ة لعلي عبد الل�ه صالح، وزين 
العابدين بن علي، وحس�ني مبارك، أما الي�وم فصار هؤالء من أعداء 
سعودية )سلمان(. )التمرد على األعراف الموروثة(. إعادة رسم دور 
الس�عودية في المنطقة وتحويلها إلى قوة طائفية إقليمية لمواجهة 
الق�وة الطائفي�ة اإليراني�ة. عل�ى اعتب�ار أن الطرفين يمث�الن أقوى 
أطراف الصراع )السني الشيعي(. وهكذا تبنت السعودية قرار الحرب 
البديلة بينها وبين إيران، بمالعب ثانوية غير مباش�رة. فالس�عودية 
تح�ارب إيران على ملعب اليمن، وإيران تحاربها على مالعب الش�ام. 
)الشرق األوس�ط الجديد(.  رغبة السعودية العارمة لفرض هيمنتها 
على دويالت المنطقة، باعتبارها الدولة المرشحة للعب دور )شرطي 
الخليج(. وه�و الدور القديم الذي كانت تلعبه إيران في زمن الش�اه، 
والذي تحول مؤقتاً بيد قطر، وظلت قطر تتمس�ك به حتى يومنا هذا. 
بس�بب غياب الالعبين الكبار، أو بس�بب تأجل مسألة )الحزم( للجهة 

التي ستحسم النصر  لصالحها. )مسألة وقت(
ختام�ا نقول: يتضح لن�ا أن الحرب لم تكن طائفي�ة بالمرة، وإن 
كان�ت تبدو كذل�ك في ضوء م�ا تبثه فضائي�ات التضلي�ل والتطبيل. 
فالغاية عند الكبار تبرر الوسيلة، وما الطائفية واإلرهاب، والتظاهر 
بمكافحة اإلرهاب إال أدوات ووسائل استعانت بها حكومات المنطقة 

لتمزيقنا وبعثرتنا وتشتيتنا وتجزئتنا.
والله يستر من الجايات

كاظم فنجان احلاممي
ممالك اخلليج.. عىل طريق االهنيار

   كريستوفر م. ديفيدسون

بعد ص�دوره للمرة األول�ى باللغة 
اإلنكليزي�ة ع�ام 2013، ع�ن مطبعة 
»هيرس�ت«، وم�ن ث�م ع�ن »مطبعة 
جامع�ة أوكس�فورد«، تص�در الي�وم 
الطبعة الرابعة لكتاب »ما بعد الشيوخ: 
االنهي�ار المقبل للممال�ك الخليجية«. 
اإلع�الم  وس�ائل  اس�تعرضته  وق�د 
الدولية بشكل واسع، فُنِشرت مقاالت 
حول�ه ف�ي »ذا إيكونومس�ت«، و»ذا 
إندبندن�ت«، و»ذا غاردي�ان«، والكثير 
من الصح�ف والمج�الت الرائدة. كما 
اقُتِبَست بعض أقسام الكتاب ونشرتها 
مجلت�ا »فوري�ن أفي�رز«، و»فوري�ن 
بوليس�ي«. وفي وقت س�ابٍق من عام 
2014، صدرت نسخة باللغة الفارسية 

عن الكتاب في طهران.
وم�ع اقت�راب نهاية ع�ام 2014، 
يس�رني التصديق على ه�ذه الترجمة 
الرس�مية إلى اللغة العربية لكتاب »ما 
بع�د الش�يوخ«، والتي آمل أن تس�اعد 

ف�ي إيصال أفكار الكتاب إلى ش�ريحة 
أكبر وأكثر نقداً من القراء.

ومما ال شك فيه أن الكثير قد تغير 
منذ نشر اإلصدار األول للكتاب، في ظل 
االضطراب�ات غير المس�بوقة التي ما 
زالت تواجهها منطقة الخليج، )ُعرف 
المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق 
من شبه الجزيرة العربية، وإلى الغرب 
من إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ، 
بينها البحر الجنوبي، والبحر السفلي، 
وخليج البصرة، بالنس�بة لسكان بالد 
الرافدين قديماً. وس�ماه العرب كذلك 
خليج ُعمان، وخليج القطيف، وخليج 
البحرين، وغيرها من التسميات. إال أن 
أول من أطلق عليه »بحر فارس« فهو 
االس�كندر األكبر المقدون�ي بناًء على 
المعلومة التي زوده بها قائده البحري 
)نيارخ�وس( ع�ام 326 ق. م. حي�ن 
عودته بأس�طوله من الهند عن طريق 
مضي�ق هرمز، فكان م�ن الطبيعي أن 
يمر بمحاذاة الس�احل الفارس�ي فلم 
يعل�م بأن هن�اك س�احالً عربي�اً لهذا 

الخليج أيضاً لذا عّرف المنطقة المائية 
التي عبرها، لقائده االس�كندر، باس�م 

»بحر فارس«.
وق�د اس�تخدم التس�مية نفس�ها 
الملك الفارس�ي )داريوش األول( بين 
أع�وام 521-486 ق.م.، ث�م تس�ربت 
هذه التسمية كذلك لكل دول وكيانات 
الغ�رب األوروب�ي، وبقي�ت متداول�ة 
حتى عند بعض الرحالة والجغرافيين 
الع�رب ف�ي تل�ك العص�ور. إال أنه في 
ستينيات القرن العش�رين استخدمت 
جامع�ة ال�دول العربية اس�م الخليج 

العربي بدالً من الخليج الفارسي.
ولك�ن لم يتم تثبيت هذه التس�مية 
في الخرائط واألطالس والموسوعات 
الجغرافية الصادرة باللغة االنكليزية. 
لغ�ط وس�وء فه�م  أي  م�ن  وبعي�داً 
نس�تخدم  س�وف  التس�ميات،  له�ذه 
مصطل�ح »الخلي�ج« بدالً م�ن الخليج 
الفارس�ي ال�ذي اس�تخدمه المؤل�ف 
في الكتاب، باعتبار أن هذه التس�مية 
أصبحت مشهورة إعالمياً في عصرنا 

الحاض�ر( والعالم العرب�ي في أعقاب 
ثورات الربي�ع العربي في عام 2011. 
على مس�توى خارجي، ب�رزت جهود 
خط�رة، ومس�ببة للخالف�ات، قامت 
به�ا بع�ض الق�وى، وكان أغلبها من 
الممال�ك الخليجي�ة، وق�د هدفت في 
معظ�م األحي�ان إل�ى إخم�اد ش�علة 
الكوس�موبوليتية العربي�ة، ومظاهر 
الجدي�د،  العرب�ي  السياس�ي  النظ�ام 
والتي حظينا بشرف رؤيتها في ميدان 
التحري�ر في القاهرة، وفي غيرها من 

المدن العربية على مدار ذلك العام.
وباعتقادي، تنبثق هذه الجهود من 

ثالثة معسكرات:
أواًل، محور مناهض للثورة بشكل 
صريح، برئاس�ة الري�اض وأبو ظبي، 
اللتين تسعيان إلى دعم الديكتاتوريات 
الجديدة وترس�يخ حكمها – وتحديداً 
في مصر – وذل�ك لتقويض محاوالت 
إنش�اء مزيد من الحكومات التمثيلية 
ف�ي المنطقة. ثاني�اً، معس�كٌر يدَّعي 
تأيي�ده للديمقراطية، تمول�ه الموارد 

الهائلة في قطر، ويدعمه النفوذ التركي 
الكبي�ر – ويب�دو أنه�م يس�تخدمون 
منظمات إسالمية سياسية موجودة، 
كآلي�ة رجعي�ة لبل�ورة النتائ�ج التي 
تب�دو بعيدة م�ن روح الربي�ع العربي 
ف�ي المنطقة. أما ثالًثاً، ف� »معس�كر 
المقاومة« الذي يضم نظام األسد في 
س�وريا، وحكومة بغ�داد المحاصرة، 
إلى جان�ب إيران وحلفائه�ا. وهؤالء 
العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  أخذته�م 
بغت�ًة، ول�م يضط�روا إل�ى التص�دي 
للضغوط�ات والثورات المحلية فقط، 
إنم�ا للمح�اوالت االنتهازي�ة لكل من 
المحاور الرجعي�ة المناهضة للثورة. 
وق�د وج�دوا فرص�ة ذهبي�ة إلزال�ة 
أعدائه�م القدام�ى. وفي تل�ك األثناء، 
ش�عر المجتمع الدول�ي بالخطر جراء 
قيام “داعش”، التي تش�كل، من دون 
أدنى ش�ك، المظهر األس�وأ حتى اآلن 
م�ن بي�ن الجه�ود المناهض�ة للربيع 
العرب�ي، وهي، عل�ى األغلب، مرتبطة 

بأحد هذه المعسكرات أو أكثر.

من حزمات عاصفة احلزم

Mindshare MENA is Number-One at Industry Awards Show
Dubai, United Arab Emirates – April 
23rd, 2015  – Mindshare, which is part 
of WPP, is a global media agency 
network helping clients to make col-
laborative and adaptive decisions 
across their paid, owned, and earned 
marketing in real-time. The team is 
pleased to announce that Mindshare 
MENA received the highest number of 
awards at the Festival of Media MENA 
2015, as well as the prestigious titles 
of “Agency Network of the Year” and 
“Campaign of the Year.”
The agency dominated the edition of 
the MENA Festival of Media, which 
honors innovative media campaigns 
across the region. Several offices 
were recognized for their work, includ-

ing Mindshare Dubai’s Nissan “Jadid-
ha & Actionha” and Infiniti “Hosting 
Infiniti: From Saudis to Saudis” cam-
paigns, Mindshare Tunisia’s Tunisie 
Telecom “Keep Our Beaches Clean” 
campaign, Mindshare Egypt’s Egyp-
tian Energy Conservation Initiative, 
and Mindshare Lebanon’s “Tarboosh: 
Never Grow Up” Gandour campaign. 
Mindshare was selected for awards 
in a wide array of categories ranging 
from highest effectiveness to best use 
of content, receiving a total of 12 Fes-
tival of Media awards. 
In addition to being named “Agency 
Network of the Year,” Mindshare Tu-
nisia was also awarded the “Cam-
paign of the Year” for a wildly popular 

cleanup initiative for telecommunica-
tions giant Tunisie Telecom. The cre-

ative campaign encouraged beach-
goers to collect and deposit litter into 
a special scale device in exchange 
for high-speed mobile internet. The 
campaign’s audience was so inspired 
by the concept that they continued to 
collect garbage far beyond the mini-
mum limit until the beach was com-
pletely clean. 
“This has been an exciting awards 
season for Mindshare MENA,” says 
Mindshare MENA CEO Samir Ayoub. 
“It’s an honor to be recognized for 
our team’s innovation in campaigns 
across various markets in the MENA 
region, and we are particularly proud 
to be chosen as ‘Agency Network of 
the Year’ and ‘Campaign of the Year’ 

among many talented agencies. The 
credit for such a big achievement 
goes to our clients and teams who 
developed these outstanding cam-
paigns” 
The Festival of Media MENA was in-
augurated in 2007 in order to stimu-
late dialogue about media, become 
a hub for industry networking, and 
showcase excellent initiatives and 
campaigns from create agencies 
across the Middle East. This year 
marks the first Festival of Media 
MENA, thanks to a joint venture be-
tween C Squared and Mediaquest, 
which operates across the region in 
Algiers, Beirut, Dubai, Jeddah, and 
Riyadh.
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يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصة أدناه التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف 
الجدول ( والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية. واالطالع عىل املستمسكات 
املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة 

.)www.moh-gov-iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq(
 علما ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون دوالر هو )60,500( 
سـتون الف وخمسمائة دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من 
مليـون دوالر هـو )121,000( مائة وواحد وعرشين الـف دينار غري قابل للرد 
ويتحمل من  ترسـو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم  ارفاق العروض 
املقدمـة )االعمـال املماثلة(   اما التامينات االولية التي يجب ان تكون بنسـبة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة 
مرصفية ضامنة او سـندات القرض التي تصدرها الحكومة العراقية  علما ان 
طريقة الدفع سـتكون )حسـب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او 

حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
  وعىل من  ترسو عليه املناقصة  رضورة تقديم التامينات القانونية  البالغة %5 
من قيمة العقد وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او 
مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم 
زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة 
عىل استفسـارات املشـاركني سـيعقد  قبل سـبعة ايام من موعد الغلق املثبت 

ادناه.

وزارة املالية 
ديوان التامني

رقم االجازة 2015/33
تاريخها 2015/4/12

اجازة ممارسة اعامل التامني
اسـتنادا إىل احكام املادة 17 من 
قانـون تنظيـم اعمـال التامـني 
 2005 لسـنة  التامـني  واعـادة 
وتعليمات منح اجازة ممارسـة 
اعمـال التامـني واعـادة التامني 
رقـم 8 لسـنة 2007 ولحصـول 

املوافقة عىل طلب
رشكة املفتن للتامني

تقـرر منحهـا اجازة ممارسـة 
اعمال التامينات العامة ولفروع 
يف  عليهـا  املنصـوص  التامـني 
تعليمات فروع انواع التامني رقم 

9 لسنة 2007 
رئيس ديوان التامني وكالة
بغداد يف 22/مجادي االخر /1436هـ
املوافق 12/نيسان/2015 م

محكمة االحوال الشخصية  / كركوك
العدد / 649/ش2015/2

اىل املدعى عليه / والء صائب شاكر
بتاريـخ 2015/4/19 وبالعدد اعـاله اصدرت محكمة 
االحـوال الشـخصية يف كركـوك  قـرارا يقـي  الحكم 
بالتفريـق للهجـر بينـك وبني زوجتـك املدعية )اسـيا 
حسـني سـلطان( قـرارا قابـال لالعـرتاض والتمييـز 
وبالنظـر ملجهولية  محل اقامتـك لذا قرر تبليغك اعالنا 
وبصحيفتـني  رسـميتني ويف حالـة عـدم اعرتاضـك 
او الطعـن تمييزا بها سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض مصطفى احمد كريم

فقدان
هويـة  منـي  فقـدت 
صادرة من كلية املنصور 
مرحلـة   / الجامعـة 
هندسـة  قسـم  ثانيـة 
 / بأسـم  الربامجيـات 
خطاب عمر ضاري فمن 
يعثر عليها تسـليمها اىل 

جهة االصدار .

تنويه
املسـتقبل  نـرش يف جريدة 
 /  955 بالعـدد  العراقـي 
 2015  /  4  /  26 االحـد 
بـداءة  محكمـة  اعـالن 
البرصة 515 / ب / 2015 
ذكر اسـم املدعى عليه رقم 
) 4 ( اوالي عمـران مالـك 
خطأ والصحيـح هو الوي 
عمـران مالـك لـذا اقتىض 

التنويه .

اعالن
قـدم املدعي ليـث كريم شـاكر  طلبا يروم 
فيـه تبديل لقبه مـن العاني  اىل الشـمري   
فمن لديه اعـرتاض عىل الدعـوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي احمد  كريم شاكر  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من العاني  اىل الشـمري   
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديريـة خالل مدة اقصاها عرشة 
ايـام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
قـدم املدعـي حاتم حميد ضـاري  طلبا 
يـروم فيـه تبديـل اسـم ابنه مـن فهد  
إىل حسـني    فمـن لديـه اعـرتاض عىل 
الدعـوى مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعـوى وفق احـكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
قدم املدعي حاتم حميد ضاري  طلبا يروم 
فيه تبديل اسـم ابنه من بكـر  إىل عباس    
فمن لديـه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

فقدان هوية
فقـدت مني الهوية بأسـم 
رايض(  عبـاس  )فاضـل 
اختصاص كهرباء عام رقم 
االصدار )395374( بتاريخ 
الرجـاء   1984  /10  /28
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

محكمة بداءة الصويرة
العدد 466 / ب / 2014 

اعالن
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية السيارة املرقمة 158644 / بغداد خصويص نوع واز 
قيـادة موديـل 1985 فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف السـاعة الثانية عرش ظهرا من 
اليوم الخامس عرش من اليوم التايل للنرش مسـتصحبني معهم 10 % من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي الداللية واالعالن .
املواصفات : 

- رقم السيارة / 158644 / بغداد خصويص .
- نوع السيارة / واز قيادة اخرض اللون .

- اوصافها / حالة السيارة وسط وفيها تآكل من جميع الجهات .
- القيمة التقديرية / 4000000 / اربعة ماليني دينار .

القايض عامر عبد الله خرض

رشكة اعايل اخلليج لالستثامرات العقارية والسياحية – مسامهة خاصة
حرضات السيدات والسادة مسامهي رشكة الزوراء لالستثامر املايل – مسامهة خاصة 

اعالن دعوة
اىل السادة مسامهي رشكة اعايل اخلليج لالستثامرات العقارية والسياحية

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اسـتنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 رقم 1997 املعدل وتنفيذا لقرار 
مجلس االدارة بجلسـته املنعقـدة بتاريـخ 2015/3/24 يرسنا دعوتكم 
لحضور اجتماع الهيئة العامة السـنوي الذي سـيعقد يف الساعه الحادية 
عرش من صباح يوم املصادف االحد  2015/5/17 يف مقر الرشكة الكائن 
بغـداد / الكـرادة / حي بابل / محله 925/ زقاق شـارع 32/مبنى 152 
ويف حالـة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل اىل يوم املصادف 

2015/5/24 يف نفس املكان والزمان املعينني يف جدول االعمال االتي 
1-مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة لعام 2014 واملصادقة 

عليه
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املنتهية 

يف 2014/12/31واملصادقة عليهما
3-اقرار تعيني هيثم عباس سلمان مراقب حسابات لعام 2013 و 2014

4-تعيني مراقب حسابات لعام 2015
5-براءة ذمة رئيس و اعضاء مجلس االدارة 

6-زيادة راسمالها الرشكة من 20,000,000,000 عرشين مليار دينار اىل 
80,000,000,000 ثمانـون مليار دينار وفق احكام املادة 55 اوال لغرض 

ممارسة الرشكة نشاطها وللمصادقة عليه 
7-مناقشة موضوع االقرتاض من املصارف املجازة

راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املسـاهمني لسند انابة او بوكالة 
مصدقة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل 
ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع مع ابرار شـهادة االسهم االصلية 
وفقـا لنـص املادتني 91 و94 من قانـون الرشكات رقم 21 لسـنة 1997 

وتعديالته.

اعالن املناقصة الخارجية املرقمة )E2S_002(   وبكلفة تخمينية 
)210,000( مئتـان وعـرشة االف دوالر امريكـي املدرجه ضمن 
املوازنـة االسـتثمارية / 2015 تبويـب 10 ـ 4 ـ 11  )رضورة 
االطالع التفصيـي عىل رشوط االعالن لوجود تعديالت واضافات 

عليها( محطة كهرباء الدورة الحرارية 
تعلـن املديريـة العامة النتاج الطاقـة الكهربائية عـن مناقصة 

لتجهيز ) Booster pump عدد /2(. 
فعـىل الراغبني من الـرشكات واملكاتب املسـجلة رسـميا داخل 
العراق وخارجه تقديم عطاءاتهـم عىل املناقصة املذكورة اعاله 
التي يمكـن الحصول عىل كمياتهـا ومواصفاتها ورشوطها من 
قسـم العالقات واالعالم يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي 
سـاحة غرناطة محلة )109( شـارع )19( بنايـة )15( ص.ب 

.)1085(
لقاء مبلغ قدره )100000 الف( دينار فقط غري قابل للرد يسلم 
اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات املطلوبة 
املدرجة ادنـاه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه 
رقم املناقصة وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات، علما ان 
اخر موعد لغلق املناقصة سـيكون الساعة الثانية عرش بتوقيت 

بغداد ليوم الثالثاء املوافق 12 / 5 / 2015 .
وسيهمل كل عطاء غري مستوفيا للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق 

املناقصة.

إعـالن
وزارة الصحة/ الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد  فتح العطاء .

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

اعــالناملنطقة الوسطى

املدير العام وكاله

رئيس جملس االدارة
عبد اهلل سعد عاصم
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النقل تنصب بوابات الكرتونية يف مداخل الكاظمية املقدسة
   واسط/المستقبل العراقي

أقام قس�م رياض األطفال في كلية التربية االساس�ية بجامعة 
واس�ط ندوة علمية بعنوان النظريات الحديثة في تفس�ير س�لوك 
التوح�د ل�دى األطفال بمش�اركة خب�راء ومختصين م�ن مختلف 
الجامعات العراقية  باإلضافة الى عدد من معلمات رياض األطفال 
في مدينة العزيزية. وتهدف الندوة الى دراسة مشكلة انتشار مرض 
التوح�د ل�دى األطفال ومعرفة األس�باب والتش�خيص والمظاهر 
المصاحبة لها واالحتياطات التي يجب على العائلة والمؤسس�ات 
األكاديمية األخذ بها لتالفي هذه المش�كلة وأيضا امكانية عالجها 
س�واء كان من الناحية الطبية ام من الناحية التربوية والنفس�ية.

وبحس�ب بي�ان للجامعة,تلقته”المس�تقبل العراقي”,فان “الندوة 
تضمنت مناقش�ة ثالثة محاور،  األول عن نظرة تحليلية ألس�اليب 
تش�خيص التوح�د وط�رق عالج�ه تناول�ه  الباحث الدكت�ور عبد 
ال�رزاق محس�ن مس�عود التدريس�ي في كلي�ة التربي�ة بالجامعة 
العراقية”,مضيف�ا ان “المح�ور الثان�ي ناقش مفه�وم اضطراب 
طيف التوحد ونسبة انتشاره وأنواعه واهم أسبابه  تناوله الباحث 
الدكتور سعدي جاسم عطية التدريسي في كلية التربية األساسية 
بالجامع�ة المس�تنصرية”. ولفت البي�ان الى ان “المح�ور الثالث 
كان بعن�وان ) التوحد مش�كلة العصر( تطرق في�ه الدكتور جعفر 
جابر جواد رئيس قس�م رياض األطفال في كلية التربية األساسية 
جامعة واسط إلى  مشكلة التوحد ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة 
وف�ق الواقع واإلمكان�ات المتاحة تناوله”. وخرج�ت الندوة بعدة 
توصي�ات منه�ا نش�ر الوعي حول مش�كلة التوحد والس�يما لدى 
الوالدين والكوادر التربوية والتدريس�ية ، ضرورة الفحص الطبي 
للطلبة الذين يعانون من مشكالت في التعلم واستقبال المعلومات 
، التأكي�د عل�ى دور وس�ائل االع�الم للتوعي�ة بخط�ورة التوحد ، 
وإش�راك عدد من معلمات رياض االطفال بدورات تدريس�ية حول 
التوحد واس�تخدام بعض اختبارات ال�ذكاء لتحديد قدرات االطفال 

العقلية .

     بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إعادة تشغيل خط محطة سد حديثة 
الكهرومائي�ة بناحية البغدادي في االنب�ار بطاقة 133 ك ف.وقال 
المتحدث الرسمي باسم الوزير محمد فتحي, إن “المالكات الفنية 
والهندس�ية لوزارة الكهرباء تمكنت من إعادة تشغيل خط محطة 
س�د حديثة الكهرومائية بناحية البغدادي في االنبار بطاقة 133 ك 
ف، بعد انقطاع عدة أش�هر”.وأضاف فتحي انه تم “تشغيل وإنارة 
المجم�ع الس�كني ف�ي ناحي�ة البغدادي”.يذكر أن محط�ة حديثة 
الكهرومائي�ة الت�ي تنت�ج طاق�ة 1050 ميغا واط، تع�د ثاني اكبر 
محط�ة إنتاج كهرومائية بعد محطة س�د الموص�ل وتحتوي على 

ستة محطات توليدية.

جامعة واسط تقيم ندوة علمية
حول سلوك التوحد لدى االطفال

الكهرباء تعيد تشغيل خط 
حمطة سد حديثة الكهرومائية

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل، امس االثنين، 
عن نص�ب بواب�ات الكترونية تعمل 
بنظام�ي البطاق�ة الذكي�ة والبصمة 
ف�ي مداخل مدين�ة الكاظمي�ة، فيما 
أكدت أن هذا النظام يعد طفرة نوعية 
لزيادة اإليرادات ودعم الجهد األمني 
في السيطرة على العجالت المفخخة 

التي تستهدف المرائب. 
وقال�ت الوزارة في بيان صحفي، 
النق�ل  إلدارة  العام�ة  “الش�ركة  إن 
بواب�ات  بنص�ب  ق�ات  الخ�اص 
الكتروني�ة تعم�ل بنظام�ي البطاقة 
الذكي�ة والبصمة ف�ي مداخل مدينة 
الكاظمية المقدسة والبياع”، مؤكدة 
أن “هذا االنجاز تم بتوجيه من وزير 
النق�ل باق�ر الزبيدي بتقدي�م أفضل 

الخدمات للمواطنين”. 
وأضافت الوزارة، أن “العمل بهذا 
النظ�ام م�ن ش�أنه تحقي�ق العدالة 
لمستخدمي المرائب، واالستدالل على 
معلوم�ات دقيقة من خ�الل النتائج 
التي تظهرها مخرج�ات هذا النظام 
والتي تحقق نتائج أمنية وإحصائية 
وخدمية ودراسات مستقبلية ال غنى 

عنها لصالح الوطن والمواطن”.
وتابعت، أن “هذا النظام يعد طفرة 
نوعية ف�ي عم�ل مرائب الس�يارات 
العائدة للشركة العامة للنقل الخاص 
م�ن خالل زي�ادة اإلي�رادات وتنظيم 
دخول وخروج السيارات إضافة الى 
دعم الجهد األمني في السيطرة على 
العج�الت المفخخ�ة التي تس�تهدف 

المرائب”.
يذك�ر أن وزارة النقل عملت على 
افتتاح العديد من المش�اريع الحديثة 

في مجال النقل، ف�ي حين دعا وزير 
النق�ل باق�ر الزبي�دي ال�ى ض�رورة 

تفعيل االس�تثمار وتحويل ش�ركات 
ال�وزارة ال�ى رابح�ة، مش�دداً عل�ى 

ضرورة العم�ل ب�”عقلي�ة تجارية” 
تساعد في تحقيق األرباح.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت ش�ركة الرض�وان العامة احدى 
ش�ركات وزارة الصناع�ة والمع�ادن عن 
مباشرتها بأنتاج الدفعة الصخرية لمصنع 
الص�ب الجاه�ز البريكاس�ت.وقال مدي�ر 
عام الش�ركة وكالة حامد عواد محمد في 
تصري�ح صحفي, بأن “العمل جاري حاليا 
النتاج القوالب الخاصة بعقد بناء  مدارس 
الش�ركة  ان  ال�ى  التربي�ة مش�يرا  وزارة 
ستباش�ر ببناء م�دارس محافظ�ة ديالى 
والبالغ عددها عش�رة مدارس”.من جانب 
اخر, ذكر مدير الشركة ان “شركته تسعى 
الس�تحصال موافقة وزارة الصناعة على 
ابرام عقود للمشاركة مع شركات عالمية 
رصينة المانية وأمريكية وإماراتية وغيرها 
من الشركات المعروفة”.ولفت محمد الى 
ان “ش�ركته اكملت دراس�ة وإحالة تسعة 
منها لغرض فتح خط�وط انتاجية جديدة 
وتشغيل االيدى العامة وتطوير امكانيات 
العاملي�ن  وتوس�يع النش�اط الصناع�ي 
داخ�ل الش�ركة ليش�مل انش�اء خط�وط 
الحراري�ة  والمب�ادالت  المراج�ل  انت�اج 
والمعدات النفطية وانشاء خطوط النتاج 
الصمامات المختلف�ة للصناعات النفطية 
وخطوط اخرى النتاج المصاعد والساللم 
الكهربائية وادواتها االحتياطية فضال عن 
التع�اون مع ش�ركات عالمية ف�ي مجال 
الصب الجاهز البريكاست ) انشاء الهياكل 
واالبني�ة الهيكلية والمش�بكات الحديدية 
واس�تثمارالمكائن  وتأهي�ل   ) المختلف�ة 
العمالق�ة ف�ي الش�ركة لتصني�ع االدوات 

االحتياطية للمكائن والمعدات الثقيلة.

    البصرة/المستقبل العراقي

أعلنت محافظة البصرة، امس االثنين، 
تنفي�ذ حمل�ة للحد م�ن ظاهرة التس�ول 
والباعة المتجولين، وأعربت عن خشيتها 
من استغاللهم لتنفيذ عمليات “إرهابية”، 
فيم�ا أكدت دائ�رة صح�ة المحافظة بدء 
ال�كالب  ب�”إب�ادة”  الخاص�ة  حملته�ا 

السائبة.
المستش�ار األمن�ي لمحافظة  وق�ال 
البص�رة المش�رف عل�ى الحملة جس�ام 
الحمد، إن “الحملة التي تنفذ من قبل فوج 
الط�وارئ التاب�ع لقيادة ش�رطة البصرة 
بإش�راف ديوان المحافظة ستشمل كافة 
مناط�ق المحافظة من أج�ل القضاء على 
ظاهرة التس�ول والباعة المتجولين التي 

انتشرت في تقاطعات المحافظة”.
وأض�اف الحمد أن “حكوم�ة البصرة 
المحلي�ة تخش�ى م�ن عملي�ة اس�تغالل 
المتسولين والباعة المتجولين في عمليات 
من شانها اإلضرار بأمن المدينة”، مشيرا 
إل�ى أن “الحملة ستس�تمر لع�دة أيام من 
اجل الحد م�ن هذه الظاهرة التي أصبحت 
س�يئة للغاية وإيقاف اس�تغاللها من قبل 

جهات وافدة ال تمثل أهالي البصرة”.
م�ن جهته�ا, قال�ت مدي�رة القط�اع 
الثان�ي في دائ�رة صحة البصرة نس�رين 
وجه�ت  المحافظ�ة  “إدارة  إن   ، س�الم 
دائرة صحة البصرة بتش�كيل لجنة إلبادة 
الكالب السائبة بالتعاون مع المستشفى 
البيطري في المحافظة”، مبينا أن “الكثير 
من ش�كاوى المواطنين وصلت ألينا بهذا 

الخصوص”.

الصناعة تنتج القوالب 
اخلاصة ببناء املدارس 
بطريقة الصب اجلاهز

البرصة تنفذ محلتني
للحد من التسول وإبادة 

الكالب السائبة
     بابل/المستقبل العراقي

اع�د ديوان الوقف الش�يعي ف�ي العراق 
خطة خاص�ة بتنمية الس�ياحة الدينية في 
بابل بغية تفعيلها في األيام القليلة المقبلة 
الستثمار مواردها المالية في تمويل قطاع 
الس�ياحة الديني�ة وتنفيذ مش�اريع تأهيل 
المراقد الدينية في المحافظة. وقال رئيس 

ديوان الوقف الش�يعي عالء الموسوي على 
هام�ش زيارته لمحافظ�ة بابل، إن “ديوان 
الوقف الش�يعي اع�د خطة خاص�ة بتنمية 
الس�ياحة الدينية في بابل الستثمار وجود 
المراق�د الديني�ة في المحافظ�ة”. واكد أن 
“تنشيط السياحة الدينية في بابل من شأنه 
أن ينعك�س إيجابا عل�ى الواقع االقتصادي 
من خ�الل توفير م�وردا ماليا يس�اهم في 

تمويل المشاريع وتأهيل المرافق السياحية 
ف�ي المحافظ�ة دون الحاج�ة لالموال من 
الحكوم�ة االتحادية”. وبين أن “بابل تمتاز 
بكث�رة المراق�د والمقامات الش�ريفة التي 
تتجاوز ال� 300 مرقد ومزار جميعها محط 
احت�رام وتقدي�س ل�دى جمي�ع العراقيين 
وبمختل�ف طوائفه�م م�ا يش�كل وس�يلة 
جذب س�ياحية مهم�ة وخاص�ة للوافدين 

م�ن الخارج”. وأضاف أن�ه “من الضروري 
اس�تثمار ه�ذا الع�دد الكبير م�ن المزارات 
المقدس�ة في تفعيل الس�ياحة الدينية في 
المحافظة خاصة وانها تتوسط محافظتي 
النج�ف وكرب�الء وتمثل حلق�ة وصل بين 
هاتي�ن المحافظتي�ن المقدس�تين وبقي�ة 
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب م�ا يجعل 

عملية تنشيط السياحة فيها امر بسيط “.

الوقف الشيعي: نخطط لتنشيط السياحة الدينية يف بابل

    بغداد/المستقبل العراقي

قررت اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء 
العراق�ي، امس االثنين، تش�كيل لجن�ة لمتابعة 
ص�رف مس�تحقات المش�اريع المنج�زة ، فيما 
تعهدت بحل مش�كلة تأخر تس�ليم المستحقات 

للمقاولين والشركات بأقرب وقت ممكن.
الوطن�ي  االعم�ال  مجل�س  رئي�س  وق�ال 
العراقي كريم الش�مري، ان “اللجنة االقتصادية 

ف�ي مجلس ال�وزراء اس�تمعت الى م�ا طرحته 
باالجتم�اع االخير لها بش�أن معاناة الش�ركات 
والمقاولي�ن الذي�ن انج�زوا اعم�ال ومش�اريع 
مختلف�ة لصال�ح القطاع الحكوم�ي، كونهم لم 
يحصل�وا على مس�تحقاتهم المالية من الجهات 
الحكومية، بسبب الضائقة المالية التي تعيشها 
الدولة”.وأض�اف  ومؤسس�ات  وزارات  بع�ض 
الشمري أن “هذه الحالة ش�ملت عدداً كبيراً من 
رج�ال االعم�ال  العراقيين وأنعكس س�لباً على 

عملهم، نتجت عنه مش�اكل عشائرية وقانونية 
اثرت سلباً في س�معة الدولة والقطاع الخاص، 
مبين�اً أن “الموضوع لق�ي اهتماماً وتجاوباً من 
الجمي�ع وخاصة ال�وزراء باللجن�ة االقتصادية 
.وتابع رئيس مجلس االعمال الوطني أن “اللجنة 
االقتصادية أوصت بتش�كيل لجن�ة لمتابعة هذا 
الموض�وع المه�م وتعهدت بحل�ه بأقرب وقت، 
ألن�ه يعك�س ص�ورة القط�اع الخ�اص وثقت�ه 
بالحكوم�ة وم�ن أج�ل اس�تمرارية المش�اريع 

السيما وان الدولة العراقية ال تزال تعاني أزمات 
مالية ال يمكن النهوض بها اال بمساعدة القطاع 
الخاص.يذكر ان العديد من المؤسسات العراقية 
تعان�ي ضائق�ة مالية كبي�رة بس�بب انخفاض 
اي�رادات الدول�ة العراقي�ة نتيج�ة االنخف�اض 
الكبير ألس�عار النفط، مما ادى الى توقف اغلب 
المش�اريع وامتناع مؤسسات الدولة عن صرف 
مس�تحقات المشاريع المس�تمرة مثل المالعب 

والمستشفيات واالبنية العامة وغيرها.

جملس الوزراء يشكل جلنة ملتابعة رصف مستحقات اصحاب املشاريع املنجزة

     بغداد/المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة الصح�ة والبيئة 
النيابي�ة ، امس اإلثنين ، بتش�كيل 
لجنة برلماني�ة للتحقق من االنباء 
الت�ي اش�ارت ال�ى دخ�ول بع�ض 
والمنتهي�ة  الفاس�دة  األدوي�ة 
الصالحي�ة ال�ى البالد بس�بب عدم 
الس�يطرة المنافذ الحدودية نتيجة 
االوض�اع االمني�ة الغير مس�تقرة 
.وقال عضو لجن�ة الصحة والبيئة 
النيابي�ة تافك�ة احم�د مي�رزا, ان 

الظروف االس�تثنائية التي يمر بها 
البالد وبسبب عدم السيطرة الحدود 
فضال عن وجود تجار يعملون على 
الرب�ح الس�ريع بغ�ض النظ�ر عن 
الكفي�ة والطريقة الت�ي يتم جمع 
هذه الث�روة حت�ى وان كانت على 
حس�اب س�المة المواطن ادت الى 
انتشار االدوية الفاسدة والمنتهية 
الصالحية في الصيدليات والمذاخر 
المنتش�رة ف�ي العراق .وناش�دت 
وزارة الصح�ة ومديرياتها ونقابة 
الصيادلة بشديد اجراءاتها الوقائية 

واالحترازية ونشر فرقها الرقابية 
لمتابع�ة المتعاملي�ن بهذه االدوية 
واتخ�اذ بحقهم اقس�ى العقوبات 
بض�رورة  مطالب�ة   ، القانوني�ة 
وج�ود اس�تثمار اجنب�ي إلنش�اء 
معامل أدوية في البالد.وكان نقيب 
الصيادل�ة عب�د الرس�ول محمود، 
كشف ,امس االول األحد, عن دخول 
بعض األدوية الفاس�دة والمنتهية 
الصالحي�ة نتيجة الظروف الحالية 
وجش�ع التج�ار فضال ع�ن غياب 

الرقابة الصحية.

     بغداد/المستقبل العراقي

الع�ام  االتح�اد  رئي�س  طال�ب 
للجمعيات الفالحية حسن التميمي، 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير 
النف�ط عادل عب�د المه�دي بإعادة 

النظر بمس�ألة رفع أس�عار الوقود 
عل�ى صيادي األس�ماك ف�ي قضاء 
الفاو بمحافظة البصرة، معتبراً أن 
ذلك سيؤثر سلباً على صيد األسماك.

وق�ال التميم�ي، إن “وزارة النفط 
قام�ت برفع س�عر الوق�ود الديزل 

على صيادي األسماك في الفاو من 
400 دينار إلى 750 دينار”، مطالباً 
العبادي وعب�د المهدي ب�”ضرورة 
النظ�ر ف�ي ذلك”.وأض�اف  إع�ادة 
التميمي، “نحن لدينا أكثر من ستة 
آالف صياد و260 زورقاً”، الفتاً إلى 

أن “رفع األسعار سيؤثر سلباً على 
عملية صيد األس�ماك في العراق”.

يذك�ر أن قضاء الفاو، نحو 100 كم 
جنوب مدينة البصرة، يحتوي على 
مرفأ مخصص لرسو زوارق وسفن 
الصيد الت�ي تراجع عددها من نحو 

6000 س�فينة خش�بية ومعدني�ة 
الس�بعينات  الحج�م خالل  صغيرة 
إل�ى م�ا ال يزيد ع�ن 600 س�فينة 
عاملة من النوع نفس�ه خالل العام 
الماض�ي، وكل س�فينة يعمل على 

متنها ما بين 4 إلى 14 صياداً.

الصحة النيابية تدعو لدخول االستثامر يف إنشاء معامل األدوية 

اجلمعيات الفالحية تطالب بإعادة النظر برفع أسعار الوقود عىل صيادي األسامك

افتتاح مركز تسويقي لبيع االسمنت العراقي بأسعار تنافسية
    بغداد/المستقبل العراقي

العام�ة  الش�ركة  افتتح�ت 
لالس�منت التابعة لوزارة الصناعة، 
امس االثنين، مركزاً تسويقياً بسعة 
خمس�ة آالف طن شرقي بغداد لبيع 
االسمنت المنتج من معمل كركوك، 
وفيم�ا لفت�ت إل�ى أن س�عر الط�ن 
الواح�د 95 أل�ف دين�ار، ع�دت هذا 
مدير  ب�”التنافس�ي”.وقال  الس�عر 
عام شركة االسمنت العراقية ناصر 
التس�ويقي  “المرك�ز  إن  أدري�س، 
للشركة في بغداد افتتح في منطقة 

الحبيبي�ة خل�ف ن�ادي الصناع�ة”، 
ببي�ع  باش�ر  “المرك�ز  أن  مبين�اً 
الس�منت المنتج من معمل س�منت 
كركوك”.وأضاف أدريس أن “س�عر 
الط�ن الواح�د )95( أل�ف دينار من 
المنتج والمفحوص وفق  الس�منت 
المواصفات القياسية العراقية رقم 
5/1984”، مؤك�داً “التزام الش�ركة 
بتجهي�ز الجه�ات المس�تفيدة م�ن 
مادة االس�منت بالكميات المطلوبة 
والتوقيتات المحددة”.وأشار أدريس 
إلى أن “الس�عر المطروح هو س�عر 
تنافس�ي مخفض مقارنة بالسمنت 

المس�تورد، دعماً من�ا لعملية البناء 
ضم�ان  عل�ى  وحرص�اً  واإلعم�ار 
متانة وس�المة البناء المستقبلية”.

م�ن جانبه, قال مدير التس�ويق في 
الش�ركة نزار موسى، إن “االسمنت 
المنتج في المعامل العراقية يضاهي 
االسمنت المستورد ويعد من أفضل 
االس�منت المتن�اول ف�ي األس�واق 
العراقية ألنه خاضع لفحص الجهاز 
أن  ال�ى  موس�ى  النوعي”.ولف�ت 
“هذا المركز التس�ويقي يس�توعب 
خمسة آالف طن من مادة االسمنت 
وس�يكون البيع في هذا المركز بيعاً 

مباش�راً م�ن دون أن يخضع إلى أي 
روتين”، مؤك�داً أن “ه�ذه الخطوة 
ستس�هل عملي�ة البي�ع للمواطنين 
وأيضاً الش�ركات وبما يخص توفير 
البي�ع  الكبي�رة س�يكون  الكمي�ات 
مفتوح�اً ألية كمية تطلبها الس�وق 
في بغداد”. يذكر أن الش�ركة العامة 
لالس�منت العراقي�ة تع�د م�ن أقدم 
المحلي  المس�تويين  الشركات على 
واإلقليم�ي ف�ي صناع�ة االس�منت 
وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية 
من قبل ش�ركات البناء والمقاولين 

والمواطنين.

رقم االخطار
2015/306

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م الهارب  )الرشطي طارق صباح دنيف (  املنس�وب اىل    
مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة     ملا كن�ت متهما وفق املادة  5 
/ ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  

12 /2009/10 ولحد االن  
  وبم�ا ان محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكم�ة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز اموال�ك املنقولة والغري 
املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفن العمومي�ن الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلين 
الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/348

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي ع�يل س�ارح كاطع (  املنس�وب اىل    
مديري�ة رشط�ة محافظة الب�رصة     ملا كنت متهما وف�ق املادة  5 / 
ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر عمل��ك من تاري���خ  

6 /2013/10 ولحد االن.  
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحر امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ن العمومين الق�اء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلين الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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ل�م تكن نتائ�ج االنتخابات الس�ودانية مفاجأة 
لط�رف من األط�راف املعني�ة بها س�وى حزب 
االتح�ادي  للح�زب  وربم�ا  الوطن�ي،  املؤتم�ر 
الت�ي أرصت ع�ى  فالحكوم�ة  الديمقراط�ي.. 
إجرائها دعوات أصدقائها، يف الداخل والخارج.. 
وذلك برغم علم املؤتمر الوطني س�لفاً بأن هذه 
االنتخاب�ات واألجواء التي أحاطت بها لن تحقق 

له رشعية يحتاج إليها.
وكان�ت كل املؤرشات قب�ل االنتخابات تؤكد عى 
تأثري حملة املقاطعة الش�عبية برغم التهديدات 
الت�ي وجه�ت علن�اً ورساً للنش�طاء وللقيادات 
املعارض�ة، والتضيي�ق عليه�م وحجبه�م ع�ن 
أجه�زة اإلع�ام. ولعل أهم م�ؤرش نجاح لحملة 
املقاطع�ة الش�عبية، وفش�ل حم�ات املؤتم�ر 

الوطن�ي ب�كل »أصنافه�ا«، ق�د جاء م�ن لجنة 
انتخاب�ات والي�ة الخرطوم قبل ي�وم من انتهاء 
االنتخابات، فقد ص�در عنها إعان مفاجئ بأن 
انتخابات الوالية الكربى سجلت مشاركة بنسبة 
16% فقط من الناخبني املسجلني.. وهذا اإلعان 
كان وقعه السلبي عى السلطة وحزبها واضح، 
واضطرت لتمدي�د فرتة االنتخاب ليوم آخر، وقد 
كان س�بق للجنة االنتخاب�ات القومية املحايدة 
أن أعلن�ت اس�تمرار فت�ح مراك�ز االنتخاب�ات 
لس�اعات بعد الوقت املحدد لذل�ك.. وبرغم عدم 
إقناع األس�باب التي س�اقتها اللجنة لهذا القرار 
بدعوى اإلقب�ال الجماهريي الهائ�ل عى مراكز 
االنتخاب�ات، مم�ا جع�ل اللجنة مث�ار نقد أمام 
س�كان الخرطوم الذين كانوا ي�رون بأعينهم يف 

-أحيائهم ه�ذا االقبال الجماه�ريي الهائل عى 
مراك�ز االنتخاب�ات! وكانت تلك األس�باب التي 
س�اقتها لتربي�ر تمديد ف�رتة االنتخاب�ات ليوم، 
بعد الوقت املحدد يف األمر الدس�توري، دافعاً ألن 
ي�رى أس�اتذة القانون الدس�توري أنها مخالفة 
للدس�تور. وه�ذا األم�ر فيما ن�ر يف الخرطوم 
»أغضب« الس�يد محمد الحس�ن املريغني، نجل 
املريغن�ي الكب�ري واملس�ؤول عن حمل�ة الحزب 
االتح�ادي الديمقراط�ي االنتخابية، الريك مع 

املؤتمر الوطني..

وقد انتهى أمر انتخابات حكومة املؤتمر الوطني 
إىل م�ا انته�ى إليه، وه�و أمر ال يحت�اج إىل أدلة 
فهو مؤرش فش�ل واضح أمام مرأى من الشعب 

السوداني والعالم املهتم بأمر السودان كله.
فهذه املغامرة السياسية التي قامت بها حكومة 
املؤتم�ر الوطني وجرت معه�ا الحزب االتحادي 
الديمقراطي إليها قد تكون لها تداعيات س�لبية 
عى الحكم وعى البلد.. فبعكس ما كان يتصوره 
الزب الحاكم ف�إن قضية الرعية الدس�تورية 
ه�ذه لم يعد الحديث عنها مجدياً.. فالذي حدث 

ه�و أن ط�وق العزل�ة الدولي�ة عى النظ�ام قد 
يزداد، ويقوى، وإذا كان النظام عى لسان نائب 
الرئي�س د. غندور قد أعلن قب�ل االنتخابات أنه 
ال يحتاج إىل االتحاد األوروبي وغريه، وهو يعلم 
أن�ه يحتاج إليه.. فلماذا يس�عى اليوم وبش�كل 
الح�وار ال�ذي بدأه قب�ل االنتخابات م�ع اإلدارة 

األمريكية؟!
إن حكوم�ة املؤتمر الوطني تواج�ه اليوم مأزقاً 
ال يدري املرء كيف س�بيلها إىل الخروج منه، فقد 
استنفد املؤتمر الوطني كل املناورات السياسية 
التي مارسها أمام الش�عب السوداني واملجتمع 

الدويل.
والنظ�ام لن يرح�ل وال يس�تطيع أن يرحل كما 
اقرتح كاتب سوداني.. ولكن أمامه طريق واحد 

للخروج م�ن املأزق بخطوة واح�دة هي املطلب 
ال�ذي يدعو إلي�ه غالبية الس�ودانيني.. وهي أن 
يعل�ن بق�رار رئايس إيق�اف الح�رب يف كردفان 
)جبال النوبة( ودارف�ور والنيل األزرق، وإطاق 
رساح املعتقلني والسجناء السياسيني، ورفع اليد 
عن الحري�ات والحقوق األساس�ية للمواطنني، 
وأن يعتذر للش�عب الس�وداني وأله�ل الضحايا 
بوس�اطة أجهزته عم�ا أصابهم م�ن انتهاكات 
اإلنس�انية.. وه�ذه خط�وة تحت�اج  للكرام�ة 
إىل ش�جاعة وإرادة سياس�ية.. وه�ي الخط�وة 
الوحي�دة التي يمكن أن تجنب بقية الوطن أزمة 
ك�ربى يراها البعض قادمة ال محالة إذا اس�تمر 
املؤتمر الوطني عى نهجه هذا الذي أورث الوطن 

كل ما لحق به من قاقل ومشاكل.

عبد�هلل عبيد ح�سن
خطوة واحدة إلنقاذ السودان

ل�م تك�ن "داعش" وهي النس�خة املط�ورة واالكثر 
وحش�ية من تنظيم القاع�دة االرهابي وليدة لحظة 
وال فكرة ش�خص اخرتعها بعيدا ع�ن ارض الواقع 
ال�ذي ول�دت فيه وانج�ذب اليه�ا طوعا، كم�ا انها 
ل�م تكن لتس�تمر ل�وال وج�ود الحواض�ن الفكرية 
واالجتماعي�ة، وه�ي لم يكت�ب لها البق�اء والتمدد 
ل�وال وجود الدعم املايل، وما كان لها ان تتضخم لوال 
اس�تفادتها اعاميا من الفضائيات والتطور التقني 

لوسائل االتصال. 
ه�ذه العوام�ل س�اعدت "داع�ش" ع�ى ال�والدة 
واالس�تمرار وهي العوامل نفس�ها الت�ي ينبغي ان 
تكون جبه�ات قتالها، فالصفحة العس�كرية تمثل 
معرك�ة ضم�ن الحرب عى ه�ذا التنظي�م الذي ولد 
بعدم�ا اس�توىل عى مس�احات واس�عة يف س�وريا 
والعراق، وأعلن عى اثرها دولة خافته املزعومة مع 
اع�ان واليات هنا وهناك ليس بينها امتداد جغرايف، 
ب�ل لها اتصال فك�ري وعقائدي واعام�ي يف العالم 
االفرتايض ونشاط ارهابي تمارسه بني الحني واآلخر 
يف مختلف العواص�م واملدن رشقيها وغربيها، ولكن 
الجبهة الحقيقية كانت يف س�وريا والحقا يف العراق 
واللذي�ن يكافح�ان من اجل القض�اء عى "داعش" 
يف معرك�ة اعلن العالم كله تقريب�ا ان العراق يقاتل 
فيها نيابة عنه وعى ارضه تنظيما ليس ببعيدة عن 

ارهابه اية عاصمة من عواصم العالم. 
هذه الصفحة العس�كرية هي الجبهة االوىل يف قتال 
"داعش" وه�ي جبهة الحت بوادر الن�ر النهائي 
فيها ولكن مع تحقق ه�ذا االنتصار فان الحرب لن 
تنته�ي، فليس م�ن ضمان ان تظهر نس�خة اخرى 
عن "داعش" اش�د فتكا واكث�ر تطرفا، يف العراق او 
يف غ�ريه ، ول�ذا فان الح�رب عى "داع�ش" تحتاج 
اىل قتال ع�ى جبهات اخرى اوله�ا الجبهة الفكرية 
التي تستمد منها هذه التنظيمات االرهابية عقيدة 
امل�وت والتدم�ري والتكف�ري لآلخر مهم�ا كان، هذه 
املعرك�ة كانت ارضها وال ت�زال، االفكار والنصوص 
التي تحفل بها كتب التاريخ والرتاث التي تس�تدعى 
اجزاء منها كلما كانت هناك حاجة لتأصيل فكري، 
متخذة من التأويل التعس�في للنص سبيا للوصول 
اىل غايته�ا، فهي تعتن�ق الفكرة ثم تلج�أ اىل النص 
لتج�د في�ه ما ي�ربر له�ا اعتناقها، وهن�ا يأتي دور 
النخ�ب الديني�ة املتمثل�ة باملرجعي�ات الديني�ة من 
مختل�ف املذاهب الت�ي تدين باالس�ام، ويأتي دور 
النخب الثقافية واملؤسس�ات االكاديمية التي تؤمن 
بالوس�طية واالعت�دال إليج�اد تي�ار ينب�ذ التطرف 
والكراهي�ة وينزع مف�ردات التكف�ري وتجويز قتل 

اآلخر واضطهاده تحت مربرات دينية.
 ه�ذه الجبه�ة املعني�ة بتجفي�ف املناب�ع الفكرية 
واالص�ول الثقافية لارهاب ال ب�د ان يرافقها قتال 
عى جبهة تجفيف منابع االره�اب املالية وموارده 
العسكرية التي تديم الحياة لارهاب وتعطيه عوامل 
االستمرار بل القوة، وهنا يأتي بصورة رئيسية دور 
السياس�ة واملصالح الدولية يف قطع هذا التمويل او 
اس�تمراره، وربما هذه الجبهة من اش�د الجبهات 
تعقيدا وتش�ابكا ففيها ومن خالها ترتابط وتفرس 
الراعات بني ال�دول اقليميا ودوليا واحيانا محليا 
الجبهة االخرى وليست االخرية ربما، وتتمثل بالقتال 
عى الجبهة االعامية، فقد عملت بعض الفضائيات 
ع�ى الرتويج ل�"داع�ش" ليس خدم�ة ل�"داعش" 
بص�ورة مبارشة، واال التخ�ذت من "داعش" نظاما 
للحك�م يف بلدانه�ا، ولك�ن خدم�ة ملروعه�ا فهي 
ترى يف اثارة الراع الطائف�ي ما يحقق مصالحها 
ولذا ظهر لدينا نوع�ان من الفضائيات، االول يروج 
سياسيا - من خال الفضائيات االخبارية - للشحن 
الطائف�ي بصورة يس�تفيد منها االره�اب،  والنوع 
الثاني يروج للطائفية دينيا من خال ما نس�تطيع 
ان نس�ميه حرب املس�اجد االلكرتونية، وهي حرب 
تش�رتك فيه�ا كل الطوائ�ف وال اعتق�د بأنها مجرد 
فع�ل ورد فعل مقاب�ل، بل هي افعال بم�لء االرادة 
تت�م بص�ورة ممنهج�ة ضم�ن ال�راع االقليم�ي 
وتديرها مؤسس�ات ضخمة تتب�ع لحكومات وعى 
نف�س الجبه�ة االعامية ينبغي القتال عى س�احة 
االنرتنيت، هذا العالم االفرتايض الذي استفادت منه 
"داعش" وخصوصا وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
وباالخص موقع "تويرت"، لتمرير وترويج وتسويق 
افكارها واهدافه�ا وغاياتها، وقد نجحت فيه حتى 
اآلن نجاحا كبريا وسيس�تمر هذا النجاح ما لم تبذل 
جه�ود موازية تكافئها بالقوة وتعادلها باملضمون، 
ام�ا التعويل عى الركات الت�ي تمتلك هذه املواقع 
فليس م�ن املتوق�ع ان يأتي بنتيجة ملموس�ة عى 
الرغ�م م�ن التنب�ه مؤخ�را اىل خط�ورة "داع�ش" 
الناش�ئة عن اس�تخدامها له�ذه املواق�ع، ولكن يف 
افضل االحوال فان رشكات "الفيس بوك" و"تويرت" 
ليست مستعدة سوى السقاط املحتوى الذي يحمل 
تهدي�دا واضحا ورصيح�ا لحياة الب�ر، مع تقديم 
ادلة ملموس�ة عى هذا التهديد وهي عملية معقدة 
وحتى وان تم االتفاق عليها فانها لن تواكب القدرة 
عى انش�اء مواقع جديدة بديلة عن التي تم حذفها 

وهي اشبه ما تكون بحرب مطاردة اشباح.
 الح�رب عى "داعش" ح�رب ينبغ�ي خوضها عى 
هذه الجبه�ات االربع املتش�ابكة واملرتابطة وليس 
هن�اك ضمان لرب�ح الح�رب مالم يت�م االنتصار يف 
هذه الجبهات مجتمعة، ويبقى الس�ؤال االهم: من 
منا ليس�ت له الق�درة عى املش�اركة يف احدى هذه 

الجبهات وماذا نسمي من اليقاتل عى احداها؟.

قا�سم حممد جبار

داعش.. القتال
 عىل أربع جبهات

كش�ف رئيس رشكة »غازب�روم«، ألكيس ميلل�ر، يف مؤتمر 
صحايف خاص، عن االسرتاتيجية الجديدة للركة املحتكرة 
للغاز الرويس، مفادها أن الركة س�تتحول من أوروبية إىل 
أوراسية. لن ترغم غازبروم بعد اليوم أحداً عى رشاء الغاز، 
ولن تقوم بأي استثمارات يف شبكة خطوط الغاز األوروبية. 
وس�يصل الغاز الرويس عرب التيار الرتكي إىل الحدود الرتكية 
- اليوناني�ة، ومن هناك، يعود قرار اس�تخدام الغاز الرويس 
إىل األوروبي�ني م�ن طري�ق بناء ش�بكة خط�وط إىل املركز 
الح�دودي. أّما الخط األس�ايس م�ن روس�يا إىل أوروبا عرب 
أوكراني�ا، فيوص�د يف 2019، وفق تريح�ات وزير الطاقة 
الرويس، ألكسندر نوفاك. فتنرف »غازبروم« إىل بناء خط 
الغاز »س�يا س�يبريي« )قوة سيبرييا( الذي س�ينقل الغاز 
إىل الصني. واألس�واق اآلسيوية، وفق ميللر، ستكون الاعب 

األبرز يف تحديد سعر الغاز يف أوروبا. لطاملا كانت »غازبروم« 
س�احاً ديبلوماسياً تمسك بمقاليده السلطات الروسية، يف 
العاقات مع أوروبا والجمهوريات الس�وفياتية الس�ابقة. 
وكانت أوكرانيا املعرب األسايس للغاز الرويس إىل أوروبا، لكن 
إثر فوز »الثورة الربتقالية« يف 2004، بادرت روسيا إىل قرار 
اسرتاتيجي قىض ببناء خّطْي غاز من دون املرور بأوكرانيا. 
وعليه، مد خط »التيار الشمايل«. أّما »التيار الجنوبي« الذي 
كان يف�رتض بناؤه يف قعر البحر األس�ود فعارضته أوروبا 

التي نظرت بعني القلق إىل احتكار »غازبروم« موارد الطاقة 
يف الس�وق األوروبية واالعتماد الكبري عليه�ا. بعدها راجت 
»ح�روب الغاز« وتأثرت أوروبا بها. فانتهجت اس�رتاتيجية 
أوروبية قضت بتنويع مصادر الطاقة يف الس�وق األوروبي، 
وتقليص حصة الركة الروس�ية في�ه، وتقويض االعتماد 
عليه�ا. ويف الس�نوات األخ�رية، انخفض�ت ص�ادرات الغاز 
ال�رويس إىل أوروب�ا، وامل�ؤرشات تش�ري إىل أّن »غازب�روم« 
ل�ن يس�عها يف املس�تقبل القريب احت�كار الغاز يف الس�وق 

األوروبية. الس�نوات األربع التي تفصل بني وقف الرتانزيت 
عرب أوكرانيا ستكون كافية لتعثر أوروبا عى مصادر أخرى 
للغاز.أّما »غازبروم« فس�يبني خط غ�از إىل الصني. وعليه، 

تجلو صورة انفصال حضاري بني روسيا وأوروبا.
طبعاً، قد تتأثر مداخيل الركة س�لبياً. والصادرات الكبرية 
إىل الصني س�توفر نفقات بناء خط »س�يا سيبريي«. ولن 
ترتجى فائدة من لعبة »صمام الغاز« مع الصني. وعليه، لن 
تعود »غازبروم« أداة ديبلوماس�ية يف يد الكرملني. وكل هذا 
يص�ب يف مصلحة الركة التي لن تنّف�ذ بعد اليوم األهداف 
السياسية للحكومة. والتخيل عن األهداف السياسية يصب 
يف مصلحة حاميل األسهم. ويف املحصلة، ستصبح السياسة 
الخارجي�ة الروس�ية أكث�ر مرونة بع�د افتقاده�ا إىل عصا 

الغاز.

مك�سيم بالنت

غازبروم تتخىل عن الطموحات األوروبية

تف�رض ثنائي�ة النف�ط واملي�اه نفس�ها بقوة ع�ى واقع 
العاق�ات العراقي�ة الرتكي�ة حي�ث تؤم�ن جمي�ع القوى 
السياس�ية العراقية عى اختاف مواقفها وقناعاتها تجاه 
العاقة مع الجارة تركيا ب�أن العراق بحاجة اىل املياه التي 
تنحدر اليه عرب االرايض الرتكية كما تحتاج تركيا اىل النفط 
العراق�ي الذي يمر ع�رب اراضيها يف طريق�ه اىل دول العالم 
املختلفة. هذه الثنائية تضع البلدين امام رضورة التنسيق 
والتع�اون ويجعل تركي�ا امام مس�ؤولية التعامل بواقعية 
مع امللفات العراقية املش�رتكة واملهم�ة واملتعلقة بمصالح 
الشعبني، االمر الذي يجعلنا امام زيارات متعددة ملسؤولني 
عراقيني اىل انقرة كان اخرها زيارة رئيس الجمهورية فؤاد 
معص�وم يف محاولة إلعادة رس�م العاق�ات الخارجية بني 
البلدي�ن حيث يواصل العراق مس�ريته الناجحة يف االنفتاح 
عى العالم الخارجي ال سيما مع دول الجوار إضافة إىل دول 

العالم الكربى كروسيا والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 
األوروب�ي.  وتأت�ي زي�ارة رئي�س الجمهوري�ة اىل تركيا يف 
توقيت مهم وحس�اس للغاية نظرا ملا تمر فيه املنطقة من 
أحداث وتغيريات لتعرب عن عدد من الحقائق أهمها رضورة 
التعاون والتنس�يق بني دول املنطقة يف صناعة االس�تقرار 
إضافة اىل حقيقة مهمة أخرى وهي رغبة تركيا والعراق يف 
االنطاق بصفحة جديدة يف العاقات بني البلدين مبنية عى 

املصالح املشرتكة وليس عى التدخل يف شؤون اآلخرين. 
ولق�د ح�اول العراق اكثر من م�رة تفعيل امللف�ات العالقة 
مع تركيا واهمها ملف التع�اون ضد االرهاب واقناع تركيا 

باتخاذ مواقف ايجابية يف هذا امللف حيث تعتقد دول العالم 
ب�ان تركيا ه�ي املمر الرئيس لدخول االرهابيني اىل س�وريا 
والع�راق اضاف�ة اىل تدخله�ا يف ش�ؤون ال�دول املج�اورة. 
ويتطل�ع العراقي�ون الي�وم اىل تحقي�ق الفائ�دة للع�راق 
واملنطقة من خال هذه الزيارات وعدم االكتفاء بالخطوات 
الربوتوكولية والدبلوماس�ية اذ يج�ب تعميق العاقات بني 
الع�راق وال�دول األخرى ال س�يما تركي�ا باتج�اه اقناعها 
والتأث�ري عليها لتطوير التعاون املش�رتك وزي�ادة التعاون 
يف امللف�ات االقتصادي�ة واملطالبة بحصة الع�راق من املياه 
وفق االتفاقي�ات الدولية ورضورة التنس�يق مع الحكومة 

الرتكية يف قضية الحرب عى تنظيم "داعش", وعى الوفود 
الزائ�رة ان تقوم بتوضيح الص�ورة الضبابية وبيان الخطر 
الكبري الذي يهدد العالم بس�بب بقاء تهديدات هذا التنظيم 
ورضورة تعبئة الرأي العام العربي واإلقليمي نحو التصدي 
ل�ه وتجفيف منابعه ومحاربة الفكر الذي ينتج التنظيمات 
املتطرف�ة ويس�اندها ويمنحه�ا الرعي�ة. ختام�ا نقول 
بأننا عندم�ا نتحدث عن العاقات الخارجي�ة فانه ال بد ان 
نذك�ر حقيقة مهمة وثابت�ة وهي ان العاق�ات الخارجية 
ألية دولة يج�ب ان تنطلق من املصال�ح العليا لهذه الدولة 
ورضورة إيج�اد مش�رتكات مع األطراف األخرى وتش�ابك 
املصالح االقتصادية والسياسية واالجتماعية وفتح ملفات 
عديدة تعود بالنفع عى الطرفني من اجل بناء أجواء وبيئة 
ايجابي�ة ب�ني الطرف�ني يحرص م�ن خاله�ا الجميع عى 

تحقيق الفائدة لكا الشعبني والبلدين.

علي ها�سم علو�ن 

ثنائية النفط واملياه

فوؤ�د ح�سون



القاه�رة: تناف�س الممثل�ة التركي�ة القديرة 
نبهات ش�هري بإطاللتها األنيقة وحضورها 
الالف�ت النجمات الش�ابات مثل بيرين س�ات، 
مريم أوزيرلي وتوبا بيوكس�تون. فقد تمّيزت 
ب�كل أدوارها وخاصًة ب�دور "فرديس هانم" 
في "العشق الممنوع" وقامت بدور السلطانة 
األم في مسلس�ل "حري�م الس�لطان"، وكان 
آخ�ر أعماله�ا "المال األس�ود والعش�ق" مع 
توب�ا بيوكس�تون، علماً أن س�يدات المجتمع 
الترك�ي يطلقون عليها لق�ب "أيقونه األناقة 

في تركيا". 
* لديك طلة مختلفة ومميزة دائماً، فهل كنت 
هك�ذا منذ بدايتك أم تعلم�ت كل هذا مع مرور 

الوقت ؟
- في الغالب هذه حالتي الطبيعية. فتصرفاتي 
تشبه أمي قليالً. وهي أيضا لديها نفس الهالة. 
والدتي إمرأة فاتنة. وكل ما ترتديه يليق عليها. 
وأعتقد أنني س�رت على نمطها. وقبل أن يتم 
اختي�اري "جميل�ة تركيا" وأنا في الخامس�ة 
عشر من عمري، كان هناك من يأتي لخطبتي. 
وذلك بس�بب إعج�اب الجمي�ع بطريقتي في 
المش�ي والوقوف، وأس�لوبي ف�ي التواصل. 
ولقد كنت الفتة بحض�وري وتصرفاتي مذاك 
الوقت. أن�ا كنت إبنة موظف. ول�م نكن نملك 
المال، كن�ت أرتدي مالبس متوس�طة الحال، 
ولكني كنت أعرف كيف أنس�قها. وبصراحة، 
يدهش�ني قلي�اًل كل ه�ذا اإلهتم�ام ف�ي هذه 

األيام. 
*أشعرتنا بالفضول حيال والدتك، وبتنا نعتقد 

أنها مصدر إلهامك؟
- لق�د وصلت والدتي لعمر ال��90، إنها امرأة 
منفتحة ومثقفة جدا، وعندما تسمعني أقول 
عن نفس�ي: "لق�د كبرت في الس�ن"، تغضب 
عل�ّي، وتقول لي: "ما معن�ى جملة لقد كبرت 
في الس�ن"؟ ولماذا تتفوهين بمثل هذا الكالم 
عن الس�ن؟ أنا ال أقبل أن تقولي هكذا، من أين 
تخط�ر لك ه�ذه العبارات؟". إم�ي لديها دائماً 
نصيح�ًة خاصة بها: "المرأة عندما تس�تيقظ 
ف�ي الصباح يجب أن تضع القليل من الُحمرة، 
وترس�م عيونها بالكحل"، هك�ذا تقول دائما. 

وكان�ت تحذرن�ي دوم�اً "إياكي أن 
خاص�ًة  حاجبي�ك".  ترقق�ي 

عندما كان ترقيق الحواجب 
موضًة العص�ر في وقٍت 

من األوق�ات، والجميع 
حواجبه.  يرق�ق  كان 
فقد كانت تثور علّي 
كثي�راً. ولكن�ي ل�م 
استمع لها ورققت 

حاجبي
اكتش�فِت  *هل 

ف�ي  نفس�ك 
سلس�لة 

م  ف�ال أ

"الصنوبر األخضر" ؟
- عندم�ا ب�دأت التمثي�ل ف�ي 
كن�ت  األخض�ر"  "الصنوب�ر 
في الس�ابعة عش�ر من عمري. 
والموضة ف�ي ذلك الوق�ت كانت 
كارثية وبشعة. لقد مررنا بمرحلة 
جفاء في الس�ينما. وكن�ا نذهب إلى 
مواقع التصوي�ر بالحافالت الصغيرة. 
ولم يك�ن لدينا مصفف ش�عر أو مزين 
يضع لنا الماكي�اج، وال حتى كانت هناك 
أزياء متوفرة. كن�ا نصور األفالم بأزيائنا 
التي نرتديها في المنزل. وأذكر ذات مرة 
أنني اس�تعرت حذاًء من جارتي من 

أجل التصوير . وكنا نستخدم الشعر المستعار 
. تخيلوا الشعر المستعار لذلك الوقت. لم يكن 
يلي�ق بنا أب�داً، ولكننا كنا ن�راه الئقاً في زمن 
"الصنوبر األخضر". ولقد كانت الموضة هي 
المكياج الصارخ والرموش المس�تعارة *من 

يلهمك في عالم الموضة ؟ 
*هل ربحتي الكثير من المال كل هذه السنوات 

من هذا المجال؟
- في فترة "الصنوب�ر األخضر" عانينا كثيراً. 
لم يكن لدينا أي مال. لكن، في السبعينيات بدأ 
نهجاً جديداً. وعلى إثر ذلك التغيير قررت أنني 
ل�ن أس�تطيع أن أكمل. كان�ت تأتيني عروض 
أعم�ال في تلك الفترة. ولكنن�ي لم أظهر على 

الشاش�ة لمدة عامين. كانت فت�رة كنت أدفع 
فيه�ا إيجار المن�زل بصعوب�ة. وذات يوم كنا 
في " شيلي"، فقال لي "ذكي مورين": "إبنتي 
أن�ت فت�اة فاتنة ج�داً. لم�اذا ال تظهرين على 
الشاش�ة"؟ كان هن�اك "إس�مت آي" أيض�اً، 
ودفعن�ي ألداء أغني�ة. فغنيت باس�م "الوردة 
الحمراء " للفنانة "مزَّين س�ينار ". ثم قاال لي 
"فوراً إلى الشاش�ة ". لقد تلقيت عدة دروس. 
ثم خرجت إلى الشاش�ة. مظهري وطلتي كانا 
جيدي�ن جداً. لدرجة أن الن�اس كانوا ليخجلوا 
م�ن أن يرس�لوا لي ش�يئا أخر س�وى "زهور 
الخرزة الزرقاء". استمرت حياتي السينمائية 
ثمانية س�نوات بالضبط. واشتريت منزالً في 
"أولوس" بالنقود التي ربحتها في تلك الفترة. 
لقد كان "مضيق البوسفور" أمامي مباشرًة. 
وكل اس�تثماراتي كانت من تل�ك النقود. فقد 
اشتريت بعض الشقق، ثم مررت بعدها بأزمٍة 
مالي�ة. وبعت ش�قتي تلك الت�ي أحبها. بعدها 
ظهرت األعم�ال التليفيزيوني�ة. واآلن أعيش 
حياة متوس�طة طبيبعية، ولكنها غير مترفة 

كما يعتقد البعض.
*ماذا تعلمِت في تلك السنوات العشرين؟

- تعايشت مع ناس من كل الطبقات. تعايشت 
م�ع أصدقاء أغنياء جداً، ومع آخرين من ذوي 
الوض�ع المتوس�ط أيض�اً. وذات م�رة فيم�ا 
كنت أبحث ع�ن منزل على أح�د التالل، رأتني 
بع�ض الس�يدات وكن يقمن بل�ف ورق العنب 
في الش�ارع، فقالوا لي: "نبه�ات هانم تعالي 
تفضل�ي بالجل�وس". ذهبت وجلس�ت معهن 
ولفف�ت ورق العن�ب أيض�اً. فأكب�ر ميزة في 
كونن�ا أتراك هو أننا نرح�ب بالضيف حتى لو 
أتى فج�أة. ولكن أنا حزين�ة ألن هذه العادات 

بدأت تندثر.
*وهل تطورت األناقة في المسلسالت؟

* نع�م بالضب�ط . فم�ن قب�ل ل�م تك�ن هناك 
أش�ياء مثل تصميم مالبس والبحث عن راعي 
للمالب�س م�ن أج�ل مسلس�ل. أنا رأي�ت هذه 
األش�ياء ف�ي مسلس�ل "العش�ق الممن�وع". 
وعمل�ت في المسلس�ل م�ع "دينيز مارش�ان 
". فقد كان يرس�ل ل�ي المالبس إل�ى منزلي. 
أنشأت خزانة خاصة لتلك المالبس التي كانت 

تصلني بكثرة. ورتبتها. 
وكن�ت أج�ّرب كل زّي عل�ى ح�دى. وأض�ع 
أكسيسواراتي وحقائبي على جانب بمفردهم. 
وكن�ت أعي�د ل�ه المالبس الت�ي لم تناس�بِن. 
وكنت أحدد ماذا س�ألبس في كل مشهد. وفي 
الع�ادة أرت�دي أحذيت�ي الخاص�ة. فأن�ا أهتم 
كثي�راً بعمل�ي. وال أترك نفس�ي تحت تصرف 
مصمم أزياء %100، ألنني أنا أخبر بجس�مي. 
ل�دي 120 فيلما س�ينمائياً. وعمل�ت مع أكبر 
األس�اتذة. هم أكس�بوني الكثير م�ن الخبرة. 
لي�س فقط من ناحية الموضة، بل في طريقة 
الوق�وف أيضاً. في "العش�ق الممنوع " كانوا 
قد قرروا أنني س�أكون عاشقة لشاب. ولكني 
اعترضت. ألن مثل هذا الرجل لم يكن ليناسب 
وق�ار "فرديس هانم" وه�و الدور الذي لعبته 

في العمل. 
قلت لهم " فليكن رجالً مثل "رحمي كوتش"، 
ويس�تحق أن يك�ون مع ه�ذه المرأة بش�كله 

الجذاب ولكونه من أغنى أغنياء تركيا. 

القاهرة: علم  أن الفنانة آمال ماهر تواجه مأزقاً يتعلق بمصير األغاني التي قامت بتسجيلها بالفعل ولم ُتطَرح 
في ألبومها. وهي تواجه أزمة مع ُصّناع هذه األعمال خالل الفترة الحالية، وذلك بعد إعادة ترتيب أغاني ألبومها 
أكثر من مرة وإس�تبعاد أغنيات عدة منه. وتحدثت مصادر مقربة من ماهر، فأوضحت أنها تواجه لوماً ش�ديداً 
من زمالئها بس�بب عدم إبالغه�م بالتعديالت األخيرة الت�ي أجرتها على ألبومها الجدي�د "والد النهاردة" وعدم 
تقديمها تفسيراً إلستبعادها األغاني بشكٍل مفاجئ، خاصًة وأن من بينها أغنيات مثل "إزاي فاتتني" التي كانت 

تفاضل بينها وبين عدة أغاني لتكون "عنوان األلبوم".
والالفت أن "ماهر" فس�رت للبعض األمر بأن هناك أغنيات س�قطت من األلبوم س�هواً، وهو التصريح الذي خرج 
عب�ر الم�وزع وليد ش�راقي ألغنية "إزاي فاتتن�ي" قبل أن تؤكد ش�ركة "مزيكا" بأن أغاني األلب�وم هي فقط التي 
صدرت ولن يتم إصدار أغاني إضافية في الطبعة الثانية من األلبوم الجديد الذي تعود به لس�وق الكاس�يت بعد غياب 

4 سنوات.
هذا وتحاول ش�ركة "مزيكا" احتواء األمر بشكٍل كامل خالل الفترة الحالية، خاصًة وأن هناك أغاني يمكن أن تقوم 
الفنانة المصرية بطرحها "منفردة" بعد فترة من صدور األلبوم، علماً أن "إيالف" حاولت التواصل مع "ماهر" منذ 

مساء أمس األول، لكن هاتفها لم يرد.
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القاهرة: على الرغم من تواجد الفنان تامر حسني في أوروبا من أجل إحياء عدة حفالت 

للجاليات العربية، إال أنه يتابع مع المخرج ياسر سامي وشركة "روتانا" تفاصيل 
األزمة التي تعرضت لها أغنيته األخيرة "180 درجة" بعد حذفها من على موقع 

"YouTube" أمس األول.واتضح أن شركة إسرائيلية قد تقدمت بشكوى إلدارة 
YouTube ضد هذه األغنية التي شاهدها أكثر من 7 مليون شخص في 45 يوم تقريبًا 

وصّورها "سامي" في لبنان العام الماضي، وطالبت بحذف األغنية الستعانتها بأحد 
المشاهد الخاصة بإعالناتها دون الحصول على موافقتها، وهو الطلب الذي استجابت 

له إدارة موقع الفيديوهات الشهير قبل أن يعلم فريق العمل ويبدأ في مخاطبتها.
هذا وتحركت شركة "روتانا" و"سامي" على الفور لمعرفة مالبسات األمر، فتبّين أن 

أحد المشاهد التي استعان فيها فريق العمل بمشهد لفيال وسط الثلوج من الخارج، تم 
عرضه من قبل في إحدى الشركات اإلسرائيلية.

اشادت المطربة دنيا سمير 
غانم بالمتسابق ندجيم 

معطى الله الذى قدم أغنية 
rhythm is love حيث 
قالت له انها ال تعلق على 

اغنيته وأدائه إال بعبارة 
واحدة وهى "انت مدهش". 

وقالت إليسا، إن ندجيم 
استطاع تقديم االغنية واالداء 
الحركى واالندماج مع الفريق 

االستعراضى بشكل جيد.

أكدت الفنان غادة عادل أنها مشغولة 
بتصوير دورها فى المسلسل الرمضانى 
الجديد "العهد" الذي من تأليف محمد 

أمين راضى وإخراج خالد مرعى، وقالت أنها 
ستجسد شخصية مالئكية ألول مرة تجسدها 

على الشاشة الصغيرة.
كما أكدت أنها لم تنسحب من الجزء الثانى 

من مسلسل "سرايا عابدين" بل اعتذرت 
ألنها ارتبطت بمسلسل العهد، وأضافت أن 
السينما "وحشتها جدا" وستعود إليها قريبا 

مع زوجها المخرج مجدى الهوارى.

إليسا تتفوق بصعود مجيع أعضاء فريقها يف إكس فاكتور
اس�تطاع عش�رة متس�ابقين حتى اآلن، المحافظة على أماكنهم فى برنام�ج "إكس فاكتور". 
وتفوق�ت "إليس�ا" على "دنيا وراغب" بعد أن عبر فريقها إلى ب�ر األمان وصعد جميع أعضائه 
إل�ى المرحل�ة الجديدة من البرنامج، وكانت المفاجأة في صعود المتس�ابقة ندى خليل التى لم 

توفق فى تقديم أغنياتها. 
وتبق�ى المنافس�ة قوية بين راغب ودني�ا، حيث يختار الجمهور متس�ابقا واحدا على أن يغادر 

اآلخر من البرنامج.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الوجه الكالح لبغداد الفن
 واخيرا ... جاء في االخبار ان الجهات االمنية قد رفعت 

الحجر على )مس�رح االحتفاالت( و )مسرح المنصور( 

المتواجدان في المنطقة الخضراء ... بعد اعادة  تاهيلهما 

حي�ث توصلت العقول االمنية  الى ايجاد طريق لوصول 

العوائ�ل الى هذين الصرحين الفنيي�ن اللذين توقفا عن 

العطاء الفني منذ مرحلة التغيير عام 2003.

والجدي�ر باالش�ارة الى ان عاصم�ة بغ�داد الزالت تئن 

م�ن وطأة االنقاض المتراكمة عن�د العديد من الصروح 

الفنية وفي مقدمتها وكمثال : )مس�رح الرشيد ( الذي 

كان مسرحا ودائرة للس�ينما والمسرح في ذات الوقت 

!!.وبه�ذا اصب�ح  لعاصمة الرش�يد الى جانب المس�رح 

الوطن�ي ومس�رح الرافدين لالطف�ال  المج�اور له ... 

مس�رحا يس�مى )منتدى المس�رح( والذي بات مهمال 

ه�و االخر ... ويقبع على ضفاف نه�ر دجلة الخالد عند 

ش�ارع الرش�يد ... وهناك مش�اريع احالها )الفس�اد( 

وقبل المباشرة بها الى )حبر على ورق( منها : )االوبرا 

العراقي�ة( الت�ي توق�ف المباش�رة به�ا بع�د ان احيلت 

اوراقها الى )النزاهة( !!.

ان هن�اك في العاصمة بغداد ثالثة مس�ارح تجارية هي 

)النج�اح والنص�ر وس�ميراميس( تقت�ات منها بعض 

الش�رائح الفنية ما بي�ن فترة واخ�رى ... والى جانبها 

هن�اك )مالهي للطرب( وه�ي اهلية وتجاري�ة ولكنها 

تحمل اس�ماء اعالمية تس�يء الى االعالم  لكونها باتت 

م�أوى الدعياء  الط�رب والرق�ص وقد بلغ�ت اعدادها 

العش�رات ... وهي منتشرة في العديد من مناطق بغداد 

)الس�كنية( والتي تتواصل )ف�ي ضحكها على الذقون( 

حتى اذان الفجر !!.

والذي وددت قول�ه :ان الحركة الفنية اليوم بحاجة الى 

معاول للهدم واالقتالع ... وليس للترقيع ... وشر البلية 

ما يضحك !!.

نبهات شهري: أهتم للعواطف وال أتبادل القبل

آمال ماهر 
تواجه أزمة مع صّناع أغنياهتا



األغنيات الوطنية بني حب الوطن وإستغالل النجاح
 

القاه�رة: ال أح�د يس�تطيع ان ُينك�ر أو يزايد على غيره بحب�ه لوطنه، وخاص�ًة إن كان األمر 
ُمرتبط�اً بتقديم األغني�ات الوطنية. فكل فنان يع�رض وجهة نظره بأس�لوبه، ولكن الزيادة 
الملحوظة في أعداد هذه األغنيات ُمنذ قيام ثورة يناير)كانون الثاني( جعلت األمر غير عادي، 
رغم النجاح الالفت لبعض األغنيات الوطنية مثل "بحبك يا بالدى" و "إزاى" و"مصر قالت" و 
"بحبك يا مصر" و "بشرة خير" وغيرها من األعمال الناجحة التي حققت ماليين الُمشاهدات 
وحظيت بإعجاب الجمهور والُنقاد. في هذا الس�ياق قررنا البحث عن أس�باب توجه الفنانين 
لتقدي�م األغنيات الوطنية وتزايد أعدادها، وس�ألت ُصّناع الموس�يقى إن كانوا يعتبرون هذه 

الظاهرة نابعة من حب الوطن أو تبعاً لقاعدة السير مع التيار، وجاءت اإلجابات كما يلي:
ورأى الفنان إيمان البحر درويش أن توجه نجوم ونجمات الغناء 

لألغنيات الوطنية وتس�ابقهم عليها في الفت�رة األخيرة يعود 
لمغريات اإلعالم والتكريمات التي يحصلون عليها جراء تقديم 
هذه األغنيات. وش�ّبه هذه الحالة بما حصل مسبقاً بخصوص 
قضي�ة "القدس"، حي�ث أن ُهناك الكثير م�ن الُمغتربين قدموا 
أغني�ات ع�ن الق�دس بع�د اإلنتفاضة، فق�ام عدد م�ن النجوم 
بالتس�ابق لتقديم األغني�ات الوطنية.من جانبه�ا، أبدت نجمة 
س�تار أكاديمي المصرية نس�مة محجوب رأيه�ا ، قائلة: "أرى 
أن معظم م�ن ُيقدمون األغنيات الوطنية يحاولون الس�ير مع 
التيار، باإلضافة ألنهم يحاولون اس�تغالل نجاح هذه األغنيات 
وعدم توقفهم عن العمل بحيث أن الوقت لم يس�مح بفترة من 
الفت�رات لتقديم أية أعمال عاطفية بس�بب الوض�ع في البالد. 
ورغم اعت�راض الفنان محمد ثروت على فك�رة التحقيق، عاد 
فأب�دى رأيه في الموضوع من خالل س�ؤال طرحه علينا: "إنت 
فاك�ر إيه م�ن األغني�ات الوطنية التي ت�م تقديمه�ا ُمنذ ثورة 
يناير)كانون الثاني( وحتى اآلن؟" ..وكان الجواب أن األغنيات 

"إزاي" لمحمد منير و"مصر قالت" لعمرو دياب" وبعض أغنيات ش�يرين عبدالوهاب وأنغام وتامر حس�ني ال تزال عالقة 
بالذاكرة.وآثر "ثروت" عدم التعليق على رأي إيمان البحر درويش عن فكرة "التكلّف" بتقديم األغنيات الوطنية، معتبراً أن 
"درويش" يقول ما يقوله على مسؤوليته. وأكمل: عشت عمري كله ولم تدفعني أي جهات سيادية لتقديم أغنيات وطنية. 
ولكنن�ي أق�دم أعمالي حباً للوطن وليس أكثر. أما نجم برنامج  المواهب "س�تار أكاديم�ي" محمد قماح، فقال: "بالتأكيد، 
أعتبر أن اندفاع الفنان لتقديم أغنية وطنية نابع من حب الفنان لوطنه. وعندما س�أُقدم أغنية وطنية، س�أقدمها من أجل 
التعبير عن وجهة نظري حيال موضوع أو قضية ُمعينة. وفي حين قال الموسيقار حلمي بكر أنه لم يجد بين المغنين الذين 
قدموا األعمال الوطنية أحدا قد اس�تطاع جذب الجمهور ألعماله الوطنية في الفترِة األخيرة، س�وى عدد قليل من األعمال 
مث�ل "بش�رة خير" و "تس�لم األيادي". وأجاب بخصوص أوبري�ت "مصر قريبة"  قائالً: "تس�محلى أرد عليك .. ماذا يعنى 
أوبريت مصر قريبة"؟ وأضاف: "أنا أراه مثل الطلسم الذي لم يفهمه الجمهور! فال بد أن تكون لهذه األغنيات فعل ورد فعل 

ويجب أن تكون قريبة من الجمهور. 

يي حفل إرنست ويونغ يف األردن راغب عالمة يحُ
 

   بي�روت: أحيا الفنان اللبناني راغب عالمة حفل إرنس�ت ويونغ "EY" ف�ي األردن، وذلك برعاية الملك 
األردني عبدالله الثاني ابن الحس�ين، وبحضور فاعليات أردنية في مجال األعمال. حيث أعلنت الشركة 

عن أسماء الفائزين ب� "جائزة رواد األعمال" للعام 2014، حيث فاز كل من المهندس بشار الزوايدة، 
الدكت�ور ثائر دروي�ش والمهندس خال�د درويش  بجائزة "ري�ادي العام"، وفازت بينلوبي ش�هاب 

بجائزة "الريادي الواعد". 
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أكدت الفنان غادة عادل أنها مشغولة 
بتصوير دورها فى المسلسل الرمضانى 
الجديد "العهد" الذي من تأليف محمد 

أمين راضى وإخراج خالد مرعى، وقالت أنها 
ستجسد شخصية مالئكية ألول مرة تجسدها 

على الشاشة الصغيرة.
كما أكدت أنها لم تنسحب من الجزء الثانى 

من مسلسل "سرايا عابدين" بل اعتذرت 
ألنها ارتبطت بمسلسل العهد، وأضافت أن 
السينما "وحشتها جدا" وستعود إليها قريبا 

مع زوجها المخرج مجدى الهوارى.

بيروت: تواصل الفنانة فيدرا المصري حاليًا تصوير دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد "الصعلوك" الذي 
تشارك فيه خالد الصاوي البطولة للمرِة األولى، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صالح وإنتاج ممدوح 
شاهين، ويتم تصويره حاليًا بفيال في سقارة. وتلعب فيه "المصري" دور شاهندة بنت رجل األعمال الكبير 
الذي يلعب دوره حسن حسني، وتتحرك أحداث المسلسل من خالل نفوذه. كما يلعب دور إخوتها كل من فراس 
سعيد وأحمد صالح حسني. وتلعب دور األخت نجالء بدر، علمًا أن أسرتهم تمثل الجانب األرستقراطي في 
العمل، بينما يمثل خالد الصاوي الجانب الشعبي فيه. ويشاركهما البطولة أحمد راتب، هشام عبد الله، صبري 

عبد المنعم، أحمد صيام، حمدي الوزير، تارا عماد، ناهد رشدي، علي حسنين، منى ممدوح ورحمة حسن.
من جهٍة أخرى، تواصل "المصري" تصوير مسلسلها اآلخر "زواج باإلكراه" في شوارع القاهرة وعدد من المواقع 
المختلفة. وهو من تأليف أكرم مصطفى، إخراج إيمان حداد وإنتاج محمود شميس. ويشاركها بطولته كل 

من زينة، أحمد فهمي، محسن محي الدين، محمود الجندي، فرح يوسف، عمرو رمزي وسحر رامي. وتلعب فيه 
"المصري" دور نرمين الطبيبة التي تتزوج من والد زينة الذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين.

تواصل المطربة مادلين مطر تحضيراتها النهائية ألغنيتها "السنجل 
"الجديدة التى تقدمها بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية ألسباب 
أرجعتها لسوء األوضاع التي مرت بها المنطقة العربية فى السنوات 

األخيرة.وأعلنت مطر عبر صفحتها على "الفيس بوك" اكتفاءها خالل 
الفترة المقبلة بطرح عدد من االغنيات الفردية تبدأها بواحدة باللهجة 
المصرية واخرى باللبنانية، كما أشارت الى انه تحضر ألغنية خليجية 

جديدة إلرضاء جمهورها الخليجي.
يذكر أن آخر جوالت مادلين الغنائية كانت منذ شهرين أثناء زيارتها 

االخيرة السبانيا والتى احيت بها حفلين بمدريد كما حرصت خالل 
الزيارة على حضور احدى مباريات فريقها المفضل "برشلونة " فى 

الدورى اإلسباني.

تاتو هيفاء وهبي باخلط العريب
 

م�ا زالت اللبناني�ة هيفاء وهبي تحتفظ بالتات�و المكتوب على يديها اليمن�ي باللغة العربية من 
كلم�ات الش�اعر الكبير الراح�ل نزار قباني.وظه�رت "هيفاء" في أحدث جلس�ة تصوير لها مع 
المصور ش�ربل بومنصور وه�ي تبرز "التاتو" المكتوب عليه )وإذا وقفت أمام حس�نك صامتاً، 
فالصم�ت في حرم الجم�ال جمال(.جلس�ة التصوير هي األول�ى ل�"هيفاء" بعد قص ش�عرها 
الشهر الماضي ليتناسب مع دورها في مسلسل "مريم" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 

المقبل.

الوجه الكالح لبغداد الفن
 واخيرا ... جاء في االخبار ان الجهات االمنية قد رفعت 

الحجر على )مس�رح االحتفاالت( و )مسرح المنصور( 

المتواجدان في المنطقة الخضراء ... بعد اعادة  تاهيلهما 

حي�ث توصلت العقول االمنية  الى ايجاد طريق لوصول 

العوائ�ل الى هذين الصرحين الفنيي�ن اللذين توقفا عن 

العطاء الفني منذ مرحلة التغيير عام 2003.

والجدي�ر باالش�ارة الى ان عاصم�ة بغ�داد الزالت تئن 

م�ن وطأة االنقاض المتراكمة عن�د العديد من الصروح 

الفنية وفي مقدمتها وكمثال : )مس�رح الرشيد ( الذي 

كان مسرحا ودائرة للس�ينما والمسرح في ذات الوقت 

!!.وبه�ذا اصب�ح  لعاصمة الرش�يد الى جانب المس�رح 

الوطن�ي ومس�رح الرافدين لالطف�ال  المج�اور له ... 

مس�رحا يس�مى )منتدى المس�رح( والذي بات مهمال 

ه�و االخر ... ويقبع على ضفاف نه�ر دجلة الخالد عند 

ش�ارع الرش�يد ... وهناك مش�اريع احالها )الفس�اد( 

وقبل المباشرة بها الى )حبر على ورق( منها : )االوبرا 

العراقي�ة( الت�ي توق�ف المباش�رة به�ا بع�د ان احيلت 

اوراقها الى )النزاهة( !!.

ان هن�اك في العاصمة بغداد ثالثة مس�ارح تجارية هي 

)النج�اح والنص�ر وس�ميراميس( تقت�ات منها بعض 

الش�رائح الفنية ما بي�ن فترة واخ�رى ... والى جانبها 

هن�اك )مالهي للطرب( وه�ي اهلية وتجاري�ة ولكنها 

تحمل اس�ماء اعالمية تس�يء الى االعالم  لكونها باتت 

م�أوى الدعياء  الط�رب والرق�ص وقد بلغ�ت اعدادها 

العش�رات ... وهي منتشرة في العديد من مناطق بغداد 

)الس�كنية( والتي تتواصل )ف�ي ضحكها على الذقون( 

حتى اذان الفجر !!.

والذي وددت قول�ه :ان الحركة الفنية اليوم بحاجة الى 

معاول للهدم واالقتالع ... وليس للترقيع ... وشر البلية 

ما يضحك !!.

الش�ارقة- أكدت الفنانة الكبيرة لبلبة، أهمية 
وج�ود أعم�ال خاص�ة باألطفال، من س�ينما 
ومس�رح وغيرها، تخاطب عقولهم وخيالهم 
عل�ى النحو الذي تغيرت في�ه حياة الطفل في 
ه�ذه األيام؛ حيث أصبح�ت التكنولوجيا جزءا 

أساسيا فيها.
وكشف الش�اعر ش�وقي حجاب، خالل اللقاء 
الذي أقيم ضم�ن فعاليات مهرجان الش�ارقة 
القرائي السابع للطفل، عن مشاركته القريبة 
في فيلم خاص باألطفال س�يتم إنتاجه قريبا 

من تأليفه وإخراجه وبطولة لبلبة.
وبينت لبلب�ة، التي كرمها مهرجان الش�ارقة 
القرائي السابع للطفل، أن غناءها لألطفال بدأ 
مع الشاعر شوقي حجاب الذي كتب لها أجمل 
أغنياته�ا، فضال عن تعاونها ف�ي هذا المجال 
مع الموس�يقار عمار الشريعي والشاعر سيد 

حجاب.
محبته�ا لألطف�ال كبي�رة، ويم�أل ه�ذا الحب 
رغبته�ا الدائمة في إس�عادهم وتقديم ما هو 
ممت�ع ومفيد له�م في الوقت ذات�ه. وفي هذا 
الصدد، تبي�ن لبلبة “هنالك اندماج غريب بيني 

وبين األطفال”.
وبحسب ما قالت لبلبة في الجلسة التي أدارتها 
اإلعالمية دينا قنديل، فإنها لم تعش طفولتها 
النش�غالها ف�ي األعم�ال الفني�ة والتدريبات، 
ولربما يك�ون هذا أحد األس�باب التي تدفعها 

دائما لتقديم ما هو مميز لألطفال.
وأشارت إلى أن التعامل مع أطفال اليوم الذين 
يستخدمون األجهزة الذكية مختلف تماما عن 
األطفال من قبل. وأضاف�ت أن يجب أن تكون 
هناك أعمال ذات قيمة خاصة باألطفال، قائلة 

“عاهدت نفسي أال أقدم أي عمل لألطفال”.
ف�ي طفولتها أنج�زت لبلبة 7 أف�الم، وعندما 
كب�رت بدأت تفك�ر أين س�يكون اتجاهها في 
الف�ن، وأن�ه يج�ب عليه�ا تقدي�م أج�زاء من 
قدراتها في التمثيل ل�م تقدمها بعد، ومن هنا 
جاءت مش�اركتها ف�ي فيلم “الش�يطانة التي 
أحبتني” من إخراج س�مير سيف، وفيلم “ضد 

الحكومة” مع المخرج عاطف الطيب.
وتبي�ن لبلب�ة أن الرقاب�ة قامت بإزال�ة ثالثة 
مشاهد مهمة من فيلم “ضد الحكومة”، األمر 
ال�ذي ضايقه�ا، إال أن عاطف الطي�ب وعدها 
حينه�ا بإعطائها دورا آخر، ف�كان دورها في 
فيلم “ليلة ساخنة” الذي حصلت على 8 جوائز 

منه.
محطة مهم�ة في مس�يرتها الفنية كانت في 
مسلس�ل “صاحب الس�عادة” ال�ذي كان أول 
عم�ل تفلزيوني تش�ارك في�ه وكان مع عادل 

إمام.
وح�ول عالقتها الفنية م�ع الفنان عادل إمام، 
قال�ت لبلب�ة “هنال�ك اندم�اج غري�ب بيننا”، 
مش�يرة إلى أنهما يمثالن م�ع بعضهما بعضا 

بشكل “تلقائي، وفي أحيان كثيرة بشكل غير 
مخطط له”.

وعن طريق�ة اختيارها ل�ألدوار التي تؤديها، 
قالت لبلبة إنها تقرأ بداية السيناريو، وتتطلع 
عل�ى “التركيبة كله�ا والموض�وع”، ومن ثم 
تبحث عن نفس�ها فيه وفي الدور الذي عرض 
عليها، فإذا وجدت نفس�ها تختار المش�اركة 

وهي في قمة السعادة.
وتؤك�د أن أكثر م�ا يفرحها أن يع�رض عليها 
دور “بعيد تماما عن ش�خصيتي”، معتبرة في 

ذلك “التحدي الحقيقي لي”.
للبلبة تجربة خاصة مع المخرج الراحل يوسف 
ش�اهين، والذي تعتبره “مدرس�ة في الفن”. 
وهي أدت دور “بهية” في فيلم “اآلخر” والذي 

كان هذا الدور يمثل مصر.
وتس�تذكر كيف هيأت نفس�ها وذهبت للقائه 

عندم�ا ع�رض عليها الدور، إال أن�ه قال لها 
“أنا عاوزك بدور مختلف”.

وتضيف أنه قال لها إنها ستظهر بأكبر 
من عمرها في الفيلم، ووافقت، إذ 
“ال يهمني شكلي في العمل بقدر 

ما يهمني أن أكون مقنعة”.
وتعتبر لبلبة تجربتها مع يوسف 
ش�اهين مهم�ة، وقدم�ت مع�ه 

أيضا فيلم “اس�نكدريا نيويورك”، 
وتق�ول “هو يأخ�ذ اللقطة األولى 
من التصوير ويستفز الفنان ليخرج 

منه أفضل ما عنده”.
وح�ول بدايتها مع الفن، تقول لبلبة إن 

ذل�ك كان عندما كانت في الخامس�ة من 
عمره�ا، بع�د أن الح�ظ والداها وهي 

ف�ي الثالث�ة م�ن عمرها 

امتالكه�ا موهبة فني�ة، وأخذه�ا والدها إلى 
مسابقة للفنانين الهواة الكبار، وشاركت في 
المسابقة عندما كانت في الخامسة، وحصلت 

على الجائزة األولى.
وقتها، عرف عنها المخ�رج نيازي مصطفى، 
واختارها للتمثيل في فيلم “حبيبتي سوسو” 
وال�ذي ش�ارك ف�ي بطولت�ه أيضا اس�ماعيل 

ياسين وليلى فوزي.
تق�ول لبلب�ة “لم يكن أح�د يتوق�ع أن أمضي 
عم�ري في الفن، لقد ظن وال�داي أنها مرحلة 
وستنتهي، إال أنني وهبت عمري للفن وأخلصت 
له”، مؤك�دة “ليس خس�ارة أن وهبت عمري 
للفن”. بع�د تحقيقها لنجاح كبي�ر وإنجازها 
ألعمال فنية، ظ�ن والداها عندما أصبحت في 
الثانية عش�رة أن نجاحا قد ال يس�تمر، خاصة 
م�ع المرحل�ة العمرية الت�ي كانت به�ا، لكن 

إصرارها جعلها تكمل المشوار.
ف�ي جعبتها 85 فيلم س�ينما، دخل 4 منها في 
تاري�خ أفضل 100 فيلم مصري، باإلضافة إلى 
286 أغنية، منها 28 لألطفال، و7 مس�رحيات 
وأعم�ال أخرى. ورغم أن معنى الس�عادة كان 
بالنس�بة له�ا وهي طفل�ة صغي�رة أن تجعل 
الناس س�عداء بأعمالها الفني�ة، إال أنها تعتبر 
اآلن “حب الجمهور هو أكبر س�عادة”، وترى 
أن 50 % م�ن ح�ب الجمه�ور للفن�ان يك�ون 
احتراما لحياة الفن�ان الخاصة. وهي ممنونة 
لوالدته�ا الت�ي قدمت له�ا الدعم والتش�جيع 
طوال مشوارها الفني حتى توفاها الله قبل 4 
سنوات، وتبين أن والدتها كانت تختار أدوارها 
وهي صغيرة، أما وه�ي كبيرة، فكانت تعطي 
رأيه�ا الذي غالب�ا ما يكون صحيحا، بحس�ب 

لبلبة.
لبلبة تعتبر نفس�ها “س�عيدة”، وهي ال تدري 
إن ل�م تك�ن ف�ي الوس�ط الفني أين س�تكون 
حقا، وتقول “لدي رضا داخلي وهدوء نفسي 

يجعلني سعيدة بكل ما يأتي من عند الله”.

لبلبة :ليس خسارة انني وهبت عمري للفن
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�صباح الورد قالت
حيدر حا�صو�ش العقابي

 
انا ال أذكر شيئاً..

سوى صباح الورد
هكذا اقرع طبول الفرح..
او ضوء في ظالم اسئلتي

صباح الورد..
ايتها الحدائق
صباح الورد

على مالمح الشمس
وهي تقدني ...

وهي تزفني لغد 
مجهول...................

اهز نخل قلبي
قد تستيقظ هذه المزن )العواطف(

اقلب تضاريس وجعي
واجدك اول انثى تقطف لي وردة

في خريف اعوامي
واول نخلة استظل تحتها
من وجع صحرائي االخير

صباح الورد........
كم غيمة ترقص االن
تحت خيمة شفتيك

ليسقط علي مطر انوثتك
اواه...............................

اللحظات
ترتجف االن

اي سوسنة اعلبها في قميصي
واي سالم اؤمن به...

صباح الورد
ياعاصفة الشتاء

تريثي قليال
فقلبي ما عاد يوم بضوء القمر

والباناشيد الليل
قلبي 

اكثر طراوة من قبل..
ال تؤججي اغصان تعبدي

فقد عطشت ما يكفي
ومازلت انتظر

لالن
مزن النساء

وروائح النساء
ومازلت لالن امارس مهنة التسكع

في اقاليم النساء

عىل ضفاف الكتابة واحلياة ... االعرتاف يأيت متأخرًا
وقع بين يدي مؤخراً كتاب لمؤلفه الكاتب والصحفي 
المخض�رم عكاب س�الم الطاه�ر والموس�وم "على 
ضف�اف الكتاب�ة والحي�اة.. األعتراف يأت�ي متأخراً" 
وق�د قرأته من الغ�الف الى الغ�الف واعترف صراحة 
انن�ي غصت في اغ�واره ووجدت نفس�ي امام تجربة 
ث�رة لرجل دخل معترك الكتاب�ة والعمل الصحفي منذ 
نعوم�ة اظفاره حت�ى ليمكن القول وم�ن دون تملق 
ان�ه ول�د وفي فم�ه قلم ذهب�ي .. وعليه ف�إن الكاتب 
الطاه�ر صاح�ب ذكري�ات ال ينفد خزينه�ا ومقاالت 
ال تخم�د جذوتها وكلمات ال تفق�د روحها وحرارتها 
مهما امتد الزمن او تعاقبت االيام واالشهر والسنين.. 
ولكي نسلط الضوء على المنجز ونوفه حقه ال بد من 
معرفة الكاتب م�ن حيث نش�أته واتجاهاته الفكرية 
وتطلعات�ه ونظرته للحياة وما ي�دور حوله ومعاناته 
واشياء اخرى . ولد عكاب سالم الطاهر في االول من 
تم�وز 1942 ف�ي قرية )اب�و جميل( عل�ى حافة هور 
الحمار من مدينة س�وق الش�يوخ الت�ي كانت يومها 
بمثاب�ة غاب�ة محاطة بالقص�ب والب�ردي.. وفي تلك 
البقعة الخضراء كما يقول المؤلف فتح عينيه على اب 
متدين وصاحب نخوة ومزارع نشط ومن الطبيعي ان 
يجد نفسه في هذه االجواء منقاداً بشكل ال ارادي الى 
العمل في الزراعة وخاصة )الش�لب( ليس�اعد عائلته 
واكي�د ان مهن�ة صعبة كالزراعة جعلت�ه اكثر صالبة 

ومحب�اً للعمل وقد دخل المدرس�ة االبتدائية )-1949
1950( وكان تسلس�له االول في كل س�نوات دراسته 
في هذه المرحلة ومنذ االبتدائية بدأت تطلعاته مبكراً 
فراح يقرأ دواوين الش�عر ويحفظ القصائد وكانت له 

مح�اوالت ش�عرية منذ نعوم�ة اظفاره 
لكنه يكشف بأن هذه البدايات اجهضت 
من دون قصد وبسبب تطلعاته االدبية 
وتمي�زه فق�د س�مي معاون�اً ألمي�ن 
المكتب�ة التي كان ي�درس فيها وكان 
نهم�اً ف�ي ق�راءة كل م�ا وق�ع بين 
يدي�ه وكأن�ه في س�باق م�ع الزمن 
"فلس�فة  ه�و  ق�رأه  كت�اب  واول 
التربي�ة" لمؤلف�ه الدكت�ور محمد 
فاضل الجمالي مؤسس المدرسة 
الدبلوماس�ية ف�ي الع�راق وم�ا 
يمي�ز وفاء الكاتب عكاب س�الم 
الطاهر وصدق سريرته انه دون 
بأمانة اس�ماء كل المعلمين او 
المدرس�ين الذي�ن تتلم�ذ على 
ايديهم وهذا موقف يحسب له 

ث�م بدأت اهتمامات�ه الصحفية تطفو على 
الس�طح ويبدو ان صاحب�ة الجاللة قد س�حبته وهو 
المتعطش اصالً للسباحة في بحارها فخاض تجربته 
األول�ى وه�و لم يزل عل�ى مقاعد الدراس�ة االبتدائية 

وكان ذلك تحديداً )س�نة الغرك�ة( اي حصول فيضان 
)1954( فغرق�ت الكثير م�ن المناطق وعندما وصلت 
الصح�ف العراقي�ة ل�"البغدادي�ة" وه�ي تتحدث عن 
اخب�ار الفيضان الى مدرس�ته يوم�ذاك ومنها جريدة 
"الزم�ان" وهي جري�دة يومية سياس�ية صدرت في 
العه�د الملك�ي ورأس تحريره�ا 
الصحف�ي توفيق الس�معاني لم 
يتمالك )ع�كاب( اعصابه فتجرأ 
المعلمي�ن  غرف�ة  ال�ى  للدخ�ول 
ول�م يبرحه�ا حت�ى اكمل ق�راءة 
"الجراي�د" وجراء هذا "الس�طو" 
تع�رض لضرب�ة )عص�ا( موجع�ه 
م�ن احد المعلمين ج�زاء فعلته لكن 
يب�دو ان ه�ذه العقوب�ة حفزت�ه الن 
يك�ون اكث�ر اص�راراً واندفاع�اً نحو 
ول�وج عالم الصح�اة وي�روي الكاتب 
والصحفي ع�كاب س�الم الطاهر "ابو 
ش�اهين" ف�ي كتاب�ه ه�ذا هجرته من 
الع�راق واقامته في س�ورية حامالً معه 
وثائقه وقلمه واوراق�ه وذكرياته ورغم 
آالم الغرب�ة اال ان�ه انص�رف ال�ى الكتابة 
الصحفي�ة اوالً ثم باش�ر بكتابة كتاب حمل 
عنوان "موضوعات في الكتابة" صدر عام 2008 وقد 
حظي الكت�اب بأهتمام واش�اد فيه الكثيرون س�واء 

داخ�ل الع�راق او س�وريا وان�ت تقرأ الكت�اب تتوقف 
صراح�ة امام محط�ات كثيرة وهي ال ش�ك محطات 
ممتع�ة ترغمك على قراءتها واالس�تمتاع في افيائها 
واحست للكاتب عكاب قدرته في هذا السرد التفصيلي 
لالح�داث ليجبرك ان تكون في قلب الصورة او الحدث 
الذي يري�د الوصول اليه خصوص�اً عندما يتحدث عن 
دخوله معترك العمل السياس�ي وم�ا جره من ويالت 
عليه تمثل�ت بمطاردة الس�لطات الحاكمة يومذاك له 
واعتقال�ه بين الحين واالخر لكنه لم ينحن او يتراجع 
عن ثواب�ت آمن بها ومعتقدات واف�كار ادرك صوابها 
وه�ي لذلك تس�تحق كل معاناة ومكاب�دة .. وقد دفع 
الرجل فاتورة ذلك باهظة ليس هو فحس�ب بل والدته 
رحمها الله التي كانت تتبع اخبار ابنها المسجون هنا 
او هناك حتى توفاها الله فرثاها "ابو ش�اهين" رثاًء 
يليق به�ا وبتضحياته�ا الكبيرة ولألمان�ة ان الكتاب 
الذي طالعته بش�غف يس�تحق ان يك�ون مرجعاً لكل 
من يش�تغل االن في الصحافة لما تضمنه من قصص 
ومواق�ف رائعة وتجارب اس�يرة ومخ�زون كبير من 
االس�ماء والحوادث التي س�تبقى في الذاكرة فشكراً 
لزميلن�ا عكاب س�الم الطاهر على ه�ذا الجهد الرائع 
وه�ذه االلتقاط�ات وخاصة ف�ي المش�هد الصحفي 
العراقي مع االمنيات والدع�وات بالصحة والديمومة 
لليراع الذي س�طر هذا الكت�اب وتحية لصاحب اليراع 

المبدع عكاب.

عر�ش : علي زامل

حزن الهيدأ

تستس�لم لرغبة متوهمة في بالها المكدود .. أجرب 
الس�اعة أل�م المصارح�ة ..   تضي�ع ف�ي المنفى كل 
أحالم التودد .. لكني الس�اعة   أمضي مع ممارسات 

مضنية عن نهر يفصل المدينة الى شطرين .. 
الم�رض يغ�زو مفاصل الجس�د ال�ذي ينحن�ي كلما 
تقادمت أيامه .. أشعر بشهيق أنفاسها على وسادتي 
المط�رزة ب�ورود ذابل�ة .. وم�ا بي�ن دبي�ب ال�دواء 
المس�فوح في المعدة وتش�نجات العض�الت ينبري 

وهج الوصل بها .. 
 أجمع كل االنحاء وس�ط عقل�ي المتكور على حافة 
التوق�ف االب�دي .. بش�رتها تصافح كفي بمالمس�ة 
مكتظ�ة بالخيال رغم ذلك التتس�مر خ�ارج المدينة 

صور جحاف�ل الماضين الى الح�رب التي التكف عن 
االحتدام .. 

متناغمة مع حفيف الش�جر في الم�زار البعيد أدعية 
البس�طاء لحياة يس�ودها الوئ�ام .. لك�ن  مؤيدعبد 
الزه�رة ال�ذي وعدني بنش�ر قصائدي ف�ي الصفحة  

الرئيسية رغم أحتجاج السياسيين .. مرة قال لي : 
ل�ن أض�ع ص�ورة سياس�ي ف�ي الجري�دة .. النه�م 
اليعرف�ون الح�ب .. أما نح�ن الذين تجاوزن�ا العقد 

السادس نكتشف رونق الحب بنبض اليهدأ .. 
لك�ن الرغب�ة المتوهم�ة تص�ارع البق�اء .. أن أخ�ر 
االخب�ار تنقل لنا أس�تنجاد الجن�ود بضباطهم لنفاذ 
الذخي�رة .. وأنتظار الطائ�رات الحربية تلقي حممها 
على س�بايكر .. ربما الكرم�ة .. أو الثرثار .. لكنه دم 
واح�د يريق بس�كين واحدة يش�حذها أحدهم يركب 

موجة االحتقار بسبب نجهله ..  
هذا االنحناء يش�جع االخرين بتصحيح مسار النصل 
المغم�س باالوردة المقطوعة .. ال أماكن نحتمي بها 
فالصخرة التي تواجه النهر لم ترحم تأوهات أوالدنا 
الذين قتلوا غدراً ال لش�يء س�وى أنهم عشقوا تراب 

الوطن .. 
ال مالحظ�ات حول النح�ر .. كان يجري وفق طريقة 
ديني�ة بحتة وتكبيرة خاش�عة .. ترى وفق أية فتوى 

قطعت أوداج أحبتنا .. 
غداً س�يتكدس حبر المطابع على أحرف الرثاء بينما 

تبقى أبنة أخي الصغير بال أب تناديه : بابا .. بابا .. 
وتصي�ر أمي ثكلى .. وزوجته أرملة تلزم العدة أربعة 
أشهر وبعدها يبدأ عندها طوفان الوجع المترسخ بال 
زفي�ر مري�ح .. تزدحم الصور بال توق�ف ريثما أفكر 

بالعالقة ما بين الوس�ادة والحلم .. و أنحسار موقع 
االلغاز لتف�ك كيف يحصل هذا ونحن ما زلنا نعش�ق 
البق�اء واقفي�ن بأنتظ�ار أن يحي�ن ظهور أس�ماءنا 
للذهاب الى العمرة .. ربم�ا ينجلي الحزن ويعود من 

غادرنا في أخر محطة بال بصمات .. 
ق�ال صديقي : ستتش�ح صحفنا بالس�واد أحتجاجاً 
على عش�ق لم يثمر س�وى حماس�ة مؤذية لنسيجنا 

الذي تمنيناه سميكاً اليتأثر .. 
من ذا الذي يرجع لنا حمامة السالم أو غصن الزيتون 
.. حت�ى نس�تمر بمالحقة ش�خوص أثارن�ا المهربة 

بدهاليز التحتوي الذكريات .. 
تبقي�ن أن�ِت وحدِك على ش�اطىء النه�ر .. تنتظرين 
أجس�اد أحبتنا عس�اه يحمل ألينا البش�ارة ونحتفي 

بالجثث المقطعة بحزن اليهدأ ..

خط أمحر 
   

أعلن�ت »دار الس�اقي« ع�ن ف�وز قصة »خ�ط أحم�ر« للكاتبة 
س�مر محفوظ ب�راج والرس�امتين منى يقظان ومي�را المير 
بجائ�زة »كتاب�ي 2015« عن فئة 7-9 س�نوات علمي واقعي، 
عن مؤسس�ة الفكر العربي. وهو أول كتاب يتناول موضوع 
التح�ّرش الجنس�ي ل�دى األطف�ال بش�كل طري�ف وذك�ي. 
ويساعد على توعية الطفل بأسلوب بسيط. وسمر محفوظ 
ب�ّراج مؤلفة كتب أطفال منذ العام 2007. عملت في مجال 
التعليم لعّدة س�نوات. ُرّش�ح عدد من كتبه�ا لجوائز وفاز 
اثنان منه�ا: عندما مرضت صديقتي وجّدتي س�تتذّكرني 

دائماً الذي ُترجم إلى اللغة اإلسبانية. صدر لها حتى اآلن 38 
كتاباً من دور نشر مختلفة وقامت بترجمة عّدة كتب أطفال من اللغة اإلنكليزية 

والفرنسية واإليطالية إلى اللغة العربّية.

َكَسامٍء أخرية
 صدر حديثاً عن "دار فضاءات للنش�ر والتوزيع" في األردن، كتاب ِش�عري جديد للش�اعر الكردي 
الس�وري عم�اد الدين موس�ى، بعنوان "كس�ماٍء أخيرة"، وض�ّم مجموعة من قصائ�ده في الحّب 
وتمجيد اإلنس�ان والقيم النبيلة في الكون، وهي مس�ائل درج الشاعر على التعبير عنها بأسلوبه 

الخاصة الذي ترك بصمته واضحة على النصوص التي أنتجها حتى اآلن.
تدنو نصوص الكتاب من األجواء الرومانسّية الحسّية، وتذخر بمفرداٍت كمثل: العصافير والشجر 
والس�نونوات، دوَن أْن تس�هو عّما حّل ببلده، فنجد الصور والتعابي�ر المؤلمة إلى جانب اقتراب 
العبارة من روح الطبيعة الصرفة.يقع الكتاب في 88 صفحة من القطع المتوسط، والغالف من 
تصميم نضال جمهور، ومن أجواء القصائد نقتطف: " كلُّ طائٍر ال غصَن له/ كلُّ غصٍن ال شجرَة 

له/ كلُّ ش�جرٍة ال غابَة لها/ كلُّ غابٍة ال ش�مَس لها/ كلُّ شمٍس ال سماَء لها/ كلُّ سماٍء ال ناظَر إليها/ كلُّ ناظٍر 
ال عيَن له/ فلينظر../ فلينظر بقلبه". جديٌر بالذكر أّن الشاعر عماد الدين موسى من مواليد مدينة عامودا )العام 1981(، 

باإلضافة إلى عمله كرئيس تحرير لمجلة أبابيل، يكتب في عدد من الصحف والمجالت 

�صالح جبار خلفاوي 

نحو الوعي املنهجي بتدريس الرواية العربية
زهور كرام

تأخ�ذ المعرف�ة األدبي�ة، ومختل�ف القضايا 
والظواهر الفكرية، وباقي العلوم اإلنسانية، 
أبعادا جديدة مع منهجية البحث العلمي، التي 
ُتعيد النظر في كل المعارف، من خالل اعتماد 
مبدأ الشك فيما اعُتبر معطى جاهزا، كما ُتحرر 
المعرفة من س�ير تداولها التاريخي، وتفكك 
رتابتها، وُتخرجها من اليقين المفهومي إلى 
المحتم�ل، عندما ُتحَولها إلى فرضيات، قابلة 
إلعادة الُمس�اءلة. وهذا م�ا يجعل من علمية 

المعرفة بشكل عام، شرعية مرجعية.
كما ُتنت�ج هذه المقارب�ة العلمي�ة للمعرفة، 
فك�را ُمتحررا م�ن التبعي�ة للمأل�وف، قادرا 
عل�ى إعادة توجيه المعرفة نحو آفاق جديدة، 

ومختلفة من أجل تجديد الوعي بها.
ولن�ا أمثل�ة كثي�رة م�ن القضاي�ا الفكري�ة 
والظواه�ر الثقافية واألدبية، التي عرفت في 
ساحة النقاش الثقافي العام، اصطدامات في 
الرأي، وأنتجت خالفا حولها، عوض االختالف 
الذي ُيطَور االقتراب منها، وعندما تم تداولها 
علميا، في إط�ار البحث العلم�ي، فقد عرفت 
توجيها جدي�دا في طريقة التفكير فيها، مما 

أثر في شكل الوعي بها.
ال يعن�ي هذا، الدع�وة إلى إقص�اء المقاربات 
الثقافية وغيرها من اإلمكانات التي تش�تغل 
بالقضاي�ا، وتطرح إجابات وتفس�يرات، إنما 
اإلشارة إلى المقاربة العلمية، من باب تحرير 
المعرفة م�ن اليقين المفهومي، الذي تعتمده 
الدراس�ات، ويصب�ح معط�ى جاه�زا، ويت�م 

اعتماده في عملية الفهم والوعي.
وله�ذا، عندم�ا نثي�ر أهمية دراس�ة المعرفة 
األدبية بمنهجية البحث العلمي، فذلك من أجل 
إنت�اج وعي بضرورة إعادة ُمس�اءلة مختلف 
المقارب�ات، والتفس�يرات، والتحديدات التي 

ألفناها في تلقينا للمعرفة األدبية.
عندما ُنفكر ف�ي الرواية العربية، وفي تاريخ 
تأسيس�ها وتأصيله�ا ف�ي الترب�ة العربي�ة، 
ونتاب�ع مختل�ف المحطات التي م�رت منها، 
فنحن نفكر فيها، باعتبارها شكال ُمعبرا عن 

حالة عربية واحدة.
وإذا كانت مثل هذه الرؤية تتماش�ى مع بداية 
االنش�غال بالرواي�ة العربية، ف�إن التحوالت 

التي يعرفها التفكير العلمي، تجعل مس�اءلة 
التحدي�دات األولي�ة للرواية العربية مس�ألة، 
ليس فق�ط ممكنة، إنما ضرورية، ألن اعتبار 
الرواية حال�ة تعبيرية عربي�ة واحدة، تلتقي 
في األس�ئلة نفسها، وتنش�غل باالهتمامات 
نفس�ها، وتتبع في مسارها التشكل والتكون 
ب�ات  تحدي�د  نفس�ه،  والتح�ول  والتط�ور 
ُمتج�اوزا، بالرج�وع أوال إل�ى الرواية األولى 
ف�ي كل بلد عربي، الت�ي ُتعَبر عن اختالف في 
منطق التأسيس، وأن كل تجربة روائية، كانت 
اس�تجابة ألسئلة س�ياقية، خاصة بحاجيات 
المجتم�ع ومتطلبات�ه، ول�م تكن اس�تهالكا 

ألسئلة مجتمع عربي آخر.
وله�ذا تختل�ف ش�روط التأس�يس للجن�س 

الروائي في التربة العربية، كما تختلف أشكال 
التحول والتط�ور، وينعكس ذلك على راهنية 

الرواية في تجربة كل بلد عربي.
كم�ا أن اعتماد مفهوم الس�رد باعتباره حالة 
ثقافي�ة مجتمعي�ة، يجعلن�ا نتج�اوز فك�رة 
االنط�الق من محددات مش�تركة في الس�رد 
العرب�ي، أو اعتماد مبدأ المرج�ع الذي عندما 
يتح�ول إل�ى موق�ع للرؤي�ة فإنه ق�د يعطل 
مس�ألة تدبير قراءة خصوصية إبداع مجتمع 

من المجتمعات العربية.
له�ذا، إذا كان�ت الرواي�ة في مصر وس�وريا 
ولبن�ان عل�ى الخص�وص، ق�د عرف�ت ف�ي 
نش�أتها، وتطوره�ا اتجاه�ات واضح�ة في 
الكتاب�ة، ف�إن الرواي�ة المغربية على س�بيل 

المثال، لم تعرف في زمنها التأسيسي مفهوم 
االتجاهات والم�دارس، نظرا لكونها انطلقت 
من زمن ُمغاير- إلى ح�د ما- باعتماد خلفية 
الس�يرة الذاتية، كما نجد مع نصي« الزاوية« 
 )1903-1972( الوزان�ي  للتهام�ي   )1942(
و«في الطفول�ة« لعبد المجي�د بنجلون، كما 
أن الرواي�ة في بعض البل�دان الخليجية، مثل 
اإلمارات، من أجل الوعي بها، ال يمكن اعتماد 
شروط تأس�يس الرواية نفسها في كثير من 
التج�ارب العربي�ة، ألنها تنتج ش�كال خاصا 

بتجربة السياق المجتمعي اإلماراتي.
ويكفي أن نش�ير إلى تأخر ظهور الرواية في 
اإلمارات، إذ لم تبدأ إال مع بداية الس�بعينيات، 
مع رواية »ش�اهندة« للروائي راشد عبد الله، 

كم�ا أن إدراك طبيع�ة الرواي�ة اإلماراتية، ال 
يت�م عب�ر الجه�از المفاهيمي لزم�ن ظهور 
الرواي�ة العربي�ة، م�ن حي�ث تبن�ي الش�رط 
التاريخي لمراحل التطور نفسه، إنما، نالحظ 
مقاربة مختلف�ة لتأصيل الرواي�ة في التربة 

اإلماراتية.
ف�إذا وجدن�ا الكثي�ر م�ن التج�ارب الروائية 
العربية انطلقت من خلفية السيرة الذاتية، أو 
الرحلة، أو المقامة، واعتمدت أشكاال سردية 
تراثية كثيرة، وهي تنخرط في السرد الحديث 
مع جنس الرواية، فإن الرواية اإلماراتية، وإن 
كانت بدورها، قد اعتمدت على اإلرث التراثي 
الس�ردي ف�ي كتاب�ة أول رواية« ش�اهندة«، 
وهي بذلك تلتقي مع مختلف التجارب العربية 
األول�ى، الت�ي تحقق�ت روائيتها، م�ن حالة 
االصط�دام بين المرجعية الس�ردية التراثية، 
والمتغي�رات الس�ردية الت�ي أحدثه�ا نش�وء 
الجنس الروائي ف�ي التجربة الغربية، غير أن 
الوعي بتطورها وتحوله�ا، ال يعتمد المنطق 
المتب�ع ف�ي التج�ارب العربية نفس�ه، وهو 
منط�ق يتبنى عالقة التحول الروائي بالتحول 
االجتماع�ي والسياس�ي. إذ، الوع�ي النقدي 
بالرواية اإلماراتية، يكاد ال يستقيم إال باعتماد 
جنس أدبي آخر، من أجل مقاربة نمو الرواية، 
وتطورها. نقصد بذلك القصة القصيرة، التي 
تأتي من حيث التراكم واالهتمام بعد الش�عر 
في التجربة اإلبداعي�ة اإلماراتية. فقد تجاوز 
عدد المجاميع القصصية في اإلمارات، ابتداء 
من الس�بعينيات من القرن الماضي، إلى سنة 

2008، 90 مجموعة قصصية.
غير أن وضعية الخطاب القصصي اإلماراتي، 
يتمي�ز بخاصية بنائي�ة، جعلت من�ه مرجعا 
فني�ا لتط�ور الرواي�ة، وله�ذا، ف�إن تحلي�ل 
القص�ة القصي�رة، يجع�ل ال�درس النق�دي، 
يفك�ر بإمكاني�ة ارتف�اع ع�دد الروايات في 
اإلمارات، وك�ذا، تطورها، وانخ�راط المبدع 
في التعبير من خاللها، نظرا ألس�باب بنيوية 
س�ردية، ذات عالقة بوضعي�ة خطاب القصة 
القصي�رة، التي تتوفر عل�ى مكونات روائية، 
مث�ل الح�وار والوص�ف الدقي�ق، والحضور 
القوي للش�خصيات، وتحليل األحداث وتعدد 
الساردين وهيمنة الملفوظ االجتماعي، وهي 

إمكانيات س�ردية روائية، تجع�ل من القصة 
القصي�رة رواية في حالة الَتكَون والَتش�َكل. 
إنه وضع، يس�اعد على س�رعة االنخراط في 
جن�س الرواي�ة، التي س�تحمل معه�ا ذاكرة 

القصة القصيرة.
تعكس بعض النماذج الروائية اإلماراتية هذا 
الوضع، كما نجد مع القاصة الروائية أس�ماء 
الزرعون�ي ف�ي روايته�ا »الجس�د الراح�ل« 
الص�ادرة س�نة 2004، الت�ي تتضمن مالمح 
القص�ة القصي�رة الطويل�ة. كم�ا تنعك�س 
ه�ذه التركيبة الس�ردية، أو ه�ذا االنتقال من 
القص�ة القصي�رة إل�ى الرواية، على الس�رد 
اإلمارات�ي، ال�ذي يع�رف تنويع�ات س�ردية 
عديدة ف�ي خطاب�ه، ولهذا نلتق�ي بنصوص 
يصعب تجنيسها، لكونها تقع عند ملتقى هذا 
االنتقال من القصة إلى الرواية. ولعل وضعية 
السرد اإلماراتي، الذي يؤسس لمنطق خاص 
به، له عالقة بالمجتم�ع اإلماراتي، وبطبيعة 
الدول�ة  وبمفهوم�ي  الس�ريعة،  التح�والت 
والمدينة، ولذلك، يأتي الس�رد ش�بيها بواقع 
المجتم�ع. عندم�ا، ُنعمم التصور نفس�ه في 
ق�راءة الرواي�ة العربية، فإنن�ا ُنقصي عالقة 
التفاع�ل بي�ن تح�والت المجتم�ع، وش�كل 
التعبير عنه. إن إعادة الوعي بالرواية العربية 
وف�ق منطق منهجية البح�ث العلمي، يجعلنا 
نتجاوز التحديدات المفاهيمي�ة التي ألفناها 
في تلقينا للرواية العربي�ة، كما يحفزنا على 
توسيع الرؤية، وتناول الرواية العربية حسب 
الس�ياقات االجتماعية، واألس�ئلة التاريخية 
الخاصة بكل بلد على حدة. تنتج هذه المقاربة 
العلمية، المبنية على إعادة مناقش�ة القضايا 
األدبية، بعيدا عن استهالك التصورات نفسها، 
رؤي�ة جدي�دة، لي�س فق�ط لجن�س الرواية 
ف�ي الس�ياقات العربي�ة، إنما نظ�رة جديدة 
حول مس�ار تح�ول كل مجتم�ع عربي، وكذا 
االختيارات السياسية واالجتماعية والفكرية 
واالقتصادية الت�ي اعتمدها كل بلد عربي. إن 
المقاربة العلمي�ة للقضايا األدبية والفكرية، 
إمكانية منهجية تس�مح بتحرير التفكير من 
التحدي�دات الجاه�زة، وتحقق وعي�ا ُمؤهال 
لطرح الس�ؤال عل�ى التاري�خ واألدب والفكر 

والمجتمع.
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قناين الغاز االجنبية 
تشكو الكثير من العوائل في المناطق الشعبية 
م�ن قناني الغاز الس�ائل االجنبية التي تحولت 
القنان�ي  وبخاص�ة  مس�تمرة  مش�كلة  ال�ى 
االيرانية والتركية الصنع، والتي دخلت لمنازل 
المواطني�ن بط�رق ملتوي�ة من خ�ال تحايل 
وتاع�ب بعض الباع�ة الجوالين م�ن اصحاب 
النف�وس المريض�ة وتبديله�ا بقن�ان عراقية 

فارغة دون علم العوائل. 
فيما تكمن المشكلة بان هؤالء الباعة انفسهم 
يرفض�ون تبدي�ل القنان�ي الفارغ�ة باخ�رى 
ويفرض�ون مبلغ�اً يت�راوح بي�ن15 25- ال�ف 
دين�ار لتعبئتها، كم�ا ان محطات تعبئة الوقود 
هي االخرى ترفض اس�تام او التعامل مع تلك 
القنان�ي،  االبع�د عق�د صفقات ودف�ع مبالغ 
لغرض تعبئة تلك القنان�ي االجنبية. دعوة الى 
وزارة النف�ط للتحرك ومعالجة هذه المش�كلة 

المستمرة.

 امانة بغداد 
من االولويات الضرورية واالساسية  التي تقع 
على عاتق امانة بغداد هي االهتمام بالساحات 
العامة ومتابعتها بشكل مستمر الظهارها بما 
يتناسب مع حجم الخدمات التي تبذلها االمانة  
لتجمي�ل وتطوي�ر واظه�ار العاصم�ة بحلتها 
الجدي�دة، وال�ذي نطم�ح ان يتحق�ق بالتأكيد، 
كم�ا ينبغ�ي ان يس�تمر اهتم�ام ه�ذه الدائرة 
الخدمي�ة المهم�ة ف�ي عملها الج�اد والدؤوب 
والمتواصل، لكن بعض الماحظات والظواهر 
الت�ي ربما تحس�بها امانة بغ�داد ثانوية وغير 
مهم�ة فاننا نؤك�د بانها ملزمة ف�ي معالجتها 
لكي ال تس�جل على الدائ�رة االهمال والتقصير 
والامب�االة وتقلل م�ن جهوده�ا االخرى في 

بعض الجوانب.
وعل�ى س�بيل المث�ال س�احة الخان�ي الت�ي 
تتوس�ط العاصمة وهي محطة لم�رور الزوار 
والس�واح،وقد اهتم�ت امانة بغ�داد بزراعتها 
وتجميله�ا لكنها اهملت منذ اعوام، فالس�اعة 
التي تنتصب وس�ط الس�احة عاطل�ة، ما يلزم 
اس�تبدالها باخ�رى جدي�دة، وعملي�ة ابداله�ا 
باخ�رى ال تحت�اج لتخصي�ص موازن�ة مالية 
ضخمة. ندعو لاسراع برفع الساعات العاطلة 
لكونه�ا ظاه�رة معيب�ة ومخجل�ة ومؤلمة يا 

امانة بغداد.
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عامر عبود الشيخ علي

ليس بطرا وال ترفا ما دعت له الطبقة العاملة في الش�عارات 
التي طرحتها خال االحتجاجات والتظاهرات األخيرة إلعادة 
عجلة اإلنت�اج في القط�اع الصناعي العام وتأهي�ل المعامل 
وتحويل شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي وصرف 
رواتبه�م المتأخرة ألكث�ر من أربعة اش�هر، إنما هي مطالب 
حقيقي�ة لتحقيق مصالح مش�تركة إلدامة العاق�ة بين تلك 
الطبقة الكادحة وبي�ن الدولة، فا أعمار وال بناء وال اقتصاد 
قوياً دون ان تش�رك الطبقة العاملة ف�ي عملية البناء وإنتاج 
الس�لع التي تلب�ي حاجات البش�ر،  ومن هنا كان�ت الحقوق 
والواجب�ات، تلك الواجبات المتمثلة بالتزام العامل بس�اعات 
العمل وج�ودة المنتوج إضافة الى واجب�ات أخرى يقتضيها 
شكل العمل، أما الحقوق فهي بالدرجة األساس أجور العامل 
التي يس�تحقها من خال بيع قوة عمل�ه وفقا للعمل المناط 
ب�ه، والحقوق الصحية م�ن خال ضمان س�امته في عمله 
والضمان التقاعدي، ونظرا للمستجدات واالكتشافات العلمية 
والقفزات المتس�ارعة للتكنولوجيا الحديثة، تتجدد الحقوق 
والواجب�ات أيضا.ومن اج�ل كل ذلك البد م�ن وجود صناعة 
وطني�ة بقطاعيها الع�ام والخاص قادرة عل�ى تلبية طموح 
ومطالب الق�وى العاملة، وإعطاء الدور الكبي�ر لهذا القطاع 
للمساهمة في تحس�ين وتنويع مصادر االقتصاد، وتخليص 
البلد م�ن االقتصاد الريع�ي األحادي الجانب وال�ذي ادى الى 
وصول االقتصاد الوطن�ي الى وضع مربك اثر على جماهيره 
الكادحة والفقي�رة، إضافة الى تعطيل عملية البناء واالعمار 
نتيجة للسياسات االقتصادية الخاطئة التي الزمت الباد منذ 
فترة طويلة، ولهذا س�عت الطبقة العامل�ة الى االحتجاجات 
والتظاه�رات والدعوة ال�ى بناء اقتصاد ق�وي ومتين يعتمد 
عل�ى الصناع�ة والزراع�ة والس�ياحة والقطاع�ات األخرى 
وعدم االعتماد على النفط، إضافة الى دراس�ة األس�باب التي 
أدت ال�ى جعل ش�ركات وزارة الصناعة تصل الى مس�تويات 
تك�ون فيها غي�ر ربحية وخاس�رة وتتحمل الحكومة س�بب 
تلك الخس�ائر وليس�ت الطبقة العاملة اذ لم تعمل على تأهيل 
المعامل والش�ركات إضافة الى عدم تفعيل القوانين التي من 
ش�أنها حماية المنتج المحلي وفرض الضرائب على البضائع  
والسلع المستوردة أسوة بكثير من دول العالم، وكذلك العمل 
على إجب�ار الوزارات لش�راء منتج ش�ركات وزارة الصناعة 
والمع�ادن وخاصة وزارات الصحة والدف�اع والداخلية.ومن 
المضحك المبكي ان مجلس ال�وزراء في بيان صدر عنه، دعا 
خاله الى دعم وتش�جيع عمليات التصدير وتمكين الشركات 
العام�ة التابعة لوزارة الصناع�ة والمعادن من تصدير فائض 
منتجها، والسؤال هنا لماذا الدعوة إلى تصدير منتجات وزارة 
الصناعة، وجميع وزارات ومؤسسات الدولة تستورد ما يلبي 
احتياجاتها من األس�واق العالمية ومن مناشئ رديئة مع ان 
مخازن ش�ركات وزارة الصناع�ة ممتلئة بإنتاجها. اليس من 
األفضل ان تتوقف عملية االس�تيراد من قبل الوزارات ودوائر 
الدولة واالستيراد العشوائي من قبل التجار وأصحاب رؤوس 

األموال، وتشجيع صناعتنا الوطنية لسد أسواقنا المحلية

انتباه رجاء

محل�ة 319 حي البنوك في بغداد تعد من المحات الس�كنية 
القليل�ة الت�ي حافظ�ت عل�ى نظاف�ة أرصفته�ا وجماليتها 
وطيل�ة س�نوات ماضي�ة، لكن ف�ي االونة االخي�رة  ظهرت 
بوادر لنصب ووضع بعض البس�طيات عل�ى ارصفة المحلة 
وبش�كل فوضوي وعشوائي ما يش�وه الرصيف، االمر الذي 
يعزوه س�كنة المنطقة الى ضعف الرقابة والمتابعة من قبل 
الجهات المعنية ع�اوة على غياب الرادع القانوني االصولي 
للمتجاوزي�ن على المال العام. وقد ش�كل اهالي المحلة وفدا 
لمراجع�ة الدائ�رة المعنية بهذه الرقع�ة الجغرافية في امانة 
بغداد، حيث تم�ت مقابلة المدير وطرحوا مش�كلتهم عليه ، 
كما تضمنت المقابلة مطالبتهم بتشكيل لجنة للقيام بكشف 
ميداني من اجل التأكد من الظاهرة السلبية التي غزت ارصفة 
المحلة وتسببت بتشويه منظر وجمالية المنطقة، فضا عن 
التخريب الواضح للرصيف الذي انفق على تعبيده مبالغ طائلة 
بسبب حفره ونصب االعمدة الحديدية والصفائح والمشبكات 
الخاصة بالبسطيات. واخيرا اقترحوا ايجاد سوق او مسقف 

لغرض البسطيات بدال من تشويه منظرالمحلة.
 عاء عبد الوهاب

تقع منطقة العمار في مدينة بغداد وتتوسط 
ش�ارع الرش�يد التجاري المهم وهي منطقة 
سكنية وصناعية في آن واحد، واغلب دورها 
الس�كنية قديم�ة آيلة ال�ى الس�قوط لتآكلها 
وارتف�اع نس�ب الرطوب�ة ف�ي جدرانه�ا، ما 
تش�كل خطراً عل�ى س�اكنيها والعاملين في 

المحال التجارية والمعامل الصناعية.
 ام�ا معاناته�م االخ�رى فتتجس�د بتك�دس 
النفاي�ات ولفت�رات طويل�ة ق�د تص�ل ال�ى 
اس�ابيع او اش�هر ع�دة، باالضاف�ة ال�ى ذلك 
تش�هد المنطق�ة بي�ن فت�رة واخ�رى طفحاً 
لمي�اه المج�اري )الص�رف الصح�ي( الت�ي 
تمتزج م�ع النفايات ما تس�بب تلوث�ا للبيئة 
وتنعكس آثاره�ا ضررا صحي�اً على االهالي 
والعاملي�ن، كم�ا يعيق الطفح اآلس�ن حركة 
المارة وتجعلهم ينظمون في طوابير بس�بب 

المساحة الضيقة الجتياز الشارع.
مواطن من سكنة الّعمار اكد ان غرق المنطقة 
خال فصل الشتاء وباستمرار يسبب مشاكل 
عدي�دة لس�كنتها االمر ال�ذي يجبره�م على  
جمع االم�وال من حس�ابهم الخ�اص بهدف 
التخل�ص م�ن تداعي�ات فيضان�ات االزق�ة. 

مضيف�ا اما مش�كلة تكدس النفاي�ات فتعود 
ال�ى ان المنطق�ة صناعي�ة وس�كنية فتبقى 
النفايات لفترات طويلة حتى يتم رفعها وهذا 
ناتج عن جهود االهالي ومراجعاتهم العديدة 

للجهات المعنية وباالخص امانة العاصمة.
 

مخلفات اصحاب المحال التجارية 
يش�هد ش�ارع الرش�يد التجاري يوميا زخما 

كبي�راً م�ن المواطني�ن الم�ارة والمتبضعين 
والتجار والعتالين واصحاب المحال وغيرهم 
ومنذ س�اعات الصباح حتى المساء ما ينجم 
ع�ن ذلك كث�رة النفايات ومخلف�ات المعامل 
وال�ورش الصناعية التي ترمى في الش�ارع، 
وبالرغ�م م�ن رفعه�ا م�ن قب�ل المقاولين، 
لكن عملي�ة التنظيف ال تتم بص�ورة ناضجة 
ومتكاملة اذ تترك الكثير من النفايات متمثلة 

بعل�ب واترب�ة ومخلف�ات اخرى، ام�ا مكان 
رمي تلك العلب ومخلفات المعامل فهو بداية 
ش�ارع الرشيد الذي يعد أحد الشوارع المهمة 
في تاريخ بغ�داد القديمة. وه�و اليوم يزهو 
بالنفاي�ات واالنقاض ومياه تنظيف وغس�ل 

واجهات المحال التجارية والمطاعم.
 النفايات تؤطر السوق العربي 

عندم�ا تمر في الش�ارع الخلفي من الس�وق 
العربي الذي يمتد من شارع الرشيد الى شارع 
الجمهورية  وفي وقت الغروب سوف تشاهد 
العجب العجاب من النفايات المتراكمة متمثلة 
بآالف العلب والنفاي�ات التي يتركها اصحاب 
محال بيع االدوات الكهربائية وكذلك اصحاب 
محال بيع المابس ويجعلك امام اسوأ مشهد 
للنفاي�ات والملف�ت ان هذه االك�داس ترمى 

امام كنيسة من اعرق الكنائس في بغداد.
وعندم�ا تصل بالق�رب من تمث�ال الرصافي 

فهناك االمر يختلف عن سابقه
 وذل�ك الن�ك ستش�اهد ت�االً م�ن المخلفات 
مقذوفة وسط الش�ارع وليذهب اي مسؤول 
ف�ي االمان�ة و دائرة البلدية لزي�ارة المنطقة 
واالط�اع ميداني�ا عل�ى احواله�ا الخدمي�ة 
وبالتاكيد سيشاهد منظر النفايات المتكدسة 

بأم عينيه.

 حديث المواطنين 
المواط�ن المتقاع�د عادل صيه�ود يقول: لم 
اش�هد طيلة س�نوات حياتي مثل هذا المنظر 
المش�وه للش�ارع، ويتس�اءل ، لم�اذا الجهد 
الخدمي هش في هذه المنطقة ولهذه الدرجة، 
ثم اين تذه�ب آالف المقاوالت لرفع النفايات 

من شمول هذا الشارع العريق بخدماتها.
ام�ا المواط�ن عل�ي ش�امخ م�ن س�كنة حي 
الش�عب والذي كان يدفع عربة تحمل بضاعته 
العم�ل تض�رب  فيق�ول: ف�ي س�اعات ذروة 
الفوض�ى اطنابها في كل االتجاهات فا نعرف 
اي�ة االتجاهات نس�لك، حي�ث النظ�ام معدوم 
والقوانين غائبة وكا يمش�ي حس�ب مزاجه، 
وأردف بقوله: مشكلة النفايات كبيرة لذا فهي 
تحتاج الى حلول ومعالجات جذرية ومتابعات 
ميدانية يومية من قب�ل الجهات المعنية.اخيرا 
اجم�ع بع�ض مم�ن التقين�ا بهم  ف�ي منطقة 
العم�ار وش�ارع الرش�يد على ض�رورة تفعيل 
الجان�ب الرقابي والخدمي وبش�كل يومي من 
قبل امانة بغداد والمعنيين بالشأن الخدمي في 
مجلس المحافظة ولجنة الخدمات في مجلس 
الن�واب التي يقع عل�ى عاتقها ال�دور الرقابي 
الكبير ، فضا عن تعاون الجهات المساندة في 

الوزارات االخرى كالنقل والداخلية وغيرها.

امهال للخدمات يف منطقة العامر

 تكرر مشهد نزوح العائات من ديارها الى العاصمة 
بغ�داد وبقية محافظات الوس�ط والجنوب وللمرة 
الثاني�ة، بعد عملية ن�زوح آالف العائات من مدينة 
الموصل وص�اح الدين بس�بب اس�تياء عصابات 
داع�ش عل�ى دياهم اواس�ط العام الفائ�ت، واليوم 
يج�ري ن�زوح اخ�ر لعائات م�ن أهال�ي محافظة 
االنبار بس�بب المعارك الدائرة بي�ن القوات االمنية 
وقوى اإلرهاب )داعش(، حيث تقدر اعداد النازحين 
حس�ب إحصائيات رس�مية باكثر من  تس�عين الف 
نازح، يش�كل ه�ذا العدد من النازحي�ن تحديا كبيرا 
ام�ام الحكوم�ة العراقية في توفي�ر اماكن مائمة 
للسكن فضا عن توفير المستلزمات الضرورية من 
اجل اعانتهم على تجاوز تلك الصعاب ولو بحد ادنى 
لحين انجاء المعارك وطرد قوى االرهاب والعودة 

الى  ديارهم.

ولعل م�ن اصعب المش�اكل التي تواج�ه النازحين 
والحكومة والمنظمات االنس�انية في آن واحد، هو 
توفير دور س�كنية مائمة له�ذه العائات النازحة، 
خاص�ة م�ع ازم�ة الس�كن الخانقة التي تش�هدها 
العاصمة بالنظر الى التوس�ع الس�كاني الكبير بعد 
التغيي�ر واعداد النازحين االخرين. ولهذا فقد لجئت 
بع�ض العائات النازحة الى البحث عن دار س�كنية 
لإليج�ار لغرض إيوائه�م واطفالهم فيه�ا، لكن ما 
يع�اب على بعض ضعاف النفوس اس�تغال المحن 
الت�ي يمر بها البلد ويتعمد الى رفع االس�عار ومنها 
رفع بدالت ايجار الدور الس�كنية، والدليل على ذلك 
ارتفاع االيجارات في بعض مناطق بغداد في جانب 
الك�رخ ال�ى اكثر م�ن )750( الف دينار ولمش�تمل 
صغي�ر يتألف من غرفتي�ن فقط، وه�و مبلغ كبير 
تأمين�ه وذل�ك  النازح�ون م�ن  ج�دا ال يس�تطيع 

لتركهم اعماله�م ومصادر رزقه�م وحتى اموالهم 
وممتلكاتهم وراءهم هربا من نيران الحرب ورعب 

داعش.
 ما يتوجب عل�ى الحكومة المركزي�ة والحكومات 
المحلية العمل على انشاء كرفانات لسرعة انجازها 
وبوق�ت قياس�ي ولرخ�ص تكاليفه�ا، وكذلك فتح 
المجمعات الس�كنية غير المأهول�ة امام النازحين، 
وقبله�ا ال�زام اصحاب العق�ارات باس�عار محددة 
لايج�ارات ف�ي مناط�ق بغ�داد كاف�ة كم�ا حصل 
عن�د التهجي�ر القس�ري ع�ام )2006( اذ ح�ددت 
بدالت االيج�ار في تلك الفترة ب�� )250( الف دينار 

للمهجرين كحد اعلى شهريا.
وعل�ى كل المواطني�ن ان يتضامن�وا م�ع اخوانهم 
النازحين للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على 
تجاوز محنتهم وفتح االبواب اليهم واحتضانهم.    

المفس�دون مم�ن  يتس�اوى  ربم�ا   
يب�ددون الم�ال العام م�ع المخربين 
للثروات الحيوانية والزراعية وغيرها 
كقطع االش�جار العشوائي وتجريف 
البس�اتين وصيد االسماك بطرق غير 
مش�روعة ، حي�ث قام�ت مجامي�ع 
من صيادي االس�ماك ف�ي نهر دجلة 
وعل�ى الش�ريط الواصل م�ن حدود 
مدينة الصويرة ال�ى حدود النعمانية 
التابعتين لمحافظة واسط بصيد جائر 
لاس�ماك وبطريق�ه غير مش�روعة 
وخطي�رة وذل�ك بالق�اء كمي�ات من 
 )san( الس�موم المحرمة المسرطنة
وه�ي امريكي�ة الصنع، او بواس�طة 
الصع�ق الكهربائي المعروف ش�عبيا 

) النت�ل بالكهرباء( ما يش�كل مصدر 
الس�مكية  للث�روة  وتبدي�د  تهدي�د 
بالبل�د س�يما ف�ي موس�م تكاثرها، 
والمتع�ارف علي�ه ه�و من�ع الصيد 
ان اس�تخدام  الموس�م.  خ�ال ه�ذا 
المواد المس�رطنة سينعكس تأثيرها 
عل�ى تل�وث البيئ�ة وبالتالي تفش�ي 
االمراض  في المناطق التي تقع قرب 
النه�ر وتس�تخدم المي�اه في س�قي 
المزروع�ات.  علي�ه نطال�ب الجهات 
النهري�ة  والش�رطة  العاق�ة  ذات 
بمحاسبة اصحاب النفوس الضعيفة 
من صي�ادي االس�ماك واحالتهم الی 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
الناشط المدني/ شاكر الناهي

ارتفاع االجيارات.. حمنة اخرى تواجه النازحني

ش�ارع المش�اتل في منطقة االعظمي�ة، الممتد من 
س�احة عنتر حتى س�احة جام�ع النداء ف�ي بغداد، 
يضم مجموعة من المشاتل الزراعية او مشاتل لبيع 

حيوانات الزينة والكاب والحيوانات النادرة.
لو تتبعن�ا المش�اتل الممتدة من س�احة عنتر حتى 
ثلثي الطري�ق لوجدناها متخصصة بم�ا ذكرنا وان 
اصحابها قد اعدوها بش�كل مقب�ول الداء وظيفتها 
في ه�ذا الجان�ب، وكثيرا م�ا نجد الن�اس متجمعة 
ح�ول هذه المش�اتل لش�راء م�ا يريدون�ه منها من 
شتات واش�جار وكاب وقرود وطيور متنوعة!اال 

ان الثل�ث االخي�ر من ش�ارع المش�اتل وبطول اكثر 
من 500 متر هو عبارة ع�ن مناطق خضر مزروعة 
بالثي�ل الطبيعي ومس�يجة، وهو عمل جي�د اال انها 
مغلق�ة بوجه الناس فا يس�مح الحد بان يس�تفيد 
منها او يجلس فيها!أظن ان ذلك يش�كل خس�ارة ما 
لم تخ�ط  بلدي�ة االعظمية خطوة ايجابي�ة بتنظيم 
ه�ذه المناط�ق الخضر الت�ي يصل طوله�ا الى اكثر 
م�ن 500 مت�ر وعرضه�ا بح�دود 70-50مت�را عن 
طريق وضع بعض  العاب االطفال ونشر مصطبات 
وبعض الشمس�يات مع امكانية انشاء كازينوهات 

اس�تثمارية حت�ى تش�كل منطق�ة ج�ذب للعوائ�ل 
واالطفال اس�وة بما قامت به مديري�ة بلدية زيونة 
والغدير حيث اس�تثمرت مناطقها الخضر وحولتها 

متنزهات متكاملة بخدمات جيدة.
المقت�رح هذا مطروح من�ذ زم�ان.. واألمانة تؤكد 
انها س�تقوم بهذه الخطوة ولكن قريبا.. فمتى هذه 

ال�«قريبا«00 يا امانة بغداد؟
مديري�ة بلدي�ة االعظمي�ة مدع�وة لاهتم�ام بهذا 

المقترح وبسرعة ! 
منعم جابر

مشاتل بال خدمات

صيد جائر لالسامك يف موسم التكاثر

البسطيات تزحف عىل أرصفة
 حي البنوك

عالء عبد الوهاب



هنالك الكثي�رون من األصدق�اء الذين عكروا 
صف�و العالقات الزوجي�ة وقادوها إلى نتائج 
ال تحم�د عقباها، م�ن دون أن يدرك�وا بأنهم 
كانوا هم السبب المباش�ر بذلك، وهذا يتطلب 
من األزواج أخذ االحتياطات الالزمة لمواجهة 
أية مشكلة قد تعصف بالحياة الزوجية ويكون 

السبب فيها أحد المقربين من األصدقاء.
وه�ذه مجموع�ة م�ن التصرفات الت�ي يقوم 
بها بع�ض األصدقاء، والتي ق�د تقود العالقة 
الزوجية إلى الهاوية وتؤدي إلى إنهائها ال قدر 

الله
الحنين أليام الماضي الجميل

يعتق�د البعض بأن صديقه�م المتزوج حديثا، 
س�يبقى ملتزم�ا بطبيعة عالقت�ه معهم، من 

حيث الخروج والس�هر وغي�ر ذلك من األمور، 
التي اعت�ادوا القي�ام بها. وفي ح�ال قام هذا 
الصديق باالعتذار لهم، ألي سبب من األسباب، 
فإنهم سيشعرون باإلحباط واالستياء تجاهه. 
بل إن هذا االستياء قد يوجه في بعض األحيان 
نحو الزوجة، على اعتبار أنه لم يكن يجدر بها 

أن تأخذ صديقهم منهم.
وينبغ�ي على الزوج في مثل تل�ك الحاالت، أن 
يبي�ن ألصدقائه طبيعة مس�ؤولياته الجديدة، 
وإال فإن�ه سيش�عر بأن�ه بي�ن فكي كماش�ة 
زوجت�ه وأصدقائ�ه، علم�ا بأن ع�دم توضيح 
األمر ألصدقائه، سيؤدي إلى اضطراب عالقته 
م�ع زوجته. وف�ي ح�ال وصل األم�ر لجعله 
يخت�ار بين زوجت�ه وصديقه، فإن�ه يجب أن 
يختار شريكة حياته، حتى وإن كان البعض ال 
يرغب بخس�ارة صديق حقيقي في زمن تندر 

فيه الصداقة.
الزيارات المتكررة

يتميز بع�ض األصدقاء بقدرته�م على القيام 
بزيارات متعددة خالل اليوم الواحد، وبأوقات 
غير مناسبة، وذلك سعيا للحصول على اهتمام 
الزوجين أو لمجرد قضاء بعض الوقت معهما.

وعن�د ع�دم حص�ول الزوجي�ن عل�ى الوقت 
الكافي، الذي يمضيانه سويا، فإنه يصبح من 
الس�هل على األصدقاء إفساد عالقتهما. فبعد 
طلب من صديق وواجب آلخر وحاجة ألخرى، 
فإن وقت الزوجين بأكمله، سيصبح مخصصا 

فقط ألصدقائهما.
قلة احترام مشاعر الطرف اآلخر

عندم�ا ال يظه�ر الصدي�ق مش�اعر االحترام 
لشريكة حياة صديقه، فإن هذا سيؤدي لتوتر 
عالق�ة الزوجي�ن فيما بينهم�ا. فعندما يقوم 

الصدي�ق بذكر عيوب ش�ريكة حي�اة صديقه، 
حت�ى لو كان ذلك من ب�اب الدعابة فقط، فإن 
هذه الصفات س�تبقى عالقة ف�ي ذهن الزوج 
لفترات طويلة. وستصبح تلك الدعابة بمثابة 
الب�ذرة التي في حال لم يت�م التخلص منها قد 

تنمو لتكون عقبة كبيرة في حياة الزوجين.
ويتوجب على األصدقاء دائما إظهار مش�اعر 
االحترام لش�ريكة حياة صديقهم�ا، وإال فإنه 
ينبغي ابتعاد هؤالء األصدقاء، لضمان استمرار 

الحياة الزوجية بجو من الحب واأللفة.
- صعوبة التخلص من العادات القديمة: عندما 
يقرر الش�خص أن يتزوج، فإنه قد يجد بعض 
األم�ور التي ينبغي علي�ه التوفيق فيما بينها. 
فالزوجة على س�بيل المث�ال ال ترغب بخروج 
زوجه�ا المتكرر لس�اعات متأخرة م�ن الليل 
للس�هر مع أصدقائه. وفي الوقت نفس�ه نجد 

ب�أن الزوج يضيق ذرعا من خروج زوجته مع 
صديقاتها للتنزه أو ألي شيء آخر.

م�ن خ�الل ما س�بق يتبين لن�ا أن ق�دوم أحد 
األصدق�اء الصطحاب الزوج لس�هرة جديدة، 
يج�ب أن يقاب�ل بالرفض، بطريق�ة ال تجرح 
مش�اعر ذلك الصديق، احتراما لرغبة الزوجة 
الت�ي بدوره�ا يج�ب أن تق�وم بالش�يء ذاته 
عندما يتعلق اإلمر بخروجها هي. وعلى الرغم 
م�ن صعوبة القي�ام بهذا التص�رف واالعتذار 
لألصدقاء، إال أن صعوبة هذا األمر، س�تقتصر 
عل�ى بدايت�ه فقط، وبع�د ذلك س�يصبح أكثر 

سهولة.
تجنب النميمة

إذ يج�ب على الزوجين االبتع�اد عن األصدقاء 
الذي�ن يكث�رون م�ن النميمة، التي قد تش�كل 
ضررا مباشرا عليهما، خصوصا لو علمنا بأن 

هناك العديد من األشخاص الذين يصدقون أية 
معلومة تصل لهم من دون تحقق من صحتها.

وإضافة إلى ذلك يجب معرفة أنه في حال كان 
هناك أحد األصدقاء مهتما جدا بحياة الزوجين، 
فإنه قد يقوم بذكر كل أخبارهما مع قليل من 
اإلضافات لجذب االنتباه، األمر الذي س�يؤدي 
إل�ى قيام كل زوج بلوم اآلخر، ظنا منه أنه هو 

من قام بنشر تلك األخبار بين األصدقاء.
وم�ن المؤس�ف أن الناس الذي�ن يكثرون من 
النميمة والحديث عن اآلخرين، ال يفرقون بين 
األوق�ات التي يمكنهم أن يتحدث�وا بها، وبين 
األوقات التي ينبغي عليهم الصمت فيها. وبما 
أن النميمة يمكنها إفساد جميع العالقات بين 
الن�اس، فإنه ينبغي على الزوجي�ن الحذر من 
التعام�ل مع م�ن يمارس النميم�ة، ألنهما قد 

يكونان الضحية التالية له.

خصومات وخالفات ومش�اكل الكترونية تصل إلى 
ح�د المعاتبات والص�راخ وإثارة الضغائ�ن، وأحيانا 
تؤدي إلى قطع العالقات بشكل نهائي.. هكذا يحصل 

في عالم ال�”فيسبوك”!
عال�م للتواصل االجتماعي أصبح مكانا تنتش�ر فيه 
الخالفات بس�بب “اليك” أو “كومنت” لم يعجب أحد 
األطراف ولم يأِت على مزاجه ألنه جاء في غير مكانه 
أو فه�م بطريقة خاطئة، كما أنه بات مكانا لمراقبة 

“األصدقاء” و”أفعالهم” وبناء عليه تتم المحاسبة.
ذلك األمر دفع الجامعية هدى علي ألن تنهي عالقتها 
بإحدى صديقاتها التي اتصلت في أحد األيام لتعاتبها 
بقس�وة وتنهال عليها بالعتاب واللوم وكأنها قامت 
بعم�ل إجرام�ي، ليتبي�ن له�ا أن كل ذلك س�ببه هو 
أنه�ا قامت بعم�ل “اليك” لصورة إح�دى الصديقات 

المشتركة بينهما والتي هي على خالف معها.

واعتب�رت أن ه�ذا “الالي�ك” ال�ذي قام�ت ب�ه هدى 
بطريقة عفوية بدون أن تفكر بأي ش�يء سوى أنها 
صورة أعجبتها فعبرت عن ذلك، هو بمثابة رغبة في 
أن تقه�ر صديقتها وتضايقها، وأنه�ا لم تتوقع هذا 
التصرف منها على اإلطالق.هذا الحجم من االتهامات 
جعل هدى تستهجن الموضوع والشخص الذي يفكر 
بتلك الطريقة، مبينًة أنها لن تسمح ألحد أن يحاسبها 
على تصرفاتها الطبيعية والتلقائية على “فيسبوك”، 
ما جعلها تنه�ي عالقتها بصديقتها لتنتهي من هذه 

التصرفات والفهم الخاطئ للموضوع.
ابراهيم نوري هو ش�خص آخر تفاجأ في أحد األيام 
أن زميل�ه وصديق�ه في الوقت نفس�ه ف�ي العمل ال 
يكلمه ويتجاهله تماماً، مبيناً أنه في البداية اعتبر أنه 
يمر بحالة مزاجية س�يئة وال يرغب في التحدث مع 
أي ش�خص، اال أن ما اتضح له بعد ذلك أنه يتكلم مع 
باقي الزمالء باس�تثنائه هو، األمر الذي جعله يفكر 

ملياً في سبب تجاهله وخصامه له.
ذل�ك دف�ع ابراهيم لتجاهل�ه فترة من الزم�ن، وبعد 
ش�هر ونص�ف التقاه ف�ي إحدى الجمع�ات وفاتحه 
بالموض�وع ليتض�ح ل�ه أن خصامه له كان بس�بب 
“كومنت” قام بكتابته ألح�د األصدقاء والذي اعتبر 

أنه هو المقصود به وفيه تلميحات عليه.
يقول ابراهيم “وقفت في حالة صدمة بعد س�ماعي 
للسبب لدرجة أنني لم أتذكر حتى التعليق الذي كتبته 
وماذا كانت المناس�بة، اال أنه في المقابل كان يتذكر 
كل شيء بتفاصيله ويتخيل أمورا وأشياء وتلميحات 
لم تكن موجودة أصالً، ولوال أنه فاتحني وأخبرني ما 

السبب لم أكن أللتفت بحياتي لشيء كهذا”.
ويضيف ابراهيم “فعالً إن العقل زينة وإن المش�اعر 
والمشاكل تحولت لطرق الكترونية، فبات الشخص 
محاس�با على كل “اليك” و”كومنت” يكتبه بس�بب 

سوء فهم الناس لهذه التكنولوجيا لألسف”.

وتش�هد ش�بكات التواصل االجتماع�ي وخصوصا 
“فيسبوك” منذ سنوات توس�عاً واستخداماً متزايداً 
من قب�ل مس�تخدمي االنترن�ت حول العال�م؛ حيث 
تظهر األرقام العالمية أن عدد الحسابات التابعة لهذه 

الشبكة يتجاوز اليوم 1.2 مليار حساب، 
ويع�د محتوى “الص�ور” مكونا رئيس�يا للمحتوى 
الذي يجري تبادله بين مستخدمي الشبكة، إلى جانب 

“البوستات”، و”التعليقات”، والرسائل، 
“الزع�ل االلكتروني” طال وقته، هكذا تقول س�هى 
عبد الرحمن، فقد تس�بب “الي�ك وتعليق” في حرب 
كبي�رة بينها وبين من اعتبرتها صديقتها، والس�بب 
أنها اس�تمرت بصداقاتها مع زوجة أخ تلك الصديقة 

التي انفصلت مؤخرا عن زوجها.
وتدرك س�هى أن س�بب زع�ل “صديقته�ا” هو عدم 
لجوئه�ا الى قطع العالق�ة مع تلك الفت�اة، محاولة 
أن توص�ل وجه�ة نظرها ب�أن ال يحق له�ا أن تحدد 

عالقاتها مع قائمة األصدقاء الذين لديها، ما تس�بب 
بتفاقم المشكلة، وانقطاع العالقة مند نحو عامين.

ويفسر االختصاصي االجتماعي د. حسين الخزاعي، 
تلك الخالف�ات والخصوم�ات االلكترونية بعدم قوة 
ومتان�ة العالق�ات الت�ي ترب�ط الناس م�ع بعضهم 
بعضا، وعدم فهم نفس�ية األصدقاء، الى جانب عدم 
إدراك خط�ورة التكنولوجي�ا وأن ه�ذه العبارات قد 
تقرأ من قبل أشخاص آخرين وتؤثر عليهم.باالضافة 
الى أن س�وء اس�تخدام التكنولوجيا يعد سببا مهما 
وواضحا في مثل هذه الحاالت، فال يجوز بأي ش�كل 
م�ن األش�كال أن تس�تخدم التكنولوجي�ا لمثل هذه 
األغراض بل ال بد من اس�تخدام الجانب االيجابي لها 
وليس العكس.االختصاصي النفسي د.سعد محمود 
هادي ، يبي�ن أن أدوات التواصل االجتماعي لها دور 
كبي�ر في خلق حاالت وعادات جدي�دة نتيجة الفراغ 
الموج�ود ف�ي المجتمع.الى جان�ب أن هناك فجوة 

بي�ن واق�ع التط�ور الحدي�ث والواق�ع االجتماعي، 
فجاءت مواقع التواصل االجتماعي لتكون الوس�يلة 
الوحي�دة للربط والتعبير فتحول�ت لواحة كاملة من 
التفاع�ل الت�ي يقضي الش�خص عليه�ا وقتا طويال 
لتحقي�ق غاياته التي ال يعرف أن يحققها في الواقع 
الذي يعيشه.ويش�ير هادي  ال�ى أن ذلك نتاج األزمة 
النفس�ية الت�ي يم�ر به�ا المجتم�ع فاس�تبدلوا كل 
العالق�ات بعالقات الكترونية خصوصاً األش�خاص 
الذين يعانون من فراغ اجتماعي وعاطفي، الفتاً الى 
أن األمور باتت تتسبب بمشاكل وخصومات وفرصة 
إلشباع الحالة النفسية بداخلهم كون هناك من يخلق 

عالما افتراضيا كامال له على هذه المواقع.
العاطف�ي  والف�راغ  الفج�وة  أن  ه�ادي  وي�رى 
واالجتماعي خلق�ا حالة تش�جيع للتفاعل مع هذه 
المواق�ع، خصوصاً وأن وس�ائل التواصل الطبيعية 

أصبحت في طور االنتهاء.
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هل يمكن أن يتسبب األصدقاء بإفشال العالقة الزوجية؟

»خصومات إلكرتونية« تتسبب هبا »اليكات« و »تعليقات«

تأثر الش�باب بأمهاتهم أمر عادي، إنما المش�كلة تكمن في 
أن�ه يبح�ث عن ش�ريكة لحياته مث�ل أمه ف�ي المواصفات 
والطب�اع، تع�رف ش�ؤون البي�ت مثلما تفعل أم�ه، حتى ال 
يشعر يوما أنه غادر إلى بيت الزوجية، فالكثير من الشباب 
ال يري�د الخروج م�ن عب�اءة األم على أم�ل أن يعيش حياة 

سعيدة هانئة، مثل التي كانت توّفرها له أمه.
يقول عصام الشكرجي، مهندس مدني، إنه أصّر عند الزواج 
أن يختار زوجة ست بيت تماما كأمه، ألنه منذ الصغر وهو 
متعل�ق بأمه، حيث كانت حنون�ة وجادة -على حد تعبيره- 
ويضي�ف: ومادمت قد ارتحت ألس�لوبها ف�ي إدارة البيت، 
وألنني أحببت أن استمر على هذا النمط من العيش، اخترت 
زوجة ش�عرت بأنها لن تحرمني مم�ا اعتدت عليه في بيت 

أمي.
وأوض�ح أن�ه على قناع�ة تامة بض�رورة أن يك�ون الزوج 
دبلوماس�يا ف�ي التعامل م�ع كل من زوجته وأم�ه، كي ال 
تتوتر العالقة بينهما، ومن الخطأ أن يقلّل من شأن زوجته، 

ويكفي أن يكون صريحا معها حتى تقوم بما يشاء.
وقال: ف�ي بداية حياتن�ا الزوجية، افتقدت أطب�اق الطعام 
الش�هية الت�ي كان�ت تحّضره�ا أم�ي بطريقته�ا الخاصة 
والمتمّي�زة، أخب�رت زوجت�ي باألم�ر، فس�ارعت وتعلّمت 

الوصفات، وها أنا اليوم أتلّذذ بكل ما تطهو زوجتي.
بالنس�بة إلى عادل الش�ريفي، محاس�ب بأحد البنوك، فقد 
اخت�ار ش�ريكة حياته صورة طبق األصل م�ن والدته، لكي 
يتعايش�ا مع�ا من دون مش�كالت، ول�م يغادر ع�ادل بيت 
العائل�ة بعد زواج�ه، لذل�ك كان ال بد له م�ن اختيار زوجة 
مطيعة وهادئة، تتمّتع بالطيبة واألخالق الحميدة وتتفاهم 

مع أمه.
ق�د يصاب ال�زوج بالصدم�ة األولى في حياته، إذ س�رعان 
م�ا يكتش�ف أن زوجته لها طب�اع مختلفة عن أم�ه، وأنها 
ال تصب�ر عليه كم�ا كانت تفعل أمه، وهن�ا يعتقد الزوج أن 

حياته فاشلة
ويؤكد: مر على زواجي ستة أعوام، لم يقع خاللها أّي خالف 
بين أمي وزوجتي، وهذه نعمة أدين بها لوالدتي، فهي عماد 
البيت والكلم�ة األولى واألخيرة لها، ولو ل�م تكن متفّهمة 
لما عاملت زوجتي كابنتها ودّربتها على طباعي، ويضيف: 
م�ن بداية حياتي الزوجية ح�ّددت لزوجتي تعليمات معّينة 
طالبته�ا بأال تحي�د عنها، من ضمنها أن تس�ير على خطى 

أمي وأن تسمع كالمها، فأنا أستمع لرأي أمي أوال وزوجتي 
ثاني�ا، ومن ثم أقارن بينهما، وغالبا ما أنّفذ رغبات الوالدة، 

ألنني أقّدرها أكثر من أي شخص آخر.
أما خال�د جالل، مت�زوج حديثا ويعمل مس�ؤوال للعالقات 
العامة بشركة اتصاالت، قال إنه يشعر باالرتياح في حياته 
م�ع زوجت�ه، م�ع أن طباعها مختلف�ة عن أم�ه، ويرى أن 
الف�رق بين األم والزوجة أمر طبيع�ي ومتوّقع، ألن الحياة 
تتغّي�ر، وكلتاهما م�ن جيل مختل�ف، فالكمال لل�ه وحده، 
ومن غي�ر العدل أن يدّقق الرجل في كل م�ا تفعله الزوجة، 
صحيح أن أبي كان يتعامل مع أمي على أنه “س�ي السيد”، 

يصرخ ويأمر ويقسو متى يشاء، لكني ال يمكن أن أقلّده في 
ديكتاتوريت�ه، وليس في وس�ع زوجتي كذلك أن تصبر كما 

كانت أمي تفعل.
ويعتق�د خالد، أن من أهم أس�باب ارتفاع نس�بة الطالق أن 
رجال اليوم يتقّمصون شخصيات آبائهم، في حين أن بنات 
الجيل الحالي لسن أبدا كأمهاتنا، وحل هذه األزمة في رأيه، 
يك�ون التفاهم والتراضي منذ البداية، وكما أن الزوج يطلع 
الزوج�ة على ما يحب ويكره، فم�ن واجبه أيضا أن يتعّرف 
منذ البداية، إلى ما يرضيها وما يضايقها، فأنا ش�يء وهي 

شيء آخر.

وتق�ول وف�اء عبدالحميد، متزوج�ة منذ 22 عام�ا، إنها ال 
تزال إلى اليوم تش�عر بالضيق من زوجه�ا إذا قارنها بأمه، 
“أنا بالطب�ع مختلفة عنها، وال مج�ال للمقارنة بيننا، هي 
ش�يء وأنا ش�يء آخر، وتأثي�ري فيه مختلف ع�ن تأثيرها 
فيه -فعلى س�بيل المثال- لم يواظ�ب زوجي على واجباته 
الديني�ة إال بعد ارتباطه بي، وم�ع أن حماتي امرأة ملتزمة، 
لكنها لم تستطع تغييره”، وتؤمن وفاء بالمثل القائل: ابنك 
كم�ا تربيه وزوجك كم�ا تعّوديه، معتب�رة أن الزوج تماما 

كالطفل، يحتاج إلى تربية الزوجة على مزاجها.
التعاي�ش تح�ت س�قف واح�د يتطل�ب المس�ايرة وبعض 

التنازالت، لكن ال بد من احترام شخصية الزوجة ونفسيتها 
والتأقلّم معها على الحلوة والمرة

وعن الرجال الذين يس�عون إلى حش�ر نسائهم في جالبيب 
أمهاتهم تش�ير بقولها: ال يمكنن�ي أن أتعايش مع ضغوط 
كهذه، إذا كان الرجل ش�ديد التعلّق بأمه، فليبقى في كنفها 

ومعها وال يتزّوج، ألنه مهما فّتش لن يجد مثلها.
وتنظر منى أحمد، متزوجة حديثا، إلى األمر من منظار أكثر 
واقعي�ة، حيث تعتب�ر أن الرجل الذي يفكر به�ذه الطريقة، 
يك�ون متعلّقا بوالدته، ومعجبا إلى حد كبير بش�خصيتها، 
لذل�ك يبحث في ش�ريكة العمر عما وج�ده في أمه من حب 

وحنان.
وال تمانع منى من أن تستفيد الزوجة من حماتها، لكن في 
حدود ترسمها بنفسها، فقد تكون الحماة على درجة عالية 
من الوعي واألخالق والحكمة، هنا ال بأس من االقتداء بها، 
أما إذا تتحّول إلى محور حياتي وتصبح هاجس�ا يالزمني، 

فهذا ما ال أرضى به أبدا.
وتضيف قائلة: التعايش تحت سقف واحد يتطلب المسايرة 
وبعض التن�ازالت، لكن ال بد من احترام ش�خصية الزوجة 
ونفس�يتها، والتأقلّ�م معها عل�ى الحلوة والم�رة، وعندما 
أش�عر ب�أن زوجي متفّهم وحن�ون، ألهث إلرضائه بش�تى 
الطرق، وأس�أل عن األمور التي يحبه�ا ألطبقها على أكمل 
وجه.وف�ي رأي الدكتور عبد المنع�م صبيح  “ علم اجتماع 
“: أن هن�اك حقيقة ال يجب أن ننكرها، وهي أن الرجل مثل 
الطفل ال يريد أن يفقد سمات الرعاية التي يتلقاها في بيت 
أم�ه، وكلما كان س�عيدا قبل الزواج أص�ّر أن تكون زوجته 
تمام�ا ف�ي صفات أم�ه، ويعتق�د بذلك أنه س�يضمن حياة 
زوجية س�عيدة، ال تختلف أبدا عن حياته الس�ابقة في بيت 
أمه، وه�ذه الحالة تصيب بعض الفتيات بصورة عكس�ية، 
حي�ث تبحث كل فتاة ع�ن رجل في صف�ات والدها، ولذلك 
ق�د يصاب ال�زوج بالصدم�ة األولى في حياته، إذ س�رعان 
ما يكتش�ف أن زوجته لها طباع مختلف�ة عن أمه، وأنها ال 
تصبر عليه كما كانت تفعل أمه، وهنا يعتقد الزوج أن حياته 
فاش�لة، ولكن ف�ي الحقيقة كل زوجة له�ا صفات خاصة، 
وم�ن الممكن أن تتوافق في بعض الصف�ات مع أم الزوج، 
وعلى الزوج احترام زوجت�ه وتقدير مكانتها، والبحث عن 
صفاتها الجميلة، ويعّبر لها عن ش�عوره، وماذا يريد؟ وما 
ه�و المن�اخ االجتماعي الذي يبحث عن�ه؟ ومن الممكن أن 
تغّير الزوجة من عاداتها وتكتس�ب عادات أخرى قد ترضي 

الزوج وتحّول حياته إلى سعادة دائمة.

أزواج يعيشون يف »جالبيب«أمهاهتم
       المس���تقبل العراقي/متابعة 

      المستقبل العراقي/متابعة

      المستقبل العراقي/متابعة
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          إد كروكس

يف ال�شي��ف املا�ش��ي كان لدى خوان رامو�س اأربع وظائف. الآن لي�س لديه اأي وظيفة. قبل عام كان لديه �شعور بالإحباط وكان يعمل مقابل راتب 
قلي��ل يف اإدارة التاأم��ن ال�شحي يف ولية فلوريدا، وكانت ق�ش�س امل��ال الرائع الذي ميكن ك�شبه يف مدينة النف��ط املزدهرة، ويل�شتون يف داكوتا 

ال�شمالية، تثريه. لذلك قام برحلة مل�شافة 1800 ميل �شمال، للعثور على املدينة التي ارتقت اإىل كل توقعاته.
ف�شل��ت اإح��دى الوظائف التي وعده بها اأحد معارف��ه يف اأن تتحقق، لكن هذا مل يكن مهما، اإذ �شرعان ما وج��د عمال يف ت�شميم احلدائق واملناظر 
الطبيعي��ة، اإىل جانب وظيفة حار�س ملهى ليلي، وكذلك وظيفت��ن لدى اثنتن من �شركات النفط، حيث كان يعمل يف تركيب الأغطية الفولذية 

امل�شتخدمة لتبطن الآبار.

النفط الصخري جياهد للبقاء عىل قيد احلياة

ل�م تكن لدي�ه خبرة س�ابقة ف�ي مجال 
النف�ط - تدريب�ه الوحيد على ذل�ك كان من 
خالل دراس�ة أشرطة فيديو على “يوتيوب” 
- لك�ن ه�ذا ل�م يزع�ج أرب�اب عمل�ه. فقد 
أح�ب العمل البدني في حق�ول النفط كحبه 
ألجره الذي بلغ 24 دوالرا في الس�اعة - ما 
يقارب ضعف م�ا كان يتقاضاه في فلوريدا 
- وس�رعان ما ترك وظائفه األخرى وذهب 
للعمل بدوام كامل مع إحدى شركات النفط. 
خ�الل أربعة أش�هر، حم�ل معه إل�ى منزله 
25 أل�ف دوالر. كان يعي�ش الحل�م. يق�ول 
“ل�م أكن قد عملت أبدا يوما لمدة 18 س�اعة 
حتى جئت هنا، لم يس�بق ل�ي العمل مطلقا 
ف�ي درجات ح�رارة تبل�غ 30 درج�ة تحت 
الصف�ر”. ويضيف “حصلت عل�ى الفرصة، 
وانتهزته�ا فقط”. هذا الوض�ع لم يكتب له 
الدوام. ف�ي كانون الثان�ي )يناير( خفضت 
الش�ركة أجره إل�ى 20 دوالرا في الس�اعة، 
وبع�د وق�ت قصير م�ن ذلك، تم االس�تغناء 
عنه. عقب فصل�ه جاء مرتديا زي عامل في 
منصة نفطية مع لحية كثيفة وبلوزة داكنة، 
إل�ى مكتب خدمة الوظائ�ف في الوالية، في 
يليس�تون، لعرض س�يرته الذاتية. فال تزال 
هناك مئات الوظائف المعروضة في صناعة 
النفط هنا، لكن انخفض عدد وظائف البناء 
وعملي�ات االس�تخراج بمق�دار الثل�ث منذ 
حزيران )يونيو(. قبل عام كان أرباب العمل 
يوظف�ون أي ش�خص تقريب�ا، لك�ن اليوم 

يمكنهم االنتقاء واالختيار.
هن�اك وظائ�ف أخ�رى يمك�ن لراموس 
العم�ل فيها، لكنه يريد حقا البقاء في قطاع 
النفط. يقول “ال أريد أن أخرج من هنا للعمل 
ف�ي قطاع الوجبات الس�ريعة. ال أريد العمل 
ف�ي وظيفة أخرى، ثم أكرهها بعد ذلك ألنها 

ليست وظيفة في قطاع النفط”.

ابتكار القرن
كان رام�وس ق�د أُحضر إلى ويليس�تون 
بسبب ربما االبتكار األكثر أهمية في القرن 
ال�� 21: تكنولوجي�ا اس�تخراج النف�ط من 
المناط�ق الصخري�ة غير الس�هلة. تش�كيل 
باك�ن ال�ذي يجري تح�ت داكوتا الش�مالية 
ومونتان�ا إل�ى جنوب�ي كندا، ه�و واحد من 
أكب�ر حق�ول النفط ال�ذي أصبح اس�تغالله 
ممكنا بس�بب تلك الثورة. جنبا إلى جنب مع 
المناطق المنتجة للنفط المشابهة في والية 
تكساس، عمل ذلك على تحويل النظرة ألمن 
الطاقة ف�ي الواليات المتحدة، التي أنش�أت 
مئ�ات اآلالف من فرص العم�ل ذات الرواتب 
العالي�ة ووجهت ضربة ضد فكرة أن اإلنتاج 
العالم�ي من النفط في ذروت�ه المطلقة، أو 
بالق�رب منها. وبلغ إنت�اج النفط األمريكي 
ذروت�ه في عام 1970، وبدا حتى عام 2009 
أنه في تراج�ع ال يرحم على المدى الطويل. 

واآلن تمت والدته من جديد.
يقول دانيال يرجين، مؤلف كتاب التاريخ 
 The ”الكالس�يكي للنفط بعن�وان “الجائزة
Prize “ستنافس الواليات المتحدة المملكة 

العربية السعودية وروسيا على لقب المنتج 
العالمي األول للنفط”. ويضيف “هذا لم يكن 

واردا قبل خمس سنوات. إنه أمر حديث”.
وال ت�زال هذه الصناعة تتطور بس�رعة. 
ازدهار االبتكار ف�ي باكن وغيره من مراكز 
إنتاج النفط في الواليات المتحدة حول هذه 
المراكز إلى ما يعادل وادي السليكون بالنسبة 
لصناعة الطاقة: بوتقات للنش�اط اإلبداعي 
ويتنافس�ون  المهندس�ون  فيه�ا  يتع�اون 
لتوس�يع حدود التكنولوجيا. األف�كار التي 
يج�ري وضعها هن�ا يمكن نش�رها في أحد 
األي�ام في أي م�كان في العال�م، ألن البلدان 
من األرجنتين إل�ى الصين لديها احتياطيات 
من النف�ط الصخري الخاص�ة بها، وتتطلع 

إلى أن تحذو حذو الواليات المتحدة.
وم�ع أن صناعة النفط الجدي�دة ال تزال 
ف�ي مهده�ا، إال أنه�ا تواج�ه أول اختب�ار 
حقيقي. فقد أصبحت ش�ركات إنتاج النفط 
األمريكي�ة ضحاي�ا نجاحها. وفي األش�هر 
التس�عة الماضية عمل تدفق إمدادات النفط 
الجدي�د ال�ذي أنتجته تل�ك الش�ركات، على 
إحداث انهيار في أسعار النفط الخام جعلها 
تنخف�ض من أكث�ر م�ن 100 دوالر للبرميل 
في حزيران )يونيو( الماضي إلى أقل من 50 

دوالرا في كانون الثاني )يناير(.
لق�د كان انخفاض الس�عر مث�ل دلو من 
الم�اء البارد يس�كب على وجه ويليس�تون 
والمدن النفطية األخرى، ليوقظها من فورة 
نص�ف العق�د الماضي إل�ى واق�ع أصبحت 
معه صناعة النفط األمريكية تقاتل للتكيف 
والبق�اء على قيد الحياة ف�ي ظروف جديدة 
أكثر صرامة. وبات مس�تقبل أسواق النفط 
العالمية، وبالتالي االقتصاد العالمي، معلقا 

على نجاحها.

“أبل” النفط
يتذك�ر مارك باب�ا اللحظ�ة الدقيقة التي 
كان يج�ب أن تحدث فيه�ا النهضة النفطية 

األمريكي�ة. ولكونه رقيقا مع من هم أصغر 
من�ه س�نا ولطي�ف الحدي�ث، فه�و نقيض 
الص�ورة النمطية لتاجر النف�ط الصارم في 
تكساس. لكن الشركة التي قادها حتى نهاية 
عام 2013، وهي “إي أو جي ريسورسيس” 
eOG resOurces، كان�ت واحدة من قصص 

النج�اح العظيم�ة ف�ي وقت الطف�رة، حتى 
إنها أطلق عليها اس�م “أب�ل النفط” من قبل 
المحل�ل بول س�انكي بس�بب قدرته�ا على 

ترجمة االبتكار إلى تجارة مربحة.
انطلق�ت eOG م�ن أكث�ر البداي�ات غير 
الواعدة. كان اس�مها األصلي ش�ركة إنرون 
للنفط والغاز. وحتى عام 1999 كانت حصة 
األغلبي�ة مملوك�ة م�ن قبل ش�ركة إنرون، 
مجموع�ة الطاق�ة االحتيالية الت�ي انهارت 
في ع�ام 2001. لكن بعد تأمين االس�تقالل 
لشركة eOG في اللحظة األخيرة، قادها بابا 
إل�ى وضع قوي في صناع�ة الغاز الصخري 

سريعة النمو.
ف�ي  المخض�رم  ميتش�ل،  ج�ورج  كان 
الصناع�ة، قد قاد االبتكارات التي جعلت من 
الممكن ألول مرة إنتاج الغاز بأسعار مجدية 
تجاري�ا من تش�كيالت مث�ل بارنيت للصخر 
الزيت�ي في ش�مال والية تكس�اس. وكانت 
eOG م�ن أوائ�ل م�ن تبن�ى التكنولوجي�ا، 
مكتش�فة بذلك احتياطيات وفيرة من الغاز 
الصخ�ري من ش�أنها توفير الوق�ود لتوليد 
الطاق�ة والتدفئ�ة، والمواد الخ�ام لصناعة 
البتروكيماويات. ولس�وء الح�ظ كان عديد 

من الشركات األخرى يفعل الشيء نفسه.
يقول بابا، وهو اآلن ش�ريك في ش�ركة 
القابض�ة  ريفرس�تون  الخاص�ة،  األس�هم 
“كانت كمي�ات الغاز الصخ�ري التي يجري 
الكش�ف عنها )خالل 2006-2002( مذهلة، 
وكان م�ن الواض�ح ج�دا أن هن�اك طف�رة 
ضخم�ة ف�ي مج�ال التكنولوجي�ا، وكانت 
كميات الغ�از التجارية المتاح�ة في أمريكا 

الشمالية هائلة”.
جاءت لحظة الكش�ف إلى بابا في كانون 
الثاني )يناير( ع�ام 2007، عندما كان يقدم 
عرضا ف�ي مؤتمر جولدمان س�اكس، جنبا 
إلى جنب مع اثنين من منافسي eOG، وكان 
يستمع لحديثهم عن اكتش�افاتهم الواسعة 

وتوقعاتهم للنمو السريع.
يق�ول “لقد صعقني ذلك مثل البرق، كان 
هن�اك كثير م�ن الش�ركات الت�ي تعثر على 
كثي�ر م�ن الغ�از )...( وفك�رت، أغلب ظني 

أن س�عر الغ�از في أمري�كا الش�مالية على 
وش�ك أن يتعرض لالنهيار لم�دة 30 إلى 40 
س�نة مقبلة. وجلست هناك في هذا الفريق، 
أنظر في اثنين من الرؤس�اء التنفيذيين على 
يس�اري ويميني وأنا أفكر متس�ائال عما إذا 

كانوا يدركون ما أصابني”.
في تشرين األول )أكتوبر( من ذلك العام، 
في االجتماع الس�نوي لمديري األقسام في 
eOG ف�ي سكوتس�ديل في والي�ة أريزونا، 

أوضح اآلثار المترتبة على نظرته العميقة.
ويتذكر قوله له�م “أنا أكره أن أقول لكم 
هذا، يا رجال، عليكم الرجوع إلى أقس�امكم 
وأن تطلب�وا من الجيولوجيي�ن هناك إيقاف 
العثور على الغاز - وقف العثور على عنصر، 
واصل�وا البحث عن�ه لم�دة 40 عاما مضت 
من حياتهم المهني�ة - واالنتقال على الفور 

للعثور على الصخر الزيتي”.

علم الصخر الزيتي
عندما تنظر إلى قطعة ثقيلة من الصخر 
الزيت�ي األص�م، يب�دو م�ن غي�ر المعق�ول 
عل�ى اإلط�الق أنه يمك�ن للنف�ط أن يتدفق 
خارجا منها. س�يكون مثل اعتصار الدم من 
الحجر. وعل�ى مدى عق�ود وافقت الحكمة 
التقليدية في ه�ذه الصناعة على هذا الرأي. 
كان الصخ�ر الزيتي معروفا باس�م “صخر 
المص�در”: األماك�ن الت�ي تم فيها تش�كيل 
النف�ط والغاز وف�ي الوقت ال�ذي كانت فيه 
م�دى  عل�ى  “تتفاع�ل”  العضوي�ة  الم�واد 
عشرات، أو مئات الماليين من السنين. لكن 
يعتق�د الجيولوجي�ون عموما أن�ه ال يمكن 
اس�تخراج الموارد إال إذا كان�ت قد هاجرت 
إلى “صخور المكامن”، التي تتألف عادة من 
الحجر الرملي، حيث توجد فراغات مسامية 
مترابطة يمكن م�ن خاللها أن يتدفق النفط 
والغ�از. إذا كن�ت تحف�ر بئ�را ف�ي صخور 
المكام�ن، يمكن للضغ�ط تحت األرض دفع 
النف�ط والغ�از إل�ى الس�طح، في البئ�ر إذا 
كنت محظوظ�ا. تقليديا، إذا حفرت بئرا في 

الصخر، فإنك تهدر وقتك.
التقدم في اثنين م�ن التكنولوجيات في 
أواخر التس�عينيات وأوائ�ل العقد األول من 
الق�رن الحالي غّير كل ذل�ك، على الرغم من 
أن�ه في البداي�ة فقط غّي�ر الغاز. التكس�ير 
الهيدروليكي - حقن خليط من الماء والرمل 
والمواد الكيماوي�ة تحت األرض عند ضغط 
مرتفع - يشقق الصخر إلطالق الغاز. الحفر 

األفقي - حفر بئر على عمق ميل أو أكثر في 
األس�فل مباش�رة، ثم حفر ميل أو أكثر على 
الجانبي�ن – جع�ل من الممكن الكش�ف عن 
منطق�ة أكبر بكثير م�ن الصخ�ور الحاملة 
للموارد. ولم تكن أي من الممارستين جديدة 
تمام�ا، لك�ن صق�ل التكنولوجي�ا والجمع 
بينهم�ا غير طبيع�ة الج�دوى التجارية من 

الغاز الصخري.
وم�ع ذل�ك، وبع�د م�ا كان إنت�اج الغاز 
الصخري قد أصبح حقيقة ثابتة، كما يقول 
بابا، كانت “عقيدة الصناعة” أن األمر نفسه 
ال يمك�ن أب�دا أن يك�ون صحيح�ا بالنس�بة 

للنفط.
كانت الحكمة التقليدية ترى أن جزيئات 
الغاز الصغيرة س�تكون قادرة على التس�لل 
من خالل الفراغات المس�امية الصغيرة في 
التشكيالت الصخرية، لكن ال يمكن لجزيئات 
النف�ط األكبر بكثير القيام بذلك. ويقول “لو 
أنك أجريَت اس�تطالعا للرأي في عام 2005، 
ف�إن 999 من بين ألف تنفيذي في الصناعة، 
كان�وا س�يقولون ال يمك�ن أن يتدفق النفط 
تجاري�ا من خالل الصخ�ر الزيتي، ألن حجم 

الهيدروكربون في النفط كبير جدا”.
بدال من أخذ الحكمة التقليدية على محمل 
التس�ليم، كان باب�ا مصمم�ا عل�ى التوصل 
له�ا بنفس�ه. درس�ت ش�ركة eOG الصخر 
الضوئي�ة  الماس�حات  باس�تخدام  الزيت�ي 
cAT وخلص�ت إلى أن�ه على الرغ�م من أن 
الفراغات المس�امية كان�ت صغيرة، إال أنها 
ال ت�زال كبي�رة بما يكفي ك�ي يتدفق النفط 
م�ن خاللها. وحتى مع ذلك، عندما أعلن بابا 
مح�ور خططه للنفط، كان كثير من مديري 

eOG متشككين.
يقول “كان بإمكانك سماع سقوط اإلبرة 
ف�ي تلك الغرفة. بعضهم ربما كان يقول في 

نفسه: مسكين مارك، فقد عقله”.
ق�رر  تحفظاته�م،  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض 
الجن�ود  “مث�ل   eOG ف�ي  الجيولوجي�ون 
الجيدي�ن”، البحث بإخالص ع�ن النفط. ما 
وجدوه كان الصخر الزيتي في حوض إيجل 
فورد جنوبي تكساس، والممتد حول جنوبي 
وغربي أوس�تن إلى المكس�يك. وكانت هذه 
تش�كيلة ُيعرف عنها أنها تحتوي على كثير 
من النفط، لكن بقية الصناعة تجاهلتها ألن 
الش�ركات األخرى لم تجد أي وسيلة مجدية 
الس�تخراج النفط الخام. وقضت eOG سنة 
وه�ي توقع به�دوء عقود إيج�ار مع مالك 

األراضي. وحفرت أول بئر لها هناك في وقت 
مبكر من عام 2009، باس�تخدام تكنولوجيا 
الحفر األفقي والتكس�ير الهيدروليكي التي 
أثبت�ت فاعليتها إلى حد كبير في اس�تخراج 
الغاز. وكانت النتائج عبارة عن نجاح باهر. 
وبحل�ول نيس�ان )أبريل( من الع�ام التالي، 
كانت eOG ق�ادرة على إخبار المس�اهمين 
أنه�ا عث�رت عل�ى احتياطيات بح�دود 900 

مليون برميل من النفط.

حوض باكن
أول  eOG تس�تعد لحف�ر  بينم�ا كان�ت 
بئ�ر للنف�ط ف�ي الصخ�ر الزيتي ف�ي إيجل 
ف�ورد، كانت ش�ركة أخ�رى ه�ي بريجهام 
ق�د   BriGhAm exPlOrATiOn إكسبلوريش�ن 
حول�ت التوقعات نح�و حوض باك�ن، على 
1300 كيلومت�ر إلى الش�مال. تم حفر مئات 
اآلب�ار النفطية ف�ي والية داكوتا الش�مالية 
منذ عام 1951، معظمها تم حفره مباش�رة 
إلى أس�فل عب�ر الصخر للوص�ول إلى مزيد 
م�ن صخور المكام�ن الطيعة في األس�فل. 
وكان ل�دى الوالية طفرة مصغرة للنفط في 
أواخر الس�بعينيات، التي تحققت من خالل 
االس�تفادة من صخور المكام�ن التقليدية، 

لكن هذا تالشى في الثمانينيات.
الش�ركات  تواص�ل   ،1987 ومن�ذ ع�ام 
عملي�ات حفر اآلبار األفقية لالس�تفادة من 
تش�كيل باك�ن لكن ل�م تحقق س�وى نجاح 
مح�دود. لم يك�ن الصخر عب�ارة عن صخر 
زيتي نقي، بل يوجد معظم النفط في طبقة 
م�ن الدولوميت محص�ورة بين طبقتين من 
الصخ�ر الزيتي، م�ا يجعل االس�تفادة منها 
أسهل نوعا ما من إيجل فورد، وكانت اآلبار 
دائم�ا تعطي نتائج ال بأس بها لكنها لم تكن 

مذهلة.
كانت eOG قد حفرت بئرا أفقية ناجحة 
ف�ي باك�ن ع�ام 2006، بالق�رب م�ن بل�دة 
بارشال، شرق وليس�تون. لكن يبدو أن هذا 
كان ال يزال يش�ير إل�ى إمكانية التوصل إلى 
جزء صغير م�ن التش�كيل، وكان مارك بابا 
حذرا بش�أن االلت�زام بكثير من االس�تثمار 

هناك.
ويق�ول “اآلن نع�رف أنن�ا ارتكبنا خطأ 
تكتيكيا. لم نكن متأكدين مما كان لدينا )...( 
كان بإمكاننا الس�يطرة على كامل موضوع 
باك�ن، حرفيا، ف�ي ذلك الوق�ت”. وبدال من 
ربط حق�وق الحفر بجميع المس�احات في 

باك�ن، وقعت eOG على نح�و الُخُمس منها 
وترك�ت الكثير من المجال لمنافس�يها. في 
أواخ�ر عام 2008، قام�ت بريجهام بتجربة 
عل�ى بئ�ر في باك�ن س�ميت براد أولس�ون 
1h 10-15#. وكان�ت خطة لحفر بئر أفقية 
طويلة، تمتد على الجانبين لنحو عشرة آالف 
قدم، وتكس�يرها في 20 مرحلة، ما يس�مح 

بتطبيق القوة على نحو أدق.
ويق�ول راس�ل رانكين، ال�ذي كان يعمل 
ل�دى بريجه�ام ف�ي ذل�ك الحين “ف�ي ذلك 
الوق�ت كان كثي�ر من الن�اس يقولون )أنت 
ال تس�تطيع أن تفعل ذل�ك(. كان هناك كثير 
من األمور التي تتم للم�رة األولى، والتي لم 
يت�م إنجازها قط، لذل�ك كان هناك كثير من 
الرافضين الذين يقولون إنك ال تس�تطيع أن 

تفعل ذلك”.
وكان الرافضون عل�ى خطأ. فقد أنتجت 
اآلبار األخرى في المنطقة نحو 240 برميال 
في اليوم عندما بدأت. وأنتجت بئر أولس�ون 
بش�كل أولي أكث�ر من 1400 برمي�ل يوميا. 
وحققت آب�ار بريجهام في وقت الحق حتى 
ما هو أفضل من ذلك. يقول رانكين “لم نثبت 
فقط أن التكنولوجيا يمكن أن يتم تطبيقها، 
ولكن طبقناها أيضا في منطقة لم يعتقدوا 
أن الصخر فيها كان جيدا بما فيه الكفاية”.

بئ�ر بارش�ال التابعة ل�� eOG يمكن أن 
تكون حالة شاذة. فقد أظهرت بئر أولسون 
أن هن�اك مناط�ق واس�عة من باك�ن يمكن 
حفرها إلنتاج النفط بأسعار جذابة تجاريا. 
وبحس�ب رانكي�ن “المس�احة االقتصادي�ة 
توسعت بشكل كبير مع تلك البئر الوحيدة”. 
ويضيف “عندما ُحِفرت ه�ذه البئر وانتهينا 

منها، بدأت عقول الناس في االنفتاح”.
وألن م�ن الصع�ب حماي�ة االبت�كارات 
في مج�ال النفط، تم تقلي�د نجاح بريجهام 
بسرعة. الشركات التي لديها حقوق حفر في 
باكن، بما في ذلك كونتيننتال ريسورسيس، 
وهي�س وايتنج للنفط، وكذل�ك eOG، بدأت 
في ص�ب األموال في المنطقة، وحفر اآلبار 
األفقي�ة الخاص�ة به�ا مع عمليات تكس�ير 
متعددة المراحل. وتضاع�ف عدد الحفارات 
ف�ي والية داكوتا الش�مالية م�ن 35 إلى 75 
حف�ارة خ�الل الفترة م�ن أيار )ماي�و( إلى 
كانون األول )ديس�مبر( 2009، ثم تضاعف 
مرة أخرى إلى 173 حفارة بحلول نهاية عام 
2010. البلدة الريفية الهادئة في ويليستون، 

كما يقول السكان، “أصبحت مجنونة”.
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الثالثية تشعل رصاع الليغا بني ريال مدريد وبرشلونة
لم يسبق لريال مدريد أن توج بالثالثية من 
األلقاب يف موس�م واحد ويس�عى بكل قوة 
هذا املوسم ملنع غريمه برشلونة من الجمع 
ب�ن ألقاب ال�دوري اإلس�باني وكأس امللك 

ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.
وأصبح برش�لونة يف 2009 أول وآخر فريق 
إس�باني حتى اآلن يجمع الثالثية يف موسم 
واح�د ويبقى يف موقف جي�د لتكرار ذلك يف 
املوس�م األول للفري�ق تحت قي�ادة مدربه 

الشاب لويس إنريكي.
وتأهل برشلونة لقبل نهائي دوري األبطال 
وس�يواجه باي�رن ميوني�خ بينم�ا يتطلع 
للف�وز بكأس امللك للم�رة 27 عندما يلتقي 
مع أتليتي�ك بيلباو الش�هر املقبل ويتصدر 
الدوري متقدما بنقطتن عىل غريمه ريال.

وصارع ري�ال - املبتىل باإلصابات يف الفرتة 
األخ�رة - لكي يحول تأخ�ره إىل فوز 2-4 
عىل مضيفه سيلتا فيجو أمس األحد بينما 
فاز برشلونة بس�هولة 2-صفر عىل جاره 

إسبانيول يوم السبت.
ويف جول�ة جدي�دة بوس�ط األس�بوع قبل 
األبط�ال  دوري  منافس�ات  اس�تئناف 
سيستضيف برشلونة منافسه خيتايف يوم 
الثالثاء بينم�ا يلعب ريال يف اليوم التايل مع 
أملري�ا وقب�ل أن يح�ل املتص�در ضيفا عىل 
قرطبة فريق الذي�ل ويلعب ريال يف ضيافة 

أشبيلية يوم السبت.
لري�ال  األي�ر  الظه�ر  مارس�يلو  وق�ال 
للصحفي�ن بع�د الف�وز عىل س�يلتا فيجو 
أم�س "س�نتعامل م�ع كل مب�اراة وكأنها 
نهائي الكأس وس�نبذل قص�ارى جهدنا يف 

كافة املباريات."
وأضاف "يعيش الفريق فرتات جيدة ويقدم 
مس�تويات قوية. نحن نشعر بالثقة لكن ال 
يمكننا الشعور بالراحة. سنواصل القتال يف 

املباريات."
وتاب�ع "هدفن�ا واضح يف عقولنا وس�نبذل 
اللحظ�ة  حت�ى  ممك�ن  مجه�ود  أق�ى 

األخرة."
وتب�دو املباري�ات املقبل�ة لري�ال يف الدوري 
أصع�ب نظريا م�ن برش�لونة إذ أن�ه وبعد 

اللعب يف ضيافة أشبيلية.
وس�تكون املب�اراة األصع�ب لربش�لونة يف 
الجول�ة قبل األخ�رة للدوري م�ع أتليتيكو 
مدريد حامل اللقب الذي يتأخر بسبع نقاط 

عن ريال ويحتل املركز الثالث قبل أن يلتقي 
مع فياريال صاحب املركز السادس. 

ع�ىل صعي�د منفصل بع�د ان انتق�ل االعب 
اإلرغوياني لويس س�واريز، ذو 28 عام من 
نادي ليفربول األنجليزي، إىل نادي برشلونة 
االسباني لكرة القدم، بعقد ملدة 5 مواسم يف 

صفقة تقدر بما يقارب 80 مليون يورو.
ولم يس�تطع سواريز املش�اركة مع فريقه 
برشلونة مدة 4 اشهر وذلك بسبب العقوبة 
املشددة التي قررها عليه الفيفا بعد حادثة 
العض التي ت�ورط فيها خالل لقاء منتخب 
ب�الده مع منتخ�ب إيطاليا خ�الل مونديال 

الربازيل 2014.
كانت اول مش�اركة لس�واريز مع برشلونة 
يف لقاء كالس�يكو الدوري ب�ن ريال مدريد 
وبرش�لونة والذي انتهى حينها بفوز الريال 
بنتيج�ة 3-1، س�جل س�واريز اول ه�دف 
رسمي له يف شباك أبويل القربيص يف الجولة 

الخامس�ة م�ن دور املجموع�ات يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا بع�د 6 مباريات ظه�ر فيها 
بالقمي�ص الكتالوني من دون تس�جيل اي 

هدف يذكر.
واس�تمر النج�م الكاتلوني بالتس�جيل مع 
برش�لونة حتى وصل مجم�وع اهدافه مع 
الن�ادي ل�19ه�دف خالل 35 مب�اراة لعبها 
م�ع الفريق يف جميع البط�والت، وقد احرز 
س�واريز 11 هدفا يف الدوري االس�باني كما 
س�جل هدفن يف كأس اسبانيا باالضافة إىل 

6 اهداف يف دوري ابطال اوروبا.
وبه�ذا العدد م�ن االهداف تجاوز س�واريز 
مجموع اهداف اربع�ة مهاجمن من ناديه 
جمي�ع  يف  االنجلي�زي  ليفرب�ول  الس�ابق 
البط�والت الت�ي خاضها الفري�ق، واالعبن 
ه�م كال من، دانيل س�توريدج الذي احرز 5 
اهداف وماريو بالوتييل الذي احرز 3 اهداف  
وفابي�و وبورين�ي ال�ذي احرز ه�دف واحد 

فقط وريكي المبرت الذي احرز هدفن.
ويكون مجموع اه�داف املهاجمن االربعة 

يساوي 11 هدفا فقط .
ص�ام الدويل االورغوياني ع�ن التهديف اوىل 
مباريات�ه م�ع برش�لونة ملا يقارب الش�هر 
وبالتحديد يف 6 مباريات وقد يرجع الس�بب 
اىل ع�دم جاهزيته الكاملة بع�د العودة من 
ف�رتة العقوبة الصارم�ة الت�ي اوقفته عن 
التدري�ب لفرتة حتى س�محت ل�ه املحكمة 
بالع�ودة للتدري�ب م�ع الفري�ق، باالضافة 
اىل وج�ود ف�ارق ب�ن طري�ق لع�ب االندية 

االنجليزية واالندية االسبانية.
ولم يتأقلم الالعب حينها عىل طريقة اللعب 
بجان�ب كل م�ن نيم�ار ومي�ي بعكس ما 
يقدمه النجوم الثالثة االن من توافق ش�ديد 
ومتع�ة يف ك�رة القدم، كم�ا تربطهم عالقة 
رائع�ة فيم�ا بينهم حت�ى بات ه�ذا الثالثي 

مصدر خوف للفرق التي تنافس برشلونة.

ويف ترصيح س�واريز لوس�ائل االعالم قال: 
"أنا س�عيد وأش�عر انن�ي أس�اعد الفريق، 
وه�ذا م�ا يمنح امل�رء ش�عورا باالطمئنان، 
م�رت لحظ�ة كنت انتق�د فيه�ا ذاتي ليس 
فق�ط لعدم تس�جييل اه�داف ولكنني كنت 
أش�عر أنني ال أس�اعد الفريق وهذا ما كان 
يزعجن�ي، أم�ا بالنس�بة للتس�جيل، فكنت 

أدرك أنني سأسجل".
ويحتل برش�لونة صدارة الليغ�ا برصيد 81 
نقطة، كم�ا اوقع�ت قرع�ة دوري االبطال 
نادي برشلونة يف مواجهة من النوع الصعب 
م�ع باي�رن ميونخ يف ال�دور الن�ص نهائي 
لدوري ابطال اوروب�ا، فهل تعتقد ان يكون 

لس�واريز دور كبر يف مس�اعدة الفريق 
عىل الصمود فوق عرش صدارة الدوري 
االس�باني ؟وه�ل يكون س�ببا يدفع 
برشلونة للفوز عىل الفريق البافاري 
اداءه ويق�ل مس�تواه  ام يرتاج�ع 

اعلن االتح�اد العراقي لكرة القدم ع�ن موعد انطالق 
منافسات االدوار النهائية لدوري الدرجة االوىل املؤهل 
ملص�اف فرق املمتاز, بعد اكتم�ال عقد الفرق العرشة 
املرتش�حة لل�دور املذكور ,الذي س�يقام وف�ق نظام 

املجموعتن ويتأهل الفرق اصحاب املركز االول بشكل 
مبارش اىل دوري االضواء.

وق�ال امن رس لجنة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم: ان"بع�د اكتمال ع�دد الف�رق املتأهلة 
ل�الدوار النهائي�ة للمنافس�ة عىل خط�ف البطاقتن 
املتوفرتن للتواجد ضمن اندي�ة الدوري املمتاز قررنا 

اج�راء القرع�ة خ�الل املؤتر الفن�ي الذي س�يقام يف 
الثالث من شهر ايار املقبل لتقسيم الفرق العرش عىل 

مجموعتن ".
واض�اف ان" الفرق املتأهلة العرشة تقس�مت بواقع 
اربع�ة اندية من العاصمة بغداد ه�ي كل من الجيش 

والصناع�ات  والحس�ن  والصناع�ة 

الكهربائي�ة ,وقزاني�ة وبلد عن منطقتي الش�مالية 
والغربية,وميسان والبحرية عن املجموعة الجنوبية 

,والسماوة واالتفاق عن الفرات االوسط".
وب�ن ان"الس�ابع من ش�هر ايار س�يكون موعد 
النط�الق مباري�ات املجموعتن وبواق�ع مرحلتن 

ذهاباً واياباً وبواقع مباراتن يف االسبوع".

حقق فريق ش�باب الرشطة بكرة القدم فوزاً الفتاً يف افتتاح منافسات 
دوري الش�باب ع�ىل فريق ال�زوراء بثالث�ة اهداف لهدف�ن عىل ملعب 
االخر يف الش�الجية, انطالقة املباراة لم تكن كما يود ويش�تهي انصار 
الرشط�ة الذين تواجدوا للش�د م�ن ازر عازفوا الرشط�ة الصغار حيث 
تكب�د الفريق اله�دف االول يف املباراة بخطأ بدائي م�ن الحارس محمد 
حمي�د فيما ل�م تمر اكثر من ع�رشة دقائق حتى تأخ�ر الفريق بهدف 
ثان , ردة فعل العبو الرشطة كانت يف الدقيقة الخامس�ة والثالثون من 
خ�الل ركلة حرة ثابت�ة تكفل بها عريس املباراة احمد س�الم , لتنتهي 
مع الهدف احداث الش�وط االول,الحصة الثانية من املباراة كانت رغبة 
ابناء حسن محمود بالعودة بنتيجة املباراة وادراك التعادل واضحة من 
خ�الل التغرات التي عمد اليها محمود خصوصاً عىل مس�توى منطقة 
العملي�ات وترجمت اىل ارض الواقع من خ�الل ادراك هدف التعديل عن 
طريق القادم اىل النجومية بقوة احمد س�الم بعد ان تالعب بالدفاعات 
البيض�اء معلناً تعديل الكفة , وقبل نهاية املباراة بعرشة دقائق حس�م 
حس�ن عدنان نتيجة املباراة ملصلحة القيثارة الخرضاء عندما س�جل 
ه�دف الفوز بع�د جملة تكتيكي�ة ال يفعلها اال الكبار, ليحقق ش�باب 
الرشطة اوىل النقاط الثالث له يف مس�رته نحو املنافس�ة عىل اللقب ايل 

سبق وان حققه يف اكثر من مناسبة.

ع�رب الدنماركي مايكل الودروب مدرب فريق لخويا عن س�عادته بالفوز 
الكب�ر الذي حققه فريق�ه عيل قطر والتأهل لنهائ�ي كأس قطر. وقال:  
الفريق قدم مباراة كبرة واستحق الفوز بالخماسية وأنا سعيد باالنتصار 
واألداء ال�ذي قدمه الفريق وال�ذي يؤكد عىل قدرة لخويا يف تقديم األفضل 
يف املب�اراة النهائي�ة للبطولة . وأضاف الودروب: االنتص�ار اكثر من رائع 
وش�خصيا لم أتوقع هذه النتيجة الكبرة الت�ي حققها الفريق واظن ان 
الحالة  النفس�ية التي يعيش�ها الفريق والنتائج اإليجابية يف هذه اآلونة 
كان له دور كبر يف الفوز الكبر الذي حققه الفريق وأشكر 
الالعب�ن عىل ه�ذا األداء . وتابع: النهائ�ي  ضد الجيش 
س�يكون صعب  للغاية ولكن يف جميع االحوال ال أظن 
ان هذا الفوز الكبر سوف يساعدنا يف تقديم األفضل 
يف هذه املباراة واللعب عىل الفوز باللقب .من جانبه، 
أعاد رايض شنيشل مدرب فريق قطر الخسارة الكبرة 
التي لحقت بفريقه إىل الفارق الكبر يف االمكانيات 
بن العبي الفريقن وق�ال  : هناك فارق كبر 
ب�ن العب�ي الفريق�ن وكذل�ك االمكاني�ات 
الفردية عند الالعبن والتي س�اعدت فريق 
لخوي�ا لتحقيق الفوز والتأه�ل إىل املباراة 
النهائي�ة للبطول�ة . وأض�اف شنيش�ل :  
نحن لس�نا مث�ل الجيش يمك�ن أن نعود 
يف النتيج�ة عندم�ا نتأخ�ر بهدف�ن وهذا 
كان س�ببا يف الخسارة الكبرة التي أحزنتني 
ولك�ن هن�اك واقع الب�د من االع�رتاف به أن 
هن�اك فارقا بن الفريقن . وتابع شنيش�ل : 
اعتقد ان القراءة بالنس�بة لالعبن لم تشكل 
بالش�كل املطل�وب فعندما تلعب م�ع فريق 
وتش�عر انك ال تستطيع الرجوع يف النتيجة 
هذا يؤث�ر عليك وتحدثت م�ع الالعبن يف 
ف�رتة ما بن الش�وطن ولك�ن لم يحدث 

تغرا يف األداء .

الرشطة ينتزع فوزًا الفتًا من الزوراء 
يف دوري الشباب

الودروب: لـم أتوقع الفوز الكاسح.. 
وشنيشل حزين

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

احتاد الكرة يعلن موعد انطالق منافسات االدوار النهائية املؤهلة للممتاز
المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

هازارد أفضل العب يف الربيمريليغ

مورينيو يرد عىل هتافات مجاهري آرسنال

تشيتشاريتو: بدأت أستمتع باللعب 
يف ريال مدريد

فاز إيدي�ن ه�ازارد صانع ألع�اب منتخب 
بلجيكا وفريق تشيلي بجائزة أفضل العب 
يف مس�ابقة الدوري اإلنجليزي لهذا املوسم 
2014 / 2015، وتس�لم هازارد الجائزة يف 
حفل رابطة الالعبن املحرتفن اإلنجليزية.

وأحرز إيدي�ن هازارد 13 هدف�اً يف الدوري 
وصن�ع العديد من األه�داف لزمالئه، ويعد 
م�ن الركائ�ز األساس�ية يف خط�ة امل�درب 
الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو، وق�اد الفريق 

اللندن�ي للرتب�ع عىل ص�دارة ال�دوري قبل 
نهاية املسابقة بأربع مراحل.

وتف�وق الالع�ب البلجيكي عىل منافس�يه 
دافي�د دي خيا ح�ارس مرمى مانشس�رت 
سانش�يز  أليكس�يس  والتش�ييل  يونايت�د 
مهاج�م آرس�نال اإلنجلي�زي، إضاف�ة إىل 

زميله يف تشيلي دييجو كوستا.
كما نال هاري ك�ن مهاجم فريق توتنهام 
هوتس�برز جائ�زة أفضل الع�ب صاعد يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از هذا املوس�م، 
بفضل تألقه م�ع الفريق اللندني وإحرازه 

20 هدفاً يف "الربيمير ليج".
ويحت�ل هاري كن املرك�ز الثاني يف ترتيب 

ه�دايف املس�ابقة خل�ف األرجنتين�ي 
مهاج�م  أجوي�رو  س�رجيو 

مانشس�رت س�يتي برصي�د 21 
هدفاً، ومتفوقاً عىل اإلس�باني 

مهاج�م  كوس�تا  دييج�و 
تش�يلي الذي س�جل 19 

هدف�اً، مما فت�ح الباب 
أم�ام ك�ن لالنضم�ام 

للمنتخب اإلنجليزي.

اع�رتف املكس�يكي خافي�ر هرنانديز 
تشيتش�اريتو مهاجم ري�ال مدريد بأنه 
كان يمر بفرتة س�يئة مع الفريق اإلس�باني، 

لكنه يستمتع اآلن بأدائه وأهدافه.
وقاد تشيتش�اريتو الريال لف�وز جديد وصعب عىل 
ملع�ب س�لتا فيج�و 4-2 يف الليج�ا، حيث س�اهم 
بهدف�ن، وذلك بعد هدف�ه يف الدربي ام�ام أتلتيكو 
ال�ذي أهل املرينجي اىل نص�ف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وعقب اللقاء رصح تشيتشاريتو "اكتسبت الثقة 
وأستمتع مع الفريق، لم تكن األمور تسر بشكل 

جيد يف البداية، أكثر ما أحبه هو التواجد يف امللعب 
وتس�جيل األهداف، عش�ت لي�ال س�عيدة وأخرى 

حزينة".
املع�ار م�ن مانشس�رت يونايت�د  الالع�ب  وأض�اف 
اإلنجلي�زي "كن�ت واثق�ا أن الفرص�ة س�تتاح يل، 
هذه املباراة تمنحني مزي�دا من الثقة، أحب اللعب 
والتس�جيل". وبش�أن إمكاني�ة رشاء ري�ال مدريد 
له م�ن مانشس�رت، تجن�ب تشيتش�ا الحديث عن 

مس�تقبله "ال أريد الخوض يف هذا، سألعب أينما 
يريد الرب، ال أعرف إن كنت سأستمر يف مدريد 
عاما آخر أم ال، هذا ال يتوقف عيّل، أركز للعب 
أكرب عدد ممكن من الدقائق مع أفضل فريق 

يف العالم".

أش�اد الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و املدي�ر الفن�ي 
لتش�يلي ب�أداء فريقه أم�ام آرس�نال والخروح 
بتعادل ثمن يف الجولة الرابعة والثالثن من الدوري 

اإلنجليزي، مساء األحد عىل ملعب اإلمارات.
وقال موريني�و يف ترصيحات عقب املب�اراة:" نحتاج 
لث�الث أو أربع نقاط لحس�م اللق�ب، يف الحقيقة أداء 
القائ�د جون ت�ري مدهش، له�ذا هو الرج�ل املميز 

بالنسبة يل".
وعل�ق موريني�و ع�ىل هتاف�ات جماهر 
آرس�نال قائال :" اململ هو أن تبقى 10 
أع�وام بدون لقب للدوري اإلنجليزي، 

كم�ا أن تش�يلي ثان�ي أك�رب مع�دل تهديف�ي يف 
إنجلرتا".

وتاب�ع :" أري�د أن أنىس واقعة ركل�ة الجزاء، الحكم 
قدم أداًءا مميزا، كحال مساعديه، األهم هو خروج 

املباراة إىل بر األمان".
وأش�ار موريني�و إىل أن العب�ه الربازي�يل أوس�كار 
ذهب للمستش�فى بن الش�وطن، وينتظر س�ماع 
أخبار جيدة عن حالته، كما أشاد بمستوى سيسك 
فابريج�اس مؤك�ًدا أن�ه الع�ب صلب كح�ال باقي 

الالعبن يف املواجهة.
وع�ن اإليفواري املخرضم ديدي�ه دروجبا، اختتم:" 
املهاج�م ل�م يتدرب م�ع الالعبن، وأعتق�د أن لويك 

ريمي لن يكون جاهزًا ملباراة يوم األربعاء".

اجلوية : ال يمكننا إضافة عيل رحيمة

احتاد الكرة يشكل وفدًا لزيارة ايران لتحديد ملعب التصفيات 

باريس سان جريمان مضطر لتغيري اسمه

اكد املدير الفني لكرة القوة الجوية عباس عطية ان مسألة 
اضافة الالعب عيل حسن رحيمة لصفوف الفريق غر 
ممكنه يف الوقت الحايل السباب قانونية تتعلق بغلق 

فرتة االنتقاالت بن فرق الدوري املمتاز .
وق�ال عطيةان"رحيم�ة واحد م�ن الالعبن 
الذي�ن يمتلك�ون امكاني�ات فني�ة ع�ىل 
يق�دم  ان  املمك�ن  م�ن  وكان  مس�توى 
االضاف�ة للفريق يف ح�ال تواجده ولكن 

ه�ذا املوضوع يتعارض وقوانن انتقال الالعبن يف الدوري املمتاز 
بعد ان تم غلق فرتة االنتقاالت".

واض�اف ان" يف ح�ال من�ح اتحاد الك�رة فرتة انتقاالت بال ش�ك 
سيكون لنا تحرك باتجاه االس�تعانة بخدمات الالعب املذكور ال 
س�يما وان االدوار املقبلة ستش�هد اثارة وندي�ة غاية يف االهمية 

لتواجد الفرق الثمانية االفضل عىل مستوى املسابقة".
وبن ان" حققنا االهم من خالل التأهل لالدوار النهائية ) النخبة 
( بغ�ض النظر ع�ن احتاللنا املرك�ز الثاني يف املجموعة وس�يتم 
تأهيل الالعبن وفق ما تتطلبه املرحلة املقبلة من اجل املنافس�ة 

وبقوة عىل لقب املوسم الحايل".

م�ن املؤمل ان يش�كل االتح�اد العراقي 
لك�رة القدم وف�داً لزي�ارة الجمهورية 
االس�المية يف ايران لالطالع عىل ارض 
الواق�ع عىل املالعب من اج�ل اختيار 
االرض املفرتضة الستضافة مباريات 
التصفي�ات  يف  الوطن�ي  املنتخ�ب 

املونديالية. 
باس�م  االعالم�ي  الناط�ق  وق�ال 
االتح�اد العراقي لك�رة القدم كامل 

زغر: ان"بع�د تلقي مجلس ادارة االتحاد 
املوفقة الرسمية من قبل االتحاد االيراني 
لك�رة القدم سنش�كل وفد م�ن قبل عدد 
من اعضاء اتحاد الكرة للس�فر اىل الجارة 
اي�ران لالطالع عىل عدد م�ن املالعب التي 
يش�رتط فيها تواجد كافة االمور التي من 
ش�أنها انجاح مس�رة اس�ود الرافدين يف 

التصفيات ".
واض�اف  ان"رد الجانب االيراني لم يتأخر 
مطلقاً حيث تلقينا كتاب رس�مي من قبل 
رئي�س االتح�اد االيراني عيل كافاش�يان 

في�ه  مؤك�داً  العراق�ي  بالطل�ب  يرح�ب 
ع�ىل ان املالع�ب االيراني�ة س�تفتح امام 
االس�تحقاقات الرس�مية وغر الرس�مية 
ام�ام جميع املنتخب�ات الوطنية العراقية 
". وب�ن "لم نحدد ملعب الغدير يف االهواز 
الستضافة مباريات املنتخب الوطني حيث 
سيتكفل الوفد الذي سيزور ايران االسبوع 
املقب�ل بوض�ع دراس�ة لعدد م�ن املالعب 
الختيار ما يتالئ�م وتطلعات االتحاد فيما 
يخ�ص ع�دد الجماهر وس�هولة وصول 

الجماهر من العراق".

أك�دت بعض وس�ائل االعالم الفرنس�ية أن نادي 
باري�س س�ان جرمان،بط�ل ال�دوري 

الفرن�ي لكرة الق�دم، قد يضطر 
ع�ن  متخلي�ا  اس�مه  لتغي�ر 

جرم�ان"  "س�ان  االس�من 
ومبقي�ا ع�ىل باري�س بس�بب 
تغير مرك�ز التدري�ب الحايل 
)الضاحي�ة  ايفل�ن  بمدين�ة 
الجنوبي�ة للعاصمة باريس( 
تدريب�ي  اىل مرك�ز  واالنتق�ال 

اخر.
وأثار الخرب الذي نرش يف صحيفة 

"لوباريزيان" الفرنس�ية، ونقلته 
صح�ف اخ�رى مث�ل 20 دقيقي�ة 

وليكيب،ع�ن اضط�رار ن�ادي باريس 
س�ان جرمان لتغير اسمه والتخيل عن 

س�ان جرمان واالكتف�اء بباري�س يف حالة 

تغير مقره التدريبي بضاحية ايفلن )مقر نادي سان جرمان 
ال�ذي ُدمج مع ن�ادي باريس عام 1970( جدال واس�عا يف 

االوساط الرياضية وخاصة الفرنسية .
واعتاد املشجعون عىل اسم النادي الطويل 
املك�ون م�ن ثالث�ة اس�ماء )باري�س 
س�ان جرم�ان( بع�د حص�د فريق 
للبط�والت  الفرنس�ية  العاصم�ة 
املحلية واملنافسة عىل البطوالت 
االوروبي�ة يف املواس�م االخ�رة 
وربم�ا كان البع�ض يخت�رص 
االسم يف مصطلح البي اس جي 
ب�دال من اس�مه الطويل املهدد 

بتغيره يف الفرتة املقبلة.
يذك�ر أن ن�ادي باري�س س�ان 
جرم�ان لكرة القدم تأس�س يف 
12 أغس�طس 1970 بعد دمج كل 
م�ن ن�ادي باري�س الذي تأس�س يف 
عام 1969 و نادي س�ان جرمان الذي 

تأسس يف عام 1906.
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امليزان

مدينة عمودية تنتظر الوالدة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام

 هل تعلم أن السلحفاه والذبابة واالفعى ال تمتلك 
حاسة السمع

 هل تعلم أن أقوى عضلة يف جس�م اإلنس�ان هي 
عضلة الفك

 ه�ل تعل�م أن أكرب محيطات العال�م هو املحيط 
الهادي و مس�احته 64 مليون ميالً و أكرب عمق 

فيه 36201 قدماً 
 هل تعلم أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات 

مياه جوفية ضخمة
هل تعلم أن عدد ملوك فرنس�ا الذين حملوا اسم 

لويس 18 ملكا 
 هل تعلم أن املعلقات س�ميت بهذا االس�م النها 

تعلق عىل جدران الكعبة 
 ه�ل تعلم أن اللغة املالطية هي أكثر اللغات تأثراً 

باللغة العربية
ه�ل تعلم أن الرازي اول من اس�تخدم الخيوط يف 

الجراحة.

وض�ع خ�رباء م�ن رشكت�ي إكس�و ونيكوالس 
اليزن الفرنس�يتني تصميما ل� »مدينة عمودية« 
ارتفاعه�ا 450 م يف الجزء املغربي من الصحراء 
الكربى. يقرتح املصممون إنش�اء ه�ذه املدينة 
الفري�دة ع�ىل ش�كل ب�رج رم�ي، يب�دو وكأنه 
مقتط�ع من صخرة وس�ط الصح�راء املغربية، 
اس�تجابة للظروف املناخية يف املنطقة.ويحتوي 
الربج عىل شقق س�كنية وفندق ومتاجر ودوائر 
ومرص�د لألحوال الجوي�ة ومط�ار للمروحيات 

ومتح�ف ومطع�م دوار ومالع�ب وغريه�ا م�ن 
املرافق الرضورية. وتحيط بها شوارع مستوحى 
تصميمه�ا من الطرق القديمة. يفرتض أن تزود 
املدين�ة العمودية الفريدة بالطاقتني الشمس�ية 
والحرارية األرضية، إضافة لهذا س�تجمع املياه 
يف املبن�ى وتوزع داخل�ه وحوله وف�ق منظومة 
التدوي�ر. ووفق التصميم س�يتم تغلي�ف املدينة 
العمودي�ة »ناطحة الس�حاب« بحدائق عمودية 

مساحتها 77 هكتار.

تبتس�م لك الكواك�ب، إذ يأتيك جواب عن 
س�ؤال تنتظره او ربما عن عرض. تكفي 
ابتسامة واحدة لكي تفهم ان هناك تجاوًبا 
مع تطلّعاتك. تراقب ما يجري وتستنتج. 
عاطفي�اً:  للتط�ورات  مرتاًح�ا  تب�دو 

التضحيات التي قدمتها للرشيك.

مهنياً: حني تتسم ترصفاتك بالعشوائية، 
علي�ك ان تعال�ج االم�ر قبل ف�وات االوان 
عاطفياً: ال تخَش عىل نفسك من الرشيك، 
فه�و األكث�ر حرص�اً عليك ويك�رتث لكل 
يشء يتعلق بك. صحياً: التمارين الخفيفة 

مهمة جداً،.

مهني�اً: يوم من املفاجآت الس�ارة مهنياً. 
تعيش ج�واً م�ن الرتفيه وتس�مع أخباراً 
س�عيدة عاطفياً: قد تص�ادف من ترتاح 
اليه وتك�ون جاذبيت�ك يف اوجها، وتجري 
بع�ض االتص�االت م�ع أصدق�اء الزم�ن 

الجميل.

عاطفي�اً: بانتظارك فرص�ة ممتازة لطي 
صفحة امل�ايض وبدء عالقة جديدة مبنية 
ع�ىل الثق�ة املتبادل�ة. ال تث�ر موضوعات 
حّساسة تزعج العالقة صحياً: قد تنتابك 
وعكة صحية تبقي�ك طريح الفراش مدة 

او تعرّض نفسك للحوادث. انتبه! 

مهنياً: تكرتث لوض�ع مهني وتتخذ قراراً 
شخصياً حاسماً.

االفكار واضحة منطقية ودقيقة، وتحسن 
تنظي�م أم�ورك عاطفي�اً: تنس�جم م�ع 
شخص تلتقيه فجأة يف إحدى املناسبات. 

إّنها انطالقة رائعة بالتوفيق!.

مهني�اً: يوم مثقل باألعباء املهنية، فتفقد 
قدرت�ك ع�ىل الرتكي�ز لرتتكب خط�أ يجّر 
عليك سلسلة من املواقف املربكة عاطفياً: 
ي�وم ناجح وممّيز، وباس�تطاعة الجميع 
من دون اس�تثناء تحقيق إنجازات مهّمة 

عاطفيًّا.

مهنياً: قد يس�عى بعضهم لتأخري تطورك 
الرسي�ع يف العم�ل، لكنه�م سيفش�لون 
ألن�ك قطعت مرحل�ة كبرية نح�و تطوير 
قدرات�ك عاطفي�اً: ال تف�رض آراءك ع�ىل 
الرشيك بأس�لوب قاٍس، فذلك ستكون له 

انعكاسات سلبية.

مهني�اً: األم�ور تس�ري ملصلحت�ك، فك�ن 
جاهزاً لتقبل عدة مشاريع قد تعود عليك 

بفائدة كبرية.
عاطفي�اً: ح�ني تتحّس�ن األم�ور اخ�رت 
يوم�اً ايجابياً لتحل املس�ائل الت�ي أثارت 

االضطراب مع الرشيك.

مهني�اً: تمي�ل اىل االنفتاح ع�ىل الثقافات 
والحض�ارات. ازده�ار حرك�ة التواص�ل 
م�ع اآلخري�ن واحتم�ال حص�ول بعض 
الوق�ت  عاطفي�اً:  الكالمي�ة  املواجه�ات 
مناس�ب لحل الخالف م�ع حبيبك وجمع 

الشمل.

مهنياً: يقّدم إلي�ك الحظ الدعم واالنفراج 
ألعمال�ك إذا كان�ت معّق�دة. انفراج�ات 
وحلول، ويس�هل علي�ك النق�اش وتربير 
املواق�ف وطرح األف�كار عاطفي�اً: إرباك 
وتعقيد وفشل، فال تجازف عىل اإلطالق يف 

الشأن العاطفي..

مهني�اً: يوم متعّث�ر أحياًنا وجّي�د أحياًنا 
أخرى.

تش�ويش يف األجواء يؤّدي إىل االبتعاد عن 
املحي�ط أو حص�ول بع�ض الجف�اء م�ع 
الزم�الء عاطفياً: مطلوب من�ك التعاطي 

مع الرشيك من دون ضجيج.

مهنياً: يسّهل الحظ التواصل كما العالقات 
الشخصية واملشاريع املهنية والخالقة ، ما 
يرّكز الضوء عىل شؤون مالية واستثمارات 
وبعض النفق�ات كما العائ�دات عاطفياً: 
تفتح قلبك للرشيك وتصارحه بكل افكارك 

ومشاعرك بكل محبة وطيبة خاطر.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

أفقي�اً : 1 – دول�ة أوروبي�ة – 2 – 
عاصم�ة أوروبية – ل�دى – 3 – ال 
يباح – غنج ودلع – 4 – متشابهة 
– حرف عطف – 5 – عكس�ها أعاد 
– عاصم�ة نيجريي�ا – 6 – نس�بة 

إىل دول�ة عربي�ة – 7 – أداة نص�ب 
– متش�ابهان – م�ن الثم�ار يزرع 
يف البلدان الح�ارة يف أفريقيا – 8 – 
شاعر ش�عبي لبناني – 9 – نسبة 

إىل دولة أوروبية – أضطرم .

عامودي�اً : 1 – كربى جزر أوقيانيا 
– األس�م الثاني لفيلسوف فرنيس 
وجودي راح�ل – آلة الحائك – 3 – 
إحس�ان – تتعب – أرقد – 4 – أدت 
نصيحة – يغفل عن – 5 – عكسها 
صن�ف أو نوع – دول�ة عربية – 6 

– عكس�ها كتاب للش�اعر س�عيد 
عق�ل – ملكي – 7 – رجاء – أس�م 
الق�ارات  إح�دى   –  8  – موص�ول 
– 9 – إله�ة الح�ب والجم�ال عند 

الرومان.

سـودوكـو

املقادير:
نصف كيلو لحمة مفرومة 

6 حبات باذنجان )حجم كبري(
2 بصلة مفرومة ناعمة

3 كوب عصري طماطم
4 مالعق زيت للطبخ

1 حزمة بقدونس مفروم
ملعقة وصط ملح لللحمة

ملعقة صغرية فلفل و بهار
زيت للقي

طريقة تحضري ملفوف الباذنجان
1. ضع�ي زيت الطبخ عىل النار و اضيفي 
الي�ه اللحمة واب�دأي بتقليبها حتى يتغري 
لونها، اضيفي البصل املفروم عىل اللحمة 
و قلّبيه ثم ريش امللح والفلفل وتأكدي من 

عدم وجود سائل داخل الخليط.
2. ازي�ي اللحمة عن الن�ار وبعد 5 دقائق 
ضع�ي البق�دوس املف�روم فوقه�ا حتى 

يبقى لونه اخرض.
3. اب�داي بتقش�ري الباذنج�ان وقطعي�ه 
رشائح بشكل طويل، اقي رشائح الباذنجان 
حتى تصب�ح ذهبية الل�ون وضعيها عىل 

ورق مصاص حتى تربد قليالً.
4. ع�ىل ل�وح التقطيع او بصحن واس�ع 
اف�ردي رشائ�ح الباذنج�ان، عن�د الراس 
ضع�ي ملعق�ة لحمة ولف�ي الرشيحة اىل 
الداخل، وهك�ذا حتى تنتهي الكمية ريص 

امللفوف جيداً يف صينية.
5. اغ�ي عصري الطماط�م عىل النار فقط 
دقيقة وملحيه بحس�ب الرغبة واسكبيه 
ف�وق الباذنجان امللف�وف، ضعيه بالفرن 

ملدة نصف ساعة.
6. زيني طبقك بالبقدونس قدميه ساخنا 

مع االرز االبيض وصحن خضار.

ملفوف الباذنجان

فـوائـد الـقـريـصمعلومات  عامة
الخواص الطبية لنبات القراص :

مدر للبول  .
مدر لحليب املرضع   .

مقوي للدورة الدموية ومجدد للنشاط    .
مخفض ملستوى السكر يف الدم   .

موقف للنزيف   .
منشط لعمل الربوستاتا    .

مسكن لالوجاع ومخفض لحرارة الجسم    .
موقف لس�قوط الشعر بغسل الش�عر وتدليك فروة 

الرأس بمغي النبات    .
طارد للبلغم   .

منقي للدم برشب شاي القراص   .

منش�ط للدم�اغ ومق�وي للنخاع الش�وكي وتقوية 
الحركة  .

واقي من الفريوس�ات املعدية كاالميبيا برشب شاي 
القراص 3 مرات يوميا .

رافع ملستوى ضغط الدم املنخفض  .
مخفف لنس�بة املاء عند تورم الساقني برشب شاي 

القراص مع البقدونس  .
منق�ي للصدر عند املدخنني فيرشب ش�اي القراص 

مع الحليب  .
مطهر للجروح امللوثة  والحروق  .

واقي من تصلب الرشايني  .
منش�ط لوظائف الجس�م ومقي عام لدى املس�نني 

بسف مطحون البذور   .
االمراض التي يعالجها نبات القراص :

عرق النس�ا برضب مكان االل�م باالوراق واالغصان 
وبالكمادات  .

اجلزر حيمي من األمراض
يقول د. أحمد عوض أخصائي العالج 
الطبيعي، إن الجزر يس�اعد يف عملية 
تحسني وظائف الجسم، نظرا الحتوائه 
ع�ىل قيم�ه غذائي�ة عالي�ة. ولفت إىل 
أن الج�زر يحت�وي عىل نس�بة كبرية 
من األلي�اف واألم�الح والبوتاس�يوم 
والكالس�يوم واملاغنس�يوم، وبع�ض 
املعادن، باإلضافة إىل ثرائه بالفيتامني 
)أ( الذي يعمل عىل تعزيز قوة اإلبصار. 
ويؤكد عوض ع�ىل أن الجزر يقلل من 
فرص تكوين الحصوات ويمنع ارتفاع 

ضغ�ط ال�دم، ويتحكم يف مس�تويات 
الس�كر بالدم، كما يعمل عىل التقليل 
من ظه�ور التجاعيد مل�ا يتضمنه من 
مض�ادات لألكس�دة وفيتام�ني “ج”، 
الكوالج�ني.ويف  م�اده  ينت�ج  ال�ذي 
س�ياق متصل يق�ول د. محمد حلمي 
استشاري أمراض السمنة والنحافة، 
إن الج�زر يحّد م�ن اإلصابة برسطان 
الربوس�تاتا والقول�ون والرئ�ة، نظرا 
الكاروتين�ات  م�ادة  ع�ىل  الحتوائ�ه 

املضادة لألكسدة.

يف عالم الكائنات املنقرضة مثل الديناصورات 
هن�اك صعوبة متف�ق عليه�ا يف التفريق بني 
الذكور واإلناث، ألن االختالفات الجنسية نادرا 
ما تكون واضحة يف الهياكل العظمية.لكن يف 
حالة الديناصور »ستيغوسورس«، وهو من 
الديناصورات الجوراسية املعروفة، قد يتوفر 
دليل إرشادي مناسب يس�مح بهذا التفريق، 
وذلك عىل أس�اس ش�كل الصفائح العظمية 
الناتئة من ظهره.عاشت هذه الديناصورات 
من�ذ نح�و 150 مليون عام، وكان�ت كائنات 
ل�كل  وكان  النبات�ات،  آكالت  م�ن  ضخم�ة 

منه�ا صف�ان م�ن الصفائ�ح العظمية عىل 
للديناصورات  امتداد الظهر.حوت »مق�ربة« 
ستيغوس�ورس بوالي�ة مونتان�ا األمريكي�ة 
متحج�رات لع�دد من ه�ذه الديناص�ورات، 
وكانت لصفائحها العظمية شكالن مميزان، 
أحدهم�ا عري�ض واآلخ�ر طوي�ل. وكان�ت 
سماكة الصفائح العريضة أكرب بنسبة %45 
مقارن�ة بالصفائح الطويلة.يعتق�د العلماء 
أن الهيكل العريض والرقيق يدل عىل الجنس 
الذكر، ويظه�ر الفحولة الجنس�ية، فيجذب 

اإلناث، كما لو إنه لوحة إعالنات.

الفرق بني ذكور الديناصورات وإناثها

اعداد:رسى داود سلامن

توجد أمثال قديمه يتداولها الناس ولكن 
أكثره�م اليعلمون من أي�ن جاء هذا املثل 
وما قصته الحقيقة... وانا اليوم سأروي 

لكم إحدى القصص التي يقول مثلها
ُي�رضب للرج�ل الصادق األمني َيخش�اه 

الناس لصدقه وأمانته 
و » الطاگيه » : هي غطاء للرأس تشبه » 

العرَقچني » ، ولكنها أخف منه 
وأصله :أن رجال كان قد عاهد نفسه عىل 

أن اليقول كذبا يف حياته قط !! فكان قوله 
الصدق كثريا ما ُيوقعه يف مشاكل ومآزق 
كان يتلق�ى م�ن ج�راء بعضه�ا بعض » 
الكفخ�ات » عىل رأس�ه وكان يضع عىل 
رأس�ه » طاگي�ه » فانبثق�ت » طاگيته » 
وتم�زق وس�طها من كثرة ما ن�ال من » 
الكفخ�ات » . وكان مع ذلك يأبى إال قول 

الحق والصدق.
ويف ذات ي�وم صادفت�ه ام�رأة حس�ناء ، 
ف�رأت هندامه َحس�نا ، ولك�ن » طاگيته 
منگوبه » ، فس�أله عن سبب ذلك ، فقال 

: والله ألني أحچي الُصدك وآكل كفخات. 
فقال�ت له اش�لون َيعن�ي ؟ فق�ال لها : 
أس�الچ ُسؤال ... أنت متزوجة ؟ ؟ فقالت 
: نع�م ... لك�ن مطلگ�ه !! فق�ال َ لها : » 
ليش ْمطلگ�ه ؟ ... غري َما بيچ خي��ر !!. 
فرفع�ت املرأة ُ َيدها ف���� » كفخته َعىل 
رأس�ه !! فقال َ لها ها ... ش�فتي اشلون 
)اليحج�ي الصدك طاكيت�ه منكوبة( من 
الكفخ�ات  ... هس�ه صدگت�ي ؟.فذهب 
قوله مثال ُيرضب للرجل يكتش�ف خْدَعة 

أو كذبة.

»اليحجي الصدك طاكيته  منكوبة«
»1«قصة مثل
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مس���احة لل���راي

)تب�دأ الحري�ة من حيث ينته�ي الجهل( مقول�ة اطلقها األديب 
والش�اعر الفرن�ي )فكتور هوجو( واس�تأثر بها م�ن حيث املبدأ 
املفك�ر واملصل�ح االجتماعي )عب�د الرحم�ن الكواكب�ي( يف كتابه 
املوس�وم )طبائ�ع االس�تبداد(   وق�ال : » إن بني االس�تبداد والعلم 
حرباً دائمة وطراداً مس�تمراً، يسعى العلماء يف نرش العلم ، ويجتهد 
املس�تبد يف اطفاء ن�وره ، والطرفان يتجاذبان عام�ة الناس ، ومن 
ه�م عامة الناس؟ ه�م اولئك الذي�ن اذا جهلوا خاف�وا ، واذا خافوا 
استس�لموا«. ويف وقتنا الحارض اصبح الجهل معضلة من معضالت 
الع�ر الصعب�ة التي يفقد االنس�ان فيها املعرفة التي ترش�ده اىل 
البص�رة ، ونقصد بالجاهل ليس الذي ال يعرف القراءة والكتابة بل 
ال�ذي يجهل القانون وع�دم الخوف من الله ، فيب�دأ يف تنمية ثروته 
الفاحش�ة بط�رق واس�اليب غ�ر مرشوع�ة ، ويس�عى اىل تحقيق 
النزوات والرغبات باس�اليب ملتوية غر قانونية وتحت مس�ميات 
حللها لنفسه مثل) الرسقة رزق ، والتزوير مكسب ، والرشوة هدية 
، والنص�ب واالحتيال ش�طارة ، واالحتكار تجارة ، واالس�تيالء عىل 

املال العام استحقاق (.
 هؤالء الجهلة املتجاهلون يعمهون يف أرض الله فسادا ، يتفوهون 
بعب�ارات دخيلة من مفاهيم يتداولونه�ا فيما بينهم ويف تعامالتهم 
، فاصبح�وا يس�وّقونها كقان�ون وم�رر للكس�ب غ�ر املرشوع ، 
فيجعلون الحرام حالالً والحالل حراماً حتى أصبحت كأنها الصواب 
والع�رف والعادة ،مما أدت كل تلك الصور املرفوضة إىل أرضار بالغة 
يف مكانة املجتمعات ومستقبلها، ولهذا  فان حضورالوعي القانوني 
يعن�ي غياب الوقوع يف املحظ�ور ، وال يمكن ألي مجتمع أن ينهض 
أو يتق�دم بدون ثقافة قانونية تعمل عىل الحد من ش�يوع كثر من 
املفاس�د الس�لوكية واالجتماعية ،وترشح الترشيعات ذات املساس 
بحياة املوظف�ني ) كقانون انضباط موظفي الدولة ، وقانون هيئة 
النزاه�ة ، اضاف�ة اىل االطالع واالمل�ام باالم�ر » 57 » الخاص بعمل 
مكاتب املفتش�ني العموميني( وف�ك اللبس يف نصوصه�ا الغامضة 
وتعريف املوظفني بحقوقه�م وواجباتهم التي حددها القانون مما 
يؤس�س لبناء وعي متني يمك�ن أن يحد من التج�اوزات الكثرة يف 
دوائ�ر الدول�ة ومؤسس�اتها ع�ىل الحق�وق والواجب�ات ويمكن يف 
الوقت نفس�ه ان يش�كل عامل ضغط عىل موظف�ي الدولة باعتبار 
املوظف ال�ذي يملك دراية قانونية يصع�ب امامه تمرير الترفات 
غ�ر القانونية والتي تمثل انتهاكاً لحقوقه .ومن جهة اخرى فانها 
تكرس قي�ود الجهل وتحرر العق�ل نحو االبداع وتخرج�ه من دائرة 

االنغالق اىل العطاء والتعلم .
       ف�ال ج�دال م�ن ان يك�ون كل موظف عىل معرف�ة قانونية 
وخصوص�اً الت�ي لها عالقة بعمل�ه ، وال نقصد باملعرف�ة القانونية 
هوالحص�ول ع�ىل العل�م فق�ط ب�ل املعرف�ة والدراي�ة بالقوان�ني 
والترشيعات وتبعاتها ، إذ إن العلم املفرتض بالقانون ال يكفي للحد 
م�ن اإلنحراف وإرتكاب الجريمة ، وينبغ�ي أن يقرتن العلم بالفهم 

وبالقناعة بموجبات القوانني واإللتزام بها خالل اداء العمل .

هناء الجبوري

م�ا هي الصورة التي يعمل عىل تقديمها ما يس�مى تنظيم الدولة 
اإلس�المية )داع�ش( اليوم عن الدين اإلس�المي بص�ورة عامة؟ هذا 
س�ؤال ثق�ايف من الدرج�ة األوىل ألن الحرب عىل داع�ش الذي اختطف 
صورة اإلسالم، ويحاول احتكارها، ليست حربا عسكرية فحسب، بل 

هي يف املقام األول ثقافية.
الجواب هو أن هذا الدين بنس�خته الداعش�ية وب�اء عاملي وخطر 
عىل مستقبل اإلنسان وكل منجزات الحضارة اإلنسانية إضافة إىل أنه 
خطر عىل األمن العاملي والس�الم وحقوق اإلنس�ان يف كل مكان ليس 

فقط يف الدول العربية بل يف العالم برمته.
أصبح من نافلة القول أن اإلرهاب بصورة عامة واإلرهاب العربي 
و«اإلس�المي« بص�ورة خاصة، أول ضحاياه هو اإلنس�ان املس�لم يف 
املقام األول قبل غره، وس�معة اإلسالم يف العالم، وشخصية اإلنسان 

العربي يف كل مكان.
مأس�اة أن يرتبط اإلرهاب العامل�ي بعرق ما أو بدين ما، وأن تضع 
طائف�ة من املجرمني والقتلة ثقافة كاملة وحضارة كاملة عىل حافة 

الهاوية، لكن كيف يمكن التصدّي لكل هذا، ذلك هو جوهر القضية.
مما ال ش�ك فيه أن تنظيم�ا غارقا يف اإلره�اب والظالمية والعنف 
كتنظي�م داعش ل�م يأت أو ُيصنع إلش�اعة مكارم األخ�الق وتحقيق 
العدالة، فاألخالق ال تتحقق بقطع الرؤوس وحرق البرش وهم أحياء، 
وإعدام النساء بمنتهى التوحش، برصاصة واحدة يف الرأس، أو رجما 
يف حفرٍة أو قتل اإلنس�ان فقط، ألن املصادفة اختارت له أن ينتمي إىل 

ديانة ثانية، وال يشفع لها أن تكون )سماوية أيضا(
كث�ر م�ن يقول�ون إن داعش ال يمثل اإلس�الم، معتري�ن بذلك أن 
املش�كلة قد تب�ددت والخطر ق�د زال، لكن هذا التنظيم ناطق باس�م 
اإلس�الم، ويقدم نفس�ه عىل أنه »اإلس�الم الصحيح«، فماذا ستفعل 
أيها املس�لم إزاء ذلك؟ هل تكتفي بالتنديد وتعود إىل حياتك الطبيعية، 

منتظرا حدثا داعشيا آخر لتعاود التنديد واالستنكار من جديد؟
إذا كان هذا التنظيم ال يمثل اإلسالم، فأرينا أيها املسلم كيف يكون 
اإلس�الم الحق، وتحرك أيها املس�لم قبل غرك يف كل دول العالم إلدانة 
هذا اإلجرام الذي ُينسب إىل اإلسالم وسارع لتترأ منه، ذلك أقل اإليمان. 

وأول من ينبغي أن يتحرك يف هذا االتجاه هم املثقفون يف املهاجر.
داعش تنظيم باحث عن س�لطة، وقد تمّكن من الجغرافيا لألسف 
حت�ى اآلن، س�لطة ال تقوم ال عىل األخالق وال ع�ىل الثقافة إنما تقوم 

عىل األمر الواقع والفتك والرعب وقطع األعناق.
بغض النظر عن الحرب التي يش�نها الغرب وبعض الدول العربية 
بما يس�مى »قوات التحالف« والتي ه�ي وإن توفرت النوايا الصادقة 
التي هي أساس�ا مشكوك فيها، فإن هذه الحرب ال تحل إال جزءا من 
املش�كلة، حيث اإلرهاب يتجدد تلقائي�ا وإن تمكنت من برت أعضائه، 

تتجدد تلك الخاليا وتنمو من جديد.
العن�ف ال يعال�ج بالعنف، بل إن ذلك يمك�ن أن يجذره بطريقة أو 
بأخرى، ويجعله يموت يف مكان ويولد يف مكان آخر، ال بّد من التوجه 

إىل جوهر املشكلة، وهي ثقافية يف الصميم .

اجلهلة املتجاهلون

جرس اإلعامر للمقاوالت
رشكة عراقية متميزة .. اضفت عىل بغداد مسحة حداثة بمواصفات عاملية

وضعت رشكة جرس االعم�ار للمقاوالت 
املحدودة, تنفيذ مش�اريع الطرق والجس�ور 
وتأهي�ل الش�وارع يف الع�راق م�ن اولوي�ات 
عمله�ا ، نظرا مل�ا تمتلكه الرشك�ة من كادر 
هن�ديس وفن�ي وأداري ذات كف�اءة وخ�رة 
عالية ج�داً تمتاز بالدق�ة والرسعة واملهنية 
يف التنفي�ذ. وبعد ان اوكل�ت لها املهمة, تبذل 

رشك�ة جرس االعم�ار للمق�اوالت املحدودة, 
جهوداً اس�تثنائية إلرضاء املواطن البغدادي 
عن مش�اريع االعمار والتطوير التي تنفذها 
يف اماكن عدة وأبرزها ش�ارع الكرادة خارج 
وسط العاصمة بغداد. وبدى واضحاً للعيان, 
أن ش�ارع الك�رادة وبع�د تطوي�ره ب�ات يف 
احس�ن حاالته ، نتيج�ة للجهد ال�ذي بذلته 

رشكة »جرس االعمار للمق�اوالت املحدودة« 
يف إعادة الحياة الخدمية للش�ارع، وهو اآلن، 
ُيع�د م�ن الش�وارع املريحة للس�ر والعمل، 
فضالً ع�ن انتظار ال�رّكاب لباص�ات النقل، 
وال�ذي جعلته مريح�اً وأنيق�اً وعرّياً، هذا 
باإلضافة إىل تصاميم املقاعد املريحة، والتي 
لبغداد.وأش�ادت  العمران�ي  الش�كل  راع�ت 
الرشك�ة بالتع�اون الكب�ر الذي 
يبدي�ه مدير ع�ام بلدي�ة الكرادة 
الس�يد جمال النعيمي, ودوره يف 
تذليل جميع املعوقات التي تواجه 
العمل, وهذا ما اثمر عن نجاحات 
متواصل�ة وتحقيق نس�ب انجاز 
متقدم�ة. وبالرغ�م م�ن العم�ل 
املب�ذول يف الكرادة خ�ارج، إال أن 
االختصاصات،  الرشكة متع�ّددة 
وق�د حّققت نجاح�اً الفتاً يف عدد 
م�ن املش�اريع الت�ي أقامته�ا يف 

عدد م�ن محافظات العراق، وهي مش�اريع 
وإع�ادة  الرتمي�م  يخ�ص  منه�ا  متنوع�ة، 
التأهيل، ومنها أسايس يخدم البنى األساسية 
للم�دن، وبعضها اآلخر معماري يتعلّق ببناء 
املؤسس�ات وال�دور الس�كنية والعم�ارات.
ويرتّك�ز نش�اط الرشك�ة يف اإلدارة الكامل�ة 
للمش�اريع الصناعي�ة، واملباني الس�كنية و 

اىل  التعليمي�ة، باإلضافة  املبان�ي 
اعم�ال الط�رق والبن�ى التحتي�ة 
للم�دن. وتك�ون اإلدارة والتنفيذ 
وبخ�رات  متخصص�ة  بك�وادر 
ممتازة.وتش�مل اعم�ال الرشكة 
بشكل عام مرحلة استالم املواقع 
وتنفيذها  وتجهيزه�ا  وتهيئته�ا 
وتس�ليمها مع ش�هادة س�المة 
وخضوعه�ا  امل�واد  جم����ي�ع 
للفحوصات واعتمادات عاملية من 
بلد املنش�أ، ومن ه�ذا كلّه انطلق 

منطق للرشكة الذي يتلخص ب�«مصداقيتنا 
يف عملن�ا. وتعتمد إدارة وتنظيم الرشكة عىل 
أس�س وأنظمة عاملية طبق�اً ألفضل املراجع 
واالستش�اريني االداري�ني وع�ىل املس�تويني 
الفن�ي  واإلداري، ويت�م ه�ذا بإط�ار رصني 
وبدون أي مش�اكل تذكر وه�ذا نتاج متوقع 
ملا تعتمده الرشكة يف سياسية تشغيلها عىل 

اف�راد ذوي انتماء ووفاء اىل الرشكة. ويرتكز 
عم�ل الرشك�ة ايضا ع�ىل مد ش�بكة انابيب 
ومحط�ات مي�اه املج�اري ع�ىل ان تطب�ق 
وفق املعاير العاملي�ة واملواصفات للحكومة 
املحلي�ة وحس�ب التصامي�م املوضوعة لها, 
حي�ث تنفذ الرشك�ة العديد من املش�اريع يف 

مختلف املحافظات العراقية.

كرادة خارج حتولت اىل انموذج 
للرقي والتطور العمراين

جهود كبرية وتعاون متواصل من قبل  مدير عام 
بلدية الكرادة السيد مجال النعيمي


