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       المستقبل العراقي / خاص
  

ّع�دت مصادر نيابية التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد »ورقة للضغط 
للحصول على بعض التنازالت وتش�تيت الوضع األمني«, وفيما اتهمت جهات 
سياسية بالوقوف ورائها, حذرت من محاولة بعض االبواق الطائفية بتأجيج 

الشارع العراقي عبر هذه الممارسات.   
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »ش�بح المفخخات الذي ظهر 
ف�ي االونة االخيرة ف�ي العاصمة بغداد وما تزامن معه م�ن جرائم قتل طالت 
بع�ض العوائل في اط�راف العاصمة انما ه�ي عمليات ضغ�ط والهاء للقوات 
الحكومية والجهد االمني ومحاولة زعزعة االمن في داخل المدن االمنة وزرع 
عدم الثقة لدى الجمهور باإلجراءات االمنية والموقف الحكومي بشكل عام«.

واتهمت المصادر »جهات سياس�ية بارزة بلعب دور )االرهاب السياس�ي( 
الذي انتهجته منذ عام 2005 وحتى فترة قريبة للضغط من أجل الحصول على 
التنازالت عبر احراج ممثلي الش�عب في الحكومة امام جمهورهم وإظهارهم 
بمظه�ر العاج�ز وغي�ر القادر ع�ن ادارة الملف�ات الحكومية سياس�ية كانت 

اقتصادية او امنية«.
وأردف�ت المص�ادر بالق�ول, ان »دور ط�ارق الهاش�مي واحم�د العلواني 

وغيرهم يلعبه االن عدد من الساسة«. 
 وح�ذرت المص�ادر م�ن الدور الس�يئ الذي  تلع�ب بعض وس�ائل االعالم 
المحلي�ة والعربية لتأجيج الش�ارع العراقي بعد حصول اي�ة موجة تفجيرات 

تطال العاصمة وبغداد او المحافظات االخرى.
وشهدت بغداد، خالل األيام القليلة الماضية سلسلة تفجيرات راح ضحيتها 
ع�دد م�ن المواطني�ن بين قتيل وجري�ح، كان آخره�ا أمس األول، إذ ش�هدت 
العاصمة مقتل 12 ش�خصاً وإصابة 37 آخرين بتفجير أربع س�يارات مفخخة 
وعبوات ناس�فة في مناط�ق متف���رقة من بغداد، كما أقدم مس�لحون على 
اقتحام منزلين سكنيين وسرقة مبالغ مالية شرقي وغربي العاصمة، بحسب 

مصادر أمنية.
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لق�د امتئل�ت منطق�ة المنص�ور تمام�اً بالنازحين م�ن المناطق 
الغربي�ة، وهذا عادي حالها حال مناط�ق بغداد االخرى، إال أنه ترافق 
م�ع ارتفاع إيجار الش�قة في منطقة ال�داودي ال�ى )1500( دوالر، 

وإيجار المشتمل في المنطقة الى )2000( دوالر.
وعندما يحل المس�اء، وتقريباً بعد الساعة العاش�رة ليالً، تتوافد 
عل�ى هذه األماكن وجوه غريبة، وع�دد من الرجال بحيث يصل عدد 

من يدخل الى كل مكان أكثر من عشرة رجال.
وقد احتاز جميع من في المنطقة على سالح »بي كي سي« وآالف 

من الطلق والعتاد.
وبمقاب�ل ذل�ك، ال يوجد تفتيش ف�ي المنطق�ة وال مداهمات وال 

ترتيب عسكري حكومي أو عمل استخباري.
ولذا، يجب أن تتخذ وزارة الداخلية احترازها، وعليها أن تتس�اءل 
كي�ف لنازح أن يدف�ع ايجار مليون�ان و600 الف، وم�ا يفعله هؤالء 

الرجال بالسالح؟
إنه أمر يجب التحقيق فيه خشية حصول ما ال يحمد عقباه.

أمام أنظار وزير الداخلية
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الكونغرس الصهيوين واملوقف الوطني العراقي
       التحليل السياسي /غانم عريبي

القان�ون االخي�ر الخ�اص بدع�م 
عس�كرياً  المنفصل�ة«  »الكيان�ات 
ال�دول  تأس�يس  عل�ى  والتش�جيع 
المس�تقلة في اطار الدول�ة الواحدة 
كالم رخيص في السياس�ة وخطوة 
اول�ى عل�ى طري�ق انهي�ار الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة كدول�ة واحدة 
الن من يش�رع الكيان�ات المنفصلة 
ويدعمه�ا عس�كريا وسياس�يا ف�ي 
الش�رق االوسط س�يعيد نفس الكرة 
ويطل�ق ذات الس�هم ف�ي 52 والي�ة 
امريكية!.اود ان اقول للس�يناتورات 
الذين شرعوا هذا القانون ان القانون 
ه�و ش�قيق قان�ون تحري�ر العراق 
ال�ذي اس�قط المقب�ور ص�دام وكنا 
ش�جعنا علي�ه ف�ي زم�ن المعارضة 
للتخل�ص م�ن  العراقي�ة ودعمن�اه 
النظ�ام الدكتاتوري الس�ابق وعنفه 
المجنون�ة  ومغامرات�ه  وسياس�اته 
لكن ن�ود ان نقول للكونغرس ان من 
وقف الى جانب هذا القانون واتخذه 
ناصي�ة للتخل�ص م�ن الدكتاتوري�ة 
س�يقف في مواجهة قان�ون تمزيق 
الوح�دة الجغرافي�ة والوطني�ة عبر 
االيغ�ال بتقس�يم المقس�م وتجزئة 

المجزء!.
ان الوالي�ات المتح�دة االمريكية 
س�ترتكب خطأ عمرها الذي بش�رت 
والعدال�ة  بالديموقراطي�ة  في�ه 
االجتماعية وستفس�ح ف�ي المجال 
لع�ودة الش�يوعية والق�وى الثورية 

ال�ى  السياس�ي  واالس�الم 
الواجهة م�رة اخرى وربما 
تشجع كل القوى المتطرفة 
ف�ي العالم العرب�ي والعالم 
اذا م�ا اص�رت عل�ى  كل�ه 
تقسيم العالم بهذه الثقافة 
والمش�روعات  الرخيص�ة 
حيث  والتجزيئية  الدموي�ة 
هيبته�ا  واش�نطن  تفق�د 
التي  االممية ورأس�ماليتها 
تش�جع على التنمية وراس 
المال المجتمعي الى صيغة 
وضيعة تش�جع الناس على 
واستخدام  والسالح  التمرد 
العنف.. وهنا اقول ان داعش 
بامتياز  امريك�ي  مش�روع 
المتحدة »كما  الواليات  الن 
اثبتت التجربة« ليست جادة 
بط�رد التنظيم م�ن العراق 
وسوريا وبقية اجزاء العالم 
العربي المأهولة ببقايا هذا 
التنظي�م المتطرف وبدل ان 
بالتعاون  المس�الة  تعال�ج 
العربي�ة  االنظم�ة  م�ع 
المش�لولة بوج�ود ه�ؤالء 
االوباش تطرح مؤسساتها 
وش�يوخها  التش�ريعية 
التشجيع  المخبولون صيغ 

ف�ي  المنفصل�ة«  »الكيان�ات  عل�ى 
العراق!.

السؤال المحوري:
لماذا يش�جع الكونغرس الس�نة 
واألك�راد عل�ى االنفص�ال واالنعزال 

وتكوي�ن الق�وى االنعزالي�ة في بلد 
تعايش�ت قومياته وكياناته القومية 
والسياس�ية  والمذهبية  والطائفي�ة 
واإلنس�انية منذ القدم خصوصا في 
مرحل�ة اثب�ت العراقيون م�ن خالل 
الحرب ضد داعش انهم ش�عب واحد 

وأمة واحدة على من سواهم؟!.
»الحش�د  ف�ي  تكم�ن  االجاب�ة 
الش�عبي« ال�ذي بره�ن عل�ى وحدة 
المش�اركة  خ�الل  م�ن  العراقيي�ن 
والتدف�ق الكبير على جبه�ات القتال 
النظير واقتراب  المنقطعة  والبسالة 

انتحار داعش على ضفاف وس�يوف 
هذا المشروع الوطني الكبير.

ان الكونغرس لفي�ف من لوبيات 
صهيونية واخرى التريد الخير المتنا 
المنطقة  العراقي وش�عوب  وشعبنا 
الذي�ن  م�ن  واالس�المية  العربي�ة 

يبحث�ون ع�ن االمبريالي�ة 
ال�ى  والنظ�ر  والتف�وق 
احتق�ار  نظ�رة  الش�عوب 
ومهان�ة وم�ن الطبيعي ان 
الدعوات  تنطلق مثل ه�ذه 
النشاء كيانات منفصلة عن 
الحكوم�ة االتحادية للقول 
ان تلك االمم امم ميتة وهم 
المس�ؤولون ع�ن حياته�ا 
وموته�ا من خ�الل خطط 
الهيمن�ة وبرامج التقس�يم 

والتجزئة االمبريالية.
الباس�لة  المقاوم�ة  ان 
للحش�د الش�عبي والتفوق 
الكبي�ر ال�ذي اظهرته على 
القت�ال  جبه�ات  مختل�ف 
الكونغرس  ورق�ة  اس�قط 
للسنة من  الس�الح  بتوفير 
خالل اق�رار قانون الحرس 
الوطني الذي ينتظر »النفير 
الع�ام« في مجل�س النواب 
وتوفي�ر الس�الح لعناص�ر 
العش�ائرية  المقاوم�ة 
السنية في المناطق الغربية 
ض�د داع�ش مثلما اس�قط 
ورقة الكونغرس واللوبيات 
والصهيوني�ة  االس�رائيلية 
الح�وار  خ�الل  م�ن  في�ه 
الوطني البناء بين الحكومة العراقية 

واالخوة في اقليم كردستان.
له�ذا اتوقع ان يواجه المش�روع 
اعتراض�ات كبي�رة م�ن قب�ل االدارة 
االمريكية وسيتم تجميد القانون كما 

جمد قان�ون تحرير العراق بناءا على 
المصلحة االمريكية في عهد الرئيس 

بيل كلنتون 8 سنوات متتالية.
لقد تداعت بعض القوى المحورية 
ف�ي الس�احة العراقية ال�ى اجتماع 
عاج�ل له�ا بالدع�وة الت�ي وجهه�ا 
القي�ادي ف�ي المجلس االعل�ى وزير 
النق�ل باق�ر الزبي�دي لمناقش�ة هذا 
القانون واتخاذ الموقف الوطني منه 
وم�ن تاثيراته السياس�ية والواقعية 
ه�ذا  ع�ن  ينت�ج  ان  المق�رر  وم�ن 
االجتم�اع توصي�ات مباش�رة تمس 
المسألة العراقية وربما تمس محور 

العالقات العراقية االمريكية.
بهذا القانون يكش�ف الكونغرس 
وجه�ه غي�ر العقالن�ي وتوجهات�ه 
الرخيص�ة ونواي�اه الشرس�ة ض�د 
»وح�دة الوالي�ات المتح�دة« وامنها 
انش�اء  عل�ى  بالتش�جيع  القوم�ي 

الكيانات المستقلة!.
على السفير االمريكي ان ياخذ هذا 
ال�كالم على ماخذ الجدي�ة وان ينقل 
لب�الده جمل�ة مفي�دة ان العراقيين 
ينصحونك�م بعدم التورط واالنجرار 
لمثل هذا المش�روع النه س�يقدمكم 
ق�ادة انفصال وفك�ر انعزالي بعد ان 
انفس�كم ق�ادة ديموقراطية  قدمتم 

وعدالة اجتماعية!.
ال�ى  تقف�وا  ان  العي�ب  وم�ن 
جان�ب العراقيين ف�ي معركتهم ضد 
الصدامية بقانون تحرير  الكتاتورية 
العراق وتمزقونهم كيانات منفصلة 
كما تظنون بقانون دعم االنفصال!.

الكونغرس لفيف من لوبيات صهيونية ال تريد الخير لشعبنا العراقي

قراءة يف مرشوع قرار التقسيم االمريكي
     د. سيف الدين الدراجي

لجن�ة القوات المس�لحة ف�ي مجلس 
النواب األمريكي عرضت مشروع قانون 
يتعام�ل مع األكراد والس�نة ف�ي العراق 
ك�«بلدي�ن«، األمر الذي أث�ار ردود أفعال 
متباين�ة بي�ن مرح�ب ومع�ارض داخ�ل 
الع�راق, فهن�اك جهات سياس�ية عراقية 
رحب�ت بالق�رار وهناك جهات سياس�ية 
اخرى عارضت هذا القرار وبش�دة, ولعل 
البي�ان ال�ذي اص�دره المكت�ب الخ�اص 
لسماحة السيد مقتدى الصدر)اعزه الله( 
وم�ن ثم البي�ان الحكومي ال�ذي اصدره 
مكت�ب الدكت�ور العبادي وق�رار مجلس 
الن�واب العراقي بتكليف ارب�ع لجان للرد 
على مشروع القرار االمريكي الساعي الى 
تقسيم العراق, قد ساهم وبشكل كبير في 
ان تس�عى الخارجية االمريكية الى تبيان 
موقفها الحكومي وعلى لسان المتحدث 
الرسمي للس�فارة االمريكية في العراق, 
حيث نفت ضمناً سعي الرئيس االمريكي 
باعتباره المس�ؤول االول عن السياس�ة 
الخارجي�ة االمريكية, العم�ل على تقديم 
الدعم العس�كري الي طرف من االطراف 
بمعزل عن الحكوم�ة العراقية, وهنا اود 
ان اوضح بعض النقاط التي اس�تنتجتها 
بعد تطور االحداث االخيرة ابتداءاً بزيارة 
الس�يد رئي�س مجل�س ال�وزراء الدكتور 
العب�ادي االخيرة الى واش�نطن وانتهاءاً 
ق�رار  لمش�روع  الجمهوريي�ن  بط�رح 
التقس�يم للتصوي�ت في مجل�س النواب 
االمريك�ي: -1 ال يخف�ى ع�ن الجميع ان 
ما يج�ري في العراق ما ه�و إال جزء من 
السياسة األمريكية في العراق والمنطقة 
ألس�باب وأله�داف عديدة, أما األس�باب 
األوس�ط  الش�رق  منطق�ة  إن  فاهمه�ا 
اصبحت منطقة تصارع قوى دولية كبرى 
لدعم مصالحه�ا وتقوية نفوذها لذا فكل 
طرف يس�عى الى اثب�ات وجوده وفرض 
هيمنته على الطرف االخر وبشتى الطرق 
بغ�ض النظ�ر ع�ن اي نتائج قد تس�ببها 
ه�ذه الصراعات ف�ي المنطقة, الس�يما 
وان العراق احد ساحات الصراع والتنازع 
في المنطقة, فقد ت�م توجيه الرأي العام 
الغربي وبمساعدة اطراف اقليمية وبدعم 
غير مباش�ر من قبل بعض الدول الكبرى 

بأن منب�ع اإلرهاب في العال�م في وقتنا 
الحاضره�ي منطق�ة الش�رق االوس�ط 
ومنه�ا تخ�رج األف�كار واألف�راد وكذلك 
األم�وال الصانع�ة لإلره�اب والمه�ددة 
بدورها ألمريكا وأوربا كما وانه البد من 
إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 
بشكل عام والعراق بشكل خاص, والعمل 
على تحقيق مصالح اخرى مع دول اخرى 
في العراق بتهدي�د مصالحها في العراق, 
االم�ر الذي يثير الدهش�ة واالس�تغراب, 
فهل سياس�يينا الزالوا بعيدي�ن عن فهم 
اص�ول اللعب�ة ام م�اذا؟!!  هذا م�ا يتعلق 
بسياسة الواليات المتحدة الخارجية. -2 
أما على المس�توى الداخلي فيتمثل بخلق 
توازن�ا بي�ن كاف�ة األط�راف الموجودة 
على الس�احة العراقية فال طرف ضعيف 
وال آخ�ر ق�وي, وهذا اله�دف على المدى 
القصير أم�ا على الم�دى الطويل فيتمثل 
بإس�قاط كل التي�ارات القوي�ة الحالي�ة 
وب�كل  منه�ا  اإلس�المية  بالخص�وص 
أنواعهم وذلك بإظهارهم بمظهر الفاشل 
غير القادر والذي يجر العراق الى الهاوية 
وانهم هم فقط المس�ئول عن ما وصلت 
إليه األمور من س�وء وكوارث حتى تصل 
األم�ور بالمواطن العراق�ي بطلب البديل 
والذي هو حس�ب التص�ورات األمريكية 
علمان�ي ومنفت�ح عل�ى الغ�رب ولي�س 
ل�ه قواع�د جماهيري�ة عريض�ة وقوية. 
-3 لق�د ج�اءت زيارة د.العب�ادي في ظل 
التس�ليحي  للدع�م  المتزاي�دة  الحاج�ة 
واالمن�ي والمال�ي ك�ون الع�راق يعان�ي 
م�ن مش�كلتين مزدوجتين ف�ي ان واحد 
توثر س�لبا احداهما عل�ى االخرى وهما 
)مشكلة االرهاب المتمثل بداعش وسوء 
الوضع المالي بس�بب التدهور المس�تمر 
في اس�عار النفط في االسواق العالمية( 
ولهذا فق�د المح رئيس ال�وزراء صراحة 
الى اه�داف زيارته الى واش�نطن ولقائه 
الرئي�س اوبام�ا وكب�ار اصح�اب القرار 
في االدارة االمريكي�ة ك�وزير الخارجية 
االمريك�ي جون كي�ري ال�ذي بحث معه 
جه�ود مكافح�ة االرهاب،ولقائ�ه االهم 
مع وزير الدفاع األمريكي اش�تون كارتر 
لبح�ث االس�راع ف�ي تدري�ب وتس�ليح 
الق�وات االمني�ة, وعل�ى حد علم�ي فقد 
ب�)أس�لحة متقدم�ة  د.العب�ادي  طال�ب 

تش�مل طائ�رات ب�دون طي�ار وطائرات 
هليكوبتر هجومية من طراز »أباتش�ي«، 
وذخيرة وأس�لحة أخرى، فضال عن طلبه 
تأجي�ل س�داد ثمن ه�ذه األس�لحة( وب� 
)دعم الواليات االمريكية على المستويين 
الهدف�ان  وهم�ا  والم�ادي(  االنس�اني 
الرئيسيان من زيارته الى واشنطن, اال ان 
الواليات المتحدة قد فرضت شروطاً على 
الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء 
الدكتور العبادي في مقابل ذلك, اليس�عنا 
ذكره�ا في الوق�ت الحاض�ر, االمر الذي 
اض�اف عبئاً اخ�راً على كاه�ل الحكومة 
العراقية ورئيس وزرائها الذي وبتقديري 
الشخصي يس�عى الى الحصول على دعم 
ومس�اندة الدول الكبرى بم�ا يمتلكه من 
مقبولية دولية لغرض التغلب على االزمة 
الخانقة والخروج من عنق الزجاجة الذي 
وضعت�ه فيه اخط�اء المرحلة الس�ابقة. 
االن وبع�د طرح ه�ذا المش�روع, والذي 
كان ق�د تم طرحه س�ابقاً من قبل بايدن, 
عل�ى جمي�ع الكت�ل السياس�ية الس�يما 
المرحبة ان تعي بأن امريكا لن تمرر هذا 
الق�رار في الوقت الحالي وما طرحه االن 
اال رس�الة تبغي م�ن ورائها الضغط على 
جهات اقليمي�ة وعراقية لدعم مصالحها 
وهذا االمر واضح لكل من يفهم اس�اليب 
ادارة الملف�ات واوراق اللع�ب في االدارة 
االمريكية, ل�ذا عليهم ان يقفوا بوجه كل 
مشاريع التقسيم خصوصاً بعد ان دفعنا 
ثمن�اً باهضاً الس�ترجاع اراض�ي محتلة 
م�ن قب�ل التنظيمات االرهابي�ة ومن لف 
لفها م�ن داعش واخواته�ا, وعلينا وبعد 
ان اس�تطاعت اجن�دات خارجي�ة اقن�اع 
بعضن�ا بضرورة االنفصال لم�ا مر علينا 
من ويالت ومعاناة لم يكن اي منا بمأمن 
منها, ان نقف بوجه كل هذه المخططات 
الرامي�ة ال�ى تقس�يم بلدنا وش�ق صفه 

الوطني.
ع�اش عراقن�ا وش�عبنا موح�داً رغم 
كي�د اع�داءه وخطط�ه البالي�ة لتمزي�ق 
وحدت�ه وس�لب واحت�الل اراضيه, عاش 
ابناء قواتنا المسلحة البطلة , عاش ابناء 
الحش�د الش�عبي الش�جعان الذي�ن بذلوا 
الغال�ي والنفي�س وتركوا الم�ال والعيال 
لنص�رة عراقنا والدف�اع عن مقدس�اتنا 

ووحدة ارضنا وشعبنا الصابر الحبيب.

املوافقة عىل ختصيص رواتب لاليزيديات الناجيات من »داعش«
      بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  االنس�ان  أعلن�ت مفوضي�ة حق�وق 
العراق، أمس السبت، عن موافقة وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية على شمول االيزيديات 
الناجي�ات من تنظيم )داع�ش( براتب الرعاية 
االجتماعي�ة، فيم�ا أكدت أنها س�لمت الوزارة 

اسماء 189 ايزيدية لشمولهن بالرواتب.
وقال�ت عضو مفوضي�ة حقوق اإلنس�ان 
بش�رى العبي�دي إن »المفوضي�ة اس�تطاعت 
أن تاخ�ذ موافقة م�ن وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعية لش�مول االيزيديات الناجيات من  

تنظيم )داعش( براتب الرعاية االجتماعية«.
واضاف�ت العبيدي أن »المفوضية س�لمت 
االيزيدي�ات  م�ن  وجب�ة  اول  العم�ل  وزارة 
الناجي�ات والبالغ عددهن 189«، مش�يرة إلى 

أنه »خالل االس�بوع الحالي س�نقوم بتسليم 
100 اس�م اخرى وسنس�تمر بتسجيل اسماء 
الناجي�ات م�ن )داع�ش( لش�مولهم برواتب 

الرعاية االجتماعية«.
وتابعت العبيدي أن »وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية كان لها موقف مش�رف من خالل 
اس�تثناء االيزي�دات الناجي�ات من الش�روط 

واعتبارهن حالة استثنائية«.
وكان�ت حكوم�ة اقلي�م كردس�تان أعلنت 
المختطف�ات  ان ع�دد   )2015 اذار  ف�ي )20 
االزيدي�ات حالي�اً ل�دى تنظيم )داع�ش(، بلغ 
نحو  ٣٠٠٠ بين امرأة وفتاة، فيما لفت أن عدد 
النس�اء االزيدي�ات اللواتي ت�م تحريرهن بلغ 
لح�د االن ٩٠٠، أكدت ان مصي�ر المختطفات 
مايزال مجهوالً بالرغ�م من الجهود المبذولة 

في مجال التحقيق والبحث.

الغـبـان لـلـسـفـيـر االمـريـكـي:
 مرشوع الكونغرس مرفوض

 »39« دولة جتتمع ملناقشة
 احلرب عىل »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

عّد وزير الداخلية العراقي محمد س�الم 
الغبان، أمس السبت، مشروع القانون الذي 
تق�دم به الكونغرس االمريكي الذي يقضي 

بتسليح الكورد والسنة بمعزل 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  ع�ن 
ام�راً »خاطئ�اً ومرفوض�اً«.

وق�ال الغب�ان ف�ي بي�ان له 
خالل لقائه ف�ي مقر الوزارة 
الس�فير االمريكي في العراق 
ورئي�س  جون�ز  س�تيوارت 

مكتب التعاون االمني الجنرال ميك بدناريك، 
الكونغ�رس،  ق�رار  »مش�روع  ان  الي�وم، 
بتس�ليح مكون�ات م�ن الش�عب العراق�ي 
بص�ورة مباش�رة خ�ارج اط�ار الحكومة 
االتحادية، مرفوض م�ن المرجعية الدينية 
والش�عب العراق�ي عل�ى ح�د 
سواء«.واضاف ان »هذا القرار 
يعطي رسالة خاطئة، ويشكل 
جه�ود  ف�ي  حقيقي�ا  خط�را 
مواجه�ة داع�ش وي�ؤدي الى 
تصدع وحدة الش�عب العراقي 

و يمس سيادة اراضيه«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال المتحدث باس�م القيادة المركزية األميركية 
باتري�ك راي�در إن اجتماع�اً موس�عاً يض�م ق�ادة 
عس�كريين من 39 دولة عربية وأجنبية بدأ قبل أيام 
ف�ي واليه فلوريدا لمناقش�ة تط�ورات الحرب على 
عصابة داعش في س�ورية والع�راق. وأضاف رايدر 
في تصريح صحافي الليلة الماضية، إن داعش بدأت 
تخس�ر مناطق خاضع�ة لها قرب كرك�وك وأخرى 
حدودي�ة بين الع�راق وس�ورية، مؤك�داً إن داعش 
عاجزة عن إرس�ال مقاتلين من س�ورية إلى العراق 
وان�ه تج�ري اس�تعدادات ف�ي الموص�ل لتحصي�ن 
دفاعاته�ا . وأش�ار إلى أن القوات األمني�ة العراقية 
تبسط سيطرتها داخل الرمادي كبرى مدن محافظه 

األنبار غرب البالد.

بارزاين اىل امريكا لبحث مرشوع »الدولة الكردية«
      بغداد / المستقبل العراقي

توجه رئيس اقليم كردس�تان مس�عود 
الوالي�ات  ال�ى  الس�بت،  أم�س  بارزان�ي، 
المتح�دة االميركية عل�ى رأس وفد رفيع، 
فيما أشارات مصادر مطلعة الى أن بارزاني 
س�يبحث م�ع الرئي�س االميرك�ي ب�اراك 
اوباما مس�تقبل اقليم كردس�تان لمرحلة 

ما بع�د »داعش«.وقالت تقارير، إن رئيس 
اقليم كردس�تان مس�عود بارزان�ي توجه 
عل�ى رأس وفد رفيع الى الواليات المتحدة 
االميركية.وأضاف�ت أن الوف�د يضم وزير 
البيشمركة مصطفى سيد قادر ومستشار 
مجل�س أم�ن االقلي�م مس�رور البارزاني 
ووزي�ر الثروات الطبيعية آش�تي هورامي 
ووزير االعمار كوس�رت رسول ومسؤول 

دائرة العالقات الخارجية بحكومة االقليم 
فالح مصطفى. وبحس�ب مصادر مطلعة 
في اقليم كردس�تان، سيبحث بارزاني مع 
الرئيس االميركي باراك اوباما »عدة ملفات 
ابرزه�ا مس�تقبل االقليم لمرحل�ة ما بعد 
داعش وعملي�ة تحرير الموصل وتس�ليح 
البيش�مركة واع�ادة اعم�ار المناطق التي 

دمرها »داعش«.

احلشد الشعبي يعلن مقتل »الشيشاين« املسؤول 
عن هجامت مصفى بيجي

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسسة الجهاد اإلعالمي التابعة 
للحش�د الش�عبي، أمس الس�بت، عن مقتل 
المس�ؤول ع�ن الهجم�ات المس�لحة التي 
يتع�رض لها مصف�ى بيجي ش�مال مدينة 
تكري�ت المدعو »أبو ابراهيم الشيش�اني«، 
داع�ش  تنظي�م  اف�راد  م�ن  ع�دد  ومع�ه 

االرهابي. 

وقال مسؤول مؤسسة الجهاد اإلعالمي 
محمد أبو رغيف في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة م�����ن�ه، إن »القوات 
األمني�ة العراقية وقوى الحش�د الش�عبي 
تمكنت خ�الل اليومي�ن الماضيين من قتل 
أكثر م�ن 10 إرهابيين م�ن بينهم القيادي 
الداعش�ي »أب�����و إبراهيم الشيش�اني« 
والذي يعد المس�ؤول العسكري للهجمات 
الت�ي يتع�رض له�ا م�����صف�ى بيج�ي 

النفطي منذ أكثر من شهر«.
األمني�ة  »الق�وى  ان  البي�ان  وأض�اف 
تمكن�ت كذل�ك من الس�يطرة عل�ى جرافة 
مدرعة يس�تخدمها اإلرهابي�ون في صنع 
الس�واتر الترابية باإلضافة إلى العثور على 
مصنع لتصنيع العبوات الناسفة والعجالت 
المفخخ�ة ف�ي عملي�ات أمنية ج�رت في 
مناطق ح�ي الطين والقادس�ية والضباط 

ومقبرة العوجة في المحافظة«.
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          بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجن�ة المالي�ة النيابية، أمس الس�بت، وج�ود اموال 
كافي�ة لتغطية رواتب موظفي الدول�ة والمتقاعدين خالل العام 

الجاري.
وقال عضو اللجنة النائب مس�عود ميرزا انه »ال توجد اية نية 
للحكوم�ة االتحادية بتقليل او ادخار او قطع لرواتب الموظفين 

والمتقاعدين خالل العام الجاري«.
واضاف انه »توجد اموال لدى الخزينة العراقية كافية لتغطية 
نفق�ات الموازنة التش�غيلية والت�ي تتضمن روات�ب الموظفين 
والمتقاعدين«، مبينا انه »اذا اقتضى الحال فان الدولة سستلتجأ 
ال�ى االقتراض الخارجي او الداخل�ي لتأمين الرواتب على اعتبار 

انها تمس المواطن وتؤثر على مستواه المعيشي«.

املالية الربملانية: اموال الدولة تكفي لتغطية الرواتب 

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�وح مس�ؤولون ف�ي الحكوم�ة 
ام�س  االنب�ار,  لمحافظ�ة  المحلي�ة 
السبت, بقرب وصول دفعة أولّية من 
االسلحة االمريكية للعشائر في اطار 
التوجه االمريكي لتسليح »المكونات« 

دون التنسيق مع الحكومة العراقية.
وفتحت االنبار ذراعيها للتس�ليح 
ق�رار  مش�روع  وف�ق  االمريك�ي 
»الكونغرس« القاضي بتسليح االكراد 
والمس�لحين الس�نة والتعامل معهم 
كدولتي�ن مس�تقلتين, ال�ذي يواج�ه 
رفض�ا عراقي�ا واس�ع كون�ه يمث�ل 

الخطوة االولى للتقسيم.
وفيم�ا اش�ارت مص�ادر مقرب�ة 
من الحكوم�ة الى وج�ود ضغوطات 
امريكية لمنع دخول الحش�د الشعبي 
الى االنبار, اك�د األمين العام لمنظمة 
ق�وات  أن  العام�ري  ه�ادي  ب�در 
الحش�د الش�عبي ماضية ف�ي تحرير 
تنظي�م  م�ن  الغربي�ة  المحافظ�ات 

»داعش« اإلرهابي.
وقال عضو مجلس محافظة األنبار 
مزهر حسن أن »الحكومة األمريكية 
وافق�ت على إرس�ال دفع�ة أولية من 
األسلحة والصواريخ لتسليح وتجهيز 

لتطهي�ر  االنب�ار  عش�ائر  مقاتل�ي 
مناطقه�م م�ن داع�ش«، مضيفا أن 
»االسلحة األمريكية ستوزع على الف 

مقاتل من أبناء العشائر«.
وقال حسن، إن »الساعات القليلة 
القادمة ستش�هد وصول دفعة أولية 
من األسلحة والصواريخ والتجهيزات 
إل�ى مط�ار قاع�دة الحبانية ش�رقي 
الرم�ادي لتس�ليح مقاتل�ي عش�ائر 
االنب�ار وبإش�راف ضب�اط كب�ار من 

القوات األمريكية«.
وأض�اف أن »الف مقات�ل من أبناء 
العش�ائر في مدن االنبار س�يجهزون 
والمع�دات  والصواري�خ  باألس�لحة 
األمريكي�ة«، الفت�ا إل�ى أن�ه »س�يتم 
تحديد وجبة ثانية من مقاتلي عشائر 
االنبار لتس�ليحهم خالل األيام القليلة 

القادمة«.
مجل�س  رئي�س  أك�د  بالمقاب�ل، 
محافظ�ة االنب�ار صب�اح كرح�وت، 
أن »الوالي�ات المتح�دة االميركية لم 
تحدد موعداً لتسليح مقاتلي العشائر 
»أي  أن  مبين�اً  االمني�ة«،  والق�وات 
مساعدات اميركية لم تصل الى االنبار 

لغاية االن«.
وق�ال كرح�وت إن »وف�د االنب�ار 
بح�ث  مؤخ�راً  واش�نطن  زار  ال�ذي 

م�ع الجان�ب االمريك�ي الدع�م الذي 
ستقدمه واش�نطن لألنبار لتحريرها 

من داعش«.
واضاف أن »واشنطن اكدت دعمها 

لمقاتل�ي العش�ائر والق�وات االمنية 
لكنها لم تحدد وقتاً او موعداً لتسليح 
مقاتل�ي العش�ائر والق�وات االمني�ة 

بذلك الدعم«. 

وتش�هد االنب�ار معارك مس�تمرة 
مع »داع�ش« منذ فت�رة طويلة, لكن 
الخطر تزايد في االونة االخيرة بعدما 
سيطر التنظيم االرهابي على مناطق 

ف�ي الرم�ادي, وبينم�ا تطلب�ت هذه 
االحداث تدخل الحشد الشعبي لتحرير 
المحافظ�ة, تق�ف اجندات سياس�ية 

بوجه هذه الخطوة.  
م�ن  مقرب�ة  مص�ادر  وبحس�ب 
الحكوم�ة, ف�إن »واش�نطن تضغ�ط 
باتجاه منع اش�راك الحش�د الشعبي 
في معركة االنبار«, مضيفة بان »هذا 

االمر خلق حالة التذمر والخالفات«.
وبه�ذا الصدد, ق�ال زعيم منظمة 
ب�در ه�ادي العامري إن »م�ا ينتهجه 
ص�ورة  بتش�ويه  الساس�ة  بع�ض 
ق�وات الحش�د الش�عبي أم�ام أبن�اء 
المحافظ�ات الغربي�ة، ص�الح الدين، 
االنبار والموصل، ما هي إال سياس�ة 
لمن فشلوا في مشروعهم الطائفي«، 
مضيف�اً أن »األيام القادمة س�تنطلق 
بمش�اركة  االنب�ار  تحري�ر  عملي�ة 
قوات الجيش العراقي وأبناء الحش�د 
الشعبي«. وأكد أن »الحفاظ على أرواح 
المواطني�ن وممتلكاتهم من أولويات 
المعرك�ة ض�د داع�ش«، موضحا أن 
»المهمة تحتاج إلى مزيد من التفاهم 
والوعي بأن داعش يس�تهدف الجميع 

دون استثناء«.
ودعا العامري السياسيين إلى »مد 
جس�ور التواصل بين الجميع من اجل 

تحري�ر المدن المغتصب�ة من داعش، 
وأن العمل باطار االزدواجية سيكون 

الخاسر األكبر فيه الشعب العراقي«.
وأك�د أن »م�ا أطل�ق مؤخ�را من 
مش�روع أمريك�ي بتعامل م�ع قوات 
البيش�مركة والس�نة كدولتي�ن ه�و 

منهاج واضح لتقسيم العراق«.
وأضاف أن »وحدة العراق ال يسمح 
بتجزأتها تح�ت أي عناوين طائفية«، 
مش�يرا إلى أن »قوات الحشد الشعبي 
أثبت�ت قدرته�ا في س�احات المعارك 
تحت لواء مش�اركة الجميع من ابناء 

عشائر العراق«.
ف�ي الغض�ون, رأى القي�ادي في 
الحش�د الش�عبي كري�م الن�وري, إن 
القانوني والش�رعي للحش�د  الغطاء 
الش�عبي يمكنه م�ن قت�ال عصابات 

داعش االرهابية في أي مكان.
وق�ال الن�وري إن »قوات الحش�د 
القانون�ي  الغط�اء  لديه�ا  الش�عبي 
لقت�ال العصاب�ات الداعش�ية، فض�اًل 
ع�ن ارتباطها المباش�ر بالقائد العام 
للق�وات المس�لحة، وكذل�ك الغط�اء 
الش�رعي المتمث�ل بفت�وى المرج�ع 
الديني األعلى السيد علي السيستاني، 
مم�ا يخول الحش�د بقت�ال الدواعش 

بأي مكان في البالد«.

العامري يرفض التقسيم: سننطلق لتحرير الغربية
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يواصل تنظيم »داعش« االرهابي 
ض�د  والجرائ�م  المج�ازر  ارت�كاب 
االيزيدي�ن ف�ي الموص�ل بعدما قام 
باختط�اف اكثر من 6000 ش�خص 
م�ن ابن�اء ه�ذه الطائف�ة, وبينم�ا 
تضاربت المعلومات بشأن قتل عدد 
الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيم 
الجمع�ة بين )70 و 300( قتيل, دعا 
الحزب التقدم�ي االيزيدي الحكومة 
والمنظمات الدولية للتدخل الفوري 

لوضع حد لهذه االنتهاكات.
وبحس�ب بي�ان للح�زب, ف�ان » 
تنظيم داعش االرهابي اقدم على قتل 

المئات من ابناء ديانتهم غرب مدينة 
الموص�ل«، الفتاً إلى ان »داعش قتل 
اكثر م�ن 300 أيزيدي كانوا أس�رى 

لديها في قضاء تلعفر«.
ودعا البي�ان »الحكومة العراقية 
والمنظمات الدولية للتدخل الفوري 
الطالق س�راح االس�رى االيزيديين 
ح�د  ووض�ع  داع�ش  قبض�ة  م�ن 
له�ذه االنته�اكات الت�ي تناف�ي كل 
القي�م واالع�راف والقوانين الدولية 

واالنسانية«.
أثي�ل  نين�وى  وس�بق لمحاف�ظ 
النجيف�ي ق�د اعلن عن قي�ام تنظيم 
داعش بإع�دام المئات من األس�رى 
اإليزيديي�ن المحتجزي�ن لدي�ه ف�ي 

المحافظة.
لك�ن عض�و مفوضي�ة حق�وق 
االنس�ان قولو س�نجاري, ق�ال في 
مؤتم�ر صحف�ي عق�ده ف�ي مبنى 
البرلمان, ان داعش اعدم  70 ايزيدي  
كان محتج�ز لديهم، مبينا ان الجثث 
القت في قرية كلي في بئر علو عنتر 
واالعدام�ات مس�تمرة ف�ي جام�ع 

الهدى في تلعفر.
ان  ال�ى  س�نجاري  وأش�ار 
»المعلوم�ات المتوف�رة لدين�ا ان�ه 
قبل خمس�ة ايام عزلوا النس�اء عن 
الرج�ال وحول�وا الرجال ال�ى قرية 
جن�وب كل�ي«, مناش�دا »الحكومة 
العراقية واالصدقاء وكل من يحارب 

االره�اب للتدخ�ل إليق�اف النزي�ف 
المس�تمر وقتل االبري�اء دون وجه 
ح�ق«، موضح�ا ان »داعش اضافت 

مجزرة لمجازرها«
وبي�ن س�نجاري ان المعلوم�ات 
المتوف�رة لدين�ا ان ع�دد االيزيديين 
المختطفين ما بين 4500 الى 5000 
اس�تطاع 1640 التخلص من داعش 
وتوقعاتن�ا ان الباقيين كأس�رى ما 

بين 3000 الى 3200«.
وردا عل�ى ممارس�ات »داعش« 
الوحشية, كش�فت الموصل النقاب 
عن حركة »س�رية« موصلية تكتب 
شعارات مؤيدة للحكومة ضد داعش 
االرهابي. وق�ال مدير إعالم تحالف 

نين�وى الوطن�ي ص�ادق الش�مري، 
إن »هن�اك حركة س�رية ف�ي مدينة 
الموص�ل تطلق على نفس�ها حركة 
الموص�ل وه�م مواطني�ن  تحري�ر 
ويرفض�ون  للحكوم�ة  مس�اندين 
تواجد داعش في المدينة«، الفتا إلى 
أن »هذه الحركة تقوم ليال بالكتابة 
واألبني�ة  الم�دارس  ج�دران  عل�ى 
الحكومية شعارات كال لداعش ونعم 

للعراق ونعم للجيش«.
الش�عارات  »تل�ك  ان  واض�اف 
انتش�رت ف�ي الس�احل األيس�ر في 
مدين�ة الموص�ل ول�م يت�م التعرف 
كتاب�ة  منف�ذي  عل�ى  اآلن  حت�ى 
الش�عارات المؤي�دة للحكوم�ة من 

قبل الجماع�ات اإلرهابي�ة«. وتابع 
الش�مري أن »الش�عارات تكتب ليال 
على جدران المدينة س�را ومن دون 
علم العوائل ويتم اكتش�افها صباحا 
الفت�ا إلى أن الدواع�ش في الموصل 
يج�رون عمليات بحث ع�ن منفذي 
تل�ك الش�عارات لالنتق�ام منه�م«.
وف�ي اول رد فع�ل ل�ه بش�ان تل�ك 
المنش�ورات, اتخ�ذ تنظيم »داعش« 
وس�ط  مش�ددة  أمني�ة  إج�راءات 
الموص�ل، إذ نصب كثي�را من نقاط 
التفتي�ش ف�ي أحيائها تحس�با ألي 
حركة مس�لحة م�ن داخله�ا. وقال 
ش�هود عيان من داخل المدينة, بان 
»عناصر التنظيم االرهابي اختطفوا 

المئات من شباب الموصل ورجالها 
بتعليم�ات  التزامه�م  ع�دم  بحج�ة 
داع�ش الخاص�ة بإط�الق لحاه�م، 
وأبل�غ داع�ش ذوي المعتقلين أنهم 
سيبقون في السجون لحين االلتزام 
بهذه التعليمات » . وأردف الش�هود 
بالق�ول, ان »حمل�ة ش�ملت داعش 
االجرامي�ة اعتق�ال كل م�ن يحم�ل 
مع�ه هاتفا ج�واال والذي�ن يرتدون 
أربط�ة العن�ق أيض�ا في إج�راءات 
تعس�فية جديدة في الموصل تهدف 
للح�ول دون  الموصليي�ن  تخوي�ف 
اندالع أي انتفاضة شعبية ضده من 
قب�ل األهالي ف�ي حال ب�دء العملية 

العسكرية لتحرير المدينة«.

شعارات »حركة التحرير« ترعب عنارص »داعش«يف املوصل

االنـبـار تـمـضـي بـقـرار الكـونـغـرس وتـنـتـظـر الـسـالح
واحلكومة تواجه ضغوطًا إلبعاد احلشد

المدينة على أبواب انتفاضة داخلية

20 باملئة من حاالت الزواج انتهت بالطالق خالل العقد املاضـي
       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

أفادت إحصائيات نوعية بأن األعوام 
العشرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً 
ف�ي حاالت الطالق، وفيم�ا أرجع قضاة 
في محاكم األحوال الش�خصية األسباب 
إلى عوام�ل اقتصادية واجتماعية، قالوا 
إن حوال�ي %70 م�ن طلب�ات الط�الق 

تتقّدم بها الزوجة.
 وطبقاً إلحصاءات دورية رسمية عن 
عم�ل المحاكم في الع�راق فأن مجموع 
 516.784 ح�االت الط�الق وص�ل إل�ى 
حالة خ�الل األعوام م�ن 2014-2004، 
ف�ي وق�ت كان مجموع ح�االت الزواج 
2.623.883 خالل ه�ذه المدة، ما يعني 
أن حوالي %20 من هذه الزيجات انتهت 

بالطالق.

تصاعد تدريجي
وُتظهر اإلحصاءات إن حاالت الطالق 
تتصاعد تدريجياً حت�ى تبلغ ذروتها في 
ع�ام 2011 بواق�ع 59.515 حالة، بينما 
سّجل عام 2004 أدنى نسبة خالل العقد 

الماض�ي بواق�ع 28.690 حال�ة طالق، 
وفيما س�ّجل الع�ام 2004 نفس�ه أعلى 
نس�ب الزواج بمع�دل 262.554، ش�هد 
الع�ام 2007 أدنى نس�ب ال�زواج بواقع 

217.221 حالة.
إلى ذلك، قال القاضي سعد اإلبراهيمي 
إن »القضاء يجه�د للحيلولة دون وقوع 
حاالت الطالق لما له من تأثيرات سلبية 
عل�ى المجتم�ع ال س�يما األزواج الذين 
أنجبوا أبناء ألن نش�أة الطفال س�تكون 
خالية م�ن العالق�ة األس�رية الطبيعية 

بوجود األم واألب«.
»مكات�ب  أن  اإلبراهيم�ي  وأض�اف 
البحث االجتماعي أنش�ئت في المحاكم 
منذ زمن بعيد ودعمت بكوادر متخصصة 
لغرض الحد من هذه الحاالت«، مش�يرا 
إل�ى أن هذه المكاتب نجحت في التقليل 
من نس�بة حاالت الطالق، فقد استطاع 
مكت�ب البح�ث االجتماعي ف�ي محكمة 
ال�زوراء إج�راء الصل�ح بي�ن 20-30% 
م�ن األزواج الذي�ن طلبوا الط�الق العام 
الماضي، كما يق�ول اإلبراهيمي قاضي 
اإلبراهيمي ذلك  المحكم�ة األول.وب�ّرر 

بمحكمتن�ا  المحيط�ة  »المناط�ق  ب�أن 
حضرية لذلك فأن ح�االت الطالق أقل... 
من هم على مستوى من الثقافة يضعون 
الط�الق آخ�ر الحلول عل�ى الرغم من أن 
هناك من س�كان المدين�ة ممن ثقافتهم 

محدودة«.
غي�ر أن القاض�ي اإلبراهيم�ي يلوح 
بوج�ود »ح�االت مس�تعصية ال س�يما 
ف�ي المناط�ق التي تك�ون فيه�ا الحالة 
االجتماعي�ة أو الثقافية دون المس�توى 
المتوسط واغلبها في المدن ذات الطابع 
الريفي«.وأك�د أن�ه »غالبا ما يتم حس�م 
موضوع الطالق عائليا وعشائرياً خارج 
المحكم�ة ويضع�ون المحكم�ة كحلقة 
أخي�رة، بحيث يك�ون دوره�ا للتصديق 
فق�ط«، الفتا إل�ى أن »المحكمة ترى أن 
كل األس�باب متحقق�ة فتك�ون مجبرة 
عل�ى التصديق، لك�ن في الح�االت التي 
يطلب فيه�ا الزوجان الطالق أو التفريق 
أمام المحكمة نسعى إلصالح ذات البين 

والتأجيل«.
الزوجة تطلب الطالق

ويحّمل اإلبراهيمي الحالة االقتصادية 

إضاف�ة  الط�الق،  أس�باب  م�ن   50%
إل�ى »التدخ�الت االجتماعي�ة م�ن ذوي 
الشريكين وما تتركه من آثار سلبية على 
الحياة الزوجية، وأخرى تتعلق بالجانب 
الثقافي وهو تفاوت المس�توى العلمي 
والثقافي بين الشريكين الذي يؤدي إلى 

عدم التفاهم واالنسجام«.
وقال القاضي اإلبراهيمي إن »حوالي 
%70 من طلبات الطالق تقدمها الزوجة 
الت�ي عادة ما تكون متض�ررة لذلك يلجأ 
بعضهن إلى التن�ازل عن جميع الحقوق 

في سبيل االنفصال«.
وحول ما إذا كانت هناك حاالت طالق 
من أزواج بعمر الخمسينات والستينات، 
الحال�ة  »ه�ذه  إن  اإلبراهيم�ي  يق�ول 
موجودة على الرغ�م من ندرتها، وهذه 
الح�االت يطلب فيها الزوج الطالق غالبا 
ألسباب تتعلق باإلهمال وعدم االهتمام 

وتحريض األبناء عليه«.
وتتصدر بغداد جميع المحافظات في 
معدالت الزواج والطالق، ففي عام 2012 
س�جلت العاصم�ة 22.370 حالة طالق، 
بينما كان أعلى معدل للزواج فيها خالل 

العق�د األخير ع�ام 2004 بواقع 72776 
زواجاً، وفقاً لإلحصائية.

ويتحدث قاضي األحوال الش�خصية 
موفق سامي عن عوامل أخرى ساهمت 
في ارتفاع نسب الطالق تدريجيا منذ عام 
2004، فإضافة إلى العوامل األساس�ية 
المعروفة دخل العامل التكنولوجي أحد 
أهم مس�ببات انفصال األزواج الس�يما 

الشّبان منهم.
وقال س�امي إن »البلد ل�م يكن مهيأً 
لهذه الطفرة التكنولوجية على مستوى 

التواصل االجتماعي«.
وس�ائل  القاض�ي  يص�ف  وفيم�ا 
التواصل االجتماع�ي بمواقع »التباعد«، 
يؤكد أن هذه »الوس�ائل تجعلك تتواصل 
مع غرباء لكن على حساب العائلة«، من 
غير أن ينس�ى »دور القن�وات الفضائية 
وما تبث�ه كالدراما التركي�ة التي تصور 
الحي�اة الزوجي�ة مثالي�ة ج�دا وتمألها 
الس�عادة ولك�ن بع�د ال�زواج يصط�دم 
العراق�ي بظروفه  الزوج�ان بالمجتمع 
األمنية واالقتصادي�ة واالجتماعية التي 
يكون الزوج فيها ُمكبت المشاعر بسبب 

سعيه المتواصل لتحصيل لقمة العيش«.
وم�ن خالل عمل�ه في محاك�م األحوال 
الش�خصية يجد س�امي أن »عدة قضايا 
ط�الق ت�رد إل�ى المحكم�ة موضوعها 
اكتش�اف الزوج عالقات في الفيس بوك 

لزوجته، أو العكس بالنسبة للمرأة«.
وق�ال القاض�ي المطلع عل�ى قضايا 
الط�الق »لمس�ت ح�االت كثيرة لنس�اء 
يشكين من تغير سلوك الزوج بعد الزواج 
عم�ا كان في فترة الخطوبة، إضافة إلى 
التدخ�الت الخارجية م�ن أهالي األزواج 

التي تؤثر سلبا«.
وأشار إلى أنه »في حاالت كثيرة يأتي 
ذوو الزوجين يطلبون الطالق، وما على 
الزوجين سوى النطق به، وبرغم جهود 
المحكمة إلصالح ذات البين ولكن 95% 
من حاالت الطالق تصل المحكمة واألمر 
منتٍه تقريباً«.وينتهي القاضي سامي إلى 
القول إن »جه�د القضاء ال يكفي وحده 
لمن�ع ح�دوث ح�االت الط�الق، فاألمر 
يحتاج إلى توعية مجتمعية وينتظر دوراً 
لوزارة المرأة وكذلك منظمات المجتمع 

المدني النسائية«.

قضاة: عوامل اجتماعية واقتصادية وراء ارتفاع النسب
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األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  ونف�ت 
نش�رتها  الت�ي  المعلوم�ات  )البنتاغ�ون( 
صحيف�ة “الغاردي�ان” البريطانية، الثالثاء 
الماضي، عن إصابة البغدادي وتعيين خليفة 
له، غي�ر أن مجل�ة “نيوزوي�ك” األميركية 
كش�فت في تقرير أن التنظي�م عّين زعيماً 

مؤقتاً وُيدعى أبو عالء العفري.
ونقل�ت “الغارديان” ع�ن مصدر “وثيق 
الصلة” بالتنظيم قول�ه إن التحالف الدولي 
شّن، في 18 آذار الماضي، غارة على قضاء 
البّع�اج في محافظ�ة نين�وى، أُصيب على 
إثرها البغ�دادي بجروح بليغة لم يس�تطع 
على إثرها االس�تمرار في قي�ادة العمليات 

اليومية للتنظيم.
وقال المص�در إن البغدادي كان ُيصارع 
الم�وت، ما دفع قي�ادات التنظي�م إلى عقد 
اجتماعات عاجلة التخاذ إجراءات س�ريعة 
للحف�اظ على التنظيم والبح�ث في اختيار 

خليفة له، تحسباً لوفاته في أي لحظة.
مستش�ار  ع�ن  “نيوزوي�ك”  ونقل�ت 
الحكوم�ة هش�ام الهاش�مي قول�ه إنه تم 
اختي�ار العف�ري ليقود التنظي�م المتطّرف 
مؤقت�اً عل�ى أن يتول�ى زعام�ة “داع�ش” 

بشكل نهائي بعد وفاة األخير.
وأش�ارت “نيوزويك” إلى أن المعلومات 
المتوافرة عن الزعيم الجديد للتنظيم ضئيلة 
جداً، ولكن الهاش�مي أوضح أن العفري أو 

عب�د الرحمن مصطفى، العراقي الجنس�ية 
ه�و م�ن مواليد الموص�ل وموج�ود حالياً 
في الحض�ر، وكان يعمل مدرس�اً للفيزياء 
في مدينة تلعفر ف�ي محافظة نينوى، وله 
عش�رات المنش�ورات والدراس�ات الدينية 
ف�ي مج�ال الش�ريعة حي�ث يزع�م أنه من 
أتب�اع الباح�ث “الجهادي” الب�ارز مصعب 

السوري.
وُيع�د العفري من أبرز قياديي “داعش” 
في الموص�ل، وتدّرج ف�ي صفوفه ليصبح 
في اآلونة األخيرة ش�خصيته البارزة وأهم 
رجاالت�ه ف�ي ظل زعام�ة البغ�دادي. وهو 
ش�خصية “ش�ديدة الذكاء وينسج عالقات 
أفض�ل م�ن البغ�دادي”، و”خطي�ب مفّوه 

وصاحب كاريزما قوية” وفقاً للهاشمي.
الباح�ث ف�ي ش�ؤون الش�رق  وأش�ار 
األوسط حسن حس�ن إلى أن العفري “أحد 
الالعبي�ن األساس�يين ف�ي داع�ش وأكث�ر 
الش�خصيات أهمي�ة داخ�ل التنظي�م. وله 
دور ه�ام حين بدأ التنظي�م يتعّرض لهزائم 
تكتيكي�ة ف�ي س�وريا والعراق من�ذ أيلول 

الماضي”.
ش�غل  فق�د  أمنيي�ن  لخب�راء  ووفق�اً 
العفري مناصب عديدة وبارزة في التنظيم 
منه�ا “رئي�س مجلس الش�ورى”، و”نائب 
الخليف�ة”. وكان صلة وص�ل بين البغدادي 
وأم�راء المناطق حي�ن ُعّين منس�قاً عاماً 

ل�”شؤون الشهداء والنساء” لدى “داعش” 
وُعرف باسم “أبو سجى” وفقاً لما كشفته 
صحيفة “التلغ�راف” البريطانية في تموز 

من العام الماضي.
شرح الهاش�مي أن العفري كان الخيار 

األول لزعي�م تنظي�م “القاع�دة” الس�ابق 
أس�امة ب�ن الدن لتولي قي�ادة التنظيم في 
الع�راق بعد مقت�ل أبو عمر البغ�دادي وأبو 

أيوب المصري في العام 2010.
وأوض�ح الهاش�مي أن العف�ري س�افر 

إل�ى أفغانس�تان ف�ي الع�ام 1998 قبل أن 
ُيصبح عض�واً بارزاً في تنظي�م “القاعدة” 
ف�ي العراق ال�ذي تعّهد زعيم�ه أبو مصعب 
الزرقاوي في العام 2004 بتأس�يس تنظيم 

“داعش” اإلرهابي.

وُيرّج�ح خبراء أمنيون أن العفري يميل 
إلى التصال�ح مع فروع تنظي�م “القاعدة” 
ك�”جبه�ة النص�رة”، كما يفّضل تش�كيل 
هي�كل قي�ادة “داع�ش” بالمناصف�ة بي�ن 

العرب واألجانب.

  بغداد / المستقبل العراقي

البغدادي »ُمقعد« يف املوصل.. والعفري »خليفة« مؤقت لـ »داعش«
تعارض تقارير كبرى الصحف العالمية وتتقاطع 

معلوماتها حول خبر إصابة زعيم تنظيم »داعش« 
اإلرهابي أبو بكر البغدادي في غارة جوية لقوات 

التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة في 
العراق

»سانا«: عيل مملوك بخري

أمريكا تنتفض ضد الرشطة العنرصية

  بغداد / المستقبل العراقي

أكد مصدر إعالم�ي أن مدير مكتب األمن الوطني اللواء علي مملوك 
“ل�م يتع�ّرض” ألي عارض صحي وهو بصحة جي�دة وعلى رأس عمله 
ويمارس مهامه بشكل اعتيادي. ونفى المصدر لوكالة “سانا” السورية 
لألنباء ما تتناقله بعض القنوات الفضائية “الش�ريكة في جريمة سفك 
الدم السوري” ومواقع الكترونية وصفحات مواقع التواصل االجتماعي 
ع�ن اللواء ممل�وك وصحته وعمله، معتبراً أن هذه الش�ائعات تأتي في 

إطار الحملة االعالمية “الكاذبة المفبركة” ضد سوريا.

  بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م متظاهرون مس�يرات لالحتج�اج على عنف الش�رطة في مدن 
أميركي�ة، من نيويورك إل�ى دنفر وانتهت تظاهرة ضخم�ة في بالتيمور 
س�لمياً، بعد يومين من أحداث شغب أثارتها وفاة شاب أسود إثر إصابته 
أثناء وجوده رهن احتجاز الشرطة. وألقت شرطة مدينة نيويورك القبض 
على أكثر من 60 ش�خصاً مع خ�روج المحتجين في مجموعات منفصلة 
إلى ش�وارع مانهاتن، ما أدى إلى تعطيل الم�رور في عدة مناطق. كذلك، 
حدث�ت احتجاجات أصغر حجماً في بوس�طن وهيوس�تن وفيرغس�ون 
والعاصمة األميركية واش�نطن وس�ياتل، ودنفر حيث ألقي القبض على 
عدد قليل من المتظاهرين. وفي بالتيمور في والية ماريالند، انتشر ثالثة 
آالف من الشرطة والحرس الوطني لفرض حظر تجول ليلي من العاشرة 
مس�اء إلى الخامس�ة صباح�اً، بينما وصلت مس�يرة س�لمية تضم آالف 
المحتجي�ن إلى قاعة البلدية. وفي المحصلة، فقد ألقت الش�رطة القبض 
على حوالى 270 شخصاً في بالتيمور منذ يوم االثنين. ويسعى المحتجون 
في بالتيمور، التي تس�كنها غالبية من السود، إلى إجابات بشأن ما حدث 
لفريدي غراي الذي توفي بعدما تعّرض إلصابة في العمود الفقري، وهو 
رهن احتجاز الش�رطة. ومن المنتظر أن تقدم الش�رطة نتائج تحقيقها 
ف�ي وفاة غ�راي )25 عاماً( إلى ممثل�ي االدعاء، اليوم، ف�ي حين تجري 
وزارة الع�دل األميركية تحقيقاً منفصالً ف�ي انتهاكات محتملة للحقوق 
المدنية في وفاة غراي. في هذه األثناء، دافع البيت االبيض عن استخدام 
الرئي�س باراك أوبام�ا للفظة »مجرمين وبلطجي�ة«، في وصف مرتكبي 
أعم�ال العنف والش�غب قي مدينة بالتيمور، مش�يراً إل�ى أن الرئيس »لن 
يعيد النظر« في الوصف المس�تخدم. وارتفعت أص�وات في المجتمعات 
الس�وداء داخ�ل مدينة بالتيم�ور، على م�دار اليومين الماضيي�ن، تنتقد 
اس�تخدام أوباما لكلمتي »مجرمين وبلطجية« في وصف مرتكبي أعمال 
الشغب في مدينة بالتيمور، معتبرين أن الكلميتن امتداد أللفاظ عنصرية 
اس�تخدمت ضد الس�ود من قبل المجتمع األبيض ف�ي الواليات المتحدة. 
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش ايرنست، »ال أعتقد أن الرئيس 
سيعيد النظر في مالحظات قد تشاطرها معكم كلكم«. واستدرك بالقول 
إن »غالبي�ة الن�اس الذين عبروا عن مخاوفهم م�ن معاملة فريدي غراي 
عندما كان في قبضة الشرطة، أعربوا عن ذلك بشكل مسؤول«. إلى ذلك، 
انتقدت صحيفة »الش�عب« اليومية األوس�ع انتشاراً في الصين الواليات 
المتح�دة، ف�ي أعقاب احتجاج�ات بالتيم�ور، معتبرة أنها تكش�ف زيف 
المزاع�م األميركية عن أنها مجتمع ينعم بالمس�اواة. وذكرت الصحيفة 
الناطقة بلسان »الحزب الشيوعي« الحاكم، أن االضطرابات في بالتيمور 
وغيرها من المدن، مثل فيرغس�ون في والية ميزوري، كشفت »الضعف 
المنهج�ي ف�ي النظ�ام األميرك�ي«. وأضافت: »ف�ي كل م�رة تغلي فيها 
الكراهي�ة القديم�ة والجديدة ف�ي التناقضات العرقي�ة األميركية، فإنها 
تقول للعالم بوضوح إن اإلعالن أن الجميع ولدوا متساوين في هذه التي 
تس�مى س�احة األحالم ليس له جذور بعد«. وأضافت صحيفة »الشعب« 
إن الفقر والبطالة كانا س�مة المكان الذي كان يعيش فيه غراي، مشيرة 
إلى اتس�اع الهوة بين األغنياء والفقراء، على مستوى الواليات المتحدة. 
ونصحت بكين واش�نطن بمعالج�ة هذا »الداء المس�تأصل« وإال تحولت 

االضطرابات إلى حدث شبه يومي.

قطر تشرتي
24 »رافال«

بـ »7« مليارات دوالر
  بغداد / المستقبل العراقي

الرئي�س  مكت�ب  أعل�ن 
هوالن�د،  فرانس�و  الفرنس�ي 
موافق�ة قط�ر على ش�راء 24 
طائ�رة فرنس�ية مقاتل�ة م�ن 
ط�راز راف�ال، مبين�اً أن قيم�ة 
الصفق�ة تبلغ أكثر من س�بعة 

مليارات دوالر.
الرئي�س  مكت�ب  وق�ال 
وافق�ت  “قط�ر  إن  الفرنس�ي 
على ش�راء 24 طائ�رة مقاتلة 
فرنس�ية م�ن طراز راف�ال في 
صفقة تبل�غ قيمته�ا أكثر من 

سبعة مليارات دوالر”.
م�ن جانب�ه، أك�د مس�ؤول 
ب�وزارة الدف�اع الفرنس�ية أن 
“العقد يش�مل أيض�ا صواريخ 

من طراز إم. بي. دي.
إي�ه، فض�ال ع�ن تدريب 36 
طيارا قطري�ا، و100 فني على 

يد الجيش الفرنسي”.
وم�ن المتوق�ع أن يتوج�ه 
فرانس�و  الفرنس�ي  الرئي�س 
هوالن�د، بعد غ�ٍد االثني�ن، الى 
الدوح�ة  القطري�ة  العاصم�ة 

لتوقيع االتفاق.

أمري سعودي: جنودنا هربوا وطيارونا مرتزقة

»داعش« ينقل املسلحني من سوريا اىل العراق

  بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف األمي�ر الس�عودي ط�الل بن 
عبدالعزي�ز ف�ي تصري�ح لقن�اة فوكس 
األلماني�ة من مح�ل اقامته ف�ي المانيا 
االتحادي�ة ع�ن خالف�ات داخل األس�رة 
المالك�ة فيم�ا يخت�ص بالع�دوان على 
اليم�ن. وق�ال أن المملكة ش�عرت اآلن 

بأنه�ا اس�ُتدرجت للح�رب عل�ى اليم�ن 
بقرارات خاطئ�ة وس�تقبل بالحل الذي 

كانت ترفضه قبل الحرب .
واضاف األمير طالل ب�ن عبد العزيز 
اليم�ن  الذي�ن يقصف�ون  الطياري�ن  أن 
كلف�وا ميزاني�ة المملكة كثي�را واصفا 
اياهم بالمرتزقة حيث يتقاضى بعضهم 
7500 دوالر عل�ى الطلع�ة الواحدة وهم 

من باكس�تان والهند وفرنس�ا وأمريكا 
ومص�ر . وق�ال ط�الل ب�ن عبدالعزي�ز 
“أخبرنا حلفاؤنا بان ال نغامر باستفزاز 
إي�ران وتهديدها واال فاننا س�نفتح نار 
جهنم علينا وان القوات اإليرانية ليس�ت 
اليم�ن ألنه�ا ق�ادرة عل�ى تدمي�ر البنى 
التحتية والقوة العسكرية للمملكة خالل 

24 ساعة”.

وخت�م مصرحا بحص�ول ارتباك في 
قيادات الجيش السعودي من حرب برية 
وأن هناك جنوداً هربوا من الخدمة خوفا 

بعد ان سمعوا بان الحلفاء تخلوا عنا. 
ويعتبر طالل بن عبدالعزيز من جناح 
األس�رة الحاكم�ة الرافضي�ن لسياس�ة 
إدارة  ف�ي  ونجليهم�ا  وناي�ف  س�لمان 

شؤون البلد.

  بغداد / المستقبل العراقي

“داع�ش”  جماع�ة  قام�ت 
االرهابية مؤخ�را بنقل المئات من 
الش�باب الس�وري، ال�ى محافظة 
االنب�ار ف�ي العراق.وقامت داعش 

قدم�وا  الذي�ن  م�ن  باس�تدعاء 
“اس�تتابات” من عناصر الفصائل 
المقاتل�ة التابعة ل� “الجيش الحر” 
والفصائ�ل المنافس�ة االخرى في 
مدين�ة منب�ج بريف حلب ش�مالي 
ب�”معس�كر  للقي�ام  س�وريا، 

شرعي”.وقالت مصادر مطلعة انه 
تم إبالغ الملتحقين بأن المعس�كر 
س�يقام ف�ي مدين�ة الب�اب، مدته 
ش�هرين فق�ط، ث�م س�يتم إع�ادة 
منب�ج. لمدينته�م  “المس�تتابين” 

واضاف�ت المص�ادر “بع�د التحاق 

التابع�ة  بالمراك�ز  المس�تتابين 
للتنظي�م للقيام بالدورة الش�رعية 
توصلن�ا إلى معلوم�ات دقيقة، أنه 
وبع�د انتهاء ال�دورة بش�هرين تم 
نقلهم جميعا إل�ى محافظة األنبار 
العراقي�ة، ومن ثم قط�ع اتصالهم 

بذويهم منذ ذلك الوقت”.واش�ارت 
ال�ى انه حت�ى اليوم ال يع�رف أحد 
من ذويهم أي ش�يء، وال يوجد أي 
تواصل معهم منذ مغادرتهم مراكز 
التدريب.وتابع�ت المصادر “بعدها 
ق�ام تنظي�م داعش بإص�دار أوامر 
لجنوده بالتطوع للذهاب من منبج 
والريف الشرقي إلى األنبار وصالح 
الدي�ن العراقيتين كتعزي�زات إليها 
بعد الخسائر الفادحة في صفوفه، 
مش�ترطة عل�ى المتطوعي�ن م�ن 
أهالي منبج والب�اب عدم المطالبة 
باإلج�ازات أو الرجوع حتى تنتهي 
ش�هداء”،  يقتل�وا  أو  مهمته�م 
حس�ب ما جاء في البيان.وأقدمت 
“داع�ش” ف�ي مناطق س�يطرتها 
على فرض “التوبة” على مس�لحي 
الفصائل األخرى بع�د “المبايعة”، 
فيم�ا أكدت تقارير عدي�دة إقدامها 

على قتل الكثيرين منهم.

ً ً

زوارق إرسائيل خترتق مياه لبنان اإلقليمية
  بغداد / المستقبل العراقي

ثالث�ة  أن  اللبنان�ي  الجي�ش  أعل�ن 
زوارق حربية إس�رائيلية اخترقت المياه 
اإلقليمي�ة اللبناني�ة وأنه تج�ري متابعة 
الموض�وع م�ع ق�وات األم�م المتح�دة 
المؤقتة في لبن�ان “اليونيفيل”.وأوضح 
بي�ان لقيادة الجي�ش اللبنان�ي أن زورقا 

حربيا إس�رائيليا اخت�رق المياه االقليمية 
اللبناني�ة مقاب�ل رأس الناقورة لمس�افة 
300 متر لمدة 10 دقائق، ثم غادر باتجاه 
المي�اه الفلس�طينية المحتلة.كم�ا أق�دم 
زورق مماث�ل بعد ذلك بنحو س�اعة على 
اختراق المياه اإلقليمية اللبنانية لمسافة 
278 مت�را مقاب�ل رأس الناق�ورة لم�دة 
خم�س دقائق، ث�م غ�ادر باتج�اه المياه 

الفلس�طينية المحتلة.وأض�اف البيان أنه 
عند الساعة 11,10 أقدم زورق ثالث على 
خرق المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس 
الناقورة لمسافة 260 مترا، ثم غادر عند 
الساعة 11,17 باتجاه المياه الفلسطينية 
المحتلة.وأش�ار إل�ى أن�ه تج�ري متابعة 
هذه االنتهاكات بالتنسيق مع قوات األمم 

المتحدة المؤقتة فى لبنان”.

فشل عاصفة احلزم دفعت مقرن إىل مناجاة احللفاء إليقاف القصف عىل اليمن
  بغداد / المستقبل العراقي

أص�در ولي العهد الس�عودي المنحى 
األمير مقرن بن عبد العزيز بياناً كش�ف 
فيه عن األس�باب التي دع�ت أخيه الملك 
الس�عودي س�لمان ب�ن عبد العزي�ز الى 

تنحيته.
وقال بيان صدر عن األمير مقرن أنه 
أعترض على الحرب التي تشنها المملكة 

على اليمن.
وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بس�م الل�ه القائ�ل وال تخاطبني في 
الذي�ن ظلموا أنه�م مغرقون ص�دق الله 

العظيم
اخواني وابنائي من أس�رة ال سعود 
علماؤن�ا االج�الء اخواني ق�ادة محاور 

ش�مال  ف�ي  اآلمني�ه  الدوائ�ر  ومراك�ز 
وجنوب وشرق المملكة وغربها

ال�ى كل المخلصي�ن لمملكة الرياض 
وشعبها

الس�الم عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد أيها االخوة االعزاء

لقد دخلت مملكة الحرمين الشريفين 
في منعطف خطير سياسيا واقتصاديا 

وعس�كريا عبر بوابة عاصفة الحزم 
وه�و  اليمني�ة  الجمهوري�ة  ض�د 

منعطف سندفع ثمنه غدا وبال شك 
حكوم�ة وش�عبا ولقد كان 

لنا موقف�ا مغايرا ازاء 
ما يح�دث حاليا قبل 
الخ�وض ف�ي هذه 
وتقدمن�ا  الح�رب 
رسميا  باعتراضنا 

ض�د هذا القرار الى جاللة الملك س�لمان 
اب�ن عبدالعزي�ز وش�رحنا في�ه جمي�ع 
مايترتب مس�تقبال على ه�ذا القرار وما 
س�ينتج عن�ه من تأثي�رات س�لبية تعود 
بالضرر على المملكة وش�عبها اقتصاديا 
وعس�كريا وكذلك عالقتن�ا الدولية على 
مستوى دول االقليم والعالم.

الش�ديد  ولألس�ف 
ل�م نج�د اي تج�اوب 
ودراس�ة  اهتم�ام  او 
المق�دم  العتراضن�ا 
نجل  بالق�رار  وانفرد 
وزي�ر  المل�ك  جالل�ة 

الدفاع والطيران.
ولذل�ك فاني أدعو 
المخلصي�ن  كل 
الكريمة  السرتنا 

وش�عبنا العظيم وكافة الدول الش�قيقة 
والصديقة الوقوف الى جانب هذا الشعب 
وهذه األس�رة والعمل بجدية على ايقاف 
كلما يجري حاليا على الساحة السعودية 
والمنط�ق  العق�ل  وتحكي�م  واليمني�ة 
ومعالجة الموقف بالطرق الس�لمية بما 
يحف�ظ للبلدين ح�ق الس�يادة والكرامة 

واالمن.
وكذل�ك العم�ل بجدي�ة عل�ى ترميم 
العالق�ة الخارجي�ة للمملك�ة م�ع كافة 
الدول العربية واالسالمية والغربية التي 

قد شابها التوتر الخالف.
فنحن اخوتكم وبيننا وبينكم روابط 

أخوية حميمة أزلية االجل
كما أدعو وبصفة خاصة قادة الدول 
المتحالفة المش�تركة في عاصفة الحزم 
الى تعليق وتوقيف نش�اطها العس�كري 

وس�حب قواتهم المتواجدة على أراضي 
المملك�ة ومياهها البحري�ة والعمل معا 

على خفض لهب التوتر في المنطقة.
ش�عورنا  الحساس�نا  ونظ�را 
بالمسؤولية وخطورة ما يجري تقدمت 
رس�ميا ال�ى الدي�وان الملك�ي بعريضة 
اس�تقالتي واعفائ�ي م�ن منص�ب ولي 

العهد.
أتمنى من كل المخلصين في المملكة 
والعالم االستجابة للنداء وانقاذ المملكة 

وشعبها من محرقة الغد المشئوم
حف�ظ الله المملكة وش�عبها من كل 

مكروه
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

االميرمقرن ابن عبدالعزيز
ولي العهد السابق 29نيسان 2015

تنشر نص رسالة ولي العهد السعودي المنحى
ُ
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   العدد )960(  االحد  3  آيار  2015

تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشك�ة عامة( 
عن اجراء املزايدة العلنية اليجار بناية س�احة 
وقوف سيارات النفثا يف تمام  الساعة  التاسعة  
من صباح يوم )االثنني( املصادف 2015/5/5 
والتي تحوي عىل محل مطعم ومطبخ وحمامات 

وقاعة اسرتاحة ومصىل ومرافق صحية.
 فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور 
باملكان والزمان املحددين مس�تصحبني معهم 
مبل�غ التأمين�ات البالغ�ة )4800000( فقط 
اربع�ة مالي�ني وثمانمائة الف دين�ار ال غريها  
بصك مصدق المر الرشكة ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة  اجور نرش االعالن وعىل املش�رتك 
جلب هوية االحوال املدنية مع بطاقة الس�كن 

وتاييد املجلس البلدي.

وزارة االعمار واالسكان
رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية

قسم الشؤون القانونية

اعالن
تعلن رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية احدى 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان عن بيع مواد فائضة 
وراكدة تعود الجهزة الركائز وخباطات مركزية ومواد 
متفرقة اخرى  يف موقع البيع )شعبة الركائز/ الشعلة( 
يوم )االثنني( املصادف 2015/5/18 الساعة الحادية 
عرش  صباحا بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة  
املرقم 21 لسنة 2013 فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات 
البالغة )250,000( مائتان وخمس�ون الف دينار لكل 
فق�رة  عىل ش�كل صك مصدق عىل ان تس�تكمل باقي 
التامينات نس�بة 20% عند رسو املزايدة وعىل املشرتي 
رفع املواد خالل سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية 
وبعكسه تفرض غرامة تاخريية قدرها )5000 خمسة 
االف دينار( وملدة ثالثون يوم بعدها يتعرب ناكال ويحق 
للدائرة الترصف باملادة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور االعالن  والخدمة واملصاريف االخرى بنسبة %2.

علما ان عنوان الرشكة عىل شبكة االنرتنيت:
Faroug_eng2009@yahoo.com

Faruoug co/ @faroug.imariskan.gov.iq
املدير العام

وزارة املالية 
ديوان التامني 

رقم االجازة 2015/34
تاريخها/ 2015/4/26

اجازة ممارسة اعمال التامني
استنادا اىل احكام املادة )17( من قانون تنظيم 
اعم�ال التام�ني واع�ادة التامني لس�نة 2005 
وتعليمات منح اجازة ممارس�ة اعمال التامني 
واعادة التامني رقم )8(  لسنة 2007 ولحصول 

املوافقة عىل طلب :
رشكة الرشق للتامني 

تقرر منحها اجازة ممارس�ة اعمال التامينات 
العام�ة ولف�روع التامني املنص�وص عليها  يف 
تعليم�ات فروع ان�واع التامني رقم )9( لس�نة 

.2007
وتن�رش هذه االج�ازة  يف  صحيفت�ني يوميتني 
واس�عتي االنتشار وملرتني متتاليتني وفق املادة 

اعاله وتكون نافذة من تاريخ نرشها .
رئيس ديوان التامني وكاله 
بغداد  يف 6/ رجب /1436ه�
املوافق 26/نيسان/ 2015 م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 108 / ب / 2015 
التاريخ: 29 / 2 / 2015 

اعالن 
املدعي /عيل جبار حسون 

املدعى عليهم : 1 � ليىل عويد سهيم
2 � مريم وساجدة ونجاة وزينب / بنات جبار حسون

تبي�ع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 811 / 1263القبلة    مس�احته 250م2 يقع يف منطق�ة القبلة حي 
الجامعة  وعىل شارع فرعي وغري  مبلط  مشيد عىل دار سكن مؤلفة من طابق واحد يحتوي عىل حديقة امامه كراج 
وغرفة اس�تقبال وهول وغرفتني نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي وغرفة فوقانية مبنية من البلوك والفرمستون 
مس�قفة بالجينك�و بناء الدار من البلوك ومس�قف بالكونكريت املس�لح مبلط بالكايش درج�ة عمرانه قديمة رفع  
بواسطة الشيلمان مشغول من قبل املدعي فمن له الرغبة  بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية 
بنس�بة 10% م�ن القيم�ة املقدرة و البالغة مائة وخمس�ة  وخمس�ون ملي�ون دينار    وبصك مص�دق  من مرصف 

حكومي وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر يوم الثالثني التايل للنرش واجور   املناداة عىل املشرتي.  
القايض
ليث جرب حمزة

فقدان
مني   فق��دت 
هوي��ة غرفة 
تجارة  البرصة 
باسم )مه�دي 
عباس حسني( 
عل��ى م���ن 
يعث�ر  عل�يها 
ال�ى  تسليمها 
جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:796//ب/2015
التاريخ:30 /2015/4
اعالن

اىل املدعى عليه / سامي حبيب سعدون
اقام املدعي  ) حيدر رحيم زنيد (  الدعوى 
البدائي�ة   املرقمة 769/ب/2015  ضدك  
وال�ذي يطلب فيها الحكم بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل 1095/2071 الرب�اط 
الكبري ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
وتايي�د املجل�س البلدي ملنطق�ة الخليج 
تبليغ�ك     تق�رر  علي�ه  الثالث�ة  العرب�ي 
اعالن�ا   بصحيفت�ني     محليتني يوميتني  
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2015/45/11  وعن�د   
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول. 
القايض
ليث جرب حمزة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )مناف 
جاسم محمد العنييس (  الذي يطلب فيه 
تبديل  اللقب    من  )العنييس (  اىل )املوايل( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )هادي 
طعمه محم�د (  الذي يطل�ب فيه تبديل  
اللق�ب    من  )الحلفي (  اىل )الخرس�ان( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة تجارة 

البرصة باس�م )يعقوب يوسف عبد 

الحس�ني (املدي�ر املف�وض لرشك�ة 

الصف�وة الهندس�ة  ع�ىل م�ن يعثر  

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن املعه�د التقني برصة قس�م 
املحاسبة باسم )كرار جبار عيل( 
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )محمد عبود خضري (   الذي يطلب فيه تبديل  
اللق�ب    من  )صبيح (  اىل )املكاصيص املوس�وية( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي احمد لفته جاس�م لرشكة )س�مو الس�عفة للمقاوالت 
والتج�ارة العامة املح�دودة( ادعو كل من له ح�ق او دين عىل الرشكة 
مراجعت�ي عىل العنوان التايل � بغ���داد � الحارثية عمارة الجوران��ي 

ط 1 �
 املصفي احمد لفته جاسم

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:227//ب/2015
التاريخ:30 /2015/4
اعالن

اىل املدعى علي�ه / املدير املفوض لرشكة 
عراقنا للهاتف النقال / اضافة لوظيفته

اقام املدعي  ) باسل عبد الرحمن طارق(    
الدعوى البدائية   املرقمة 227/ب/2015  
ضدك  وال�ذي يطلب فيها الزامك بتاديتك 
للمدعي مبلغ وقدره  س�تمائة وخمسة 
وتسعون  الف  وستمائة وواحد وثالثون 
دوالر وخمسة وعرشون سنت  وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ     
وتايي�د املجل�س البل�دي  ق�ررت  ه�ذه 
املحكم�ة تبليغك   بصحيفتني     محليتني 
يوميتني للحضور اىل  هذه املحكمة   يوم  
2015/5/10   او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون. 
القايض
محمد قاسم عبود

رقم اإلخطار   190 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ماج�د عب�د 
الحافظ حسني  ( املنسوب إىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 
35 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   الختالسك 
املس�دس الحكومي املرق�م ))GHF369  نوع 
كل�وك مع كاف�ة ملحقاته م�ع )30( اطالقه  

من نوعه   
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   386 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ثائر جاس�م 
رشط�ة  مديري�ة  إىل  املنس�وب   ) ماه�ود  
محافظة البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 
37 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لتسببك يف 
حصول االرضار يف العجلة  الحكومية املرقمة 

1327 نوع كيا بوكس  
   وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن ع�ىل إن تح�رض أمام 
محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبرصة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعلي�ق هذا اإلع�الن يف محل إقامت�ك وتجيب 
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   342 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي احمد املصطفى 
كاظم  ( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
الب�رصة  مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008   لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2014/6/21 ولحد االن  
 وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   289 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي محس�ن محمد 
خليف�ة   ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس حدود 
املنطقة الرابعة   ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008   لغيابك عن 
مقر عمل�ك من تاري�خ 2012/3/13   ولحد 

االن 
 وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد

محكمة بداءة الكرادة
العدد :1164/ 2015/2
التاريخ /2015/4/29

اعالن
اىل املدعى عليها / رشكة عيون الريان 
للتج�ارة العام�ة املح�دودة ومديرها 
املف�وض عاتك�ة محمد حس�ن عبد 

الرحيم  اضافة لوظيفتها
اقام املدعي  )عالء ش�ون املش�ايخي 
(الدع�وى املرقمة اع�اله يطلب فيها 
الحك�م بالزامك بدف�ع مبلغ مقداره 
ثالث�ة عرش مليون دين�ار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر   بالتبلي�غ 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بلزوم 
الحض�ور ي�وم 2015/5/12 وعن�د 
ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

رقم اإلخطار   335 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي عب�د الحميد 
يوس�ف  عبد الحمي�د  ( املنس�وب إىل مديرية 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة  ملا كن�ت متهما 
وف�ق امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008   لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 

2013/12/8 ولحد االن 
   وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن ع�ىل إن تح�رض أمام 
محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبرصة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعلي�ق هذا اإلع�الن يف محل إقامت�ك وتجيب 
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة الزبري
العدد

180/ب/2015
اعالن

اىل املدعى عليه )فالح حس�ن نعمة( يس�كن 
البرصة االمن الداخيل

اق�ام املدعي�ان جمهورية عب�د الصمد طاهر 
وجاس�م ب�ايص مضح�ي الدع�وى املرقم�ة 
180/ب/2015 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي 
تطلبان فيها تس�جيل العقار  املرقم تسلس�ل 
135/608 الشمال باسميهما يعدان اشرتياه 
من�ك ببدل قدره ملي�ون ومائتي الف دينار ال 
غريه�ا بتاري�خ 2001/3/5 وعن�د محاول�ة 
تبليغك بموعد املرافعة فق�د ورد الينا التبليغ 
مرشوح�ا علي�ه من قب�ل القائ�م بالتبليغ يف 
مركز رشطة الجهاد بانك مرتحل من منطقة 
اىل م�كان غري معل�وم واملؤيد ب�رشح مختار 

املحلة  واملجلس البلدي يف حي الجهاد االوىل 
لذا   وملجهولية محل اقامتك    قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بواس�طة النرش يف    بصحيفتني 
املرافع�ة  موع�د  يف  للحض�ور   يوميت�ني 
2015/5/12 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
وكي�ال عنك قانون�ا س�تجري املرافعة  بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
عالء حسني صيهود

رقم اإلخطار   338 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )املفوض حازم حس�ن 
خلف( املنس�وب إىل مديري�ة رشطة محافظة 
الب�رصة  مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2010/7/27 ولحد االن 
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الصويرة
العدد / 372/ش/2015

التاريخ /2015/4/28
اعالن

اىل املدعى عليه / صفاء كاظم زامل
عب�د  ولي�د  )هدي�ل  املدعي�ة  اقام�ت 
الرحم�ن(   الدع�وى     املرقم�ة  اعاله 
امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق 
للهجر ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 

حسب رشح القائم بالتبليغ .
ل�ذا ق�رر تبليغك بالن�رش يف صحيفتني  
يوميتني محليتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة يف جلس�ة املرافع�ة املواف�ق 
2015/5/10 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانونن.
القايض 
ابراهيم محمد سالم

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع وإجيار اموال الدولة

اعالن للمرة االوىل



Apago PDF Enhancer

العدد )960(  االحد  3  آيار  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

وزير النقل يوجه املضيفات بالتعامل االخالقي واإلنساين مع املسافرين
    بغداد/المستقبل العراقي

دعا العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السوداني، إلى 
إعادة النظر ببرنامج االقراض لش�مول فئات اخرى، محذرا من 

أن البطالة اصبحت اليوم ازمة ضاغطة على الدولة.
وقال الس�وداني خالل ترؤس�ه اجتماعاً موس�عاً للمالكات 
االدارية والفنية في دائرة التدريب المهني بحس�ب بيان لوزارة 
العم�ل، إن “الظروف االس�تثنائية والتحديات التي تمر بها البلد 
المتمثل�ة باالزم�ة االقتصادي�ة وتداعيات االره�اب تحتم على 
الجمي�ع البحث عن بدائل اخرى لتنمية الموارد المالية للدولة”، 
مشيراً إلى أن “البطالة اصبحت اليوم ازمة ضاغطة على الدولة 

ويجب علينا ان نساهم في معالجتها”.
وأض�اف الس�وداني، أن “منح الق�روض الصغيرة وبرنامج 
االق�راض الحال�ي يتطل�ب اعادة النظ�ر فيه لفتح آفاق اوس�ع 
واعطاء الفرص لفئات اكثر ومنه�م خريجي المراكز التدريبية 

التابعة للوزارة”.
وكانت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة اعلنت في )30 
تش�رين الثاني 2014( عن منح قروض ل�4000 مستفيداً لدعم 
المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، فيما أوضحت دائرة التشغيل 
أنها تمنح قروضا للباحثين عن العمل والمسجلين لديها إلنشاء 

مشاريع خاصة بهم ضمن خطة مكافحة البطالة.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد ع�ن اس�تعدادها إلطالق حمل�ة كبرى 
لتنظي�ف العاصمة بغ�داد خالل األي�ام القليل�ة المقبلة.وقالت 
أمين بغداد علوش إن”األمانة تدرس خطة س�تراتيجية إلطالق 

لتنظي�ف  حمل�ة 
بغ�داد يش�ارك بها 
أن  مبينة  الجميع”، 
“األمان�ة ل�م تحدد 
اليوم التي س�تطلق 
ب�ه المب�ادرة، لكن 
س�نعلن عنها خالل 
القليل�ة  األي�ام 

المقبلة”.
وأوضح���ت أن 

“إدارة النفايات بحاجة إلى تعاون المواطن مع األمانة”, مشيرة 
إلى “وجود فجوة بنيت بين المواطن واألمانة، والبد من إزالتها 
بعد وعي المواطن وإش�راكه في عملية النظافة”.واس�تضافت 
لجنة الخدمات واألعمار النيابية , األربعاء الماضي, أمين بغداد 

ذكرى علوش, لبحث المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد.

العمل تدعو إلعادة النظر بربنامج 
االقراض لشمول فئات اخرى

امانة بغداد تنفذ محلة كربى 
لتنظيف العاصمة 

   بغداد/المستقبل العراقي

أكد وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي، أن 
دورة مضيف�ات الجدي�دات للخطوط 
الجوية العراقية تشرف على نهايتها، 
مشددا على ضرورة التعامل االخالقي 
واالنساني مع المسافرين، فيما وجه 
بإيجاد زي موحد لهن من خالل كبرى 

الشركات المتخصصة.
وق�ال وزي�ر النقل في بي�ان صدر 
عق�ب زيارت�ه قس�م مراك�ز التدريب 
الخط�وط  ش�ركة  ف�ي  والتطوي�ر 
الجوي�ة العراقي�ة، إن�ه “اطل�ع عل�ى 
س�ير العمل بتخريج دورة جديدة من 
المضيف�ات من خ�الل حض�وره الى 
بعض المحاض�رات والدروس”، مبينا 
المضيف�ات تش�رف عل�ى  أن “دورة 

نهايتها”.
وش�ارك الزبي�دي “النق�اش م�ع 
المحاضري�ن والمضيف�ات واس�تمع 
للمشاكل والمعوقات وامر بتذليلها”، 
وأكد على ضرورة ان “تمثل المضيفة 
الوجه الناصع للعراق بلد الحضارات”، 
ووجه على ضرورة “التعامل االخالقي 
واالنس�اني م�ع المس�افرين وتقديم 

افضل الخدمات لهم”.
ووج�ه وزير النقل بحس�ب البيان 
“بمنح مكافأة ل�كل طالبه في الدورة 
كم�ا وجه بص�رف المخصص�ات لهم 
وش�كر األس�اتذة عل�ى محاضراتهم 
القيم�ة”، موعزا “بإيج�اد زي موحد 
من خالل التعامل مع كبرى الشركات 

المتخصصة للطواقم”.
يذكر أن ش�ركة الخط�وط الجوية 

العراقية إحدى تشكيالت وزارة النقل 
س�بق وأن أعلن�ت ع�ن حاجته�ا إلى 

مضيف�ات جوي�ات للعمل عل�ى متن 
طائرات الش�ركة، فيما أكدت اعتزمها 

العراقي�ة  الخط�وط  واق�ع  تطوي�ر 
وجعلها منافس�ة لمثيالته�ا في دول 

العال�م م�ن ناحي�ة الخدم�ات ودق�ة 
المواعيد.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إعادة فتح خط قادسية 
- ديواني�ة الغازية بطاقة KV 400، فيما أش�ارت إلى 

أنه تم تغذية محطة الديوانية الغازية ألول مرة.
وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء محمد فتحي، 
إنه “تمت إعادة خط قادس�ية - ديوانية الغازية 400 

KV وتم تغذية محطة الديوانية الغازية ألول مرة”.
وأضاف فتحي، أن “المحطة مجهزة بأربع وحدات 
غازي�ة بس�عة 125 م و للوحدة الواح�دة أي مجموع 

توليد للوحدات األربعة 500 م و”.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلنت، في )28 نيس�ان 
2015(، أنه س�يتم إطفاء خطي )خيرات �� قادسية( 
و)قادس�ية �� بابل( لغرض إدخ�ال محطة الديوانية 

الغازية للعمل ليوم األربعاء الماضي.

    ذي قار/المستقبل العراقي

ق�ال عض�و لجن�ة الزراع�ة والبيئ�ة ف�ي مجلس 
محافظ�ة ذي قار رج�اح عبود, إن نه�ر الفرات الذي 
يمر بمحافظة ذي قار تحتوي مياهه على نسبة عالية 
م�ن التلوث، وهو ما ينذر بكارثة بيئية.وأضاف عبود 
أن “قلة مناسيب نهر الفرات وانخفاضها ل�31بالمئة 
تس�بب بتراجع المياه م�ن األهوار إلى نه�ر الفرات، 
وه�ذه المياه أصالً ملوثة، مما س�بب بتلوثه بس�بب 
ما تحمله هذه المياه الراكدة في األهوار من رواس�ب 
ملوثة للمياه”.وأوضح أن “نسبة التلوث الكبيرة هذه 
تن�ذر بكارثة بيئية ف�ي مناطق ونواح�ي المحافظة 
الجنوبي�ة، ألن مصدر مياه األهوار من المصب العام، 
ووزارة الموارد المائي�ة واللجان الحكومية قررتا أن 
يغ�ذي المصب الع�ام األهوار في ذي ق�ار”، موضحاً 
أن “مي�اه المص�ب الع�ام تعود إلى األه�وار، ومن ثم 
تعود إلى نه�ر الفرات النخفاض نس�بة المياه فيه”.

وتش�كو بعض المحافظات الوسطى والجنوبية مثل 
واس�ط وذي قار والبصرة من قل�ة الحصص المائية 
المخصص�ة ألراضيه�ا الزراعي�ة، مم�ا ح�دا بوزارة 
الم�وارد المائية لوضع دراس�ة مس�تفيضة عن هذا 
الموضوع م�ن خالل تقس�يم الحص�ص المائية بين 

المحافظات وفق جداول للري أعدت لهذا الغرض.

الكهرباء تعلن إعادة فتح خط 
»قادسية – ديوانية«

ذي قار تكشف عن كارثة بيئية
هتدد املحافظات اجلنوبية

    المثنى/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية طرق وجسور المثنى، عن 
توقف جميع مشاريعها بسبب االزمة المالية 
التي يمر بها البلد والتي اثرت س�لباً في عمل 
الكثير من الدوائ�ر االخرى، في حين وصف 
مجلس المحافظة هذا القرار ب�”االنتكاس�ة 

الكبيرة”.
وق�ال مدير طرق وجس�ور المثنى كامل 

المديري�ة  مش�اريع  “جمي�ع  أن  مجه�ول، 
لحال�ة  نظ�راً  نهائي�ة  بص�ورة  س�تتوقف 
التقش�ف المال�ي التي تم�ر به�ا المحافظة 
بص�ورة خاص�ة والع�راق عام�ة” مبيناً ان 
“تمويل المش�اريع المنفذة من قبل الوزارة 
أو من الحكوم�ة المحلية توق�ف منذ قرابة 

الخمسة أشهر”.
الكثي�ر  “هنال�ك  أن  مجه�ول،  وأض�اف 
م�ن المش�اريع المتوقفة الممول�ة من قبل 

البنك الدولي باس�تثناء الممولة من القرض 
الياباني كجس�ر ناحية الهالل 17 كم جنوب 

غرب مركز مدينة السماوة”.
م�ن جانب�ه، اكد عضو مجل�س محافظة 
ايق�اف  “ق�رار  أن  س�يف،  فه�د  المثن�ى 
مش�اريع ط�رق وجس�ور المثن�ى بس�بب 
انعدام الميزانية وخطة التقش�ف، وهو يعد 
انتكاس�ة كبيرة لمش�اريع المحافظة كون 
المديري�ة ق�د اعدت ف�ي وقت س�ابق خطة 

إلكمال المشاريع المستمرة فضالً عن تنفيذ 
المشاريع الس�تراتيجية كالجسور والطرق 

الخارجية”.
يذك�ر ان حكوم�ة المثنى ق�د اعلنت في 
وقت س�ابق ع�ن اف�الس خزينته�ا المالية 
بش�كل رس�مي االم�ر الذي ق�د ي�ؤدي الى 
تعطيل الكثير من االعمال أو المشاريع التي 
تهم بعض الشرائح المعينة بانتظار تنشيط 

قطاعاتها الخاصة بحسب مراقبين.

بسبب األزمة املالية.. توقف مجيع مشاريع الطرق واجلسور باملثنى

     بغداد/المستقبل العراقي 

 كشف محافظ البنك المركزي وكالة 
علي العالق، امس الس�بت، إن احتياطي 
البنك المركزي يتضمن سلة من العمالت 

االجنبي�ة والس�ندات الدولي�ة والذهب, 
مش�يراً ال�ى أن البنك يمتل�ك 80 طناً من 

الذهب.
وأوض�ح العالق، أن “صن�دوق النقد 
الدولي يص�در قائمة توجيه�ات, متفق 

عليه�ا دولي�ا لتحديد س�لة الدول�ة وما 
ه�ي نس�بة العم�الت الدولي�ة والذهب 
والس�ندات”، مبيناً أن “البن�ك المركزي 
العراق�ي يمتل�ك 80 طناً م�ن الذهب بما 
يعاد 10 من احتياطي البنك وهي نس�بة 

جيدة وضم�ن المعادالت المقبولة دولياً 
وال تثير المشاكل”.

واض�اف أن “الذهب اكث�ر آمان, لكن 
االحتفاظ ب�ه ال يحقق االرباح وقد يزيد 

من تكاليف االحتفاظ به”.

وأعل�ن المجل�س العالم�ي للذه�ب, 
عالمي�اً   37 المرتب�ة  احت�ل  الع�راق  أن 
والخامسة عربياً من احتياطيات الذهب، 
فيما احتل�ت الواليات المتح�دة المرتبة 
األولى عالمياً والسعودية األولى عربياً.

البنك املركزي: »80« طنًا احتياطنا من الذهب

     ميسان/المستقبل العراقي

 اعلن مجلس محافظة ميس�ان، البدء 
بحص�اد المحاصي�ل الزراعي�ة الحنط�ة 
والش�عير للع�ام الحالي, مبيناً ان نس�ب 
المحصول س�تصل ال اكث�ر من 60بالمئة 
دون تحقيق االكتفاء الذاتي, فيما ش�كت 
الجمعي�ات الفالحية قلة مراكز اس�تالم 
المحاصي�ل .وق�ال رئيس لجن�ة الزراعة 
ف�ي المجلس ميثم الس�دخان، إن “االيام 
المقبل�ة ستش�هد انطالق حملة واس�عة 
للبدء بعملية الحصاد لمحصولي الحنطة 
والش�عير ف�ي مناطق محافظة ميس�ان 
كاف�ة, حيث تقدر المس�احات المزروعة 
اكث�ر م�ن 600 الف دونم منه�ا 400 الف 

للحنطة و200 الف دونم للشعير”.واضاف 
أن “ع�ام 2014 حققن�ا االكتف�اء الذاتي 
للمحاصي�ل الزراعية للحنطة والش�عير, 
بينما هذا العام ستكون نسبة المحاصيل 
اكث�ر من 60 بالمئة دون تحقيق االكتفاء 
الذاتي بس�ب ش�حة المياه وقلة االمطار 
ان  مبين�ا   ،”2015 ع�ام  ش�هدها  الت�ي 
“المجلس سبق وان وضع خطة الزراعية 
بالتع�اون مع مديرية الزراعة لزيادة عدد 
االنتاج”.واوضح الس�دحان “لدينا حاليا 
مركزين الس�تالم التسويق من الفالحين 
للحنطة والش�عير, االول يقع في ميسان 
هو س�ايلو العمارة, اما الثاني هو مركز 
الصومعة يقع في منطقة الطيب وهاتين 
م�ن  ع�دد  اكب�ر  يس�تقبالن  المركزي�ن 

بالمحاصيل”, مشيرا  المحملة  السيارات 
أن “هن�اك اتفاقاً بفتح مراكز تس�ويقية 
اضافية الستالم المحاصيل من الفالحين 
بحيث يتم توزيعا على الرقعة الجغرافية 
للمحافظة من اجل فك التزاحم”.الى ذلك، 
اكد رئي�س اتحاد الجمعيات الفالحية في 
ميس�ان كري�م حط�اب ل�”الغ�د برس”، 
أن “اغل�ب الفالحيي�ن يش�كون م�ن قلة 
المراكز التس�ويقية للمحاصيل الصيفية 
م�ن  بالرغ�م   ,) والش�عيرة  )الحنط�ة 
المطالبات الكثيرة لجمعية تهتم بشؤون 
الفالحين المزارعي�ن”, موضحا ان “قلة 
ه�ذه المراكز قد يؤدي ال�ى معناة كبيرة 
للفالحي�ن وخس�ائر مادي�ة تح�دث كل 
موسوم”.يذكر ان محافظة ميسان اعلنت 

في الع�ام الماضي انه�ا حققت االكتفاء 
الذات�ي من محصولي الحنطة والش�عير، 
بعد ان تج�اوزت الكميات المس�وقة من 

قبل الفالحين170 ال�ف طن، بينما توقع 
مس�ؤولون ان ال يتجاوز محصول العام 

الحالي ال�80 الف طن.

ميسان تبدأ حصاد احلنطة والشعري

     بغداد/المستقبل العراقي

 طالب اتحاد الغرف التجارية 
المركزي�ة  الحكوم�ة  العراق�ي، 
بض�رورة تعديل قان�ون التعرفة 
الكمركي�ة الم�راد تطبيقه حاليا 
في المناف�ذ الحدودية ومراقبته 
عل�ى  س�لبا  ينعك�س  ال  حت�ى 

المواطن.
وقال رئي�س االتح�اد جعفر 
تطبي�ق  “مب�دأ  إن   ، الحمدان�ي 
التعرفة الكمركي�ة بحد ذاته هو 
ايجابيا ألنه ينعكس على اقتصاد 
البالد فض�ال عن انه يحافظ على 
العراقي لكن  المنتج والمستهلك 
ذل�ك يتم ذاما طبق بش�كل دقيق 
وف�ي الوق�ت المناس�ب ووف�ق 
االلي�ات والضواب�ط الت�ي تخدم 

المرحلة االقتصادية الحالية”.
وأض�اف ان “الع�راق عموما 
خصوص�ا  التج�ارة  ووزارة 

ال�ى  ج�دي  وبش�كل  يس�عيان 
التج�ارة  لمنظم�ة  الدخ�ول 
ضم�ن  وم�ن   ،  wto العالمي�ة 
الش�روط واج�ب توفره�ا ه�و 
تطبي�ق التعرف�ة الكمركية التي 
تعد جزًء من متطلبات التفاوض 

على دخول.”
وتابع الحمداني أن “األنظمة 
واللوائ�ح والتعرفة ال تنطلق من 
الس�وق وحاجت�ه ونتاج  واق�ع 
استنباط واقعي لحالة االقتصاد، 
بل ه�ي قوال�ب جاه�زة تنطبق 
عل�ى االقتصاديات المس�تقرة”، 
ه�ذه  “دراس�ة  ان  موضح�ا 
اللوائ�ح واالنظمة كانت قد تمت 
ف�ي أوق�ات تختل�ف جذري�ا عن 
اقتصادنا الحالي بعد الحرب على 
داعش وانخفاض أس�عار النفط 
والعجز في الموازنة مما تس�بب 
بخل�ل وع�دم ت�وازن اكي�د ف�ي 

التفاصيل المادية والعملي”ة.

“اوض�اع  أن  عل�ى  واك�د 
تؤهل�ه  ال  العراق�ي  المواط�ن 
التعرف�ة الكمركية في  لتطبي�ق 
حلتها الحالية ال نها ستؤدي الى 
زي�ادة األس�عار وس�تتم اضافة 
المستهلك”،  الجديدة على  الكلف 
مطالباً “بضرورة مراقبة المنافذ 

الحدودية”.
س�يطرة  “ع�دم  أن  وبي�ن 
الحكوم�ة المركزية على المنافذ 
الحدودي�ة س�يؤدي ال�ى زي�ادة 
وانتف�اع  االداري  الفس�اد  ف�ي 

الفاسدين”.
مجل�س  رف�ض  ق�د  وكان 
محافظة ميس�ان تطبق التعرفة 
الكمركي�ة الجدي�دة عازي�ا ذل�ك 
كونها التشمل جميع محافظات 
العراق وتساءل عن أسباب إصدار 
هكذا قرارات وجعلها تطبق فقط 
في المناطق الوسطى والجنوبية 

دون الشمالية.

احتاد الغرف التجارية يطالب بتعديل ومراقبة تطبيق 
التعرفة الكمركية

     بغداد/المستقبل العراقي

اس�تثمار  هيئ�ة  منح�ت 
بغ�داد اج�ازة  لتنفيذ مش�روع 
تدوي�ر الزيوت التالف�ة وبكلفة 
87 ملي�ار دين�ار، فيم�ا اك�دت 
توجه ال�وزارة الى منح اجازات 
الصناعي  للقط�اع  اس�تثمارية 
وق�ال  المقبل�ة.  الم�دة  خ�الل 
رئيس الهيئة شاكر الزاملي، إن 
“الهيئة وضمن توجهاتها لدعم 
القطاع الصناع�ي للنهوض به، 
منح�ت، ام�س الثالث�اء، إجازة 
“ش�مس  لش�ركة  اس�تثمارية 
الهي�الن للتج�ارة والمق�اوالت 
العامة”  للبدء بمشروع صناعي 
مع وزارة البيئة “لجمع واعادة 
تدوير الزي�وت التالفة” وبكلفة 
ملي�ار   87 بلغ�ت  اس�تثمارية 
دينار”. وأضاف الزاملي، أن هذا 
المشروع يفسح المجال للقطاع 

التنمية  الخاص للمش�اركة في 
المش�اريع  الوطني�ة، وهو من 
المهم�ة الذي س�ينفذ بالتعاون 
ألغ�راض  البيئ�ة  وزارة  م�ع 
حماي�ة البيئ�ة وتحس�ينها من 
الناش�ئة عن  البيئي�ة  االض�رار 
تل�وث الترب�ة ومص�ادر المياه 
وأوض�ح  النباتي�ة.  بالزي�وت 
الزاملي ان “المش�روع سيكون 
عبارة عن معمل متكامل إضافة 
وبناي�ة  كبي�ر  مس�تودع  ال�ى 
من ثالث�ة طوابق ل�إدارة على 
مس�احة )10( دونمات”، مبيناً 
أن “الشركة ستعمل على اعتماد 
المواصفات  وف�ق  تكنولوجي�ا 
العالمية الحديث�ة إلعادة تدوير 
الزي�وت التالف�ة ومن مناش�ئ 
هيئ�ة  وأك�د  دولي�اً.  معتم�دة 
اس�تثمار بغ�داد ان “المرحل�ة 
المقبلة ستش�هد من�ح اجازات 
مش�اريع  إلقام�ة  اس�تثمارية 

صناعي�ة في خط�وة تتجه بها 
الهيئة لتقوية الصناعة العراقية 
ومس�اندة الدولة ف�ي الضائقة 
المالي�ة وع�دم االعتم�اد عل�ى 
النفط�ي والتقليل من  القط�اع 
المس�تورد”. يذك�ر أن الع�راق 
شهد بعد س�نة 2003 حالة من 
االنفت�اح ب�ال قيود عل�ى العالم 
مم�ا أدى إل�ى إغ�راق الس�وق 
ش�تى  م�ن  ببضائ�ع  المحلي�ة 
أنحاء العالم، فض�اًل عن تراجع 
اإلنتاج المحل�ي العام والخاص 
م�ن جراء حالة االنفالت األمني 
وش�حة الطاق�ة والوق�ود ولم 
الحكومية  الجهات  تفلح جهود 
المعني�ة حت�ى اآلن بم�ا فيه�ا 
التقيي�س والس�يطرة النوعي�ة 
ووزارت�ا البيئ�ة والصح�ة ف�ي 
البضائ�ع  طوف�ان  مواجه�ة 
الرديئة برغ�م الجهود المبذولة 

في هذا الشأن.

بغداد متنح إجازة ملرشوع تدوير الزيوت التالفة 
بكلفة 87 مليار دينار
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الحملة التي ش�نتها األجهزة األمنية السعودية 
ض�د خالي�ا تنظي�م "داع�ش" االرهاب�ي داخل 
أرايض اململك�ة وأدت اىل اعتق�ال الع�رات من 
عنارص التنظيم، لها أكثر من قراءة سياسية يف 

مقدمتها أن وجهة نظر الدولة
 العراقي�ة التي كانت دائماً تحذر من التهاون يف 

محاربة الجماعات 
االرهابي�ة ه�ي رأي صائ�ب وواقع�ي وبعي�د 

النظر.
برصاحة، معظم الفتاوى التي كانت تشجع عىل 
عمليات التجنيد يف صفوف "داعش" وغريه من 
التنظيم�ات االرهابية، كانت تص�در من رجال 

دين متشددين يف اململكة السعودية، 
كم�ا أن العدي�د م�ن االنتحاري�ن الذي�ن كانوا 
يقطع�ون مس�افات جغرافي�ة واس�عة كان�وا 
يأت�ون من امل�دن الس�عودية املختلف�ة باتجاه 

العراق وسوريا.

وفق املعلوم�ات االس�تخباراتية، فان جهات يف 
الس�عودية وقط�ر بالتحدي�د - وال أقول جهات 
حكومي�ة بل ربما تكون جه�ات تمثل جمعيات 
دينية أو رجال أعمال أو  ش�يوخا -  كانت تمول 
جماع�ات محس�وبة ع�ىل "داع�ش" وتنظي�م 

القاعدة
وبقي�ة الجماع�ات الت�ي تطل�ق ع�ىل نفس�ها 
الجماع�ات "الجهادي�ة" ولذل�ك ف�ان الس�ؤال 
الجوه�ري املطروح يف كل ه�ذه التطورات هو: 

هل سيتحول "داعش" اىل عدو كبري ألمن 
السعودية وأمن دول الخليج العربي برمتها؟.

م�ن الناحي�ة العملية، يعني الق�اء القبض عىل 
مجموعات كبرية من خاليا "داعش" يف السعودية 
أن هذا التنظيم يتلقى دعماً لوجستياً غري عادي 
م�ن الداخل الس�عودي وبالتايل املوض�وع ربما 
يث�ري س�يناريوهات بوجود انقس�ام بن طبقة 
سياس�ية تريد التصدي ل�"داع�ش" العتبارات 

اقليمي�ة ودولية ألنها جزء م�ن التحالف الدويل 
ض�د ه�ذا التنظيم وبن طبقة م�ن رجال الدين 
السعودين الذين يدينون بالوالء للفكر الوهابي 
املتشدد واملتطرف وهؤالء مستعدون ألن يدعموا 

تنظيم "داعش" بكل الوسائل.
بش�فافية، كل رجاالت الدي�ن الذين ينتمون اىل 
الفك�ر الوهاب�ي املتش�دد س�واء يف الس�عودية 
وخارجه�ا ال يريدون القضاء ع�ىل "داعش" يف 

العراق 
وس�وريا ب�ل العكس تمام�اً ألن البعض يرى يف 
الحرب عىل هذا التنظيم عملية تخدم اعداء هذا 

الفكر يف املنطقة العربية.
أخط�ر م�ن ذل�ك، يمك�ن له�ؤالء - أي املوالن 

للفكر الوهابي املتش�دد التكف�ريي - أن يكونوا 
يخططون بالفعل لدعم سيطرة "داعش" 

داخ�ل الس�عودية ومنطق�ة الخلي�ج والجزيرة 
العربي�ة ألن املوض�وع اكرب واخط�ر من مجرد 

خاليا ارهابية هنا وهناك.
بش�كل دقيق، يمك�ن القول بأنه م�ا دام الفكر 
الوهاب�ي منت�را يف الس�عودية فان�ه يمك�ن 
ل�"داعش" أن يجد حواضن له بسهولة وبالتايل 
توجد أهداف س�راتيجية له�ذا التطور ألن هذا 
التنظي�م ل�ن يكون هدفه اس�تهداف الس�فارة 
االمريكية يف الرياض كما اشارت بيانات األجهزة 
األمني�ة الس�عودية ولذلك قد يك�ون الهدف هو 
العمل عىل الس�يطرة ع�ىل أراٍض داخل اململكة 

الس�عودية وضمها لدولة "ابو بك�ر البغدادي" 
املزعومة ال س�يما أن بعض املعلومات ذكرت أن 
الش�بكة التي تم القب�ض عليها لها امتدادات يف 

دول خليجية أخرى.
كما أن تمدد "داعش" اىل الس�عودية والسيطرة 
ع�ىل بعض مدنها واحيائها ه�و هدف مطروح 
ب�دت  وان  االرهاب�ي  التنظي�م  له�ذا  وحي�وي 
الظ�روف واملعطي�ات غ�ري مناس�بة يف الوق�ت 
الراه�ن له�ذا املس�توى م�ن التهدي�د غ�ري أن 
ايديولوجي�ا "داعش" تس�مح بالعم�ل باتجاه 

هذه التوجهات واألهداف.
السعودية اآلن يف قلب تهديد "داعش" وهذا يعني 
أن ه�ذا التنظيم يكون قد توص�ل اىل تفاهمات 
خطرية مع جماعات داخل دول الخليج العربي 
تتي�ح له االنتقال اىل مرحلة من التوس�ع يف ظل 
تصاع�د االحتقان الطائفي يف املنطقة ألن غالباً 
ما يحصل ه�ذا التنظيم االرهاب�ي عىل تنازالت 

وتس�هيالت من اآلخرين بذريع�ة أنه أحد ركائز 
الح�رب الطائفي�ة يف الع�راق وس�وريا وهناك 

كثريون يتعاطفون معه من هذا املنطلق.
ع�ىل املس�توى العراق�ي - وه�ذا ه�و امله�م - 
يجب ع�ىل الحكومة العراقية بكل مس�توياتها 
أن تع�زز م�ن التع�اون الس�يايس واألمني مع 
الحكوم�ة الس�عودية لس�بب رضوري وهو أن 
تم�دد "داع�ش" يف الس�عودية وغريه�ا يمث�ل 
كارثة أمنية ع�ىل العراق واملنطقة وبالتايل فانه 
ع�ىل املس�ؤولن العراقي�ن أن ال يتعاملوا بعدم 
اكراث كما تعامل املس�ؤولون يف السعودية مع 
ملف االره�اب يف العراق، فق�ادة بغداد يؤمنون 
ب�أن القضاء عىل "داعش" هو مهمة انس�انية 
وليس�ت عربية أو اقليمية، كما أن عملية تدمري 
هذا التنظيم يجب أن تتم يف كل دول املنطقة دون 
اس�تثناء ألن تمدد التنظيم وتوسعه اىل مناطق 

أخرى ال يخدم األمن السراتيجي العراقي.

يعتم�د عام�ة الن�اس، ع�ىل وض�ع ش�عارات 
وأهداف، تبوب مبتغياته�م، وترجم ماضيهم، 

وتختزل األفكار وتحاكي التاريخ.
رفع�ت عش�رية آل جويرب ش�عار، ع�ىل الفتات 
شهداءها من القوات املسلحة والحشد الشعبي، 

)آل جويرب معقل املقاومن والشهداء(.
آل جوي�رب عش�رية تعي�ش ع�ىل ضفت�ي نه�ر 
الف�رات، تابع�ة اىل قض�اء س�وق الش�يوخ يف 
ذي ق�ار، كان�وا يتقاس�مون رغي�ف خبزه�م 
مع املجاهدين، وتحمل نس�ائهم الس�الح، ولم 
تكتفي الدول من تقس�يمهم؛ حتى كان للبحر 

نصيب من ضحاياهم، بعد غرق س�فينة كانت 
متوجهة اىل إندنوس�يا، وتحمل 250 ش�خص، 
م�ن رج�ال بعوائلهم، وم�ا تذه�ب اىل دولة او 
محافظة؛ حتى تجد من ش�بابها املردين من 

املطاردات القمعية.
التضحي�ات  م�ن  طوي�ل  تاري�خ  جوي�رب  آل 
والحرم�ان والنكبات واإليث�ار، ومنهم إنطلقت 
أوىل الرصاص�ات بوج�ه الدكتاتوري�ة، ووقفوا 
بالواجه�ة واملواجهة يف اإلنتفاضة الش�عبانية 
النظ�ام  ع�ام 1991م، وأول م�ن داف�ع ع�ن 
الس�يايس الجدي�د بأبناءه�م، وزف�ت قواف�ل 

الش�هداء، ومس�تمرون لتحرير آخر ش�رب من 
العراق.

أبْت عش�رية كاملة تعي�ش الحرم�ان والفقر، 
أن تط�أ رأس�ها للطغاة، وترف�ض أن تجلس يف 
قصور ع�ىل جماجم األبري�اء، وتحملوا الفاقة 
الدكتاتوري�ة  مواجه�ن  عالي�ة،  ورؤوس�هم 
بالص�رب ومكابدة العيش، الذي س�عى النظام؛ 

لقط�ع س�بله عنه�م ومطاردته�م، وجاهدوا 
ألجل التح�رر ورفض الضيم، وكانوا مش�اريع 

تضحية، تأمل املستقبل املرق.
ومح�ارصة  األرزاق  لقط�ع  األه�وار  جفف�ت 
املجاهدي�ن، بعدم�ا كان�ت م�الذ، يتنفس�ون 
بالقصب أليام عند محارصتهم، ولم يتوقفوا يف 
أرضهم التي لم يتبقى س�وى أش�جار بسيطة، 

وكان لهم ملحمة بإس�مها س�ميت) الزورة(، 
التي صمدوا وقاوموا الطائرات والدبابات.

من حق العراقين أن يتحدثوا عن تاريخهم، وأن 
يش�اركوا يف أس�تذكار البطوالت والتضحيات، 
وعليهم ان يتحدثوا بفخر؛ عن حلبجة واألنفال 
واملقاب�ر الجماعي�ة، وأن يلتفت�وا اىل مناط�ق 
طالها التهجري والتعسف، وأن ال يشغلهم نعيم 
الس�لطة، بعدم اإللتفات اىل الوراء، والبحث عن 
أس�س النظام الديموقراطي، الذي جاء بالدماء 

التي ما تزال تجري.
آل جوي�رب مناط�ق خاوي�ة، هجره�ا معظ�م 

سكانها، وقد طاردتهم الدكتاتورية، وحرمتهم 
الديموقراطي�ة، ومازالوا مقاومن ومش�اريع 

شهادة.
م�ن حصل عىل املواق�ع عليه أن ي�درك الواقع، 
وأن النظ�ام الديموقراط�ي جاء ع�ىل جماجم 
الش�هداء، وتضحيات األبرياء، والحرمان حتى 
ال تنك�س ال�رؤوس، وتلبي�ة ن�داء املرجعي�ة، 
ونكرانهم من الساسة، ولو كان هنالك إنصاف 
ألقيم له�م املهرجان�ات والرصوح التي تش�يد 
ببطوالتهم، ولكنهم لم يبتغوا املظاهر، وإكتفوا 

أن يكونوا معقل للمقاومن والشهداء.

با�سل حممد

و�ثق �جلابري

»داعش« يف السعودية

معقل املقاومة والشهادة

قد تكون قضية تأخري عملية تسليح العشائر السنية 
م�ن قب�ل الحكوم�ة العراقي�ة, يف املناطق الس�اخنة 
أو املحتل�ة من قب�ل ارهابيي داع�ش, وكثرة الضغط 
اإلعالم�ي ال�ذي يحمل مناش�دات العش�ائر الس�نية 
بتوفري الس�الح له�ا, هي إح�دى أهم األس�باب التي 
تح�اول الحكوم�ة األمريكية التعك�ز عليها, من أجل 
تمرير قانونها بتس�ليح البيش�مركة وعشائر السنة, 
كٌل ع�ىل ح�ده, وأن تتعام�ل معهما كأنهم�ا دولتن 

منفصلتن!
الترصي�ح الذي صدر ع�ن لجنة الش�ؤون الخارجية 
األمريكية, يحوي يف ثناياه قراءات متشابكة ومعقدة, 
ولكن النتيجة ملروع التقس�يم هذا إذا أريد إمضائه 

فعال, هو إغراق املنطقة بحروب تمتد لعقود.
تقسيم العراق اىل مكونات ثالث, يذهب بإتجاه تكوين 
جيوش صغرية, س�وف يتم تسليحها تسليحا كامال, 
كم�ا حصل يف تقس�يم يوغوس�الفيا اىل دول صغرية: 
البوسنة والهرسك والكروات, إال أن التجربة العراقية 
س�وف تختلف كث�ريا, فالع�راق ليس كيوغس�الفيا, 
وال�رصاع املوج�ود يف العراق يختلف عن�ه يف كرواتيا, 
بإعتب�اره رصاع يحم�ل جنبتن, عقائدي�ة طائفية, 
ورصاع عرق�ي, خاصة إذا ربطنا ب�ن موجة الغضب 
العارمة, التي اجتاحت األوس�اط العراقية السياسية 
والش�عبية, بالضد من هذا امل�روع, مع أعداد مئات 

اآلالف من النازحن السنة يف املناطق الشيعية!
تقس�يم العراق س�وف يوفر إمت�دادا خصب�ا للقوى 
اإلقليمية, ليكثر حظورها وتواجدها يف العراق, وعرب 
مروع التقس�يم هذا, س�تزداد حدة الرصاعات بن 
ال�دول اإلقليمية املتنافس�ها, واملح�اور التي تدور يف 
فلكها, خاصة وأن املنطقة تغيل بتنافس محموم بن 
طرفن, أحدهم�ا يحاول وبطريق�ة هوجاء أن يثبت 
وج�وده, وأقص�د به الجان�ب الس�عودي- ارسائييل, 
ومعه بعض دول الخلي�ج, والثاني يحاول أن يخضع 

الكبار لطاولة مفاوضاته, وأقصد به إيران.
ال تحي�ط بالع�راق يف هذه الف�رة أجواء مس�تقرة, 
لنتمكن من القول بأن مروع الفدرالية سوف يقود 
اىل تكوين بلد فدرايل, فاإلصطفاف الطائفي اإلقليمي 
عىل أشده, والحروب اإلقتصادية مستعرة بن طرفن 
دولي�ن كبريي�ن, كل يري�د انه�اك اآلخ�ر اقتصاديا, 
وتداعي�ات ه�ذه الرصاعات له�ا امتداداتها الصغرية 
ال�دول اإلقليمي�ة,  القوي�ة يف  الع�راق, وأسس�ها  يف 

وتداعياتها
الكبرية يف القوى العظمى.

إذن أي عملي�ة تقس�يم س�تحاول اإلدارة األمريكي�ة 
القي�ام به�ا يف الع�راق يف ه�ذه الف�رة, إنم�ا يعني 
س�حب سلس�لة متواصلة م�ن العالقات السياس�ية 
واإلقتصادية اىل الخراب والتشطي والتقسيم, إضافة 
إىل إزدي�اد اإلصطفاف�ات, ب�ن األط�راف الصغ�رية 
والكبرية, خاصة إذا ربطنا كل ذلك بمحاوالت التسلح 
املحموم�ة الت�ي تجري يف ال�دول اإلقليمي�ة, كل ذلك 
يقودن�ا اىل أن عملية التقس�يم املراد اجرائها, س�وف 
تهيئ املناخات املناس�بة إلش�عال حرب كبرية يف أهم 
منطق�ة اس�راتيجيا وجيوسياس�يا يف العالم, وقد ال 
تقت�رص تداعياته�ا عىل نف�س األط�راف املتنازعة يف 

املنطقة, بل إن فايروس اإلصطفافات سوف يمتد
ويتوسع لكل مكان يف العالم. 

وه�ذا ه�و تفس�ري املناش�دات السياس�ية العراقية 
العقالنية, التي تذهب اىل أن اس�تقرار العراق وقوته, 
إنما يعني إستقرار املنطقة وقوتها, ومن ثم إستقرار 
العالم وقوته, وان تقس�يم العراق انما يعني تشظيه, 

وتشظي املنطقة.
جاء مروع القرار األمريكي هذا, يف فرة مثلت فيها 
انقالب للموازين لم يك�ن متوقعا, فإيران التي كانت 
ضمن محور الر, بدأت تتحول شيئا فشيئا اىل دولة 
صديق�ة, خاصة بعد عقد اإلتف�اق النووي مع الدول 
الكب�رية. يف الع�راق, الحكومة الت�ي كان من املتوقع 
أنها س�تنهار, والدولة العراقي�ة التي تأمل الكثري من 
املعادين, للتجربة السياس�ية العراقي�ة الجديدة أنها 
س�تنهار عىل يد داعش, أثبتت تالحم�ا وقوة, خاصة 
بعد اإلنتصارات الرسيعة واملذهلة التي حققتها قوات 
الحشد الشعبي, وفصائل املقاومة اإلسالمية املسلحة 
بمعية الجي�ش العراقي, مما رجح كفة القوة لطرف 

دون طرف.
لذا نجد أن قرار التقس�يم هذا ج�اء, يف ظاهرة ورقة 
تهدي�د وتخوي�ف للحكوم�ة العراقي�ة, م�ن أجل ما 
أس�موه: رضورة ارشاك الكل بالعملية السياس�ية!, 
ولكن باط�ن األمر يثبت أن هناك خوفا دوليا من قوة 
اإلنتصارات التي تحققت لفريق وطائفة دون أخرى. 

حممد �أبو �لنو�عري

مرشوع التقسيم وخيارات 
اهنيار املنطقة

حن أس�تذكر تأريخ 9/٤/200٣ يوم سقوط الصنم اللعن 
وليست بغداد كونها امرأة الجمال واالدب.. يكون الحديث..

لقد كان الجيش العراقي يف جنوب العراق من ضباط ومراتب 
اغلبهم بل معظمهم من املوصل وتكريت، وكان هنالك ايضاً 
طلب�ة الكلية العس�كرية االوىل.. وكان أغلبهم بل معظمهم 
من املوص�ل وتكريت بالعامية )مصاول�ة وتكارته( . حيُث 
ق�اَم أهل الجنوب بحماي�ة الجيش العراق�ي وطالب الكلية 
العس�كرية األوىل. وقام�وا بإطعامه�م وإعطائه�م املالبس 
املدنية كما قاموا بدفن الشهداء اكراماً لهم وعزاً للعراق. ويف 
ذل�ك الوقت قامت اغلب العوائل العراقية الس�اكنة يف بغداد 
بالنزوح من خطر الحرب والذهاب اىل محافظة دياىل وصالح 
الدين، حيُث قام العراقين النش�امى هنال�ك بإيواء العوائل 
النازحة لهم وإس�كانهم يف بيوتهم وتقديم املساعدات لهم. 

حينها كنا شعبناً واحداً ذات عراقية وإنسانية أصيلة.
م�اذا ح�دث اآلن؟ ماذا تغري؟ هل تغ�ريت عرقيتنا أم تغريت 

إنسانيتنا أم نسينا من نحن وما كنا عليه مئات من الشباب 
يقتل�ون ويعدمون ألنهم من الوس�ط والجن�وب مئات من 
الش�باب يقتلون وال ذنب لهم مئات من الش�باب يقتلون يف 
قاعدة سبايكر وبطريقة مؤملة ومفجعة أين ذهبت العراقية 

واألصالة الم نكن شعباً واحداً ماذا حدث االن؟.
وهنا اتس�أل أيضاً ماذا ح�دث للعراق والوط�ن العربي بعد 
دخول االحت�الل االمريكي، هل ج�اء االمريكي جون بايدن 
ب�تخطيطه اللعن لكي يجعل عراقيتنا تحت عنوان "تقسيم 
طائفي�ة قت�ل". نع�م لقد جعله�ا الرئي�س االمريكي بوش 
وجالوزت�ه وبعض من قادتنا الذي خان�وا عراق الحضارات 

وقتلونا وذبحونا وسلبوا حقوقنا "تقسيم طائفية قتل" ثم 
ق�ام جو بايدن بتنفي�ذ املخططات اإلرسائيلي�ة واالمريكية 
الت�ي يريدون بها تقس�يم الع�راق اىل ثالث أقاليم )ش�يعية 
سنية كردية( ونر الطائفية والقتل والدمار ونهب خريات 
هذا البلد لكي يسيطروا عىل الوطن العربي فبعد االنهيارات 
الت�ي لحق�ت بالجي�ش العراق�ي وتبعها الجيش الس�وري 
واالن الجيش املرصي ل�م يبق هنالك أي تهديد عىل إرسائيل 
وأمريكا فقد سيطروا عىل الوطن العربي وكل هذا بمساعدة 
آل س�عود الذين خانوا عروبتهم وأصالتهم وباعوا أنفسهم 
وأصبحوا بيادق بأيدي أمريكا وإرسائيل كل هذا من أجل أن 

تدوم مملكة أل سعود وهيمنة أمريكا وإرسائيل عىل املنطقة 
..وبعد خروج األمريكان من العراق حس�ب االتفاقيات التي 
حدث�ت بن الدول�ة العراقي�ة التي تش�كلت يف ع�ام 2005 
وأمري�كا قامت األخ�رية باحتالل جديد ولك�ن يف وجه أخر 
ع�رب ) تنظيم القاع�دة و داعش ( الذين هتك�وا حرمة هذا 
البلد ونروا القتل والدمار ونحن نرى اليوم املسوغات التي 
س�وغها الكونغرس االمريكي والتي يريدون بها ان يقسموا 
العراق ويتعاملون مع الس�نة واالكراد ك��بلدين وهذا دليل 
واض�ح عىل العمل بم�روع بايدن الخبيث ال�ذي يرمي اىل 
تقس�يم العراق وباإلضافة اىل فش�ل الحكومة االمريكية يف 
العملية السياس�ية يف العراق . ولكن أصالة وبسالة الشعب 
العراق�ي املتمثلة ب��� )الحش�د الش�عبي املقدس والجيش 
العراقي( واللحمة الوطنية س�وف تحول دون ذلك ونش�هد 
اليوم تحري�ر مدننا م�ن االحتالل الجدي�د ومخططات جو 

بايدن وآل سعود تحت راية )الله واكرب(.

بالل حنويت �لركابي

سقوط الصنم ومرشوع بايدن

عندم�ا نس�تنطق الواق�ع املري�ر, ع�ن حقيقة م�ا يجري 
يف مرحل�ة الثقاف�ة والتط�ور العامل�ي, وم�ا توصل�ت إليه 
التكنالوجيا, ورسعة االتص�ال, وربط العالقات بن العالم 
عن طريق اإلنرنت,  ومواقع التواصل االجتماعي, نجد إننا 

نعيش وسط شعارات جوفاء .
قس�وة الضمري, تدم�ي القلب أن ترى م�ن تجلدت قلوبهم 
وتحجرت, أم�ام مغريات الحياة, يج�رون خلف الرغبات, 
مجردي�ن م�ن كل معان�ي اإلنس�انية, يس�ترون خل�ف 

الشعارات الدينية.
اتسم ساستنا بهذه السمات, التي يطلق عليها باملصطلح 
العس�كري )الغ�ش واالختف�اء(, حي�ث تتخ�ذ القطع�ات 
العس�كرية.. شكل ولون مكان تواجدها, سواء كان شجرا 

أم أرضا جرداء.
بما إن الطابع الس�ائد بن عام�ة الناس, هو طابع  التدين 
والعفة, حيث تم تسويق شعاراتهم بهذا االتجاه, لتحقيق 
أهدافه�م, ومصالحه�م وغاياتهم, كان�وا بارعن بدورهم 
التمثييل, وتم اجتذاب الكث�ريون, وتحققت غاياتهم لزمن 
لم يطول كثرياً, فكش�فهم  الخريين من ق�ادة الرأي العام 

لألنظار بالحكمة .
أغل�ب الش�عب العراقي يس�ري خلف قادة ال�رأي, و يطرح 

كل ثقت�ه بهم, فيقول ما يقولون وينطق بلس�انهم, وهم 
املس�ئولون عن واقعنا املرير, وما نعاني اليوم من مصائب 

و دمار, والدماء التي تسيل عىل تربة هذا البلد بذمتهم .
م�ا أروع املقطوع�ات اإلنش�ائية الخطابية, الت�ي يلقيها 
ممثلوا الشعب, يف جلساتهم ولقاءاتهم, الجميع يطرب لها 
ويعيش�ها, وحاصله�ا تعابري جوفاء خالية م�ن الواقعية, 
ع�ىل القائ�د وممثل الش�عب؛ أن يفع�ل ما يق�ول والوفاء 

بالوعود.

عندم�ا يدخ�ل الغري�ب محافظ�ة م�ن محافظ�ات البلد, 
ويتس�ر عليه أهلها, ويس�فك الدماء ويعبث بمقدراتهم, 
ويدن�س رشفهم, يطلبون نجدتن�ا.. وتدفعنا طيبتنا وحب 
الوطن وصفاء قلوبن�ا, وتلبية نداء قادتنا, ونعيد إليهم ما 
سلب منهم, فيحاربوننا بالكذب واالفراء, ال زالوا يحملون 
اإلرث الفكري الحاقد ألس�الفهم,  الذين كانوا يرشقون به 
الرس�ول واله, الذين هم خط ملرجعيتنا الرش�يدة, ضاعت 
القي�م واألخ�الق و اإلنس�انية, وجرفته�ا س�يول الحق�د 

ودفنتها يف زوايا الزمن املرير .
القرارات صعبة إلص�الح واقعنا, والعمل جميعا.. من أجل 
الع�راق, بغض النظر ع�ن الفئات املذهبي�ة, و االتجاهات 

السياسية, إلنقاذ العراق بأي ثمن .

عبد �حلمزة �ل�سلمان

نستنطق الواقع املرير !

فوؤ�د ح�سون



بعد أقل من ش�هر على إعالنها خبر العودة إلى 
طليقه�ا، ع�ادت ونفت الصل�ح بينهم�ا. راندا 
البحيري تعترف بأن هناك جلس�ة صلح حدثت 
بالفعل بينها وبين طليقها رجل األعمال سعيد 
جميل ووالد ابنها ياسين، لكن قبل عقد القران 
حدث�ت أش�ياء كانت س�بباً في فش�ل الصلح، 
وتحّدثن�ا أيضاً ع�ن حلمها في ارتداء فس�تان 
الزفاف، وحقيقة خالفها مع عال غانم بعد آخر 
فيلم لهم�ا »الدني�ا مقلوبة«، وش�كل عالقتها 
بمي عز الدين التي تش�اركها مسلسلها الجديد 

»حالة عشق«.
• ت�رددت أخيراً أخبار عن عودتك من جديد إلى 

زوجك السابق سعيد جميل، فما صحة ذلك؟
بالفعل، حدثت بيني وبينه جلسة صلح، واتفقنا 
على الع�ودة من جديد، لكن قب�ل تحديد موعد 
لعق�د القران طرأت بعض األش�ياء التي ال أريد 
اإلفصاح عنها، لكنها أنهت المس�ألة س�ريعاً، 
وأرى أن تل�ك األش�ياء له�ا عالق�ة بالنصي�ب، 

ولذلك ال أعلّق عليها كثيراً.
• وه�ل تفكرين في الزواج م�رة ثانية وارتداء 

فستان الزفاف؟
ال أفك�ر ف�ي الزواج م�رة أخرى، وال يش�غلني 
حالياً س�وى عمل�ي وتربية ابني ياس�ين، لكن 
حل�م ارتداء فس�تان الزف�اف يراودن�ي دائماً، 
ألنني لم أرتده من قبل في زواجي األول لضيق 
الوق�ت قب�ل ال�زواج وانش�غالي بتحضي�رات 
الزف�اف، وقّررن�ا وقته�ا عق�د القران بش�كل 
عائلي إلنجاز ذلك في الوق�ت المحّدد، لذا كنت 
أرغب في حفل كبير إذا تمت العودة إلى زوجي 
الس�ابق، وأرتدي فس�تان الزفاف للمرة األولى 

في حياتي.
•  ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل »حالة 

عشق«؟
أجس�د ف�ي العم�ل ش�خصية فت�اة وضعته�ا 
الظ�روف واألح�داث، الت�ي م�ّرت به�ا طوال 
حياته�ا، ف�ي حال�ة معين�ة، وأث�رت فيها من 
حي�ث تصرفاتها مع كل م�ن حولها، وهي من 
الش�خصيات المرّكب�ة البعي�دة كل البع�د م�ن 

شخصيتي الحقيقية.
وأعتبر هذا الدور من أصعب األدوار 

الت�ي س�أقدمها، وهذا 
هو سّر حماستي 

ألن�ه  للعم�ل، 
كان تحدي�اً 

لنسبة  با
أن  إل�ّي 
جسد  أ

تل�ك 

الشخصية التي س�تجعلني أظهر إلى الجمهور 
بشكل وطريقة أداء مختلفة تماماً عما ظهرت 

به من قبل في أي عمل قّدمته.
تفاصي�ل  ف�ي  الخ�وض  أري�د  وال 
بش�كل  العم�ل  لك�ن  الش�خصية، 
اجتماع�ي  مسلس�ل  ه�و  ع�ام 

رومانسي،.
ف�ي  تش�اركين  وه�ل   •
ف�ي  أخ�رى  مسلس�الت 

رمضان المقبل؟
م�ن  ع�دد  عل�يَّ  ع�رض 
ت  ا يو ر لس�ينا ا
ت  لمسلس�ال
ف�ي  س�ُتعرض 
رمض�ان المقب�ل، 
اعت�ذرت  لكنن�ي 
جميع�اً  عنه�ا 
دوري  عل�ى  للتركي�ز 
ف�ي مسلس�ل »حالة 
عشق«، ووجدت أن 
ظه�وري في عمل 
ممّي�ز  واح�د 
أفض�ل م�ن 
المشاركة 
أكثر  ف�ي 

م�ن 
مسلسل 

ال  ق�د 
تش�ّكل 
إضافة 

حقيقية لي.
وما يشغلني هو اختيار الدور الجديد والمختلف 
وليس الظهور المتكّرر أو المش�اركة في أكثر 
من عمل في الوقت نفس�ه، وعموماً أش�عر أن 
ذلك أفضل لي حتى أس�تطيع إخراج كل طاقتي 

في عمل واحد فقط.
•وم�اذا ع�ن مش�اركتك ف�ي الجزءي�ن الثاني 

والثالث من مسلسل »سلسال الدم«؟
بعد عرض الجزء األول من المسلسل على قناة 
MBC مص�ر، جاءني العديد م�ن ردود األفعال 
اإليجابي�ة على دوري، ولم أك�ن أتوقع اهتمام 
الجمه�ور بمتابع�ة العم�ل إلى ه�ذه الدرجة، 
خصوصاً أنه عرض في موس�م بعيد من شهر 
رمضان، لكن أحداث المسلس�ل اس�تطاعت أن 
تج�ذب المش�اهد المصري والعرب�ي، وهذا ما 
س فري�ق العمل بأكمله عل�ى تقديم أجزاء  حمَّ
أخ�رى منه، وانتهينا من تصوي�ر الجزء الثاني 
الذي من المفترض عرضه قبل ش�هر رمضان، 

وحالياً نصّور الجزء الثالث من العمل.
وأتوق�ع أن ين�ال الج�زءان الجدي�دان إعجاب 
الجمه�ور وأتمن�ى أن يحققا نجاح�اً أكبر من 
الج�زء األول، ألن األح�داث تط�ّورت بش�كل 
كبير على مس�توى جميع الشخصيات، وهناك 
العديد من المفاجآت التي لم يتوقعها الجمهور 

ستتكشف خالل الحلقات الجديدة.
•ما هو ش�كل العالق�ة بينك وبي�ن عبلة كامل 

بطلة العمل؟
م�ا ال يعرف�ه الكثي�رون ع�ن عبلة كام�ل أنها 
إنسانة في غاية الرقة والطيبة، وأعتبرها مثل 
أم�ي بكل ما تحم�ل الكلمة من معن�ى، ودائماً 
أقول لها: »رغم صغر س�ّنك، إال أن�ك تتعاملين 

معي وتخافين عليَّ وكأنك أمي«.
وم�ن األش�ياء التي ش�جعتني للمش�اركة في 
المسلس�ل، العمل معها والوقوف أمامها، رغم 
أنها ليس�ت المرة األولى التي أعمل فيها معها، 
فق�د تعاونا من قب�ل في مسلس�لي »عفاريت 
السيالة« و»عيش أيامك«، وهي التي رشحتني 
لهذا الدور في مسلس�ل »سلسال الدم«، وأفخر 
بأنني ش�اركت فيه ألنه من األعم�ال الدرامية 
القضاي�ا  العدي�د م�ن  تناق�ش  الت�ي  الهام�ة 

والمشاكل في مجتمعنا.
• كيف تس�تطيعين العمل في السينما والدراما 

في الوقت نفسه؟
أح�رص دائم�اً على تحقي�ق هذا الت�وازن، ألن 
السينما هي التي تصنع تاريخ الفنان، والدراما 
تجعله يصل إلى شرائح كبيرة من الجمهور قد 
ال تذهب إلى الس�ينما، فلكل منهما أهميته وال 
بد م�ن الوجود فيهما حتى ل�و بعمل واحد كل 

عام.
وف�ي الوقت نفس�ه أح�اول عدم التس�رع في 
الموافقة على أي عم�ل فني أقدمه، وبالتحديد 
ف�ي الس�ينما التي تم�ّر منذ فترة بأزم�ة أثّرت 
بش�كل كبير في مس�توى األفالم الت�ي ُتقدم، 
ومعظ�م األفالم التي أش�ارك فيه�ا تهدف إلى 
توصيل رس�الة إلى الجمه�ور، وخصوصاً فئة 
الش�باب، ألنني أعش�ق األفالم الش�بابية التي 
تعتم�د على البطول�ة الجماعي�ة، وراضية عن 
كل األعم�ال الس�ينمائية الت�ي قدمته�ا طوال 

مشواري الفني،.
• هل تقصدين أنك لم تندمي على المشاركة في 
فيلم »بنت من دار السالم« الذي تعّرض النتقاد 

شديد ولم يحّقق النجاح المرجو منه؟
أحترم كل وجهات النظر، وأهتم بس�ماع النقد 
البّن�اء وأضع�ه ف�ي اعتب�اري ف�ي اختياراتي 
المقبل�ة، لكنن�ي أعتز بهذا العم�ل وأعتبره من 
أقرب األفالم التي قدمتها إلى قلبي، ألنني أديت 
من خالله دوراً مختلفاً، س�واء تمثيالً وشكالً، 
إذ ظه�رت في�ه بالحجاب من خالل ش�خصية 
فت�اة مقه�ورة تعان�ي العدي�د م�ن المش�اكل 
األس�رية، وتتزوج برجل يكبرها بأربعين عاماً 
وكانت تحّبه، لكنها اكتشفت أنه يعاني مشاكل 

نفسية أجبرتها على االنفصال عنه.
وأعتقد أن الشخصية المست الكثير من الفتيات 
والشبان، لدرجة أن البعض من جمهوري طلب 
مني وقته�ا ارتداء الحجاب إلعجابهم الش�ديد 

بشكلي به.
أما بالنس�بة إلى عدم تحقي�ق الفيلم اإليرادات 
المرجوة منه، فأعترف بذلك، لكّن لهذا أس�باباً 
أخرى بعيدة من جودة العمل وهي طرح الفيلم 
ف�ي توقيت غير مناس�ب، وانش�غال الجمهور 
باألح�داث السياس�ية التي كانت مش�تعلة في 

ذلك الوقت،.
• م�اذا ع�ن ردود األفع�ال على فيلم�ك »الدنيا 

مقلوبة« الذي ُعرض أخيراً؟
الفيلم يعتمد على فكرة جديدة ومختلفة، وهي 
فك�رة خيالي�ة من وح�ي المؤل�ف تعتمد على 
تحويل مصر إلى أميركا والعكس، وهذا أكثر ما 
جذبني إلى الفيلم، وكذلك أُعجب الجمهور بتلك 
الفك�رة وانهال�ت عليَّ التعليق�ات بعد عرضه، 
عب�ر حس�ابي الش�خصي على »فايس�بوك« و 
»تويت�ر«، تؤك�د لي س�عادتهم بالفيل�م، بل إن 
هناك العديد م�ن جمهوري أكدوا أنهم حضروا 

الفيلم أكثر من مرة لشدة إعجابهم به.
• وم�ا حقيق�ة وجود خالفات بين�ك وبين عال 

غانم التي تشاركك البطولة؟
هذا الكالم ال أس�اس له م�ن الصحة، وال يوجد 
أي خالفات بيني وبين عال وعالقتنا جيدة جداً، 
س�واء قبل تصوير الفيلم أو بع�د االنتهاء منه 
وعرض�ه. كما أننا على عالقة صداقة وأكنُّ لها 

كل الحب واالحترام.

إصابة عال غانم يف املطلقات
 

القاهرة: أصيبت الفنانة عال غانم بكدماٍت بقدمها نتيجة س�قوطها على األرض خالل تصوير أحد المش�اهد 
في مسلس�لها الجديد "المطلقات" الذي انطلق عرضه مؤخراً على شاش�ة قناة TeN. وش�عرت باأللم جراء 
اإلصابة مساء أمس األول، األمر الذي دفعها لتطلب المسكنات من األطباء حتى تتمكن من استكمال تصوير 
دورها في مسلسل "سلسال الدم" حيث كان يفترض أن تتوجه لتصوير عدد من المشاهد الداخلية للمسلسل 

في بالتوهات مدينة اإلنتاج االعالمي.
ُيذكر أن "غانم" تتنقل يومياً بين بالتوهات التصوير ألكثر من 18 ساعة بسبب ارتباطها بأكثر من عمل فني 

ر الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم" الذي سُيعَرض بعد شهر رمضان. خالل الفترة الحالية، فيما ُتصوِّ

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )960(  االحد 3  آيار  2015 9-8
بيروت:  ُيِطل الفنان آسر يس بوجوٍه متعددة على جمهوره هذا العام ومنها الوجه الجديد الذي سيظهر به 
في مسلسل "العهد" في الموسم الرمضاني 2015. ويختلف الدور الذي يلعبه "يس" في هذا المسلسل كليًا 
عن شكله في فيلم "من ضهر راجل". ونال "يس" إعجاب الجماهير بهذه الشخصية حيث ظهر ذلك بوضوح 
عندما ُطِرَحت الصور على مواقع التواصل اإلجتماعي وخاصًة عبر صفحة المسلسل الرسمية على"فيسبوك".
ُيذكر أن مسلسل العهد من كتابة محمد أمين راضي ويخرجه خالد مرعي وينتجه طارق الجنايني ويشارك 
في بطولته كل من كندة علوش، غادة عادل، أيتن عامر، أروى جودة، هنا شيحة، صبا مبارك، سلوى خطاب، 
صفوة وصبري فواز، ياسر المصري، شيرين رضا، وليد فواز وأحمد مجدي.هذا ورفض "يس" الحديث عن 
تفاصيل دوره مؤكدًا أنه يفضل أن يراه الجمهور في رمضان خاصًة انه ال يشبه أي دور قدمه من قبل.علمًا 
أنه يواصل في الوقت نفسه تصوير فيلمه "من ضهر راجل" الذي يلعب فيه دور مالكم وسيتم عرضه خالل 
العام الجاري. وهو من كتابة محمد أمين راضي في أولى تجاربه السينمائية فيما يخرجه كريم السبكي في ثاني 
تجاربه بعد "قلب االسد"، ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة، ياسمين رئيس وصبري ووليد فواز. 

القاهرة: إختارت إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي 
لدول حوض البحر المتوسط الفنانة سوسن بدر لتكون 

الممثلة الوحيدة التي سيتم تكريمها خالل الدورة رقم 31 
من المهرجان والمقرر إقامتها خالل الفترة من 3 وحتى 

9 سبتمبر)أيلول( المقبل.وينعقد المهرجان تحت شعار 
م "بد"ر عن مسيرتها السينمائية  "السينما مستقبل" ويكرِّ

التي قدمت خاللها أكثر من 35 فيلم سينمائي، تنوعت 
أدوارها فيهم بشكٍل كبير. كما قررت إدارة المهرجان 

تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والسيناريست 
والمنتج فاروق صبري الذي يشغل راهنًا منصب رئيس 

غرفة صناعة السينما.

ساندي تطرح كليب روحو قولوا  عرب يوتيوب
 

طرحت المطربة المصرية ساندي أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على 
موقع يوتيوب.االغنية حملت اس�م روحوا قولوا، وهي من اغنيات البومها االخير "حلوة جدا" 

وظهرت ساندي في الكليب بطبيعتها وخفة ظلها. 
روحوا قولوا من كلمات تامر حسين، ألحان حسام بدران وتوزيع أحمد ابراهيم وإخراج حسام 

بدران. 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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1394  قناة فضائية عربية       
 واخيرا كشف اتحاد اذاعات الدول العربية ومن خالل تقرير 

جمل�ة م�ن المعلومات والوثائ�ق التي تصح�ح المعلومات 
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راندا البحريي: فستان الزفاف حلٌم يراودين 



بيدر البرصي تغني للسالم يف هولندا
بغ�داد: أحي�ت الفنان�ة العراقية المقيمة ف�ي هولندا بيدر البص�ري حفلين في مدينت�ي زايس�ت ودورن الهولنديتين مع 

"أوركس�ترا أمستردام السمفونية" و"كورال زايس�ت" وغنت إحدى أغنياتها باللغة العربية. وتحدثت ل�"إيالف" فأعربت 
عن س�رورها بتواصل مش�اركاتها في حفالت الس�الم التي ُتقام في هولندا، الفتة ألنها ش�اركت لغاية اآلن ب� 91 حفلة. 

وقال�ت: قدم�ت العم�ل الموس�يقي الكبي�ر األول Requiem لمؤلفه 
Gabriel Fauré، وكذل�ك العم�ل الموس�يقي Stabat Mater  لمؤلفه 
Karl Jenkins، وش�اركني ف�ي الغن�اء اإلنفرادي كل م�ن المغنيتين 
 Michael والمغني الكولمبي Iris Van Wijnenو Floor Van Der sluis

.Sven Boogert  بقيادة المايسترو ،Wilmering
وأضاف�ت: قدمت العمل مع أوركس�ترا أمس�تردام وكورال س�قراط 
المش�هورين حي�ث أنها األوركس�ترا والك�ورال األقدم ف�ي مدينتي 

أمس�تردام وزايس�ت، وتتراوح أعم�ار العازفين والمغني�ن فيها من 
األربعي�ن إل�ى التس�عين عام�اً. وع�دد العازفين م�ع الك�ورال نحو 
تس�عين ش�خصاً. وكان الحف�ل ممي�زاً بحض�ور الكثير م�ن قائدي 
"األوركس�ترات" من مدن مختلفة من هولن�دا وبلجيكا والجمهور 

كان من مختلف أنحاء هولندا.
وأوضح�ت أنها قدم�ت مقطوعتي�ن باللغة العربي�ة وغنتهما على 
طريق�ة ف�ن ال�"اكابي�ال"، وهو  عبارة ع�ن ارتج�ال. ولكن يؤخذ 
به نفس�اً طوي�اًل جداً. وهو فن اس�تعراض س�معي يس�تغني عن 
المصاحبة الموسيقية باآلالت، ويستعاض عنها بالصوت البشري 
م�ن كل الطبقات من الس�وبرانو  الى الباص. وش�رحت أن جمعية 
األوكس�ترا والك�ورال قد نظم�ت هذين اإلحتفالين ضمن أس�بوع 
للس�الم يقام في مدن مختلفة بهولندا حيث كانت جميع الحفالت 
موس�يقية فق�ط م�ن دون غناء ما ع�دا الحفلتين اللتين ش�اركت 
بهما. وقالت: لقد قدمت أيضاً أربع مقطوعات أخرى مع المغنين 
اآلخرين وكلها ثنائيات من داخل العملين السابقين، وغنيت أوبرا 
بالالتين�ي وبالعرب�ي. وتبت�دئ كل أغنية بكلمات "زهرة للس�الم 

أتيت لكم .. زهرة للس�لم أنا".واختتمت "البصري" حديثها بالقول: 
أنا سعيدة ألنني واحدة من المغنيات الثالث األوائل في هولندا اللواتي تتم دعوتهن لحفالت السالم، خاصًة أن اإلختيارات 
له�ذه الحفالت تك�ون صعبة. ففي حفالت الس�الم تحديداً ينتقون األش�خاص العازفين والك�ورال والمغنين، علما أنني 

شاركت في 91 حفلة للسالم ولم يبق لي غير 9 حفالت للسالم ويحتفلون بي.

جنيفر لوبيز املتحدثة الرسمية للحمالت اخلريية لألطفال  
س�تتولى المطربة األمريكية، جينيفر لوبيز، منصب المتحدثة باس�م الحملة الخيرية لجمع مس�اعدات 
لمؤسس�ة أطفال سان خورخي في بورتوريكو التي سيعلن عنها في وسائل اإلعالم الرئيسية بالجزيرة 
الكاريبية.وأعلنت المؤسسة في بيان أن الحملة التى تحمل عنوان "ضع أموالك حيث تقع المعجزات"، هي 

جزء من مبادرة في كل الواليات المتحدة ل�"ش�يلدرمز ميراكل نيتوورك هوس�بيتلز" التي تقوم بأنشطة 
لجمع مساعدات لمئات المؤسسات المتخصصة في تحقيق الرخاء لالطفال- وفقا لما ورد في ديلي ميل. 

وسيخصص إجمالي المبلغ المجمع لمؤسسة أطفال سان خورخي لفائدة الصغار في بورتوريكو، وسيتم 
اعتباراً من اآلن شراء "بالونات المعجزة" في عدة متاجر بالجزيرة. 
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أكد الفنان محمود قابيل انتظاره قرار المحكمة في القضية التي أقامها ضد 
حسين فهمي، واتهمه فيها بالسب والقذف، رافضًا الكالم على أي تفاصيل، 

ألن القضية اآلن أمام المحكمة التي حددت 9 أيار/ مايو للنطق بالحكم. وكان 
حسين فهمي قد اتهم محمود قابيل بالكذب، أثناء استضافة وفاء الكيالني له في 

برنامجها »الحكم«، وهو ما اعتبره قابيل قذفًا وسبًا في حقه.
 من ناحية أخرى، نفى قابيل أن يكون قد وافق على مشاركته غادة عبدالرازق 
بطولة مسلسلها الجديد »الكابوس«، وقال: »ال أعمل مع غادة عبدالرازق، وكان 
هناك مسلسل تحّمست له بعنوان »جداول«، لكن توقف العمل عليه ألسباب ال 
أعلمها«. وعن فيلمه األخير »هز وسط البلد«، قال: »ردود األفعال عليه فاقت 

توقعاتي وأسعدتني«.

تعرضت النجمة الشابة منة فضالي ألزمة صحية أثناء 
تصوير مشاهد مسلسل »وش تاني«، الذي تشارك 

كريم عبدالعزيز بطولته ويعرض في رمضان 
المقبل... حيث أصيبت بنزلة برد حادة بسبب سوء 
األحوال الجوية في مدينة الغردقة التي كانت تصور 

بها، لكن منة لم تتوقف كثيرًا عند أزمتها الصحية، 
وقررت السفر إلى باريس للحصول على فترة راحة 

واستجمام أليام عدة، واستغالل تلك الرحلة في 
شراء بعض األزياء واألكسسوارات الشخصية، والتي 
ستستخدم بعضها أيضًا في تصوير المشاهد المتبقية 

لها في المسلسل.

رغم وجود أكثر من فيلم في دور العرض حاليًا، لكن الصراع 
على المقدمة يقتصر على فيلمين هما »زنقة ستات« لحسن 
الرداد وإيمي سمير غانم و »كابتن مصر« لمحمد إمام وعلي 

ربيع. وفي الوقت الذي أعلن فيه الرداد أن فيلمه حقق ثمانية 
ماليين جنيه إيرادات في أول أسبوع عرض، وأن السينمات 

تشهد زحامًا جماهيريًا غير مسبوق شاهده بنفسه وهو 
يتنقل بينها... رد محمد إمام مؤكدًا أن فيلمه حقق ستة 

ماليين جنيه في ستة أيام فقط، ووصف تلك اإليرادات بأنها 
أعلى ايرادات يحققها فيلم في موسم مثل »شم النسيم« 

خالل تاريخ السينما كله.وال يزال صراع المقدمة ساخنًا بين 
النجمين وفيلميهما.

مي سليم ترتدي فستان الزفاف مع محادة هالل
 

القاهرة: إنتهت الفنانة مي سليم من تصوير دورها في مسلسل "ولي العهد" مع الفنان حماده 
هالل والمقرر عرضه خالل ش�هر رمضان المقبل. وارتدت "سليم" فستان الزفاف خالل تصوير 
آخر مش�هد لها بالمسلس�ل مع الفنان حماده هالل والذي تم تصويره حتى الساعات األولى من 
صب�اح الي�وم التالي، فيم�ا حرصت على التقاط ص�ور الزفاف برفقة "هالل" خالل جلوس�هما 
معاً في الفرح الذي ش�هد حضور غالبية أبطال المسلس�ل.هذا وانتهى المخرج محمد النقلي من 
تصوير أحداث المسلسل ليكون أول عمل درامي جاهز للعرض خالل شهر رمضان المقبل، حيث 

بدأ مونتاج حلقات العمل، الذي تشارك في بطولته الفنانة لوسي.
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عبدالجبار العتابي
بغداد: يتعّرض الفنانون للكثير من الش�ائعات 
التي ُتعلِن موتهم أو تعّرضهم لحوادث مختلفة 
مروراً بشائعات الصداقات والعالقات الخاصة 
م�ن أخب�ار زواج وط�الق، وصوالً لش�ائعات 
الس�فر والمنع من الس�فر، فضالً عن اختراع 
مشاكل ال صحة لها. والغريب أنه رغم التكذيب 
المس�تمر له�ذه الش�ائعات يس�تمر البع�ض 
بهواي�ة إطالقه�ا. فقد أعلنت هذه الش�ائعات 
م�وت العديد من الفنانين ألكثر من مرة، األمر 
ال�ذي أزعجه�م وجمهورهم. وأكث�ر الفنانين 
الذين تعرضوا لش�ائعة الوفاة ولمرات عديدة 
هم ياس خضر، مائ�دة نزهت، أمل طه، جالل 
كامل، خالد جبر وماجد ياسين. لكن المفاجئ 
ف�ي بع�ض الحاالت ه�و أن بعض الش�ائعات 
ُتطلَق من داخل الوس�ط الفني العراقي نفسه، 
وذلك من خالل األحاديث بين الفنانين بس�بب 
البطال�ة التي يعان�ون منها بع�د توقف عجلة 
الدرام�ا بس�بب حالة الح�رب. كم�ا أن بعض 
الفنانين يطلقون الشائعات بأنفسهم ألسباٍب 
ع�دة أهمها إث�ارة انتب�اه اآلخري�ن. "إيالف" 
طرح�ت ه�ذه المس�ألة وبحثت بمس�بباتها، 

وتعُرض اآلراء في ما يلي:

ل عدم الرد على           محمد هاشم: أُفضِّ
الشائعات

وصّرح الفنان محمد هاش�م أن شائعة الوفاة 
تزعجه كثيراً، وقال: كل من يعمل في الوس�ط 
الفني يتعرض للش�ائعات ألنه تحت األضواء. 
ق�د يصدقه�ا البع�ض فتنتش�ر وتتضخم وقد 
اليصدقه�ا أحد. لك�ن هناك ش�ائعات ُيطلقها 
الفنان على نفس�ه من أجل الش�هرة وليضمن 
ديمومة حض�وره وتداول إس�مه. وهناك من 
ُيطلِق الش�ائعات عن حقد في سياق المنافسة 
غير المش�روعة. وأضاف: إن الصعوبة تكمن 
في ق�درة الش�خص عل�ى دحض الش�ائعات 
الت�ي ُتطلَق عنه. وأنا أعتق�د أن عدم الرد على 
الش�ائعة أفض�ل حت�ى تنتهي دون س�جاالت 
تبقيها حاضرة. وقال:آلمتني ش�ائعات الوفاة 
فهي موِجعة بالنس�بة لآلخري�ن وليس فقط 
للفنان ال�ذي يق�ع ضحيتها. ولق�د أزعجتني 
جداً ش�ائعة موت الفنان جالل كامل. فحينها 
كان ف�ي عم�ان وهاتفه مغلقاً، ولم نس�تطع 
اإلطمئنان عليه س�ريعاً كما نفعل مع زمالئنا 
الفناني�ن الذي�ن نتصل بهم عل�ى الفور لنتأكد 

من سالمتهم.

فائزة جاسم: بعض الفنانين يطلقون 
الشائعات على أنفسهم!

أما الفنانة فائزة جاس�م فق�د أكدت أن بعض 
الفناني�ن يطلقون الش�ائعات على أنفس�هم، 
وقال�ت: تكث�ر الش�ائعات حالياً لع�دم وجود 
ش�غل وال عم�ل ل�دى الفناني�ن. فيصبح عقل 

الفن�ان منتج�اً، لك�ن بطريقة س�لبية يخترع 
فيها الش�ائعات. فطالما ال يوجد شغل فهناك 
ش�ائعات، وال يمك�ن حصرها ألنه�ا متنوعة 
ومختلف�ة. وأضاف�ت: هن�اك أن�اس يطلقون 
الش�ائعات ألس�باب خاص�ة بهم. أم�ا الفنان 
فيشيعها بنفسه عن نفس�ه  لغاية الشهرة أو 
لكي يشعر بمحبة اآلخرين له أو ربما من أجل 

امرأة إن كان رجالً أو ألغراٍض معينة.
وعّبرت عن رأيها قائلة: هذا أمر مزعج للفنان 
وجمه�وره. وأكثر الش�ائعات الت�ي أزعجتني 
وآالمتني هي التي تعرضت للفنانة أمل طه التي 
سمعت عنها هذه الشائعة أكثر من مرة وكنت 
في كل مرة أحزن عليها بش�دة. وكذلك تألمت 
لش�ائعة وفاة جالل كامل. وأذكر أن عامالً في 
محطة تعبئة الوقود جاءني ليخبرني أن جالل 
كام�ل مات. فش�هقت ف�ي تلك اللحظ�ة، ولم 
أعرف كيف أش�غل محرك  السيارة. فقد بادت 
اعصابي تماماً. وختمت متمنية العمر الطويل 
والصح�ة والعافية لجميع الفنانين، وأملت أن 

يتعاضد الجميع لوقف الشائعات.

عزام صالح: 
البطالة تسبب انتشار الشائعات

من جانبه، أكد المخرج عزام صالح أن البطالة 
هي المس�بب النتشار الش�ائعات، وقال: تكثر 
الش�ائعات في الوس�ط الفن�ي ألن الفنان في 
الواجهة دائماً. فحين قلّت اإلنتاجات وتقشفت 
الدولة، اصطدم الفن�ان بهذا الواقع. والظاهر 
أن البع�ض يخلق ش�ائعات عن نفس�ه ليضع 
اسمه في الواجهة من جديد. حتى بتنا نسمع 

عن مرض أحدهم أو زواجه أو سفره بال عودة 
أو اعتزاله، وغيرها.

وش�رح: نحن عاطلون عن العمل اآلن بس�بب 
تقش�ف الدولة. ولذلك ال يجد البعض س�بيالً 

الش�ائعات.  عب�ر  إال  حض�وره  إلثب�ات 
البل�د. لك�ن  الفن�ي واجه�ة  فالوس�ط 
برأيي، طالما أن العراق في حالة حرب، 
فمن المف�روض أن يك�ون هناك عمل 
للفن�ان حتى يق�وم بالترفيه عن وجع 
الن�اس. ويج�ب أن  تعم�ل الحكوم�ة 
على امتصاص األزم�ة وكل ما يحدث. 
لكنه�ا، لألس�ف، أغلق�ت ب�اب اإلنتاج 
الفني نهائياً. وبذلك أحدثت فراغاً، األمر 
الذي أكثر من جلسات الفنانين الفارغة 
إال من تناقل األخبار والش�ائعات التي 

تنتشر بسرعة عبر "القيل والقال".
م�ن جانبه، ق�ال الصحافي س�امر 
المش�عل إن أغرب مش�هد وأصعب 
موقف هو أن ترى شخصاً حياً بعد 

ممات�ه! فهذه الحال�ة ال تحدث، 
العراق.  اال في 

لمش�هد  ا و
ت  ب�ا

ر  يتكر
بي�ن 

الت�ي  األخب�ار  خ�الل  م�ن  واآلخ�ر،  الحي�ن 
يحل�و للبعض نش�رها عب�ر مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي، كالش�ائعات عن م�وت الفنانين 
الت�ي باتت تطاردهم بكثرة ه�ذه األيام. وهي 
تكش�ف عن حالة مرضية لنفس�ية باحثة عن 
جذب انتباه اآلخرين من خالل نش�ر خبر وفاة 
فنان ل�ه مكانته بي�ن الناس. ويق�وم البعض 
بفبرك�ة ه�ذه الش�ائعات ويتالع�ب بأعصاب 
الناس فق�ط كي يحصل على أعلى نس�بة من 
التعليقات والمش�اركات...! وأضاف: كان آخر 
مسلس�ل  لنشر الش�ائعات ما ُنِش�َر عن وفاة 
الفنان الكوميدي ماجد ياس�ين، لتتسع دائرة 
الحديث عن األخبار الكاذب�ة بهذا الخصوص. 
فقد سبق أن اخبرني الفنان الكبير ياس خضر، 
وهو في أقصى درجات اإلنزعاج، أن هناك من 
أعل�ن مماته للم�رة الثامنة عل�ى التوالي عبر 
الش�ائعات، حي�ث قاله�ا لي بحرق�ة: "الناس 

تتاجر بموتنا ونحن على قيد الحياة "!!.
وخت�م المش�عل قائالً: مروجو ه�ذا اللون من 
الش�ائعات عليهم أن يدركوا أن الفنان إنس�ان 
قب�ل كل ش�يء، وأن خب�ر وفاته يس�بب األلم 
واألذى لمحبي�ه وأقاربه. ويجب أن يفهموا أن 
الفن�ان ليس أداة لإلثارة واللهو، إنما هو قيمة 
إنسانية وثقافية، وهذه الشائعات تكشف عن 

خواء حضاري لدى مروجيها.

البطالة الفنية يف العراق تفتح باب الشائعات
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النهر 
رجب ال�شيخ

ً أحضر مبكرا

ألضع اقدامي .. 

على ضفاف ذلك النهر

النهر ينتظرني

يفهم سري 

وأفهم سبر أغواره

كان شاهدا 

يوم عقدنا الصفقة األولى

عند صخرة الملتقى

عندما مسح الدمعة 

إلحاره،، 

أول لقاء كان لعاشق

مراهق،،،

ال يعرف غير اللهو والضياع،،

تعلمت منه كيف أكتم

أسراري ،،،

فكتب اول بيت من الشعر

كبرت .. والزال يمسح على 

راسي .. 

يا ولدي ... الحب يشبهني .....

احلواس تستعيد طبيعتها
عندما نهضت في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق 
صب�اح اليوم ش�عرت بوخز في راس�ي ينب�ع من داخل 
الجمجمة وفي ظرف ثوان قليلة تغير كل ش�يء فقد بدا 
ل�ي انه الجنون بعينه فقد اصبحت اس�مع بعيني وارى 
باذني واتذوق بانفي واش�عر من خالل قدمي وانتابتني 
مشاعر الضيق والعبث، انه جنون ولكن ماذا عساي ان 

افعل؟
عرض الرئيس الفرنس�ي اصطحابي الى فرنسا لغرض 
عرضي على مجموعة من االطباء والعالج في المشافي 

الفرنسية لكن قدمي رفضت بشدة وقالت :
التذهب النهم يريدون االس�تيالء على راس�ك وذكرتني 

بفوكو
لس�ت مستعدا للتخلي عن راسي الذي اصبح اليالؤمني 
الن حجم�ه تض�اءل ، من الجح�ود ان اتخل�ى عنه، لذا 

سابقى اقول :
انه يالؤمني وهذا كل شيء

الشيء الذي اقدره االن ان المقربين لي شعروا بندم كبير 
واس�ى بالغ اال زوجتي التي جلبت فريقا من الش�رطة 
لكي تنعم بالراحة فكلما كان الرجل مثل جذع الش�جرة 
الت�ي تنبت قبالة الدار كان افضل،عندئذ اهتممت باالمر 

فالمرء يبدا حياة جديدة دائما
اضط�ر اح�د االطب�اء ان يعالجن�ي بام�راة صفعته�ا 
ف�ي جلس�ة الع�الج االولى واكتش�فت انه�ا تعاني من 

س�لس البول فاس�تبدلها بامراة تعاني من عوز جنسي 
مؤل�م باالضاف�ة ال�ى اضطراب ف�ي وظائف جس�دها 
الفسيولوجية يجعلها التعرف ان كانت انثى ام ذكر، اال 

ان الشيء الذي تعترف به هو شذوذها، كانت تقول :
المثيل له�ذه المتعة .انها تجعلني اتنفس،وتس�تدرك..
لكني ابح�ث عن رجال يحطمون ابوابي لكي اس�تطيع 
الخ�روج عالجي لم يك�ن ناجحا فالطبيب مس�تعد الن 
يبدو في ذروة غضبه لحظة يراني وكان قوة ما ارغمته 
على رؤيتي فش�كله يتغير بس�رعة كبيرة واصابع يده 
تصبح طويله وعيون�ه تجحظ وعموده الفقري يلتوي 
ويبدا بنشر المخاوف مع احداث الضجيج، ضجيج قوي 
وكثيف ولكني الابالي بصراخه الذي يشتت انتباه قدمي 

حينما يصرخ بشدة :
النجدة ....النجدة

وبتعجل تمت احالتي الى مستش�فى االمراض النفسية 
والعصبي�ة الكائ�ن ف�ي اط�راف المدينة والذي يش�به 
الثكن�ة العس�كرية الن الجرذان تتكاث�ر فيه، واصبحت 
حركت�ي بطيئ�ة بع�د ان اصابن�ي احدهم بحج�ر على 
جمجمتي فتركها مفتوحة ويظهر منها للعيان دماغي 
االبيض الهالمي ،وبّت اخش�ى من العصافير ان تلتهمه 
وفسرت قدمي االمر بانه عنف مبالغ فيه ضد االنسانية 
،وتس�مرت الى الفراش وانا ارتق�ب اللحظة التي يمكن 
فيه�ا ان اثبت فيها ان حواس�ي قد اس�تعادت طبيعتها 

وليس كما يظن االخرون

ق�شة بقلم هيثم الطيب

اهنم يرسقون الوطن

أفكاري الحبلى بالعشق , رحمها ال يتسع اال للقصائد
وأن�ت تروي وجودك بالحرف تحولت من نطفة لرفيق 

درب عبر ألف قصيدة , 
وم�ا زلت كلما تعثرت بالمكان اجدك تس�حبني لبقعة 

أرض غريبة , نمارس فيها الحب , واألنتظار
أخبرك انهم يس�رقون الوطن ترس�م ألف شجرة حول 

مكاننا لتخفي مالمح الدمار ,
الزالت دموع ذاك الطفل في مخيلتي وهو يحمل رغيفا 
اس�مر ويبك�ي , بنظرة عت�ب واحدة , امس�ح دمعة , 
وارس�م لك جدوال من الهي�ام , وادعي كل القناعة , لم 

يكن يبكي , كان يلعب بحجر االمل وسقط , على رأس 
أفكاره المستحيلة .. 

لم تع�د موق�دة بيتنا المتس�اقط تحوي حطب�ا , وقد 
أبتلعت اخر قصيدة باالمس , 

كم ربيع علي أن أنتظر الكتب ديوانا يقيني برد الشتاء 
القادم , وكم حلما س�أغرس لتولد قبلتك اول القصيدة 

, لترضي حروفي كل العشاق , ابيعها , بدراهم روحي 
, فأشتري 

اطارا جديدا لصورتك الخالدة في مخيلتي ...؟!
وقد انتاب إطارها القديم الصدئ , من مخاض الوالدة 
المتعث�رة ... المتأخ�رة ,,, الجائع�ة لها موق�دة بيتنا 

وعاشق كسول ينوي صيد امرأة دون تعب ...

أنا وجّدي وأفريام 
رواي�ة “أنا وج�ّدي وأفيرام”، لزياد احمد محافظ�ة والتي تقع في 218 صفحة 
من القطع المتوس�ط، تحاول أن تفس�ر ه�ذه الحالة المربكة، الدافعة بش�كل 
فطري للتخلص من المحتل بصيغ وجوده المختلفة، حيث تنفتح الرواية على 
عالم من األس�ئلة المقلقة، دافعة بالقارئ نح�و معالجة أكثر عمقا للطريقة 

التي ننظر بها إلى اآلخر.
وتحك�ي الرواية المس�توحاة من أحداث حقيقية، لقصة ش�اب فلس�طيني 
تضط�ره ظروف الحياة، للعمل في بيت للعج�ز في تل أبيب مطلع ثمانينات 
الق�رن الماضي، وهناك يق�ّدر له االحتكاك اليومي بنماذج بش�رية، أزاحها 

المجتم�ع اإلس�رائيلي من دائرة اهتمامه، ويك�ون عليه حينها أن يعتن�ي بهؤالء الذين 
يشكلون في سلوكهم الجمعي، صورة للمحتل وبشاعته، ليجد نفسه أمام حالة صادمة لم يسع إليها 
يوما. وتمضي الرواية التي تجري أحداثها في فلس�طين وعّمان وبغداد وأبوظبي، لتكش�ف شيئا من 

مصائر شخصياتها المعلقة، والمخاوف تتربص بهم من كل اتجاه.

ندما يتحرك النطع
 

صدر عن دار “ليان للنش�ر والتوزيع”، الطبعة الثالث�ة للمجموعة القصصية بعنوان 
“ندم�ا يتح�رك النطع” للكاتبة هن�د فتحي، والت�ي تضّمنت أربع قص�ص بالعامية 
المصرية. تسلط هند الضوء على نقاط مهمة في حياة األسرة المصرية والعالقات 
المعاص�رة بين الرجل والم�رأة من منظ�ور جديد.وتقول هند فتح�ي إنها تتناول 
قصصا من وحي الواقع، وهو ما يضيف ويميز هذه المجموعة القصصية.وتؤكد 
أنه�ا تتح�دث عن وجود النطع بش�كل كبير ف�ي المجتمع، ولذل�ك علينا أن نحدد 
ونحن نربي هل س�نربي “ذكرا” أم “رجال”، وندرك أن هناك في المجتمع العربي 
من يتزوج امرأة ويعتقد أنها ملك مكتس�ب، وذلك هو النطع، كما أن المجموعة 
القصصية هي أربع قصص ألربع قامات من النساء ويجب أن تقام لهن تماثيل.

ويش�بر السيناريس�ت أحمد القصبي أن النطع في اللغ�ة العربية الفصحى يعني 
المتشدق في الكالم

مرڤت غطا�س 

األنثى العربية يف دنيا األسامء واألديان واهلويات
تعتبر رواية “زينب وماري وياسمين”، الصادرة 
ع�ن “المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات”، للكاتبة 
جريئ�ة  محاول�ة  ه�ادي،  ميس�لون  العراقي�ة 
للتعري�ف بتلك اله�وة العميقة بي�ن الحياة وهي 
تأخ�ذ مس�اراتها بعيدا ع�ن الجم�ود والتحجر، 
وبي�ن تلك األف�كار الثابتة والق�ارة التي ال تقبل 
س�وى مفاهيمه�ا، خصوصا وقد اس�تقرت في 
أعماق الذات العربية وثّبتت أقدامها في دهاليزها 

المظلمة.
جميل الشبيبي 

الروائي�ة م�ن خ�الل ش�خصية ياس�مين تثي�ر 
إشكالية الهوية واالنتماء إلى عالم بعيد عنها

تط�رح الروائي�ة ميس�لون ه�ادي ف�ي روايتها 
“زينب وماري وياسمين” إشكالية وجود األنثى 
ف�ي عالم األس�ماء والمفاهي�م المفروضة على 
اإلنس�ان منذ دخوله إلى الحياة: االس�م والهوية 
الديني�ة والقومي�ة واللغ�ة والع�ادات والتقاليد 
فكله�ا معط�ى قبلي يجد اإلنس�ان ضم�ن أطره 
المعدة سلفا، كل ذلك يبدو واضحا من الصفحات 
األول�ى للرواي�ة، حين تس�رد ياس�مين حيرتها 
وخوفها، وقلقها من المصير الجديد الذي وجدت 
نفس�ها فيه دون إرادة منها، ذلك الخطأ الذي لم 
تك�ن طرفا فيه حين وجدت نفس�ها إثر س�بعة 

عشر عاما أرمنية بعد أن كانت عربية مسلمة.
أم�ا كي�ف ح�دث فه�ي الحكاي�ة المركزي�ة في 
الرواية، التي تسردها ياسمين بمونولوج داخلي 
طوي�ل، يخرج م�ن الذات ويع�ود إليه�ا بحركة 
دائرية تتسع وتضيق على ذاتها المعذبة القلقة، 
عبر لغة حزينة في فضاء المقبرة، حيث شواهد 
القبور تحمل أسماء حاضرة من دون أجسادها، 
وفي س�كون مطبق ال تعكره سوى حركة بعض 
زوار المقب�رة، ليكون الس�رد متجه�ا من الذات 

وإلى الذات.

إشكالية اللغة
تمث�ل اللغ�ة في ه�ذه الرواي�ة إح�دى العالمات 
الممي�زة ف�ي س�رد الروائي�ة ميس�لون ه�ادي 
لط�رح األس�ئلة المحيرة الت�ي ال تحتمل إجابات 

م�ن إي ن�وع، فاللغة هن�ا كائن حس�اس يحمل 
عالمه الخاص: جروح تتفتق كل يوم، ومش�اعر 
مس�فوحة دون أن يوقف نزيفها أحد، وانثياالت 
وكوابيس ال تجد من يستمع إليها أو يوقفها، في 
رحلة ش�ائكة نحو المجهول، دون قرار أو نهاية 
م�ن أي نوع، تتكرر فيها جمل س�ردية وعبارات 
تشي بفقدان التوازن والضياع والغربة عن عالم 
ياس�مين الس�اردة والش�خصية األساس�ية في 
الرواية وهي تسرد حيرتها وغربتها في المكان 
الجدي�د ال�ذي وجدت نفس�ها فيه وه�و يحاول 
احتضانها وتعويض سنوات الطفولة والمراهقة 

التي عاش�تها في بيت أبيها محم�د، وما حملته 
م�ن أعباء ثقيلة ج�ّراء المحافظة عل�ى العادات 
والتقالي�د الت�ي تجعل م�ن المرأة كيان�ا تابعا ال 

حرية لها سوى القبول بما يقرره الرجل.
واللغ�ة في هذه الرواية عب�ارة عن جملة طويلة 
تكون الفواصل فيها، فرص�ة اللتقاط األنفاس، 
وهي تس�اير منعطف�ات الحياة المتناث�رة التي 
التق�اط  أن تس�تطيع  عاش�تها ياس�مين، دون 
أنفاس�ها والتأمل ف�ي حياتها، إذ ه�ي مدفوعة 
دائم�ا تج�اه نف�ق يضي�ق تدريجيا كلم�ا امتدت 
س�نوات العمر واكتسب الجس�م جماله وبهاءه 

وتفتحت براعمه، عندئذ تتكاثر األوامر والنواهي 
والممنوع�ات، وف�ي ه�ذه اللغ�ة س�ياحة غي�ر 
منضبطة في أزمنة وأمكنة متباعدة تجد نفسها 
متج�اورة ضمن انثي�االت الذاكرة وه�ي تندفع 
إلى الماضي البعيد باس�تغراق طويل وبإشارات 

قصيرة إلى حاضر السرد.
تثير الروائية من خالل شخصية ياسمين إشكالية 
الهوي�ة واالنتماء إلى عالم تش�كل واكتمل بعيدا 
عنها، وهي ترى نفس�ها وقد دخل�ت أروقة هذا 
العالم دون أس�لحة او اس�تعداد، فماذا يمكن أن 
تفعل امرأة- أنثى ضعيفة وبريئة وجدت نفسها 

تعي�ش في بيئتي�ن متناقضتين لي�س بينهما أي 
ش�يء مش�ترك؟تخرج ياس�مين من بي�ت أبيها 
محمد عبدالواحد المس�لم المتش�دد ض�ّد األنثى 
والمحمل بكل األم�راض االجتماعية لتعيش في 
بيت ماري أمها الحقيقية ومع أبيها المتس�امح 
عبداألح�د، ف�ي بيئ�ة نموذجية ترس�م الروائية 

مالمحها بشكل مؤثر.
خالل ذلك يتكش�ف هذان العالم�ان المتصارعان 
منذ أن وجدا، عل�ى الرغم من مظاهر المصالحة 
الس�طحية بينهما، هنا تتكش�ف الهوي�ة الدينية 
بكل جبروتها وقوة تأثيرها على الذات الضعيفة 
التي ال تم��لك س����وى اندحارها وتقه�قرها 

وانزوائه.

الموقف من المرأة في مجموعة النواهي 
والمحرمات

رواية “زينب وماري وياس�مين” تحاور نس�قا 
مضمرا ومتواريا في الثقافة العربية اإلسالمية، 
يتعلق بالموقف من المرأة، ويتمثل في مجموعة 

النواهي والمحرم�ات والممنوع�ات، بما يجعل 
الم�رأة “حرم�ة”، كل ش�يء فيها يثي�ر الغريزة 
الش�يطانية وي�ؤدي إل�ى انحراف�ات مؤذية من 
وجه�ة نظر ه�ذه الثقاف�ة، وهي ثقافة س�ائدة 
بق�وة الدي�ن حت�ى لو كان�ت خ�ارج أطروحاته 
األساسية، فهي تستند على الدين وكأنها المعّبر 

الوحيد عنه.

الهوية الدينية
يؤك�د الباح�ث البحريني ن�ادر كاظم ف�ي بحثه 
عن “تمثيالت اآلخر: صورة الس�ود في المتخيل 
العربي الوس�يط” أن الثقافة العربية اإلسالمية 
تتصف بآليتين متعارضتي�ن، األولى آلية الجذب 
والدمج واالحتضان التي تعتمد مبادئ اإلس�الم 
كرس�الة عالمي�ة توحيدي�ة ته�دف إل�ى هداية 
الناس أجمعين، أما اآللية الثانية فهي آلية الطرد 
كتعبير عن تحصي�ن الهوية ضّد اآلخرين، وبهذا 
المعن�ى تكون اآللي�ة األولى ثقافية متس�امحة 
ومنفتحة فيما تصنع اآللية الثانية هوية منغلقة 

ومتوحشة ومتصارعة مع اآلخرين.
وإذا كان ه�ذا البح�ث يعالج صورة األس�ود في 
الثقافة العربية إّبان العهد الوسيط، وهي ثقافة 
س�ائدة ف�ي ذل�ك العالم ف�إن صورة الم�رأة في 
التراث نفسه قد تشبعت بثقافة الطرد إزاء المرأة 

باعتبارها موطن الغواية والشر والرذيلة.
ف�ي م�رآب الجري�دة تس�رد البطل�ة لصديقتها 
الصحفية معاناتها مع زوجها إبراهيم الذي عاد 
بع�د هج�رة طويلة قضاه�ا في ب�الد الغرب، ثم 

“خلع قناعه بعد الزواج،
 واتض�ح أن�ه يري�د خليل�ة وخادم�ة ال إنس�انة 
محترم�ة”، وتتس�اءل لم�اذا خلع قناع�ه وعاد 

كأبيها محمد بل أكثر قسوة، 
تلخص له�ا صديقتها ذلك بإجابة مختصرة “إنه 

من بقايا البداوة”.
وتس�رد لها س�يرة الرجل البدوي ال�ذي ال هم له 
س�وى الغنائم والس�بايا، وحتى بعد اس�تقراره 
ق�رب األنه�ار ف�ي الع�راق ومصر بق�ي مغرما 
بالج�واري والغلمان والس�بي والغ�زو والنهب، 

وكل ذلك مسكوت عنه في كتب التاريخ.

اضاءات حول كتاب عىل حافة النقد
كتاب نق�دي جدي�د للناقد العراق�ي المخضرم 
عبد اله�ادي الزعر الجميلي والموس�وم "على 

ضفاف النقد ) بين المضمر والمعلن ("
الكت�اب يبدأ بتس�اؤل كبي�ر , ما النق�د ؟ وهو 
مقدم�ة الكت�اب والتي ارتأى الكات�ب ان تكون 
هكذا مستعرضا باقتضاب ذلك المفهوم والذي 
يهمن�ا رأي�ه القائ�ل ف�ي المطل�ع ) الغموض 
م�ن ابرز م�دارس النق�د الحديث�ة ... ( ونعتقد 
باصابة الكاتب وتشخيصه الفعلي لما نراه من 
مصطلح�ات كبيرة ترهق من مدركات المتلقي 
وتنف�ره من العمل االدب�ي الجديد , لكن الكاتب 
لم يؤس�س كتاب�ه على هك�ذا مفه�وم بل هو 

جامع مختصر لما يريد ان ُيستبان من المضمر 
والمعلن من النتاج الشعري والروائي .

عل�ى ص21 , يف�رد عنوانا ) نس�اء روائيات ( 
يس�تعرض فيه روايتين ) صهيل المس�افات ( 
للقاص�ة ليلى االطرش و) رجل ل�كل االزمنة ( 
للقاص�ة فائزة الداوود , والروايتان تصبان في 
المعنى البطرياكي واس�تجوابه بطرق ش�تى , 
يقول الكاتب الزعر : عندما تكتب المرأة ال تريد 
قتل الذكور وافناء الرجل بل تريد تكسير الذات 
الفحولي�ة المتعالي�ة التي تقصيها وتهمش�ها 
. ثم يق�ان الكاتب بي�ن الحي�ز المكاني لالناث 
والذكور ويجعل صفة االختفاء للمرأة والظهور 
للرجل ويس�تعرض الكثير من الروائيات الالئي 
كتبن في ه�ذا الجانب . وعلى ص30 يؤكد دور 

االخف�اء او االختف�اء او التخف�ي مس�تحضرا 
القن�اع االس�طوري ودوره في البن�اء الرمزي 
معضدا قول�ه بكتاب عرب وأجانب , اما ص41 
فيش�رع الكات�ب ال�ى المجاه�رة ف�ي تعريف 
المضم�ر م�ن خالل مقطع س�ردي م�ن رواية 
علي بدر )الركض وراء الذئاب ( , يلتفت الكاتب 
الزعر الى مقارنة المش�هد الروائي بين جيلين 

ويبد رأيه بين جيل القرن العشرين والحالي .
يتحدث الزعر ع�ن االنزياحية كمصطلح عربي 
وتوظيف�ه ف�ي النت�اج االدب�ي ومن�ه القص�ة 
مستش�هدا بقص�ة تيم�ور الحزي�ن ل�� احم�د 
خل�ف ومدى قدرت�ه البنائية ف�ي النص وخرق 
المفاهي�م اللغوي�ة لخلق معاني جدي�دة وهذا 
بطبيعة الحال نوع من االضمار واالختفاء الذي 

يؤكد عليه الكاتب .
عب�د الهادي الزعر ميال اكثر للعمل الروائي في 
كل كتابات�ه وللمتابع له يس�تبان ه�ذا القول , 
يجد متعته فيه وهو يتس�يح بين مرافقه , لكن 
هذا ال يعني أنه يترك العمل الشعري الذي يلفت 
انتباه�ك وهو يدخ�ل على النصوص الش�عرية 
المنتخبة باتقان وتفرد وهو المضمر الشخصي 
للناقد ونظريته في حداثة النص الشعري . على 
ص88 كانت فاتحة الحداثوي�ة في هذا الكتاب 
والتي نستشف منها رأي الناقد في ان ) قصيدة 
الي�وم الحداثوية تمتد من نقطة غير مرئية الى 
المستقبل االفتراضي , تختزل االبد في لحظات 
وتسع الزمن حتى تصل نهايتها وهي مخصبة 
بالمعرف�ة ( انته�ى رأي الناقد ال�ذي يدلل على 

احترامه الكبير لدالالت النص الشعري الحديث 
والذي اسماه بالقصيدة مع تحفظه على الكثير 
م�ن النصوص التي ال يرى فيه�ا معنى الحداثة 
, فيش�ير ال�ى المضمر والمعلن ف�ي الكثير من 
النص�وص الش�عرية الحديث�ة التي ي�رى فيها 
متع�ة الحداث�ة ودق�ة ادراكها من قب�ل هؤالء 
الش�عراء امثال كاظم الحجاج , حبيب السامر , 

نوفل المداني ...ص149
ان الناق�د ل�م يت�رك مفه�وم الحداث�ة واث�ره 
عل�ى الرواي�ة بل تع�رض عل�ى ص102 لداللة 
الس�يمائية ومنهج السوس�يولوجيا في رواية 
متحف آخر الليل للقاص باس�م القطراني حيث 
يقول: ص103)فالتدخل بين بنيتين مختلفتين 
واقع�ي ص�رف وخيالي جامح انتم�ت عتباتها 

االولية الى المنهج الس�يمائي وتحول رأسا الى 
فنتازيا جامحة ( كما ان للقصة القصيرة مكانا 
ب�ارزا وحصة في هذا الكتاب وهو يس�تعرض 
بعض اعم�ال احمد الجندي�ل , وينعطف الناقد 
مس�تطردا لحديثه االول ح�ول النقدية ويجيب 

على ثمة اسئلة على ص109 .
اس�تطاع الناقد ان يضع في هذا الكتاب الكثير 
) الذي تكلمنا ع�ن قليله ونترك للقاريء كثيره 
( من االفكار الجديدة واالسئلة المتعلقة بالهم 
االدبي بكل اش�كاله وهو محاوال االجابة عليها 
بخبرت�ه المعهودة ومخزونه الفكري مس�تندا 
الى ك�م من المص�ادر والمراجع مؤش�را على 
ضال�ة الكت�اب ف�ي اظه�ار مفاهي�م المعل�ن 

والمضمر في النصوص االدبية .

حممد �شني�شل الربيعي 
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احياء   يف النارصية تشكو 
قلة اخلدمات

 
المستقبل العراقي/متابعة

اهال�ي حي التضحية  في الناصري�ة  يعانون من قلة 
الخدم�ات بالق�رب  من مدرس�ة البق�اع وخصوصا 

مشكلة تبليط الشوارع
ويناش�د اهالي منطقة الش�رقية - المس�ؤولين من 
البلدية والمجلس البلدي من مس�الة  س�يارات الحمل 
الكبي�رة ف�ي تدميره�ا للش�وارع فضالع�ن ازع�اج 
الس�كان القريبين من قرب مدرس�ة النضال وتعرقل 

السير وتزعج االهالي الساكنين
ويناش�د المواط�ن ك�رار األس�دي بلدي�ة الناصري�ة 
:"نحن س�كنة الش�ارع الوس�طي العريض الذي يمر 
بالعم�ارات الس�كنية والش�موخ ويربط  بين جس�ر 
المشاة على الفرات والشارع الرئيسي الذي يتجه الى 
س�وق الش�يوخ ، نعاني منذ افتتاح جسر الحضارات 
م�ن كثافة م�رور الس�يارات وبالتالي تطاي�ر التراب 
باستمرار كون الشارع ترابي ،رغم انه شارع رئيسي  
،مم�ا ادى الى دفن بيوتنا بالت�راب وادى الى امراض 
الربو والحساس�ية وخصوص�ا لدى اطفالنا نناش�د 
الس�يد المحاف�ظ والس�يد رئيس مجل�س المحافظة 
بايج�اد حل س�ريع ، كتبليط الش�ارع او عل�ى األقل 

فرشه بالسبيس مع شكرنا ألهتمامكم"

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

الرشوة ... فن الجييده 
سوى الفاسدين

رضا الياسري 
ف�ي   ) الرش�وة  اصبح�ت)  لق�د 
والحري�ة  )الديمقراطي�ة  ب�الد 
الحزبية  والتعددي�ة  والفيدرالي�ة 
اال  اليجيده�ا  فن�ا   ) والكتلوي�ة 
متمرس�ون ف�ي اقتن�اص المزيد 
من الم�ال الح�رام , واليمارس�ه 
وباس�اليب  مه�رة  فنان�ون  اال 
التكش�فها احدث واق�وى انواع) 
السونارات ( في العالم المتحضرة 

اال بقدرة قادر .!
وهناك من راح ) يمتهن ( اقتناص 
اكبر حجم من الرش�اوى وبارقام 
اليجيد احصائها اال كبار الفاسدين 
.. فم�ا اس�وأ المرتش�ين الصغار 
والنماذج الس�اذجة منهم والذين 
قد يفتضح امرهم فجأة ويقعون 
في ق�اع الحضيض .. في وقت ان 
المرتش�ين الكبار الذي�ن يحملون 
المزدوج�ة وال�والءات  الهوي�ات 
المزدوجة راحوا يستحوذون على 
اكب�ر قدر م�ن الرش�اوى الكبيرة 
ويختلس�ون ام�وال الش�عب على 
نط�اق واس�ع , ويتعاق�دون م�ع 
ش�ركات وهمية واس�ماء وهمية 
وفضائية ومازالوا في منجى  من 
العقبات وبعيدي�ن كل البعد عن ) 
س�ونار ( العدالة وقبضة القانون 
, واليزال�ون يمارس�ون) حرف�ة 
والرش�اوى  الوهمي�ة  العق�ود   )
الخيالية واستنزاف موازنة الدول 

بال رحمة ..
واخي�را .. ام�ا حان الوق�ت لتمتد 
قبضة القان�ون والعدالة الحازمة 
الفاس�دة  ال�رؤوس  لتجت�ث هذه 
اللص�وص  وكب�ار  والمرتش�ية 
الذين دمروا اقتص�اد البلد , مثلما 
امتدت لتحاس�ب اولئك المبتدئين 
في ممارس�ة فن الرش�وة والذين 
الجذاذات  اليكتنزون منها س�وى 

؟!

يافتاح .. يارزاق

معاناة المواطنين بس�بب اصح�اب المول�دات االهلية تزداد 
سوءا يوما بعد يوم من حيث فرض االجور الكيفية والمزاجية 
من قبله�م على االمبير المجه�ز من المول�دات االهلية فيما 
الجهة المس�ؤولة عن وضع حد الس�تهتار وجش�ع اصحاب 
المول�دات ه�ي مجل�س محافظة بغ�داد المنتخ�ب بطريقة 
ديمقراطي�ة وقانوني�ة وهو م�ن يمثل الش�عب بكافة فئاته 
وش�رائحه والمدافع الحقيقي عن مصالح الناس في بغداد , 
االان قرارات�ه تحولت الى حبر على ورق ولم تنفذ على ارض 
الواقع لتبقى س�لطة اصحاب المول�دات قوية ومطلقة وهم 
من يحددون اس�عار االمبير وساعات التشغيل كيفما شاؤوا 
, ويبدو ان االجراءات التي يتخذها مجلس المحافظة بش�كل 
مستمر وفي االعوام االخيرة تخدم اصحاب المولدات االهلية 
دون س�واهم. وفي الفترة االخيرة طل�ب مجلس المحافظة 
م�ن وزارة النف�ط رف�ع مق�دار الحصة الوقودي�ة الصحاب 
 )K. V ( لكل)المول�دات وباس�عار مدعومة م�ن )15-10لتر
ف�ي فصل الصيف , اال اننا نؤكد ونجزم بان تنفيذ هذا الطلب 
يخدم اصح�اب المولدات فقط اذا لم يتخ�ذ مجلس محافظة 
خطوات مدروس�ة وج�ادة من اجل خدم�ة المواطنين وعبر 
الزام اصحاب المولدات بااس�عار االمبير المقررة  وس�اعات 
التش�غيل ,وان يتم وضع التعليمات في واجهة المولدات قبل 
بداية كل ش�هر م�ن اجل تطبيق قرارات المجل�س  منذ اليوم 

االول من بداية كل شهر .

س�وق العابد من االس�واق الش�عبية الواقعة 
ف�ي الح�ي العس�كري بمدينة كرب�الء وهو 
عب�ارة عن علوة رئيس�ة مصغ�رة في الحي 
وما جاوره من احياء س�كنية، فتجد في هذا 
الس�وق حرك�ة دؤوبة م�ن العم�ل والتبادل 
طيل�ة النهار بين بيع وش�راء ونق�ل بضائع 
ودخوله�ا الى الس�وق من مرك�ز المحافظة 
بواس�طة كيات الحمل والس�توتات وعربات 
الدف�ع الي�دوي، وتل�ك االعم�ال تؤم�ن رزق 
الكثير من الناس ممن يعتمدون في معيش�ة 
عائالته�م على م�ا يحصلون علي�ه من وارد 

يومي لسد الرمق.
 لك�ن م�ا يثي�ر نقم�ة االهال�ي ف�ي الح�ي 
وبائعي الس�وق هو الطوق االمني واالغالق 
المض�روب عل�ى جهات�ه االرب�ع بواس�طة 
الحواج�ز الكونكريتي�ة والترابية واالنقاض 
م�ن  والس�وق  المنطق�ة  تامي�ن  بذريع�ة 
العمليات االرهابية، في الوقت ان المحافظة 
مؤمن�ة امني�ا، والدلي�ل رفع حظ�ر التجوال 
لي�ال، باالضافة الى ان الس�وق والمنطقة لم 
تش�هد اي عمليات ارهابية وبشهادة ساكني 

المنطقة.
المواط�ن عطية لفتة موح�ان صاحب محل 
لبي�ع الكمالي�ات يقول ل� "طريق الش�عب " 
: لم تش�هد المنطقة وال الس�وق أية عمليات 
ارهابي�ة او تفجي�رات قب�ل او بع�د وض�ع 

الحواجز الكونكريتي�ة، مضيفا: لقد حصلت 
س�رقات للمحال وممتلكات المواطنين ليال، 
هذا م�ع وج�ود ح�راس ليليين في الس�وق 
والمنطق�ة المحيط�ة، ولقاء اجور ش�هرية 

يدفعها المواطنون الساكنون في الحي.
ويضيف احد البائعين في الس�وق: الش�كوى 
والتذم�ر ه�و لعم�وم المواطني�ن واصحاب 
واصح�اب  والكس�بة  والدكاكي�ن  المح�ال 
البس�طيات على االرصفة نزوال الى الشارع، 
بس�بب فقدان النظام،وتكدس البضائع امام 
المح�ال وهذا االمر يثير االش�مئزاز والقرف 
عندم�ا تتج�ول ف�ي الس�وق، وال ننس�ى ان 

الكثيرين من الكسبة  يعتمدون في معيشتهم 
على العم�ل في هذا الس�وق، في حين وضع 

الحواجز هو قطع لرزقهم.
ام�ا المواط�ن ميثم حس�ين فيق�ول: وضع 
الحواج�ز يؤثر عل�ى عملنا الن اج�رة النقل 
س�تتضاعف ما يؤدي الى رفع سعر البضاعة 
والمنت�ج واالجهزة المعروضة في الس�وق، 
ويق�ول إن الغريب في الموض�وع ان مجمع 
المدارس والمس�توصف يقع خارج المنطقة 
المغلق�ة وقريب�ا م�ن الحاجز االمن�ي  وفي 
ه�ذه الرقع�ة يت�م تفري�غ وتحمي�ل الم�واد 
والبضائ�ع م�ا يش�كل مصدر خط�ورة على 

الط�الب والمرضى والمراجعين وغيرهم في 
حالة وقوع خرق امني، ويتس�اءل لماذا هذا 

الحصار؟
المواطن نوري محمد الغزالي طرح ش�كواه 
بش�كل تس�اؤالت للجهات المعنية، ويش�ير 
ال�ى احد الش�وارع الفرعي�ة القريب�ة ) أهذا 
منظر ش�ارع،  ام بركة ومستنقع ؟( ويتابع 
قول�ه: تكثر الحفر والمطبات وانقاض البناء 
ف�ي الش�وارع الفرعي�ة، وبس�بب الحواجز 
الكونكرتيتة ال تتمكن الس�يارات من  دخول 
الم�كان  ف�ي  ورميه�ا  لرفعه�ا  المنطق�ة 
المخص�ص للنفايات.ويش�كو المواط�ن ابو 
كرار صاح�ب محل يعمل في تصليح اطارات 
السيارات)بنجرجي( داخل السوق من كساد 
عمله بس�بب الحصار الجائر، اذ يقول:  سبق 
ان تم رفع ش�كوى بقائمة تض�م 68 توقيعا 
لمواطني�ن داخ�ل المنطق�ة والس�وق ال�ى 
الس�يد المحافظ  يطالبونه بحل لمش�اكلهم  
ورف�ع الحواج�ز وفت�ح الط�رق، ولك�ن ال 
مجي�ب، مس�تدركا بحديث�ه، اح�د اعض�اء 
مجلس المحافظة وهو الس�يد جاسم نصيف 
الفتالوي التقى المواطنين من س�كنة الحي 
واس�تمع ال�ى مطالبه�م ووعده�م بالكثير، 

وبقي االمر وعداً.
وبع�د لقاءات عديدة " مع مواطنين وبائعين 
في الس�وق والحي يمك�ن تلخيص مطالبهم 

بالتالي:
*رفع الحواجز من مداخل المنطقة التجارية 

والس�وق الش�عبي ورفع االغالق المفروض 
منذ ما يقرب من سنتين ونصف السنة.

*فت�ح الش�وارع الرئيس�ة في مرك�ز الحي 
ومنه�ا ش�ارع الس�وق المرك�زي الش�عبي 
لتتمك�ن مركب�ات نق�ل ال�ركاب )الكي�ات( 
من دخول المنطقة بدل ان تس�لك الش�وارع 
الفرعي�ة الضيق�ة والت�ي ال تس�توعب زخم 
واعداد المركبات، وتالفيا للحوادث المرورية 
الت�ي حصل�ت وتحص�ل دائم�ا ج�راء قطع 

الشوارع الرئيسة.
*السماح ألصحاب الستوتات وعربات الدفع 
الي�دوي ووس�ائط النق�ل الش�عبية االخرى 
بالدخ�ول للمنطق�ة والس�وق  النه�ا مصدر 
عيش�هم، ع�الوة عل�ى المس�اعدة ف�ي نقل 

الحموالت القادمة من والى السوق.
*تبليط ش�ارع الس�وق الرئيس والش�وارع 
الفرعي�ة الت�ي لم يتم اكس�اؤها باالس�فلت 
الحف�ر  فيه�ا  تكث�ر  حي�ث  المقرن�ص،  او 
والمي�اه الطافحة من المج�اري والبالوعات 

واالنقاض.
*ابع�اد الس�توتات ومركب�ات الحم�ل التي 
تف�رغ حمولتها او بالعك�س من امام مجمع 
المدارس والمس�توصف القريب من الحاجز 
االمني الى مكان آخر، لتفادي وقوع الحوادث 

االمنية والمرورية.
المواطني�ن  وهم�وم  بمطال�ب  *االهتم�ام 
والعاطلي�ن ع�ن العم�ل وع�دم اللج�وء الى 

التهميش وااللغاء والسخرية.

املعاناة يف سوق العابد باحلي العسكري يف كربالء

عبد الحق مظلوم
تفاءل سكان مدينة بغداد بقدوم الدكتورة المهندسة ذكرى 
محم�د جاب�ر علوش الس�تالم مه�ام امين بغ�داد من اجل 
قطع دابر الفس�اد والمفسدين وتقديم افضل الخدمات الى 
العاصمة الحبيبة بغداد لما يُعرف عنها من حيوية ونشاط 

في اداء واجباتها.
وعلي�ه الحظت بع�ض المظاه�ر الس�لبية المنتش�رة في 

العاصمة بغداد اود ان اشير اليها هنا وهي : 
* انتش�ار المحال الصناعية قرب الدور السكنية في بغداد 
وعلى س�بيل المثال المح�ال التي تقع في الش�ارع الممتد 
من جس�ر حي العامل الى نفق الشرطة محلة 620 ومحلة 
618 وخاصة زقاق 9 ش�ارع الكنيس�ة وهي محال تصليح 
السيارات والسمكرة والميكانيك والصناعة وغيرها وكذلك 

في شارع 24 ، نتامل االستجابة الفورية لغلق هذه المحال 
غي�ر المجازة وايج�اد اماكن بديلة لكي يم�ارس اصحابها 
عملهم نظرا العتماد معيش�ة عوائلهم من واردتها اليومية 
.  والس�بب في رفع تج�اوزات المحال الصناعية يرجع الى 
اضرارها الس�لبية عل�ى الصحة والبيئ�ة كتدمير االرصفة 
وش�وارع االزقة وس�د انابيب المج�اري بالدهون وزيوت 
الس�يارات الثقيلة التي يرميها اصحاب المحال في فتحات 

المجاري.
* اتس�اع رقعة التجاوز لع�دد من المح�ال الصناعية التي 
تق�ع في محلة 618 حي حطين زقاق 9 ش�ارع 24 ومحلة 
601 والمح�الت الواقع�ة ضم�ن منطق�ة س�يد الحلي�ب 
وس�هام العبيدي اضافة لوجود باعة االسماك على الشارع 
واالرصف�ة  مم�ن يقومون برم�ي الفضالت في الش�ارع 

وباعة الفواكه والخض�روات ايضاً وكذلك اصحاب المحال 
التجاري�ة يرم�ون مخلف�ات الكارتون�ات والنفاي�ات ف�ي 
الش�ارع،  ما يتطل�ب جهداً مضاعفاً من قب�ل دائرة البلدية 

لرفع النفايات يوميا.
*تكررت بعض الممارس�ات الخاطئة ومنها طلب مسؤول 
النظافة في المركز البلدي في شارع 14 رمضان ومسؤول 
النظافة في المركز البل�دي في اليرموك جباية االموال من 
اصح�اب المح�ال والبس�طيات الواقعة قرب س�يد الحليب 

وسهام العبيدي.
ختاما أتامل من الس�يدة ذكرى عل�وش امينة بغداد باتخاذ 
االجراءات الرادعة للحد من التجاوزات الس�لبية التي تشوه 
منظ�ر بغداد  لكي تكون العاصمة تزهو بالنظافة والجمال 

والتألق.

يواص�ل تج�ار الم�واد الغذائية ف�ي البلد تحين 
الفرصة لالنقضاض على المواطنين، من خالل 
رفع أس�عار الم�واد الغذائية األساس�ية والتي 
تش�كل الس�لة الغذائي�ة الرئيس�ة للمواطني�ن 
العراقيين، وبالدرجة األولى الطحين والرز، فقد 
ارتفع س�عر كيس الطحين م�ن الدرجة العادية 
األسمر المحلي من 17 ألف دينار عراقي إلى 22 
ألفاً بينما أرتفع سعر الدرجة األولى والمطحون 
محل�ي أيضاً من 20 ألف دينار إلى 25 ألف دينار 
واألسعار في أزدياد مستمر، مما أدى الى تذمر 
المواطنين أصحاب الدخل المحدود. المواطنون 
يتوجس�ون خوفا من ه�ذا االرتفاع باألس�عار 
الس�يما وانه ج�اء متزامنا مع إعالن التقش�ف 
في مؤسسات ووزارات الحكومة وإلغاء بعض 
التعاق�دات وتوق�ف المش�اريع المهم�ة للبنى 

التحتية .فهل تطمئننا وزارة التجارة؟
عبد الله حسين

مظاهر مدانة يف بغداد  بحاجة ملعاجلات االمانة

 شاكر كاظم الناهي
يعاني اصحاب المح�ال التجارية والدور الس�كنية الواقعة 
في شارع الحي الصناعي في الكوت الكثير، حيث يعتبر من 
الش�وارع الحيوية في الناحية وذلك الن�ه الخط الرابط بين 
ناحية الزبيدية واالقضية والنواحي، باالضافة الى ارتباطه 
بالمش�اريع الصناعي�ة ومنه�ا مش�روع محط�ة الزبيدية 
الش�حيمية،  ومش�روع  الزراعي�ة  والمش�اريع  الحراري�ة 
وتتجس�د معان�اة اهالي الح�ي من كثرة األطي�ان واألتربة 
الت�ي تغط�ي الش�ارع التراب�ي االمر ال�ذي يش�كل معرقالً 

ام�ام س�يرهم وبخاصة في موس�م االمطار،  كما تنتش�ر 
المس�تنقعات والب�رك االس�نة في المنطقة بس�بب فش�ل 
مش�روع اعادة تأهيل الش�ارع وذلك نتيجة لتلكؤ الش�ركة 
المنفذة التي س�حب منها العمل للم�رة الثالثة على التوالي 
من قبل الحكومة المحلية ولجنة المشاريع في المحافظة، 
لكن الغريب ان يجدد العقد مع ذات الشركة المنفذة ولنفس 
المش�روع حيث يعتق�د االهالي ان العالقات والمحس�وبية 

والفساد المالي واالداري تلعب دورا فاعال في االمر.
ه�ذا وقد ح�ددت فترة انجاز المش�روع ب�400 ي�وم  اال ان 
الش�ركة المنف�ذة »زح�ل الخير« باش�رت لعمل منذ س�نة 

ونصف ولغاية االن لم ينجز من المش�روع سوى نسبة 20 
بالمائة.

لذا يطال�ب اهالي الحي الجهات ذات العالقة وزارة البلديات 
واالش�غال ومديري�ة ناحي�ة الزبيدية  بتخليصه�م من هذا 
الوض�ع الم�زري وغي�ر الحضاري الذي يعيش�ونه بس�بب 
الدم�ار الذي لحق بالحي والش�ارع وس�حب العمل واحالته 
ال�ى ش�ركات ذات تجرب�ة وخب�رة ومحاس�بة المقصرين 
والفاسدين.وكفى تبذيرا بالمال العام على مشاريع متلكئة 
وفاش�لة بس�بب الفس�اد وعدم الرقاب�ة من قب�ل الجهات 

الحكومية ذات العالقة.

متى يتم انجاز مرشوع شارع احلي الصناعي يف الزبيدية ؟

ارتفاع اسعار الطحني

متى يلتزم اصحاب املولدات 
بقرارات جملس املحافظة ؟!

عبدالواحد الورد



تس�عى وزارة التربية الى ان يتعل�م ابنائها التالميذ الوقوف 
ض�د الظروف الصعبة الت�ي احالت عليهم اكمال دراس�تهم 
كون ان هدف الوزارة هو التعليم للجميع ليخدم الفرد نفسه 
وبالتال�ي يخ�دم مجتمعه ، اذ قام�ت ال�وزارة باالتفاق مع 
منظمة اليونسكو لمبادرة مشروع علم طفال ولتوضيح هذا 
المشروع التقينا مع الدكتور عبد زيد عبد الحسين الياسري 
/ الخبير في المديرية العامة للتعليم العام و المنسق الوطني 
لمشروع مبادرة علم طفال وسألناه عن ماهية هذه االتفاقية 

وعن ماهية هذا المشروع فأجاب قائال:
بحس�ب اتفاقي�ة التعاون المش�ترك الموقع م�ن قبل مدير 
منظمة اليونسكو ووزير التربية بتاريخ 25/10/2012 على 
مشروع مبادرة علم طفال ً يهدف المشروع الحاق 180 الف 
طفل من المتسربين ويكون على مرحلتين ، المرحلة االولى 
التي ت�م البدء بها منذ الع�ام الدراس�ي 2013 و 2014 اذ تم 
الحاق 30 الف طفل من المتس�ربين ف�ي المرحلة االبتدائية 
واعادته�م ال�ى الدراس�ة ف�ي محافظ�ات بغ�داد ونين�وى 
والبص�رة واقليم كوردس�تان للفئة العمرية -10 15 س�نة 
وقد ش�كلت االمانة العامة لمجل�س الوزراء لجنة توجيهية 
لتنفيذ المشروع برئاسة السيد ابراهيم حسن عبد ولي وكيل 
الوزارة للش�ؤون الفنية وعضوية الم�دراء العامين للتربية 
ف�ي بغداد والبصرة والموصل ومن هيئة المستش�ارين في 
مجل�س الوزراء اذ تجتمع هذة اللجنة ش�هريا او كلما دعت 
الحاج�ة لدراس�ة تطورات المش�روع والمعوق�ات التي قد 
تواجه العمل وايجاد الحلول المالئمة لها وقد حققت س�تة 

اجتماعات منذ عام 2013 .

•تالميذ المشروع يدرسون وفق اسلوب التعليم المسرع
وعن مراحل الدراسة للطلبة في هذا المشروع اجاب د. عبد 
زيد : ان تالميذ هذا المش�روع يدرسون وفق اسلوب التعليم 
المسرع اذ ان مناهجهم مكثفة وبثالث مستويات ، المستوى 
االول للصفوف االول والثاني االبتدائي ، والمس�توى الثاني 
للصف�وف الثال�ث والراب�ع االبتدائ�ي والمس�توى الثال�ث 
للصفوف الخامس والس�ادس االبتدائي وبهذا يتخرج طالب 
مشروع علم طفال بثالث سنوات ويحصل فيها على شهادة 
الدراسة االبتدائية وهو يشبه التعليم المسرع لكن االختالف 
في الفئة العمرية فهو من 12 – 18 سنة في التعليم المسرع 
، اما مشروع علم طفال فهو من 10 – 15 سنة كما ذكر آنفاً 

وي�درس نفس مناه�ج التعليم المس�رع ، وكذلك يطبق هذا 
المشروع في س�جون االصالحية ولدينا منسق في الوزارة 
م�ع الس�جون اذ ان الع�ام الس�ابق -2013 2014 بل�غ عدد 
الدارس�ين 350 دارس في السجون وتخرج متفوقين اثنين 

في محافظة البصرة وتم تكريمهم.
وع�ن مناه�ج مش�روع علم طفال اج�اب د. عب�د زيد هناك 
مناهج خاصة مكثفة لهذه الش�ريحة الذين يتعلمون ضمن 

هذا المشروع

40 ورشة في المناطق المشمولة بمشروع علم طفال
اما ع�ن واجبات منظمة اليونس�كو والتزاماته�ا تجاه هذا 
المش�روع وكذلك التزامات الوزارة اجاب الس�يد الخبير: ان 
المس�ؤوليات العام�ة لتنفيذ مب�ادرة علم طف�ال بين وزارة 
التربي�ة واليونس�كو فان لليونس�كو مس�ؤوليات حس�ب 
االتفاقية المبرمة منها حث المجتمعات من اجل تسجيل 30 
ال�ف طفل وبدورها تنظم المنظم�ات الداعمة دوريات على 
المجمعات الس�كانية وكذلك اجراء40 ورش�ة في المناطق 
المس�تهدفة للدعوة الى اهمية التعليم واجراء مسح ميداني 
للتعرف على عدد االطفال المتسربين وغير المسجلين وبناء 
قاع�دة بيانات باالطفال المس�جلين ومتابعتهم وتحس�ين 
خب�رة المعلمي�ن بالم�دارس المس�تهدفة ومراك�ز التعليم 
المس�رع وذلك بتدريب 800 معلم و200 موظف على الطرق 
الحديثة للتعليم وعن كيفية التعامل مع االطفال المتسربين 
وطبع وتوزيع منهج التعليم المسرع على 30 الف طفل من 
المسجلين كمرحلة اولى وتقديم حوافز تشجيعية للدارسين 
وتزوي�د وزارة التربية بتقرير يوض�ح المناطق التي تحتاج 

الى االبنينة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية

تدريب المعلمين والمشرفين التربويين
وفع�ال ان منظم�ة اليونس�كو قام�ت بتدري�ب المعلمي�ن 
والمش�رفين التربويي�ن الذي�ن يحتاجه�م المش�روع على 
كيفية التعامل مع هذه الش�ريحة من المتسربين وينفذ هذا 

المش�روع في مراكز المدن واطرافه�ا الذين يتواجد 
فيه�ا المتس�ربون ، علما ان الق�رى واالرياف فيها 
النس�بة االكبر من المتسربين وكذلك بناء كرفانات 
كمراكز للدارس�ين في المناطق التي التتوفر فيها 

ابني�ة دراس�ية وكذل�ك كرفانات ف�ي بغداد 
االش�رف  والنج�ف  المقدس�ة  وكرب�الء 

الس�تيعاب الطلبة النازحين من المتس�ربين لمش�روع علم 
طفال .

توزيع القرطاسية والحوافز للتالميذ
وع�ن االعمال االخرى لمنظمة اليونس�كو للمس�اهمة في 
المشروع اجاب: ان المنظمة قامت كذلك بتوزيع القرطاسية 
والحواف�ز للتالمي�ذ والمعلمين الن التالمي�ذ يكون دوامهم 
يوم�ي الجمعة والس�بت وبذل�ك كان يجب اعط�اء الحوافز 
للمعلمين النهم يعملون في ايام عطلتهم الرسمية ،علما ان 
عدد المعلمين في بغداد والبصرة الخاصة بمدارس علم طفال 
للس�نة الدراس�ية -2014 2015 )98( معلم�ا ذك�ورا واناثا 
وعدد المشرفين التربويين المكلفين بمتابعة المشروع احد 
عشر مش�رفا تربويا باالضافة الى مدراء االشراف في هذه 
المديري�ات اما عن الموصل فقد توقف العمل فيها هذا العام 

بسبب الظروف االمنية التي تعاني منها المحافظة.
ام�ا فيما يخ�ص التزامات الوزارة ف�ي االتفاق هي 

تس�هيل مهم�ة عم�ل منظم�ة اليونس�كو في 
المناطق المستهدفة من خالل تعيين منسقين 
ف�ي المديريات العامة للتربية وتوجيه كتاب 
رس�مي لهم لتس�هيل مهمة ممثل المنظمة 
للتنسيق معهم وتقديم كافة التسهيالت لهم 
، والمشاركة بالورش التي تقيمها المنظمة 
ودعم فريق المسح الميداني من قبل وزارة 

التربية واالطالع على مواد التدريب

تشكيل لجنة فرعية في كل مديرية
وعن كيفية متابعة المشروع اجاب د. 

عبد زيد : لغرض متابعة المش�روع 
ف�ي كل مديرية عامة تم تش�كيل 

لجن�ة فرعي�ة ف�ي كل مديرية 
عامة برئاس�ة المدي�ر العام 

للتربي�ة وعضوي�ة مدي�ر 
االش�راف الترب�وي 

ومدي�ر التخطي�ط ومدير التعلي�م العام والمنس�ق المحلي 
للمديري�ة لمعالجة المعوق�ات التي تحدث داخ�ل المديرية 
واذا تع�ذر عليهم معالج�ة االمور تقوم اللجن�ة التوجيهية 

بمعالجتها.

•اسماء المتسربين من التالميذ
وعن كيفي�ة الوصول ال�ى التالميذ المتس�ربين وايجادهم 
وهل ان هناك جهات داعمة له اجاب السيد الخبير : ان هناك 
منظمات داعمة للمش�روع بالتعاقد مع منظمة اليونس�كو 
وهي كل من منظمة عم�ار الخيرية الدولية ومنظمة ايادي 

االنس�انية  ومنظم�ة طف�ل الح�رب العاملة الرحم�ة 
اذ قام�ت كل منظم�ة باج�راء في بغ�داد والبصرة 
هذه المحافظات وجردت جوالت ميدانية في 
المتسربين  قوائ�م اس�ماء  ف�ي  ونظمته�ا 
ال�ى  العام�ة وقدمته�ا  المديري�ات 
بي�ة  لفتح المراكز.للتر
ع�ن  الني�ة بالتوس�ع في و

طفال  عل�م  مش�روع 
اللجنة  عق�دت  اج�اب: 
التوجيهية ي�وم 16 اذار 
منظم�ة  بحض�ور   2015
اليونس�كو اجتماع�ا تقرر 
فيه الب�دء بالمرحلة الثانية 
بالمش�روع والت�ي س�تضم 
اخ�رى  محافظ�ات  ثمان�ي 
لمش�روع علم طفال الستيعاب 
150 الف طفل متسرب لضمه في 
برنامج علم طف�ال للمرحلة الثانية 
والتي ستبدأ في شهر حزيران 2015 

اول�ي  تحدي�د  وت�م 
للمحافظات وهي 
) واس�ط وبابل 

وكربالء المقدسة والنجف االشرف والقادسية والمثنى وذي 
قار وميس�ان(، وعند االنتهاء من المرحلة الثانية يكون قد 
حققنا هدف المش�روع وهو الحاق 180 ألف طفل متسرب 
للدراسة وبهذا ينتهي المشروع لالنتهاء من العدد المطلوب 

حسب االتفاق المبرم.

اجراءات الوزارة واالعمال االخرى
وعن االجراءات واالعمال التي قامت الوزارة بها اجاب د. عبد 
زيد : تم توجية كتاب رسمي الى المديريات العامة للتربية ان 
تعامل مدارس مشروع علم طفال نفس معاملة االطفال في 
المدارس النظامية من حيث تزويدهم بالتجهيزات المدرسية 
) القرطاسية والرحالت ( كما تم تقديم المواد الدراسية في 
التعليم المس�رع وتاليف كتيبات ، واعادة بناء وتأهيل 100 
مدرس�ة اذ ت�م اخذ تأييد م�ن التخطيط الترب�وي / مديرية 
االبنية المدرسس�ية وكذلك تم التوعية االعالمية للمشروع 
اذ تم االتف�اق مع فضائية العراق التربوية ف�ي الوزارة بان 
يتم بث تقارير عن ماهية ومس�تجدات مش�روع علم طفال 
اعالمي�ا من خالل اج�راء لقاءات تلفزيونية مع المدرس�ين 

ومدراء المراكز والمسؤولين في وزارة التربية
وسيتم االتفاق مع مديرية االعالم التربوي في الوزارة باجراء 
النقل االعالمي للمشروع لغرض معرفة المتسربين واطالع 
عوائله�م ان هذا المش�روع ج�اء لخدم�ة ابنائهم،وبالتالي 
توضيح المشروع للمستفيد منه الن هذه فرصة للمتسرب 
باكم�ال دراس�ته االبتدائية في ثالث س�نوات بدل عن س�ت 
سنوات فضال عن ان الدراسة في المشروع تسمح للمتسرب 
بالعمل في القطاع الخاص طيلة ايام االس�بوع ماعدا يومي 
الجمعة والس�بت كونها ايام الدراسة له العانة عوائلهم في 

المعيشة

امنيات مشروعة بتحقيق المشروع ألهدافه
كلم�ة اخي�رة :اتمن�ى ان يحق�ق مش�روع عل�م طف�ال اهدافه 
المنشودة من اجل انتشال ابنائنا الطلبة المتعثرين في دراستهم 
بسبب ظروفهم االقتصادية واالمنية ليحصلوا على 
الشهادة التي تمكنهم من اكمال دراستهم االبتدائية 
الن اكمالها يعتبر عملية تعليمية تخدمهم 
وبالتالي يخدمون المجتمع بها وكون 
التعليم فريضة اسالمية على كل مسلم 

ومسلمة .
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 »علم طفاًل« يمنح شهادة الدراسة االبتدائية يف ثالث سنوات

 قناع�ة الس�يدة  ره�ام بأن عل�ى زوجها واج�ب االنفاق 
عليها وعلى أبنائها مهما كانت الظروف واألحوال، هو ما 
يجعلها ترفض فكرة المشاركة في تحمل مصاريف البيت، 
خصوص�ا وأنها تجد أن الرجل هو المس�ؤول عن ذلك وأن 

راتبها حق لها وحدها.
“لس�ت مضط�رة أن أصرف من راتبي عل�ى البيت وهذا ال 
يعنين�ي في ش�يء”، تقول ره�ام التي تبي�ن أن خروجها 
للعمل بش�كل يوم�ي واعتنائها بالبي�ت واألوالد كله على 
حس�اب راحتها تستحق أن تدخر أموالها لها وال يشاركها 

أحد به.
والقناع�ة الت�ي تمتلكه�ا ره�ام ليس�ت مقتص�رة عليها 
فحس�ب بل هو أمر تش�عر به بعض من النساء العامالت، 
فبثينة تحاول الهروب من المس�ؤولية المادية تجاه بيتها 
وزوجه�ا وأوالده�ا بالبح�ث عن إلت�زام م�ادي دائم على 
راتبه�ا لتبق�ى حجتها قوية ف�ي حال طل�ب زوجها منها 
المس�اعدة المالية. وترفض بثينة ترتيب أي التزام شهري 
عل�ى راتبها للبي�ت، معتبرة ذل�ك األمر تعديا عل�ى تعبها 

وحقها بالتصرف براتبها كما يحلو لها.
وه�ذه القناع�ة تس�بب الحساس�ية ل�دى بع�ض الرجال 
فالس�يد خالد م�راد يجد أن الزوجة العاملة التي ال تش�عر 
بالمس�ؤولية تجاه بيتها وال تعرض المساعدة، خصوصا 
في ه�ذه الظ�روف االقتصادي�ة الصعبة تخل�ق نوعا من 

العداوة بين األزواج.
بيد ان خالد مراد يؤكد أنه لن يطالب زوجته بأن تس�اعده 
مالي�ا اذا ما عرضت هي بطيب خاطرها، ويقول “الزوجة 
هي أقرب إنسان إلى زوجها وهي أكثر اطالعا على همومه 
وأوجاعه وتقمصها لدور المتفرج من بعيد يخلق ش�رخا 

في العالقة الزوجية يصعب إصالحه”.
في حين يستهجن السيد سليم  هادي رفض بعض النساء 
المس�اعدة في مصروف البي�ت، في حين عل�ى الرجل أن 
يتحمل غيابها عن المنزل وعن األوالد ثماني ساعات، وأن 
يقف إلى جانبها ويش�اركها مس�ؤولياتها في حين تخبئ 

هي راتبها ألنه حقها وحدها.
ويتاب�ع “عن�د الحدي�ث عن حق�ي وحقها فم�ن حقي أن 
أعود وهي في المنزل”، مؤكدا مثلما على الرجل أن يكون 
مس�اندا لزوجته وداعما له�ا ويخفف عنها في حال كانت 
عامل�ة، يجب أن يش�عر هو أيضا بأنه�ا داعمة له في هذه 

الظروف االقتصادية التي تفوق قدرة أي رجل.
وعلى الجانب اآلخر هناك نس�اء اخريات تجد أن الحياة ال 

يمكن ان تس�تقيم اال بقيام الزوجين بمس�اعدة بعضهما 
بعض�ا في كل مناحي الحياة وتقول ايف�ا “”تعاهدنا على 
البقاء معا على السراء والضراء وعلى المرض والصحة”، 
الفت�ة إل�ى انها ل�م تنتظ�ر يوم�ا أن يطلب منه�ا زوجها 
المساعدة أو أن تشتري شيئا للبيت أو لألوالد، وإنما تفعل 
ذلك من تلقاء نفس�ها النها تقدر أهمي�ة تعاون الزوجين 

في كافة الظروف.
اختصاص�ي علم االجتماع الدكتور حس�ين خزاعي بدوره 
يؤكد أن أهم مقومات نج�اح الحياة الزوجية بين األزواج 
يكمن في االتفاق المس�بق على إدارة ش�ؤون األسرة من 
مختل�ف جوانبه�ا اقتصاديا واجتماعي�ا وتربويا وتوزيع 
األدوار بش�كل تش�اركي والت�زام كامل في إدارة ش�ؤون 

األسرة. ويش�دد على ضرورة موازنة إدارة األسرة بشكل 
جيد حتى ال تحدث أية صراعات بين األزواج.

ويش�ير الخزاع�ي إل�ى أن خ�روج الزوجة للعم�ل يتطلب 
اتفاق�ا وتعاونا بي�ن الزوجين ومراع�اة االلتزامات وعدم 

تحميل أي طرف وحده المسؤولية الكاملة.
كما يؤكد الخزاعي على ضرورة أن تكون الزوجة متعاونة 
ومدركة لمتطلبات األسرة ومس�اعدة الزوجة وعدم ترك 
الزوج يتحمل أعباء الحياة وحده وهذا سيؤدي بالتالي إلى 

إيجاد توترات ومشاكل بين األزواج.
“إدارة موازنة األسرة تتطلب تعاونا”، خاصة في النفقات 
واإليرادات، مؤكدا أهمية عدم تغليب المصلحة الشخصية 

على المصلحة العامة وعدم التراجع عن أي اتفاق سابق.

ويلفت الخزاعي إلى ض�رورة توضيح الوضع المالي لكال 
الزوجين قبل ال�زواج، مؤكدا ضرورة االتفاق بينهما على 
كيفي�ة صرف دخل األس�رة. ويذهب الى أن المرأة ش�ريك 
أساس�ي وعمود من أعمدة البيت ويج�ب أن تكون بجوار 

الرجل وأي تصدع يحدث في العالقة يؤثر على األسرة.
ويؤك�د الخزاعي أن 60 % من حاالت الطالق بس�بب عدم 
االلتزام بالش�روط المس�بقة لما قبل ال�زواج، األمر الذي 
قد يلقي بظالله على األس�رة ويحدث توترات كبيرة داخل 
األس�رة ، مبين�ا أن الوض�ع االقتصادي هو أه�م ركن من 

أركان استقرار األسرة.
ومن جهته يوضح االستشاري األسري أحمد عبد الله في 
ح�ال كان تمنع الزوجة عن المش�اركة المادية ألن الزوج 

غي�ر محتاج فهذا ام�ر طبيعي، ومقبول، لك�ن التمنع في 
وقت الحاج�ة الحقيقية لتعاونها، إنما ينم عن ش�خصية 

ذات نظرة فردية.
ويعتب�ر عبدالل�ه تمنع الم�رأة عن مس�اعدة زوجها ماليا 
وتحمل األعباء االقتصادية مع�ه، أمرا في غاية الخطورة 
على مسار األسرة، مؤكدا أن الظروف االقتصادية الصعبة 
لمجمل األسر تحتاج لتكثيف التعاون بين الزوجين لتسير 
الحياة وف�ق المتطلبات التي يفرضه�ا الواقع االقتصادي 

الحالي.
التع�اون المال�ي هو أكثر من كونه فق�ط مجرد نقود يتم 
وضعه�ا ف�ي مصلحة البيت المش�تركة، انما هي رس�الة 
تفّهم للوضع الراهن، وبناء مشترك للمصلحة العامة على 

حساب المصلحة الفردية في الحياة.
وفي الجانب الشرعي يشير احد اختصاصي علم الشريعة 
إلى ض�رورة التفريق مابين الحق الواجب الش�رعي وبين 
المس�اعدة والمش�اركة وفض�ل التع�اون والمحب�ة بين 
األزواج، الفت�ا إل�ى أن األص�ل أن ال يأخذ الن�اس الحقوق 

بصورتها المجردة.
ويؤك�د :أن للزوج�ة الحق الكامل على زوجه�ا في تأمين 
متطلباته�ا ضم�ن إمكانيات�ه وظروف�ه االقتصادي�ة من 
ناحي�ة دينية بحتة، إال أن�ه وفي كثير م�ن األحيان توجد 
بع�ض المتطلبات الخاصة للم�رأة العاملة والتي تفرضها 
طبيعة تغيبها خارج المنزل لساعات، األمر الذي ال يعد من 
مس�ؤولية الزوج أبدا وإنما يجب على المرأة تأمينها على 

نفقتها الخاصة.
“المتطلب�ات الخاصة التي تفرضه�ا ظروف عمل الزوجة 
تتمث�ل إما ف�ي وج�ود خادمة، أوس�يارة وه�ي يجب أن 
تتكلف بها الزوجة”، س�يما وأنها احتاجت إلى ذلك لسبب 

انشغالها.
ومن جهة أخرى، يش�ير :”إلى أن الحياة الزوجية إذا كانت 
قائمة على التعاون والتش�ارك ف�إن ذلك يقتضي أن يكون 
الزوجان شريكين حتى باألمور المادية وهنا ال نقول عن 

حقوق بحتة.
ويلفت إلى األثر الس�لبي الكبير الذي يلقيه رفض النس�اء 
من مس�اعدة أزواجهن، حيث تؤثر على العالقات الزوجية 
والمحبة وتجعل الزوج يقف عند حرفية الحقوق فتتحول 
الحياة من حياة زوجية إلى تضاد وتنافس ورد اعتبار بين 
الحي�ن واآلخر، األمر ال�ذي قد يدمر مفه�وم الزواج الذي 
يقوم على سندين وهما المودة والرحمة، فيفرغ من ذاته 
ويصبح عالقة ش�كلية وجسدية في بعض األحيان وينزع 

فضله.

مشاركةالزوجة يف املرصوف: الرفض والقبول 
       المس���تقبل العراقي/متابعة 

      نهاد سعدي العبيدي
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     مارتن وولف

المملكة المتحدة ليست تحت حكم جيد، وهذا من 
الصع�ب أن يتغير بعد حملة االنتخابات الكئيبة هذه. 
لكن ما لم يثبت أن اس�تطالعات الرأي خاطئة بشكل 
كبير، فإن هناك ش�يئا واح�دا يبدو واضحا: لن يمنح 
الناخبون األغلبية سواء للمحافظين أو للعمال، وهم 

على حق.
في رأيي، التحدي الداخلي األساس�ي الذي يواجه 
المملكة المتحدة هو إنش�اء اقتصاد س�وق مستقرة 
ودينامي�ة يجري تقاس�م منافعها أيض�ا على نطاق 
واس�ع. تجرب�ة الحكوم�ات الس�ابقة كان ينقصها 
ه�ذا األمر: لقد ش�هدت الدول�ة أزم�ة مالية ضخمة 
تبعه�ا انتعاش ضعي�ف وإنتاجية راك�دة. نظرا لهذا، 
ف�إن الته�اون في حم�الت الحزبين الرئيس�يين يعد 
صاعق�ا. في ظ�ل إد ميليبان�د، تحول ح�زب العمال 
أيضا، لألس�ف، عن اعتناق االختيار والمنافسة التي 
مي�زت ح�زب العمال الجدي�د، وهذا يع�د خطأ. نعم، 
قد تخطئ األس�واق، خاصة األسواق المالية، بشكل 
كبي�ر، لك�ن من المس�تحيل العم�ل من دونه�ا. هذا 
صحيح بالنس�بة لقطاعي الصحة والتعليم، بقدر ما 
هو بالنس�بة إلم�دادات المواد الغذائي�ة أو المالبس. 
إال أن الوض�ع يكون أكثر صعوب�ة في هذه الحاالت. 

يفش�ل المحافظ�ون، عل�ى أي ح�ال، ف�ي االعتراف 
بأهمية ارتفاع عدم المساواة. يذكر ملخص انتخابي 
صادر عن مرك�ز األداء االقتصادي التابع لكلية لندن 
لالقتصاد أن »حالة عدم المس�اواة في الدخل ما قبل 
الضريب�ة وم�ا بعده�ا ارتفع�ت بش�كل ملحوظ في 
المملكة المتحدة منذ أواخر الس�بعينيات«. ويضيف 
التقري�ر أن التغيرات في الضرائب والمنافع منذ عام 
2010 كان�ت رجعي�ة إلى ح�د كبير، وه�ذا أمر مثير 

للقلق.
خذ في الحسبان أيضا ما تقدمه األحزاب الرئيسية 
في مجالين من مجاالت السياس�ة االقتصادية فقط 
- اإلس�كان والمالية العامة. السوق غائبة تماما في 
قطاع اإلسكان، أو أكثر تحديدا في األراضي. وبحسب 
تقرير آخ�ر من كلية لندن لالقتصاد »في عام 2014، 
كانت أس�عار البيوت في المملك�ة المتحدة لكل متر 
مربع تمثل ثاني أعلى نسبة في العالم )تتفوق عليها 
موناكو فقط(«. والبيوت الجديدة أصغر بنس�بة 40 
في المائ�ة مما هي في ال�دول األوروبية التي توجد 

فيها كثافة سكانية مماثلة.
إن ارتفاع أسعار المساكن يجعل األمر مكلفا جدا 
على الش�باب لتكوين عائلة وتنش�ئة األبناء، ويعيق 
أيضا التنق�ل الوظيفي. كما أنه يجع�ل إرث الثروات 
الس�كنية أكبر ودورها في إعادة إنتاج التفاوت أكثر 

أهمية. وهو يعمل أيضا على تش�ويه النظام المالي: 
70 في المائة من القروض المصرفية غير المس�ددة 
)بعد احتساب صافي اإلقراض داخل القطاع المالي( 
تعود إلى أف�راد قاموا بتأمين عقاراته�م. إن النظام 

المالي اآلن مدمن تماما على ارتفاع أسعار البيوت.
وال ين�وي أي م�ن الحزبي�ن الرئيس�يين فعل أي 
ش�يء لتغيير كل هذا. بدال من ذلك، يقدمان سلس�لة 
من الرَِّشا. يقدم حزب العمال وعودا بعائدات خطرة 
لعناص�ر التحك�م في اإليج�ارات. لك�ن المحافظين 
يقترح�ون الدفاع عن األحزم�ة الخضراء وتخفيض 
مخزون س�كن اإليج�ار المدعوم ع�ن طريق فرض 
الحق في الشراء من خالل جمعيات اإلسكان، وتقديم 
مخصص�ات جدي�دة قابلة للتحويل بقيم�ة 175 ألف 
جنيه اس�ترليني لكل ش�خص في ضرائ�ب التركات 
للمساكن الرئيسية. كل هذا قد يؤدي إلى زيادة سوء 

حالة عدم الكفاءة وعدم اإلنصاف السائدة اليوم.
بالنس�بة للمالية العامة، هناك فارق كبير. ووفقا 
لمعهد الدراسات المالية، يخطط المحافظون لخفض 
االقتراض خالل فترة البرلمان المقبل بمقدار 5.2 في 
المائة م�ن الدخل القومي، األمر ال�ذي قد يؤدي إلى 
وجود فائض بحلول عام 2018/2019. وكان حزب 
العمال أقل وضوحا حول خططه في االقتراض، لكن 
هدف�ه الخ�اص بت�وازن الميزانية الحالي�ة قد يكون 

متسقا مع تخفيض أصغر في االقتراض بمقدار 3.6 
في المائة فقط من الدخل القومي.

الميزة الرائعة هي مدى قرب الطرفين الرئيسيين 
من بعضهما بعضا. فهما يشتركان في الرأي على أن 
األولوية القصوى للسياسة المالية العامة هي زيادة 
التشديد. ما يجعل هذا مثيرا للدهشة هو أنه يتجاهل 
التكلفة المتدنية بش�كل غير عادي لالقتراض: حتى 
إن أس�عار الفائدة الحقيقي�ة لالقتراض طويل األجل 
س�لبية. عالوة على ذلك، مع اس�تمرار التش�ديد في 
السياس�ات المالية العامة، فإن كل ش�يء س�يعتمد 
على السياس�ات النقدية، وهذا ينطوي على مخاطر 

خاصة به.
ع�الوة على ذلك، ل�م يكن هناك أب�دا وقت أفضل 
لرفع مس�توى البني�ة التحتي�ة العامة. عل�ى األقل، 
تبقي خطة حزب العمال الهادفة إلى تحقيق التوازن 
ف�ي الميزانية الحالية على ه�ذا الخيار مفتوحة. في 
الوقت نفس�ه، تكمن خصوصية الع�روض المقدمة 
م�ن المحافظين ف�ي أنه�م يقترحون تش�ديدا أكبر 
بكثي�ر للضواب�ط المالي�ة العامة أكثر م�ن األحزاب 
األخ�رى، ويرفضون تحديد خف�ض لإلنفاق، وكانوا 

قد قدموا عددا من الوعود المكلفة أيضا. 
يتعين على المرء أن يس�أل م�ا إذا كانوا يؤمنون 

بهدفهم الخاص بهم أم ال.

وتواجه المملكة المتحدة مجموعة من التحديات، 
تتجاوز تلك المذكورة، تشمل المعاشات واإلنتاجية، 
والصحة والتعليم، ومس�تقبل الرعاي�ة االجتماعية، 
ومكان�ة بريطاني�ا في أوروب�ا والعالم. ف�ي جميع 
ه�ذه الجوان�ب، أيض�ا، م�ا هو مع�روض يب�دو في 
أحس�ن حاالته غير ناضج. واألكثر أهمية، أن أيا من 
الحزبين الرئيس�يين ال يقدم نظرة واسعة للمستقبل 
تبدو ذات صلة بتلك التحدي�ات الكثيرة.ال أحد يتوقع 
كثي�را من األح�زاب في االنتخاب�ات العامة، لكن في 
ظ�ل الديمقراطية المتطورة، م�ن الصحيح بالتأكيد 
توقع ش�يء أكث�ر من مج�رد قائمة بالرش�ا تخفي 
قائم�ة أطول من ح�االت التهرب.ال يس�تحق أي من 
الحزبي�ن الفوز. ويبدو أن ال أحد منهما س�ينال ذلك. 

وهذا جيد.

بريطانيا.. حتديات عديدة وحلول غري ناضجة

       فيليب ستيفنز

تتخ��ذ اآ�صي��ا نظرة ط�يلة االأج��ل. �صاركت ذات مرة يف جل�صة نقا�ش يف بكني ح���ل م�صتقبل الق�ة االأمريكية. و�ص�ؤال االختب��ار الذي طرحه معهد ال�صني 
للعالق��ات الدولي��ة املعا�صرة مفاده: اأين �صتك�ن ال�اليات املتحدة يف عام 2050؟ يف دولة دائما تخجل من عر�ش اخلالفات امل�ج�دة داخل جماعة النخبة 

احلاكمة، ولد ذلك نقا�صا متحركا الفتا للنظر.
م��ن ناحي��ة كان هناك اأولئ��ك املقتنع�ن باأن مك�نات الق���ة االأمريكية -منه��ا اجلغرافيا، والدمي�غرافي��ا، وامل�ارد، واحلي�ي��ة االقت�صادية، والرباعة 
التكن�ل�جي��ة، والق���ة الع�صكرية- �صتدوم. م��ن الناحية االأخرى، كان اأولئك الذي��ن قال�ا اإن ال�اليات املتحدة �صت�صري عل��ى خطى الق�ى الكربى عرب 

التاريخ، التي انخف�ش م�صت�اها ب�صبب الرك�د ال�صيا�صي واالنحطاط الثقايف والتده�ر االقت�صادي.

سالم بارد ينتظر الواليات املتحدة والصني

لم يج�ر أي تصوي�ت، لك�ن المجموعة 
األول�ى حظيت بأفضل م�ا دار في النقاش، 
ال�ذي ج�رى قبل االنهي�ار المال�ي العالمي 
ودورة األلع�اب األولمبية في بكين. وأغلب 
ظن�ي فيما ل�و أن النقاش تك�رر عقب ذلك 
المتش�ائمون )أم  ببض�ع س�نوات، ل�كان 
لعله�م كان�وا المتفائلين( هم م�ن فاز. إن 
القص�ة الت�ي س�معتها أكث�ر من م�رة في 
شرقي آسيا خالل السنوات القليلة الماضية 
كان�ت تتعلق بالتراج�ع األمريكي المنتظر. 
لقد كان للحلفاء والخصوم ش�كوكهم في 
أن الواليات المتحدة س�تبقى على المس�ار 

نفسه.
وينطبق األمر بالنس�بة لمعظم األشياء 
في الحياة، وكذلك بالنس�بة للجيوسياسة: 
الموضة تتغير. بعد بحثه عن عنوان رئيسي 
للمنت�دى الس�نوي خاصت�ه، اخت�ار معهد 
آس�ان، المركز الفك�ري الرائد للسياس�ات 
الخارجي�ة ف�ي كوري�ا الجنوبية، الس�ؤال 
التالي »هل أمريكا تتراج�ع؟«. أما الرد من 
صناع السياس�ة الذين اجتمعوا في سيئول 
هذا األس�بوع فكان بصف�ة مبدئية »نعم«. 
كان�ت التقاري�ر المتعلقة بتراج�ع أمريكا 
في الواقع س�ابقة ألوانها، كما يشهد على 
ذل�ك توقيع اتفاقي�ات التعاون العس�كري 
اليابان�ي � األمريك�ي الحديثة أثن�اء زيارة 
رئيس الوزراء، شينزو آبي، واشنطن. ربما 
يق�ول كثي�رون »إن الوالي�ات المتح�دة لم 
تغادر أصال«. بدال من ذلك، كانت واش�نطن 
منش�غلة بإيج�اد نه�ج جدي�د للتعامل مع 
االضطراب�ات العالمي�ة الت�ي تع�د األكث�ر 
عنفا من�ذ قرني�ن أو نحو ذلك. وبس�يرهم 
بش�كل كبي�ر عل�ى المن�وال نفس�ه، رأى 
آخرون أن تغير الم�زاج عكس إعادة تقييم 
لمواطن القوة األساس�ية ألمريكا أكثر من 
أي مب�ادرات جدي�دة متدفقة م�ن المحور 

اآلسيوي للرئيس األمريكي باراك أوباما.
كان�ت  بالطويل�ة،  ليس�ت  فت�رة  قب�ل 
الواليات المتحدة توصف بالكساد وارتفاع 
العجز والجمود السياس�ي. اآلن عاد النمو، 
والعجز في انحس�ار، واألعجب من ذلك أن 
الديم����قراطيي�ن والجمهوريين يعملون 
مع�ا في الكونجرس. وكذل�ك يمكن إضافة 
النف�ط والغ�از الصخ�ري لجميع األش�ياء 

األخرى التي تمنح أمريكا الصدارة.
ل�و كانت الواليات المتح�دة في تراجع، 

لكانت الصين قد وصلت. فبعد فترة طويلة 
م�ن ع�دم الثق�ة بالنف�س، تس�عى بكي�ن 
إل�ى ربط الق�وة االقتصادي�ة بالطموحات 
الجيوسياس�ية. وس�واء من خ�الل قواعد 
جوي�ة في الج�زر المتنازع عليه�ا في بحر 
الصي�ن الجنوب�ي، أو م�ن خ�الل صفقات 
المس�اعدة مع باكس�تان، أو طريق الحرير 
الجدي�د عبر آس�يا الوس�طى، أو من خالل 

إنش�اء مؤسس�ات مالية إقليمية مثل البنك 
اآلس�يوي لالس�تثمار ف�ي البني�ة التحتية، 
فقد ألقى الرئيس تش�ي جينبينج أي موانع 
متبقي�ة تتعل�ق بنش�ر مطال�ب الصين. إن 
الخ�الف بين بكين وواش�نطن ح�ول البنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية يبشر 
بأن�ه األول من ضمن خالفات كثيرة. ورغم 
أن ه�ذا يعد رأيا يدل على قس�وة القلب، إال 

أن الفوضى في الشرق األوسط تعد عرضا 
جيوسياس�يا جانبي�ا عندم�ا توض�ع على 
خلفية إع�ادة ترتيب العالق�ات بين القوى 
العظمى في آس�يا. س�يتم تعيين الش�روط 
المتعلق�ة بالنظ�ام العالم�ي خ�الل القرن 
الحادي والعش�رين قبل كل شيء بالتركيز 
عل�ى )التع�اون والتناف�س والص�راع( في 
العالق�ة الصيني�ة � األمريكي�ة. حتى اآلن، 

هن�اك توتر ف�ي التع�اون والتناف�س فيما 
بينهم�ا، لكن ال تزال هناك مس�افة قصيرة 

للوصول إلى الجزء الثالث، الصراع.
تقول بكين إنه ال يوجد أي شيء عدواني 
في نظرتها الجديدة للعالم. واحد من أدوار 
الق�وى العظمى ه�و ضمان أم�ن المناطق 
المج�اورة له�م، وه�ي ال تخط�ط إلخراج 
الوالي�ات المتح�دة م�ن ش�رقي آس�يا هذا 

العام أو العام المقبل، لكن شبكة واشنطن 
للتحالفات الثنائية تعد من مخلفات الحرب 
الب�اردة. س�تأتي اللحظ�ة عندما تس�يطر 
آسيا على شؤونها الجيوسياسية، التي من 
المفترض أن تكون بقيادة الصين. س�معت 
أح�د كب�ار المس�ؤولين الصينيي�ن يق�ول 
»إن الوق�ت ق�د ح�ان ليتخل�ص الغرب من 

معتقداته القديمة«.
من جانبها، تتخلى واشنطن عن فكرة أن 
الصين الناهضة يمك�ن اختيارها كصاحب 
مصلح�ة في النظ�ام العالم�ي الحالي. في 
تقري�ر م�ن المحتم�ل أن يأخذ به مرش�ح 
الرئاس�ة الجمه�وري، روب�رت بالكوي�ل، 
وهو مسؤول سابق مؤثر في إدارة الرئيس 
ج�ورج بوش، ت�رد دعوة إل�ى موقف أكثر 
قوة بش�كل ملموس. ويوجز التقرير الذي 
شاركت في إعداده آشلي تيليز، الباحثة في 
مركز كارنيجي، وتم نشره من قبل مجلس 
العالقات الخارجية، »مراجعة الستراتيجية 
الوالي�ات المتح�دة الكبرى تج�اه الصين«، 
وه�ي خط�ة تجمع جمي�ع عناص�ر القوة 
األمريكي�ة به�دف الحفاظ عل�ى »أولوية« 
أمريكا في ش�رقي آس�يا. »األولوية« تعتبر 
كلم�ة مؤلمة هن�ا لبعض حلف�اء الواليات 
المتح�دة بقدر ما ه�ي لبكين. إن ش�رعية 
الوجود األمريكي في غرب المحيط الهادئ 
تنضوي على حقيقة بس�يطة هي أن عديدا 
م�ن الحكومات األخ�رى تريد منه�ا البقاء 
لمواجه�ة الصي�ن. لكن موازن�ة ثقل بكين 
يع�د ش�يئا واح�دا. ول�دى جي�ران الصين، 
رغم ش�عورهم بالتوتر، مصلحة اقتصادية 
كبي�رة ف�ي التعام�ل م�ع بكي�ن. ووج�ود 
واليات متحدة تس�عى إل�ى رجحان كفتها 
بشكل دائم أمر يس�تدعي حدوث اصطدام. 
هنا يتبادر إل�ى الذهن القوات التي ال يمكن 

وقفها والكائنات غير المنقولة.
لو كان موج�ودا اآلن، ربما قال المؤرخ 
اليوناني ثيوكيديدس إن كل هذا يؤدي حتما 
إلى حدوث صراع. وق�د يأمل البقية منا أن 
التاري�خ حقق تقدما منذ حروب البلوبونيز 
)بي�ن أثينا وإس�برطة في الق�رن الخامس 
قب�ل المي�الد(. ال يري�د أي م�ن الجانبي�ن 
ح�دوث ح�رب ب�اردة، ناهي�ك ع�ن أعمال 
عدائية عسكرية. رغم ذلك، ستسير األمور، 
وأفضل المعروض ربما يكون س�الما باردا 

بشكل واضح.

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 231 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / شهد فاضل محمد حنون الدعوة املرقمة 231 
/ ش / 2015 والتي تطلب فيها اثبات زواجكما ونس�ب ولدها 
االمري عب�د الله محمود وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليت�ن وقد تم تحديد يوم 
17 / 5 / 2015 موعدا للمرافعة بالدعوة اعاله وعليك الحضور 
باملوعد اعاله ويف حالة حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
يعرب عيل جاسم

اعالن
ق�دم املدع�ي خطاب صب�اح احمد مه�دي  طلبا 
يروم فيه تبديل اس�مه م�ن خطاب  اىل عيل  فمن 
لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قدمت املدعية سهاد احمد عبد الستار  طلبا تروم  
فيه تبديل اسم ابنتها من حىل اىل مريم فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
ق�دم املدعي عامر حس�ن بطن  طلب�ا يروم فيه 
تبدي�ل اس�م ابن�ه م�ن عم�ر اىل امري فم�ن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن
قدم املدعي مالك محمد عيل خلف طلبا يروم فيه 
تصحي�ح لقب�ه وجعله طرفه بدال  م�ن االحبابي  
فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 
من قان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن

ق�دم املدعي س�اجد محمد ع�يل خلف  طلبا ي�روم فيه 

تصحي�ح لقبه وجعل�ه طرفه بدال  م�ن االحبابي  فمن 

لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .

اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي ري�اض محم�د ع�يل خل�ف  طلب�ا 
ي�روم في�ه تصحي�ح لقب�ه وجعل�ه طرف�ه بدال  
م�ن االحبابي  فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
ق�دم املدعي ص�دام محمد ع�يل خلف  طلبا ي�روم فيه 
تصحي�ح لقبه وجعل�ه طرفه بدال  م�ن االحبابي  فمن 
لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي جاس�م  محم�د ع�يل خل�ف  طلبا 
ي�روم في�ه تصحي�ح لقب�ه وجعل�ه طرف�ه بدال  
م�ن االحبابي  فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن

ق�دم املدعي ماج�د محمد عيل خل�ف  طلبا ي�روم فيه 

تصحي�ح لقبه وجعل�ه طرفه بدال  م�ن االحبابي  فمن 

لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .

اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن

ق�دم املدع�ي مكي محم�د عيل خل�ف  طلبا ي�روم فيه 

تصحي�ح لقبه وجعل�ه طرفه بدال  م�ن االحبابي  فمن 

لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .

اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن

ق�دم املدعي خمي�س محمد عيل خلف  طلب�ا يروم فيه 

تصحي�ح لقبه وجعل�ه طرفه بدال  م�ن االحبابي  فمن 

لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .

اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فقدت مني هوية الطالب بأسم )ارساء 
حس�ن مهدي عب�اس( الص�ادرة من 
جامعة الفرات االوسط/ هندسة تقنية 
قس�م الس�يارات فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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الوطني يعسكر يف طهران.. واإلمارات و قطر يرفضان مواجهة اسود الرافدين
اكرم سلامن : نعاين من توفر البديل الناجح

كش�ف املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطن�ي 
اكرم احمد س�لمان ع�ن وجود عجز واضح 
بصفوف اس�ود الرافدين عن وج�ود البديل 
الناج�ح إليج�اد حال�ة م�ن التناف�س بني 
الالعبني,مش�راً يف الوقت ذاته اىل انه تسلم 
ترك�ة ثقيل�ة لرتاك�م االخط�اء يف عملي�ة 
انش�اء املنتخب الوطني يف السنوات املاضية 
باالعتماد عىل تش�كيلة واح�دة تواجدت يف 

العديد من االستحقاقات الكروية.
وقال س�لمان: ان"مطالبتي بتفريغ العبي 
املنتخب الوطني يف الخامس عرش من شهر 
ايار املقبل كان من اجل اتاحة الفرصة امام 
الالعب�ني للتأقلم مع التش�كيل من جانب , 
واالنس�جام وف�ق النهج الفن�ي الجديد من 
جان�ب اخر من خالل اقامة اكثر من مباراة 
تجريبية ولكن ضيق الوقت اس�هم وبشكل 

فاعل باالكتفاء بلقاء اليابان".
واضاف ان" اعتماد الجهاز الفني للمنتخب 
الوطني السابق عىل عدد معني من الالعبني 
يف مختلف االس�تحقاقات الكروي�ة الدولية 
جعل م�ن ظهور مواهب كروي�ة من خالل 
عملية التناف�س بني الالعبني معدومة االمر 
الذي سوف يسبب معاناة كبرة يف مستقبل 

التصفيات املونديالية".
وب�ني ان"معضلة اخرى تل�وح يف االفق من 
خالل عدم توفر التسهيالت يف عملية اصدار 
االوراق الرس�مية ونق�ل ) االي�دي ( لبعض 
الالعب�ني الذي�ن مثل�وا منتخب�ات وطني�ة 
اخ�رى يف مختل�ف الفئ�ات العمري�ة االمر 
الذي س�يصعب م�ن عملي�ة اختبارهم عىل 
ارض الواقع الختي�ار االفضل منهم تمهيدا 

لضمهم لصفوف املنتخب الوطني".
عىل صعيد آخ�ر تلقى االتحاد العراقي لكرة 
القدم رفض�اً من قبل االتحادي�ني القطري 
واالمارات�ي ملواجهة املنتخ�ب العراقي وديا 
خ�الل امل�دة املقبلة لتع�ارض املوع�د الذي 
ح�دده املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطن�ي 
اك�رم س�لمان م�ع االس�تحقاقات املحلية 

والخارجية لالتحاديني املذكورين.
وقال مرشف املنتخ�ب الوطني عضو اتحاد 
الكرة كامل زغ�ر: ان" االتحاديني القطري 
واالمارات�ي أك�دا ع�دم ق�درة منتخبيهم�ا 
مواجه�ة املنتخ�ب العراق�ي حس�ب رغبة 

املدير الفني للمنتخب الوطني اكرم سلمان 
يف املنه�اج ال�ذي قدم�ه منتصف االس�بوع 
الحايل الس�باب تتعلق بتضارب املواعيد مع 
االس�تحقاقات الكروية املحلية والخارجية 

لالتحاديني املذكوريني".
واض�اف ان" م�ن اج�ل وض�ع االوس�اط 
املنتخ�ب  تحض�رات  واق�ع  يف  الرياضي�ة 
الوطن�ي ف�أن جمي�ع املباري�ات الت�ي ت�م 
االعالن عنها خالل االيام القليلة املاضية لم 
نتلقى التأكيد من االتح�ادات الوطنية التي 

توجهت لهم الدع�وات . وبني ان" املباريات 
املؤك�دة حت�ى االن ه�ي مواجه�ة املنتخب 
الياباني يف الحادي عرش من ش�هر حزيران 
املقب�ل امام املنتخب اليابان�ي قبل مواجهة 
املنتخب االندونييس يف التصفيات الرس�مية 
وكذلك مواجه�ة املنتخب االيراني يف طهران 
قبل مواجهة منتخب الص�ني تايبيه وكذلك 
مواجه�ة املنتخ�ب االوزبكس�تاني يف العام 

املقبل".
فيما اك�د االتحاد العراقي لك�رة القدم عىل 

تلقي�ه كتاب رس�مي م�ن نظ�ره االيراني 
يؤكد عىل ترحيبه باقام�ة املنتخب العراقي 
معس�كراً تدريبي�اً يف العاصم�ة االيرانية اىل 
جان�ب اجرائ�ه مب�اراة ودي�ة ب�ني البلدين 
الجاريني.وق�ال م�رشف املنتخ�ب الوطني 
عض�و اتحاد الكرة كامل زغ�ر: ان" تلقينا 
خطاباً رس�ميا من الجان�ب االيراني يرحب 
بتواج�د املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي بك�رة 
القدم القامة معس�كراً تدريبياً يف العاصمة 
طه�ران وعىل ملعب ازادي ال�ذي من املؤمل 

ان يستضيف مباريات االسود يف التصفيات 
االس�يوية املؤهل�ة ملونديال روس�يا 2018 
التي س�يرشع بها يف السابع عرش من شهر 

حزيران املقبل امام املنتخب االندونييس".
واض�اف ان" املعس�كر ال�ذي س�ينطلق يف 
الحادي والعرشون من شهر اب املقبل ويمتد 
حتى الثامن والعرشون منه ستتخله مباراة 
تجريبي�ة ام�ام صاح�ب االرض والجمهور 
قب�ل مواجهة منتخب الص�ني تايبيه ضمن 

اطار مباريات التصفيات الرسمية".

نفت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي 
لكرة القدم عن وجود اي قرار بفتح فرتة 
انتقاالت الالعبني بني اندية الدوري املمتاز 

بعد نهاية منافسات الدوري املمتاز.
وقال نائب رئيس لجنة املس�ابقات يحيى 
كريم: ان"لم يتم مناقشة اي قرار من قبل 
مجل�س ادارة اتحاد الكرة ينص عىل فتح 
فرتة انتق�االت بعد نهاي�ة املرحلة الثاني 

من منافسات الدوري املمتاز كما تناقلته 
بعض وسائل االعالم خالل املدة املاضية".

واضاف ان" عدد من االندية تقدمت بطلب 
فتح ف�رتة لالنتق�االت من اجل تس�جيل 
بعض الالعبني خ�الل االدوار النهائية من 

مس�ابقة ال�دوري املمتاز , ولك�ن الطلب 
جوب�ه بالرف�ض الس�باب تتعل�ق بلوائح 
االتح�اد االس�يوي التي تمان�ع فتح فرتة 
النتقاالت بعد الوص�ول اىل ختام البطولة 

املحلية".

وبني ان"اتحاد الكرة رفض طلب اربيل يف 
الخصوص املذكور عندما رغب يف تسجيل 
الالعب يونس محمود والحال ذاته ينطبق 
ع�ىل عملية تس�جيل الالعب عيل حس�ني 

رحيمة مع القوة الجوية".

أك�د املدير الفني للمنتخب االوملبي يحيى علوان بأن االتحاد العرقي 
لكرة القدم اناط مهمة مش�اركة العراق يف بطولة غرب أسيا املقبلة 
التي س�تحتضنها الدوح�ة باملنتخب االوملبي,مش�راً يف الوقت ذاته 
اىل ان البطولة س�تكون خر اس�تعداد للتصفي�ات االوملبية املؤهلة 

الوملبياد ريو دي جانرو2016.
وق�ال عل�وان: ان"كانت يل جلس�ة ي�وم امس مع لجن�ة املنتخبات 
الوطنية يف االتحاد العراقي لكرة القدم لتدارس مستقبل استعدادات 
املنتخب االوملبي لالس�تحقاقات املقبلة وقد خرجنا بمحصلة جيدة 

تصب يف مصلحة املنتخب".
وأضاف ان" اتحاد الكرة سمى املنتخب االوملبي للمشاركة يف بطولة 
غ�رب اس�يا التي من املؤم�ل انطالقه�ا يف الرابع من ش�هر ترشين 
االول املقبل يف العاصمة القطرية الدوحة , ال س�يما وان املشاركة يف 
البطولة املذكورة س�توفر اجواء مثالية للدخول يف غمار التصفيات 

النهائية املؤهلة الوملبياد ري ودي جانرو 2016".

كش�ف عض�و الهيئة العام�ة التحاد الك�رة نعيم ص�دام بأن عدم 
منارصت�ه الحدى كتلت�ي االنتخابات الس�ابقة قلل�ت من حظوظ 
ف�وزه بعضوية مجلس ادارة اتح�اد الكرة,مؤكداً يف الوقت ذاته اىل 
ان�ه دائماً ما كان يعارض العديد من الترصفات غر القانونية التي 
ت�دار يف كواليس اتحاد الك�رة االمر الذي ولد ل�ه خصوم يف االروقة 

االتحادية.
وق�ال : "دفع�ت ثمن باهظ بابع�ادي عن التواج�د بعضوية مجلس 
ادارة اتح�اد الكرة الس�باب تتعل�ق بمعارضتي املس�تمرة للعديد من 
الترصف�ات الت�ي ال تتم وف�ق االط�ر القانونية االمر ال�ذي جعل من 
اس�تمراري يف االتحاد غر مرغوب به البتة".وبني ان "ال يمكن النظر 

الك�روي اىل الجه�ة التي تدير  الش�أن 
بشكل يسء ونكتفي 
كهيئة عامة بالنظر 
دون تحريك ساكن 
االمر الذي ملس�ناه 
ع�دم  خ�الل  م�ن 
رئي����س  ق�درة 
االتحاد الذي نادى 
قب�ل االنتخاب�ات 
اي  تنفي�ذ  م�ن 
م�����ن  فق�رة 
فق�رات منهاجه 
االنتخاب�ي ب��ل 
العك�س  ع�ىل 
ذلك  م�ن  تماماً 
فاملس����ابقة 
التي  الوحي�دة 
وهي  يديره�ا 
الك�رة  دوري 
املمت�از ال يتم 
تنظيمها وفق 

الية ثابتة".

علوان يؤكد مشاركة االوملبي
يف بطولة غرب أسيا

نعيم صدام: خرست موقعي
بسبب معارضتي لالخطاء

المستقبل العراقي/ متابعة

جلنة املسابقات تنفي فتح فرتة لالنتقاالت
المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ خاص

المستقبل العراقي/ وكاالت

برشلونة يسعى للتعاقد مع فريايتحسني عبد الواحد : سنواجه اجلزيرة االردين آسيويًا من اجل الصدارة

اكد الع�ب فريق الرشطة حس�ني عب�د الواحد 
بأن التعادل مع الحد البحريني لحساب الجولة 
الخامسة من منافسات كأس االتحاد االسيوي 
ل�م يكن عادل قياس�ا باملس�توى الفن�ي الذي 
ظهر علي�ه فريقه وكان االقرب لتحقيق الفوز 
بحكم الهجم�ات العديدة الت�ي اضاعها العبو 
الرشطة,مش�را يف الوق�ت ذات�ه اىل ان مهم�ة 
التأهل عن املجموعة باتت صعبة جداً ال س�يما 
وان الفريق سيواجه املتصدر يف الجولة االخرة 

من منافسات املجموعة.
الط�رف  كان  الواحد:ان"فريقن�ا  عب�د  وق�ال 
االفضل يف مباراتنا االخرة امام الحد البحريني 
وتحديدا يف الشوط الثاني , ولكن اضاعة العديد 
م�ن الفرص�ة الس�انحة للتس�جيل جع�ل من 
الفريق الخصم يس�تثمر الوضع وس�جل هدفاً 

عكس مجريات املباراة".
واضاف ان" مهمة خطف احدى البطاقتني عن 
املجموعة باتت صعبة جداً خصوصاً بعد ضمن 
نادي الجزيرة االردني احدى البطاقتني ويف ظل 
التق�ارب النقطي ب�ني الفريق الث�الث الباقية 

ستجعل من جميع االحتماالت مفتوحة".
وب�ني ان"حظوظنا ال زالت بايدينا وس�نواجه 

الجزي�رة االردن�ي م�ن اجل تحقي�ق الفوز 
دون النظ�ر للمب�اراة التي س�تجمع 

وادي النيص الفلس�طيني والحد 
البحريني لضم�ان التأهل من 
جان�ب واعتالء الص�دارة من 
جان�ب اخ�ر ال س�يما وان 
املباراة س�تقام عىل ارضنا 
العاصم�ة  يف  املفرتض�ة 

القطرية الدوحة".

يسعى نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم 
للحص�ول ع�ىل خدم�ات اإليط�ايل 
نادي�ه  ولك�ن  فرات�ي  مارك�و 
باريس س�ان جرم�ان ال يريد 
التخ�يل عنه وقب�ول الصفقة 
الت�ي ق�د تبل�غ قيمته�ا 50 
مليون يورو، وفقا لصحيفة 

)لو باريزيان(.
الصحيفة  وأف�ادت 

الفرنس�ية بأنه "بعد محاولت�ه إغواء تياجو 
س�يلفا يف عام 2013 وماركينيوس يف 2014 
، يغازل برشلونة الالعب اإليطايل )22 عاما( 
علنا" وذكرت بأن املدير الفني للربسا لويس 
إنريك�ي قد رصح علنا ع�ن إعجابه بفراتي 
وأن "لدي�ه مقوم�ات تمكنه م�ن اللعب مع 

فريق" مثل العمالق الكتالوني.
ووفقا للصحيفة، يرى رؤس�اء برش�لونة يف 
فرات�ي مقوم�ات خالفة تش�ابي هرنانديز 
)35 عاما( الذي قد ي�رتك الكامب نو بحلول 

نهاية املوسم.

وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن�ه "ال يوجد هناك 
بعد عرض رسمي عىل الطاولة ولكن النادي 
اإلسباني عىل استعداد لدفع 50 مليون يورو 
ع�ىل األق�ل" مقاب�ل الحصول ع�ىل خدمات 
الالعب اإليط�ايل الذي يمتد تعاقده مع ناديه 

الفرنيس حتى عام 2019.
ويف جميع األحوال لن يتم التعاقد حتى حلول 
عام 2016 حني انتهاء عقوبة االتحاد الدويل 
لك�رة القدم )فيف�ا( املفروضة عىل الربس�ا 
بس�بب تجاه�ل قواع�د الفيف�ا فيما يخص 

التعاقد مع العبني قرص.
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نسوة اجلوية واالسكان يف هنائي كأس العراق 
للكرة الشاطئية

هرييرا يشعر بالثقة عقب اشادة سكولز

يلتق�ي يوم الثالث�اء املقبل فريق�ي القوة الجوية واالس�كان 
لكرة القدم الش�اطئية لفئة النساء يف نهائي كأس العراق 
باللعبة يف املباراة التي سيحتضنها ملعب االتحاد العراقي 

لكرة القدم املخصص للجنة كرة القدم الشاطئية .
وق�ال امني رس لجن�ة كرة القدم الش�اطئية ع�يل حمدان 
ان"يلتق�ي يوم الثالثاء املقبل عىل ملعب االتحاد العراقي 
لكرة الق�دم املخصص للك�رة الش�اطئية فريقي القوة 
الجوية واالس�كان يف نهائي بطولة كأس العراق باللعبة 

لفئ�ة النس�اء بعد ان اقيم�ت التصفيات عىل مدى امل�دة املاضية 
بمشاركة واسعة من فرق العاصمة بغداد وباقي املحافظات.

واض�اف ان" املباراة س�تكون غاية يف االث�ارة والندية ملا يمتلكه 
الفريق�ني م�ن العبات عىل مس�توى عال س�بق له�ن وان ارتدن 
قمصان املنتخب الوطني االمر الذي س�يجعل الجماهر بأنتظار 

وجبة كروية متميزة".
واختتم حمدان حديثه قائالً: من املؤمل ان يحرض اللقاء النهائي 
عدد من ابرز مس�ؤيل وزارة الش�باب والرياضة واللجنة االوملبية 
اىل جانب ممثالً عن االتحاد العراقي لكرة القدم ما سيضفي عىل 

اللقاء جانب من التميز.

أفاد االسباني أندير هريرا العب 
االنجليزي،  يونايت�د  مانشس�رت 
عق�ب  باإلط�راء  يش�عر  بأن�ه 
اإلش�ادات التي تلقاها من جانب 
ب�ول س�كولز الع�ب الش�ياطني 

الحمر األسبق.
أندير هريرا رصح لقناة مانشسرت 
يونايت�د الرس�مية قائالً: "إش�ادة 
بول س�كولز؟ لقد كان�ت أمر رائع 
حق�اً بالنس�بة يل، أنا ممت�ن للغاية 

عقب تلك اإلشادات".
وأضاف: "اعتقد بأن بول س�كولز 
ه�و أفض�ل الع�ب خط وس�ط يف 
تاري�خ مانشس�رت يونايت�د، ل�ذا 

عندما يقول يشء مثل ذلك، فأنا 
س�أكون س�عيداً للغاية، أتمنى 
بأن أواصل التحسن، وأن يقول 

نفس األمر يف املواسم املقبلة".
الش�اب  س�كولز،  ووص�ف 
أفض�ل صفق�ة  بأن�ه  هري�را 
أثبت�ت كفاءته�ا قائ�اًل: "إن�ه 
العب متميز للغاية يف تس�جيل 
األهداف، ولدي�ه موهبة كبرة 
يف صناع�ة األه�داف لزمالئ�ه، 
مس�تواه  تط�ور  إىل  إضاف�ة 

وصغر سنه".
يذكر أن أندير هريرا ش�ارك يف 
25 مباراة وأحرز 7 أهداف مع 
نادي مانشسرت يونايتد، خالل 

منافسات املوسم الحايل.
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تع�رض نادي اي�ه يس ميالن لرضبة قوي�ة بعدما اعلنت 
لجنة االنضب�اط باالتحاد االيطايل لك�رة القدم ايقاف 
الالع�ب الفرنيس ميني�ز هداف الفريق هذا املوس�م 
ملدة 4 مباريات بعد طرده يف لقاء جنوى قبل يومني 
وه�و اللق�اء ال�ذي خ�ره فريقه بثالث�ة أهداف 

مقابل هدف واحد.
كاجم�ايل  ج�اء  مباري�ات   4 الالع�ب  ايق�اف 
للعقوبات املوقعة ع�ىل الالعب من قبل اللجنه 
، حيث ت�م ايقاف الالعب ملدة مباراة لحصوله 
ع�ىل البطاقة الحم�راء فيما ت�م ايقافه ملدة 
مبارتني بس�بب سوء سلوكه ضد الحكم بعد 

د  لطر فيم�ا كان االيق�اف ملب�اراة رابعة ا
اس�تخدام الالعب بع�ض االلفاظ بس�بب 

الخارج�ة اثن�اء مغادرت�ه ألرض امللعب س�معها 
الحكم الرابع والذي ابلغ بها الحكم لتكون ضمن 

تقريره الخاص باملباراة.
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بريلسكوين يؤكد بقاءه رئيسًا مليالن االيطايل

أوضح مالك فريق ميالن االيطايل سيليفو برلسكوني 
ان�ه قد يحتفظ بأغلبية االس�هم الخاصة بالفريق 
ويتخىل فقط عن الج�زء األقل، وذلك بعدما كانت 
التقارير االعالمية األخرة اكدت تخيل برلسكوني 
عن 51% من أس�هم الفريق وهو ما يس�قط 
ح�ق  عن�ه 
االدارة.وقال 
برلسكوني 
ملراس�يل وس�ائل 
االع�الم م�ن ام�ام 
يجتمع  ال�ذي  الفندق 
امللياردي�ر  في�ه م�ع 
ب�ي  التايالن�دي 
"لق�د  تايتش�ابول: 

عقدن�ا اجتماعن�ا الس�بت واتفقنا 
عىل عقد اجتماع اخر قريباً ملناقشة 

بعض االمور األخرى، فالهدف الرئييس 
ه�و ميالن وجماهره وعلينا بحث بعض 

الضمان�ات للتأك�د م�ن ان الفري�ق ينتظره 
مستقبل مرشق".وأضاف برلسكوني: "مسرت 
ب�ي تايتش�ابول رجل ناج�ح يف عمل�ه ويأخذ 
االم�ور بجدية واضحة واصبحن�ا اصدقاء بعد 

هذه االجتماعات املتكررة وأشكره لتواجده هنا، 
هو قيمة كبرة ستساعد ميالن مستقبالً وخاصة 
يف الس�وق االس�يوي ب�دءاً م�ن الصني". واس�تمر 
رئيس وزراء ايطاليا األسبق يف حديثه قائالً: "نسبة 
األس�هم التي سيحصل عليها بي تايتشابول ال تزال 
تحت املناقشة، وهناك احتمالية ان احتفظ ب %51 
من االسهم واالمر سيأخذ بعض الوقت حتى ُيحسم 

بشكل نهائي... هل سأبقى الرئيس ؟ نعم

المستقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

فيديو يف فيسبوك مسنجر

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم  صغ�ر اب�ن آوى يس�مى : الُفرُعل / 

الُفرُعلَة . 

هل تعلم  > رذاذ > تعني : املطر الخفيف و الضعيف 

و كذلك القطرات املتطايرة 

هل تعلم الحيوان الوحيد الذي يتحّمل فيه الذكر 

مهمة الحمل بدل األنثى هو حصان البحر

تستطيع  النعامة ان تركض برسعة تصل اىل 80 

كيلو مرت يف الساعة

طيور البطريق تستعمل التثائب كجزء من طقوس 

الغزل يف فصل التزاوج

الص�ن كانت اول دولة يف العالم تس�تخدم نقوداً 

ورقية

أثبتت البحوث العلمية ان سم إناث األفاعي اقوى 

واكثر فتكا من سم ذكورها

نصف وجهك األيمن ال يطابق نصف وجهك األيرس 

فع�ادة هناك عن أكرب من األخ�رى و عادة األذن 

اليمنى أعىل من اليرسى.

مكامل�ات  إج�راء  فيس�بوك  أت�اح 
تطبي�ق  خ�ال  م�ن  الفيدي�و 
لألش�خاص  ويمك�ن  »مس�نجر«، 
 IOS الذي�ن يس�تخدمون نظام�ي 
م�ع  الفيدي�و  ب�دء   Android و 
أصدقائه�م ع�ن طري�ق النقر عىل 

أيقونة الكامرا.
هذه امليزة متوف�رة أيضا للتطبيق 
الذي  الكمبيوت�ر  بأجه�زة  الخاص 
تم اطاقه مؤخراً، وس�يتم يف وقت 

الح�ق اط�اق خدمة االتص�ال بن 
الهات�ف النقال وجه�از الكمبيوتر 

)أو العكس(.
ه�ذه الخدم�ة ت�م اطاقه�ا يف 18 
بل�دا يوم االثنن، األم�ر الذي يجعل 
فيس�بوك ع�ىل ق�دم املس�اواة مع 
»س�كايب« اململوك ملايكروسوفت، 
و »غوغل هانغ آوت« التابع لغوغل 
وغرهم من تطبيقات الرتاسل التي 

تتيح خدمة االتصال عرب الفيديو.

مهني�اً: ق�د تثر قضي�ة انزعاجك وتس�عى اىل 
معالج�ة تتأرج�ح ب�ن االيجابي�ة والس�لبية.

عاطفي�اً: تقوم بجهود مش�رتكة م�ع الحبيب 
عىل الرغم من تمسكك بمواقفك العامة.صحياً: 
تش�تد ازمتك الصحية وتضطر إىل تقديم بعض 

التنازالت بغية تلطيف التخفيف عن كاهلك

مهني�اً: قد تم�ر بيوم مزعج نوع�اً ما جراء 
بع�ض املش�اكل املهني�ة، لك�ن حافظ عىل 
هدوء أعصابك، وحّطم قيود اليأس عاطفياً: 
تك�ره أن يفرض أحد علي�ك آراءه، حتى لو 
كان الرشيك، إلحجام�ك عن تقبل أي تبديل 

يف أوضاعك.

الح�ّظ جي�دة،  مهني�اً: دخل�ت دورة م�ن 
تس�تطيع معه�ا أن تبلور أف�كارك وتحدث 
التغي�رات التي حلمت به�ا طوياً عاطفياً: 
حياتك العاطفية غنية جداً وتقيم الكثر من 
الحفات والس�هرات جامعاً فيها األصدقاء 

الذين يستمتعون برفقتك.

مهني�اً: قد تضطر إىل القيام بزيارات متعددة أو 
ط�رق بعض األب�واب، وتك�ون خطواتك مثمرة 
ج�داً، تنطلق بم�رشوع كبر يتطل�ب تعدياً يف 
طريق�ة حيات�ك، ونقاش�اً عميقاً م�ع املقرّبن 
عاطفياً: تشعر برغبة يف جمع العائلة واألصدقاء 

م�ن حول�ك لتعي�ش صف�اء الحي�اة الهادئ�ة.

مهني�اً: تقب�ل عىل الحياة بنش�اط وتفاؤل، 
وتش�عر بثقة وبس�ام داخيل، وتبدوسعيًدا 
يف معظم املستجّدات التي ستقلب املعطيات 
ملصلحت�ك عاطفي�اً: مش�اريع س�فر م�ع 
الحبيب، كنت قد خططت لها س�ابقاً، وهي 

فرصة مائمة.

مهني�اً: حماس�تك وته�ورك ق�د يجعان�ك 
تقوم بخط�وات مترسعة فتصاب بنكس�ة 
مادي�ة عابرة ال تلبث أن تنهض منها لتتابع 

مسرتك الناجحة
عاطفياً: يتحدث الحظ عن والدة رومنس�ية 

ُكن صبوًرا ومتفّهًما.

مهنياً: ه�دّئ من روعك وتأقلم مع الظروف 
واخرج من عزلت�ك، ال تكن عنيًدا وال ترجئ 

عملك.
عاطفياً: ال ترفض التعامل مع الرشيك بلن، 

فهذا وقت االنفتاح عليه وتقريبه منك.

مهنياً: ح�اول التخلص من األفكار الس�ود 
تهيم�ن عليك، ق�د تفقد تركيزك باس�تمرار 
عاطفي�اً: ابتعاد الرشيك عن�ك فرتة طويلة 
س�ببه واض�ح، علي�ك ت�دارك األم�ور قب�ل 
تفاقهم�ا صحي�اً: االعتم�اد ع�ىل الفاكهة 

والخضار واألكل الصحي أهم وجبة يومية

مهنياً: تواج�ه األمور ببعض العصبية وهذا 
ليس يف مصلحتك، فكن هادئاً لتمرير الوقت 
والخ�روج بأق�ل رضر ممك�ن عاطفي�اً: ال 
تت�وان عن إط�اع الرشي�ك عىل مش�اعرك 
ومشاريعك العاطفية، ليمدك بنظرة شاملة 

لرؤية األمور بوضوح.

مهنياً: قد تكس�ب أرباح�اً إذا كنت تعمل يف 
مجال جمايل، أو يف تجارة الجواهر أو االزياء 
والتح�ف أو االعمال الفني�ة، ومن نجاح إىل 
آخر سترتقى إىل مرتبة عليا عاطفياً: بعض 
العاقات املاضية ال تزال تحرك وتثر أسئلة 

لم تلق اإلجابات عنها حتى اليوم.

مهني�ا:ً يط�رأ ربم�ا ما يجعل�ك مرتاب�اً فكن 
فستعداً للدفاع عن نفسك واحذر بعض االعداء 
وابتعد عن التحديات واالس�تفزازات عاطفياً: 
تجلب ل�ك عاقات�ك العاطفية كم�اً كبراً من 
الس�عادة، وإذا كن�ت عازب�اً فق�د تكون عىل 

الطريق الصحيح نحو عاقة ثابتة ودائمة.

مهنياً: كن متأنياً جداً واصغ اىل اآلخرين من 
دون تدّخ�ل من قبلك، وتجّن�ب الخيبات وال 

تعط رأًيا مشاكساً
عاطفياً: العاقة بالرشي�ك يف أجمل أوقاتها 
والتفاه�م بينكم�ا يبل�غ ال�ذروة ح�ول كل 

املواضيع.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

أفقياً : 1 – أمن عام سابق لجامعة 
الدول العربية – 2 – نعم باألجنبية 
– ض�د إيجاب�ي – 3 – ملكة تدمر 
– نص�ف ن�ارص – 4 – متش�ابهة 
– معل�م أثري عرب�ي – 5 – فقر – 
مىض – 6 – حيوان قطبي – األسم 

األول لصاح�ب كت�اب »رأس املال« 
– 7 – األس�م األول لخليفة عبايس 
– عكسها ش�مل وضم – 8 – قليل 
العق�ل أو فاس�د في�ه – 9 – مق�ر 

البطريرك يف لبنان – ملكي .

عامودي�اً : 1 – أديب�ة لبناني�ة 
راحل�ة – 2 – رئي�س عربي – 3 
– مصيب�ة – 4 – ل�زم – أغني�ة 
لعبد الحليم حافظ – 5 – يقذف 
املاء بش�دة من فيه – نتبع – 6 

– عكس�ها تسجن – 7 – نصف 
جليل – كلمتان : حكى + افك – 
8 – ش�اعر عبايس – 9 – رئيس 

دولة أسيوية .

سـودوكـو

املقادير:
قطعة صدر دجاج كبرة 
3 ماعق كبرة لبن زبادي

1 ك�وب فطر )م�رشوم ( مف�روم )علب 
جاهزة(

1 كوب جبن موزريا مربوش
1 ملعقة صغرة ثوم مطحون ومجفف

1 ملعقة صغرة فلفل اسود 
2 ملعقة صغرة ملح ) حسب الرغبة (

او 1 ونص�ف ملعق�ة كب�رة  1 ملعق�ة 
حامص الليمون

1 ملعقة وسط دبس او حامض الرمان
1 ملعقة وسط بهار الكاري

1 ونصف كوب زيت للقيل 
يمك�ن اضاف�ة فلف�ل احمر حار حس�ب 

الرغبة
كوب صلصة بشاميل

دج�اج  ش�اورما  تحض�ر  طريق�ة 
بالبشاميل

1. يقط�ع صدر الدجاج اىل رشائح طولية 
بطول االصبع رفيعة.

2. يف وعاء، يخلط اللبن الزبادي مع الثوم، 
حامض الليمون، البه�ارات، امللح ودبس 
او حامض الرمان جيداً ثم تضاف رشائح 
الدج�اج وتخلط معاً ثم ي�رتك مدة نصف 

ساعه او ساعة حسب الرغبة.
3. يف مقاة عىل النار، يوضع الزيت وتقىل 
رشائح الدجاج ملدة دقائق حتى النضوج.

4. يف بايرك�س، توض�ع رشائ�ح الدجاج 
م�ع الفط�ر املف�روم ثم تض�اف صلصة 
البشاميل ويرش عىل الوجه جبن املوزريا 

املربوش.
5. تدخ�ل البايركس الفرن ملدة 20 دقيقة 
او 25 حت�ى يصبح الوجه ذهبي اللون ثم 

تخرج وتقدم.

شاورما دجاج بالبشاميل

فوائد العسلمعلومات  عامة
 - ثبت أن كيلو واحد من العس�ل يفيد الجسم بمقام 
)3.5( كيل�و لحم أو )12( كيل�و خضار أو )5( كيلو 

حليب.
- العس�ل يعمل عىل تعويض الس�كريات املستهلكة 
بالجس�م بسبب املجهود الجسماني أو الذهني وذلك 
الحتوائه عىل الجلوكوز السهل االمتصاص والتمثيل 
بالجس�م والفركت�وز البط�يء االمتص�اص وال�ذي 

يحفظ سكر الدم.
- العسل مادة عاجية ووقائية وغذائية عالية القيمة 
فهو مفيد لألطفال والكبار عىل السواء وال يمكث يف 
املعدة طوياً إذ أنه رسيع الهضم كما يمتص برسعة 

داخل الجهاز الليمفاوي ليصل إىل الدم.

- العس�ل يعال�ج اضطرابات الجه�از الهضمي فهو 
يزيد م�ن نش�اط األمع�اء وال يس�بب تخمر ملرىض 
الجهاز الهضمي وال يس�بب تهي�ج لجدران القنوات 

الهضمية ويعمل عىل تنشيط عملية التمثيل الغذائي 
باألنسجة ويجعل عملية اإلخراج سهلة، ويلغى تأثر 
الحموض�ة الزائد يف املع�دة فيمن�ع اإلصابة بقرحة 

املعدة واألثنى عرش.
- العس�ل املخل�وط بحب�وب اللق�اح وغ�ذاء امللكات 
يُك�ون دهان نافع لتس�كن اآلالم واإلرساع يف التئام 
األنس�جة يف جميع أن�واع الجروح ومض�اد للبكرتيا 
والجراثي�م والفطريات الحتوائه عىل مادة اإلنهبن � 

حمض الفورميك(.
- ع�اج الته�اب الكبد املزم�ن والته�اب الحويصلة 
املراري�ة واملس�اعدة يف تفتيت حصواته�ا عن طريق 

تناول العس�ل مع حبوب اللقاح يومياً.

ثالث أكرب سفينة سياحية يف العالـم
توغلت سفينة »أنثيم أوف ذا سيز« بشكل 
التجاري�ة  البح�ر، يف رحلته�ا  س�لس يف 
األوىل األس�بوع امل�ايض برؤية تش�دو إىل 

املستقبل. 
ويتألف طاقم الس�فينة م�ن رجال آلين 
لتقدي�م املرشوب�ات للزبائ�ن يف الحان�ة، 
ورشف�ات  باللم�س،  تعم�ل  وشاش�ات 
افرتاضي�ة، وخدمة »واي ف�اي« رسيعة، 
م�ن  الجدي�د  العال�م  ه�ذا  يف  ذل�ك  وكل 

تكنولوجيا السفن.
أم�ا »أنثي�م أوف ذا س�يز« فه�ي الثاني�ة 
»كوانت�وم  س�ياحية  س�فن  ث�اث  م�ن 

كاس« والتي أطلقته�ا »رويال كاريبيان 
إنرتناش�ينال« لتلبي�ة احتياج�ات طالبي 
كلف�ة  التكنولوجي.وبلغ�ت  التش�ويق 
الس�فينة املث�رة لاعج�اب والت�ي تع�د 
ثالث أكرب الس�فن السياحية يف العالم، ما 
قيمت�ه مليار دوالر، وتطل�ب العمل عليها 
خمس س�نوات، و6 ماين س�اعة عمل.

وتتضم�ن الس�فينة 18 طابق�اً، فض�ًا 
عن فن�دق، ومراكز تجاري�ة وهي بمثابة 
رمز للهندس�ة البحري�ة الرائعة.ويتكون 
طاقمها من 1600 شخص، 1400 منهم، 

يشاركون يف خدمة 4900 راكب.

كش�ف عدد من الدراس�ات عن وجود اتجاه 
تصاعدي إيجابي كبر يف مس�توى الس�عادة 
والشعور بالرىض عن النفس لدى األشخاص 

الكبار بالسن.
وأظه�ر بح�ث ُن�رش يف دوري�ة عل�م النفس 
االجتماع�ي » أن الثق�ة املتزاي�دة ت�ؤدي إىل 

تحسينات يف الرفاه والسعادة.
يف  االجتماعي�ة  السياس�ة  أس�تاذة  وقال�ت 
جامع�ة »ن�ورث ويس�ترن« واملرشف�ة عىل 
الدراس�ة كلودي�ا ه�اس، يف بي�ان: »عندم�ا 
نفكر يف العمر، نش�عر بالرتاجع والخسارة،« 
موضحة أن »مجموع�ة متزايدة من األبحاث 

تظهر أن بعض األمور يف الواقع تصبح أفضل 
م�ع تقدمن�ا يف العم�ر ». ودرس الباحث�ون 
العاقة بن العمر والثقة يف عينة ضمت حوايل 
200 أل�ف ش�خص من 83 بل�داً يف الدراس�ة 
األوىل الت�ي امت�دت عىل فرتة 30 س�نة، فيما 
ضم�ت الدراس�ة الثانية أكثر م�ن ألف و200 
أمريكي من مختلف األعمار مع مرور الوقت.

وأوضحت ه�اس أن »الثقة ق�د تفيد الصحة 
بس�بب الش�عور بالثقة يف اآلخرين والشعور 
بالدع�م والراح�ة وال�رسور م�ن العاق�ات 
االجتماعي�ة لدينا،« مضيفة أن »الناس الذين 

يثقون أكثر هم أيضا أكثر سعادة.«

الكبار أكثر سعادة من الصغار

اعداد:رسى داود سلامن

توج�د أمثال قديم�ه يتداوله�ا الناس 
ولك�ن أكثرهم اليعلم�ون من أين جاء 
هذا املث�ل وما قصته الحقيق�ة... وانا 
اليوم س�أروي لك�م إح�دى القصص 

التي يقول مثلها

لم يس�م النب�ي ص�ىل الله علي�ه وآله 

وس�لم الذهب والفض�ة بالحجرين أال 
وهو يريد أن يضع من أقدارهما، ومن 

فتنة الناس بينهما
منشؤه: يكثر تسلم اصحاب الحوانيت 
النقود املعدنية من املشرتين ويعيدون 
لهم بعضها، فتسود أصابعهم وباطن 
كفوفه�م. ويحص�ل نف�س ال�يء يف 
أصابع وباطن كفوف الرصافن عندما 
يكون�ون يف حوانيته�م أو ع�ىل قارعة 

الطري�ق فإنهم يضعون نقوداً معدنية 
من اكرب الحجوم ويحركونها من يد اىل 
يد وبرسعة فتنبع�ث من هذا التحريك 
أصوات متعاقبة تجلب انتباه املارة اىل 

وجودهم.
كن�وا ع�ن النق�ود ب�� )وص�خ دنيا( 
ووصفوه�ا بالوس�خ التس�اخ اصابع 
وباطن كفوف متس�لميها، فقالوا هذا 

القول.

»الفلوس وصخ دنيا«
»4«قصة مثل
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

أجنحة الشيطان.. وخمالبه
مس���احة لل���راي 

علي الجفال

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

ل�ن انعي البالد ،اذتحتطب محارقها ابناؤهاعام اثر عام 
،ولم تزل ش�هيتها مفتوحة البتالع املزي�د ،النها تحولت اىل 
ك�رة قدم بني اقدام الالعبني محلي�ني واقليميني ودوليني يف 

مقامرة لم تنتهي بعد .
فم�ا زالت اقدامه�م تثري الغب�ار بقوة يف لعب�ة مصالح 
وتصفية حس�ابات بينما املراهنون واملقام�رون كل يرفع 
رايت�ه  لعل�ه يكس�ب ما يمكن كس�به  عىل حس�اب وحدة 

ارضنا وشعبنا .
الالعب االكرب  وبغروره املعهود يناور ما استطاع وكانه 

غري مرئي يف امللعب 
وهوبذلك يضحك عىل نفس�ه مثل مهرج قبل ان يضحك 

عىل الجمهور .
اي طب�ق موت ل�م يقدمه لنا ، اي س�الح للتش�ظيه لم 

يجربه فينا ،اي فلسفة خراب لم يصنعها بعد ؟!
ماجرى قد جرى ونحن نعلم علم اليقني ان الذين وضعوا 
ايديهم بايد الغزاة املحتلني لن نرتجي منهم سوى املزيد من 
الخراب النهم جزء من املشكلة وليس جزء من الحل ، بل ان 
كثريا من االرباكات واالخفاقات والرتاجعات عىل كل الصعد 

كانوا ابطالها بامتياز .
فهناك فس�اد مايل واداري بنهب مرشعن ، وهناك افقار 
متزايد للش�عب مقابل امتيازات خرافية للسياسني، وهناك 
مش�اريع غائبة واخرى معطله ،  ناهيكم عن  وجود بائس 
ملؤسس�ات دولة ياكله�ا الصدا وهي ترفع ش�عار االفالس 
،فضال عن غابات من الس�الح  يتداولهامن هب ودب تحت 

مسميات مختلفة التعرف عىل رؤوس من تصوب ؟! 
لتاتي السيدة امريكا اليوم مجددا فتزيد الحريق حرائقا 
اكرب اذلم تكتف�ي بلعبة القط والفار يف صناعتها ورعايتها 
لالرهاب الداعيش وغري الداعيش لتخرج علينا بمرشوع يجزأ 
املجزأبل ويكرس�ه رسميا  وهي تعلن اس�تعداها للتسليح 
وف�ق اطار طائفي مع ذلك تزع�م حرصها عىل وحدة البالد 

..االسحقا ملا ترسم وتخطط هذه االمريكا 
وليخس�أ االن�ذال ان يقس�موا القل�ب ويش�طروه عىل 
مذبح املصالح ،اذ س�نقاتل حتى اخر رضيع منا ولن نكون 

فلسطني اخرى .
ه�م يطبخ�ون رسا وعالني�ة  نع�رف ذلك ونعي�ه تماما 
،وس�نبقى باملرص�اد  له�م الننا اقس�منا  لن نك�ون لقمة 
س�هلة بل س�نبقى ش�وكة يف حلوقهم .فهذا الع�راق عراق 
سيد االوطان منذ فجر التاريخ شهد غزاة وفاتحيني لكنهم 

رحلوا وبقي العراق عراق.

مؤيد عبد الزهرة

قيل ان ب�ني الحقيقة وما يش�به الحقيق�ة أربعة أصابع، 
تلك هي املس�احة الفاصلة بني الع�ني واألذن. بني أن ترى وأن 

تسمع.
وقيل ان بني ناظم الثرثار وناظم التقسيم ثمانية وعرشين 
كيلوم�رتا. األول يقع عىل نهر دجلة، والثاني عىل نهر الفرات. 
عىل ضف�اف األول صنعت كارثة كارتوني�ة أريد لها ان تكون 
إع�ادة انت�اج لكارثة س�بايكر، وعىل ضف�اف الثاني حصلت 
كارثة أش�د وطأة بمقاييس أعداد الضحايا ومس�احة األرض 
الت�ي اس�توىل عليها تنظيم داع�ش وان كان لس�اعات. األوىل 
رواية أبناء الش�يطان والثانية رواية رس�مية عىل لسان وزير 
الدف�اع خالد العبي�دي. أتذكر قول روبرت كالغ�ان »لقد ظننا 
ان الش�يطان م�ات، ولكن يبدو ان آثار قدمي�ه يف كل مكان«، 
ويف ناظم الثرثار لم تكن آثار قدمي الش�يطان فقط، بل وآثار 
أظفاره تنشب يف جسد الحقيقة املغيبة. ثمة رصاع بني حزب 
الدع�وة.. وحزب الدعوة، يتأج�ج كلما تحققت االنتصارات يف 
ميادين املعركة مع داعش. أس�جل اس�تغرابي لعدم انشقاق 
ح�زب الدعوة بع�د تنحية املالك�ي وتنصيب العبادي رئيس�ا 
ملجل�س الوزراء، مثلم�ا حصل بعد تنحي�ة ابراهيم الجعفري 
وتنصي�ب املالك�ي خلفا له. كان الحزب ينش�ق ألس�باب أقل 
م�ن تنحية أمينه العام حتى غ�دا »أحزابا« للدعوة مع لواحق 
متع�ددة. ميادين الحرب ال يلهو فيها الغلمان وال تتلوى فيها 
أجس�اد الراقصات، لك�ن يف ع�راق املتناقضات، ثم�ة أفواجا 
م�ن املقاتل�ني الغلم�ان الوهمي�ني ع�ىل صفح�ات التواصل 
االجتماع�ي، يصنع�ون الهزائ�م واالنتص�ارات وفق�ا لقياس 
املسافة الفاصلة بني قرني الشيطان، ووفقا اليقاع الراقصات 
وان كان عىل متن طائرة س�متية. ال يعرف اإلعياء طريقه اىل 
أولئك املخضبني بدم املجازر املتجولة عىل األرصفة واملس�اجد 
واملدارس والكنائس، واملتخمني بأموال الشعب املرسوقة نهارا 
جهارا، فش�بق الحكم ح�ني يكون يف عربة واح�دة مع اللوثة 
السياس�ية ال ينت�ج إال الك�وارث. زوبعة ناظ�م الثرثار كانت 
رصخة يف رمال الفش�ل التي ترس�بت عىل ضف�اف املدن التي 
ته�اوت بلمح البرص أمام هجوم تنظي�م داعش، وعىل رفوف 
فجائ�ع الصقالوي�ة والعل�م وس�بايكر، كان ثم�ة وهم ان ال 
مجال البتة لقيادة بلد تجتاحه الحروب واالزمات االقتصادية 
واالمني�ة والثقافية، لكن ما تحق�ق يف عهد العبادي، وهو أقل 
م�ن املطلوب بكثري، أس�قط ه�ذا الوهم، وأس�قط أيضا وهم 
القائد األوحد الذي يليق باملرحلة، قائد الفش�ل الذي يس�تحق 
ان يحل عىل صفحات غينيس، القائد الذي رفع لواء الطائفية 
وأوش�ك ان يطيل مناطق العراق بالدم�اء التي تجري جنبا اىل 
جنب مع دجل�ة ومع الفرات. تذكروا؛ ان الش�ائعات تصحو، 
والتفجريات تتناس�ل، كلم�ا اقرتب موعد الكش�ف عن نتائج 

التحقيقات يف نكبة املوصل ومجزرة سبايكر.

خمططاهتم  وسيد االوطان


