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املكافأة ملهمة

 أجنزت هي القوة على إجناز 

مهمة أخرى

البيت االبيض »يرهن« مستقبل »داعش« برجال »القبائل«

هدر السالح!
احلكومات املتعاقبة انفقت 8 مليارات دوالر عىل تسليح العشائر

ص3احلشد يطوق »داعش« يف الرمادي.. وطريان التحالف يتفرج

 BBC يعلن مــركــز بغـداد للتعليـــم المفتـــوح الـ
عن حاجته لخريجـــات اللغـة االنكليزية للعمل في 

المركــز ومـوظفة اداريــة.
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فرصة عمل

التوافق يعطل »احلرس الوطني«.. والربملان يرتب جلسة »استثنائية« إلقراره
نقاط خالفية بشأن التسليح والصالحيات

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

يش�هد مجلس النواب حراك سياس�ي 
كبي�ر من أج�ل الوص�ول إل�ى تفاهمات 
بين الكتل النيابية بش�أن قانون »الحرس 

الوطن�ي« المثي�ر للج�دل, وبينما يدرس 
التحال�ف الوطني تمريره بالش�كل الذي 
يتماش�ى م�ع رؤي�ة الحكوم�ة, تش�ير 
مص�ادر مطلعة إلى أن البرلمان س�يعقد 
جلسة استثنائية للتصويت عليه, في حال 

حصول »التوافق السياسي« .
وما يزال مشروع القانون على طاولة 
التف�اوض لوج�ود خ�اف حوله بش�أن 
طبيعة التسليح والصاحيات األمنية وعدد 
الدرج�ات الوظيفي�ة والرتب العس�كرية 

للمحافظات.وق�ال  الس�كاني  والتمثي�ل 
مصدر مطلع ل�«المستقبل العراقي«, بان 
»الكتل السياس�ية منشغلة حالياً بقانون 
الحرس الوطني وتجري تحركات موسعة 
م�ن اج�ل التوص�ل ل�«توافق سياس�ي« 

لتمري�ره«, مردفا بالق�ول, انه« في حال 
اتفقت الكتل السياس�ية, ف�ان »البرلمان 
سيعقد جلسة اس�تثنائية إلقراره بعدما 

أنهى فصله التشريعي الثاني«.
ول�م يس�تبعد المصدر, عقد الجلس�ة 

اس�تثنائية في وقت قريب, الس�يما وان 
بع�ض الكتل السياس�ية تضغ�ط باتجاه 

تمريره في السرعة الممكنة.

                      التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي / خاص

أب�دت مص�ادر نيابي�ة, أم�س الس�بت, اس�تيائها م�ن »المواقف 
المتناقض�ة« لإلدارة األمريكية إزاء االح�داث والتطورات في العراق, 

رافضة انتقادات البيت االبيض للحشد الشعبي والجيش العراقي.
وفيما ابدت المصادر اس�تغرابها من اصرار واشنطن على تطبيق 
فكرة »تسليح العشائر السنية« رغم امتاكها معلومات بشان تسرب 
تلك االس�لحة ال�ى عصابات »داع�ش«, اكدت ان الحكوم�ة المركزية 
ومن�ذ العام 2003 ولغاية االن صرفت اكثر من 8 مليارات دوالر على 

هذا المف دون جدوى.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, »نحن نس�تغرب انتقاد 
مس�ؤولوا البيت األبيض للحشد الش�عبي من جهة, وتحميل الجيش 
العراقي مس�ؤولية سقوط المدن العراقية من جهة اخرى, رغم انهم 

المسؤولين عن ظهور تنظيم داعش االرهابي وتمويله«.
وتتعّج�ب المص�ادر, على اص�رار خبراء البيت البي�ض على فكرة 
تس�ليح العشائر الس�نية في المنطقة الغربية لمقاتلة »داعش« رغم 
انهم  يعلمون بان مليارات الدوالرات صرفت على  تسليح تلك العشائر 

السنوات السابقة, وال يعرف إلى أين ذهبت تلك االموال.
وبحس�ب المصادر, فان »االنفاق على ملف تسليح العشائر خال 
األع�وام 2006-2008  بلغ ما قيمته 3 مليار دوالر, وال نعرف مصير 

هذه االسلحة التي منحت للصحوات ومقاتلي العشائر السنية«.
واردفت المصادر بالقول, ان »الحكومة السابقة سلحت الصحوات 
والعشائر السنية بما قيمته 4 مليار دوالر خال األعوام 2012-2008 
وايضا تحولت االس�لحة للدواع�ش, بينما جه�زت الحكومة الحالية 
العش�ائر نفس�ها بما قيمته مليار ونصف المليار دوالر منذ منتصف 

العام المنصرم وتحولت االسلحة الى داعش ايضا«.

تـفـجـيـرات »داعـش« 
اإلعـالمـيـة!

العامري: هناية البغدادي
ستكون عىل يد احلشد وحترير 

الرمادي بات وشيكًا
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وزير الدفاع : منح ذوي الشهـداء األولـويـة بالتعييـن داخـل الـوزارة
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يوغ�ل تنظي�م »داع�ش« الذي يس�يطر على مدن ف�ي عدد من 
المحافظات العراقّية في ممارسة الوحشّية ضد السّكان المدنيين، 
الذين لم يستطيعوا الفرار من مناطقهم، وبات التنظيم المتطّرف 
يبتك�ر أس�اليب غاية في الوحش�ية م�ن أجل فرض نف�وذه على 

المدن، وبث الرعب في نفوس السّكان. 
وق�د ب�دأ تنظيم »داع�ش«، مؤخراً، بتس�يير دوريات نس�ائية 
ُتعرف ب�«العضاضات«، في قضاء الحويجة تكون مهمتها معاقبة 
النس�اء والفتي�ات اللواتي ال يلتزم�ن ب�«اللباس الش�رعي« الذي 

فرضه التنظيم في مناطق سيطرته.
ويرصد »فصيل العضاضات« التابع ل�«الش�رطة اإلس�امية« 
المخالفات لتعليم�ات »داعش«، ل�«تنق�ض« بعدها »العضاضة« 
عل�ى الم�رأة المخالف�ة و«تعضها« من ع�دة أنحاء من جس�مها 
بصورة مؤلمة تجعل الضحية تبكي وجعاً، حس�ب ما نقله مصدر 
قضائي من كركوك. وأوضح المص�در، أن هذا »اإلجراء العقابي« 

تطبقه »نسوة داعش« في عدة مناطق يسيطر عليها التنظيم.
وكش�ف أن هذا التصرف أث�ار الهلع بين نس�اء الحويجة التي 
يهيمن عليها التنظيم منذ حوالي العام، مشبهاً وظيفة »العضاضة« 
بما يقوم به »الكلب المس�عور«.  كما يفرض التنظيم »عقوبات« 
أخرى على نس�اء وفتيات الحويجة، كالجلد لكل امرأة تخرج دون 

محرم، سواء كانت فتاة شابة أو امرأة كبيرة في السن. 

                                                                التفاصيل ص3 
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االدعاء العام يدعو
النزاهة النيابية إىل تزويده 

بأدلة جرائم الفساد
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عـضـاضــات »داعـش« يــمــألن الــحـويــجـة لـمـعــاقــبــة الـــنــســاء!

وزير النقل يوقع مذكرة
تفاهـم مـع »رولزرايـز« لصيـانـة

ورشاء حمركات الطائرات

سيناتور مجهوري يعرتف: 
نحن املسؤولون عـن ظهـور 

»داعــش« ص2

فتح باب التسجيل للمشمولين بقانون »السجناء« 
للحصول على وحدة سكنية في بسماية

أنـــغــام: لـم اخـف زواجــي
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تفجريات »داعش« اإلعالمية!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

م�ن يختار منش�أة الش�يراتون 
الفندقي�ة وس�ط بغ�داد ومنش�أة 
بابل اليس�تهدف النزالء وهم عادة 
م�ن اهالي بغداد وبع�ض الضيوف 
انم�ا يس�تهدف  العاديي�ن  الع�رب 
ايصال رس�الة انهم هن�ا وان بغداد 
الت�ي يتحدثون عن منعة اس�وارها 

الزالت مهددة!.
ه�ذا المعن�ى ه�و ذات�ه ماتريد 
داع�ش تكريس�ه وايصال رس�الته 
المحلي�ة  االع�ام  وس�ائل  ال�ى 
والعربية واالجنبية بعد االنتصارات 
التاريخي�ة والواقعي�ة التي حققها 
المنتص�رون ف�ي الجيش  اخوتن�ا 
المقاوم�ة  وكتائ�ب  والش�رطة 

االسامية والحشد الشعبي.
ه�ل اس�تطاعت داع�ش اب�اغ 
رسالتها انها هنا ام انها فشلت في 

ايصال تلك الرسالة؟!.
انه�ا فش�لت بدلي�ل ان  اعتق�د 
االعام الوطني والعربي واالجنبي 
ل�م ينش�غل كثي�را بالتفجي�ر قدر 
ماانش�غل بزيارة وزي�ر الخارجية 
القطري ال�ى بغداد واالفاق الرحبة 
الت�ي يمكن ان تنتجه�ا تلك الزيارة 
ف�ي مس�توى العاق�ات العراقي�ة 
العربي�ة  العاق�ات  او  القطري�ة 

العراقية.
وس�ائل االع�ام انتقل�ت فجأة 
الى الصالة الت�ي اجرى فيها وزيرا 
خارجية الع�راق وقطر مؤتمرهما 
الصحف�ي بعد يومين م�ن الحادثة 
العراقي�ة  السياس�ة  ويومي�ات 
والعربي�ة لم تات على ذكر التفجير 

بالش�كل ال�ذي كان�ت 
تفجي�رات مماثل�ة في 
فيه�ا  تنش�غل  بغ�داد 
وسائل االعام العربية 

واالجنبية والمحلية.
اعتق�د ان المس�الة 
بالج�و  له�ا ع��اق�ة 
الوطني  الس���ياس�ي 
وماحظات  الع����ام 
النظ�ام العرب�ي عل�ى 
الحكوم�ة ال�ع��راقية 
الس�ابق��ة واالف���ق 
المسدود ال�ذي وصلته 
الع���اق�ات العربي�ة 

العراقية.
الخلية  او  الدواعش 
االمني�ة االقليمية التي 
الشيراتون  اس�تهدفت 
العاصم�ة  قل�ب  ف�ي 
كانت تعرف ان التفجير 
المبن�ى  س�يك���لف 
الس�ياحي الكثي�ر لكن 
العملي�ة اش�رت عل�ى 
خ�رق واض�ح اذ تقول 
المتوفرة  المعلوم�ات 
المفخخة  الس�يارة  ان 
دخلت الحيز المسموح 

به من البوابة الرئيسة بعد انسحاب 
الكي 9 من المكان بخمس دقائق!.

ليس بامكان الدواعش عمل اي 
ش�يء ف�ي العاصم�ة او اي مدينة 
عراقية اخرى بسبب الخبرة االمنية 
او العل�م االمن�ي والدراي�ة بواق�ع 
االهداف المقصودة انما المش�كلة 
ف�ي ه�ذا التراخي وع�دم الدقة في 
تصويب المس�الة االمنية واال كيف 

يمكن لداعش�ي ان يخت�رق المجال 
االمن�ي ف�ي البواب�ة الرئيس�ة بعد 
انس�حاب الكي 9 بخم�س دقائق.. 
اي�ن كان الح�راس واالمنيون واين 
كانت الكامرات النوعية المثبتة في 

المكان؟!.
المس�الة االمني�ة ف�ي الع�راق 
النياب�ي  بال�كام  حله�ا  اليمك�ن 
والصحفية  االعامية  والمؤتمرات 
ضبطه�ا  واليمك�ن  والسياس�ية 

بالل�وم والخافات السياس�ية بين 
والمتنافس�ة  المش�اركة  الكت�ل 
الحكوم�ة والدول�ة والعملية  ف�ي 
السياس�ية ب�ل م�ن خ�ال العم�ل 
ال�دؤوب والس�هر والتواص�ل م�ع 

الع���ربي�ة  الخب�رات 
واالهم  والدولي�����ة 
اخ�ر  م�ع  التواص��ل 
ف�ي  االم�ن  تق�ني�ات 
العالم وتخريج دورات 
كوادر  م�ن  المتعلمين 

االجهزة االمنية.
ال���عم��لي�ات  ان 
االره��ابي����ة الت�ي 
ف��نادق  تسته���دف 
االولى وس�ط  الدرجة 
ه�دف  ال  العاصم�ة 
له�ا س���وى الزوبعة 
االعام��ي�ة لي�س اال 
شاكلة  ع���لى  وليس 
ماجرى في ش�يراتون 
عمان من عمل ارهابي 
راح ضحيته مجموعة 
الش����خص�يات  من 
االع�ام���ية والفنية 
ورج�ال  والسياس�ية 
عل�ى  يق�ف  االعم�ال 
راسهم المخرج العربي 
العق�اد  مصط���ف�ى 
صاحب فيلم الرس�الة 

وعمر المختار.
ان ش�عبنا العراقي 
الذي ادرك تل�ك الغايات واالهداف 
والمفخخات ولعب�ة المجموعات 
المس�لحة االرهابية الموجهة من 
قب�ل اجن�دات اجه�زة المخابرات 
العربي�ة والدولي�ة يع�رف ان تلك 
العمليات محس�وبة سياس�يا ولن 
تخرج عن اطار التشويش االعامي 
عل�ى حج�م االنتص�ارات الميدانية 
الخوتن�ا ف�ي المقاوم�ة والجيش 

والس�رايا المجاهدة. ه�ذا التفجير 
االعامي فش�ل في ايصال الرسالة 
الن رس�الة المقاومة باالنتصارات 
الميداني�ة التي تحقق�ت في االنبار 
الهال�ة  حج�م  كس�رت  وبيج�ي 
االعامية المتوقعة من قبل داعش 
ف�ي التاثي�ر عل�ى الدول�ة العراقية 
وش�عبها ومقاومته�ا االس�امية 
والوطني�ة وفش�لت ف�ي تاكيد ان 
بغ�داد غي�ر عصي�ة عل�ى االوغاد 
اذ لوكان�ت س�هلة لم�ا حص�ل هذا 
التفجي�ر االعامي في الش�يراتون 
والخت�اروا مجموعة م�ن االهداف 
العادي�ة او النوعي�ة االخ�رى ف�ي 
العاصمة.ان اختيار الشيراتون دليل 
عل�ى رغبة في اختي�ار مكان يؤكد 
لاعام العرب�ي والدولي ان داعش 
الزال�ت موج�ودة ف�ي العاصمة.. 
ل�ن  الدواع�ش  ان  نق�ول  ونح�ن 
يغادروا العاصمة حتى تحرير كافة 
االراض�ي العراقي�ة م�ن خطره�م 
ودنسهم!.على اخوتنا في االجهزة 
االمني�ة اع�ادة النظر ف�ي »الخبرة 
واالمكانيات التقنية« التي عادة ما 
توضع في تلك المنشاءات الحيوية 
العراقي�ة وتمثل واح�دة من رموز 
الحركة الس�ياحية في البلد الن تلك 
المس�الة م�ن لزومي�ات االمن في 
العاصمة ولست من الذين يقرعون 
االعام�ي  بالتقري�ع  يؤمن�ون  او 
والقاء اللوم عل�ى االجهزة االمنية 
بس�بب ماح�دث فان�ا اق�در عالي�ا 
تضحي�ات االجه�زة االمني�ة لك�ن 
من الضروري اع�ادة النظر بانتاج 
حماي�ة تل�ك المنش�اءات وزي�ادة 

الحيطة والحذر.

العمليات اإلرهابية التي تستهدف الفنادق ال هدف لها سوى الزوبعة اإلعالمية

االمن الربملانية: »داعش« ال يمكنه الصمود أمام القوات األمنية
     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة االمن والدفاع البرلمانية، أمس الس�بت، 
ان القوات االمنية والحش�د الش�عبي حقق�ت انتصارات 
كبيرة خال المعارك التي تخوضها ضد تنظيم )داعش(، 
وفيما اش�ار الى ان االيام القادمة ستشهد تحرير العراق 
ومسك الحدود مع س�وريا، لفت الى ان تنظيم )داعش( 

ال يمكنه الصمود امام القوات العراقية.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي 
عقدت�ه في مبنى البرلمان مع عدد من  نواب اللجنة، انه 
»من خال تواجدنا مع القطعات العسكرية في المناطق 
التي تش�هد معارك وتحقق بها انتصارات خال اليومين 
الماضيي�ن ثبت ان عناصر )داع�ش( ال يمكنهم الصمود 
امام المد الكبير الذي حققه الجيش العراقي والمؤسسة 

االمنية الحشد الشعبي وفصائل المقاومة االسامية«.

وأض�اف الزاملي أن »االنتص�ارات تحققت ابتداء من 
جزيرة س�امراء وخط الاين واالسحاقي ومناطق سيد 
غري�ب والنباعي ومنطقة ام الطايب ومناطق واس�عة 
تصل الى اكثر م�ن 49 كم«، مؤكداً مقتل 63 من عناصر 
)داع�ش( واعتقال عدد كبير م�ن عناصر )داعش(عرب 
الجنس�ية وصينيين وافغان وشيش�ان ف�ي منطقة ابو 

كمال الكثير منهم يرتدون زي النساء«.
واشار الزاملي الى ان« القطعات بدأت تتواجه باتجاه 
االنبار وناظم التقس�يم والثرث�ار وتطويق الرمادي من 
عدة اتجاهات وااليام القادمة س�تثبت بسالة المؤسسة 
االمنية مع الحش�د الش�عبي في تطهي�ر ارض العراق«، 
مبينا ان »ما يتم تجنيده من إرهابيين وما صرح به احد 
المس�ؤولين في االم�م المتحدة بتجنيد م�ا يقارب 125 
الف إرهابي وزجهم الى جبهات العراق سيتم ملء ارض 

العراق بجثثهم«.

وزير الداخلية يعلن صدور أول بطاقة وطنية موحدة يف بداية متوز 

االدعاء العام يدعو النزاهة النيابية إىل تزويده بأدلة جرائم الفساد

العامري: هناية البغدادي ستكون عىل يد احلشد
 وحترير الرمادي بات وشيكًا

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان، 
أمس السبت، عن صدور اول بطاقة وطنية 
موحدة ف�ي الباد ف�ي بداية ش�هر تموز 
المقب�ل م�ن الع�ام الحالي.وهذه ليس�ت 
الم�رة االول�ى التي تؤج�ل فيها ال�وزارة 
موعد استصدار تلك البطاقة اذ كان الغبان 
قد وعد العام الماضي باستصدارها لجميع 
العراقيين مطلع شهر حزيران المقبل من 
هذا الع�ام والغاء المستمس�كات االربعة 
التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق 

والتي الزالت الى اآلن.
وقال الغبان، في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، خ�ال اجتماع له 
م�ع قي�ادات ش�رطة محافظ�ة ميس�ان 
والتي زاره�ا اليوم ان ال�وزارة »اصبحت 
تقدم الدعم العس�كري فضا عن تقديمها 
الخدم�ات االداري�ة للمواطنين«، مش�ددا 
على ان »السلطة الممنوحة لنا هي لخدمة 

المواطن وليس للتسلط عليه.
واضاف انه »عل�ى العاملين في وزارة 
الداخلي�ة تطبيق القانون م�ن اجل تعزيز 
االمن خاص�ة ان الوزارة اس�تلمت الملف 

االمن�ي في بع�ض المدن«.واش�ار الغبان 
خ�ال االجتم�اع الى ان »العراق سيش�هد 
اصدار اول بطاقة موحدة يوم 2015/7/1، 
داعياً الى »ضرورة تقليل الروتين واحترام 

المواطن«.
العراقي�ة  الداخلي�ة  وزارة  وكان�ت 
ق�د اعلن�ت ف�ي ع�ام 2009 ع�ن عزمه�ا 
الوطن��ي�ة  البطاق�ة  مش�روع  تنفي�ذ 
الموح�دة واختزال جميع المستمس�كات 
تعريفي����ة  بطاق�ة  ف�ي  الثبوتي�����ة 
واحدة كما هو معمول في العديد من دول 

العالم.

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت رئاس�ة جه�از االدع�اء الع�ام، 
أمس الس�بت، لجن�ة النزاهة ف�ي مجلس 
الن�واب لتزويدها باألدلة المتعلقة بجرائم 
المال العام. وق�ال رئيس الجهاز القاضي 

محمد الجنابي في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة م�ه، أن »االدع�اء العام 
وج�ه كتاباً إلى لجن�ة النزاهة في مجلس 
والجن�ح  بالجناي�ات  إلخب�اره  الن�واب 
المتعلق�ة بالم�ال العام وحاالت الفس�اد 

اإلداري والمالي«.

وأوض�ح الجنابي أن »الكت�اب تضمن 
أيضاً طلب المس�تندات وأدلة اإلثبات كافة 
حال ورودها إلى اللجنة«، الفتاً إلى أن ذلك 
»يأت�ي التخاذ اإلج�راءات القانونية وفقا 
ألحكام المادة )8/ أوال – ثانياً( من قانون 

االدعاء العام رقم 159 لسنة 1979«.

     بغداد / المستقبل العراقي

عدَّ األمين العام لمنظمة بدر 
ه�ادي العامري، امس الس�بت، 
أن نهاي�ة زعيم تنظيم »داعش« 
أبو بكر البغدادي س�تكون على 
يد الحش�د الش�عبي، وفيما أكد 
أن تحري�ر مدينة الرمادي »بات 
وش�يكا«، جدد دعوته لضرورة 
تاحم عشائر ديالى في مواجهة 
»دع�اة الفت�ن«. وق�ال محافظ 
ديالى مثنى التميمي، إن »األمين 
العام لمنظمة بدر النائب هادي 
العام�ري زار منطق�ة الكيلوات 

عش�ائريا  مجلس�ا  وحض�ر 
ش�خصيات  بحض�ور  موس�عا 
وأضاف  وسياس�ية«.  حكومية 
ق�ال  »العام�ري  أن  التميم�ي، 
خال االجتماع العش�ائري بان 
نهاي�ة البغ�دادي س�تكون على 
يد أبطال الحش�د الشعبي الذين 
يمثلون جميع أطياف المجتمع 
العراق�ي من الس�نة والش�يعة 
وبقية المكونات، في حين أشار 
إل�ى أن داع�ش الذي يس�تهدف 
الس�نة والشيعة وكل المكونات 
دون اس�تثناء يمث�ل مش�روعاً 

لتشويه اإلسام«.

وأضاف التميمي، أن »هادي 
العامري أكد أن تحرير الرمادي 
من س�طوة تنظي�م داعش بات 
وشيكة وبين أن الحشد الشعبي 

بالتنس�يق مع بقية التشكيات 
األمنية يخوض معارك شرس�ة 
األراض�ي  تحري�ر  اج�ل  م�ن 
وإعادة األس�ر النازحة«. وتابع 
التميم�ي، أن »رئي�س منظم�ة 
بدر جدد دعوته لعش�ائر ديالى 
التاحم ف�ي مواجهة  بضرورة 
دع�اة الفتن والعم�ل على إعاء 
روح التسامح من اجل حل كافة 
المرحلة  أفرزتها  التي  المشاكل 
الماضية الن التعايش الس�لمي 
ض�رورة  المجتمع�ي  واألم�ن 
وطني�ة ف�ي مواجه�ة التطرف 

واالنتصار عليه«.

       بغداد / المستقبل العراقي

نه�ى مجلس الن�واب العراقي، 
أم�س الس�بت، فصله التش�ريعي 
الثان�ي للس�نة التش�ريعية االولى 
برف�ع الجلس�ة ال�43 إلى إش�عار 
الجلس�ة  ش�هدت  فيم�ا  آخ�ر، 
التصوي�ت عل�ى ثاث�ة مش�اريع 
قواني�ن وتأجي�ل التصوي�ت على 
الق�راءة  وتأجي�ل  اخ�رى  ثاث�ة 
االول�ى والثانية الربعة مش�اريع 
قوانين.وق�ال المصدر، إن »رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري قرر 
رفع الجلسة ال�43 إلى إشعار آخر 
وإنهاء الفصل التشريعي الثاني من 
األولى«.وأضاف  التشريعية  السنة 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس�مه، أن »الجلسة شهدت تأجيل 
التصويت والقراءة لمقترح قانون 
التعدي�ل الثان�ي لقانون اس�تبدال 
أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 
2006، ومش�روع قان�ون تثبي�ت 
الملكي�ة ف�ي األراض�ي الزراعي�ة 
والبس�اتين المس�تثناة من أعمال 
التس�وية، فضا ع�ن تقرير لجنة 
األوق�اف والش�ؤون الدينية حول 
أعم�ال اللجن�ة، والق�راءة األولى 
لمش�روع قانون تصدي�ق اتفاقية 
التع�اون التج�اري بي�ن حكومتي 
العراق والكويت، ومشروع قانون 
جوازات السفر«. وأوضح المصدر 
أن »الجلس�ة ش�هدت أيضا تأجيل 
الق�راءة األول�ى لمش�روع قانون 
المصادقة على اتفاق ش�راكة من 
أج�ل التع�اون الثقاف�ي والعلم�ي 
والتقن�ي وم�ن أج�ل التنمي�ة بين 
وفرنس�ا،  الع�راق  حكومت�ي 
لمش���روع  الثاني��ة  والق�راءة 
قانون انضم�ام جمهورية العراق 
الدولي�ة  المنظم�ة  دس�تور  إل�ى 
للهجرة، ومش�روع قان�ون عق�د 

المعاه�دات،

الربملان ينهي فصله 
الترشيعي الثاين ويرفع 

جلسته اىل إشعار آخر
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النقل باق�ر الزبي�دي، أمس 
الس�بت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
»رولزراي�ز« البريطاني�ة لصناع�ة محركات 
الطائ�رات، مش�يرا إل�ى ب�دء المفاوض�ات 
الفني�ة لمناقش�ة أمكاني�ة ش�راء محركات 

»الرولزرايز« وآلية الصيانة.
وق�ال الزبيدي ف�ي بيان 
العراقي«،  »المستقبل  تلقت 
»وزي�ر  إن  من�ه،  نس�خة 
زار  الزبي�دي  باق�ر  النق�ل 
البريطانية  رولزرايز  شركة 
المش�اركة  هام�ش  عل�ى 
مؤتم�ر  اجتماع�ات  ف�ي 
ي�وم الع�راق الخام�س في 

بريطانيا«.
ال��زب���ي�دي  وأض�اف 
»ت�م  ان�ه  البي�ان  بحس�ب 

عق�د مذك�رة تفاه�م م�ع ش�ركة رلوزرايز 
البريطانية لصناعة محركات الطائرات، لبدء 
المفاوضات الفنية لمناقش�ة أمكانية شراء 
محارك الروزرايز والية الصيانة«، مشيرا إلى 
أن »مذكرة التفاهم تتضمن صيانة محركات 
الطائ�رات وفق احدث األن�واع وبمواصفات 
تكنلوجية عالية من ناحية المتانة وصديقة 

للبيئة واقتصادية التكاليف«. 
وأكد الزبيدي على »تقديم 
كافة التسهيات لفتح مكتب 
للش�ركة ف�ي بغ�داد لصيانة 
الكوادر  وتدري�ب  المحركات 
العراقي�ة المختص�ة«، فيم�ا 
بي�ن أن »وزارة النق�ل ج�ادة 
العاق�ات  أفض�ل  بن�اء  ف�ي 
الش�ركات  م�ع  االقتصادي�ة 
العالمية والبريطانية بش�كل 
الصعبة  الظروف  خاص رغم 

التي يمر بها البلد«.

وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع »رولزرايز« 
لصيانة ورشاء حمركات الطائرات

     بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الدفاع خالد العبيدي، امس السبت، 
بتشكيل مكتب لمتابعة شؤون »الشهداء« يرتبط 
بمكتبه الخاص بش�كل مباش�ر، فيما أش�ار إلى 
إصدار أوام�ر لمنح ذوي »الش�هداء« أولوية في 

التعيين داخل الوزارة.
وق�ال العبي�دي في بي�ان صدر عل�ى هامش 
لقائ�ه عددا م�ن تلك العوائ�ل في مق�ر الوزارة، 
وتلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»عوائ�ل الش�هداء أمانة ف�ي أعن�اق العراقيين، 
ألن أبناءه�م دافع�وا عن الوط�ن وحافظوا على 
حرماته وصانوا س�يادته ضد أع�داء العراق من 

إرهابيين وقتلة ومجرمين«. 

الازم�ة  األوام�ر  أصدرن�ا  »أنن�ا  وأض�اف 
التعيي�ن  ف�ي  أولوي�ة  الش�هداء  لمن�ح عوائ�ل 
داخ�ل الوزارة«، موجها ب�«تس�جيل الش�كاوى 
إليج�اد اآللي�ات المناس�بة والس�ريعة لتذليلها، 
وف�ي مقدمته�ا المعام�ات التقاعدي�ة، وقطع 
األراضي المخصصة لعائلة كل شهيد إضافة إلى 

المستحقات المقرة دستوريا وقانونيا«.
وأمر وزير الدفاع ب�«تش�كيل مكتب لمتابعة 
شؤون الش�هداء يرتبط بمكتبه مباشرة، ويضم 
ممثلين ع�ن الدوائر والمديري�ات المعنية بهدف 
إيج�اد آلي�ات عم�ل واضح�ة وميس�رة تضم�ن 
حصول عائلة الش�هيد على كاف�ة حقوقه وتذلل 
المعوقات، وإدارة عمليات المتابعة بين الش�هيد 

والجهات المعنية«.

وزير الدفاع : منح ذوي الشهداء األولوية 
بالتعيني داخل الوزارة
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          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسس�ة السجناء السياسيين، أمس الس�بت، عن البدء بالتسجيل للحصول 
على وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني للمشمولين بقانونها. 

وقال بيان لمؤسس�ة السجناء تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »رئيس 
المؤسس�ة محمد شياع الس�وداني قد اجرى اتصاال هاتفيا مع رئيس هيئة االستثمار 
الوطنية حول ش�راء عدد من الوحدات الس�كنية في مجمع بس�ماية الس�كني لغرض 

توزيعها على المشمولين بقانونها وفق الضوابط المعدة لذلك«.
 واض�اف ان »وفدا من المؤسس�ة من الم�دراء العامون اج�رى اجتماعا اوليا مع 
رئيس هيئة االس�تثمار س�امي رؤوف االعرج���ي وتم االتفاق بش�كل اولي ع���لى 

شراء ) 10000( عشرة االف وحدة سكنية من قبل المؤسسة«.
واش�ار الى ان »هيئة االس�تثمار وافقت على البيع واالن يجري التهيؤ والدراس�ة 

لتوقيع عقد الشراء قريبا«.

فتح باب التسجيل للمشمولني بقانون »السجناء« للحصول عىل وحدة سكنية يف بسامية

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

يش�هد مجل�س الن�واب ح�راك 
سياسي كبير من أجل الوصول إلى 
تفاهمات بين الكتل النيابية بشأن 
قان�ون »الحرس الوطن�ي« المثير 
للج�دل, وبينم�ا ي�درس التحال�ف 
الوطن�ي تمري�ره بالش�كل ال�ذي 
يتماشى مع رؤية الحكومة, تشير 
مص�ادر مطلع�ة إل�ى أن البرلمان 
سيعقد جلسة استثنائية للتصويت 
علي�ه, في ح�ال حص�ول »التوافق 

السياسي« .
القان�ون  وم�ا ي�زال مش�روع 
لوج�ود  التف�اوض  طاول�ة  عل�ى 
طبيع�ة  بش�أن  حول�ه  خ�اف 
األمني�ة  والصاحي�ات  التس�ليح 
وعدد الدرج�ات الوظيفية والرتب 
الس�كاني  والتمثي�ل  العس�كرية 

للمحافظات.
وقال مصدر مطلع ل�«المستقبل 
العراقي«, ب�ان »الكتل السياس�ية 
منش�غلة حالي�اً بقان�ون الح�رس 
الوطني وتجري تحركات موس�عة 
ل�«تواف�ق  التوص�ل  اج�ل  م�ن 
مردف�ا  لتمري�ره«,  سياس�ي« 
بالقول, انه« في حال اتفقت الكتل 
السياس�ية, فان »البرلمان سيعقد 
جلس�ة اس�تثنائية إلقراره بعدما 

أنهى فصله التشريعي الثاني«.
المص�در, عق�د  ول�م يس�تبعد 
الجلسة استثنائية في وقت قريب, 
السيما وان بعض الكتل السياسية 
تضغط باتجاه تمريره في السرعة 

الممكنة.  
م�ن جانبه, اس�تبعد النائب عن 
التحال�ف الوطن�ي عب�د الحس�ين 
الزيرج�اوي, التوص�ل ال�ى اتفاق 
قريب بين الكتل السياسية, مؤكدا 
امكانية عقد جلس�ة استثانية بهذا 

الصدد.
ل�«المستقبل  الزيرجاوي  وقال 

العراق�ي«, ان »هن�اك اجتماع�ات 
مس�تمرة للنق�اش بش�ان قان�ون 
الح�رس الوطن�ي«, مؤك�دا وجود 
خ�اف ف�ي وجه�ات النظ�ر حول  
بعض النقاط الجوهرية, مستبعدا 
التوصل الى اتف�اق قريب في هذه 

الفترة.
ف�ي  القانوني�ة  اللجن�ة  لك�ن 

إرج�اء  ع�ن  تحدث�ت  المجل�س, 
التصويت عل�ى »الحرس الوطني« 

إلى الفصل التشريعي الثاني.
وقال عض�و اللجن�ة امين بكر، 
إن »الكت�ل السياس�ية ل�م تتوصل 
بخص�وص  نهائ�ي  اتف�اق  إل�ى 
تمرير قواني�ن المحكمة االتحادية 
واألح�زاب والحرس الوطن�ي، لذا 

التش�ريعي  الفص�ل  إل�ى  أرج�أت 
القادم«.

»الكت�ل  أن  بك�ر  واض�اف 
السياس�ية ستس�تأنف مناقشاتها 
للقواني�ن الثاثة بع�د االنتهاء من 

العطلة الفصلية«.
النواب,  وأنهت رئاس�ة مجلس 
أم�س الس�بت, الفصل التش�ريعي 

أن  بي�ن  فيم�ا  للمجل�س،  الثان�ي 
الرئاس�ة رفعت الجلسة إلى أشعار 
آخ�ر بع�د التصوي�ت عل�ى ثاث�ة 
قوانين وتأجيل القراءة والتصويت 

لسبعة قوانين أخرى.
وس�بق لرئيس مجل�س النواب 
سليم الجبوري, أن قال ان »رئاسة 
البرلم�ان تنتظر ماحظ�ات الكتل 

األحزاب  السياس�ية، حول قوانين 
والح�رس  االتحادي�ة  والمحكم�ة 

الوطني«.
عل�ى  المعترض�ون  ويطال�ب 
»الح�رس الوطني«, ب�ان ال يكون 
بدي�ا ع�ن المؤسس�ة العس�كرية 
واألمني�ة ف�ي الب�اد، وأن تك�ون 
للتش�كيل  والس�يطرة  القي�ادة 

العسكري الجديد تحت أمرة القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة، محذرين 
م�ن مح�اوالت تش�كيل »جي�وش 
المؤسس�ة  داخ�ل  مناطقي�ة« 
الح�رس  بواب�ة  عب�ر  العس�كرية 

الوطني.
كتل�ة  أك�دت  الغض�ون,  ف�ي 
التحالف الوطني في مجلس النواب 
عل�ى ضرورة التنس�يق م�ع الكتل 
السياس�ية من أجل إقرار القوانين 
المهمة وخاص�ة الحرس الوطني، 
فيم�ا ناقش�ت ماحظ�ات رئي�س 
مجلس الوزراء حيدر العبادي على 

القانون.
اإلعام�ي  المكت�ب  وق�ال 
الوطن�ي  التحال�ف  ف�ي  للقي�ادي 
عضو هيئة رئاس�ة مجلس النواب 
همام حم�ودي، إن »كتلة التحالف 
الوطن�ي النيابي�ة عقدت برئاس�ة 
هم�ام حم�ودي اجتماع�ا لبح�ث 
الق�راءة الثاني�ة لمش�روع قانون 
الح�رس الوطني وتوحيد المواقف 

تجاهه«.
وأض�اف البي�ان أن »االجتم�اع 
ناق�ش ماحظ�ات رئي�س مجلس 
عل�ى  العب�ادي  حي�در  ال�وزراء 
القان�ون بم�ا يس�هم في تس�ريع 
الممكن�ة«،  بالس�رعة  إق�راره 
مبين�ا أن »المجتمعي�ن اكدوا على 
ضرورة التنسيق مع مختلف الكتل 
السياس�ية بغي�ة إق�رار القواني�ن 
المهمة وخاصة الحرس الوطني«.

وأنه�ى مجل�س الن�واب خ�ال 
جلسته ال�39 من الفصل التشريعي 
الثان�ي للس�نة التش�ريعية األولى 
الت�ي عق�دت في ال��20 م�ن ايار 
2015، الق�راءة الثاني�ة لمش�روع 
قانون الح�رس الوطني، فيما قرر 
خال جلس�ته ال�28 الت�ي عقدت، 
ف�ي ال�14 م�ن اي�ار 2015، تأجيل 
الثانية لقانون  االستمرار بالقراءة 

االحزاب السياسية.

نقاط خالفية بشأن التسليح والصالحيات

التوافق يعطل »احلرس الوطني«.. والربملان يرتب جلسة »استثنائية« إلقراره

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

الداخلية والدفاع  تتفق وزارت�ا 
»داع�ش«  ارهابي�ي  ان  عل�ى 
محاصرين حاليا ف�ي الرمادي وال 
يوجد منفذ لهروبهم بعد مباغتتهم 
في عملية عسكرية كبرى الستعادة 

السيطرة على المدينة.
ف�ي  التط�ورات  ه�ذه  وتات�ي 
الوق�ت ال�ذي حققت في�ه القوات 
االمني�ة والحش�د الش�عبي, تقدما 
كبي�را في عملي�ة )لبي�ك ياعراق( 
بع�د تحري�ر مناط�ق واس�عة من 
محافظة االنبار وقتل عدد من قادة 
التنظيم االرهابي, في حين كشفت 
الحكوم�ة المحلي�ة النق�اب ع�ن« 

تواطؤ امريكي » مع«داعش«.
وانتقد عض�و مجلس محافظة 
طي�ران  محم�د  فرح�ان  األنب�ار 
التحالف الدولي لعدم قصفه مراكز 
تدريب داعش ف�ي القائم، مبينا أن 
مجل�س المحافظ�ة زود التحال�ف 
مراك�ز  ع�ن  كامل�ة  بإحداثي�ات 

تدريبهم منذ أسابيع.
وقال محمد إن »مجلس محافظة 
األنبار زود طيران التحالف الدولي 
بإحداثي�ات متكاملة قبل أس�ابيع 
ح�ول تواجد مراك�ز تدريب تنظيم 

داعش في مدينة القائم«.
»طي�ران  أن  محم�د  وأض�اف 
أي  يوج�ه  ل�م  الدول�ي  التحال�ف 
ضربات لمواقعه�م حتى أالن رغم 

وج�ود المعلوم�ات الكافي�ة لديه 
الت�ي زود بها من قب�ل المجلس«، 
مش�يرا إلى أن »تلك المواقع تعتبر 
إستراتيجية ومهمة للتنظيم ويجب 

معالجتها وقصفها«.
وعل�ى الصعيد العس�كري, قال 
عضو مجلس محافظة االنبار عذال 
الفهداوي إن »الق�وات األمنية من 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
تمكنوا، من تطهي�ر مديرية مرور 
االنبار ومنطقة السبعة كيلو، غربي 
مدينة الرمادي، بعد معارك شرسة 
مع تنظيم )داعش( اإلرهابي الذي 

انسحب إلى حي التأميم«.
وأك�د الفهداوي، أن »الس�اعات 
القادمة ستش�هد تطورات  القليلة 

مع�ارك  ف�ي  وكبي�رة  ايجابي�ة 
وص�ول  بع�د  الرم�ادي  تطهي�ر 
تعزي�زات عس�كرية ظه�ر الي�وم، 
وتقدم القطع�ات البرية«، مبينا أن 
»القوات األمنية تشن اآلن عمليات 
عس�كرية ف�ي المح�اور األربع�ة 
لمدينة الرمادي ما أسهم في تدمير 

الخطوط الدفاعية لداعش«.
وكشف مصدر مقرب من داخل 
قيادة الحش�د الشعبي عن بدء اكبر 
عملي�ة لتحرير الرم�ادي من جهة 

حصيبة الشرقية.
م�ن جانبه, ق�ال قائد ش�رطة 
إن  رزي�ج،  الل�واء ه�ادي  األنب�ار 
بخط�ة  ب�دأت  األمني�ة  »الق�وات 
جدي�دة لتضييق الخناق على مدينة 

الرمادي من جه�ة مديرية المرور 
العامة والجامعة ومنطقة الخمسة 

كيلو من الجهة الغربية للمدينة«.
وأضاف رزي�ج أن »هذه الجهة 
تعد احد األسوار الرئيسية والمهمة 
للمدينة«، مش�يرا إل�ى أن »القوات 
األمنية لديها خط�ط ثانوية أخرى 
س�اندة لتفكيك العبوات الناس�فة 
الجان�ب  م�ن  المبان�ي  وفح�ص 
الغرب�ي«. ام�ا وزارة الدف�اع وفي 
بيان صحفي له�ا, قالت أن القوات 
االمني�ة والحش�د الش�عبي أغلقوا 
تنظي�م  عناص�ر  ه�روب  مناف�ذ 

»داعش« في مدينة الرمادي.
»تل�ك  ف�ان  البي�ان,  وبحس�ب 
ه�روب  مناف�ذ  اغلق�ت  الق�وات 

الدواعش في مدينة الرمادي«.
ف�ي الغضون, كش�ف المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الداخلية, عن 
مقت�ل 28 داعش�يا بينه�م مصور 
اف�ام الوثائق وخبي�ر المتفجرات 

لداعش الحصيبة في االنبار.
ان  العمي�د س�عد مع�ن  وق�ال 
االس�تخبارية  الصق�ور  »خلي�ة 
تعل�ن الضربة الثانية م�ن عمليتها 
الموسومة باسم الشهيد مصطفى 
الصبيحاوي، وه�ي تتابع عمليتها 
االس�تخبارية المعقدة في اجتماع 
قيادات داع�ش ومنهم اب�و محمد 
الس�وري اب�و س�مرة الخبي�ر في 

صنع افام داعش«.
الق�وة  »وبطائ�رات  واض�اف 

اله�دف  دك�ت  العراقي�ة  الجوي�ة 
المعروف بT2 الخاص باالرهابيين 
االجان�ب، م�ا ادى ال�ى مقت�ل 28 
وجرح الكثير منهم، منطقة القائم 
حصيبة التابع�ة لمحافظة االنبار، 
ومن اهم القيادات الداعش�ية التي 
قتلت, محمد الس�وري ابو اس�امة 
مص�ور اف�ام الوثائ�ق لعصابات 
داعش يحمل الجنس�ية االمريكية، 
وابوحارث الش�امي، وابو عائش�ة 
المتفج�رات،  خبي�ر  االنص�اري 
الج�زراوي مغربي  واب�و يوس�ف 
الجنس�ية، وابو حس�ين السلماني 
ووع�د  ال�زكاة،  دي�وان  مس�ؤول 
اللطيف جمعة المحمدي مس�ؤول 

مفارز االنتحاريين في الفلوجة«.

احلشد يطوق »داعش« يف الرمادي.. وطريان التحالف يتفرج
»قادة« التنظيم تسقطهم العمليات النوعية

عـضـاضــات »داعـش« يـمــألن الـحـويـجـة ملـعـاقـبـة الـنـســاء!
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يوغل تنظي�م »داعش« الذي يس�يطر 
على مدن في عدد من المحافظات العراقّية 
ف�ي ممارس�ة الوحش�ّية ض�د الس�ّكان 
المدنيي�ن، الذي�ن ل�م يس�تطيعوا الفرار 
م�ن مناطقهم، وبات التنظي�م المتطّرف 
يبتكر أساليب غاية في الوحشية من أجل 
فرض نفوذه على المدن، وبث الرعب في 

نفوس السّكان. 
وق�د ب�دأ تنظي�م »داع�ش«، مؤخراً، 
ُتع�رف  نس�ائية  دوري�ات  بتس�يير 
ب�«العضاض�ات«، ف�ي قض�اء الحويجة 

تك�ون مهمتها معاقبة النس�اء والفتيات 
اللوات�ي ال يلتزمن ب�«اللباس الش�رعي« 
مناط�ق  ف�ي  التنظي�م  فرض�ه  ال�ذي 

سيطرته.
ويرص�د »فصيل العضاض�ات« التابع 
المخالف�ات  اإلس�امية«  ل�«الش�رطة 
ل�«تنق�ض« بعدها  لتعليمات »داع�ش«، 
المخالف�ة  الم�رأة  عل�ى  »العضاض�ة« 
و«تعضه�ا« م�ن عدة أنحاء من جس�مها 
بص�ورة مؤلم�ة تجع�ل الضحي�ة تبكي 
وجع�اً، حس�ب م�ا نقله مص�در قضائي 
من كرك�وك. وأوض�ح المص�در، أن هذا 
»اإلجراء العقابي« تطبقه »نسوة داعش« 

في عدة مناطق يسيطر عليها التنظيم.
وكش�ف أن ه�ذا التصرف أث�ار الهلع 
بين نس�اء الحويج�ة التي يهيم�ن عليها 
مش�بهاً  الع�ام،  حوال�ي  من�ذ  التنظي�م 
ب�ه  يق�وم  بم�ا  »العضاض�ة«  وظيف�ة 
»الكلب المس�عور«.  كما يفرض التنظيم 
»عقوب�ات« أخ�رى عل�ى نس�اء وفتيات 
الحويج�ة، كالجل�د ل�كل ام�رأة تخ�رج 
دون مح�رم، س�واء كانت فتاة ش�ابة أو 
ام�رأة كبيرة في الس�ن.  يذك�ر أن تنظيم 
)داعش( قد استولى على مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظة نينوى، )405 كم ش�مال 
العاصمة بغداد(، في )العاشر من حزيران 

2014 المنص�رم(، قب�ل أن يمد نش�اطه 
اإلرهاب�ي لمناط�ق أخ�رى عدي�دة م�ن 
الع�راق، ويرتكب فيها »انتهاكات« كثيرة 
عدتها جهات محلية وعالمية »جرائم ضد 

اإلنسانية وإبادة جماعية«.
كم�ا ف�رض »داع�ش« عل�ى س�كان 
الحويجة قوانين صارمة، كتحديد اللباس 
المقبول للرجال بال�زي األفغاني وإجبار 
الس�كان عل�ى مزاول�ة مه�ن يفرضه�ا 
التدخي�ن  لمن�ع  باإلضاف�ة  التنظي�م، 
وممارس�ة لعبة كرة القدم بين الش�باب 
تل�ك  مخالف�ة  ح�ال  وف�ي  والصبي�ان. 
التعليم�ات، يتع�رض الش�خص، إن كان 

رجل أو امرأة، لعقوبة الجلد.
وكش�ف المصدر القضائي الذي تصل 
ل�ه معلوم�ات م�ن داخ�ل الحويج�ة أن 
المؤسس�ات القضائية استبيحت من قبل 
عناصر »داعش« وباتت عماراتها »أوكاراً 

تفوح منها رائحة الدم«.
وفي س�ياق متص�ل، بات�ت الحويجة 
تفتقر للخدمات األساس�ية، وفي األغلب 
يعتمد السكان للشرب على مياه مشروع 
غي�ر مصف�ى، كم�ا التوجد كهرب�اء وال 
خدمات صحية بالقضاء، فيما االتصاالت 

»مسموحة للدواعش فقط«.
وختم المص�در قائاً إن الحويجة بات 

»س�جنا مقفا، ومن يريد الخاص عليه 
أن يمتل�ك مبلغاً كبيرا م�ن المال ويذهب 
ف�ي رحلة طويلة ليصل الى كركوك أو أي 

محافظة آمنة أخرى«.
يذكر أن تنظيم )داعش( يس�يطر على 
أه�م وأبرز م�دن األنبار منذ ع�ام تقريباً 
عل�ى األح�داث والمع�ارك والمواجه�ات 
بي�ن الق�وات األمني�ة والعش�ائرية ومن 
أب�رز المناط�ق الت�ي هي تحت س�يطرة 
التنظيم هي الفلوج�ة والقائم الحدودية 
بين العراق وس�وريا وهيت وراوة ونواح 
أخرى منه�ا كرمة الفلوج�ة القريبة من 

حدود العاصمة بغداد.

دوريات »وحشية« يبتكرها التنظيم لبث الرعب في المدينة
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ثالثة ش�بان من اللجان افتدوا بأنفسهم 
الذي�ن كان�وا يس�تمعون  مئ�ات المصلي�ن 
إل�ى خطب�ة الجمع�ة داخ�ل المس�جد.بدأت 
اإلج�راءات، منذ مس�اء الخميس، حين ُطلب 
من النس�اء عدم الحضور إلى المس�جد الذي 
ل إنجاز  ، ليس�جَّ يتس�ع لخمس�ة آالف مصلٍّ
نوعي للج�ان األهلية. إنج�از حاولت وزارة 
الداخلية السعودية سرقته ببيان، ادعت فيه 
أنها هي التي كش�فت س�يارة االنتحاري، إال 
أن المعلومات أك�دت أن إحباط العملية كان 
بالكامل له�ذه اللجان، المصّرة على مواصلة 
عملها كخيار وحيد لحماية أهالي المنطقة، 
كما ه�ي الح�ال ف�ي القطي�ف المج�اورة.

بالمس�اجد  تحي�ط  خراس�انية  حواج�ز 
والحسينيات، سالس�ل معدنية وحواجز من 
األس�منت والحديد، العيون مفتحة، ش�باب 
األحياء يراقبون الس�يارات والماّرة، اليقظة 
والح�ذر يخّيم�ان عل�ى األهالي، حراس�ات 
ليلي�ة يتن�اوب عليها رجال المحلّ�ة، الغرباء 
والس�يارات المركونة بص�ورة مريبة، كلها 
موضع ش�ك وشبهة حتى يثبت العكس. هنا 
ليس�ت »الضاحي�ة الجنوبية لبي�روت«، إنها 
منطق�ة القطيف، ش�رق الجزي�رة العربية، 
بمدينته�ا وبلداتها، بعد التفجير الدامي الذي 
طاول مس�جد اإلمام علي ب�ن أبي طالب في 
بلدة القديح ي�وم الجمعة الماضي.يعود أحد 
أبناء منطقة القطيف، وهو ناش�ط سياسي، 
بالذاك�رة إلى ع�ام 2005، ف�»تجربة اللجان 
األهلية تع�ود إلى ذلك التاريخ«، بحس�ب ما 
يؤكد مس�تحضراً أج�واء الش�حن المذهبي 
واألعم�ال الطائفية المتصاع�دة في العراق، 
حي�ن كان تنظيم »داعش« ال ي�زال في رحم 
»القاعدة«، منفذاً أعت�ى عملياته االنتحارية 
وهجماته اإلرهابية على المس�لمين الشيعة 
هناك.كانت التفجيرات قد بلغت ذروتها، أيام 
إحياء مراسم »عاشوراء«، ترافقها تهديدات 
ضد »الرافضة« في كل مكان. في ذلك العام، 
أطلقت السلطات السعودية حملة »التضامن 

الوطن�ي ضد اإلره�اب«، وكان أبناء منطقة 
القطي�ف الذين استش�عروا الخطر ورأوا في 
أنفسهم المستهدف األول من موجة اإلرهاب 
التكفيري، ج�زءاً من ه�ذه الحملة. انطلقت 
مب�ادرات أهلية، ونش�ط بعض الش�بان في 
مجموع�ات غي�ر مترابط�ة، عاملي�ن عل�ى 
تأمين حراسة المساجد والحسينيات، وذلك 
بالتع�اون مع الدولة والس�لطات الرس�مية.

في ذكرى »عاش�وراء« من ع�ام 2005، كان 
عم�ل هذه اللج�ان فاعالً، حي�ث اتخذت هذه 
المجموعات إجراءات احترازية في القطيف 
وس�احة »القلعة« وس�ط المدينة، أس�همت 
في تأمين المواكب والمس�يرات التي تخرج 
إلحي�اء هذه الش�عائر، رافعة للم�رة األولى 
ش�عار »كال كال لإلرهاب«. لم تمر تلك األيام 
به�دوء ت�ام، فقد س�جلت حادث�ة اختطاف 
أح�د رجال الدي�ن م�ن أبن�اء المنطقة وهو 
ش�يخ ضرير يدعى إبراهي�م الغراش، قبل أن 
ُيعَث�ر علي�ه مرمياً ف�ي الصح�راء، ووجهت 
أصابع االتهام حينها إل�ى مجموعة وّهابية 
متش�ددة.لم تنقط�ع تجربة اللج�ان األهلية 
 ،2005 ع�ام  بع�د  القطي�ف،  منطق�ة  ف�ي 
فالمجموعات التي تتركز أعمار المتطوعين 
فيه�ا بالفئات العمرية الش�ابة، ال تغيب عن 
المناس�بات العامة. وإضافة إل�ى الفعاليات 
الدينية التي تقام في المساجد والحسينيات، 
المهرجان�ات  تنظي�م  ف�ي  ه�ؤالء  يس�هم 
الش�عبية، بم�ا فيها تل�ك التي تق�ام برعاية 
الس�لطة الرس�مية، كمهرجان�ي »الدوخلة« 
و»واحتن�ا فرحان�ة« الذين يقام�ان في عيد 
األضحى من كل عام. وقد اكتس�ب عدد كبير 
من هؤالء المتطوعين خبرة تنظيم الحشود 
الش�عبية، من خالل مرافق�ة أهالي القطيف 
في حم�الت الحج والعم�رة، وهي الحمالت 
األكثر تنظيماً في البالد. كذلك يشترك شبان 
اللجان في أنش�طة مدني�ة كحمالت تنظيف 
الشوارع وغيرها من األعمال التطوعية.بعد 
الهجوم االنتحاري على مس�جد القديح، مّثل 

تش�ييع 21 ش�هيداً ممن قضوا في التفجير 
التحدي األبرز أمام أهالي القطيف. المشاعر 
كانت تختل�ط بين ضرورة خروج الحش�ود 
الشعبية، يوم االثنين، رغم التهديدات األمنية 
كرد على االعتداء الدامي، وبين غضب انتاب 
أهل القطيف من الس�لطات الرس�مية، على 
اعتب�ار أنها ش�ريكة ف�ي الجرم عب�ر منابر 
التحري�ض الطائف�ي والخط�اب التكفي�ري 
المنفل�ت، الذي لم تقم الحكومة الس�عودية 
بضبطه يوماً، وم�ا وضعت له رادعاً. غضب 
جعل القطيفيين يقبلون التحدي، وينظمون 
مسيرة وداع الشهداء، من دون مؤازرة قوات 
األمن التي انكفأت إلى حدود القطيف. أعداد 
المشاركين في المسيرة لم تعرف سابقة لها 
على اإلطالق، فوفق أرقام جريدة »الرياض« 
التابعة للنظام الس�عودي، خرج في تش�ييع 

الش�هداء االثني�ن الماضي »نص�ف مليون«. 
مئات اآلالف امت�دوا من مدينة القطيف على 
طول الش�ارع المؤدي إلى بل�دة القديح، في 
مشهد س�جل نجاحاً منقطع النظير لتجربة 
اللج�ان األهلية، التي تولّ�ت الجانبين األمني 
والتنظيم�ي ف�ي مس�يرة التش�ييع.بموازاة 
ذلك، لم يخل مش�هد التش�ييع من الرس�ائل 
السياس�ية الواضحة، فغياب العلم الرس�مي 
الذي يتوسطه سيف آل سعود كان أبرز هذه 
الرس�ائل م�ن أبن�اء منطقة عان�ت وال تزال 
من سياس�ات التهميش والتمييز، وذلك على 
عك�س ما جرى يوم تش�ييع ش�هداء اعتداء 
الدال�وة ف�ي األحس�اء، حي�ن لّف�ت نعوش 
الضحاي�ا بالعل�م الس�عودي وتول�ت قوات 
األمن تنظيم المناسبة. كذلك شهدت مسيرة 
االثني�ن تصويباً واضحاً عل�ى دعاة الخطاب 

التكفي�ري، ونظم الحقاً مع�رض قرب خيم 
الع�زاء ف�ي بل�دة االقدي�ح، يوث�ق تغريدات 
الجان�ب  وتصريحاتهم.ف�ي  المحرضي�ن 
األمني، يؤكد الناش�ط االسياس�ي القطيفي 
أن م�ا تقوم ب�ه اللجان األهلي�ة في منطقة 
القطيف لن يتوقف، وهو بات اليوم ضرورة 
ملحة يتطلبها الظرف الخطير، فاالستهداف 
المستمر منذ جريمة الدالوة والدولة عاجزة 
ع�ن حماية ش�عبها. هو ش�دد عل�ى أن هذه 
اللج�ان، الت�ي دعا إل�ى تفعيلها الش�يخ عبد 
الكري�م الحبيل، أح�د رجال الدي�ن البارزين 
في منطقة القطي�ف �� والقت دعوته تأييداً 
شعبياً واسعاً �� هي لجان من أبناء المنطقة 
وال تنتمي إلى تش�كيالت سياس�ية، وهي ال 
تقدم نفس�ها بديالً من الس�لطات الرس�مية 
وال تحمل سالحاً، مستداّلً على ذلك بالقبض 

على أحد المشتبه فيهم قرب خيم العزاء في 
القديح وقد سلم مباشرة للسلطات. مطالب 
القطيفيين اليوم هي استعادة تجربة 2005، 
إل�ى جان�ب المطل�ب األب�رز المتمثل بس�ّن 
قوانين تج�ّرم التحريض الطائف�ي، والعمل 
الجاد على إسكات أبواق الفتنة ومحاسبتهم، 
ففي مكان ما يمكن أن تش�كل هذه األحداث 
فرص�ة لهذا النظام لتغيير سياس�اته. أما ما 
يحاول إع�الم النظام الس�عودي تس�ويقه، 
من خالل المش�ادة الكالمي�ة بين ولي العهد 
وأحد أس�ر الضحايا، التي يتوّعد فيها محمد 
بن نايف بمحاس�بة كل من يأخذ دور الدولة، 
فتعتب�ر، بحس�ب المص�در ذات�ه، محاوالت 
غير مبررة ال تفس�ر س�وى أنها »عبارة عن 
عنتري�ات لتبري�د ال�رؤوس الحامي�ة داخل 

نظام آل سعود«.

   خليل كوثراني

شيعة السعودية يواجهون »داعش« باللجان األهلية
نجحت اللجان األهلية في مدينة الدمام شرق 

السعودية في إحباط الهجوم االنتحاري 
لتنظيم »داعش«، الذي استهدف مسجد 
اإلمام الحسين الواقع في حي العنود، ذي 

الغالبية الشيعية

األمم املتحدة: 100 دولة متد »داعش« 
بالعنارص

إرسائيل تسعى إىل هنب آثار اليمن

»القاعدة« تفخخ األحذية يف صنعاء!

سيناتور مجهوري يعرتف: نحن املسؤولون عن ظهور »داعش«

  بغداد / المستقبل العراقي

مكنت األجهزة األمنية في اليمن بمساندة 
اللجان الشعبية من اكتشاف وتفكيك عبوات 
ناسفة داخل أحد المساجد بالعاصمة صنعاء.

وبحس�ب موقع “يمن�ي برس” فق�د أفادت 

مص�ادر أمني�ة أن األجهزة األمني�ة واللجان 
الشعبية استطاعا اكتش�اف وتفكيك عبوات 
ناس�فة كانت مزروع�ة في أحذية بمس�جد 
الكبس�ي الواقع في حّي الزراع�ة بالعاصمة 

صنعاء.
وت�داول ناش�طون ص�وراً لتل�ك العبوات 

الناسفة المموهة داخل األحذية “المرتفعة” 
سطحها اثناء تفكيكها.

وكانت عبوة مشابهة قد انفجرت الجمعة 
الماضي في جام�ع الصياح ما ادى الى جرح 
ثالثة عشر ش�خصا, واعلن ما يسمى تنظيم 

داعش االرهابي مسؤوليته عن الحادثة.

  بغداد / المستقبل العراقي

أقر الس�يناتور الجمهوري المرشح لخوض 
الس�باق الرئاس�ي المقبل في الواليات المتحدة 
راند بول بمسؤولية الحزب الجمهوري عن ظهور 
جماعة “داعش” االرهابية في سوريا والعراق.

وافاد موقع “سي ان بي سي” االميركي، ان بول 
“الذي يمثل والية كنتاكي األميركية”، قال خالل 
لق�اء تلفزيون�ي مع قناة “ام اس ان بي س�ي”: 
“إن داع�ش نش�أت وأصبحت أكثر قوة بس�بب 
صقور الحزب الجمهوري الذين قدموا األسلحة 
بدون تمييز وتمكن من االس�تحواذ على معظم 
ه�ذه األسلحة”.واش�ار ال�ى ان قي�ادة الح�زب 
الجمهوري أرادت أيضا شن عدوان عسكري ضد 
س�وريا وهو ما كان من شأنه “تسهيل مهمة” 
جماع�ة “داع�ش” االرهابية.وق�ال ب�ول ف�ي 
تعليقه على األزمات في س�وريا والعراق ولييبا 
ان “كل م�ا تحدث عنه ق�ادة الحزب الجمهوري 
فيم�ا يتعلق بالسياس�ة الخارجي�ة كان خاطئا 

على مدى السنوات العشرين الماضية ورغم ذلك 
فإنه م�ا زال لديهم الوقاحة الكافية ليس�تمروا 
في أحاديثهم تلك وتوجيههم االتهامات”.جدير 
بالذكر، ان بول ليس السياسي األميركي الوحيد 
ال�ذي يقر بوقوف الواليات المتحدة وراء ظهور 

“داعش” وتمددها فقد س�بق لوزيرة الخارجية 
األميركية هيالري كلينتون أن اعترفت في كتاب 
لها بأن اإلدارة األميركية س�اهمت في تأسيس 
وتمويل منظمات متطرفة في الش�رق األوسط 

وأفغانستان.

مقاتل رسياين يقطع رأس 
»داعيش« يف احلسكة

  بغداد / المستقبل العراقي

أس�ر أحد مقاتلين ف�ي جانب وحدات حماية الش�عب 
الكردي عنص�راً من “داعش” التكفي�ري، وذبحه انتقاماً 
من التنظيم في محيط بلدة تل تمر في محافظة الحسكة.

وقال المرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان، أن أحد مقاتلي 
المجلس الس�رياني الذي يقاتل إلى جانب وحدات حماية 
الش�عب الكردي�ة في ش�مال ش�رقي س�وريا أق�دم على 
قطع رأس أحد عناصر داعش، بعد أس�ره في محيط بلدة 
اشورية .وقال المرصد ان “المجلس العسكري السرياني 
أس�ر عنصراً من داعش من جنسية غير سورية في إحدى 
القرى اآلش�ورية ف�ي محيط بلدة تل تم�ر” في محافظة 
الحسكة، ثم “أعدمه بفصل رأسه عن جسده بواسطة آلة 
حادة”.وغالباً ما يتبع تنظيم “داعش” أس�لوب القتل هذا 
في حق كل م�ن يعتبره عدواً له من مدنيين وعس�كريين 
وحت�ى صحافيين.واوض�ح مدي�ر المرص�د رام�ي عب�د 
الرحمن ان “المقاتل الس�رياني عث�ر على عنصر التنظيم 
وهو ضائع في بلدة تل شاميرام االشورية”، وذلك بعد أيام 
من استعادة مقاتلين أكراد وسريان واشوريين السيطرة 
على عش�رات البلدات والقرى في المنطقة إثر اشتباكات 
عنيف�ة ضد داع�ش .وقال ان�ه “بعد تعري�ف المقاتل عن 
نفسه بأنه يدعى باسل ويحارب في صفوف داعش، أقدم 
العنصر الس�رياني على ذبحه انتقاماً لممارسات التنظيم 
في قرى المنطقة”.وشن التنظيم اإلرهابي في 23 شباط 
هجوم�اً عنيفاً عل�ى 35 بلدة وقرية اش�ورية في منطقة 
خابور في ريف الحس�كة. وتمكن من الس�يطرة على 14 
بلدة منها حتى األس�بوع الماضي، وأسر 220 شخصاً من 

سكانها، ال يزال 210 منهم لدى التنظيم.

خبری املاين: مشاكل السعودية الداخلية ستؤدي اىل هالكها
  بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال سباس�تین س�ونس الخبی�ر 
االلمان�ي ف�ي الش�ان الس�عودي، ان 
اتهام�ات الری�اض الیران م�ا هي اال 
محاوالت تهدف الی حرف الرأي العام 
عن المش�اکل الداخلیة في السعودیة 
مدینا السیاسات المتهورة للسعودیة 

ضد طهران.  
عض�و  وه�و  س�ونس  واض�اف 

مجل�س العالقات الخارجی�ة االلماني 
)DGAP(، في ملتق�ى عقد في برلین 
حول االوضاع في سوریا، ان الحکومة 
الس�عودیة تبالغ في سیاساتها تجاه 
ای�ران والع�راق لح�رف االنظ�ار عن 
مش�اکلها االقتصادی�ة واالجتماعی�ة 

المتزایدة سیما تهدید داعش.
واش�ار الی توهم السعودیة حول 
تهدید ایران، وقال ان السعودیة تواجه 
انهی�ار عقلی بجن�ون العظم�ة تجاه 

ای�ران، وحینما یتخذ ملک الس�عودیة 
سلمان اجراء حقیقیا بالمصالحة مع 
ایران س�تکون قادرة على التغلب على 

هذه العقلیة.
والس�باب  الس�عودیة  ان  واک�د 
تبالغ  ایدیولوجیة ونفسیة وتقلیدیة، 
بخص�وص نفوذ ای�ران، موضحا بان 
آل س�عود یس�تمدون ش�رعیتهم من 
التحال�ف م�ع الوهابیی�ن، وبالطب�ع 
الوهابی�ة تعم�ل ض�د الش�یعة.وقال 

الخبی�ر االلمان�ی انه الزال�ت الفرصة 
ای�ران  بی�ن  للمصالح�ة  س�انحة 
البلدین  والس�عودیة نظ�را لمصال�ح 
المشترکة س�یما فی مکافحة داعش 
وتهری�ب المخ�درات. منوه�ا الی ان 
المانیا وعمان بامکانهما التوسط فی 
هذا االمر.وصرح ان السعودیة ارتکبت 
خط�أ ف�ی مواجهته�ا م�ع القضای�ا 
المرتبطة باس�تقرارها الداخلی، فهی 
تحارب طرفا تعتقد خطأ بانه عدوها. 

وعلیه�ا ان تح�ارب داعش ال�ذی یعد 
تهدی�دا وع�دوا حقیقی�ا لها.واضاف 
الس�عودیین  ان  االلمان�ي  الخبی�ر 
تجاهلوا التهدی�د الحقیقب. علیهم ان 
یرکزوا أکثر عل�ی الحرب ضد داعش.

ودع�ا قادة الس�عودیة ال�ی الکف عن 
تقدیم الدعم المال�ي لداعش، وقال ان 
قادة الس�عودیة الجدد غیر قادرین او 
الیریدون قمع الدعم المالي الذي یقدم 

للجماعات االرهابیة امثال داعش.

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د بان كي مون في كلمة له أمام مجلس األمن الدولي بأن 
هن�اك أكثر من 25 آلف مقاتل من 100 دولة في صفوف داعش 

في العراق وسوريا .
قضي�ة المقاتلين األجانب الس�اعين إل�ى االنضمام لتنظيم 
“داعش” في سوريا والعراق كانت محور جلسة مجلس األمن، 
وقد ب�ات “داعش” من أكث�ر التنظيمات التكفيرية اس�تقطابا 

للمقاتلين من جميع أنحاء العالم. 
وتشير تقارير أممية إلى أن 100 دولة تمد داعش بالمقاتلين، 
وف�ي كلمة له أمام مجلس األمن الدولي، أكد األمين العام لألمم 
المتح�دة ب�ان كي مون أمس الجمعة انضم�ام أكثر من 25 ألف 

مقاتل من 100 دولة، لصفوف داعش في سوريا والعراق.
وبّي�ن  أن أعمار المقاتلين تت�راوح بين ال�15 و ال�35 عاما، 
لترتفع نس�بة المس�لحين األجانب إلى 70 بالمئة منذ منتصف 

عام 2014.

    بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد المراس�لون ب�أن األنباء ال�واردة من صنع�اء عاصمة 
الیم�ن تدل على أن إس�رائیل تبحث عن طری�ق لنهب آثار الیمن 

التاریخیة.
وقال مصدر أمني یمني لمراسل الوعي، إننا وصلنا الى أدلة 
دامغ�ة تؤكد بأن اإلس�رائيليين يس�عون من خ�الل المواطنين 
اليه�ود في اليمن أن ينهبوا اآلثار التاريخية ومن ثم يرس�لونها 

الى األراضي المحتلة.
واضاف المصدر: أن رغم المحاوالت من قبل اليهود اليمنيين 
لنهب اآلثار التاريخية من اليمن لم تفلح مس�اعيهم حتى اآلن. 
ويرى مراقبون أن ال ش�ك أنهم سيصلون لغايتهم هذه مادامت 

المحاوالت تلك موجودة على أرض الواقع في هذا البلد.
واوض�ح المص�در: أنن�ا قلقون من جه�ة على نه�ب اآلثار 
اليمني�ة م�ن قب�ل اإلس�رائيليين ومن جه�ة أخ�رى إذا وصلت 
جماع�ة داعش الى تل�ك األماكن األثرية س�تدمرها كما فعلتها 

في سوريا مؤخرا.  
يذك�ر أن ع�دد المواطني�ن اليه�ود ف�ي اليمن ق�د يصل الى 
عش�رات آالف ولك�ن ف�ي العقود الثالث�ة األخيرة ق�د هاجروا 
الى األراض�ي المحتلة او الى بلدان أخ�رى والزال المئات منهم 

يعيشون في اليمن.
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وا�ضنطن ال تفكر بالتمديد.. وطهران ال تر�ضخ

كريي وظريف يف جنيف: تذليل آخر العقبات أمام االتفاق النووي
          امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

على وقع »التقدم الكبري« الذي أحرزته 
جلوالت فيينلا النوويلة األخلرية  بلن 
طهران والدول الكربى، بحسلب ما أكد 
مسلؤول رفيع املسلتوى يف واشلنطن، 
التقى وزير الخارجيلة األمريكي جون 
كلريي ونظلريه اإليراني محملد جواد 
ظريف أمس السلبت، يف مدينة جنيف، 
يف محاوللة لتذليلل آخر العقبلات أمام 
التوصلل إىل اتفلاق نهائي، قبل شلهر 
من انقضلاء املهلة املحددة إلبرامه، ويف 
ظلل تصلب من قبلل جميع األطراف يف 
ما يتعللق بتفتيش املواقع العسلكرية 
النووين  العلماء  اإليرانية واستجلواب 
للجمهوريلة اإلسالميلة، باإلضافلة إىل 

آلية وتوقيت رفع العقوبات الدولية.
واجتملاع جنيلف هلو أول محادثلات 
إيلران  توصللت  أن  منلذ  حقيقيلة، 
ومجموعلة الل«5+1« إىل اتفاق إطار يف 

الثاني من نيسان املايض.
الخارجيلة  وزارة  يف  مسلؤول  وقلال 
األمريكيلة  قبل اللقاء »بقي لنا شلهر. 
اعتقد أنكم ستشهدون تصعيداً يف شهر 
حزيلران الذي سيكلون شلهراً مكثفاً 

جداً«، مؤكداً أن »واشنطن حريصة عى 
موعد الل30 من حزيران كموعد نهائي 
إلبرام االتفاق، وال تفكر حالياً يف تمديد 

املفاوضات«.
وأشار املسلؤول إىل »حدوث تقدم كبري 
يف املحادثلات التلي جلرت يف فيينلا يف 
األسابيلع القليللة املاضيلة يف صياغة 
اتفلاق سيلايس وثالثلة مالحلق فنية 
بشأن الحد من أنشطة إيران النووية«، 
متحدثلاً علن »عملية تحرك يف  مسلار 
جيلد حاليلاً لتحقيلق تقلدم، ونعتقلد 
بشكلل قاطع أنه من املمكن انجاز هذا 

بحلول 30 حزيران«.
وإذ لفلت املسلؤول إىل أنله » تم تفريغ 
جدول أعملال وزيلر الخارجية )جون 
كريي( يف حزيران للرتكيز عى محادثات 
إيران«، أشلار إىل أن هلذه » املحادثات 

ستجري عى األرجح يف فيينا«.
واستبلق كبلري املفاوضلن اإليرانيلن 
عبلاس عراقجي اللقلاء بتأكيد  رفض 
بلالده لقيلام الوكالة الدوليلة للطاقة 
مواقعهلا  تفتيلش  بعمليلات  الذريلة 
العسكرية واستجواب علمائها يف إطار 
االتفلاق النهائلي، علملاً أنه كلان ميز 
قبلل بضعلة أيام بلن تفتيلش املواقع 

العسلكرية والدخول إليها. كما تحدث 
مجدداً إىل احتمال »تمديد املفاوضات«.

وأبلغ عراقجي الصحافين لدى وصوله 
لحضور املحادثات مع كريي أن »مسألة 
مقابلة العلماء النووين غري مطروحة 
على الطاولة بشكلل علام، مثلها مثل 
الدخول إىل املواقع العسكرية... ال تزال 
كيفية تنفيذ الربوتوكول اإلضايف نقطة 

خالفية نتحدث بشأنها.«
ولكنه أضاف أن »املحادثات ستتواصل 
يف إطار الربوتوكول اإلضايف واإلجراءات 
املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول. لم 
يتم التوصلل بعد إىل اتفلاق حول هذه 
املسلألة وكيفيلة تطبيلق الربوتوكول 
اإلضايف هي من املواضيع الخالفية التي 

نتناقش بشأنها«.
ويسلمح الربوتوكول اإلضلايف ملعاهدة 
حظلر االنتشار النلووي اللذي وافقت 
عليله طهلران يف إطلار اتفلاق حلول 
امللف النلووي، بعمليات تفتيش ملواقع 
نوويلة، ولكلن أيضلاً بدخلول مواقع 
أخلرى، بما فيها مواقع عسلكرية من 
قبل مفتلي »الوكاللة الدولية للطاقة 
الذريلة«. لكن طهران تؤكلد أن دخول 
هلذه املواقع يجلب أن يكلون منظماً 

ومربراً.ويف هذا اإلطار، قال ديبلومايس 
غربلي إن »عمليات التفتيلش للمواقع 
العسلكرية من جانب الوكاللة الدولية 
للطاقلة الذريلة التابعة لألملم املتحدة 
ومقابللة العلملاء اإليرانيلن أمر مهم 
للمراقبلة والتحقق مملا إذا كان إليران 
برنامج رسي لألسلحة النووية«.وأشار 
إىل أنله »إذا لم تتمكن الوكاللة الدولية 
ملن الوصلول إىل العلملاء أو املواقلع 
العسكرية، فستكون مشكلة«، مشدداً 
عى »حاجلة الوكالة إىل الدخول رسيعاً 
إىل هلذه املواقع لضمان علدم اختفاء 
األشلياء«، يف موقف أكده املسلؤول يف 
الخارجيلة األمريكيلة، قائلاًل إنه »من 
دون الوصلول إىل املواقلع ، فلن نوقع« 

عى اتفاق.
وحلول اللقلاء بلن كلريي وظريلف، 
قلال املصلدر الديبلوملايس غربلي إنه 
»يهلدف إىل التوضيلح، إذ أن اإليرانين 
سيقولون ما يسلتطيعون فعله وما ال 
سيشريون  واألمريكيون  يسلتطيعون، 
إىل ما هو ليس عى ما يرام«، معرباً عن 
اعتقاده أن »كريي سيؤكد أمام ظريف 
أهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة 

للقوى الست«.

بعد ن�ضف قرن من التوتر

كوبا خارج الئحة إرهاب الواليات املتحدة
الفروف: ال حرب باردة مع أمريكا
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شطبت الواليات املتحدة كوبا من الئحة الدول 
املتهملة بدعم االرهلاب، يف خطلوة أساسية 
ُتمّهلد الطريق لتبلادل السلفراء قريباً.وهذا 
القرار الذي كان منتظلراً منذ أن أكد الرئيس 
االمريكلي بلاراك اوباملا تأييلده يف منتصف 
نيسلان امللايض، ُيشّكل منعطفلاً يف التقارب 
بن الواليات املتحدة وكوبا بعد أكثر من نصف 
قرن ملن التوتر.وقبل أسبوعن، قال الرئيس 
الكوبلي راوول كاسرتو بشكل واضح إن هذا 
»االتهلام« سرُيفع وأنه سيتّم تعين سفريين 
يف البلديلن، مضيفلاً أن »األمور تتقّدم بشكل 
جيلد وبالوترية التي نريدهلا بالتأكيد«.وقال 
املتحدث باسم الخارجيلة األمريكية جيفري 
راثكلي، يف بيان، إن »وزيلر الخارجية )جون 
كريي( اتخذ قراراً نهائيلًا بإلغاء اعتبار كوبا 
دولة داعمة لإلرهاب، عى أن ُيصبح هذا القرار 
نافذاً ابتداء ملن اليوم التاسع والعرشين من 
أيار 2015«.وأضافت الخارجية األمريكية، يف 

بيانها، أن »هذا اإللغاء هو انعكاس لتقييمنا 
بلأن كوبا التزملت باملعايلري« املطلوبة »مع 
أنله ال تزال للدى الواليات املتحلدة الكثري من 
االعرتاضلات ومظاهر القلق إزاء قسلم كبري 
ملن سياسات كوبا«.وأُدرجت كوبا عى هذه 
الالئحة السلوداء منذ العلام 1982 إىل جانب 
إدارة  وقلّررت  وإيلران.  والسلودان  سوريلا 
الرئيلس األسبلق رونالد ريغلان وضعها عى 
هذه الالئحة بعدما اتهمها بدعم االنفصالين 
الباسك يف اسبانيا، ومتمرّدي القوات املسلّحة 
هلذا  )فارك(.وجلاء  الكولومبيلة  الثوريلة 
االخرتاق بالنسبة لكوبا بعد إجراءات قانونية 
طويلة يف الواليلات املتحدة بن البيت األبيض 
ووزارة الخارجية والكونغرس.وقّدم الرئيس 
األمريكي للربملانين اقرتاحه شطب كوبا من 
الالئحة السلوداء يف 14 نيسلان املايض وكان 
لديهلم 45 يوملاً، أي حتلى الجمعلة، إلعالن 
معارضتهم. وعرّب علدد من الجمهورين عن 
معارضتهم.وقال رئيس مجلس النواب جون 
باينلر إن إدارة اوباما »منحت نظام كاسرتو 

انتصلاراً سياسيلاً كبرياً ملن دون أن تحُصل 
على يشء يف املقابل«.ودان املرّشلح املحتمل 
لالقرتاع الرئايس الذي سيجري يف 2016 جيب 
بلوش »التنازالت األحادية« إىل نظام »يواصل 
حرمان الكوبين من ابسط حقوق االنسان«.

ورفلض البيلت األبيلض، اللذي تحلّدث من 
جديد عن رحللة محتملة للرئيلس األمريكي 
إىل الجزيلرة الشيوعيلة، اإلشلارة إىل برنامج 
زمنلي إلعلادة فتلح سفارتلي البلدين.وقال 
املتحدث باسم البيت االبيض جوش ارنسلت 
إنه »ما زالت هناك قضايا« عالقة، مشرياً إىل 
الحلدود التي قد ُتفرض على الديبلوماسين 
االمريكيلن يف كوبا.وأضاف: »نريد التأكد من 
أن ديبلوماسيينا لديهم امكانية العمل. األمر 
ال يتعلّق بمقابلة مسلؤولن حكومين فقط 
لكلن مواطنن ايضلاً )...( بملا يف ذلك الذين 
ال يدعملون كل القرارات«.وبدت ردود الفعل 
على هذا اإلعلالن متفاوتة يف مياملي املدينة 
الواقعلة يف جنلوب فلوريدا عى بعلد أقل من 
400 كيلوملرت من هافانا ويعيش فيها حوايل 

نصلف املتحّدرين من كوبلا الذين ُيقيمون يف 
الواليات املتحدة ويبلغ عددهم نحو مليونن.

فبعلض ممثيل املوجلة األوىل ملن املهاجرين 
باملهاجرين »السلياسين«  الذين ُيوصفلون 
مع انلدالع الثورة، ما زاللوا ُيعارضون بشدة 
أي تقارب مع هافانا. لكن املهاجرين األحدث 
الذيلن انتقللوا إىل الواليلات املتحلدة ألسباب 
اقتصادية عرّبوا عن ارتياحهم لهذا االنفراج.

وقاللت اريوشلا فرنانديز مينلاس، يف حانة 
يرتادهلا املهاجرون الكوبيلون يف ميامي، إن 
»ذللك سيجلب مكاسلب اقتصاديلة« لكوبا 
التي »ستعرف فعلياً ما هي الديموقراطية«.

لكن كارلوس بيكلازو )70 عاماً( ال يوافقها 
اللرأي. وقلال إن »اوباملا »ُيعطلي وُيعطي 
شليئاً«.وبات  ُيعطلون  ال  وهلم  وُيعطلي 
استئناف العالقلات الديبلوماسية قريباً جداً، 
لكن مشكلة الحظر الشائكة ما زالت قائمة.

يف املقابل، رّحب الكوبيون بإنهاء هذا اإلجراء 
لكنهم أشلاروا إىل الطريق الطويل الذي يجب 
قطعله قبلل تطبيلع كامل.وقلال ايزيكيلال 

باالسيلوث اللذي ُيرافلق سياحلاً يف البللدة 
القديملة ملن العاصملة الكوبيلة: »ما كان 
يجلب أن ُندرج« عى الالئحة السلوداء »لذلك 
اعتقد أنهلا خطوة مهملة جداً«.أما فرناندو 
مارتينيز )75 عاملا( فرأى أنه »ما زال هناك 
الكثلري ملن القضايا التلي يجلب التفاوض 
حولهلا« مثلل »مشكللة قاعلدة غوانتانامو 
البحرية )االمريكية(« والحظر.والحظر الذي 
ُفرض يف شلباط 1962، وتّم تشديده بقانون 
هيلمز بورتون يف العام 1996، ُفرض عى كل 
الصفقات االقتصادية واملالية مع كوبا.وُتدين 
هافانا هذا الحظر، معتربة أنه عقبة يف طريق 
تطويلر الجزيرة.وحلّذر الرئيس كاسرتو من 
أن تعين سفراء سيسمح بتحسن العالقات 
بلن البلدين، لكن »التطبيلع موضوع آخر«.

وطللب اوباما من الكونغرس، الذي ُيسليطر 
خصومه الجمهوريون عى مجلسليه، العمل 
من أجل رفع الحظر. لكن نتيجة املفاوضات 
الجارية غري مؤكدة والعملية الترشيعية تبدو 

طويلة.
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 أعللن وزيلر الخارجيلة اللرويس 
الحديلث  أن  الفلروف،  سريغلي 
بلن  البلاردة«  »الحلرب  علن 
غلري  املتحلدة  والواليلات  روسيلا 
واقعي، بسلبب غيلاب التناقضات 
األيديولوجية يف الخالف.وأكد وزير 
الخارجيلة اللرويس أن موسكو ال 
تتخلى علن التعاون ملع الواليات 
املتحلدة، وخاصلة يف ملا يتعللق 
والتسلوية  وسوريلا،  بإيلران، 
الفلسطينين  الرشق أوسطية بن 
واإلرسائيليلن، واألزملة يف اليمن، 
واألزملات األخرى، لكنله أكد عى 
رضورة أن يعتمد مثل هذا التعاون 
على مبلدأ العملل املشرتك.وكلان 
الفروف تحادث يف منتجع سوتي 
يلوم 12 )مايلو( أيلار حلول عدد 
ملن امللفلات السلاخنة تصدرتها 
إطالق عملية تسوية أوضاع اليمن 
وسوريا وأوكرانيا.وقال الفروف يف 
مقابلة ملع قناة )روسيلا ل 24(، 
الجمعلة: »لن أقارن ملا يحدث يف 
األمريكيلة  الروسيلة-  العالقلات 

حاليلا بلل« الحلرب البلاردة«، إنه 
وضع مختلف. ليست لدينا مجابهة 
أيديولوجيلة، قادرة عى إعادتنا إىل 
ما يشبه »الحلرب الباردة«.وأعلن 
وزيلر الخارجية الرويس أن نظريه 
األمريكي جلون كلريي، أكد خالل 
زيارتله إىل سوتلي، على أهميلة 
إعادة االتصاالت العسكرية وتبادل 
تحسلبا  روسيلا  ملع  املعلوملات 
مفاجلئ،  خطلري  وضلع  لنشلوء 
فأبدى الجانب اللرويس استعداده 
للتجلاوب ملع هلذا التوجه.ولكن 
الفلروف أوضح أنه من املسلتحيل 
أن تقبلل روسيلا عندملا تدعوها 
يف  التعلاون  إىل  املتحلدة  الواليلات 
بعلض الحاالت، وتعترب واشلنطن 
يف الوقلت نفسله أن ملن حقهلا 
»معاقبة« موسكو يف حاالت أخرى، 
مشددا عى أن روسيا ستتعاون مع 
الواليلات املتحدة، ليس ألن األخرية 
ترغلب يف إقامة مثل هلذا التعاون 
يف مجاالت معينة، بل فقط يف حال 
كان هذا التعاون يصب يف املصالح 
الروسية أو يتعللق بالقضايا التي 

تهلدد روسيلا االتحاديلة.

رقم االخطار
2015/232

اعالن
ملن / محكملة قلوى االملن الداخليل املنطقلة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهلارب  )الرشطي عدي كاظم خضري 
(  املنسلوب اىل    مديريلة رشطة محافظة البرصة     
مللا كنت متهملا وفلق امللادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسلنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  9 

/2012/7   ولحد االن   
  وبملا ان محلل اختفائك مجهلول اقتىض تبليغك 
بهلذا االعلالن عى ان تحلر املام محكمة قوى 
االملن الداخيل للمنطقة الخامسلة بالبرصة خالل 
ملدة ثالثون يوما من تاريلخ تعليق هذا االعالن يف 
محلل اقامتك وتجيلب عن التهملة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجلز اموالك املنقوللة والغلري املنقولة ويطلب 
من املوظفلن العمومين القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتسلليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهليلن الذيلن يعلملون بمحل اختفائلك باخبار 
الجهلات املختصة استنادا للملادة 69 /اوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
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. 13155
الرشيك / عالء حسن عيل
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فقد الشخص الشاب )عبد املطلب ناظم  بعري 
سفيلح (بتاريلخ 2006/9/25  يف منطقلة 
السليافية قضلاء الصويلرة  فعى ملن يعثر 

عليه ابالغنا عى الرقم 
07805621160   ولكم االجر الثواب

اعالن
قدم املدعي حسن جهاد حسن  طلبا يروم فيه تبديل لقبه  من ابوقتلها  إىل الخزعيل    فمن 
لديله اعرتاض عى الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسله 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسلنة 1972 

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

اعالن
بنلاء على الطلب املقدم من السليد ) نوري نجم عبلد الله (  الذي يطلب فيله تبديل اللقب    
ملن  )العلوان (  اىل )العبادي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسله سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون 

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

رقم االخطار
2015/287

اعالن
ملن / محكملة قلوى االملن الداخليل املنطقلة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهلارب  )الرشطي  كامل يارس زبار (  
املنسلوب اىل    قيادة حلرس حدود املنطقة الرابعة      
مللا كنت متهملا وفلق امللادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسلنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  3 

/2014/3 ولحد االن   
  وبملا ان محلل اختفائك مجهلول اقتىض تبليغك 
بهلذا االعلالن عى ان تحلر املام محكمة قوى 
االملن الداخيل للمنطقة الخامسلة بالبرصة خالل 
ملدة ثالثون يوما من تاريلخ تعليق هذا االعالن يف 
محلل اقامتك وتجيلب عن التهملة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجلز اموالك املنقوللة والغلري املنقولة ويطلب 
من املوظفلن العمومين القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتسلليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهليلن الذيلن يعلملون بمحل اختفائلك باخبار 
الجهلات املختصة استنادا للملادة 69 /اوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم املقتبس  / 2015/553
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة  بالبرصة

اسلم املتهم ورتبته ووحدتله: الرشطي عيل عدنان مجيلد صبيح / مديرية 
رشطة محافظة البرصة  

رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1275
تاريخ ارتكاب الجريمة 20091/6/17

تاريخ الحكم / 2015/4/26
املادة القانونية : 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكملت محكمة قوى االمن الداخيل عى املدان الغائب )الرشطي عيل عدنان 
مجيد صبيح / مديرية رشطة محافظة البرصة(  باسم الشعب بما ييل :   

1 ل بالحبس البسليط ملدة )ستة اشلهر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 بدالللة املادتلن 61/اوال و 69 /اوال ملن ق.أ.د رقم 17 لسلنة 2008 

لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2009/6/17 ولحد االن .
2 ل اعطلاء املوظفلن العمومين صالحيلة القبض عليه اينملا وجد لتنفيذ 
الحكلم الصلادر يف حقه استنادا ألحكلام املادة 69 / ثانيا ملن ق . أ .د رقم 

17 لسنة 2008
3 ل اللزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا ألحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 
4 ل حجلز امواله املنقولة وغري املنقولة استنلاد ألحكام املادة 69/رابعا من 

ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008
5 ل اخراجله ملن الخدمة استنادا للملادة 42 / ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسلنة 

2008
6 ل تحديد اتعلاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم مبلغ قدره 

عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعية.
حكملا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكلام املادة 61/اوال من ق.ا.د 

قابال لالعرتاض وافهم علنا يف / / 2015 
رئيس املحكمة

محكمة االحوال الشخصية
يف املعقل

اعالن
اىل املدعلى عليهملا سعلاد فالح 

محمود 
اقام املدعي محمد حسلن جاسم 
الدعوى الرشعية املرقمة 1652/

ش/2015 املام هلذه املحكملة 
والتي يطلب فيها تصديق الطالق 
الواقلع خلارج املحكملة ونظلرا 
ملجهوليلة محلل اقامتك حسلب 
لهلذه  القضائلي  املبللغ  رشح 
املحكمة واملجللس البلدي ملنطقة 
الجمهورية يف 2015/5/16 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن 
املرافعة  محليتن يوميتن بموعد 
املوافلق 2015/6/15 ويف حاللة 

عدم بحقك املرافعة غيابا وعلنا 
القايض

محكمة االحوال الشخصية
يف املعقل

اعالن
اىل املدعى عليه صباح جبار خلف 

اقاملت املدعيلة رباب ثاملر جويد 
الدعلوى الرشعيلة املرقمة 1651/

املحكملة  هلذه  املام  ش/2015 
والتي يطلب فيهلا تاييد حضانتها 
علن اطفالهلا القارصيلن ونظلرا 
ملجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مركلز رشطلة االصمعلي بالعلدد 
ورشح   2015/5/21 يف   4446
املجللس البلدي ملنطقلة االصمعي 
بالعدد 1125 يف 2015/5/20 قررت 
هلذه املحكمة تبليغلك بصحيفتن 
محليتلن يوميتن بموعلد املرافعة 
حاللة  ويف   2015/6/15 املوافلق 
عدم حضورك او ملن يمتلك قانونا 
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا 
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 332/ش/2015

اعالن
املدعية ايناس صدام شحل 
املدعى عليه مثنى عون عيل

اقامت املدعية ايناس صدام شلحل الدعوى 
الرشعية املرقملة 332/ش/2015 يف هذه 
املحكملة املتضمنة طلب التفريق القضائي 
للهجلر واصلدرت املحكملة قلرار الحكلم 
الغيابلي متضمنا الحكلم بالتفريق للهجر 
بلن املتداعلن انفلي الذكلر اعيلدت الينلا 
بموجب كتاب مركز رشطة جيزاني الجول 
بالعدد ح6 يف 2015/5/27 ومرفقة اشعار 
مختلار املنطقلة صبلار ابراهيلم الطائلي 
املتضملن ارتحاللك اىل جهلة مجهوللة لذا 
قلرر تبليغك بصحيفتلن يوميتن محليتن 
بالحكم الغيابلي املرقم 332/ش/2015 يف 
2015/5/24 الصلادر ملن هلذه املحكمة 
وعنلد عدم اعرتاضلك او اعرتاض من ينوب 
عنك قانونا سيكتسب القرار املذكور الدرجة 
القطعيلة بعد ميض عرشة ايلام ابتداءا من 

اليوم الثاني للنرش وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكملة استئنلاف البلرصة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد:284//ب/2015
التاريخ:27 /2015/5
اعالن

اىل املدعلى عليه/ فرقلد عيىس محمد 
مجهول محل االقامة حاليا 

اقلام املدعلي   )زهلري علوان حسلن 
املرقملة  البدائيلة    (الدعلوى      
284/ب/2015  للدى هلذه املحكمة 
يطالبلك فيهلا بالزاللة شليوع العقار 
املرقلم 23/27 م1 الجبيللة وقلد عن 
للمرافعلة      موعلد   2015/6/9 يلوم 
وملجهولية  محل اقامتك حسلب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييلد املجلس البلدي 
انتقاللك اىل جهلة غري مجهوللة تقرر   
بصحيفتلن     محليتلن يوميتلن ويف 
حالة عدم حضلورك اىل املرافعة سوف 

يتم ارجاء املرافعة غيابيا بحقك.   
القايض
اياد احمد سعيد

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي 15572

اعالن
ادناه االنذار املسلري من قبل السليد كاتب عدل الباب الرشقي املحرتم بالعدد 
15058 وامللؤرخ يف 2015/5/24 واملوجه اىل السليد حسلن علوان سلمان 
العنلوان بغلداد م611 ز79 د9 مقابل السلفارة االماراتيلة وملجهولية محل 

االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية 
جهة االنذار 

اشلارة اىل ماجاء بعقد االيجار امللربم بيننا بتاريلخ 2006/5/10 املتضمن 
ايجار العقار الكائن يف بغداد حي املنصور م601 ز26 د5 املشيد عى القطعه 
املرقملة 6496/8 م2 اللداودي ولعدم دفعكم بدالت االيجار لالشلهر كانون 
الثاني / اذار / نيسان / مايس لعام 2015 وبالرغم من حلول االجل لدفعها 
علملا ان مبللغ االيجار هلو 3900,000 ثالثة مالين وتسلعمائة الف دينار 
شلهريا لذا ننذركم بالزوم املبادرة اىل تسلديد بدالت االيجار املسلتحقة لذلك 
خالل مدة 15 خمسلة علرش يوما من تاريلخ تبليغك بهذا االنلذار وبخالفة 
سوف اكون مضطرا برفع دعوى فسلخ عقد االيجار مع طلب التخلية املن 

االستجابة لطلبنا هذا 
املنذر عزام  محمد صالح وكيله املحامي مصطفى باسم عبد الغفور

رقم الهوية 57241
عنوانه بغداد الحارثية شارع دمشق

بموجب الوكالة العامة الصادرة من كاتب عدل الكرادة 
الكاتب العدل

اعالن
املزايدة االوىل

تعللن الرشكلة العامة لتصنيع الحبلوب / فرع البرصة علن اجراء  مزايدة علنيلة لبيع مادة 
النخاله املنتجة يف )مطحنة الفراهيدي الحكومية( لحصة شلهر ايار /2015 استنادا لقانون 
بيلع وايجار اموال الدولة )رقم 21 لسلنة /2013( حسلب تفاصيل  الكميلات املدرجة ادناه 
وذللك يف مقلر بناية الفرع الكائن  يف محلة الحكيميلة / مقابل قيادة رشطة البرصة وذلك  يف 
السلاعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق 2015/6/3 فعى الراغبن باالشلرتاك تقديم 

املستمسكات االتية :
1 . تقديم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن اصل مصورة

2. تقديلم تامينات  قانونية بصلك مصدق ومحرر المر الرشكة من احلد املصارف الحكومية 
وبمقدار )%20( 

3 . تقديلم بلراءة ذمة من الهيئة العامة للرائب او احد فروعها للعام /2015 باسم املشرتك 
حرصا.

4. عى املشرتي دفع بدك البيع وكامل املصاريف خالل سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية 
وبعكسه يعترب ناكل تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية 

5 . على املشلرتي رفع املادة املباعلة  خالل مدة )15( خمسلة عرش يوما ملن تاريخ االحالة 
القطعية ويف حالة عدم رفعها يتحمل املشرتي اجور خزن بنسبة )2/1%( )نصف باملائة( من 

بدل البيع عن كل يوم تاخري كما املشرتي اجور نرش االعالن والداللية 
6. يتحمل املشرتي اجور التكييس البالغة )350( دينار عن كل كيس نخالة
7. اذا صادف اليوم املحدد للمزايدة عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه

يف حاللة رسلو املزايدة للمرة االوىل تكلون املزايدة الثانية يوم الخميلس املوافق 2015/6/18 
وتكون املزايدة الثالثة االحد 2015/7/5
املزايدة الثانية يوم الثالثاء 2015/6/9

نخاللة مطحنلة )الفراهيدي الحكومية( حصة شلهر ايار /2015 الكميلة االوىل )200( طن 
بتامينات 10 مليون

الكمية الثانية )232,663( طن بتامينات )11,750( مليون
نخالة املطاحن االهلية حصة شهر ايار / 2015-05-30 امليثاق

التضامن
القحطان

الخليج العربي
الدير 

درة الخليج
اجمايل الكمية )303,715,500( طن

اجمايل التامينات )15,200( مليون
نخالة املطاحن االهلية حصة شهر ايار /2015

الفيحاء   اليوسف   خريات العراق  االنمار   النجم    البالد    الجنوب    
اجمايل الكمية )444,577,500( طن

اجمايل التامينات )22,300( مليون
يف حاللة رسلو املزايدة للملرة االوىل تكون املزايلدة الثانية يوم االربعلاء 2015/6/24 وتكون 

املزايدة الثالثة يوم الخميس 2015/7/9

مكان وجودهامقدار التاميناتالكمية

9،100 مليون150 طن
مخازن مطحنة الفراهيدي 

الحكومية

10,600 مليون175 طن
مخازن مطحنة الفراهيدي 

الحكومية

6,200 مليون100 طن
مخازن مطحنة الفراهيدي 

الحكومية

12,100 مليون200 طن
مخازن مطحنة الفراهيدي 

الحكومية

مدير الفرع
رئيس جلنة البيع

فاضل جهاد عباس

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب

فرع البرصة
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النفط تصل لالكتفاء الذايت من الغاز السائل.. وتؤكد: لن نحتاج إىل استرياده

البلديات تكشف عن مشاركة 42 الف عامل نظافة يف الزيارة الشعبانية

   بابل/المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس محافظة بابل، أن مادة الكاز لن توزع مجانا على 
المولدات األهلية خالل العام الحالي، مشيرا الى أنه تم تحديد سعر 
األمبي�ر لشهر حزيران المقبل بس�بعة آالف دين�ار وبواقع تشغيل 
سبع ساع�ات يوميا بالتناوب مع الكهرب�اء الوطنية.وقال األمين 
الع�ام للمجلس عقي�ل الربيع�ي ، إن “الكاز المخص�ص للمولدات 
االهلي�ة لن يوزع مجانا خالل العام الحالي”، مبينا أنه “تم االتفاق 
مع وزارة النفط على زيادة الحصة من 10 لترات لكل )كي في( الى 
20 لترا”.وأضاف الربيع�ي أن “التجهيز سيكون من قبل المولدات 
االهلية بس�بع ساع�ات يوميا يبدأ م�ن 12 ظهرا ولغاي�ة الواحدة 
لي�ال وبالتناوب مع الكهرباء الوطني�ة مع زيادة ساعة خالل وقت 
الس�حور في شهر رمضان”، مشيرا الى أن “سعر االمبير حدد من 
قبل مجلس المحافظة بس�بعة االف دينار”.ودعا الربيعي اصحاب 
المول�دات االهلي�ة الى “االلتزام بس�اعات التشغي�ل”، موضحا أن 
“ف�رق المتابع�ة المشكلة من قبل المجلس ومديري�ة النفط تتابع 
اداء المولدات ومدى التزام أصحابها”.وكانت وزارة النفط اعلنت، 
الخمي�س الماضي، ع�ن زيادة الحصة الك�از المخصصة للمولدات 
االهلي�ة ال�ى 20 لترا لكل “ك�ي في”.يذك�ر أن ال�وزارة دأبت على 
مباش�رتها بتوزيع الگاز المجاني عل�ى اصحاب المولدات منذ عام 
2012 خ�الل فترة الصيف بس�بب ارتف�اع درجات الح�رارة وقلة 
الطاقة الكهربائية، فيما تق�وم بتوزيع الوقود على هذه المولدات 

لبقية العام باألسعار الرسمية.

   بغداد/المستقبل العراقي

ذك�رت وزارة البيئة، امس الس�بت، ان محافظة البصرة هي من 
اكثر المحافظات تلوثا في العراق جراء عمل شركات النفط العالمية 
المستثمرة في الحقول النفطية، داعية الحكومة ومنظمات المجتمع 
المدن�ي الى مؤازرتها.وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
ف�ي وزارة البيئة أمي�ر علي الحس�ون، ان “وزارة البيئة ما تزال تعد 
وزارة حديث�ة حي�ث ان قانونه�ا سن ف�ي الع�ام 2009، ناهيك عن 
االخف�اق في االجراءات عل�ى مدى العقود الماضي�ة في زمن نظام 
صدام حس�ين”.واضاف ان “الشركات النفطي�ة فيها غياب للثقافة 
البيئ�ة خاص�ة ان مخرجات تلك الشركات لها اث�ر سلبية على البيئة 
في الم�دن التي تقع فيها تل�ك الشركات وبالتالي وخالل الس�نوات 
االخي�رة وخاص�ة الع�ام الحالي ت�م التشدي�د على ه�ذه الشركات 
بااللتزام بالمعايير البيئة والمناطق التي تعمل فيها كاآلبار النفطية 
والمنش�آت العاملة فيها، لكن ذلك لم يقلل من الضرر البيئي عليها”.

وأكد الحسون ان “مدينة البصرة هي اكثر المحافظات تلوثا، بسبب 
الشرك�ات النفطي�ة ونأمل من المؤسس�ات الحكومي�ة ومنظمات 
المجتم�ع المدني يؤازرون الوزارة”، مبينا ان “الوزارة ال يمكنها ان 

تجامل على صحة االنسان مقابل شركات تربح الكثير”.

بابل حتدد سعر األمبري بـ »7« آالف 
دينار 

البيئة: البرصة أكثر املحافظات تلوثًا 
من رشكات النفط املستثمرة

  بغداد/المستقبل العراقي

عب�د  ع�ادل  النف�ط  وزي�ر  أعل�ن 
المهدي،ام�س الس�بت، ع�ن تحقي�ق 
العراق االكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز 
السائل، وفيما بين انه ال توجد حاجة 
إلى استي�راده، أبدى أمل�ه بأن تصبح 
البالد في المرتبة الخامس�ة من حيث 

احتياطات الغاز.
وق�ال عب�د المه�دي ف�ي مؤتم�ر 
صحاف�ي عق�ده ف�ي ميس�ان عق�ب 
االجتم�اع التداول�ي م�ع المحافظين 
ح�ول نقل الصالحي�ات بين الحكومة 
االتحادية والحكوم�ات المحلية، ، إن 
“هن�اك اقتص�اد بنحو نص�ف ما كان 
يحرق من الغ�از المصاحب حيث كان 
يحرق نح�و 2500 مقمق فيما يحرق 
االن نح�و 1000 مقم�ق”، مشيرا الى 
أن “هناك كميات كبيرة منه تدخل في 

الغاز السائل”.
وأضاف عب�د المهدي “أكتفينا من 
الغاز الس�ائل وحققنا االكتفاء الذاتي 
منه وال نحتاج ال�ى االستيراد”، الفتا 
ال�ى أن “هناك تقدما مهم�ا في إنتاج 
الغ�از الج�اف المهم لتولي�د الكهرباء 

ووصلنا الى نحو 600 مقمق”.
واك�د وزي�ر النف�ط “الس�عي مع 
الشرك�ات العالمي�ة الى رف�ع اإلنتاج 
وجع�ل العراق من ال�دول المصدرة”، 
مشي�را الى أن “الع�راق يحتل المرتبة 
11 م�ن حي�ث االحتياطات لك�ن بعد 
اكم�ال االستكشاف�ات وحف�ر اآلبار 
نأمل ان نصبح في المرتبة الخامس�ة 

من حيث االحتياطات”.
وكانت وزارة النفط أعلنت، الثالثاء 
)12 أي�ار 2015(، ع�ن تحقي�ق زيادة 
كبيرة ف�ي استثمار الغ�از المصاحب 

بنس�بة  النف�ط  استخ�راج  لعملي�ات 
25بالمئة، مؤكدة قرب تجهيز محطة 
الرميل�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة 
الواقع�ة في محافظ�ة البصرة بكامل 

حاجتها من الغاز خالل أشهر قليلة.
يذك�ر أن رئاس�ة ال�وزراء وافقت 
خ�الل حزي�ران 2010 عل�ى تأسيس 
ش�ركة غاز البصرة، بحسب النموذج 

االقتصادي الذي طورته وزارة النفط 
على أساس اتفاق أولي مع شركة شل 
لمعامل�ة الغاز المصاح�ب المنتج من 
حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، 

وق�د وق�ع االتف�اق األول�ي لتأسيس 
الشركة بين وزارة النفط وشركة شل 
في أيلول من العام 2008، وأواخر عام 

2012 تم تأسيس الشركة رسمياً.

   كربالء/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البلدي�ات، أم�س لس�بت، أن 42 ألف 
عامل نظافة سيشاركون ف�ي الخطة الخدمية للزيارة 

الشعباني�ة ذكرى مناسب�ة مولد االم�ام المهدي )عج 
الل�ه فرج�ه( ف�ي منتصف ش�عبان التي تص�ادف يوم 
االربع�اء المقبل.وق�ال مدي�ر إع�الم ال�وزارة جاس�م 
محمد، إن “الوزارة لديها أكثر من 600 آلية متخصصة 

بين حوضية ورفع نفايات وكابسات لتقديم الخدمات 
لزائرين ف�ي الزيارة الشعبانية”.وأوض�ح أن “الوزارة 
استقطب�ت 42 أل�ف عام�ال نظاف�ة م�ن المحافظ�ات 
المجاورة لغرض إجراء حمل�ة تنظيف ورفع النفايات 

اثن�اء الزيارة الشعباني�ة”، مبينا ان “ال�وزارة وضعت 
خطة مشتركة مع دائرة بلديات كربالء وقيادة عمليات 
الفرات األوسط والشرطة كربالء المحلية لغرض تنفيذ 

الخطة من الناحية األمنية والخدمية لزائرين”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، امس الس�بت، عن توقيعها 
عقدا مع إحدى الشركات الفرنسية لتنفيذ محطة شمال 
غرب بغداد التحويلية، مبينة ان المحطة ستسهم بشكل 
فاع�ل في حل االختناق�ات بجانب الكرخ م�ن العاصمة 
بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في 
بيان صحفي ان “الوزارة وقعت عقدا مع شركة الستوم 
الفرنس�ية لتنفيذ محطة شمال غرب بغداد )٤٠٠ ك.ف( 
ن�وع Gis”، مبين�ا ان “ذلك جاء ضمن الق�رض الياباني 
وبأسل�وب المفتاح الجاهز”.واضاف المدرس ان “كلفة 
العقد يبلغ )٤٣ مليون يورو، ٣٥ مليون دوالر(”، مشيرا 
الى ان “مؤسس�ة جايكا اليابانية ستتحمل مبلغ الدفعة 
المقدم�ة البالغة ١٠٪ من مبلغ العقد مع تحملها المبلغ 
االحتي�اط، فيما ستتحمل وزارة الكهرباء ٩٠٪ من مبلغ 
العقد مقسمة على سنتين”.وتابع المدرس ان “المحطة 
ستسهم بشكل فاعل في حل االختناقات لمحافظة بغداد 
جانب الكرخ وزيادة درجة الوثوق في ش�بكات النقل”.

وقرر مجلس الوزراء، في 26 ايار الحالي، الموافقة على 
قيام وزارة المالية بص�رف تخصيصات وزارة الكهرباء 
م�ن الموازنتين االستثماري�ة والتشغيلية بشكل طارئ 

لغرض تنفيذ التزاماتها قبل حلول شهر رمضان.

   بغداد/المستقبل العراقي

افتت�ح وزير األعم�ار واإلسك�ان ط�ارق الخيكاني 
اثن�اء زيارته محافظة ميس�ان مشروع جس�ر الدفاس 
الكونكريتي بكلف�ة 76 مليار دينار.وقال الخيكاني, في 
مؤتم�ر صحفي عقده خالل االفتت�اح, إن “دائرة الطرق 
والجسور التابعة للوزارة أنجزت مشروع جسر الدفاس 
الس�تراتيجي ومقترباته التي تشمل طريقاً حولياً يضم 
ثالث�ة تقاطعات مجس�رة ف�ي محافظة ميس�ان ويعد 
ثاني أكبر مشروع للجس�ور ف�ي العراق وهو عبارة عن 
جس�رين على نهر دجلة أحدهما للذهاب واآلخر لإلياب 
بط�ول 450 م لكل جس�ر وبواقع 13 فض�اء بطول 35 
م للفض�اء الواحد”.وقال الوزي�ر أن “المشروع يتضمن 
أيضا أنشاء ثالثة تقاطعات مجسرة ذات فضاءين بطول 
24 م لكل فضاء, والمجس�رات تشم�ل تقاطع عمارة – 
كوت ومجس�ر تقاطع عمارة – بتيرة ومجس�ر تقاطع 
الميمون�ة، مبينا أن المشروع يتضم�ن أنشاء مقتربات 
بطول 13 ك�م بممرين للذهاب واإلي�اب وسيتم تأثيثها 
بص�ورة كاملة لتك�ون جزءاً م�ن الطري�ق الدولي رقم 
6”.يذكر أن الجس�ر الجديد سيعمل عل�ى تحويل الزخم 
المروري الق�ادم من بغداد الى البص�رة وبالعكس دون 
الم�رور بمرك�ز محافظة ميس�ان وهو م�ا يخفف من 
الزخ�م المروري داخ�ل المدينة ويس�هل عملي�ة عبور 
البضائع م�ن الموانئ في البصرة الى بغ�داد كما ينشط 

الحركة االقتصادية في المحافظات الجنوبية.

الكهرباء تتعاقد مع رشكة فرنسية 
لتنفيذ حمطة حتويلية يف بغداد

األعامر تفتتح  ثاين اكرب مرشوع 
للجسور بالعراق

حمافظ بغداد يفتتح خمتربات للحاسوب  يف احلسينية

قرب وصول وفد من حجيج الفاتيكان إىل مدينة أور األثرية

    بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة التج�ارة، وضع ضوابط جديدة الستيراد 
األجه�زة الكهربائية ومنع دخول المقل�د منها الى البالد، 
ولفت�ت إل�ى أنه�ا قام�ت بتحدي�د األصن�اف المس�موح 
باستيرادها، فيما أكدت على ضرورة وجود ملصق كفاءة 
االسته�الك للطاقة.وقال مدير الشرك�ة العامة للمعارض 
والخدم�ات التجاري�ة العراقي�ة كام�ل مخل�ف ضايع في 
بيان صحفي، إن “لجنة مركزية من وزارة التجارة قررت 
تضمين إج�ازات االستي�راد بالعالمة التجاري�ة لألجهزة 
الكهربائية المس�جلة في العراق لتالفي استيراد األجهزة 
المقلدة”.وأض�اف ضايع  أن “الجه�از المركزي للتقييس 
والس�يطرة النوعية سيقوم بفح�ص األجهزة الكهربائية 
المس�توردة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات العراقية 
المعتمدة”، مشيراً إلى أن “الوزارة أدخلت تعليمات جديدة 
بخص�وص ضوابط استيراد للبضائ�ع الكهربائية استناداً 
إلى ما ج�اء باألمر الديواني )12( لس�نة 2015”.وأش�ار 
ضايع إلى أن “ال�وزارة قررت أن يكون الجهاز الكهربائي 
المنزل�ي مزوداً بملصق كفاءة االستهالك للطاقة الخاصة 
ببلد الصنع”، موضحاً أن “األجهزة المشمولة هي مكيفات 
الهواء بنوعيه�ا الشباكي والمجزأ والثالجات والمجمدات 
ومبردات الماء الهوائية بكافة أنواعها وغساالت المالبس 

الكهربائي�ة المنزلي�ة والصناعي�ة والمصابي�ح الوهاجة 
والفلورسنت واالقتصادية وعلى غرار ما يحصل في الدول 
المجاورة”.وش�هدت الس�وق العراقي�ة بعد الع�ام 2003 
دخول بضائع من كل حد وصوب من دون رقابة او تدقيق 
م�ا اربك الس�وق العراقي�ة وجعل المنت�ج الوطني يموت 
سريرياً بس�بب حجم المنافس�ة مع المس�تورد الى حين 
صدور قانون االستيراد وماتبعه ما جعل السوق العراقية 
والمنت�ج الوطني يتعافيان ش�يئاً فشيئ�اً اال ان مختصين 
يرون انه اليزال من دون مس�توى الطموح بسبب حاجته 
ال�ى تفعيل القوانين التي تدعم�ه كقانون المنتج الوطني 

والتعرفة الكمركية وقانون القطاع الخاص.

التجارة تضع ضوابط جديدة السترياد األجهزة الكهربائية

    بغداد/المستقبل العراقي

مس�تشفى  ف�ي  طب�ي  فري�ق  نج�ح 
الواسطي التعليمي في بغداد باجراء عملية 
جراحي�ة ممي�زة للمريض يبلغ م�ن العمر 
خمس سنوات كان يعاني من مرض تشوه 

اليدين والقدمين الوالدي.
ونق�ل بيان صحفي لدائ�رة صحة بغداد 
الرصافة ع�ن رئيس الفريق الطبي الدكتور 
رض�ا علي طاه�ر, ان “العملية ت�م خاللها 
تقوي�م التش�وه الحاص�ل ف�ي اليدي�ن الن 
المري�ض كان يعان�ي من تشوه األنس�جة 
الرخوة واألنس�جة الصلبة )العظم(, فضال 
ع�ن نقص مركزي بأنس�جة الكف مما ولد 
صعوبة في التعامل مع معها, كون ش�كله 
ف�ي ه�ذه الحالة أش�به ب�)ك�الب سرطان 

البحر(”.
 ولف�ت البيان إل�ى أن “العملية تضمنت 
اع�ادة ترتي�ب عظام الك�ف بإزال�ة العظم 
الوسط�ي لمش�ط الكف وترتيب األنس�جة 

الرخ�وة وتقريبه�ا م�ن بعضه�ا البع�ض, 
بالشكل الذي يمك�ن المريض من استخدام 

اليد بشكل كامل”.
وبحسب رئيس الفريق الطبي, أن “مدة 
الشف�اء للمريض تراوح من 4 إلى 6 أش�هر  
ويكون تحت المتابع�ة لغرض االنتقال من 
مرحل�ة إل�ى أخرى, وه�ي مرحل�ة تعميق 
الصف�اق الموجود بي�ن اإلبهام والس�بابة 
وذل�ك بع�د ستة أش�هر من تاري�خ العملية 
األولى”.ف�ي الس�ياق ذات�ه, كشف�ت دائرة 
صح�ة الرصافة, عن استقب�ال مركز الغدد 
الصم والس�كري أكثر من )11( ألف مراجع 
خالل شهر واحد.وقال مدير المركز الدكتور 
ثام�ر صادق الك�روي, أن “أع�داد المرضى 
المراجعي�ن للمركز بل�غ )11581( مراجعا 
خ�الل ش�هر نيس�ان الماضي  بينه�م عدد 
م�ن النازحين . وأض�اف ان “عدد المرضى 
المراجعين المصابين بداء السكري )3357( 
مراجعا، فيما بلغ عدد المرضى المراجعين 

ألمراض الغدد الصماء )8224( مراجعا.

صحة الرصافة: نجاح عملية  جتميلية معقدة 
لطفل يعاين من التشوه الوالدي

     بغداد/المستقبل العراقي 

افتت�ح محاف�ظ بغداد علي محس�ن 
التميمي مخزنين جملونيين ومختبرات 
للحاسوب في قضاء الحسينية ولحساب 
تربية الرصافة االولى من اجل االستفادة 

منها ف�ي خ�زن المس�تلزمات التربوية 
واألثاث والمناهج التربوية.

افتتاح�ه  خ�الل  المحاف�ظ  وق�ال 
المخ�ازن ان “هذه الجملون�ات المنفذة 
بمس�احة 720 مت�ر وبارتف�اع 9 مت�ر 
 ،  “ 9هي�اكل خرساني�ة حامل�ة  يض�م 

مبينا ان ه�ذه الجملونات ستخدم تربية 
الرصاف�ة االول�ى وكذلك الم�دارس في 
قض�اء الحس�ينية و المناط�ق القريب�ة 
منها بدال من الذهاب لتجهيز مستلزمات 
الم�دارس له�ذه المناط�ق ال�ى مخازن 
والزم�ن  المس�افة  سيختص�ر  بعي�دة 

لتجهيزه�ا عبر هذه المخازن الجملونية 
حي�ث ستس�هم ه�ذه المخ�ازن بحفظ 
التعليمي�ة  القرطاسي�ة والمس�تلزمات 

والمناهج واألثاث “.
وفي سي�اق الجولة افتتح التميمي “ 
مختبري�ن للحاسبات في القضاء لتعليم 

الطلبة على كيفية استخ�دام الكمبيوتر 
واالستف�ادة من البرامج التعليمية حيث 
تح�رص محافظ�ة بغ�داد عل�ى توفي�ر 
افضل الس�بل التعليمي�ة للطلبة لتطوير 
إمكانياتهم ومن اجل النهوض بمستوى 

الطلبة عبر مواكبة الحداثة والتطور “.

   ذي قار/المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى باقر 
الناصري، امس السبت، عن زيارة مرتقبة 
لوفد م�ن الفاتيكان للحج ف�ي بيت النبي 
إبراهي�م الخلي�ل ف�ي مدين�ة أور األثرية، 
جنوبي غ�رب الناصرية، )350 كم جنوب 
بغ�داد(، وفيما أش�ار إلى أن زي�ارة الوفد 
تأتي ضمن بروتوك�ول تعاون وقعته مع 
مؤسس�ة الحجيج التابعة للفاتيكان قبل 
عامين، أكد أن مثل ه�ذه الزيارة ستنعش 

األوضاع االقتصادية في المحافظة.
وقال يحيى باق�ر الناصري ، إن “وفداً 
من الفاتيكان يضم 40 ش�خصية سيزور 
محافظ�ة ذي ق�ار خ�الل األي�ام القليل�ة 
المقبلة ألداء طق�وس ومناسك الحج في 
بي�ت النب�ي إبراهي�م )ع( ف�ي مدينة أور 

األثري�ة، )18 كم جنوبي غ�رب الناصرية 
(”، مبيناً أن “األمن واالستقرار الذي تنعم 
به محافظة ذي ق�ار وأهميتها التاريخية 
واألثري�ة ه�و م�ا جعله�ا قبل�ة ألف�واج 
الحجي�ج والس�ياح والبعث�ات التنقيبي�ة 

الدولية”.
وأضاف الناصري، أن “إدارة المحافظة 
سب�ق وان وقع�ت بروتوك�ول تعاون مع 
رئيس مؤسس�ة الحجيج العالمية التابعة 
للفاتيكان المط�ران اندرياتا ليبريو حول 
تفوي�ج حجيج مس�يحيين للحج في بيت 
النبي إبراهي�م وان زيارة هذا الوفد تدخل 
ضمن ه�ذا اإلطار”، مؤك�داً أن “مثل هذه 
الزي�ارة ستنعكس إيجابي�اً على األوضاع 

االقتصادية في المحافظة”.
وتابع الناص�ري أن “ادارة المحافظة 
ستوف�ر الخدم�ات المطلوبة للس�ائحين 

وأفواج  الحجيج التي تروم الحج إلى بيت 
النبي إبراهيم في مدينة اور االثرية”.

وكان رئيس مؤسسة الحجيج العالمية 

التابعة للفاتيكان المطران اندرياتا ليبريو 
ق�د زار مدين�ة اور االثري�ة  ضم�ن وف�د 
يض�م 30 ش�خصية ديني�ة ورسمية يوم 

الجمع�ة،)13 كان�ون األول 2013(، وبين 
أن ه�دف الزي�ارة “أداء طقوس الحج في 
بي�ت النبي ابراهيم الخلي�ل في مدينة اور 
االثري�ة”، وف�ي حي�ن ع�د الزي�ارة بأنها 
“رسالة للمسيحيين بإمكانية الحج”، أكد 
أن ق�دوم الحجيج المس�يحيين “سينعش 

الوضع االقتصادي للمحافظة”.
وتض�م محافظة ذي ق�ار، نحو 1200 
موق�ع آث�اري يع�ود معظمها إل�ى عصر 
فج�ر الس�الالت والحضارات الس�ومرية 
واألكدي�ة والبابلي�ة واألخمينية والفرثية 
والساسانية والعصر اإلسالمي، وتعد من 
أغن�ى الم�دن العراقية بالمواق�ع اآلثارية 
المهم�ة، إذ تض�م بي�ت النب�ي إبراهي�م 
وزقورة أور التاريخية، فضال عن المقبرة 
الملكية، وقصر ش�ولكي ومعبد )دب الل 

ماخ( الذي يعد أقدم محكمة في التاريخ.
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هيب أكثر من ثالثة ماليين عراقي، بال تدريب 
وال خيوذ وال رواتيب؛ بسيالح خفييف، قبل أن 
يأتون ويرصحون،عن مجمل أنجازات املدربون 
األمرييكان يف العيراق، وتدرييب 7 آالف مقاتل 

عىل إرتدء الخوذة، خالل 7 أشهر؟!
برر أوباما فشل إسيراتيجيته؛ بأن العراقيون 
غري راغبن بالقتال، وقال وزير دفاعه أشيتون 
كارتر، ال توجد إرادة للقتال، وقال العراقيون يف 

أرض الواقع، نحن لها.
األخبيار،  تحلييل  اىل  العراقييون  يحتياج  ليم 
وال البحيث يف اإلسيراتيجيات والترصيحيات 
الدبلوماسيية، أو قيراءة النصائيح األمريكية، 

ولم ينصتوا إال لصوت الوطين واملرجعية، ولم 
يجيروا عىل تطيوع تدافعوا عليه، بيل لم يكن 

التهديد مبارش، عىل بيوت معظم املتطوعن.
ودعتهيم األمهات بالهالهل والدموع، اىل عرس 
وتعاليت  وأفتخراآلبياء  واليرف،  الشيهادة 
يتباهيون  شيباب  ييرون  وهيم  صدورهيم، 
باملالبس العسكرية، وشاركت شيبات مباركة، 
وتسابقت وسبق الشباب اىل القتال والشهادة، 
حتى األطفال تركوا املوديالت ولبسوا املرقط، يف 
وطن ثائر؛ كاألسد الذي داهمت زباه سكاكن 

الغدر.
كل ييوم لنا عرس وثكاىل وأيتيام، ونودع قافلة 

شيهداء، وُتحيد السيكاكن عىل رقابنيا؛ حن 
يجتمع البغاة والطغاة واملنحرفن، ونعترص أملاً 
لعودة املقابر الجماعية، وآالف العوائل النازحة 
تعود اىل عيش البدائية، ونودع عيون الشيهداء 
مفتوحة وهي تعاتب الوطن، وال يعرف لغتها؛ 
سيوى آباء وأمهيات، كتميوا يف صدروهم تلك 

التأوهات؛ خوفاً عىل ما تبقى من الوطن.

تأخذنا الحرسات يف بالد العجائب، ونتحدث عن 
تجارب الشيعوب بحرقة وخيبة أمل، وخيال ال 
نرى ليه يف األفيق بارقة سياسيية، فجميل أن 
يروي لنا املسؤولن؛ الذين عاش بعضهم خارج 
العيراق، وآخيرون أعطتهم املسيؤولية، فرص 
السيفر والحج والعميرة والتمتع؛ بمشياهدة 
العالم وناطحات السيحاب، وجلسيات القمار 

والليايل الحمراء، وسياروا عىل خطوط املشاة، 
وليم يرموا عود ثقاب يف عواصيم الدول، بينما 

يزفرون مساوئ األفعال يف بلدهم.
كنا نآمل أن يفعلون وال يقولون، ويبحثون عن 
األكفأ النزيه، ويقدم الوزير إستقالته للشعب، 
قبل أن تتطلب منه كتله أو يفتضح يف نهب املال 
العيام، وتراقب األحيزاب مرشيحيها، ونتذوق 
طعم الديموقراطية والشعور بالوطنية، ونقل 
تجارب شيعوب يحجون، ويركيون العراقين 

بال أمن والخدمات.
معظم ساسية العراق لم يقدموا جزء بسييط 
مين واجباتهيم، وال يملكون ثقافية اإلعراف 

بالذنب، وهيم يتقاتلون عىل املوظف البسييط 
من حزبهم.

يحتياج معظيم الساسية اىل دورات تدرييب يف 
سياحات القتال، ويتعلمون اليدورس العملية 
العظيمة؛ من شييوخ وشيباب وأمهات؛ قالوا 
ألمرييكا نحين أهالً للعيراق، وال نحتياج خوذ 
القتيال، وحب وطننا ال يحتياج تدريب وخراء 
أجانيب، ومنيا النازفيون إلرواء تيراب الوطن، 
والنازحون من بطش اإلرهاب، وعندنا ساسية 
يعزفيون عىل وتير الطائفيية واألزميات، ولن 
يدخيل يف رسب الوطن مسيتقبالً، من نعق مع 

رسب الغرباء.

و�ثق �جلابري

القول الفصل 

يمثيل االتحياد األوروبيي آخير قيالع العوملية التي 
سيطع نجمهيا بشيكل غيري مسيبوق منيذ نهاية 
الحرب الباردة، ويتساءل الكثريون يف هذه املرحلة 
االنتقاليية التي يمر بها العاليم، عن مصري العوملة 
وعن مصري االتحاد األوروبي نفسيه، وبخاصة بعد 
فوز قيوى اليمن املحافيظ يف االنتخابات الرملانية 
األخيرية يف بريطانييا، إضافية إىل الصعوبيات التي 
تمّييز املفاوضيات األوروبيية ميع اليونان بشيأن 
ديونها املراكمة والتي أخذت مسياراً معقداً نتيجة 

لفوز قوى اليسار يف االنتخابات اليونانية األخرية.
ويمكين الزعيم أن تراجيع بريق العوملية أفىض إىل 
انحسيار ملحيوظ يف جاذبية التكتالت السياسيية 
واالقتصاديية الكيرى مثل االتحياد األوروبي، كما 
أن تزايد الصعوبيات االقتصادية التي تواجه الدول 
الوطنية يف أوروبا ضاعف بشكل الفت من األصوات 
املعارضية ملسيار الوحيدة داخيل القيارة العجوز، 
وباتيت مجمل دول جنوب أوروبا تنظر بعن الريبة 
إىل السياسات النقدية املتشددة التي تفرضها قيادة 
االتحاد بزعامة أملانيا والتي أثرت بشيكل سيلبي يف 
اقتصيادات دول عدييدة مثيل إسيبانيا والرتغيال 

وإيطاليا.

وفضياًل عن ذليك فيإن الثنائي األملانيي - الفرنيس 
املُّحيرك التقليدي لعجلة االتحاد بيدأ يصيبه الوهن 
نتيجة لتصاعد أصوات فرنسيية عديدة تتهم أملانيا 
بأنهيا تنتهيج سياسيات أحاديية الجانيب وتتخذ 
قيرارات تخدم بالدرجية األوىل مصالحهيا القومية 
العليا، من دون األخذ يف الحسبان مصالح املجموعة 
األوروبيية. ويالحظ املتتبعون للشيأن األوروبي أن 
الحكومة األملانية توجد قي موقف يفرض عليها أن 
تقيود أوروبا من دون أن تكيون لها رغبة حقيقية 
يف القييام بمثيل هذا الدور، وهي وضعية أشيبه ما 
تكون بحالة هيمنة طارئة ومفاجئة أفرزتها القوة 
االقتصاديية األملانية الكبرية، وذلك يف مواجهة دول 
أوروبيية ضعيفية تعودت عيىل اإلنفياق العمومي 

بشكل يتجاوز قدراتها املالية.
وعلييه فإنه وبالرغم من أن أنظار األوروبين تتجه 
باسيتمرار نحيو هذه القيوة التاريخيية الصاعدة 
طمعاً يف إيجاد حل ألزماتهيا املالية املتفاقمة، فإن 
أملانييا أصبحيت أقل اسيتعداداً مّما كانيت عليه يف 
السيابق من أجيل أن تقدم بعيض التضحيات التي 
من شأنها أن تسهم يف إنقاذ الوحدة األوروبية؛ ألن 
حكومة املستشيارة أنجيال ميريكل ال تريد أن تعيد 

استنسياخ تجربة هيلموت كول املستشيار األسبق 
الذي كان ال يردد يف تسيخري قيدرات بالده املادية 

من أجل الحفاظ عىل ديمومة وتماسك االتحاد.
وهناك مين يذهب إىل القول إىل أن أملانيا سيتواصل 
سياسية الضغط عىل رشكائها األوروبين من أجل 
تقلييص العجيز يف موازناتهم العامة، ولن تسيعى 
يف كل األحيوال إىل املحافظية عيىل الوحيدة النقدية 

األوروبية عىل حساب مصالحها الخاصة.
وبالتيايل فإن الضعيف والوهن االقتصيادي املتزايد 
ألغلب اليدول األوروبية، هيو الذي يدفيع أملانيا إىل 
الخيروج مين انزوائها اليذي فرضه عليهيا مرياث 
الحرب العاملية الثانية، من أجل أن تتصدر املشيهد 
غيري  بشيكل  األوروبيي  واالقتصيادي  السييايس 
مسيبوق؛ السييما أن الوالييات املتحيدة األمريكية 
الحليف التقليدي للعديد من الدول األوروبية، تعيش 
أصعب مراحل وجودها عىل املسيتوين االقتصادي 

والسيايس.
مين الواضيح أن أوروبيا باتيت تعانيي صعوبيات 
كبيرية بعد أن تحّولت سياسية اإلدماج االقتصادي 
والسييايس إىل كارثية ماليية تهيّدد اسيتقرار دول 
أوروبا بشيكل عام ودول الجنوب املطلة عىل البحر 
األبيض املتوسيط بشيكل خاص؛ ويبيدو أن رصيد 
االحيرام واملحبة اليذي كانيت تتمتع بيه أملانيا يف 
سنوات الستينات والسيبعينات والثمانيات وحتى 
نهاية التسيعينات من القيرن املايض، لدى جريانها 
األوروبين، بدأ يتالىش وبدأت ترز من جديد عالمات 
رفيض وكراهية ليكل ما هيو أملانيي يف العديد من 
الدول األوروبية، األمر الذي دفع األحزاب املعارضة 
يف أوروبيا إىل وضيع اسيراتيجيتها االنتخابية عىل 

أساس رفض ما يرونه وصاية أملانية عىل أوروبا.
ويمكننا أن نالحظ بكل جالء أن التوجهات الوطنية 
والقوميية بيدأت تعيود إىل الواجهية يف مجمل دول 

القارة، حتى وإن كان األملان يحرصون عىل محاربة 
مثل هذه التوجهات من أجل تجنب عودة شياطن 
التاريخ الدموي يف هذه املنطقة الحيوية من العالم، 
التيي ما زالت ذاكرتها تختزل صيور القتل والدمار 
التيي كانيت وال تزال ُتعلّيق عىل مشيجب القومية 
األملانيية.ال مندوحة من االعيراف يف هذه العجالة 
أن حلم االتحياد األوروبي تحّول فجأة من نعمة إىل 
ز  نقمية، وبالتايل فإن دول جنيوب أوروبا بدأت تركِّ
يف سياسيتها الخارجية عىل محاولية افتكاك املزيد 
مين التنازالت من العميالق األملاني، ويرى املحللون 
أن الجراحات التي تسّببت فيها السياسات النقدية 
املوحيدة بقيادة أملانييا، أدت إىل كيوارث اجتماعية 
كرى يف دول مثل اليونان وإيطاليا وإسيبانيا، وهو 
الواقع الذي ُيسيهم يف رسيم صورة بالغة السيواد 
ملسيتقبل أوروبا.لقد وصل األملان إىل قناعة مؤداها 
أن اختالف التقاليد االجتماعية واالقتصادية، وربما 
حتى الخصوصيات التاريخية، تمثل كلها عوامل ال 
تسياعد عىل فرض وحدة نقدية ليست لها القدرة- 
فيما يبدو- عىل اسيتيعاب الفروق املجتمعية التي 
تميز دول االتحاد؛ وبناًء عىل ذلك، فقد باتت النخب 
األملانية تخىش أن يسيهم ازدياد مشياعر الكراهية 

ضدها يف الكثري من الدول األوروبية، إىل اسيتيقاظ 
النزعية القوميية املتطرفة ليدى املواطنين األملان 

وبخاصة يف صفوف األحزاب اليمينية.
ويمكين القول يف سيياق هيذا التحلييل إن النظام 
النقدي املّوحد يخدم فقط االقتصادات القائمة عىل 
االدخار واالسيتثمار، كما هو الشأن عليه يف أملانيا 
ودول شيمال أوروبيا، اليشء الذي يجعل اسيتمرار 
الوحيدة النقديية يف صورتها الحالية أميراً يف غاية 
التعقيد.صحييح أن أغلبيية األوروبيين ميا زاليوا 
مقتنعين بأهمية ومزايا الوحيدة ولكنهم يريدون 
أن يجعلوا القيوة األملانية أكثر تفهميًا وأكثر تقبالً 

لخصوصياتهم االجتماعية واالقتصادية.
وصفوة القول هو أن املفارقة الكرى التي يعيشها 
االتحاد األوروبي اآلن، وبخاصة يف ضفته الجنوبية، 
تكمن يف أن قسيماً كبرياً من اليرأي العام األوروبي 
ال يردد يف التعبيري عن انزعاجه من القوة األملانية، 
ولكنيه ال يتوقف يف املقابل عين مطالبتها بتوظيف 
عنيارص قوتها مين أجيل املحافظة عىل انسيجام 
واسيتقرار ووحيدة االتحياد، ألن زواليه املفاجيئ 
سيُيدخل دول أوروبيا برمتهيا يف أتيون أزمة كرى 

يمكنها أن تستمر لعقود طويلة من الزمن.

�حل�سني �لز�وي 

االحتاد األورويب والقوة األملانية

ربما تفتح توصية ممثلية األمن العام لألمم 
املتحدة لييىل زروقي بإدراج جييش االحتالل 
»اإلرسائييي« يف القائمية السيوداء إىل جانب 
مجتمعية  لتعمدهيا  اإلرهابيية  التنظيميات 
إلحياق األذى باألطفال، البياب مجدداً لفضح 
ما يرتكب يف فلسطن املحتلة عىل مدار عقود 
االحتالل. وال يشء يمنع من املقارنة بن قوات 
الصهاينية والجماعيات اإلرهابيية، فكالهما 
قائم عىل التطرف والعنيف املمنهج وارتكاب 

أفظع ما يمكن أن يتخيله املرء من جرائم.
مين فضائل عيرص الثيورة املعلوماتية أنه ال 
يرك شيئا يف الخفاء، فما تعجز عنه عدسات 
وسائل اإلعالم يف كشف االنتهاكات الجسيمة 
تلتقطه مصيورات النشيطاء لتنتر رسيعاً 
عير مواقيع التواصيل لتعيم الفضيحية كل 
ميكان، وعندهيا ال يمكن للحقيقية أن تظل 
حبيسية التعتيم. وما يذكر يف مسيودة تقرير 
املسيؤولة األمميية زروقي إىل بيان كي مون، 
يؤكد أن الجييش »اإلرسائيي« قتل يف عدوانه 
الصيف املايض عيىل قطاع غزة ما ال يقل عن 
500 طفل دون احتسياب نحيو 3300 طفل 
آخريين أصيبوا يف ذلك العيدوان، وأغلب أولئك 
الجرحى أصيبوا بعاهيات مزمنة حطمت ما 

بقي من حياتهم. 
وباملصادفية فإن هؤالء األطفال استشيهدوا 
تنظييم  بالتزامين ميع عملييات  وأصيبيوا، 
»داعيش« اإلرهابيي و»القاعيدة« و»جبهية 
النيرصة« يف العراق وسيوريا و»بوكو حرام« 
يف إفريقييا، حييث ارتكبت ومازاليت ترتكب 
أبشيع االنتهاكات بحق األطفال قتالً وسيبياً 
واغتصاباً وتجنيداً باإلكراه. وبالنتيجة يتبن 
أن ميا يرتكيب يف تليك املناطق وميا يجري يف 
فلسيطن املحتلة هو أمر واحيد. وإن اختلف 

مسمى املجرم، يبقى املنطلق واحداً.
التقريير األممي، الذي يسياوي بين الجيش 
الصهيونيي والجماعيات اإلرهابيية، يرجيح 
أال تعتميده األمم املتحدة وقيد يكلف زروقي 
الجزائريية، منصبهيا وقيد يعرضهيا لتهمة 
»معاداة السيامية« ألن النفاق الغربي حارض 
للتدخل لتحريف الحقائق وحماية »إرسائيل« 
مين املالحقة، ولكن أهم رسيائل هذا التقرير 
»اإلرسائييي«  اإلرهياب  بين  املقارنية  أن 
واإلرهاب اليذي تنفذه الجماعيات اإلرهابية 
املحسيوبة ظلماً عىل املسلمن، أصبح يصدر 
من أعىل املؤسسيات الدوليية. وهذا االعراف 
من شيأنه أن يصعيد الضغوط عيىل حكومة 
التطيرف يف »إرسائيل« ويمنح الفلسيطينين 
كسيباً جديداً لقضيتهم التيي أصبحت يف ذيل 
االهتمامات الدولية بسيبب تركييز االهتمام 
بينميا  والتطيرف،  اإلرهياب  محاربية  عيىل 
اإلرهياب »اإلرسائيي« ميازال طليقيًا يتمتع 
بالحصانة. ولن تتجرأ األمم املتحدة عىل وضع 
جيش االحتالل يف القائمة السيوداء إىل جانب 
»داعيش« و»النيرصة« و»القاعيدة«، وإنميا 
سيتعتر التوصيية موقفياً شيخصياً ال يلزم 
املنظمية الدوليية.يف الواقع ال تحتياج جرائم 
»إرسائيل« واملنظميات اإلرهابية إىل مقارنة، 
فأبسط مراقب يمكن أن يستنتج أن الطرفن 
ينفيذان أجنيدة واحيدة، وال تتوقيف الجرائم 
عنيد قتل األطفيال والعجيز، بل يتعيدى ذلك 
إىل اسيتهداف اآلثار واملعاليم األثرية الخالدة، 
ومثلما تنسيف اآلثار يف املوصل وتدمر، تفعل 
»إرسائيل« اليشء نفسيه يف فلسطن املحتلة 
وأساسياً يف القيدس، حييث يجيري التهويد 
ومخططيات هيدم األقيى وتغييري معاليم 
املدينة املقدسية. وبإمكان أي واحد أن يربط 
بن ما يحدث هنا وهناك ليكتشف أن اإلفساد 
واإلرهاب يف املنطقة عموما يعمل و»إرسائيل« 
يف قلب مخططاته وربما هي املستفيد الوحيد 

بعد أن يعم الخراب الجميع.

مفتاح �سعيب 

الدواعش زائد 
الصهاينة 

ال شيك أن اإلنتياج النفطيي، يف مجيال التصديير واإلنتاج 
لالستهالك املحي يف تصاعد، الن الخطط املوضوعة لوزارة 

النفط، خطط ترقى اىل ان يشار اليها بالبنان .
نراقب وعن كثب اإلنجازات لخط وزارة النفط، التي عودتنا 
بن الحن واآلخر، لتخرج لنيا بيشء كبري جداً ولم يتحقق 
يف السيابق! مع وجود كل املؤهالت التي تسياهم بشكل أو 
بآخر، يف رقي الوزارة .السييد عادل عبيد املهدي، رجل من 
َ اإلقتصياد ويملك عقلية فيذة، وهذا ما  طيراز جدييد، َخررِ
إفتقدنياه طوال الفرة السيابقة، ولو كان إسيتالمه لتلك 
اليوزارة، منذ زمن سيقوط الطاغية اىل الييوم، لكان حال 
وزارة النفط يف أحسين حال، سيما ونحن نشهد إنخفاض 

أسيعار النفيط العاملية، وكانت هيذه اإلنجيازات املبهرة، 
فكييف بنيا وميزانية عاليية يف السينوات الفائتية، والتي 

سيميت بامليزانية اإلنفجارية .
الغاز املصاحب، اليذي كان يحرق يوميا من خالل اإلنتاج 
النفطي، وبراعة وزير النفط يف إسيتثمارهن ليكون عامال 
مسياعدا يف زيادة املدخول املايل، مليزانيية الدولة العراقية، 

مما يسيهم بشيكل كبيري، ونحن الييوم يف حالة تقشيف، 
وبأمس الحاجية لألموال، إضافة للمعيارك التي نواجهها 
اليوم، املتمثلة باإلرهاب الدويل "داعش" إضافة لإلنجازات 
األُخيرى، يف صعود وترية اإلنتاج النفطيي والتصدير، الذي 
فياق التصورات، والقفز اىل مسيتوى فيوق الثالثة مالين 
برميل يوميا .وقت اإلهميال وىل اىل غري رجعة، واليوم يوم 

اإلنجازات واحداً بعد اآلخر، ليسجل يف سجل الناجحن، أن 
هنالك وزير إسيتطاع، أن ينهض بوزارة النفط من الصفر 
والسكون، اىل الحركة والربح، الذي سريفد امليزانية باملزيد 

من األموال، التي نحتاجها اليوم أكثر من ذي قبل .
مصانيع التكريير والتصفيية، التيي سييتم اإلنتهياء من 
إنجازها، سيتكون العون وبديل عن مصفيى بيجي، الذي 
لطامليا كان عليه املعيول يف التصفية، وغريهيا  من األمور 
التيي تخيص املنتجيات النفطيية، والذي ذهيب عن ذهن 
املراقب! كيف إسيتطاع الوزير تجياوز توقف املصنع، من 
غري وجود أزمة مشتقات! ومنذ إستالمه مللف وزارة النفط 

ولحد اآلن ؟  

ستشيمل االنتخابات الرملانية املقرر إجراؤها الشيهر القادم 
يف تركييا تصويتياً عىل منيح الرئييس رجب طييب أردوغان 
األغلبيية العظميى التي يحتاج إليهيا للدفع بدسيتور جديد، 
وخلق الجمهورية الرئاسيية التي من شيأنها توطيد السلطة 

يف يديه.
ويحرص »جان«، الذي يخوض االنتخابات مع حزب »العدالة 
والتنميية« بزعامية أردوغان، عىل تفسيري السيبب يف أنه من 
الخطأ أن نفرض أن هذا من شيأنه أن يرسيخ مسيار الدولة 

نحو الحكم املطلق عىل الطريقة الروسية.
ويف البدايية، كما يقول، فيإن النظام الحايل ال يمكن إصالحه، 
فهو يسيتند عىل قانيون صاغيه الجنراالت عيام 1982 ملنح 
أنفسيهم السييطرة عىل املحاكم والرطة وسائر املؤسسات 

املدنية األخرى للسيلطة.
وقد مكن هذا الجنراالت، بالتايل، بالحكم يف حكومات جامحة 

تخللت انقالباتهم بن الحن واآلخر.
وقيال »جيان«: »يجيب أن نكون حذريين يف الحكيم عليها«، 
وأوضح أن الدسيتور تميت صياغته بحيث إنيه »عندما يقرأ 
جنرال الصفحات القليلة األوىل يشيعر أن مسؤوليته أن يقوم 
بانقالب، ورغم ذلك، فقد حطم أردوغان حتى اآلن قوة الجيش.

وألنه أيضاً يسيطر عىل أعضاء الحزب الحاكم يف الرملان، فهو 
اآلن يحمل بن يديه ليس فقط األدوات املؤسسيية للجنراالت، 

بل أيضاً الرئاسة والرملان ومجلس الوزراء.
يقيول »جان« : كان التوازن مين قبل بن الجيش والحكومة، 

واآلن لييس لدينيا تيوازن عيىل اإلطيالق،
وأضياف أن هيذا بالكاد أسيوأ مين العيش يف ظيل االنقالبات 
العسكرية، وللتحرك قدماً، رغم ذلك، تحتاج تركيا إىل دستور 

جديد.
وأشيار »جان« إىل أن الدستور الذي ساعد يف صياغته )والذي 
ال يزال غري منشور، وفقا لجان، حتى ال يصبح هدفاً لحملة( 

يسيتند عىل النظام األمريكي.
وهو يخلق، ألول مرة يف تاريخ الجمهورية الركية، انقسياماً 
واضحياً بن السيلطات التنفيذيية والتريعيية والقضائية، 

وينقل الرقابة اإلدارية من املركز إىل األقاليم.
ويسيتطرد بحماس أن مروع الدستور من شيأنه أيضاً أن 
يغيري طبيعية الرملان، ويقيض عيىل حد اليي10 يف املائة الذي 
يجيب أن تتجاوزه األحيزاب من أجل الفيوز بمقعد -- وهي 
اآللية التي منعت األحزاب التي تسيتند عىل أقليات، مثل حزب 

الشيعوب الكرديية الديمقراطيي، وأضاف أن التنيوع الديني 
والعرقي سيكون مسموحاً له باالزدهار.

وكل يشء يتصوره »جان« بالنسيبة للدسيتور الجديد يشري 
إىل أنيه لين يكون مصممياً لزيادة سيلطات أردوغيان، ولكن 

لتقليمها.
ويوضح »إننا نقطع الصلة بن الرئيس واألحزاب السياسية«، 
وبقدر رغبتي يف تصديقه، إال أن ما يقرحه ال عالقة له بواقع 

تركيا.
وعندميا سيئل أردوغيان يف الييوم السيابق عن أي نيوع من 
الجمهورية الرئاسيية يرييده، قال إنها يجيب أن تكون عىل 

شياكلة تلك التي يف الواليات املتحدة أو فرنسيا أو روسييا.
وهذا امتداد كبري – من جمهورية حقيقية وإن كانت فوضوية 
إىل جمهورية بوتن االسيتبدادية، التيي تزينها انتخابات تدار 
بعناية، وهي تقرح، عىل األقل، أن أردوغان ليس مهيأً لفكرة 
الفصيل الكامل للسيلطات، فأي نظام سييختاره أردوغان؟ 

حسيناً، هناك الكثري من األفكار.

ففي السينوات األخيرية، قامت تركيا بحبيس صحفين أكثر 
مميا فعلت الصين أو إيران، ووصفت الحكومية املتظاهرين 
باإلرهابين، وأصدرت تريعاً ملنح الرطة سيلطة استخدام 

الذخرية الحية للسيطرة عىل الحشود.
كميا قاميت بتطهري املحاكم مين مدعي العموم الذي سيعوا 

للتحقيق يف مزاعم بفساد الحكومة.
وبرصف النظر عن ذلك، فإن الدسيتور الحايل بالفعل يطالب 

أردوغان بقطع صالته بأي حزب سييايس ويظل غري حزبي.
وبيدالً من ذليك، فهو يقتحيم البيالد بحملة لحيزب »العدالة 
والتنمية«، مهاجماً األحزاب األخرى الرئيسية إما بأن »أيديها 
ملطخية بالدماء«، مثل حزب الشيعوب الكردية الديمقراطي 
أو أنهيا ترييد العودة بالبيالد إىل األييام القديمة السييئة من 
االنقالبات العسيكرية )مثل حزب الشعب الجمهوري(.يقول 
»جان« إذا حياول أردوغان فرض نظام عيىل النمط الرويس، 
أو حتيى نظيام يعطيه الحيق يف حل الرملان )كميا هو الحال 
يف فرنسيا(، »فإن الشيعب الركي لن يوافق عىل ذلك«، حيث 

يتعن عليه التصويت عليه يف استفتاء.
وكل هيذا يتطليب منيا الشيك يف أردوغيان عندما يقيول، إن 
هدفه هو تحسين الديمقراطية يف تركيا بدال من استخدامها 
كوسييلة ألغراضه الخاصة، فقد بدا هذا غري معقول لسنوات 

عديدة.

رحيم �خلالدي 

مارك �سامبيون

ال جمال للرتاجع

تركيا.. توازن غائب بني الُسلطات

فوؤ�د ح�سون



"للوهلة األولى، اعتقدُت أن الشخصية بسيطة، 
ولكن عندما قرأت السيناريو والحوار اكتشفُت 
خلاف ذلك، وعند التصوير، اتضَحت الصعوبة 
أكثر فأكثر.." هكذا تصف النجمة نادين نسيب 
نجيم دورها في المسلسل الدرامي "تشيللو"، 
اللذي تلعلب فيله دور البطوللة، إللى جانلب 

النجمْين تيم حسن ويوسف الخال.
•وُتتاِبع نجيم: "تحّديُت نفسي لتقديم األفضل 
في َمشلاهٍد ُيعدُّ معظمها مفصلياً ومؤّثراً في 
األحداث – وهو ما ُيعرف بل"ماسلتر سلين"- 
وذللك لكون تلك األحداث تحملل معاٍن مبّطنة 
ومليئة باألحاسليس التي علينلا أن ننجح في 
إيصالهلا إلى الجمهور، من دون أن يكتشلفها 
الممّثلل الذي يقلف أمامي في المشلهد، وذلك 
كلي ال ُنفسلد التصاعلد الدراملي لألحلداث! 
باختصار، هنلاك الكثير من الخواطر المخبأة، 
إللى جانب التعقيلد في الطريقلة التي تحاول 
فيها "ياسلمين" - وهو اسلم شلخصيتي في 

العمل - التعبير عن مشاعرها". 
أملا علن الثنائيلة الدراميلة بينهلا   •
وبيلن الممثل يوسلف الخلال، خصوصلاً بعد 
اجتماعهملا فلي أكثلر ملن مسلسلل وَتعلُّلق 
الجمهلور بهملا معلاً ملن الناحيلة الدرامية، 
فتوضح نجيم: "هذه المّرة الثالثة التي تجمعنا 
قصة حب على الشاشة، بعد المسلسل اللبناني 
"أجيال"، والمسلسل العربي "لو" في رمضان 
الماضلي.. الحظنا أن الناس تحلب أن تتابعنا 
معاً، وُيصنِّفوننا في خانة "الُثنائي الناجح".. 
واليلوم سليتعّرفون إللى رجلل واملرأة أحّبا 
بعضهما منذ أيام الجامعة، وحلما معاً بالحياة 

العائلية والمهنية، ثم تزوجا". 
وتشلّدد نجيم عللى أن كل عمل من   •
األعمال التي قّدَمتها مع يوسلف الخال سابقاً 
هلو مختلف وقائم بذاته، ال سلّيما مسلسللي 
"للو" و"تشليللو"، مضيفًة: "المسلسلان ال 
يشلبهان بعضهملا بتاتاً، فدوري مع يوسلف 
الخال في "لو" جّسد قصة عاشقْين لم يتمّكنا 

بالنتيجلة  فكانلت  االرتبلاط،  ملن 
عاقتهملا مجّرد نلزوة عابرة. 

أما في "تشيللو"، فأّسسا 
وحياتهملا  لحّبهملا 

تفاصيلهلا،  بلكل 
حيلن  إللى 

هملا  تضطّر
ف  و لظلر ا
إللى اتخلاذ 
ت  ا ر خيلا
يرغبلان  ال 
 . " بهلا

وعلن ملدى 
االنسلجام 

ملع 
لنجم  ا

تيم حسلن، الذي تلتقيه ألول مّرة 
ضملن عمل درامي، ُتشلير نجيم 
كبيلراً،  كان  االنسلجام  أن  إللى 
وسياحظه الناس. بموازاة ذلك، 
ُتثنلي نجيم عللى نلص الكاتب 
نجيب نصير، "كونه يحمل حبكة 
قوية جداً" بحسب وصفها، "بل 
وتشلّد األعصلاب عللى طلول 
الخط، وهناك بعض المشلاهد 
مكتوبلة بلغلة سلينمائية، فتظّن 
أنلك أملام فيللم سلينمائي ال دراما 
تلفزيونيلة". كما ُتشليد نجيم 
البرقلاوي  بالمخلرج سلامر 

 ، فّيته حر و
هلي 

التلي عمللت معه ألول ملّرة قبلل نحو خمس 
سنوات في مسلسلل "مطلوب رجال"، ثم في 

مسلسل "لو" العام الماضي.

ملن جانبه، يقّدم سلامر البرقاوي   •
رؤيته اإلخراجية معتبراً المسلسل "قصة حّب 
ثاثيَّة، تحمل إشلكاليات على أكثر من محور، 
ويخضع أطرافها للمساومة، لينعكس ذلك على 
العاقات العاطفية ومدى رضوخها للحسابات 
الماديلة". حول فكرة العمل وتداعيات الحبكة 
الدراميلة طلوال حلقلات المسلسلل، يقلول 
البرقاوي: "يطرح "تشليللو" فكلرة مفادها: 
إذا كان الحب صالحاً للمساومة، وتم إخضاعه 
لرهان المال والسللطة، فهل يبقى بعد كل ذلك 

حباً أم تتغير تسميته؟"
•وحول أوجه التشابه واالختاف بين "تشيللو" 
ومسلسلل "لو" الذي أخرجله البرقاوي - من 
النواحي الدرامية واإلخراجية والفنية - ُيشدِّد 
البرقلاوي على أن: "تشليللو" مختللف تماماً 
لناحية الدراملا! فهو يطرح قصة حب فزواج، 
وإشلكالية ُتغيِّلر َمجلرى هذه العاقلة نتيجة 

"تلداركاً  البرقلاوي:  ويضيلف  المسلاومة". 
ألي تشلابه بين العملْين عللى كافة األصعدة، 
اعتمدنلا كاتباً مختلفلاً وكذلك فريلق تصوير 
آخر، وابتعدنلا عن العوامل الفنيَّلة والبصريَّة 
التي اعتمدناها في العمل الماضي، وذلك ليس 
بهدف تحقيق اختاف بين المسلسللْين فقط، 

بل ألسباب تخدم الخطوط الدرامية أيضاً". 
•وحلول تعاونه مع أبطال العمل ومدى رضاه 
عن أدائهم، يقلول البرقاوي: "تجمعني بل تيم 
حسلن ثقلة متبادلة، وغاملرت معله لتقديم 
شلخصية مختلفلة عن كل ملا سلبق وقّدمه 
سلابقاً، ورغم نجوميته الكبيرة ستكون هذه 
التجربلة الفنية جديدة عليه. أما نادين نسليب 
نجيلم فلم تخذلنلي أبداً، إذ أطُللب منها الكثير 
وهي تعطلي الدور أكثلر.. لتمنح الشلخصية 
التي تؤّديها أبعادها الدرامية والنفسية بنجاح 
باهر. وبالنسلبة ليوسلف الخال، فهو سلّجل 
نقطة مهمة في "تشيللو"، ستضاف حتماً إلى 
رصيلده الفنلي كممثل، وذلك بفضلل حرفّيته 
والجهود التي بذلها ليظهر بشكل مختلف كلياً 
عن أدواره السلابقة، وأَعتِبر أن يوسلف تفّوق 
على نفسله، وأحرز نجاحاً سيلمسه الجمهور 

والنّقاد على حدٍّ سواء. "
•بملوازاة ذللك، يؤّكلد البرقاوي عللى أهمية 
العنصر الموسليقي في المسلسل، مشيراً إلى 
أن: "الموسليقى التصويرية الخاصة بالعمل، 
هي جلزء أساسلي منله، وسلتكون حاضرة 
بقوة، وكذلك التسجيل الحّي لألوركسترا التي 
رافقتنا في عّدة مشلاهد، فضاً عن ارتباط آلة 
الل "تشيللو" الموسليقية - التي تعزف عليها 
"ياسلمين" )ناديلن نجيم( - بجلزء مهم من 

حكاية العمل".
التقنيلة  والمشلاكل  العقبلات  علن  •أملا 
واللوجسلتية التلي رافقلت مراحلل التصوير 
المختلفلة، فيشلرح البرقلاوي: "أنهلا كانت 
كثيرة، لكن الطاقة اإليجابية لدى فريق العمل 
ملن ممّثلين وفّنيين أعطت دافعاً لاسلتمرار، 
رغلم اضرارنلا للتصويلر فلي فتلرة اشلتداد 
العواصف الثلجية، ناهيك عن بعض التفاصيل 
اإلنتاجيلة التلي كادت تؤّخرنلا علن االلتلزام 
باالنتهلاء في الوقت المحلدد، ودخول مراحل 

المونتاج".
•ختاماً، ُيعرب البرقاوي عن سلعادته بعرض 
 "MBC تشليللو" عللى "شاشلة كل العلرب"
معتبلراً أن "جهلة العرض هي مسلألة مهمة 
جداً إليصال العمل بشلكل جماهيري واسلع" 
 ،MBC عللى حّد قوله، و"بمجلّرد عرضه على
نكون قد َضَمّنا وصوله إلى أوسع شريحة من 

المشاهدين."
تلدور  "تشليللو"  أحلداث  أن  ذكلره  الجديلر 
حول قلدرة الحب على مواجهة سلطوة المال 
والسللطة والنفلوذ والمسلاومات وجبلروت 
بعض األثرياء الذين يبيحون ألنفسلهم امتاك 
أي شليء، حتى وإن كان خارج إطلار التداول 

والبيع والشراء.
"تشليللو" من سليناريو وحوار نجيب نصير، 
وإخراج سلامر البرقاوي، وتمثيل: تيم حسن، 
نادين نسيب نجيم، يوسف الخال، كارمن لّبس، 
جهلاد األطرش، يسلرا اللوزي، أنجلو ريحان، 
مديحلة كنيفاتي، عللي منيمنة، سوسلن أبو 
عفار، خالد السليد، سلطان ديب، جمال قبش، 

جناح فاخوري، أيمن عبد السام... وآخرين.

أنغام: لـم اخِف زواجي من أمحد عز
 

بيلروت: صّرحلت الفنانة أنغلام أنها للم تخِف زواجها ملن الفنان أحملد عز وأن 
زواجهما لم يكن سلرياً، بل كان معلوماً لجميع أصدقائها وجيرانها وأهلها الذين 
باركلوا الزيجة. وأوضحت أنهلا اضطرت إلعان اإلنفصلال إعامياً حتى يتوقف 
الزج باسلمها في قضايا ليسلت طرف فيها. وأضافت في لقاء تليفزيوني مساء 
أملس أنهلا ال تحب إدخال اسلمها في أملور ليس لها بها أي عاقلة، خاصًة وأن 
عاقاتها بل"عز" قد انتهت، في إشلارة إلى الصلراع القضائي بينه وبين الفنانة 

زينة حول نسب الطفلين الذين تقول أنهم أبنائه.
وشرحت أنها كانت تنفي العاقة بينها وبين "عز" لرغبتها في إبعاد اإلعام عن 
حياتها الشخصية، مشيرًة ألن شرط اإلشهار في الزواج كان متوفراً في العقد 
الرسمي ومعرفة األهل واألقارب وكذلك موافقة أبنائها. ونفت أن يكون سبب 
لجوئهلا لعدم اإلعلان عن زواجها من عز هو خوفها ملن أن يحصل أزواجها 
السلابقين على حضانة األطفال، مشليرة ألن القانلون المصري يعطي الحق 
لألم المتزوجة من شلخص اخر في حضانة أبنائها مادامت والدتها على قيد 

الحياة.
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القاهرة: تطرح الفنانة الشابة شذى ألبومها الجديد "أنا لوحدي" خالل موسم عيد الفطر 
المقبل، حيث انتهت من تسجيل 11 أغنية التي سيتضمنها لتعود لسوق الكاسيت بعد 

غياٍب طويل.
هذا واستقرت على تصوير أغنية "ناسية روحي" بطريقة الفيديوكليب، وهي من كلمات 

تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع كريم عبد الوهاب، علمًا بأنها سُتطَرح 
بالتزامن مع األلبوم ضمن حملة الترويج له، لتي تقوم بمتابعة تفاصيلها والتحضير لها 

جيدًا خالل الفترة الحالية.
ُيذكر أنها أعلنت أنها اختارت أغنية "أنا لوحدي" لتكون األغنية الثانية التي تقوم 

بتصويرها، علمًا بأنها تبحث عن أفكار األغاني الجديدة لتصويرها قبل طرح األلبوم 
باألسواق، فيما تخطط إلحياء مجموعة حفالت بالتزامن مع طرحه في الساحل الشمالي 

وعدة مناطق بالقاهرة.

القاهرة: تعاقدت الممثلة التركية "هوليا أفشار" مع المنتج 
التركي "تيمور ساوجي" منتج مسلسل حريم السلطان 

وصاحب شركة Tims من أجل دور السلطانة صفية 
والدة السلطانة كوسيم ومن المقرر عرض العمل في 

سبتمبر)أيلول( المقبل على شاشة قناة Star tv التركية 
 Ensonhaber بشكٍل حصري، حسبما ذكر موقع

التركي.
هذا ومن المقرر أن تقوم بدور السلطانة كوسيم الممثلة 

التركية "بيرين سات" فيما ستجسد الممثلة التركية "بنسو 
سورال" دور السلطانة كوسيم في فترة المراهقة ما بين 

16 وحتى 20 عام.

على اثر الفخ الذي نصبه لها الممثل هاني رمزي 
في برنامجه الخاص بالمقالب الذي سيعرض في 
رمضان أكدت الفنانة ميس حمدان، أنها وجهت 
كالما قاسيا وشتائم لرمزي، ولكنها سامحته في 

نهاية المطاف.
وكتبت حمدان عبر حسابها الخاص على موقع 

التواصل اإلجتماعي :"هاني رمزي عمل فيا مقلب 
عمري َمش حنساه في حياتي الله يسامحه بس 

برضه بعزه وفي اآلخر بعد كمية تييييييت 
كتير وقلت كل اللي عمركو ما سمعتوه مني 

سامحته".

هيفاء وهبي تواصل تصوير مريم  
القاهرة: تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الجديد "مريم" المقرر عرضه 
خال شلهر رمضلان المقبل، حيث سيسلتمر التصوير حتلى األيام األولى من الشلهر الكريم، 
وهلي تركلز حالياً على اإلنتهاء من مشلاهدها بالنصف الثاني من أحلداث العمل. ويتم تصوير 
المشلاهد الخاصة داخل القرية الذكية بالقاهرة مع اإلعامية الشلابة هند رضا والفنان رمزي 
لينر بديكورات الشلركة التي تمتلكها "وهبي" بشلخصية "ملك"، فيما يسود الغموض طبيعة 

األحداث خاصًة في ظل وجود اللغز الذي ال ينكشف إال في الحلقات األخيرة للعمل.
ُيذكر أن المسلسل من إخراج محمد علي وكتبه أيمن سامة، ويشترك في بطولته خالد النبوي، 
عمر السلعيد، حسن حسني وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد المتبقية 
منه في القاهرة.من جهٍة أخرى، حصلت "وهبي" على جائزة أفضل ممثلة في الشرق األوسط 
"Big Apple Music Awards Foundation" والتي تعتمد على تصويت الجمهور، فيما ستسافر 
يلوم 12 سلبتمبر)أيلول( المقبلل إلى مدينلة "هامبرغ األلمانية" السلتامها فلي الحفل الذي 

سينظم للمناسبة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

جلان التحكيم لربامج املواهب بدون ثقافة
دأبت الفضائيات العربيلة على اختيار لجانها التحكيمية 

لبرامجهلا التي تعنلي بالمواهب على النجلوم والوجوه 

المشلهورة في عواللم الطرب والتطريب ولكنها  نسلت 

او تناسلت االعتماد على القابليلات الحقيقية والجديرة 

ان تتبلوأ مهام التحكيم الختيار مثل تلك  المواهب والتي 

هي على طريق الطموحات المشروعة لنيل االلقاب التي 

تؤهلهلا ان تكون تحت االضواء والشلهرة الحقا .. حتى 

وصل االمر بتلك الفضائيات والتي تقدم مثل تلك البرامج 

)بفلوسلها( ان تسلتهين بكل القابليات الجديرة بتحمل 

مسلؤولية التحكيلم .. فنراهلا تقدم لنا "احام واليسلا 

ونجوى كرم ونانسلي عجرم" وجميعهلن ال يحملن اية 

ثقافلة تؤهلهن ان يكلن في لجان التحكيلم .. الن مهام 

التحكيم تعتمد اوال وقبل كل شليء على الثقافة والذكاء 

والحضلور والكاريزملا اي االطالة وطريقلة مخاطبة 

الهلواة الخطاب اللذي ال يؤثر عللى معنوياتهم وبالتالي 

التاثيلر على طموحاتهم المسلتقبلية ..  وان تتحمل تلك 

اللجلان النحكيم االمانلة التاريخية بصلدق واخاص .. 

واللذي حدث  مؤخرا ان فنانة )فتيلة( لم تبلغ من العمر 

ملا يؤهلهلا ان تكون عضوة في فرقلة تحكيمية تتكون 

ملن فنان فطحلل بالغناء وهو راغب عاملة .. ومطربة 

عاركلت الطلرب باالغراء طوال سلنوات عمرهلا .. وان 

تجعلل منهملا ابويلن لتلك الفنانلة  الفتية وهلي : )دنيا 

سلمير غانم( ولتكون ضمن اللجنة التحكيمية المشرفة 

على برنامج )اكس فاكتور( الكتشاف المواهب وهي لم 

تزل )فلي اللفة( كما يقول المصريون .. وفضا عن ذلك 

انها ال تمتلك الخبرة الكافية للحكم على المواهب وجودة 

األصلوات خاصة .. وخاصة اذا ما علمنا ان )دنيا سلمير 

غانم( تصنف )ممثلة استعراضية( اكثر منها مطربة !!.

والذي وددت قوله :

ان الفضائيلات المتخصصلة بمثل هكلذا برامج ال تبغي 

سلوى اماء سلاعات البث التلفازي .. وليس لديها هدفا 

معينلا برعاية اصحلاب المواهب بحق وحقيلق .. ولهذا 

نجدها تاتي بلجان تحكيمية كيفما تشلاء وحتى لو كان 

فلي تلك واحلدة مثل )دنيا( او )احلام( التي ال تعرف اال 

)الصول( بالغناء.

نادين نسيب نجيم: أحببت يوسف اخلال منذ أيام اجلامعة!



القاهرة – يش�هد موس�م الصيف انتعاشة قوية في سوق 
الغن�اء والط�رب ف�ي العال�م العرب�ي، إذ ق�رر ع�دد كبير 
م�ن المطربين إط�اق ألبوماته�م الغنائية بع�د كثير من 
التأجيات، سواء بسبب الظروف السياسية المضطربة أو 

الظروف المتعلقة بإنتاج األلبومات ذاتها.
 يأتي المطرب المصري محمد حماقي على رأس العائدين 
بق�وة إلى اإلنت�اج الغنائي في موس�م الصي�ف القادم، إذ 
يعكف حماقي على وضع اللمس�ات األخيرة أللبومه، بعد 
غياب دام ثاث س�نوات، حيث طرح ألبومه األخير بعنوان 
“من قلبي بغني” عام 2012، ولم يستقر حماقي على اسم 

األلبوم الجديد، لكنه ذكر أنه يتكون من 12 أغنية.
في السياق ذاته، يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح ألبومه 
الجديد بعنوان “فرصة ما بتجيش”، والذي يتكون من 12 
أغنية، بعد سلسلة من التأجيات كان آخرها موسم أعياد 
الربي�ع، كما يس�تعد المط�رب محمد فؤاد لط�رح ألبومه 

الجديد “سام”، الذي يضم 12 أغنية.
أم�ا الفنانة أنغ�ام، والتي طرحت آخر ألب�وم لها في العام 
2009، بعن�وان “نفس�ي أحب�ك”، فمن المق�رر أن تطرح 
ألبومها الجديد في موس�م الصيف، والذي تتعاون فيه مع 

المطرب محمد حماقي وطارق مدكور وخالد عز.
وتس�تعد المطربة سميرة س�عيد لطرح ألبومها الغنائي، 
ال�ذي تعود به بعد غياب دام 7 س�نوات، إذ كان آخر ألبوم 
غنائي لها في العام 2008 بعنوان “أيام حياتي”، وتتعاون 
س�عيد في األلبوم الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء 
محمد رحيم، محمود العسيلي، وليد سعد، أمير محروس، 
وبهاء الدي�ن محمد.فيما يس�تعد المط�رب اللبناني وائل 
جس�ار إلط�اق ألبومه الذي لم يس�تقر على اس�مه بعد، 
وال�ذي يضم 10 أغنيات، كما تس�تعد الفنانة نوال الزغبي 
إلط�اق ألبومه�ا الجديد، بعدم�ا قامت بزي�ارة إلى مصر 

الختيار باقي أغاني األلبوم.
أم�ا المطرب�ة بس�كال مش�عاني فقد تعاق�دت على 

أغان�ي ألبومه�ا الجدي�د م�ع مجموع�ة من 
الش�عراء والملحني�ن المصريي�ن، والذي 

تع�ود من خاله إلى الس�احة الغنائية 
بع�د غياب دام 5 س�نوات، حيث كان 

آخر ألبوماتها “بحبك أنا” في العام 
.2009

المص�ري  المط�رب  وأعل�ن 
هش�ام عب�اس رس�ميا عن 
موعد ط�رح ألبومه الجديد، 
الذي لم يس�تقر على اس�مه 
عي�د  إج�ازة  خ�ال  بع�د، 
الفطر، والذي يعود به إلى 
الساحة الغنائية بعد غياب 

دام خمس سنوات، إذ كان آخر 
ألب�وم له في الع�ام 2009 بعنوان 

المط�رب  يجته�د  “ماتبطليش”.كم�ا 
المصري حس�ام حبيب للحاق بموس�م 
عيد الفطر، وط�رح ألبومه الجديد الذي 
يضّم عش�ر أغنيات، بعد غياب دام س�ت 
سنوات، إذ كان آخر ألبوماته عام 2008، 
بع��نوان “ج�وا القلب”.المطرب محمد 
عدوي�ة قرر هو اآلخر الع�ودة بعد غياب 
دام قراب�ة األربعة أعوام، في عيد الفطر، 

إذ يجه�ز إلط�اق ألبوم�ه الجدي�د، ال�ذي 
مي يض�م 12 أغنية، فيما تجته�د الفنانة األردنية 

س�ليم لانتهاء من ألبومها الغنائي الجديد، واللحاق 
بموسم الصيف.

موسم الصيف
 يعيد نجوم الغناء إىل اإلنتاج 

الفلسطينية جيجي حديد خترتق الصف األول يف هوليوود
    بيروت: إنتش�ر إس�م عارضة األزياء األميركية الفلسطينية األصل جيجي حديد سريعاً 
في اآلونِة األخيرة بعد أن  أصبحت الوجه اإلعاني ألشهر الماركات العالمّية وعلى أغلفة 

أهّم المجات.  
وتنح�در "جيجي")جيلين�ا نورا حديد(، من والٍد فلس�طينّي ووال�دة هولندّية، إالّ أنها 

ول�دت ف�ي والية كاليفورني�ا  األميركّية وترع�رت هناك. والدها ه�و رجل األعمال 
ومستثمر العقارات محمد حديد الذي ولد في فلسطين  وتزّوج من عارضة األزياء 

السابقة يوالندا حديد. 
وق�د هاجر مع عائلته إلى الوالي�ات المّتحدة حين كان  صغي�راً، ونجح في عمله 

حتى باتت ثروته تقّدر اليوم بمئتّي مليون دوالر أميركي.   ُيذكر أنها ولدت في العام 
1995 ف�ي لوس أنجلوس وتخّرجت من المدرس�ة في  الع�ام 2013 حيث قّررت بدء 

حياتها المهنّية بالعمل كعارضة أزياٍء محترفة. وانتقلت إلى والية  نيويورك وهي 
 . Guess اليوم الوجه اإلعاني لماركاٍت عالمّية مثل

م�ا خوله�ا لتحجز مكانتها س�ريعاً في ع�روض أزياء أش�هر المصممين، كما 
 . Sports Illustrated  ظهرت مؤخراً في مجلّة
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على اثر الفخ الذي نصبه لها الممثل هاني رمزي 
في برنامجه الخاص بالمقالب الذي سيعرض في 
رمضان أكدت الفنانة ميس حمدان، أنها وجهت 
كالما قاسيا وشتائم لرمزي، ولكنها سامحته في 

نهاية المطاف.
وكتبت حمدان عبر حسابها الخاص على موقع 

التواصل اإلجتماعي :"هاني رمزي عمل فيا مقلب 
عمري َمش حنساه في حياتي الله يسامحه بس 

برضه بعزه وفي اآلخر بعد كمية تييييييت 
كتير وقلت كل اللي عمركو ما سمعتوه مني 

سامحته".

أكدت الفنانة ميريام فارس ان مجال مشاريع البناء 
ال يأخذ من وقتها كثيرًا، وقالت "لدي فريق عمل، 
ال اتدخل في هذه األمور اال قلياًل، مثاًل اشرف على 

األرض التي سأشتريها لتشييد المباني عليها، وبالتأكيد 
شقيقتي روال تساعدني وداني ايضًا المتالكه خبرة في 

هذا المجال".
واضافت فارس، في مقابلة مع الزميلة كلودين كميد 

لمجلة سيدتي، "ربما انصرف الى هذا المجال او غيره، 
لن استمر طيلة حياتي في الفن، وهذا امر انا واعية 

له تمامًا واتعلمه من الفنانين الذين سبقونا من قبل، 
وتعلمت من تجربتهم".

أبدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أسفها على االوضاع السياسية في وطنها لبنان بعد أن أصبح 
دولة بدون رئيس وشبهته بأنه مثل "الرضيع الذي تخترق السكاكين جسمه."وقالت الرومي في ندوة 
صحفية مساء يوم الجمعة بالرباط على هامش مشاركتها في الدورة 14 لمهرجان موازين الذي انطلق 
مساء الجمعة وينتهي في السادس من يونيو/حزيران المقبل "يتراءى لي لبنان كذاك الرضيع الصغير 

الِذي تخترقه السكاكين في كِل جزء من جسمه فال تكفيه وردة الفن التي قد اهديها إليه."وعن 
المسألة السورية وموقفها من النظام السوري تحفظت ماجدة قائلة إنه ال موقف لها اال من الشعوب 
اما المواقف السياسية فتحتفظ بها لنفسها "انا مؤمنة بأنه ليس ألحد ان يسرق الحياة في أي بلد كان".
وكانت ماجدة الرومي التي تشارك للمرة الثانية في مهرجان موازين قد غنت في دورة سابقة بعض 
االغنيات المغربية الكالسيكية وقالت يوم الجمعة في الندوة الصحفية ان "حالة ذهول" تنتابها لدى 
سماعها الموسيقى المغربية.واضافت انها ترحب بفكرة عمل فني مغربي بشرط االتفاق على "طبيعة 
المادة الفنية."وقالت ان التقارب بين المشرق والمغرب العربي موجود حتى "وإن تباعدا على المستوى 

الجغرافي."

 

نرسين طافش تبدأ بتصوير العّراب
 

   بيروت: إنتهت الفنانة السورية نسرين طافش من تصوير 80 بالمئة من مشاهدها في مسلسل 
"ألف ليلة وليلة"، فيما ستس�افر م�ع فريق العمل إلى بولندا الس�تكمال التصوير لمدة 25 يوم.
علماً أنه من المقرر عرض هذا المسلس�ل في رمضان 2015 على قناتي ام بي س�ي مصر وام بي 
سي 1. وتلعب فيه دور التوأم "أفنان وكليلة" في القصة الثانية التي تشارك بطولتها مع الفنان 
آس�ر ياس�ين باإلضافة إلى الفنانين كمال أبو رية ومادلين طبر. ُيذكر أن بطل القصة األولى هو 
الفنان أمير كرارة، فيما يلعب دور ش�هريار الفنان ش�ريف منير والفنانة اللبنانية نيكول س�ابا 
دور ش�هرزاد. ومخرج هذا العمل هو رؤوف عبد العزيز، وقد انتهى من تصوير ما يقرب من 80 

بالمئة من أحداث المسلسل الذي يكتبه محمد ناير وتنتجه شركة سينرجي – تامر مرسي. 

جلان التحكيم لربامج املواهب بدون ثقافة
دأبت الفضائيات العربي�ة على اختيار لجانها التحكيمية 

لبرامجه�ا التي تعن�ي بالمواهب على النج�وم والوجوه 

المش�هورة في عوال�م الطرب والتطريب ولكنها  نس�ت 

او تناس�ت االعتماد على القابلي�ات الحقيقية والجديرة 

ان تتب�وأ مهام التحكيم الختيار مثل تلك  المواهب والتي 

هي على طريق الطموحات المشروعة لنيل االلقاب التي 

تؤهله�ا ان تكون تحت االضواء والش�هرة الحقا .. حتى 

وصل االمر بتلك الفضائيات والتي تقدم مثل تلك البرامج 

)بفلوس�ها( ان تس�تهين بكل القابليات الجديرة بتحمل 

مس�ؤولية التحكي�م .. فنراه�ا تقدم لنا "احام واليس�ا 

ونجوى كرم ونانس�ي عجرم" وجميعه�ن ال يحملن اية 

ثقاف�ة تؤهلهن ان يك�ن في لجان التحكي�م .. الن مهام 

التحكيم تعتمد اوال وقبل كل ش�يء على الثقافة والذكاء 

والحض�ور والكاريزم�ا اي االطالة وطريق�ة مخاطبة 

اله�واة الخطاب ال�ذي ال يؤثر عل�ى معنوياتهم وبالتالي 

التاثي�ر على طموحاتهم المس�تقبلية ..  وان تتحمل تلك 

اللج�ان النحكيم االمان�ة التاريخية بص�دق واخاص .. 

وال�ذي حدث  مؤخرا ان فنانة )فتي�ة( لم تبلغ من العمر 

م�ا يؤهله�ا ان تكون عضوة في فرق�ة تحكيمية تتكون 

م�ن فنان فطح�ل بالغناء وهو راغب عام�ة .. ومطربة 

عارك�ت الط�رب باالغراء طوال س�نوات عمره�ا .. وان 

تجع�ل منهم�ا ابوي�ن لتلك الفنان�ة  الفتية وه�ي : )دنيا 

س�مير غانم( ولتكون ضمن اللجنة التحكيمية المشرفة 

على برنامج )اكس فاكتور( الكتشاف المواهب وهي لم 

تزل )ف�ي اللفة( كما يقول المصريون .. وفضا عن ذلك 

انها ال تمتلك الخبرة الكافية للحكم على المواهب وجودة 

األص�وات خاصة .. وخاصة اذا ما علمنا ان )دنيا س�مير 

غانم( تصنف )ممثلة استعراضية( اكثر منها مطربة !!.

والذي وددت قوله :

ان الفضائي�ات المتخصص�ة بمثل هك�ذا برامج ال تبغي 

س�وى اماء س�اعات البث التلفازي .. وليس لديها هدفا 

معين�ا برعاية اصح�اب المواهب بحق وحقي�ق .. ولهذا 

نجدها تاتي بلجان تحكيمية كيفما تش�اء وحتى لو كان 

ف�ي تلك واح�دة مثل )دنيا( او )اح�ام( التي ال تعرف اال 

)الصول( بالغناء.

يرق�د الكثي�رون م�ن أه�ل الف�ن على س�رير 
المرض، وأغلبهم يعيش مرضه فى صمت ولم 
يشعر به أحد، وإذا تطرقنا إلى أسوأ ما يواجهه 
النجم خال مشواره الفني، سنجد أنه المرض 
ال�ذي يبع�ده فجأة ع�ن األض�واء ويدخله في 
دوامة الفحوص�ات واألدوية.. "ص�دى البلد" 
يلق�ي الضوء على أب�رز الفنانين الذى تس�بب 
الم�رض فى وجوده�م على الف�راش، وكانت 
آخره�م الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت التى ترقد 

حاليا فى العناية المركزة.

نور الشريف :
خض�ع النجم الكبير مؤخرا للع�اج داخل أحد 
مستش�فيات لندن بعد تدهور حالته الصحية، 
وكان�ت ترافقه النجمة بوس�ى وابنتاه س�ارة 
وم�ى، حيث يعانى "نور" من آالم ش�ديدة فى 
قدمي�ه، وكان ق�د أجرى فحوص�ات فى وقت 
س�ابق، وتبين أن الدم ال يصل للجزء الس�فلى 
منه�ا، وطالب�ه األطب�اء بأن يخض�ع لكورس 
عاج طبيع�ى حتى يعيد الدورة الدموية للقدم 

مرة أخرى.

أحمد حلمى :
أج�رى الفن�ان أحم�د حلم�ي مؤخ�را عملي�ة 
جراحي�ة بالظه�ر نتيج�ة ألورام س�رطانية، 
وقال حلمي عن مرضه "عشت حياتي متأما، 
وعرف�ت أن للحياة جانب آخ�ر مظلم، وعندما 
اكتشفت أنني أقف فيه، تألمت ولكني لم أيأس، 
وازداد إص�راري عل�ى أن أكم�ل م�ا تبقى من 

الحياة، متأما للجانب المضيء في آالمي".
واكتش�ف حلمى هذا المرض، عندما سافر إلى 
الواليات المتحدة األمريكية منذ أش�هر قليلة، 
ول�م يحضر حفل عرض فيلم�ه األخير "صنع 
في مصر" بس�بب مرافقة زوجته الفنانة منى 
زك�ي، الت�ي اضطرت ايض�ا ل�" تغيي�ر دمها" 

إلصابتها بفيروس دمر خايا الدم الحمراء.
وبالصدف�ة اس�تغل أحم�د حلم�ى تواجده في 
أمريكا، وخض�ع لبعض الفحوص�ات الطبية، 
واكتش�ف إصابته بورم س�رطاني في منطقة 
الظه�ر، األمر ال�ذي أدى إلى خضوع�ه لعملية 
جراحية الستئصال ورم السرطان، ومكث في 

العناية المركزة فترة طويلة.

خالد الصاوى :
أعل�ن الفن�ان خالد الص�اوي مؤخ�را إصابته 
بإلتهاب الكبد الوبائى "سى" منذ فترة طويلة، 
بعدما اشتد عليه المرض بعض الشىء، لحزنه 
عل�ى والده بعد دخوله المستش�فى، لكنه كان 
يح�اول أن يتعامل بش�كل طبيعى ولم يش�ُكو 
مطلق�ا، مؤك�ًدا أنه ل�ن يقتله في�روس الكبد، 
بل س�يتغلب علي�ه، قائا "همس�كه من قفاه، 

وهشنقه على جدران األوعية الدموية ".
ورفض الصاوى اإلفص�اح عن تفاصيل أخرى 
حول إصابت�ه، كما رفض الرد على أية أس�ئلة 
تتعلق بمرضه، لكن مصدرا مقربا منه قال إنه 
مصاب بالم�رض منذ فترة طويل�ة، لكنه كان 
يتعامل بش�كل طبيعي ولم يشتك منه مطلقا، 

حتى اكتشف مرض والده.

مديحة يسرى :
تتع�رض الفنان�ة القدي�رة مديحة يس�ري من 
فترة ألخرى ألزم�ات صحية تدفع األطباء إلى 
نقلها إلى إحدى المستش�فيات، حيث أصبحت 
أس�يرة المرض بع�د رحلة عطاء كبي�رة للفن 
قدمت م�ن خاله�ا مجموعة م�ن األفام مع 

عمالقة الفن الجميل.
وترقد يسري على فراش المرض، إثر إصابتها 
بكس�ر في الفقرات، وتمضي غالبي�ة أوقاتها 
بي�ن منزله�ا والمستش�فى ال�ذي تخضع فيه 
للفح�وص الطبي�ة لاطمئن�ان عل�ى حالته�ا 

الصحية.
وتعجز الفنانة عن الوقوف على قدميها، 

وتضطر للخروج على كرسي متحرك، وهو ما 
قل�ص حركته�ا، فأبتعدت عن وس�ائل اإلعام 

وحضور المناسبات الفنية.

سيد زيان :
الفنان س�يد زيان، طريح الفراش منذ سنوات 
بع�د إصابت�ه بش�لل نصف�ي، حي�ث عجز عن 
الحركة والكام منذ 9 س�نوات كاملة، غير أنه 
بدأ يس�ترد عافيته، وبدأ يتحرك ويتحدث، وإن 
كان ليس بنفس قوته الس�ابقة، لكنها مرحلة 
كاد يتش�اءم الجميع من أن يص�ل إليها، طبقا 
للتقاري�ر الطبي�ة الت�ي كان تص�در دائما من 
األطب�اء المعالجين له في مستش�فى القوات 

المسلحة.
وكان الفن�ان الكوميدي قد خضع نهاية 2013 
للع�اج بمستش�في المع�ادى العس�كري بعد 
ص�دور ق�رار ل�ه بالعاج عل�ى نفق�ة القوات 

المسلحة من المشير عبد الفتاح السيسي.

جورج سيدهم :
ج�ورج س�يدهم عض�و فرق�ة ثاث�ي أضواء 
المس�رح، ظ�ل ط�وال ال�� 16 عام�ا الماضية 
يص�ارع الم�رض منذ أصيب بجلط�ة في المخ 
ع�ام 1997 أثرت عل�ى مراكز النط�ق وحركة 
أعضاء جسده، وبالضرورة ظل في بيته وابتعد 
عن الوسط الفني وظل في رحلة عاج طويلة، 
حتى اس�تطاع أن يس�تعيد صحته خال األيام 
األخيرة، ويظهر عبر وسائل اإلعام بضحكته 
الصافية ضاربا بذلك أعظم مثال في قوة اإلرادة 
وحب الحياة، وكذلك زوجته التي سطرت أروع 

قصص الحب واإلخاص والوفاء.
وبدأت مأس�اة ج�ورج س�يدهم، عندما أصيب 
بجلط�ة ف�ي القل�ب بع�د أن احترق مس�رحه 
"الهوس�ابير" ال�ذي كان يمتلكه، فس�افر إلى 
لندن وأج�رى عملية تغيير ألحد الش�رايين ثم 
ع�اد لبناء مس�رحه م�ن جديد، إال أن ش�قيقه 
ق�ام برهن المس�رح ألحد البن�وك دون علمه، 
وحينم�ا حج�ز عل�ى المس�رح س�قط جورج 

ب�ا  بجلطة في المخ.مصا

زبيدة ثروت آخرهم.. فنانون عىل رسير املرض..
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انا ال�شهيد
ثامر اخلفاجي 

 ويحك يا ولد

ما الذي جرى

ويجري في البلد

منذ ألف سنة

وألف عام

ونيف و ليلة

وسيفك

لم ير غمده

وسيوفهم

في غمدها

يأكلها الصدأ

أخبرني يا ولد

أحقا أن عنترة

يطاف به

في سوق النخاسة

النه

حمى االرض

ولم يرض

لعبلة ان تسبى

وتغتصب

وأن صالح الدين

ابقى القدس

مرهونة

لدى الصليبيين

من أجل حفنة 

من الذهب

وأن ألف مأذنة

تكبر للشيطان

التباع ابي لهب

فتبا

لما سولت له

به انفسهم 

وتب

ستبقى شامخا

ياولدي 

فاالرض 

تقبل أقدامك

ويلفظ ترابها

أجساد هذه الرمم

أرادوا لك أن تذل

فأذلهم 

هذا الكبرياء

 المضمخ

بماء دجلة والفرات

وهذا العنفوان 

وهذا الشمم

انظر حولك يا ولدي

وقر عينا

من هذي النجاسات ؟

ومن هذي الرمم ؟

ستبقى هامهم

تحت أقدامك

صاغرة

فحييت

إذ تغازل روحك

عنان السماء

في الحياة 

وفي الممات

ويوم الحساب 

اذ تقول : لنا الجنان

أنا الشهيد. . وال أحد

دوستويفسكي يف ساحة التحرير..!!
 الش�خوص  في الروايات الخالدة تتواتر في كل االزمة  
حي�ث هناك مس�احة واس�عة لها أن تتح�رك متجاوزة 
حدث اللحظة..والمأس�اة تكرر ألننا لم نحسن تخطيها 
بأعتباره�ا تجرب�ة مريره..وعند ُدوستويٌفس�كي  هي 
ضغط عارم جدا ومستنقعات من كوابيس واحالم يقظة 
دموية ووس�واس ينتج  بشكل متتال العنف والفضائع 
المتفاقم�ة وعواص�ف فتاكة..ثنائي�ات الج�رم يب�دو 
أنها تنتش�ركما هو الهواء الملوث في س�ماء صافية..

هكذا يصور لنا هذه المش�اهد الواقعية وبتركيز مذهل 
كما ف�ي أن يجمع..بي�ن  القاتل والخطيئ�ة وبالمقابل 
الش�معة والكت�اب المقدس في الجريم�ة والعقاب..أن 
ازمات الحروب وما بعدها تخلق حاالت من الال معقول 

الحياتي فبدل التفاني والتضحي�ة والبناء نلحظ تخبط 
نفس�ي مرضي ي�ؤدي بالنتيج�ة الى فعل س�لبي يربك 
التدرج الكوني لالنس�انية..ويمكن مش�اهدة ذلك هناك 
حي�ث كانوا يعيش�ون ابطال روايات�ه ..وامتدادهم هنا 
في س�احة التحريرعند سائق السيارة أو عمال البناء أو 
عند أمرأة تشحذ في شارع عام نماذج متنوعة من فعل 
عام قد يشبه هؤالء الذي يصورهم دوستويفسكي  في 
رواية الغب�ي من خالل روغوجين وهو متس�لح بمدية  
وكوابيس الش�بق عن�د زفي�در يغايلوف ف�ي الجريمة 
والعقاب واغتيال ش�اتوف  في رواية )الممسوسون(..

في كل االزمنة ثمة المضكيين والنصابيين والجواسيس 
ومنحرف�ي االخ�الق والمجرميين والنس�وة المهانات 
والفتي�ات المذلوالت...والمهوسس�ن بامراض العصر 
االدم�ان الكام�ل باالعت�داء على حق�وق االخرين رغم 

تخمت�ه  ه�ذا هو العام�ل العالمي الذي ه�و ) االعتداء( 
المشترك لهذا العالم المأساوي والذي يخرج منه  المرء 
)مصاب�ا بنقيض اخالق�ي( رغم كميات الخي�ر الهائلة 
الت�ي نراه�ا في نف�س الش�خوص أو ف�ي غيرهم من 

االسوياء..
هكذا أراى ُدوستويفسكي  يتجول في شوارع السعدون 
وه�و يعبر عن تراكم�ات حياته المعذي�ة والتي جعلته 
يميل للحدة وتكون مخرجات�ه معقولة للعنف المعاش 
ف�ي جس�ده...في البن�ادق المصوبة ...أو ف�ي الضمير 
المب�رح ال�ذي يمل�ي علي�ه أن يعيش كانس�ان مختلف 
حتى ولو على حس�اب االخرين..لك�ن في النهاية هناك 
هال�ة كبي�ره  م�ن ) الذعر الصوف�ي( الذي يب�دأ تدفقه 
بعد الفعل الس�لبي ..هنا يتدخل بش�كل مرعب ورهيب 
..وخاصة عند انس�اننا المحل�ي ويبدو له فعله في عدم 

التمادي في فعل الجريمة البشع ..الن االنسان العراقي 
صفته االساس�ية الخير قبل الش�ر..لكن كيف يمكن أن 
نوظف هذا الترهيب كسلوك شخصي حتى نعبر االفعال 
الضارة ف�ي واقع عاش ظ�روف الح�رب اللعينة..التي 
تجعلك من حيث التدري مزدوج بين الشجاعة والجبن..

بي�ن الوطني�ة والخيانة..بي�ن الحياة والم�وت ثنائيات 
متناقضة لكن لمن الغلبة في النهاية...

يقول ُدوستوفسكي ) االنسان سر , وينبغي  استكشاف 
هذا السر بوضوح, وأن قضى المرء حياته كلها للنهوض 

بهذه المهمة فال يقول أنه اضاع وقته(.
فالبد أن نستمر في البحث عن ذات االنسان في مكنوناته 
الداخليه حتى نرى االنسان كما نحب أن نراه..ويبدو أن 
ٌدوستوفسكي ما زال يجري تحت نصب الحرية ليتطلع 

لبناء حياة جديده اساسها الفرح رغم الحزن.

د.علي ح�شون لعيبي

رزان املغريب: موضوع اهلجرة يف األدب عميق اجلذور
الترجم�ة هي تحّد جدي�د أمام الكات�ب، فهو يقدم 
عمله لقارئ من ثقافة مغايرة وبيئة مختلفة، رغم 
أن األدب ال يحمل جنس�ية الكاتب، وتبقى المالمح 
اإلنس�انية هي م�ا يجمع بي�ن الق�ّراء: غربيين أو 
عرب�ا أو التينيين، بل ربما التجربة المحلية الغريبة 
تس�تفز الق�ارئ اآلخر لالط�الع أكثر، هك�ذا ترى 
الروائي�ة الليبي�ة رزان المغرب�ي، الت�ي التقيناها، 
فكان الحوار التالي حول مس�يرتها اإلبداعية وعن 

حال الكتابة العربية وعدة مواضيع أخرى.
•أص�درت دار النش�ر Nele Hendrickx الترجم�ة 
الهولندية لرواية “نس�اء الري�ح”، للروائية الليبية 
رزان المغربي، عن أسباب اختيار الرواية للترجمة 
تق�ول رزان: كان�ت مفاج�أة بالنس�بة إل�ّي، كم�ا 
حدث س�ابقا عندما ترجمت روايتي هذه إلى اللغة 
اإليطالي�ة، ف�ي أبري�ل 2011، والمفاج�أة األخرى 
كانت رسالة تلقيتها من هولندا بعد أن وصلني خبر 
فوزي بجائزة “أوكس�فام” الدولية لحرية التعبير، 
تطلب مني الموافقة على الترجمة، وكانت الرسالة 

م�ن المترجم�ة حس�نة بوع�زة بالطب�ع، فالتقيت 
بالناش�رة والمترجمة في هولندا، وكانت الترجمة 
قد بدأت فعليا قبل وصولي بشهر، وصدرت يوم 23 

أبريل 2015، وهي اليوم معروضة في المكتبات.
وتضيف الروائية رزان المغربي: يمكن أن نكتب عن 
الكتاب�ة ش�هادات مطولة، وفي ذات الوقت س�وف 
تختل�ف من مرحلة إل�ى أخرى تبعا لعم�ق التجربة 
والنض�وج الفن�ي والمهن�ي، لك�ن بالتأكي�د مازال 
شعوري أن الكتابة منحتني سخاءها… سخاء األدب 
ه�ذا هو التعبير األدق، وبالتالي ش�عوري باالمتنان 
الدائ�م لكل ه�ذا العط�اء، الكتاب�ة أو األدب منحني 
أجنح�ة طرت بها إل�ى مدن وبلدان كثي�رة، تجولت 
وتعلم�ت، وعرف�ت الكثير م�ن الصداق�ات الثمينة 

م�ن خالل الكتابة، بل أجزم بأن مش�اعر الحب التي 
تقابلني في كل مكان أثرت )من الثراء( إنس�انيتي، 
تبادلت مع الكتابة العطاء بمش�اعر إيجابية، صرت 
أكثر هدوءا وصبرا، وصارت االنكسارات والتجارب 
السيئة واآلالم، بذرة عمل إبداعي، الكتابة كرم الهبة 

واإللهام.
•وعن س�ؤال ه�ل تعتب�ر الروائي�ة رزان المغربي 
الترجم�ة هي مفتاح الوص�ول إلى قارئ مختلف؟ 
تجي�ب المغرب�ي قائل�ة “كثي�ر من األعم�ال التي 
تترجم تبقى أس�يرة التسويق من حيث نجاحها أو 
فش�لها، ألن موضوع نشر الكتاب يخضع لمعايير 
الس�وق واإلعالم بالذات عندم�ا يكون الكاتب غير 
مع�روف، وتبق�ى الترجمة إضافة جي�دة ومهمة 

ألي كاتب”.

ثنائية الموت والحياة
تتحدث الرواية عن الهجرة غير الش�رعية من خالل 
س�يدة كانت تعمل خادمة في ليبي�ا، قررت الرحيل 
إلى مدينة أخرى بحثا عن حياة معيش�ية أفضل عبر 
االلتحاق بإح�دى قوارب الهجرة مقاب�ل دفع مبلغ 

من المال.
التاري�خ له منب�ره التوثيقي، وله كتب�ه، لكن األدب 
يس�هم بش�كل فعلي في إبراز الفن واإلبداع جماليا 

في مرحلة ما
•هنا تقول الروائية رزان المغربي: موضوع الهجرة 
عموم�ا ف�ي األدب عمي�ق الج�ذور ولي�س جديدا، 
والهج�رة غير الش�رعية ربم�ا تم تناوله�ا من عدة 
جوان�ب خصوصية ف�ي عملي “نس�اء الريح”، إنه 
تحدث بش�كل إنس�اني ع�ن ه�ؤالء المهاجرين من 
الشواطئ الليبية التي شهدت أكثر محاوالت الهجرة 
من غيرها، الق�وارب تحمل ثنائي�ة الحياة/ الموت 
ولي�س الم�وت وح�ده، حي�ث أن داف�ع الهجرة هو 
البحث ع�ن مكان جديد وعالم أفض�ل، لهذا يجازف 
المهاج�ر بركوبها، لو كان الم�وت موضوعها كان 
يمك�ن تس�ميتها ق�وارب االنتح�ار مث�ال، وعندما 
يتح�دث عمل روائي عن ه�ذا الموضوع فهو يحمل 
بين ثناي�اه كثيرا من مف�ردات حياتن�ا وتفاصيلها 
وآالمه�ا وأحالمها أيض�ا، لكن الم�وت موجود في 
األدب اإلنساني ليس بصفته مادة بل بصفته سؤاال 

وجوديا.
•وعن تعاطف الروائي مع إحدى شخصيات أعماله 
أثن�اء الكتابة، تقول الروائي�ة رزان المغربي: أعتقد 
أن رواية “نس�اء الريح” كانت تجربتي التي حاولت 
فيه�ا امتحان قدرتي ش�خصيا عل�ى تحريك معظم 
الش�خصيات بش�كل حي�ادي، بع�ض الش�خصيات 
له�ا وجود ف�ي الواق�ع ولكن ت�ّم رس�مها لتصبح 
ش�خصية روائية، كن�ت أنظر إلى الش�خصيات من 

كل االتجاه�ات، أح�اول إضفاء كثير من المش�اعر 
اإلنس�انية العالي�ة على البطلة التي ق�ررت الهجرة 
وتغيي�ر مصيرها، وقبل بداية العم�ل والكتابة على 
ال�ورق كان اإلعداد منتهيا من الناحية الذهنية، لهذا 
لم تتغير مصائر الش�خصيات، ولكن بعض األحداث 
عدلته�ا وق�د حذفت منه�ا تفاصيل وأضف�ت إليها 

جديدا.
حول ه�ل الرواية مطالبة بالتأري�خ؟ ترى المغربي 
أن التاريخ له منبره التوثيقي، وله كتبه، لكن األدب 
يس�هم بش�كل فعلي في إبراز الفن واإلبداع جماليا 
في مرحل�ة ما، وليس التاريخ من رس�الة األدب أو 

وظيفته، كما تعتبره فنا خالصا بعيدا عن التأريخ.

مقص الرقيب
•عن مقص الرقيب تقول رزان المغربي: االحتش�ام 
في كتاب�ة بعض األح�داث وتصويره�ا تختلف من 
كات�ب إلى آخ�ر إذا ص�ّح التعبير، ولك�ن أميل دائما 
إل�ى توظيف اللحظ�ة بعيدا عن اإلث�ارة التي يتبعها 
البعض من أجل التس�ويق، والشهرة، عندما أكتب ال 
أفكر أبدا في أن المجتمع محافظ حيث يبقى نسبيا، 
وق�ارئ األدب واع بالفرق بي�ن االبتذال في تصوير 
مش�اهد حميم�ة وبي�ن كتابته�ا وتصويرها حتى 
تؤّدي دورها في وصف الحدث ورسم الشخصية، أنا 
اآلن أعيش في الغرب ولدّي مش�روع جديد، وأعتقد 
أن ما س�أكتبه س�وف يكش�ف لي كم كن�ت أراعي 
ه�ذا الرقيب.منذ ثالث�ة أعوام ب�دأت رزان المغربي 
ف�ي كتابة عمل روائي جديد ولكن عدم االس�تقرار، 
حس�ب قولها، منعها من إتمامه، وأضافت: الحرب 
في ليبيا لها آثار نفس�ية قوية على أّي كاتب، أحتاج 
إلى أن أش�فى من الجروح واآلثار قبل البداية بعمل 
حول األح�داث التي مررن�ا بها وال تزال مس�تمرة، 
لكن بالطبع س�تكون مادة ألعمال إبداعية بالنسبة 

إلّي وإلى كثير من الكتاب الليبيين.

خلود الفالح 

زمن الثورة... االزمات والفرضيات االوىل 
صدرفي القاهرة عن دار الهالل  للكاتب سالمة كيلة، كتاب  “زمن الثورة”، 
والكتاب يس�عى إلى اس�تكمال تحلي�ل المش�هد العربي المرتب�ك بعد أكثر 
من أربع س�نوات على الحراك الش�عبي في العالم العربي، وس�قوط أنظمة 
مس�تبدة، ومحاولة أنظمة أخرى لالستمرار، في استهانة بالغضب الشعبي 
وتوالي أرقام الضحايا، حيث الشعب مجرد “أرقام”، وليس بشرا لهم أسماء 
وذكريات ومحبون.ما جرى تغيير “في الش�كل” دون المضمون، تغّير اسم 
الحاك�م، وظلت األوض�اع التي فرضت التهميش والفق�ر والبطالة وانهيار 
التعلي�م وتراجع االهتمام بالصحة العامة.وي�رى المؤلف أن “الربيع″ صار 

“خريفا” بسرعة ال مثيل لها، أو هكذا بدا األمر، وتعمم في اإلعالم، وتردد على 
ألس�نة “النخب” واألحزاب الكهلة. فعادت األمور أكثر س�وداوية وإحباطا، واألفق ظهر مسدودا، 

حت�ى ق�ال البعض إن ما جرى لم يكن ثورة بل “مؤامرة”، وإن كل ث�ورة هذه “الدهماء” لم يكن بفعلها 
الذاتي نتيجة أزماتها، بل بفعل “الروموت كونترول” األمبريالي.

يف رحلة احلياة
صدر عن دار “ضاد للنشر والتوزيع”، في القاهرة ترجمة الطبعة األولى من كتاب 
“ف�ي رحلة الحياة” للكاتبة إيمان األمير. ويعّد الكتاب مجموعة مقاالت من أدب 

الواقع تحكي عن شخصيات ومواقف وأماكن سافرت إليها الكاتبة حول العالم.
وتقول الكاتبة إن “سطور الكتاب هي مشاركة لمواقف وتأّمالت وحكايات في 
رحلتها مع الحياة، وس�تجد نفس�ك في كثير من الس�طور، فكل منا سار على 
نف�س الدروب في أزمنة وظروف مختلفة”.وتضي�ف إيمان األمير “في رحلة 
الحياة قابلت العديد من األشخاص الذين واجهوا العديد من المواقف، وسافرت 
إلى بالد ومدن مختلفة، تعلم�ت الكثير طوال هذه الرحلة؛ إن محطة الوصول 

إل�ى مكان ما ه�ي إال مفتاح الذهاب إلى مكان آخر وإلى محط�ة وصول جديدة، وبين هذه 
المحطات المختلفة ندرك معنى الحياة، ونفهم أنفس�نا، نفهم غيرنا، نتعلم ونكتسب خبرات جديدة، 
نواج�ه مواقف صعبة ومواقف مضحك�ة، نلهو ونضحك وأحيانا نفكر ونعتبر، لكننا مع االنتقال من 

محطة إلى أخرى نصبح شخصا آخر غير الذي تركناه في محطة الوصول األولى”. 

أمينة اغتامي .. حني خياطب الشعر الروح

أمينة اغتامي ش�اعره من المغرب من هناك من 
ذل�ك األطلس الخاف�ق في االبداع ف�ي فضاءات 
واس�عة من الحل�م األزرق الذي يبح�ر في خيال 
المحي�ط حيث األف�ق أالزوردي يعانق الس�ماء 
كأنه عشق ابدي والدهشة تنسكب مع كل موجة 

لتعلن عن والدة قصيدة من العذوبة والجمال
القصيدة عند أمينة وردة تتفتح مع ضوء الفجر 
لتنثر شذاها غيمات من العطر تمطر أبداع وهي 
تصط�اد الحل�م فتعيده ال�ى الواقع على ش�كل 
قصيدة , والش�اعرة ال تجد مش�كلة في اللغة او 
عس�ر في العب�ارات فهي تبتكر لغته�ا الخاصة 
بها ب�كل ش�فافية كأنها تس�تعير م�ن الجمال 
جماله ومن العذوب�ة عذوبتها لتكون لغة عالية 
المضامي�ن ومف�ردات جدي�دة ه�ي بح�د ذاتها 
قصي�دة وهذا ما س�نالحظه من خ�الل قصيدة 
هلوس�ة العمق التي س�نتناولها في هذا المقال 

كمتذوقين للشعر 
من منا بال هلوس�ات وهذيان داخلي في العمق 
كأح�الم اليقظة من منا بال قصيدة وهلوس�اتنا 
هي القصائ�د الجميلة التي لم تكتب لكنها تبقى 

في البال كذكرى الحاضر او سراب في الذاكرة 
وقصيدة هلوس�ة العمق هي كقطعة موسيقية 
الن�وارس  أص�وات  عل�ى  الموج�ات  تعزفه�ا 
بأجنحتها البيضاء فتخيل نفس�ك ان تقتفي اثر 
موج�ة تتبعها كأن�ك نورس ونبض�ك هو هديل 
حم�ام فرحا من التحليق فوق الموجات في هذا 
المدى األزرق وإحساس�ك كلمات تنثرها أجنحة 
الن�وارس لغة تفرح بها الموجات التي في ظلها 
تورق األحالم موس�يقى من أش�واق تذهب في 

س�فر بعيد مع الحني�ن الى االنعت�اق من الزمن 
والتحرر من عبودية الوقت 

على هديل النبض 
تقتفي النوارس
هدهدات الموج

تشعل برزخ القصيد
سنفونية خلبية العشق

تمشي بيننا
على استحياء..

سنفونية خلبية العشق
تمشي بيننا

على استحياء..
وهاه�ي الح�روف تجتمع في مخيلة الش�اعرة 
لتكون منها لغة أخرى لغة الى ما بعد االحساس 
لتك�ون قصي�دة لتكون حلما ال تجري�د فيها وال 
رمزية لغ�ة ترتقي ب�ك الى بس�مو معانيها الى 
س�موات من االب�داع فقط أغم�ض عينيك ودع 
الهم�وم خلف�ك وتخي�ل ان�ك تطير ف�وق الغيم 
م�د جناحيك وحلق عاليا ونس�اب به�دوء فوق 
الغي�م والبحر تحتك بموجات�ه الزرقاء الصغيرة 
بهدهداتها فهي موس�يقى الخل�ود وألزل توقد 
النج�وم في عتمة الي�م لتضيء ذكري�ات البحر 

ذكرياتك الجميلة 
طرائد الحرف في جرابي

أسيرة المعنى
أودعتها حلما يكسوني

ِشعرا ..
حين أعرى

أرتق الموج في حضن الغمام
وأوقد النجم في عتمة اليم

وتواص�ل الش�اعرة بلغتها الراقي�ة التي تنم عن 

ثقاف�ة عميقة ونق�اء قلب طاهر وس�مو نفس 
ح�رة ال تقبل بالخض�وع لواقع او زم�ن وتعلن 
أن هلوس�ة العمق بعض صفاتها فهي فيشرود 
تس�بح بخيال حر م�ن االبداع تصط�اد األحالم 
تلملم فراش�ات الضوء وش�ذى العطر لتقدم لك 
قصي�دة الحلم متدفق�ة العذوبة مت�أآل كنجمة 

الصباح نقية كندى الفجر
هلوسة العمق
بعض صفاتي

لك منها شرود كأس يفضي
إلى تبتل يراعي..

فراشا يرفو الضوء
حول بلور مصباحي

هي تخاطب روحك وتخلب قلبك ببالغة حروفها 
فه�ي لو ش�أت لس�حبتك من كس�فينة من بحر 
الهم�وم الذي أنت غارق فيه من عواصف الحزن 
ال�ذي يغمر قلبك الى ضفاف الروح حيث الهدوء 
والس�كينة فلماذا تقف صامتا وكل هذا الجمال 
يس�كب عذوبته بين يديك وهذه حروفي تتفتح 
كزهرة النرجس اهمس فهمس�ك لح�ن الحنين 
ودع عيني�ك الت�ي أضناها االنتظ�ار وقلبك الذي 
ارقه السهر يدخل في حلم الخيال ال تتردد تقدم 
كأمي�ر لتل�ج الهزيع األخير من قس�وة الش�وق 
وأن�ت أول النبض و أخر الهدي�ل تعال فاألحالم 

تذبل في االنتظار
لو شئُت..

سحبُتك سفينا
إلى ضفاف الروح

يستكين على الخدين ويبرأ
من عتي نوء

يحرسه طرفي..

أوقْف بالغة صمتك
على نرجس حروفي

واصلبني..
عند الباب األول

من الهمس
سطوة وحشة

تتلو موال وميضك
ناصعا كمالءة الصبح

حين تسقيني سرا
تجافت عن مضجعه

عيني..
لتلج الهزيع األخير 

من قسوة الشوق
شامخا كأمير..

وهكذا سفرنا في حلم جميل تمنينا ان ال ينتهي 
م�ع ش�اعرة األحالم أمين�ة اغتام�ي حلقنا فيه 
م�ع لغة راقية ترجمة االحس�اس ال�ى لحن من 
العذوب�ة متدفقة كش�الل م�ن الجمال ش�اعرة 
صاغت لغته�ا الخاصة بها كجواهرجي يس�هر 
الليل لتقدم لنا تحفة من تحف الش�عر النفيس�ة 
وجسدت نظريتنا في الشعر وهي ببساطة تقول 

أن الشعر طريقة للحياة وليس فقط كلمات 
النص

هلوسة العمق
على هديل النبض 

تقتفي النوارس
هدهدات الموج

تشعل برزخ القصيد
سنفونية خلبية العشق

تمشي بيننا
على استحياء..

طرائد الحرف في جرابي
أسيرة المعنى

أودعتها حلما يكسوني
ِشعرا ..

حين أعرى
أرتق الموج في حضن الغمام

وأوقد النجم في عتمة اليم
هلوسة العمق
بعض صفاتي

لك منها شرود كأس يفضي
إلى تبتل يراعي..

فراشا يرفو الضوء
حول بلور مصباحي

لو شئُت..
سحبُتك سفينا

إلى ضفاف الروح
يستكين على الخدين ويبرأ

من عتي نوء
يحرسه طرفي..

أوقْف بالغة صمتك
على نرجس حروفي

واصلبني..
عند الباب األول

من الهمس
سطوة وحشة

تتلو موال وميضك
ناصعا كمالءة الصبح

حين تسقيني سرا
تجافت عن مضجعه

عيني..
لتلج الهزيع األخير 

من قسوة الشوق
شامخا كأمير..

............
أمينة

 ناظم نا�شر



البل�دي  المرك�ز  يتص�در  ال�ذي  الوق�ت  ف�ي 
واجه�ة الش�ارع الرئيس، نالحظ تكدس�اً من 
النفاي�ات واالزب�ال عل�ى الج�زرة الوس�طية 
للش�ارع الرئيس في مدينة الش�عب، وبالرغم 
م�ن الجه�ود الكبيرة الت�ي تبذلونه�ا من اجل 
اس�تنهاض الهه�م وتقديم خدماتك�م الجيدة 
لمواطني المنطقة،  اال ان هذا المنظر  المقزز 
م�ن القمامة المتراكمة يلغ�ي كل ما تقومون 
ب�ه من اعمال خدمية كبي�رة كانت ام صغيرة. 
ل�ذا يتأمل اهال�ي المنطقة م�ن المركز البلدي 
اتخاذ الخط�وات الالزمة لرفع ه�ذه النفايات 
وتشجير الجزرة الوس�طية بالنباتات الخضر 
الضف�اء جمالي�ة عل�ى الش�ارع الرئي�س في 
المنطق�ة،  وال�زام اصحاب المح�ال التجارية 
بعدم رم�ي النفاي�ات على الجزرة الوس�طية 
فضال ع�ن تعاونهم في المراقب�ة لمن يحاول 
رمي النفايات بشكل عشوائي في هذا الشارع 
، لتالفي بعض االس�اليب غي�ر الحضارية في 
التخل�ص م�ن النفاي�ات، وكذلك الج�ل مدينة 

اجمل وانظف.
حسين علوان
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عــيب
 كفاح محمد مصطفى

ذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهوري�ة ان الرئيس فؤاد 
معص�وم اس�تقبل في قصر الس�الم ببغ�داد وفد 
لجنة الثقافة واالعالم في مجلس النواب برئاسة 
ميس�ون الدملوجي. مؤكداً اهمية انجاز النش�يد 
الوطني والعلم العراقي. الغريب والعجيب في امر 
بالدن�ا الحبيبة بالد العجائ�ب والغرائب ان القوى 
السياس�ية لم تتمكن من االتفاق منذ اثنتي عشرة 
س�نة على نش�يد وطني للبالد وعل�ى علم عراقي 
للبالد فكيف س�تتمكن القوى السياسية المتنفذة 
م�ن االتف�اق عل�ى برامج س�تراتيجية سياس�ية 
وعسكرية وامنية واقتصادية، كيف ستتمكن من 
االتفاق عل�ى قوانين مهمة ج�داً كقانون مجلس 
االتح�اد و?لمحكم�ة وقان�ون االح�زاب والنفط 
والغ�از والقوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية 
الوص�ول الى المعلومة وقان�ون الحرس الوطني 
والعش�رات من القوانين التي يجري ترحيلها من 

دورة الى اخرى؟
واالغرب من كل ذلك ان القوى السياسية المتنفذة 
ل�م تختل�ف اب�داً عل�ى الروات�ب والمخصص�ات 
واالمتيازات الخيالية للرئاسات الثالث ولم تختلف 
اب�داً عل�ى الروات�ب والمخصص�ات واالمتيازات 
وال�وزراء  الن�واب  مجل�س  العض�اء  الخيالي�ة 
والصحاب الدرجات الخاصة والمستشارين الذين 
ال عمل لهم ول�م تعترض على المبالغ المخصصة 
اليفاداته�م م�ع الحبايب الى مختل�ف دول العالم 
ال�ى ان وق�ع الفاس بال�راس، ولك�ن ليس براس 
القوى السياس�ية المتنفذة بل برأس هذا الش�عب 
المظل�وم. لقد وقع فأس التقش�ف على رأس من 
كان تحت مس�توى خط الفق�ر بكثير، فهل يعقل 
ان ال تدف�ع اج�ور وروات? عم�ال النظاف�ة ف�ي 
العديد م�ن المحافظات العراقية بحجة التقش�ف 
وعدم وجود الس�يولة وال تعت�رض أي من القوى 
السياس�ية المتنف�ذة عل�ى ذلك؟وه�ل يعقل ان ال 
تدف�ع اج�ور وروات�ب منتس�بي منش�آت وزارة 
الصناع�ة والمعادن بحجة التقش�ف وال تعترض 
أي من القوى السياس�ية المتنفذة على ذلك؟ وهل 
يعقل ان يحال بصورة اجبارية الى التقاعد قس�م 
من موظفي ش�ركة حمورابي للمقاوالت التابعة 
لوزارة االعمار واالس�كان واغلبهم لم يبلغ السن 
القانوني�ة الحالتهم الى التقاعد بحجة التقش�ف 
وال تعت�رض أي من الق�وى السياس�ية المتنفذة 
عل�ى ذلك؟ لم تب�دأ مرحلة التقش�ف من الطبقات 
الغنية جداً او المرفهة جداً في المنطقة الخضراء 
لتمتد الى الطبق�ات االخرى بل بدأت من المنطقة 
الحم�راء م�ن الطبقات المس�حوقة، وهذا م?الف 
لكل المبادئ مهما كان ش�كلها ولونها وزيها ولم 
تعترض قوى سياس�ية متنفذة على ذلك بل جرى 
االعت�راض عل�ى كل المقترح�ات المقدم�ة فيما 
يخص النش�يد الوطني والعلم العراق�ي.. عيب يا 

ناس عيب.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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السيارات الصغرية وحافالت
 نقل الركاب

لطيف كريم
 اختنقت ش�وارعنا بع�دد من الس�يارات الفارهة 

الكاملة المواصفات كما يس�مونها اهل المعارض 

لتوف�ر خدم�ات التدفئ�ة والتبريد والمس�تلزمات 

االخرى فيها وتلك الخدمات  تبعث الراحة للسائق 

والراكبي�ن، بالرغ�م من ارتفاع اج�ور النقل فيها 

قياسا باجور النقل العام.

لكن الس�ؤال المه�م والذي يطرح نفس�ه هل من 

المعق�ول ان تغ�رق ش�وارعنا بالك�م الهائ�ل من 

الس�يارات وخصوص�ا ان الش�وارع ال تس�توعب 

ه�ذه االع�داد الكبي�رة بس�بب تهال�ك منظوم�ة 

الطرق لعدم تاهيلها وتوس�يعها من�ذ فترة ،وبما 

ينس�جم والتوس�ع الس�كاني الحاصل في المدن 

فض�ال ع�ن قل�ة انش�اء المجس�رات والجس�ور. 

وبحس�ب تصريح�ات معنيين بالنق�ل والطرق ان 

الس�بب وراء  االختناق�ات والزحام�ات المرورية 

هو اعداد الس�يارات الهائل النفالت االستيراد، ما 

تس�بب بتأخير اعمال الموظفين وصعوبة وصول 

س�يارات االس�عاف واالطفاء الى عملها بالسرعة 

الممكنة.

 وم�ا دفعني لتقدي�م اقتراح الى الجه�ات المعنية 

ف�ي مجالس المحافظ�ات باعتماد النق�ل بحافلة 

نق�ل الركاب ف�ي المحافظة اس�وة بمدينة بغداد، 

ه�ي مبادرة بع�ض ابناء محافظة واس�ط باقامة 

مظ�الت ملونة وحلوة وذات كراس�ي أنيقة وهي 

تش�به مظالت انتظار حافلة نقل الركاب، بالرغم 

من عدم وجود الحافالت الحم�راء في المحافظة 

وليومنا هذا.

وحبذا لو بادر كل مجلس محافظة على انشاء لجنة 

تختص بعم�ل النقل الداخلي بحافل�ة نقل الركاب 

الحم�راء وتكون مس�ؤولة عن تس�يير الخطوط 

ف�ي المحافظ�ة وباج�ور رمزي�ة ووف�ق مواعيد 

مح�ددة وتقوم باس�تيراد تل�ك الس�يارات ووفق 

العدد والنوعية التي تراعي اس�تيعاب ش�وارع كل 

محافظة م�ن محافظاتنا لهذه الس�يارات، وليس 

خافي�اً ان معظم الدول المجاورة او الدول االخرى 

لم تس�تغن ع�ن مصلحة نقل ال�ركاب مهما بلغت 

وسائل النقل عندها.

انتباه رجاء

يناشد اهالي منطقة حي الجهاد - حي تبوك بلدية الرشيد 
ال�ى انج�از اعمال مش�روع ش�ارع 60 الذي طال�ت فترة 
انج�ازه م�ن قبلك�م،  ودون ان يلمس المواط�ن في الحي 
تقدماً ملحوظاً نحو انجازه، بل يس�تغرب اهالي المنطقة 
م�ن وتيرة العم�ل المتذبذبة وبين فت�رة واخرى حيث يتم 
تنفي�ذ جزء منه ثم يترك لفترة معينة وبعدها يعاود العمل 
ب�ه وهكذا دوالي�ك، بحي�ث اصبح�وا ال يعلم�ون متى بدأ 
ومتى توقف. فليس من المعقول ان مش�روعاً بسيطاً في 
ش�ارع معين يس�تغرق كل هذه الفترة النجازه، وبحس�ب 
عل�م االهالي بدأ تنفيذ المش�روع عام  2012  واليوم نحن 
ف�ي ع�ام 2015 ولم ينج�ز م?ه اال وض�ع الرصيف وحفر 
الش�ارع.يقول احد سكنة الحي اس�محوا لي بهذا السؤال، 
هل س�ننتظر 3 سنوات اخرى التمام هذا الشارع او بعدها 
بث�الث اخر. علماً بان العاملين بهذا المش�روع ابلغونا بان 
فترة انجازه شهر واحد فقط. وهذا الكالم يتردد منذ بداية 
الش�هر الراب�ع والخامس، أين صح�ة االقاويل من كل هذا 
؟ لذا يتامل س�كنة حي الجهاد من بلدية الرش�يد االلتفات 
الى المشروع واتمامه بشكل كامل الذي  بات نقمة عليهم 

جراء الحفريات وانتشار االتربة كلما هبت عاصفة. 
أهالي حي الجهاد/ حي تبوك

1-الديوانية.. شواهد سلبية بحاجة لمعالجات
•ف�ي الش�وارع الرئيس�ة التابع�ة ال�ى مدينة 
الديوانية نش�اهد بعض المظاهر الخارجة عن 
الذوق الع�ام والمخالف�ة للقواني�ن المرورية 
مثال تج�د بعض س�يارات األجرة أو س�يارات 
الخصوص�ي وضعت اش�ارات ضوئية وامضة 
باللوني�ن األحم�ر واألزرق، والمع�روف ب�ان 
اس�تخدامات تلك االش�ارات الضوئية الملونة 
تخص الس�يارات الحكومية الم�رور والنجدة، 
الس�يارة  عل�ى  المصابي�ح  توض�ع  حي�ث 
ه�ذه  ب�أن  والعجي�ب  والغري�ب  الحكومي�ة، 
الظاهرة تمارس أمام انظ�ار الجهات المعنية 
كرج�ال الم�رور وليس هن�اك م�ن رادع. وال 
ننس�ى القيادة المفرطة والس�رعة المتهورة 

من بعض السواق دون محاسبتهم.
 جش�ع االطباء ف�ي العي�ادات الطبية الخاصة 
ابت�داء م�ن الكش�فية والمعاين�ة الت�ي تكون 
بمبالغ مالية عالية ولكنها متفاوتة بين طبيب 
الى أخر باالضاف�ة الى طرق االبتزاز والتحايل 
لسرقة المريض حيث  أرساله ألخذ العالج من 
الصيدلية الفالنية القريبة فهي اعرف بوصفة 
الطبي�ب عن غيرها م�ن الصيدلي�ات االخرى، 
وه�ي حال�ة مقيت�ة وس�رقة واضح�ة لقوت 
المواطن صاحب الدخل المحدود ألنها صفقة 

متف�ق عليها مس�بقا بي�ن الطبي�ب وصاحب 
الصيدلي�ة وقد تك�ون باالصل مل�كاً للطبيب..

فأين الجهات الرقابي�ة الطبية ونقابة األطباء 
عن ذلك؟                    

علي جواد الرازقي

 2-دي�ون كبيرة ف�ي ذمة المواطني�ن  لوزارة 

الكهرباء  
يعاني قس�م كبير م�ن المواطنين تراكم ديون 
س�ابقة  كأجور الكهرباء على ذمتهم وبمبالغ 
كبيرة ال يقدرون في إيفائها وتسديدها بسبب 
األوض�اع االقتصادي�ة والمادي�ة الصعبة التي 

يمرون بها .
وقد استبش�ر الن�اس خيرا قبل فت�رة ماضية 

ال�ى  كتاب�ا  الكهرب�اء  وزارة  عمم�ت  حي�ن 
مديرياته�ا المعني�ة ح�ول ض�رورة تقس�يط 
الدي�ون المتراكمة على المواطنين على ش�كل 
اقساط شهرية لغرض تسهيل دفع هذه الديون 
المتراكم�ة، لك�ن صدم بع�ض المواطنين عند 
مراجعتهم مديرية الكهرباء في الوش�اش من 
اجل تس�ديد الديون على شكل اقساط شهرية، 
بتقس�يم مبلغ الديون وبغض النظر عن قيمة 
المبل�غ على اربع دفعات تت�راوح اقيام الدفعة 
الواح�دة م�ن ) 200( ال�ى )250( ال�ف دينار 

شهريا .
هن�ا يتس�اءل المواطن�ون هل يس�تطيع ذوو 
الدخ�ل المح�دود والكس�بة والس�يما في ظل 
االوضاع المادية الصعبة التي يمرون بها دفع 
تلك االقساط الكبيرة ؟ أجد من الضروري جدا 
اعادة النظر في مسألة هذه االقساط الشهرية 
بم�ا يتناس�ب م�ع الدخ�ل الش�هري للمواطن 
البس�يط وع�دم اثق�ال كاهله لتش�جيعه على 

تسديد ما في ذمته من الديون دون مبالغات .
 ماجد مصطفى

-3
أم�ام أنظ�ار المس�ئولين ف�ي اإلدارة العام�ة 

لمصرف الرشيد
 لم اس�مع في يوم ما بس�ابقة تس�مى عمولة 

ع�د العملة ف�ي المص�ارف الحكومي�ة، ومنذ 
بداية عمله�ا بالت�داوالت التجاري�ة والتعامل 
المصرفي بالعملة  بالبلد أبان القرن العشرين، 
وحت�ى عندما تأس�س أول مص�رف للرافدين 
حينذاك. واكرر باني لم اقرأ او اس�مع على حد 
علمي بالموضوع عن وجود قانون أو تعليمات 
ص�ادرة م�ن قب�ل ادارة المصارف الس�تيفاء 

عمولة عد العملة.
والحقيقة اقول لقد صدمت عندما قرأت لوحة 
اعالنية معلقة على جدار مصرف الرش�يد فرع 
العدال�ة، تنب�ه الزبون ب�أن هن�اك عمولة لعد 
العمل�ة,أي عندما يريد الزب�ون إيداع مبلغ من 

المال علية أن يدفع إذا كان المبلغ كاآلتي:
-1 ربطة فئ�ة 25 الف دين�ار عمولتها 1,000 

دينار
-2 ربط�ة فئة 10 االف دين�ار عمولتها 2,000 

دينار
-3 ربط�ة فئة 5 االف دين�ار عمولتها   3,000 

دينار
-4 ربط�ة فئ�ة الف دين�ار فم�ا دون عمولتها 

5,0000 دينار
فه�ل هذا يج�وز يا حض�رات أعض�اء مجلس 

اإلدارة؟
 وهام حسين

من مهوم الناس 

اهايل حي اجلهاد: ثالث سنوات 
ولـم تنجز أعامل شارع 60

مر�شى الهموم 
توجد مش�اكل حقيقية بالقطاع التعليمي تتعلق 
بالمباني المدرس�ية وم�دى صالحيته�ا للعملية 
التربوية، فالكثير من المباني التي استغلت لتكون 
م�دارس ابتدائية لم تش�يد اصالً لتك�ون مدارس، 
وان قس�ماً منها غير صالح هندس�ياً الس�تغالله 

كمدرسة.
م�ن جانب اخر فان تكلفة صيانة بعض المدارس 
وإعادة تأهيل مبانيها  تكلف مبالغ كبيرة س�نويا 

بسبب تهالك بنايتها وجدرانها وسقوفها وتعرض 
المدرس�ية كاالب�واب والش�ابيك  اغل�ب االث�اث 
واالرضية للتكس�ر والخراب، عالوة على تخريب 
وتل�ف االجه�زة واالس�الك الكهربائية، وتكس�ر 
أنابيب المياه اما دورة المياه الصحية )التواليت( 
فتك�ون ام�ا صالحة وغير كافي�ة او غير صالحة 
اصالً وتف�وح منه�ا رائحة كريهة، ل�ذا اضطرت 

ادارات المدارس الغالقها نهائيا. 

والكثي�ر من الس�لبيات االخرى ، وتلك االس�باب 
مجتمع�ة اس�همت بش�كل مباش�ر في تش�جيع 
المش�كالت الس�لوكية الطالبية وأ?عفت العملية 

التربوية والتعليمية في تلك المدارس.
عليه أتساءل متى تبادر وزارة التربية للتحرك من 

اجل حل هذه المشاكل وبسرعة ؟

سلوان السعدي

أمام أنظار وزارة الرتبية..مشاكل تنتظر احلل

 يستحق موظفو مديرية التقاعد في محافظة 
باب�ل كل التقدي�ر واالحت�رام م�ن مراجع�ي 
الدائرة ، ومنهم المتقاع�دون الذين يخصون 
باالمتن�ان والتقدير الكبير لجهود الموظفين 
المبذولة من اجل انجاز معامالت المراجعين. 
ويش�كرون بش�كل خ�اص، جزي�ل الش�كر  
األستاذ سالم حسين محمد الذي يبذل الجهود 

الكبيرة لغ�رض تقديم الممكن والمس�تطاع 
ومس�اعدة المراجعي�ن بانج�از معامالته�م 
بس�رعة ودقة عالية، وكذل�ك االمتنان الكبير 
لجهود الست عال عبد الرزاق والسيدة آالء عبد 
الرضا والسيد س�امر جعفر بربن، لجهودهم 
وتفانيه�م وتعامله�م االنس�اني الراق�ي بما 
يحس�ب اليه�م، متمنين?له�م دوام التوفي�ق 

واالزده�ار بعملهم من اج�ل خدمة المواطن 
والوط�ن، ويتأملون ان يح�ذو حذوهم باقي 
الحكومي�ة  المؤسس�ات  ف�ي  الموظفي�ن 

الخدمية بالبلد.

عنهم المواطن
عبد الرزاق حمود علوش

تقدير لعمل موظفي مديرية تقاعد بابل

امام املركز البلدي يف الشعب.. اكداس نفايات!
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 كعادته يقع السيد خالد رياض “ كاسب “في مطب سوء التعبير 
عن بعض المواقف والكلمات التي تصدر عنه.

“ف�ي كل مرة أح�اول أن أبرر م�ا قلته، أجد نفس�ي متورطا في 
خطأ آخر”، الفتا إلى أن تس�رعه في كثير من المرات في الرد أو 
حتى التعبير عن أمر لم يعجبه يجعله يسيء لمن حوله وبالتالي 

يغضبهم منه.
في حين تعلق الس�يدة حنان عبد السالم “ ربة بيت “أنها تغضب 
من حولها منها في أنها بسبب ما يصدر عنها من كالم أو رد فعل 
متسرع لم تكن تقصده حيث يخونها التعبير دوما، وفق قولها.

“إن كان م�ن حول�ي يحبونن�ي فالبد م�ن أن يفهمون�ي”، وفق 
حن�ان التي تن�وه إلى أن الش�خص عندم�ا يخون�ه التعبير فهو 
“أم�ر ليس بيده لذلك من غير المنطقي أن يحدث مش�كلة كبيرة 
حوله”، مؤكدة أن على من يعرف طبيعتها أن يتفهم قصدها وال 

تستوقفه عبارات لم تقصد بها تجريحا أو إساءة.
يعاني كثيرون ممن يتحاورن بش�تى المواضيع في الحياة وهم 
مختل�ف الفئات من صعوبة في إيصال أفكارهم، حيث يس�يئون 
التعبي�ر أحيانا ويضايقون الموجه له ال�كالم، ليقعوا بعدها في 

مطب التبرير والتفسير أو االعتذار أحيانا.
الطال�ب  خال�د مدح�ت اعت�اد االس�اءة ألصدقائ�ه وزمالئه في 
الجامعة بس�بب تعبيراته التي تخرج من�ه دون قصد، حتى بات 
من األش�خاص الذين يح�رص الجميع على االبتع�اد عنه وعدم 

جداله، سيما وأنه في كل مرة يكتفي بقول “خانني التعبير”.
م�ن جانب�ه يقول الس�يد مس�لم ح�داد “ موظف”إنه ف�ي كثير 
م�ن األحي�ان يخونه التعبي�ر االمر الذي يعتبر م�ن وجهة نظره 
مبررا لم�ا يتفوه به.يقول حداد “كثير من األش�خاص يعتبرون 
كالمي جارحا”، مكمال انه ش�خص “ناش�ف”، وفق وصفه غير 
أن�ه ال يقصد أن يجرح من حوله.عالقة الس�يدة هند طالب”32” 
سنة،انتهت بعد أن خانها التعبير وهي تلوم زوجها عن تقصيره 
بحقه�ا وبحق البيت األمر الذي ل�م يغفره زوجها أو حتى يقتنع 

به.
“شمس�ويلي انت”، كلمات لم تكن تقصد من خاللها هند اإلهانة 
أو نك�ران الواجبات الت�ي يقدمها الزوج، فه�ي فقط عبرت من 
خاللها عن تجاهله لها وتقصيره بحقها ألمر عابر، دون أن تدرك 
أن عبارتها وما خرج من كالم “غير مقصود” س�يكون سببا في 

إنهاء عالقتها بزوجها و”خراب” بيتها، على حد قولها.

يعاني البعض ممن نحاورهم ونتحدث اليهم من صعوبة توصيل 
افكاره�م التي تدور حول م�دى صغير جدا ف�ي عقولهم وتأبى 
الرحيل عن مداها والتي ولألس�ف تلقى حتفها قبل ان تصل الى 
المستمع في احيان كثيرة، وفق اختصاصي علم النفس الدكتور 
موس�ى مطر الذي يبين أن المتلقي هنا يقع في دوامة محاوالت 
لفهم تلك الفكرة ولكن لألس�ف تفش�ل مس�اعيه وتكون مجرد 

محاوالت للعبث مع فكر من تحاوره.
وتصادف مثل هذه المواقف الكثير من ردود الفعل بحسب مطر، 
فمنهم من يستطيع ان يسيطر على الموقف ويتجنب احراج من 
يج�د صعوبة في توصيل مبتغاه بطريقة، ومنهم لألس�ف يجعل 
من خانته عباراته او أخطأ في ربط الكلمات لفكرة اوعبارة ما أو 
مناقشة قضية ما “مادة للس�خرية والضحك”. ويشير مطر إلى 
أن هذه الصفة تلتصق، في الغالب، بهؤالء األش�خاص العصبيين 
والمتوترين الذين ليس لديهم القدرة على التفكير والرد الس�ريع 

وضبط الذات، فبعد أن يصدر عنهم كالم يندمون عليه.

ويبي�ن :” ان هؤالء األش�خاص لديهم 
ونفس�يتهم  بش�خصيتهم  مش�كلة 

معين�ة  حال�ة  تح�ت  ويعيش�ون 
الضغوط�ات والتوتر، الفتا  من 

إل�ى أن هناك البع�ض منهم 
يمتازون بشدة عصبيتهم 

الت�ي تنعكس بش�كل 
مباشر على ذاتهم”.

د.مط�ر  ويلف�ت 
األص�ل  :”أن  عل�ى 

ف�ي هؤالء الن�اس أن 
التفكي�ر  عل�ى  يتدرب�وا 

المنطق�ي واعتماد ردات فعل 
س�ريعة وأن يتدرب�وا على حس�ن 

االس�تماع حتى يدركوا معن�ى المفهوم 

م�ن كالمهم. “التس�رع غال�ب في كل ش�يء حتى في اس�لوب 
الحوار”، ولكن يبقى مدى التقبل لمس�تويات وعقليات المتلقي 
فهو المس�يطر على الموقف، الفتا إلى أن االلتفاف والتورية في 

الحوار “أسلوب هروب ال غير”.
ه�ؤالء الش�خصيات من وجه�ة نظ�ر دكتورعلم النف�س “غير 
محبوبي�ن” بالع�ادة من 
قبل م�ن حولهم من 
الن�اس وه�م غير 
عل�ى  قادري�ن 
عالقات  بن�اء 

اجتماعي�ة س�ليمة ويعملون بش�كل ف�ردي أكثر، الفت�ا إلى أن 
توصي�ل الفكرة المراد توصيلها للش�خص اآلخ�ر قد تختلف من 
ش�خص آلخ�ر ولكن اختي�ار سالس�ة الكلمات واختي�ار الوقت 
المناس�ب وحتى المكان والزمان ل�ه دور إيجابي للمتلقي لفهم 

الموضوع بسهولة.
ويش�ير :” إل�ى نوع آخر من الن�اس الذين يس�تصعبون توصيل 
فكرتهم لآلخرين الرتباكهم او اس�تخدام كلمات فلسفية، تجعل 
المتلق�ي ال يفه�م المراد م�ن الفكرة، وهنا يكون تس�هيل تلقي 
الكالم بإعادة الفكرة بترو ودقة وس�هولة من خالل طرح بعض 

األسئلة البسيطة في ضمن فهمه البسيط من خالل الكالم”
. م�ن جهته يرج�ع اختصاصي عل�م االجتماع الدكتور حس�ين 
الخزاع�ي ه�ذا األمر إلى التنش�ئة االجتماعي�ة الخاطئة من قبل 
المحيط األسري الذي يعيشون فيه وال توجد لديهم بأنفسهم 
وقدراتهم فتجدهم لألسف الش�ديد يتعاملون مع من 
حولهم بت�ردد فيخونهم التعبي�ر عن مكنونات 

انفسهم.
ويلف�ت الخزاع�ي إل�ى أن ه�ذا النوع من 
الناس ال توج�د لديهم مهارات ومبادرات 
يقومون به�ا ويتواصلون من خاللها مع 
الن�اس، الفتا إل�ى أن الحل أن يك�ون لديهم 
مهارات جيدة وثقة في النفس والمستقبل وأن 

يكونوا مؤسسين.
بدورها خبيرة مهارات االتصال ميساء شاهين تقول :”إن 
األشخاص الذين يخونهم التعبير هم باألساس لديهم مشكلة في 
تقبل أنفسهم، إضافة إلى وجود مشكلة حقيقية في األشخاص 
الداعمين له والمحيطين به والذين يعززون لديه الشعور بالذنب 
أو حت�ى أن طريق�ة تعبي�ره خاطئة”.وترى ش�اهين :”أن على 
األشخاص الذين يخونهم التعبير ويدلون بعكس ما في أنفسهم 
أن يبدأوا في تقبل أنفس�هم كم�ا هي، حتى ال يجدوا صعوبة في 
التواصل م�ع ذواتهم”.وتردف أنه :”البد لهؤالء األش�خاص من 
التوقف من إلقاء اللوم على أنفس�هم وتقوية انفسهم واالعتزاز 
به�ا، الفتة إل�ى أنها من أكثر المش�اكل االجتماعي�ة التي يعاني 
منه�ا ه�ؤالء األش�خاص والتي تع�ود باألس�اس إلى التنش�ئة 
االجتماعية”.وتج�د ش�اهين أن :”عل�ى هؤالء األش�خاص فتح 
قنوات االتصال مع انفسهم وهذا يجعل لديهم القدرة على تقوية 
ثقتهم بأنفس�هم وتقبل اإلنسان لذاته، قائلة إن على من حولهم 

مساعدتهم على تقبل ذاتهم واالهتمام بهم”.

 

ازدادت في اآلونة األخيرة ظاهرة انتشار القاعات الرياضية او 
ما تسمى )الجيم( حيث تتراوح هذه القاعات بين مراكز رياضية 
راقية مع�دة بأجهزة حديث�ة إلى قاعات صغيرة ف�ي المناطق 
الفقيرة خصوصا القاعات النس�ائية والتي ترتادها الكثير من 
النس�اء اللواتي يرغبن بتقليل وزنهن. اضافة الى تزايد ظاهرة 
انتشار بيع المنشطات الجنس�ية والرياضية وحبوب التنحيف 
م�ن دون وصفة طبية؛ حيث تعم�ل الصيدليات في العراق على 
بيع الدواء من دون وصفة طبية. الدخول الى هذه القاعات ليس 
بالش�يء الصعب، انما فقط بدفع اشتراك شهري اليتجاوز 35 
ال�ف دينار في اية قاعة موجودة س�واء أكانت مرخصة ام غير 
مرخصة من قبل وزارة الرياضة والش�باب، او متابعة من قبل 
وزارة الصح�ة. فاغلب القاعات تكون على ش�كل منزل صغير 
او ش�قة! االشتراك في هذه القاعات لم يعد قاصرا على النسوة 
المتوسطات في العمر انما المراهقات ايضا حيث تقول هوازن 
)طالب�ة في المرحل�ة االعدادية( ان وجود قاع�ة للتنحيف في 
منطقته�م العطيفية كان مفاجأة للجميع، في بادئ االمر كان 
االنضم�ام اليها فيه صعوبة بمعارض�ة االهل، لكن جارتنا هي 
من اقنعتهم بذلك بعد ان اس�تطاعت الحصول على جسم نحيف 
وفق�دان وزن في مدة ش�هر. مضيف�ة: االن اليوجد مكان في 
القاعة التي اكتظت بالنس�اء وبمختلف االعمار.بينما تخش�ى 
)رغ�د دحام( وهي م�ن هذه القاعات المغلق�ة والتي قد تكون 
صيدا لبعض الفتيات واغوائهن بالسير في الطريق غير السوي 

فهناك العديد من القصص التي س�معت عنها اضافة الى اصابة 
الكثي�ر من الفتي�ات بامراض مختلف�ة نتيجة تن�اول الحبوب 
ف�ة او اخ�ذ جرعات منش�طة للجس�م لش�د العضالت. المضعِّ

وع�ن الجانب الطبي تقول الطبيبة رن�ا الحامض )اختصاصية 
نس�ائية(: اننا مع الرياض�ة والحفاظ على الجس�م وان تكون 
المرأة في رش�اقة دائمة، لكن يجب الحذر من هذه االدوية التي 
توصف معها لتخفيف الوزن والتي تباع عند العطارين او حتى 
الصيدليات ب�دون موافق�ة وزارة الصحة او استش�ارة طبيب 
والتي تؤدي فع�ال الى التنحيف مقابل الم�وت البطيء. مبينة: 
ان تخفيف الوزن يحتاج إلى حذر ش�ديد ألن هناك من يصفون 
أعشاباً خطيرة على الكلى والكبد أو قد تسبب السرطان أو العقم 
وخالف ذلك. وعليه فإنه يجب عدم اس�تخدام أي من العالجات 
العش�بية لتخفي�ف ال�وزن ب�ل اإلكث�ار م�ن أكل الخض�راوات 
واالبتع�اد عن الخبز األبيض واس�تبداله بالخبز البني واالبتعاد 
ع�ن المكرونة وعن المعجنات والمكس�رات والم�واد الدهنية 
واأللبان ومش�تقاتها كثيرة الدسم واألكل بين الوجبات ويجب 
المش�ي يومياً لمدة س�اعة واإلكثار من شرب الماء وباألخص 
عل�ى الري�ق بش�رب كوبين م�ن الماء يومي�اً فالع�الج الطبي 
والطبيع�ي هو االفضل.مديرية الجريم�ة اوردت معلومات من 
وزارة الصحة تفيد بأن هناك عصابات تدخل أدوية أبرزها أدوية 
منش�طات جنس�ية تحوي على مواد مس�رطنة، ه�ذه األدوية 
مجهولة المنش�أ وتدخل البالد بصورة غير ش�رعية عن طريق 
مهربين اضافة الى ان هذه االدوية فيها نش�رات دعائية مبالغ 
فيها تش�رح فوائد الدواء وآث�اره والتي لم تثبت علميا صحتها، 

وأكثر هذه االدوية مصنع من قبل ش�ركات وهمية، مع انتشار 
االعالن�ات في القن�وات الفضائية وعلى واجه�ات الصيدليات.

ع�ن ذلك توضح د. أمل ح�داد : “إذا كان تصنيف تلك الحبوب او 
الكبسوالت كمكمالت غذائية او فيتامينات فهي تعمل على أنها 
مضاد لألكسدة، أي تساعد الجسم على تنشيط وتحفيز وتقوية 
اإلنزيمات الهضمية وليست بحارقة للدهون. مضيفة: اليوجد 
شيء في العالم حارق للدهون، إنها المعادلة األبدية وهي اتباع 
الحمية الغذائية المناس�بة وممارس�ة الرياضة بشكل منتظم.

وبينت حداد: فجميع المكمالت والفيتامينات التي تساعد علي 
تخفي�ف ال�وزن، ال تتجاوز نس�بة نجاحه�ا ٣% باإلضافة إلى 
٣٠٪ كعامل نفس�ي يؤث�ر علي نزول ال�وزن. لذالك نالحظ مع 
جميع هذه األدوية والمكمالت الغذائية توصيات بالكتيب داخل 
عبوة الدواء تستدعي باتباع حمية غذائية وهي بالحقيقة ٧٠٪ 
عامل أساسي لنزول الوزن مع ٣٠٪ عامل الرياضة وهنا يكون 
الن�زول الحقيقي.بينما تقول نبراس )وه�ي ام لثالثة اطفال( 
انه�ا التحقت باحدى القاعات الرياض�ة التي فتحت في مجمع 
ح�ي الس�الم الواقع ف�ي منطقة البي�اع ،وان صاحب�ة القاعة 
امرأة كبيرة في الس�ن وليست لديها ش�هادة فتح مركز لكنها 
ثقة ألنها من منطقتنا ، صحيح القاعة صغيرة واالجهزة قليلة 
وتعطينا المنش�طات التي ياتي بها زوجها وحسب ما اخبرتنا 
ان صيدليا يصفها له ، واس�تخدامها يكون بنسب قليلة وتكون 
عبارة عن البروتينات ، اما الحقن الهورمونية فانا اسمع دوماً 
ع�ن هذه المنش�طات لكني ال أعلم ما ه�ي ، ولكن ال اعتقد اني 
مس�تقبالً س�أتعاطى هذه المنش�طات ألنني أريد بناء جسمي 

والكثير من النساء يستخدمن هذه االدوية.يبقى هوس النساء 
بقاع�ات تخفيف الوزن كبير جداً، وه�ذا امٌر طبيعي ان يرغبن 
في الحصول على جس�م رش�يق وارتداء مالبس تبين تمتعهن 
بلياقة بدنية جيدة فهن ُيردن اثارة اعجاب الفتيان او ازواجاهن 
حسب رأي البعض أو الرغبة في مواكبة الموديالت الحديثة من 
حيث التغيير بالش�كل والمظهر .صاحبة اح�د المراكز الواقعة 
في منطقة المنصور والتي دخلنا الى قاعة )الجيم( التابعة لها 
وكان من طابقين : االول للمكياج والتزيين والثاني لممارس�ة 
الرياضة ويوجد فيه عدد من المدربات وحس�ب ما علمنا انهن 
خريج�ات كليات التربية الرياضية وان عدم وجود تعيينات هو 
من جعلهن يقدمن على العمل في القاعات النس�وية، وصاحبة 
القاع�ة هي امرأة رياضية س�ابقة. لذلك ش�اهدنا اجس�امهن 
وحت�ى طريقة لبس�هن تعبر ع�ن الرياضة . احداه�ن ، وتدعى 
)عبير( خريجة كلية تربية رياضية عام 2012 كانت تقوم باداء 
تماري�ن رياضية صباحي�ة لعدد من المش�اركات وكن باعمار 
مختلفة. تقول: ان الرياضة والرشاقة اصبحت ضرورية للمرأة 
في كل العالم ،والعراقيات خصوصا، النهن يأكلن الطعام الدسم 
. لذلك ليس�ت التمارين وحدها تكفي انم�ا هناك مجموعه من 
االدوية يجب تناولها وهي تمنع الشهيه ولكنها التسبب االذى 
ودخل�ت عبر المذاخ�ر المعروفة وف�ق التعليم�ات والضوابط 
التي ينص عليها قانون اس�تيراد االدوية. اغلب الفتيات اللواتي 
يرغبن بتخفيف الوزن يمتنعن عن الذهاب الى مراكز الرش�اقة 
بس�بب بع�ض المخاوف من انه�ا غير جيدة وليس�ت معروفة 
وقد تكون فيه�ا كاميرات تقوم بتصويره�ن عند خلع وتبديل 

مالبس�هن االمر ال�ذي يؤدي الى حدوث مش�اكل كثي�رة . هذا 
ماتحدث�ت عنه ام نس�رين فيما يخص وج�ود قاعة، كانت في 
منطقتهم تدار من قبل مجموعه من الفتيات في منطقة زيونة 
اغلقت بسبب تصوير البنات ومن ثم تهديدهن لوال تدخل االهل 
بع�د ان اخب�رت اح�دى الفتيات عائلته�ا بذلك وبع�د ان جاءت 
القوات االمنية اتضح ان القاعة اصال التوجد بها اجازة او حتى 

شهادات للعامالت فيها تدل على انها يمارسن الرياضة .

الطب والغذاء 
الدكتور قاس�م النقاش )بحوث تغذية( ق�ال: يجب االنتباة الى 
خط�ورة االدوية التي تؤخ�ذ لتقليل الوزن بحي�ث تكون تحت 
االش�راف الطب�ي الن اغلبها مميته وتس�بب امراض�ا خطيرة. 
موضحا: يجب الحذر عند اس�تخدام أية منتجات أو مواد اخرى 
تحتوي على الس�اينفرين فينيلفيرين كافيي�ن أو أية محفزات 
مث�ل الش�اي والقهوة. كم�ا ان هن�اك مكونات من االعش�اب 
توصف في كبسوالت ايضا موجودة على هيئة أقراص وتؤخذ 
بمع�دل قرصين مرتي�ن يومياً قب�ل الوجبات.واضاف النقاش: 
كما تس�تخدم بع�ض الدهانات الت�ي تخف�ف االلتهابات وهي 
متوف�رة في المحال وهي مميتة ايضا وقد تس�بب توقف الكبد 
او الكلية في الجس�م ومع االس�ف النس�اء يأخذن هذه االدوية 
بعد ان يس�معن من صديقات او من اصحاب القاعات الرياضية 
)جيم( وتتعرض حياتهن الى الخطر والمرض ولكن العتب هنا 
يكون على وزارة الرياضة والش�باب التي تس�مح بانتشار تلك 

القاعات .

أشخاص خيوهنم التعبري فيقعون يف مطب التربير

النساء بني هوس الرجييم وخماطر حبوب التنحيف

        المس���تقبل العراقي/متابعة 

           بغ���داد / اين���اس ط���ارق 

  
 ُتعتبر الغيرة من أجل النجاح وتحقيق الذات ظاهرة طبيعية، 
قد تساعد الفرد على أن يجتهد ليحقق ما توّصل إليه زمالؤه 
أو أقارب�ه. أما الغيرة في محيط األس�رة حين يغار األخ من 
أخيه أو من أخت�ه، فقد يصبح األمر مرضاً يحتاج إلى عالج 

ومشكلة اجتماعية نفسية تبحث عن حلول.
وقد تكون الغيرة أحد أسباب العنف في األسرة مما يدفع إلى 
الصراع والشجار، وقد يؤدي األمر إلى مأساة، لذلك يجب أن 
يكون األب عادالً في عالقته بأبنائه، وحكيماً في التعبير عن 
حبه واهتمامه بهم، وكذلك على األم أن تراعي المساواة بين 

األبناء في كل شيء.
من يشعل نار الغيرة ؟!

تؤك�د عالي�ة أحم�د “موظف�ة”، أن :”الغي�رة بي�ن اإلخوة 
واألخ�وات أصبح�ت ظاهرة س�ائدة في الكثير من األس�ر، 
وق�د يكون لآلباء أو األمهات دور في إش�عال نار الغيرة بين 
أوالدهم، فنرى مثالً أن األم تفّضل ابنتها عن اآلخرين، أو األب 
يخص أحد أوالده باهتمامه وهداياه وحبه، ويهمل اآلخرين 
دون أن يدري أنه بذلك يزرع أشواك الغيرة في القلوب.وأحياناً 
تنج�ب األم ولداً بعد طول انتظار، فتمنحه حبها واهتمامها 
وتهم�ل أخواته البنات، بل ويمك�ن أن تحرمهم من مميزات 
كثيرة، ولكنها تعطي هذا الولد كل ش�يء دون حكمة، وهذا 

ما يجعل الغيرة تسري في قلوب إخوته”.
اب يفضل الذكرعلى االنثى

ويتح�ّدث عبد الق�ادر حميد “طالب جامعي،” مأس�اة أخته 
وابنتيها م�ع زوجها فيقول: أحياناً يزرع األب الش�وك بين 
اإلخوة، فقد تزوجت أختي الكبرى من رجل ال يعرف شيئاً عن 
العدل بين أبنائه ألنه يفّضل الذكور على اإلناث، ولم يحمد الله 
الذي رزقه بفتاتين جميلتين، وكان يتمنى أن ينجب ابناً وهو 
ما أنعم الله به عليه، ورغم أن هذا االبن يصغر أختيه بخمس 
سنوات، لكنه أصبح السيد المطاع والمتحكم في مصيرهما، 
وكان هذا األب يختصه بكل شيء ويغدق عليه الهدايا، حتى 
ش�عرت الفتاتان بالغيرة والضيق من ه�ذا الظلم، وحاولت 
أمهم�ا أن تفاتحه أكثر من مرة في هذا الوضع الظالم، لكنه 
لم يس�تمع إليها، كما حاولت م�ن جانبها أن تعّوض ابنتيها 
بش�راء بعض الهدايا لهما وتوهمهما أنه�ا من أبيهما، لكن 
الفتاتين كانتا ت�دركان جيداً، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 

أن أصبحت األختان أكثر عدوانية تجاه أخيهما.
    إذا ش�عر أح�د اإلخ�وة بغي�رة أخيه أو أخت�ه تجاهه فإنه 

يستدعي كل طاقاته التي يحشدها وكأنه في معركة حربية
عاداتنا في قفص االتهام

ويقول رحيم عبد الكريم  أحد اآلباء وهو مدير عام: “الغيرة 
بي�ن البش�ر باخت�الف أعماره�م وطبقاته�م وأجناس�هم 
ش�يء طبيعي، ومعروف منذ أن خلق الل�ه الناس، وصارت 
تهاجمنا في بيوتنا فنجدها بين األزواج والزوجات واإلخوة 
واألخ�وات، ومع ذلك فإنني أتف�ق مع كثيرين أن الغيرة بين 
اإلخوة أحياناً يكون اآلباء مسؤولين عنها، إذا لم يستطيعوا 
أن يعدل�وا بينهم كأن يفّضلوا الذكور على اإلناث، وحتى في 

مثل هذه الحالة فإن الع�ادات والتقاليد التي ال يحكمها دين 
هي المتهم األول، كما أن األب في األس�رة العربية أحياناً، ال 
يعير العالقات بين أبنائه اهتمامه فقد أصبح مشغوالً عنهم، 
واإلخوة واألخوات لكل منهم مصالحه التي إذا تعارضت مع 
قرينه، فإنه ال يجد حرجاً في الوصول إليها ولو على حساب 

الباقين”.
الغيرة المدمرة

ويروي الدكتور أحمد علي “طب نفس�ي”، تفاصيل نموذج 
للغي�رة بين أختين بقول�ه: من خالل عمل�ي حضرت عندي 

إح�دى األمه�ات وأخبرتن�ي أن ابنته�ا الكبرى الت�ي تتمتع 
بجمال إلى حد ما، تش�عر بغيرة ش�ديدة من أختها الصغرى 
األكثر جماالً وأنوثة، ويتسابق نحوها شباب كثيرون للزواج 
منها، لكننا لم نوافق على تزويجها قبل زواج أختها الكبرى 
مراعاة لمشاعرها، وبمرور األيام الحظت أن ابنتها الكبرى 
أصبح�ت تتعامل مع أخته�ا بجفاء، وتتصّيد له�ا األخطاء، 
حت�ى انقل�ب زوجي عل�ى ابنتي الصغ�رى واس�تمرت في 
تدبير المكائد ألختها، ولم تكتف األخت الكبرى بذلك، لكنها 
اس�تقطبت بعض صديقاتها لتش�ويه صورة أختها عند َمن 

يتقدم�ون إليها ليتزوجوها، وهو ما اكتش�فته بالمصادفة 
بعدما تحّولت حياة ابنتها الصغرى إلى جحيم”.

ويفسر الدكتور حسن سعيد أستاذ علم النفس، هذه الظاهرة 
قائالً: “انحدار بعض القيم داخل مجتمعاتنا، وتفشي الحب 
الشديد للمال وانتشار سموم القنوات الفضائية في التهوين 
من شأن العالقات األس�رية واإلنسانية، خلقت لدى اإلخوة 
واألخوات ميوالً نفس�ية وقدراً من االستعداد للخروج على 
هذه العالقات”.والغيرة في حد ذاتها س�لوك س�لبي يخلقه 
التع�ارض بين مصال�ح ورغبات اإلخوة، الذين يتس�ابقون 
م�ن أجل ذواتهم في الوقت الذي ضعف فيه الرادع النفس�ي 
داخلهم، بس�بب اضمح�الل دور األب واألم، كما أن تعارض 
الحاجات النفسية واإلنسانية يؤدي إلى ردود أفعال عكسية، 
حت�ى ل�و كان ذلك بين ه�ؤالء اإلخوة واألخ�وات المنتمين 
ألسرة واحدة، فأصبحت الغيرة بينهم مرضاً نفسياً منتشراً 
كالوباء. وأكدت نتائج بحوث نفس�ية أن الغيرة تنتشر أكثر 
بي�ن بني الجنس الواحد، أي بين اإلخ�وة الذكور أو األخوات 
اإلناث، أكثر من انتش�ارها بين جنسين مختلفين لكن يجب 
أن نع�رف أن الغي�رة أصبح�ت مرضاً مزمن�اً، وبالطبع فإن 
لكل فعل رد فعل، فإذا ش�عر أحد اإلخوة بغيرة أخيه أو أخته 
تجاهه، فإنه يس�تدعي كل طاقاته النفسية والجسدية التي 
يحش�دها وكأنه ف�ي معركة حربية، والدلي�ل على ذلك أنها 

أحياناً تصل إلى جرائم وربما حوادث قتل أو شروع فيه.
في حي�ن يؤكد  الدكتور عبد المنعم صبي�ح “علوم اجتماع 
“: “إن البح�وث االجتماعية والجنائية أثبتت أن أكثر من 15 
بالمئة من جرائم العنف األس�ري س�ببها الغيرة التي تكون 
بي�ن اإلخوة واألخ�وات، وأن أكث�ر من 10 بالمئ�ة من هذه 
الجرائم تتطور إلى قتل أو الش�روع في�ه، وال ترتبط بفئات 
عمري�ة معين�ة، رغ�م أن بعض علم�اء االجتماع ي�رون أن 
الش�عور بالغيرة بي�ن اإلخوة، يتولّد ف�ي مرحلتي الطفولة 
والمراهقة التي تتصف بالميول العدوانية أكثر من غيرها من 
مراحل النمو اإلنس�اني”.كما تس�ببت التغيُّرات االجتماعية 
الت�ي تمر به�ا مجتمعاتنا العربي�ة في ازدياد هذا الش�عور 
وانتشارهبحس�ب صبي�ح ، حتى أصبح ظاه�رة اجتماعية 
ال يمكن الس�كوت عنها، ألنها تؤثر في المعامالت األسرية 
وتخل�ق أفراداً غير أس�وياء يضرون أنفس�هم ومجتمعهم. 
وبعد أن كانت الغيرة مجرد ش�عور نفس�ي كامن، أصبحت 
لألس�ف الشديد س�لوكا خارجيا يظهر في صورة جفاء في 
العالق�ات األخوية أو احت�كاكات ومش�احنات منذ مرحلة 

الطفولة، ولذلك أعتقد أن اآلباء مسؤولون عن ذلك.

المستقبل العراقي/ابراهيم جاسم مهدي 

آباء يزرعون الشوك بني األبناء
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اختفى كل األثر المتبقي من حالة عدم 
الثقة بالنفس التي ميزت نهوض الصين 
ذات مرة. اإلشارة إلى أنه كان يمكن أن 
تصب�ح الصين حازمة بش�كل علني مع 
جيرانها تعني أن تكون مذنبا ب�”تفكير 
تق�ول  والعش�رين”.  الح�ادي  الق�رن 
بكين إن فكر القرن الحادي والعش�رين 
يتقبل القوة الصينية باعتبارها حقيقة 
جيوسياس�ية بس�يطة. أما فيما يتعلق 
بفك�رة أصح�اب المصال�ح، حس�نا، ال 
تقتنع القوى العظمى بعضوية النوادي 
الش�عبية األخرى. فهم يبدأون بإنش�اء 

أندية خاصة بهم.
بش�كل مش�وش، ال تتعل�ق الجزئية 
الخاص�ة ب�� “المس�ار” ف�ي مش�روع 
تش�ي بتتب�ع ط�رق الحري�ر القديم�ة، 
وإنما بتوس�يع وتأمين الطرق البحرية 
إلى الشرق األوس�ط وأوروبا. لذا تعتبر 
بكي�ن دائما مضيق ملق�ا نقطة اختناق 
خط�رة. لذل�ك هي تص�ل إل�ى المحيط 
الهندي. ويشمل المخطط قاعدة بحرية 
في أعماق المياه في باكس�تان وطريقا 
آخر إلى لبحر عبر ميانمار وبنجالدش. 
تفتت�ح بكي�ن مس�ارات وطرق ش�حن 
ش�مالية إل�ى أوروب�ا في الوق�ت الذي 
يذوب فيه الجليد في القطب الش�مالي. 
كتاب�ات  أح�دث  تق�ول  م�ا  وبحس�ب 
االس�تراتيجية العس�كرية للصي�ن، إن 
البحري�ة تج�اوزت الدف�اع ع�ن المياه 
البحرية لتنتقل إل�ى “الدفاع في البحار 

المفتوحة”.
يم�د  فه�و  للح�زام،  وبالنس�بة 
الطم�وح ليص�ل أبعد من مج�رد طرق 
وس�كك حديدية - رغم أن المس�ؤولين 
فخورون بش�كل ملحوظ بمسار جديد 
للش�حن عبر الس�كك الحديدي�ة يحمل 
المصنوع�ات الصيني�ة من تشنغتش�و 
برا عبر روس�يا ومن ثم إلى هامبورج. 
تعتب�ر صفق�ة المس�اعدات بمقدار 42 
ملي�ار دوالر إلى باكس�تان التي أعلنت 
من قبل تش�ي، جزءا واحدا من سلسلة 
م�ن االتفاق�ات والصفقات الت�ي تأخذ 
الصي�ن غرب�ا. س�تحصل الجمهوريات 
السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى 
على محطات للطاقة، ومعامل للتصنيع 

وخط�وط أنابيب مقابل عق�ود لتوريد 
الغ�از. هناك خط س�كة حدي�د وطريق 
سريع سيعمالن على ربط الصين ببحر 
العرب. س�تعمل االتصاالت الجديدة مع 
الق�رن اإلفريقي وأوروبا على تس�ريع 
أو تعجي�ل عملي�ة التكام�ل االقتصادي 

األوروبي اآلسيوي.
هن�اك طابع حول ه�ذا األمر يوحي 
ب�أن هناك ش�يئا ما لكل ش�خص. كان 
هناك أش�خاص في منتدى اس�تكهولم 
يش�كون ف�ي أن مبادرة “ح�زام واحد، 

طري�ق واحدة” ت�دور ح�ول العروض 
بقدر ما تدور حول استراتيجية كبرى - 
رؤية ش�مولية تم استحضارها كفكرة 
منظمة لمجموعة متباينة من األهداف 

والدوافع والمشاريع.
بالتالي، كان وراء المساعدة إلسالم 
آب�اد الرغبة في الحد م�ن الدعم المقدم 
لالنفصاليي�ن اليوغ�ور ف�ي مقاطع�ة 
المتطرفي�ن  قب�ل  م�ن  ش�ينجيانج 
اإلسالميين في باكستان. وتعد مشاريع 
البن�ى التحتي�ة الت�ي ال حص�ر لها عبر 

المنطقة الزم�ة وضرورية المتصاص 
واس�تيعاب فائ�ض الق�درة الصناعي�ة 
ل�دى الصي�ن. إن االنتق�ال إل�ى ال�دول 
التي ينتهي اس�مها بكلمة “ستان” في 
آسيا الوسطى يعتبر استجابة انتهازية 
ال�ذي ج�اء عق�ب  الروس�ي  للضع�ف 
مغامرة فالديمير بوتين العس�كرية في 
أوكراني�ا، وكذل�ك بالنس�بة لتعام�الت 
الغ�از الكبي�رة م�ع موس�كو. وخل�ف 
كل ش�يء، بالطب�ع، تكم�ن الض�رورة 
الوجودية لتأمين اإلمدادات من الطاقة 

والموارد الطبيعية.
مع ذلك، رغم جميع الجوانب السيئة، 
أجمع كل هذه المبادرات معا وستجدها 
تضي�ف الكثير ج�دا، أكثر مم�ا يضيفه 
مجموع األجزاء كله�ا. إذا كانت القوى 
العظم�ى ترغب في بدء األندية الخاصة 
به�ا، فإنها س�تبدأ أيض�ا بتحويل الثقل 
االقتص�ادي إل�ى نف�وذ جيوسياس�ي. 
تص�ر الصي�ن عل�ى أن مب�ادرة “حزام 
متس�ع  فيه�ا  واح�د”  مس�ار  واح�د، 
للجميع، س�واء كانوا من الغرب أو من 

ش�رق آس�يا. ووجهت دع�وة مفتوحة 
لالنضمام إلى البنك اآلسيوي لالستثمار 
ف�ي البني�ة التحتي�ة الولي�د. ومنذ ذلك 
الحين جعلت واشنطن من نفسها تبدو 
س�خيفة م�ن خ�الل محاولته�ا تنظيم 
مقاطع�ة للبن�ك الجدي�د، وفش�لها في 
ذل�ك. أما األم�ر المهم، رغ�م ذلك، حول 
جميع المب�ادرات فهو أن الصين تعتزم 
تعيين معايير ضابطة. وعلى حد تعبير 
شركة االستشارات ترتستد سووسيس 
ف�ي لن�دن، تعم�ل بكي�ن على تس�خير 
جمي�ع إمكاناتها االقتصادي�ة والمالية 
والدبلوماس�ية لدف�ع عملي�ة التكام�ل 
حدوده�ا  م�ن  آس�يوي����ة   - األورو 
الخاصة إلى الش�رق األوسط، وإفريقيا 
وأوروب�ا. ه�ذا يضيف لمج�ال نفوذها 

الذي ال بأس به.
بالطبع، ل�ن تواصل إكم�ال الطريق 
بسالس�ة. تبدو موس�كو منذ اآلن غير 
مرتاحة ف�ي دورها ش�ريكا أصغر في 
العالق�ة الصينية - الروس�ية. ولس�بب 
وجيه، تب�دو منزعجة من تحرك الصين 
ف�ي جمهوري�ات االتح�اد الس�وفياتي 
الس�ابقة. أم�ا النف�ور من الغ�رب فقد 

اضطر بوتين لبيع روسيا بثمن بخس.
الهن�د المنافس�ة القديم�ة للصي�ن، 
البح�ري  وجوده�ا  ف�ي  اآلن  تتوس�ع 
في المحي�ط الهندي. وتقديم ش�يكات 
كبي�رة م�ن الصين ل�ن يجع�ل التناحر 
والتنافس على الموارد التي تفسد آسيا 
الوس�طى أم�را سلس�ا. وكان يمكن أن 
تخبر الوالي�ات المتحدة بكين بأن صب 
األموال في إس�الم أباد ال يمكنه ش�راء 
ضمان�ات األم�ن. ال تس�عى الصين إلى 
قلب النظ�ام العالمي القائ�م. ليس بعد 
ب�أي حال م�ن األح�وال. لكن الرس�الة 
الجيواس�تراتيجية نادرا م�ا تكون أكثر 
وضوح�ا. تعتزم بكين أن تكون صانعة 
للقوانين بقدر ما هي متلقية للقوانين. 
حت�ى وه�ي تتناف�س م�ع الواليات 
المتحدة في ش�رق آس�يا، تب�دو عازمة 
عل�ى أن تصبح بارزة في أورو - آس�يا. 
على الغرب أن يق�رر ما إذا كان يريد أن 
يصب�ح صاح�ب مصلحة في مش�روع 

يعود لشخص آخر.

    مارتن وولف

في السياس�ة الُمعاصرة، ش�راء 
الناحي�ة  م�ن  الفردي�ة،  األص�وات 
الدقيق�ة، ه�و أم�ر غي�ر قانون�ي. 
لكن ش�راء األص�وات بالجملة ليس 
كذل�ك. تقدي�م الم�ال الع�ام لفئات 
معينة ليس أمرا خاطئا، ش�ريطة أن 
تكون المعايير المس�تخدمة ُمقنعة. 
بإمكان الم�رء بس�هولة تبرير دعم 
الفقراء أو المرضى أو كبار السن أو 
صغار السن. لكن كيف يمكننا تبرير 
تس�ليم كمي�ات ضخم�ة م�ن المال 
الع�ام إل�ى األش�خاص الذي�ن نالوا 
ما ُيعادل الكراس�ي الموس�يقية في 
قطاع اإلس�كان؟ ال يمكننا. مع ذلك، 
هذه واحدة من السياس�ات الرئيسة 
فعرضه�ا  البريطاني�ة.  للحكوم�ة 
نظام “حق الش�راء” للمس�تأجرين 
في الجمعيات السكنية هو أسوأ من 

جريمة؛ إنه خطأ فادح.
ه�ذه السياس�ة الجدي�دة تنحدر 
م�ن نظام الحق في ش�راء مس�اكن 
السلطة المحلية الذي أدخلته حكومة 
تاتش�ر في الثمانينيات. بموجب تلك 
السياسة، يحق للمستأجرين الحالين 
الحصول على خصم كبير عند شراء 
المساكن التي يقطنونها. في الوقت 
الحال�ي، الح�د األقص�ى للخصم هو 
78 أل�ف جني�ه خ�ارج لن�دن و104 
آالف جني�ه في العاصم�ة. ليس من 
المستغرب أن السياسة كانت تحظى 
بش�عبية كبي�رة لدى المس�تفيدين. 
فم�ا ُيق�ارب مليوني من�زل تحّولت 
إلى ُملكي�ة خاصة على مدى العقود 

الثالثة الماضية.
ه�ذه  أن  أعتق�د  كن�ت  لطالم�ا 
إل�ى  لالعت�راض  مثي�رة  السياس�ة 
مباش�ر  تحوي�ل  إنه�ا  كبي�ر.  ح�د 
لكمي�ات كبيرة م�ن الث�روة العامة 

إل�ى ع�دد قلي�ل م�ن المحظوظين. 
وح�ده اله�وس الس�خيف بالدي�ون 
العمومية  الميزاني�ة  العامة ولي�س 
ف�ي القط�اع الع�ام ه�و م�ا ُيخفي 
حج�م التحوي�الت. ه�ذه السياس�ة 
ه�ي أيض�اً ج�زء م�ن س�بب توّقف 
الس�لطات المحلي�ة عن بن�اء منازل 
جدي�دة. ف�ي إنجلت�را، انخفض بناء 
المن�ازل الجديدة من قبل الس�لطات 
المحلية من 135700 وحدة في عام 
1970/1969 إل�ى 1230 وح�دة في 
ع�ام 2015/2014. وهذا ما ُيفّس�ر 
إلى حد كبير االنخفاض في إجمالي 
عملي�ات البناء م�ن 306870 وحدة 

في ع�ام 1970/1969 إلى 125110 
وحدات فقط العام الماضي.

اآلن تخط�ط الحكوم�ة لتقليص 
م�ا تبق�ى م�ن مص�در “اإلس�كان 
الخيري�ة،  المؤسس�ات  الُميّس�ر”: 
المعروفة باسم الجمعيات السكنية. 
بناء المنازل من ِقبل هذه الجمعيات 
يق�وم جزئياً عل�ى األق�ل بتعويض 
االنخف�اض في مس�اكن الس�لطات 
المحلي�ة، ليرتفع م�ن 7100 وحدة 
ف�ي ع�ام 1970/1969 إلى 27010 
وحدة الع�ام الماضي. كان لدى نحو 
800 أل�ف مس�تأجر ف�ي الجمعيات 
الس�كنية لفت�رة طويل�ة “الحق في 

االس�تمالك”، لكن الخصومات التي 
حصل�وا عليه�ا عن�د الش�راء كانت 
صغيرة إلى حد ما. اآلن من المتوقع 
تمديد هذه السياس�ة إلى 1.3 مليون 
أس�رة، مع خصوم�ات ُتطاب�ق تلك 
مس�اكن  لمس�تأجري  الممنوح�ة 

السلطات المحلية.
وتعتزم الحكومة تمويل خسائر 
الجمعيات السكنية عن طريق إجبار 
الس�لطات المحلية على بيع المنازل 
الفارغ�ة ذات القيم�ة العالي�ة. لكن 
م�ن غي�ر المؤك�د م�ا إذا كان ه�ذا 
س�ينجح، عل�ى اعتب�ار أن مثل هذه 
المس�اكن م�ن غير المرجح بش�كل 

خ�اص أن تكون فارغة في المناطق 
ذات أس�عار المنازل األعلى )وكذلك 
ذات  المحلي�ة  الس�لطات  مس�اكن 

القيمة التجارية األعلى(.
الرئيس�ة  السياس�ة  ه�ي  ه�ذه 
لح�زب م�ن الُمفترض أن�ه ُمخلص 
ل�كل من الس�وق والرقاب�ة الدقيقة 
عل�ى األم�وال العامة. لكنه�ا تعادل 
م�ا ال يق�ل ع�ن مص�ادرة الُملكي�ة 
الخاص�ة. ومن ش�أنها أيضاً تحويل 
أج�زاء مهمة م�ن مس�اكن القطاع 
الخيري إلى إيجارات خاصة ُمكلفة، 
لصال�ح المس�تأجرين المحظوظين 
الذين أصبحوا مالكين. وفقاً لستيف 

هوليت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الت�ي  لإلس�كان  الخيري�ة  بيب�ودي 
تأسست في عام 1862، تم استبدال 
واح�د فق�ط م�ن أص�ل عش�رة من 

المنازل االجتماعية التي تم بيعها.
حالياً، الجمعيات السكنية الكبرى 
ال�� 15 في لندن هي المس�ؤولة عن 
40 ف�ي المائة من توفير المس�اكن 
بموج�ب  المدين�ة.  ف�ي  الجدي�دة 
السياس�ة الجديدة، هذا المصدر من 
الع�رض اإلضاف�ي م�ن المؤك�د أنه 
س�ينهار. لننظر إلى األم�ر من هذه 
الناحية: من سيقوم بإعطاء كميات 
كبيرة من األموال للجميعات الخيرية 

التي تتع�رض أصولها للنه�ب، بناًء 
على طلب الحكومة؟

م�ن الناحي�ة العملي�ة، م�ن غير 
المرجح تماماً أن المجالس س�تقوم 
بتعوي�ض الجمعي�ات الس�كنية عن 
القيمة الس�وقية الكاملة للممتلكات 
المفقودة، على أس�اس أن الحكومة 
تق�ول إنه�ا س�تفعل. وعل�ى الرغم 
م�ن أهمي�ة األم�ر، إال أن�ه ال ينبغي 
أن يحدث. أموال الس�لطات المحلية 
بس�بب  هائ�ل  لضغ�ط  تتع�رض 
برنامج التقشف الماضي والمحتمل 
للحكومة. وإجبارها على اس�تخدام 
مث�ل  لتموي�ل  الش�حيحة  أصوله�ا 
هذه الهدايا التعس�فية ه�و أمر غير 
معق�ول. واأله�م م�ن ذلك كل�ه، أن 
البرنامج لن يفعل شيئاً لحل مشكلة 
قطاع اإلس�كان األكبر، وهي نقص 

اإلمدادات اإلضافية.
الدف�اع الضعي�ف ال�ذي تقدم�ه 
الحكومة هو أنها تساعد الناس على 
تحقي�ق “الطموح” بامت�الك منزل. 
)ف�ي الواق�ع، ليس هناك ش�رط أن 
المنازل المكتس�بة تصبح مسكونة 

من ِقبل مالكيها(.
لك�ن األه�م من ذل�ك بكثي�ر، أن 
ح�زب المحافظين - م�ن بين جميع 
األحزاب - ينبغي أن يفهم أن تحقيق 
طموحات األش�خاص بامتالك منزل 
ليس�ت مهمة الحكوم�ة، إال إذا كان 
القي�ام بذل�ك يس�تجيب إل�ى حاجة 
اجتماعي�ة أساس�ية. توفي�ر خدمة 
تحوي�ل انتقائية للم�وارد إلى بعض 
األش�خاص المفضلي�ن ال يمك�ن أن 
تفي بهذا المعيار األساس�ي. بالتالي 
ه�ذا يعتب�ر إفس�ادا لعملي�ة صن�ع 

السياسة.
إع�ادة  الحكوم�ة  عل�ى  ينبغ�ي 
التفكي�ر في األم�ر. لن تفع�ل، لكن 

ينبغي عليها ذلك.

الصني تضع القواعد لآلخرين

املحافظون يفسدون العملية السياسية يف بريطانيا

     فيليب ستيفنز
 

ن��ادرا جدا ما يتغري ال�صوؤال. منذ مدة لي�صت ببعيدة، ت�صاءل �صن��اع ال�صيا�صة الغربيون عما اإذا كانت ال�صني الناه�صة �صتن�صم باعتبارها “�صاحب م�صلحة 
م�صوؤول” يف النظام العاملي ملا بعد احلرب العاملية الثانية. الآن، و�صط اجلدل املثار حول البنك الآ�صيوي لال�صتثمار يف البنية التحتية، امل�صتوحى من بكني، 
ي�صتعلم��ون عم��ا اإذا كان باإمكان خطط ال�صني الناه�صة الرامية اإىل اإن�صاء هيكل دويل جديد، التوافق باأريحية مع النظام الذي تقوده الوليات املتحدة، 
ال��ذي تاأ�ص���س عام 1945. يتحدث اجلميع يف ال�ص��ني حول مبادرة الرئي�س ت�صي جينبينج “حزام واحد، م�صار واح��د”. ول يبدو اأن اأي اأحد يعرف على 
وج��ه التحديد ماذا تعني. املخت�صون و�صانعو ال�صيا�صات، الذين اجتمعوا الأ�صبوع املا�ص��ي يف جوانغت�صو من اأجل منتدى ا�صتكهومل ال�صنوي لل�صني، الذي 
ي�صت�صيف��ه �صندوق مار�صال الأملاين ومعاهد �صنغهاي للدرا�صات الدولية، فكروا يف كثري من الأو�صاف والتف�صريات لتلك املبادرة. رغم كل ذلك، يبدو اأن 

اجلميع يفهم اأن الدفع غربا هي م�صرحية ت�صي الكربى - ا�صرتاتيجية اأورو - اآ�صيوية كربى ت�صع مكانة ال�صني قوة عاملية فوق ال�صك.
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بدا وكأن التاريخ يعيد نفس�ه وفاز س�يب بالتر بفرتة والية 
جديدة كرئيس لالتحاد الدويل لك�رة القدم )الفيفا( الجمعة 
وألقى خطابا مش�ابها تماما ملا قاله يف 2011 حول الحاجة 

لالتحاد للعمل بصورة جماعية القتالع جذور الفساد.
وقال بالتر إن س�معة الفيفا س�قطت إىل أدنى مس�توياتها 
وتحتاج إىل اس�تعادتها، وحتى يتحقق ذلك سيكون بالتر يف 
حاجة إىل اكتس�اب ثقة عائلة كرة القدم وأن تتحول كلماته 

إىل أفعال عىل أرض الواقع.
وحتى التش�بيه املجازي الذي اس�تخدمه بالتر كان مشابها 
ملا حدث منذ أربع س�نوات عندما أك�د أنه يف حاجة إىل قيادة 

سفينة الفيفا يف األمواج العاتية وإعادتها إىل بر األمان.
لكن هذه املرة ويف ظل دخول بالتر فرتة واليته الخامسة عىل 
رأس الفيفا والتي س�يبلغ يف نهايته�ا عامه 83 فان التحدي 

سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه قبل أربعة أعوام.
ول�م يفش�ل بالتر فق�ط يف تطهري س�معة الفيف�ا امللطخة 
بالفضائ�ح لكنه قد يواجه املزيد من التش�كيك يف مصداقية 
االتح�اد بعدم�ا كش�ف املحقق�ون يف الوالي�ات املتحدة عن 
تفاصي�ل تتعل�ق بالفس�اد الك�روي وت�ورط مجموعة من 

مسؤويل الفيفا.
وما يزيد من تعقيد املهمة أن مالمح االنقس�ام بدأت بالفعل 

يف الظهور بني أعضاء الفيفا.
وم�ن ش�أن هذا املزي�ج أن يمث�ل اختبارا لبالت�ر الذي قىض 
معظم س�نوات مش�واره يف منصب�ه عىل م�دار 17 عاما يف 

مواجهة مشكلة تلو األخرى.
ويف 2011 ن�ال بالتر دعم 186 من أصل 208 أعضاء بالفيفا 

وفاز برئاسة الفيفا دون منافسة.
 

* معارضة قوية
هذه امل�رة واجه بالتر معارضة قوية من أوروبا معقل 

معظم األندية الكروية العمالقة والفائزة بآخر ثالثة 
ألق�اب ل�كأس العالم وه�ي القارة الت�ي تجتذب 

معظم كبار وابرز الالعبني.
ون�ال بالت�ر 133 صوتا أمام منافس�ه األمري 
عيل بن الحس�ني الذي حصل عىل 73 صوتا، 
ولم يكن ذلك كافيا لكي يفوز بالتر باملنصب 
يف الجول�ة األوىل م�ن التصوي�ت لك�ن األمري 
عيل انس�حب وأقر بالهزيمة بعد ذلك لتحسم 

املواجهة.
وق�ال مايكل فان براغ رئي�س االتحاد الهولندي 

لكرة الق�دم: "يعاني هذا الرجل من ضغط متزايد، 
ل�و كن�ت مكان�ه لفك�رت مج�ددا يف ج�دوى 

االستمرار وهذه نصيحتي له".
وأضاف الرجل الذي كان مرش�حا لرئاسة 
الفيف�ا قبل أن ينس�حب من الس�باق قبل 
أي�ام: "لق�د أبلغته عدة م�رات بأنه بغض 

النظر عما س�يفعله وحتى لو اتخذ قرارات جيدة 
فال أحد بالعالم سيكرتث بذلك كثريا".

ودخ�ل االتحاد األوروبي لك�رة القدم يف خالف 
مع بالتر يف العام املايض عندما لم يلتزم األخري 

بوعده بأن تكون فرتة واليته الرابعة هي األخرية 
بالفيفا.

وقال ميش�يل بالتيني رئي�س االتحاد األوروب�ي إن اتحاده 
ل�ن يس�اند بالتر وش�دد الرج�ل الفرن�ي عىل ذل�ك يف ليلة 

االنتخابات.

وفرس بالتيني سبب معارضة بالتر بهذه الطريقة وقال "أنا 
أحب بالتر وكان يقول يل دائما إنه مثل عمي. لكن لكل يشء 

حدود."
وأضاف بالتيني ال�ذي كان حليفا قويا يف املايض لبالتر: "لو 
لم يك�ن بوس�عي إبالغه بأن هذا ه�و الوق�ت للتوقف فمن 

س�يفعل ذلك غ�ريي؟ الصديق املخلص هو من يس�تطيع 
إبالغ صديقه بالحقيقة، أقول ذلك والدموع يف عيني".

 

* مقاطعة كأس العالم
ووصل�ت الخالف�ات إىل أن تح�دث البع�ض ع�ن مقاطع�ة 
املنتخبات األوروبية لكأس العالم وهو األمر الذي لم يكن من 

املمكن أن يتطرق ألذهان املشجعني يف املايض.
وق�ال غريغ دايك رئيس االتح�اد اإلنجليزي لكرة القدم: "إذا 
ق�ال كل االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم وأرادت كل الدول أن 

تفعلها فأعتقد أن ذلك سيكون مناسبا".
وح�ذر بالتين�ي الفيفا م�ن االقتط�اع من حص�ة أوروبا يف 
نهائي�ات كأس العالم املقبلة وق�ال إنه "خط أحمر ال يمكن 

اجتيازه".
وربما يفكر الفيفا بش�كل منطقي يف أن تكون أوروبا تملك 
حصة زائدة عن املفرتض خاصة مع خروج سبعة منتخبات 
أوروبي�ة من ال�دور األول لكأس العال�م 2014 من أصل 13 

منتخب�ا أوروبيا.لكن بالتيني كان م�را عىل موقفه وقال: 
"ل�ن تخرس أوروب�ا مقعدا يف 2018 وسنتمس�ك بالعدد 13، 
هذا لن يتغري ولن نسمح بذلك".ولم يفرس بالتيني ما يمكن 
فعل�ه لو اجتاز الفيفا هذا الخط األحمر لكن فكرة مقاطعة 

أوروبا للمسابقة تبقى حارضة.
وتبقى ك�رة القدم خالية من مثل ه�ذه املقاطعات يف أغلب 
األحي�ان ولو ح�دث انقس�ام مثل ذل�ك فإن تح�رك االتحاد 
األوروب�ي قد يمثل كارثة لكأس العالم حس�بما ترى معظم 

وسائل اإلعالم.
وألق�ت أوروبا بثقلها خلف مناف�س بالتر األمري عيل وثارت 
تكهن�ات حول وج�ود رغبة م�ن أعضاء يف اتح�ادات أخرى 

بالسري عىل النهج ذاته.
لكن يف النهاية حس�م بالتر السباق الذي يملك فيه كل اتحاد 
م�ن 209 أعضاء صوت�ا واحدا فقط وهو م�ا يعني مثال أن 
اتحاد س�اوتومي يملك نفس حقوق التصويت مثل عمالقة 
الك�رة كاألرجنتني وأملانيا.ويوزع الفيفا إيراداته بالتس�اوي 
ع�ىل أعضائ�ه البال�غ عدده�م 209 وبعيدا عن مس�ابقات 

ال�دوري الثرية يف أوروب�ا فإن مثل هذه املبال�غ تمثل طوق 
النجاة لالتحادات الصغرية.

وكان ذلك حارضا بقوة قبل انعقاد االجتماع السنوي للفيفا 
عندم�ا عرض فيدي�و يوضح مرشوعات الفيف�ا للتطوير يف 

جزر القمر وكوستاريكا وجوام.
ويف اتح�ادات أفريقيا وأمري�كا الجنوبية وآس�يا والكاريبي 
ينظ�ر كث�ريون إىل بالتر بأن�ه الرجل الذي يواج�ه األفضلية 

املادية ألندية أوروبا ومسابقاتها الكبرية ويتصدى لها.
وعندما ألقى بالتر كلمته ملدة 15 دقيقة يف االجتماع السنوي 
كان واضح�ا أنه س�يفوز بفرتة جديدة بعدم�ا ارتفع صوت 

التصفيق قبل أن ينتهي من كلماته.
وقال بالتر: "هذا س�ؤال يتعل�ق بالثقة والثقة يجب أن تأتي 
منك�م، أنا تح�ت أمركم ولو أردتم بقائي فأنا أش�كركم عىل 
ذلك".وأضاف الرجل الذي ش�غل أيضا منص�ب األمني العام 
للفيف�ا بالفرتة ب�ني 1981 و1998: "البعض ق�د يقول إني 
معكم منذ فرتة طويلة للغاية لكن ملاذا اإلش�ارة إىل موضوع 

الوقت؟".وتابع: "أشعر أني قضيت وقتا قصريا يف الفيفا".

بالتر يواجه حتديات كبرية لالصالح يف الفيفا بعد جتديد واليته
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

يعان�ي الالعب الدويل الربازييل مارس�يلو، مدافع ري�ال مدريد من آالم 
ح�ادة أس�فل الظهر، س�تحول دون مش�اركته مع منتخ�ب بالده يف 
بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الش�هر املقبل يف تش�ييل، وفقا ملا أعلنه 
الن�ادي امللكي اس�تنادا إىل الفحوصات الطبية الت�ي خضع لها الالعب.

وخضع مارسيلو، الذي سبق واستدعاه املدير الفني للمنتخب الربازييل 

كارلوس دونغا للمش�اركة يف كوبا أمريكا، الس�بت، لفحوصات 
طبي�ة يف إحدى مستش�فيات مدريد بعدما تع�رض آلالم وصلت 

شدتها ملنعه من السري.وأظهرت الفحوصات إصابة الالعب بآالم حادة 
أس�فل الظهر.وقبل تقري�ر ريال مدريد كان دونغا ق�د أعلن يف الربازيل 
غياب مارس�يلو عن كوبا أمريكا وأن جيفرس�ون العب إنرتناس�يونال 
الربازييل س�يحل محله.وأرج�ع دونغا واالتح�اد الربازييل لك�رة القدم 

غياب مارسيلو ل�"مشكالت صحية" دون تحديد طبيعتها.

الغ�ى االتحاد العراقي لكرة الق�دم، العقوبة التي كان قد 
اصدره�ا بحق الالع�ب الدويل الس�ابق ومرشف كرة 
نادي امانة بغداد الحايل غانم عريبي، والتي تقيض 
بحرمانه من ممارسة اي نشاط ريايض رسمي 
ملدة سنتني.واكد مصدر من داخل االتحاد: "ان 
االتحاد قرر الغاء العقوبة التي صدرت بحق 
الالع�ب الدويل الس�ابق عىل خلفي�ة تهجمه 
ع�ىل البعض من اعضاء االتحاد عرب وس�ائل 

االعالم املحلية".واشار املصدر اىل 
ان " االتح�اد ق�رر الغ�اء العقوبة 

التي  الكب�رية  بس�بب الضغوط�ات 
مورس�ت ع�ىل االتحاد من قب�ل االعالم 

الري�ايض املحيل".يذكر ان االتحاد العراقي 
لكرة القدم، كان قد اصدر االسبوع املايض 
عقوب�ة اداري�ة بح�ق مرشف ك�رة نادي 

امانة بغداد غانم عريبي تمنعه من ممارسة 
اي نش�اط ري�ايض ملدة س�نتني، عىل خلفي�ة تهجمه عىل 

االتحاد العراقي يف وسائل االعالم املحلية.

لويز ال يفكر بالرحيل عيل  عدنان ينضم إىل اودينيزي اإليطايل رسميًا

مانشسرت يونايتد يسعى للتعاقد مع هيغواين

أعل�ن ن�ادي اودينيزي رس�مياً عن 
ض�م العراقي ع�يل عدن�ان مدافع 
فريق تش�ايكور ريزا سبور الرتكي 
الفري�ق  صفق�ات  اوىل  ليصب�ح 
الجديد.عدن�ان  للموس�م  االيط�ايل 
ال�ذي يلع�ب كظهري اي�رس ويجيد 
اللع�ب يف مرك�ز قلب الدف�اع يبلغ 
من العمر 21 عام�اً وانضم للنادي 

الرتكي صيف عام 2013.الصفقة 
لم يعلن عن تفاصيلها بعد ولكن 
وسائل االعالم تكهنت ان املقابل 
امل�ادي ي�رتاوح ما ب�ني 500 إىل 

700 ال�ف يورو.وش�ارك عدن�ان 
االول يف  الع�راق  م�ع منتخ�ب 

االن  حت�ى  مب�اراة   24
صغ�ر  م�ن  بالرغ�م 

سنه وسجل خاللها 
هدف واحد.

تسعى إدارة مانشسرت يونايتد اإلنجليزي للتعاقد مع مهاجم 
س�وبر خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، وتبحث حالًيا 
امكانية ضم املهاجم الدويل األرجنتيني جونزاليس هيجواين 
اإليط�ايل  ناب�ويل  مهاج�م 
بحسب صحيفة " دييل 
الربيطاني�ة  مي�ل" 
.التقرير أش�ار إىل 
أن يونايت�د يبحث 
عن مهاجم متميز 
عن  بدي�ال  ليك�ون 

ال�دويل الكولومب�ي راديمي�ل فالكاو الذي رفض�ت اإلدارة 
رشاء عق�ده بع�د مس�تواه الضعي�ف املوس�م املايض.
الهولن�دي لويس فان غال املدير الفني ليونايتد بحس�ب 
الصحيفة، معجب بامكانيات نجم ريال مدريد اإلسباني 
الس�ابق، حيث أنه يس�عى لجلب مهاجم س�وبر، إلنقاذ 

خط هجومه الذي عانى كثريًا املوس�م املايض .الصحيفة 
أكدت أن هيجواين من املتوقع أن يرحب بالصفقة يف حالة 

التفاوض الرس�مي، وخاصة يف ظل أنب�اء رغبته يف الرحيل 
عن ال�دوري اإليطايل.وجدير بالذكر ان صاح�ب ال27 عاماً 
انتقل ايل ملعب سان باولو يف صيف 2013 مقابل 38 مليون 
يورو ، إال ان عقده يش�مل عىل رشط جزائي يبلغ 71 مليون 

إسرتليني.

عرب الربازي�يل ديفيد لويز مدافع فريق 
باري�س س�ان جريم�ان ع�ن ارتياح�ه 
بالتواجد م�ع فريق العاصمة الفرنس�ية 
مؤك�دا ان�ه ال يخط�ط يف الوق�ت الراهن 
للرحيل عن الفريق، معتربا ان املوس�م 
الحايل كان رائعا للفريق س�واء 
ع�ىل مس�توى اآلداء او عىل 
مس�توى األلق�اب الت�ي 

تحققت.

واك�د لوي�س انه س�عيد بحص�د 3 الق�اب كاملة 
هذا املوس�م وقال قبل املواجهة املرتقبة يف نهائي 
الكاس: "لقد قدمنا موس�ما رائع�ا وحققنا ثالث 
بط�والت حت�ى االن ونح�ن ع�ىل اعت�اب تحقيق 
بطول�ة رابع�ة وهي كأس فرنس�ا واعت�رب ان ما 
تحق�ق حتى االن يعد امرا جي�دا للغاية فمن املهم 
ان نق�دم كل ذل�ك ونف�وز.. وبالنس�بة يل اتمن�ى 
البقاء ملدة عرشين عاما مع الفريق النني س�عيد 
ج�دا هنا يف باريس س�ان جريم�ان وعقدي ممتد 
ل4 مواس�م اضافية".وع�ن الف�ارق ب�ني فريقه 
الحايل واالندي�ة االخرى التي لعب لها كتش�يلي 

وبنفي�كا، قال الالعب: "م�ن الجميل ان تلعب مع 
3 ف�رق كبرية ولكل فري�ق مميزاته فقد ذهبت اىل 
بنفكيا بعد ان كنت الع�ب يف اندية الدرجة الثالثة 
وثب�ت اقدام�ي م�ع الفري�ق وبعده�ا انتقلت اىل 
تش�يلي وقضيت اوقاتا ممتع�ه وحققت انجازا 
بفوزنا بدوري ابطال اوروبا واالن اقيض موس�ما 
اس�تثنائيا مع باريس سان جريمان وهو يعني يل 
الكثري يف سجيل ولذا فوجودي مع 3 اندية كبرية يف 
مدن كبرية ولكل ناد تاريخ كبري امر عظيم واعترب 
نفي محظوظا ألنن�ي لعبت لهذه االندية الثالثة 

ومن بينهم باريس سان جريمان".

وص�ل مدين�ة دهوك وف�د املنتخ�ب الوطن�ي العراقي 
اس�تعدادا لخ�وض لقائ�ه ال�ودي االول يف الثال�ث من 
الش�هر الج�اري ام�ام نادي زاخ�و بمناس�بة افتتاح 
ملعب االخ�ري .واتخذ املنتخب من فندق ريكس�ون ان 
مقرا لهم بعد وصولهم بكافة العبيه املحليني باس�تثناء 
العب�ي الرشطة حيث ق�رر الكادر التدريب�ي اعطائهم يوم 
واحد راحة بعد مش�اركتهم يف االسيوية عىل ان يلتحقوا بوفد 
املنتخب عر امس الس�بت .واض�اف ، ان الوحدات التدريبية 
ستس�تمر بمع�دل وحدت�ني حت�ى موع�د املب�اراة الودي�ة مع 
زاخو والتي من املقرر ان تقام يف الس�اعة الس�ابعة مساءا يوم 
االربع�اء املقبل بمناس�بة افتتاح امللعب الجدي�د للنادي ،مؤكدا 
ان قائد الفريق يونس محمود س�يتواجد يف تدريبات هذا اليوم 
املس�ائية بينما سيتواجد الحارس ش�وان جالل يف التدريبات 
املس�ائية حي�ث من املؤمل ان�ه وصل اربيل فج�ر هذا اليوم 
قادما من العاصم�ة الربيطانية لندن.وب�ني املدير االداري 
للمنتخب الوطني باس�ل كوركي�س: ان جميع املحرتفني 
س�يغيبون عن معسكر املنتخب وس�يكون التحاقهم يف 
اليابان يوم الس�ابع من الشهر املقبل بسبب ارتباطهم 

بمباريات انديتهم التي يحرتفون فيها، وهم كل من همام طارق 
وس�يف س�لمان وعيل عدنان وريبني س�والقا وجيس�تن مريام 
واحمد ياس�ني باالضافة اىل يارس قاس�م بينم�ا تواجد املحرتف 
الوحي�د امج�د رايض يف تدريب�ات اليوم.وق�ال: ان الالعب يارس 
قاس�م يخضع حاليا للعالج بس�بب اصابة تعرض لها يف مباراة 
فريق�ه االنكليزي يوم الثالث�اء املايض حيث اك�دت الفحصوات 
بانها اصابة خفيفة ويحتاج اىل راحة س�لبية تمتد ملدة اس�بوع 
م�ن اليوم، مش�ريا ان يارس س�يلتحق بوفد املنتخ�ب اىل اليابان 
يف الس�ابع من الش�هر املقبل.ووجه اكرم س�لمان الدعوة ل� 31 
العبا لالنخراط يف املعسكر التدريبي عىل ان يتم تقليصهم اىل 23 
العبا قب�ل مباراتي اليابان الودية واندونيس�يا يف الجولة الثانية 
من التصفي�ات املؤهلة لكاس العالم 2018 وكاس اس�يا 2019 
، والالعب�ني هم الحراس جالل حس�ن وفهد طالب وعيل ياس�ني 
وسامال سعيد وسامح سعيد وريبني سوالقا وعيل عدنان وسالم 
ش�اكر وعيل بهجت ورضغام إسماعيل وسعد ناطق ووليد بحر 
وع�يل عبد الجبار ومحمد قابل ومحمد عبد الزهرة وكرار محمد 
وحس�ني كامل ويارس قاس�م وس�عد عبد األمري وسيف سلمان 
وهم�ام ط�ارق وأحمد ياس�ني وجس�تن مريام وس�امر س�عيد 
وحسني عيل واحد ويونس محمود وأمجد رايض ومروان حسني 

وعالء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم ووليد سالم".

احتوت إدارة نادي االتحاد الس�عودي مشكلة املحرتف العراقي سيف سلمان والذي كان يف طريقه للرحيل إىل خارج 
الس�عودية وترك الفريق بعد تأخر مس�تحقاته املالية.وقامت اإلدارة برف بعض مس�تحقاته املالية مما جعله 
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.كما رصدت االدارة االتحادية مكافأة مالية تعترب هي األكرب هذا املوس�م لالعبني يف حال تمكنوا من الفوز 
عىل الهالل.حيث رصد عضو رشف النادي الش�يخ منصور البلوي وإدارة نادي االتحاد برئاس�ة األستاذ 
ابراهيم البلوي مبلغ )) 50 (( مليون ريال يف حال الفوز عىل نادي الهالل يف كالسيكو الكره السعوديه 
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم ان أول طفل أنابيب يف العالم هو 

لويز براون.
ه�ل تعل�م ان أول م�ن اكتش�ف الحي�اة 
املجهرية...)الكائن�ات الحية الدقيقة( هو 

ليفنهوك 1591م .
هل تعل�م ان أول طبيب مس�لم يفرق بني 

الحصبة و الجدري هو أبو بكر الرازي.
ان االنس�ان البدائ�ي كان يعال�ج الج�راح 
بالعف�ن ال�ذي ينم�و ع�ى االش�جار قبل 

اكتشاف البنسلني باالف السنني .؟؟
هل تعلم أن املياه يمكن أن تستخدم كأداة 

قطع و تكون أفضل من أي سالح حاد
هل تعلم أن ضوء الشمس يصل إىل األرض 

يف 8 دقائق0
� أن وزن الفيل يصل إىل 5 أطنان ومع ذلك 

تصل رسعته إىل 40 كم / الساعة .

مهني�اً: ال تس�تخف بالنصيح�ة الت�ي قد 
يقّدمه�ا إليك األصدقاء فه�م يؤّدون دوراً 
يف توجهات�ك، ربما تش�اركهم اهتمامات 
موح�دة عاطفي�اً: الرشي�ك ينتظ�ر منك 
مبادرة مختلفة عم�ا اعتاده منك لوضع 

األمور يف نطاقها الصحيح

مهني�اً: ال تصح�ح الخط�أ بخط�أ أك�ر 
منه وأش�د رضراً، فاملعالجة الهادئة هي 

األنسب
عاطفي�اً: ال ت�دع الرشيك يفاجئ�ك بقرار 
حاس�م، بل س�ارع إىل االط�الع عى كامل 

التفاصيل

مهني�اً: اس�ترش اآلخري�ن يف م�ا يتعل�ق 
ببعض قرارات�ك املهني�ة وال تترّصف من 

تلقاء نفسك
عاطفياً: البعد لن يحل املش�اكل، بل عليك 
أن تواجهه�ا م�ع الحبيب بوع�ي وصدق 

ورصاحة

مهني�اً: األناني�ة ت�ؤّدي إىل صدام�ات مع 
محيط�ك، وه�ذا ي�ؤّدي إىل عواق�ب غ�ر 
متوقع�ة مع الزم�الء يف العم�ل عاطفياً: 
الح�ذر واجب مع الرشي�ك، وخصوصاً أّن 
سوء التفاهم يف حال تكراره يعيق تطور 

العالقة بينكما

مهني�اً: ق�د ينش�ب خ�الف ح�ول بعض 
القناعات واالعتبارات، وتتعرّض جهودك 
خصم�اً  وتواج�ه  للعرقل�ة  ومحاوالت�ك 
اومنافس�اً رشس�اً عاطفي�اً: الغ�رة من 
األس�باب الس�لبية يف العالق�ة بالرشي�ك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فرتتاح أكثر 

مهنياً: تنع�م بيوم جّيد من امل�زاج الرائع 
يزيدك اناقة وجاذبي�ة، فتعيش حالة من 

االنسجام
عاطفياً: الح�ظ يف طريقه إلي�ك ويزّودك 
ق�درات معنوي�ة وثقة بالنف�س فتتحرك 

مشاعرك عى نحو مميز

مهني�اً: عب�ارات الثن�اء والتنوي�ه تكون 
عن�وان املرحلة املقبل�ة يف حياتك العملية، 
وخصوص�اً بع�د الجهد االس�تثنائي الذي 
بذلت�ه عاطفي�اً: ال تحك�م ع�ى الرشي�ك 
بت�ّرع، فه�و ش�فاف وحس�اس إىل حّد 

كبر 

مهني�اً: مهما س�معت م�ن انتق�ادات ال 
تستسلم، فالشجرة املثمرة وحدها تبقى 
ال  بالحجارةعاطفي�اً:  للرش�ق  عرض�ة 
تحّمل الرشيك هموم املس�تقبل، فهو غر 
مس�ؤول عن أمور لم يرتكبه�ا صحياً: ال 

تكثر من رشب املنّبهات

مهني�اً: تتفاءل يف بداي�ة تنفيذك ملرشوع 
جدي�د وت�وكل إليك بعض امله�ام الصعبة 
وال تعرف م�ن أين تبدأ التنفي�ذ عاطفياً: 
عليك أن تعتذر إىل الرشيك فأنت تدرك أنك 
املخطئ وسبب ما وصلت إليه العالقة من 

تأزم

مهني�اً: ال ح�دود لطاقت�ك وال م�ن يقف 
بوجه إبداعك، لكن ك�ن حذراً يف خطواتك 

التي تتخذها فالعيون عليك
عاطفياً: تزدهر حيات�ك العاطفية ولديك 
قناع�ات معين�ة ال يس�تطيع الحبيب أن 

يغرها

مهنياً: بعض األمور التقنية تعيق تقدمك 
يف العمل، لكنك قادر عى تخطي املصاعب 

مهما بلغ حّدها
عاطفي�اً: كث�رة التأجي�ل يف ب�ّت األم�ور 
املصري�ة تهدد عالقت�ك بالرشيك، وتدفع 

إىل مزيد من التأزم

مهني�اً: تعان�ي من ابتع�اد الزم�الء رّبما 
ألس�باب قرّي�ة ال عالقة لك به�ا فيزداد 
ش�عورك بالوح�دة وبع�دم الق�درة ع�ى 
مواجهة يوم جدي�د عاطفياً: مواقف غر 
م�ّررة من الرشي�ك، بس�بب ردات الفعل 

التي ظهرت أخراً منك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – االس�م األص�ي للش�اعر أب�ي 
تم�ام – 2 – االس�م األول لرئي�س 
س�وفياتي راح�ل – رئي�س وزراء 
بريطان�ي راحل – 3 – بدأ – عالمة 
موسيقية – 4 – متشابهان – بلدة 

يف ع�كار بلبن�ان – 5 – يحبس – 6 
– عكس�ها أقف�ال – يحتف�ل به – 
7 – ثلث�ا حظ�ي – ماركة مكيفات 
هواء – 8 – جزيرة يف املتوسط – 9 

– هواء عليل – ال يباح .

1 – قص�ة فلس�فية لبك�ر ب�ن 
طفي�ل – 2 – عاصم�ة أمركية 
التينية – 3 – ينثر املاء – احرتم 
– نع�م باألجنبي�ة – 4 -  مدينة 
بريطاني�ة – 5 – نارص وعاضد 

– 6 – أس�م عل�م مؤن�ث – 7 – 
والي�ة أمركي�ة – فاع�ل – 8 – 
حب – بل�دة يف الجنوب اللبناني 

– 9 – دعمه – بالد .

سـودوكـو

املقادير: 
5 بطاطا، مقرشة ومقطعة مكعبات

300 غرام دجاج، مقطع مكعبات
3 طماطم، مقطع مكعبات

2 ك�وب عص�ر الطماط�م، الطازجة 
)طماطم مهروسة بالخالط(
2 ملعقة كبرة دبس فليفلة 

2⁄1 ملعقة صغره جوزة الطيب 
ملح حسب الذوق 

2 ملعقة كبرة زيت ذرة 
1 مكعب مرق دجاج 

طريقة تحضر يخنة دجاج وبطاطا
1. يف ق�در، يس�خن الزي�ت، تض�اف 
مكعبات الدجاج، تقلب حتى تش�قر، 
يض�اف ك�وب م�اء س�اخن وج�وزة 
الطيب ثم الطماط�م املقطعة، عصر 
الطماط�م والبطاط�ا املقطعة، تغمر 

باملاء الساخن.
2. يض�اف مكع�ب امل�رق ومعج�ون 
الفليفل�ة الحم�راء واملل�ح، يحرك ثم 
ت�رتك 45 دقيق�ة عى نار متوس�طة 

بدون غطاء.
3. تغلق النار، يرتك القدر عرش دقائق 
لرتت�اح اليخنة ، ثم تس�كب اليخنة يف 

طبق التقديم وتقدم.

خينة دجاج وبطاطا

فوائد البلوطمعلومات  عامة
البلوط عبارة عن شجرة معمرة قوية

يستعمل البلوط يف عالج االفرازات املهملية عند 
النساء والطريقة تكون بغي قرش البلوط

يفي�د البل�وط يف عالج رسطان الرح�م بمقدار 
فنجان صغر

يس�تعمل ق�رش البل�وط يف عالج س�لس البول 
والتبول الليي وذلك بغ�ي أوراقه ورشب املغي 

ملدة عرش ايام قبل النوم
يفيد يف عالج قروح الفم 
يفيد يف عالج الم االسنان

يفي�د البلوط كمقوي لالطفال واملس�نني وذلك 
بغي القشور و تحليتها بالسكر 

يفيد مغي قش�ور البل�وط يف التهابات وقروح 
الفم اذا استعمل كغرغرة

تفيد غرغ�رة قرش البلوط املغ�ي يف تخميد الم 
االسنان

يس�تخدم مغي القش�ور كغرغرة لعالج نزيف 
اللثة

تؤكل ثمار البلوط لعالج حموضة املعدة
توكل الثمار لعالج ضمور الكبد

تعم�ل ثم�ار البل�وط قه�وة لع�الج االس�هال 
والدوسنتاريا

املأكوالت البحرية تطيل العمر
بينت نتائج دراس�ة علمية ان الذين يتناولون 
املأكوالت البحرية بصورة منتظمة يعيش�ون 
أط�ول من اآلخري�ن، ون�ادرا م�ا يعانون من 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
ه�ذا االس�تنتاج توص�ل الي�ه علم�اء جامعة 
هارف�رد األمريكي�ة، الذين درس�وا املعلومات 
الطبي�ة عن حال�ة القل�ب واألوعي�ة الدموية 
الخاص�ة بثالث�ة آالف ش�خص م�ن مواطني 

الواليات املتحدة أعمارهم 65 سنة واكثر.
تضمنت هذه الدراسة التي استمرت 16 سنة، 
قياس ضغ�ط الدم بص�ورة دوري�ة منتظمة 
اإلصاب�ة  ح�االت  وتس�جيل  ال�دم،  وتحلي�ل 

بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية واس�باب 
الوفيات.

يقول الباحثون يف نتائج الدراسة التي نرشوها 
 ،« Annals of Internal Medicine« يف مجل�ة
»ان تناول األس�ماك البحرية بصورة منتظمة 
ودورية يعتر من الحميات الغذائية الصحية، 
حيث لم يسبق ان درست العالقة بني مستوى 
دهن الس�مك يف دم املس�نني والوفيات. أكدت 
نتائ�ج هذه الدراس�ة ان الحوام�ض الدهنية 
مفيدة ج�دا للقلب واألوعية الدموية، وخاصة 
عم�ر  س�نوات  تمنحه�م  حي�ث  للمس�نني، 

اضافية«.

ظه�رت يف البح�ر األحم�ر مؤخ�را جزيرت�ان 
جديدت�ان ، بالق�رب من ارخبي�ل الزبر التابع 
لليمن، نتيجة ثوران الراكني، خالل الفرتة بني 

اعوام 2011 -2013.
إن نش�وء الج�زر الركاني�ة م�ن األم�ور التي 
ل�م تدرس بص�ورة تامة، وتبقى آلي�ة تكونها 
غ�ر معروف�ة تمام�ا. ولك�ن مجموع�ة م�ن 
الجيولوجي�ني حصل�ت ع�ى فرص�ة فري�دة 
وتابعت عملية تكون وظهور هاتني الجزيرتني 
يف البح�ر األحمر. اتض�ح ان الجزيرتني تكونتا 
يف املرحل�ة األوىل من ث�وران الراكني وتراكمت 

عليه�ا الصخور الركانية املنصه�رة. وبعد ان 
صمم الجيولوجيون نموذجا لتشوهات قرشة 
الجزر املج�اورة، اس�تنتجوا ان طول الصدوع 
الجيولوجية قد يصل اىل عرشات الكيلومرتات.

ه�ذه املعطي�ات تش�ر اىل أن ارخبي�ل الزب�ر 
ق�د يكون ج�زءا م�ن منطقة نش�اط بركاني 
غ�ر معروف�ة. إن م�ا يؤكد هذه املس�ألة هو 
املعلومات العديدة عن الهزات األرضية املحلية 
يف البح�ر األحمر.ويذك�ر ان�ه يف ع�ام 2015 
ظه�رت يف املنطقة الجنوبي�ة للمحيط الهادئ 
جزيرة جديدة، بسبب ثوران بركان تحت املاء. 

جزيرتني جديدتني يف البحر األمحر

احتشد اآلالف من قناديل البحر 
الش�واطئ  قبال�ة  الضخم�ة 
مفاجئة،  بطريقة  الريطانية 
اآلن  حت�ى  يع�رف  أح�د  وال 
الس�بب الدقيق وراء هذا األمر 
أذرع  له�ا  الغريب.القنادي�ل 
يصل طولها إىل مرتين، ويبدو 
أن الس�بل قد تقطعت بها عى 
جزيرة بورتالند، دورست، مع 
انحس�ار املد. ويرجح الخراء 

ان توجه القناديل إىل الشاطئ 
كان بس�بب توف�ر الغ�ذاء يف 
الدافئة.وعادة  الشواطئ  بيئة 
ما تك�ون القنادي�ل موجودة 
أكث�ر يف املناط�ق االس�توائية 
مثل البحر األبيض املتوس�ط، 
وبالرغ�م م�ن أل�م لدغتها ال 
تعتر خط�رة، لكنه�ا يمكن 
الطف�ح  أم�راض  تس�بب  أن 

الجلدي.

قناديل البحر حتتشد قبالة السواحل الربيطانية

أم عمري
من هنا وهناك

حسني الساعدي

خ�رج أعراب�ّي ق�د واله الحج�اج بع�ض 
النواح�ي فأقام بها مدة طويلة، فلما كان 
يف بعض األيام ورد علي�ه أعرابّي من حيه 
فق�دم الي�ه الطع�ام. وكان إذ ذاك جائعاً 
فسأله عن أهله وقال: ما حال ابني عمر، 
ق�ال عى ما تح�ب قد م�أ االرض والحي 
رج�االً ونس�اًء. ق�ال فما فعل�ت أم عمر 

ق�ال صالحة أيضاً. قال فما حال الدار قال 
عام�رة بأهلها قال وكلبن�ا ايقاع. قال مأ 
الحي نبحاً قال فما حال جمي زريق. قال 
عى م�ا يرك. ق�ال فالتف�ت إىل خادمه، 
وق�ال ارف�ع الطع�ام فرفعه، ولم يش�بع 
األعراب�ّي، ثم أقب�ل عليه يس�أله وقال: يا 
مب�ارك الناصية أع�د عّي ما ذك�رت. قال 
س�ل عما بدا لك قال فما حال كلبي ايقاع، 
ق�ال مات قال وما ال�ذي أماته قال اختنق 

بعظمة م�ن عظ�ام جملك زري�ق فمات. 
قال: أو م�ات جمي زريق. ق�ال نعم. قال 
وما الذي أماته ؟ قال كثرة نقل املاء إىل قر 
أم عمر، ق�ال أو ماتت أم عمر قال، نعم. 
قال وما الذي أماتها قال كثرة بكائها عى 
عم�ر. قال أو مات عمر ؟ . قال نعم. قال 
وما الذي أماته ؟ قال س�قطت عليه الدار. 
قال أو سقطت الدار قال نعم. قال فقام له 

بالعصا ضارباً فوىل من بني يديه هارباً.
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مس���احة لل���راي

 يف زمن ما، كان أغرب هو اآلخر، تلخصت أمنياتي ومن حويل برشبة ماء 
باردة ونفحة هواء عذبة تجود بها مرّوحة س�قفية متهالكة ال تتقن فنون 
الغي�اب أواملراوغة.تكررت هذه األمني�ة التي كانت تبدو معقولة إىل حد ما، 
لتقف�ز إىل أرض الواق�ع من ب�ن ركام اإلحباطات اليومي�ة املتتالية يف زمن 
الحصار االقتصادي الذي جثم عىل قلوب العراقين سنوات تسعينية طويلة 

من القرن املايض، كفاصل قصري، قبل استئناف الحروب.
مرّت س�نوات عجاف من�ذ تلك األيام الت�ي عقدت فيه�ا عالقة صداقة 
وثيقة مع الذباب الذي ش�اطرني جلسات الدرس، يف حديقة املنزل الخلفية 

أواخر شهر يونيو يف واحدة من أقىس فصول الصيف العراقي الساخن.
كنت أحاول جاهدة الرتكيز يف أكوام من مراجع الشعر اإلنكليزي الحديث 
دون جدوى، فأي محاولة جادة لتجاهل الواقع الساخن ومحاولة السباحة 
يف امل�روج الخرض الت�ي تكتظ بها قصائ�د املرحوم )إليوت( ذات ش�تاءات 
لندنية عذبة، كانت تبوء بالفشل يف أرض )اليباب(. أما تلك القصائد الفريدة 
والن�ادرة التي كان يصفها النّقاد يف عرصه بأن كال منها حدث يف حد ذاته، 
فكانت عند حس�ن ظن الش�اعر، الذي رحل وتركنا خل�ف األحداث يف قاعة 
امتح�ان رطبة تحولت إىل نهر من العرق والهزائم، حتى دون س�رتة للنجاة 
ونحن نردد بفزع النس�اء و“الرجال الجوف”.. )هكذا ينتهي الكون.. هكذا 

ينتهي الكون.. ليس بالصيحة املدّوية، وإنما باألنن(.
يف ذل�ك الوقت، كان األمن العام لألمم املتحدة الس�يد كويف عنان -أتذكر 
هذا االس�م جيدا– يحدق يف املش�هد الساخن بصورته املستكينة وهي تقفز 
إىل مخيلتي كلما حاولت االسرتسال يف القصيدة، فتصفعني موجة حر دبقة 
مطّعمة بمذاق ذبابة كس�ولة تأبى أن تفارق وجهي، إال عندما يحن موعد 
نومها. أكلتني الحرية مرارا تلك األيام، وأنا أخاطب نفيس: ترى.. هل يعرفنا 
هذا السيد املبّجل؟ وهل تداعب مخيلته مشاهد الفقر واملعاناة التي يعيشها 
شعب بأكمله؟ هل يحمل خارطة العالم يف ملف أوراقه وهل ما زالت بالدنا 
يف مكانها املعتاد؟ كنت أش�ك يف ذلك، فحن خرج الس�يد املبجل من منصبه 
الرشيف -عىل ما أظن- خايل الوفاض إال من لعناتنا التي لم نكن نجرؤ عىل أن 
نصبها فوق رؤوس قريبة جدا علينا، خش�ية املوت، لم يكن لديه ما يقدمه 

لنا إال )إبداء قلقه( عىل األوضاع يف العراق، ولم يزد عىل ذلك شيئا.
هكذا س�ارت األم�ور ومازالت، والصيف ملّا يزل م�اردا يقبع عىل صدور 
العراقين عند أول الظمأ. طبعا تغرّي األمن العام لألمم املتحدة أكثر من مرّة 
وكل واح�د منهم صار يأتي بقيافته الكاملة، ليبدي ما ش�اء له مزاجه من 
)قل�ق( عىل املعذب�ن الذين باتوا يقّطرون عرقا وضج�را عىل دروب الحرب 
والفاقة. أيضا تغرّيت الوجوه، حتى استبدل الذباب مالمحي بمالمح أخرى 
ما زالت تجاه�د يف مذاكرة االمتحانات النهائية يف جامعات العراق العديدة، 
وع�ىل ما أظن، ما زالت قصائد الش�اعر )إليوت( تم�ارس إرهابها الفكري 
ع�ىل البعض الذي يرّص عىل تجاهل حمم الصيف الالهبة وإزعاجات الذباب 

ووقاحة إليوت، وقلة أدب جميع األمناء عىل األمم وغري األمناء منهم.
الف�رق الوحي�د الذي حققه تقادم عم�ر أزمة غياب التي�ار الكهربائي، 
أن املواط�ن الع�ادي ص�ار بإمكانه أن يش�تم –إضافة إىل الح�ر والكهرباء 
وعن�ان وإليوت- كل املس�اهمن اآلخرين يف تعميق مصائ�ب الناس، ابتداء 

باملسؤولن وليس انتهاء ب� )الذباب(.

كي�م  تدع�ى  أمريكي�ة  فنان�ة  ابتك�رت 
ألس�ربوكس طريق�ة جدي�دة إلب�داع لوحاتها 
الفني�ة م�ن خ�الل االس�تفادة م�ن القمامة 
الفارغ�ة،  الغازي�ة  املرشوب�ات  وعب�وات 
وتحويلها إىل لوحات فنية مميزة تحمل صوراً 
لش�خصيات تاريخي�ة. وتعم�ل ألس�ربوكس 
عىل مرشوعه�ا الفن�ي الفريد م�ن نوعه منذ 

ع�ام 2004، وجمع�ت له�ذا امل�رشوع ع�دداً 
كب�رياً من العب�وات الفارغة، ورس�مت عليها 
ص�وراً لش�خصيات تاريخية لها أث�ر كبري يف 
تاري�خ البالد.وبينما كان�ت الفنانة األمريكية 
تعي�ش يف مس�قط رأس�ها بوالي�ة كاروالين�ا 
الجنوبي�ة، أرادت أن تب�دع أعم�االً فنية تعيد 
إلقاء الضوء عىل بعض الشخصيات التاريخية 

يف تشارلس�تون.وبدأت كيم ألبرسوكس رسم 
صور ش�خصية أنيقة لهذه الشخصيات تارة 
عىل العاج، وتارة أخرى عىل عبوات املرشوبات 
الغازية تارة أخرى، وتلتزم باستخدام العبوات 
الت�ي تم س�حقها م�ن قبل األش�خاص الذين 
رشب�وا ما بداخلها، لالس�تفادة من االنثناءات 

والتجاعيد كمؤثرات حية يف لوحاتها.

أوقف س�ائق هولندي قط�اراً كان يقوده 
إلس�عاف هرة كانت موجودة ع�ىل القضبان، 
واصطحبه�ا إىل مستش�فى متخصص بهدف 
العالج.وج�رت خ�الل الرحل�ة ب�ن مدينت�ي 
أوتريخ�ت والهاي، حيث الحظ الس�ائق، الذي 
لم يتم الكش�ف ع�ن هويته، وج�ود هرة عىل 
القضب�ان، ما دفع�ه إليقاف القط�ار وإنقاذ 

اإلع�الم  وس�ائل  املصابة.وأش�ادت  القط�ة 
الهولندي�ة بترصف الس�ائق، وكذل�ك الركاب 
الذي�ن كان�وا عىل مت�ن القط�ار، إذ عربوا عن 
الس�ائق ع�رب وس�ائل  بإنس�انية  إعجابه�م 

التواصل االجتماعي “فيس بوك”.
وقرر السائق اس�تكمال رحلته إىل الهاي، 
وهن�اك أدخ�ل القط�ة إىل مستش�فى خاص 

بالحيوان�ات، حيث اضطر األطب�اء لبرت ذيلها 
وإح�دى أقدامه�ا األم����امي�ة، كم�ا أكدت 
االرتج�اج  تعان�ي  كان�ت  أنه�ا  املستش�فى 
وإصاب�ات يف األنف.ول�م توض�ح املستش�فى 
كيفية إصابة الهرة “جونا”، وهو االس�م الذي 
أطلقه عليها املسعفون، ولكنها أوضحت أنها 

تتعاىف بشكل جيد.

ي��وق��ف ق�ط�ارًا إلن��ق��اذ ه��رةفنانة حتول القاممة إىل لوحات مدهشة

نهى الصراف

ان الس�الح الرئي�يس يف مواجه�ة األره�اب يجب 
السعي لتحقيق أي شكل من أشكال الوحدة الوطنية 
وتوحي�د الخطاب الس�يايس بأتج�اه األصوات التي 
تؤي�د وتؤهل وتمول الدواعش ومراقبة وأس�تئصال 
املتهاونن ودعم معنويات الش�عب ومجهود الحشد 
الوطني وتنمية قابليات القادة العس�كرين وزيادة 
كفاءته�م باألعتماد عىل التدري�ب الحديث وخاصة 
حرب الش�وارع واملدن والحركات الليلية وأستخدام 
االساليب الحديثة يف التنظيم واالعداد للقوات األمنية 
أضاف�ة اىل االع�الم املؤثر ع�ىل الرأي الع�ام وأعتماد 
سياس�ة خارجي�ة مع الدول عىل ض�وء املواقف من 
الدواع�ش والرتكي�ز ع�ىل ه�دف دح�ر وهزيمتهم 
فالوحدة العس�كرية والسياسية والعقيدة التعبوية 
والتدري�ب عوامل األنتصار واألس�تخبارات املنظمة 
مراقب�ة  كذل�ك  بالع�دو  الهزيم�ة  الح�اق  يمك�ن 
السياس�ية  القي�ادات  الجواس�يس والعم�الء م�ن 
والعسكرية ثم دور وسائل االعالم واملنابر والخطباء 
وأقام�ة املؤتمرات والن�دوات لتحفيز حت�ى الجبان 
ليدافع عن نفسه أمام هذه الوحوش والعسكري ال 
يقات�ل ويصمد دون أيمان وتجن�ب الكذب واألفرتاء 
واملزاي�دات عىل األخرين والتميي�ز ومعرفة الصديق 
من العدو وتشخيص ومراقبة املتعاونن مع األرهاب 
وخلق قيادات سياس�ية وعس�كرية كفوءة وماهرة 
ومخلص�ة يف الس�لم والح�رب وتكم�ن مس�ؤولية 
الشعب أن يعمل ويراقب ويحاسب ألنه الذي يكتوي 
بنار الحرب ويضحي بدمائه هو الذي يقذف بالقادة 
العس�كرين خارج امليدان املتخاذل�ن منهم ويدفع 
بالسياس�ين لتصدر املسؤولية ويلهب األرض تحت 
أقدام املش�بوهن يجب أن يكون املقاتل صياد ماهر 
وليس مجرد فصيل يقوده ضابط وتجنب أن تكون 
األمة فريس�ة للضغوط�ات مما يتع�رض مصريها 
للخطر وأدامة مستوى اليقظة املستمرة وتشخيص 
تس�ليح الدواعش وتدريبهم وتمويله�م وتنظيمهم 
وتأمن القيادة املثالية ورضورة توفري أرادة الصمود 
وأتباع اس�لوب املناورة والحرب الرسيعة والخاطفة 
والنرص آت عىل هذه اآلفات لكرس ش�وكة الدواعش 
بهمة وس�واعد النجباء والرشفاء ودرساً قاسياً من 

سار عىل دربهم ونهجهم املشن.
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