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عــــام عـــلـــى مـــعـــركــــة الــوجــــود

ثورة احلشد الكربى
الـمـرجـعـيــة أفـشـلــت مـخـطـطــات الـتـقـسـيــم

     المستقبل العراقي / فالح الشامي

ف�ي مثل هذه األيام من العام الماضي, كان الع�راق على حافة الهاوية حيث 
سقطت المدن العراقية واحدة تلو األخرى بيد »داعش«, في مشهد درامي »يفوق 
الخي�ال«, حتى أن الخطر اخذ يداهم العاصمة بغداد, لكن المرجعية الدينية العليا 
س�ارعت الحتواه الموقف بفتوى الجهاد الكفائي لينتج عنها )الحشد الوطني(, 
كق�وة ردع عس�كري, تعي�د الطمأنينة للعراقيين بعد »االنكس�ار« الذي ش�هده 

الجيش العراقي بفعل »تآمري«.
وبي�ن فت�رة التش�كيل والتدريب التي اس�تغرقت وقتاً قياس�ياً, بات الحش�د 
الش�عبي صمام أمان العملية السياس�ية والدولة العراقية, وه�و الظهير القوي 
للجي�ش العراقي والق�وات األمنية, ومحط آمال المش�ردين بالعودة إلى ديارهم 
ف�ي المدن المغتصب�ة, ألنه القوة العس�كرية التي تمتل�ك اإلرادة والعزيمة على 
منازلة وهزيمة  »داعش« المدعوم دولياً. وبعد اإلعالن عن تشكيله عقب سقوط 
مدين�ة الموصل في العاش�ر من ش�هر حزيران من العام الماضي وضع الحش�د 
الش�عبي حماية المقدس�ات في مدينة س�امراء ضمن أولياته ونجح في المهمة 
التي تعد بمثابة دق آخر مس�مار في نعش »الطائفية« التي كان مخطط لها عبر 
هذا الس�يناريو. وبعد درء الفتنة, راح الحش�د الش�عبي يزحف باتجاه المناطق 
المغتصب�ة حس�ب أولوي�ة المخاط�ر المحدقة, لتجن�ب حصول إب�ادة جماعية 
على أس�اس طائفي, وكان ف�ك حصار ناحية آمرلي ف�ي محافظة صالح الدين, 
الضربة الموجعة ل�«داعش« في ابرز معاقلهم السيما وان المحافظة كانت تحت 
س�يطرة تلك العصابات في وقتها. وأعقب انتصار امرلي, راح الحش�د الش�عبي 
يحق انتص�ارات كبيرة وفي جبه�ات مختلفة ومنها أح�كام القبضة على جرف 
الصخر)جرف النص�ر( حاليا, وديالى وصالح الدين وإط�راف بغداد وغيرها من 
المناطق الس�اخنة. وقد اليصدق االخرون, بان االف من مقاتلي الحشد الشعبي, 
التحقوا بس�احات القتال وتركوا ابنائهم بال رغيف خبز, ايمانا منهم بان معركة 

الوطن المقدسة, هي أهم بكثير من قوت عوائلهم.
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صواريخ متطورة تزيد من انتكاسة »داعش« باالنبار.. واألمن الربملانية: لدينا سالح يكفي للمعركة
الحشد يهزم »حرب المفخخات«

    المستقبل العراقي / عادل الالمي

»ح�رب  اس�ترات���يج��ية  أن  ي����ب�دوا 
المفخخات« بات�ت دون جدوى تذكر مع دخول 
الصواريخ األمريكية المتطورة للخدمة الفعلية, 

فهجمات »داعش« التي ش�نها أمس السبت في 
مناطق مختلفة في االنبار باءت جميعها بالفشل 
لتضاف إلى سجل هزائمه المتالحقة في اآلونة 
األخي�رة. وقال قائ�د عمليات بغ�داد عبد االمير 
الش�مري، أن قوة أمنية تمكنت من صد هجوما 

لتنظيم »داع�ش« بأربع مفخخ�ات في الكرمة 
بواس�طة صواريخ ال��AT4 األميركية. وأردف 
الش�مري قائالً, ان »تنظيم داع�ش هاجم، فجر 
السبت، الخطوط األمامية للقطعات العسكرية 
ف�ي قضاء الكرم�ة غرب االنبار بواس�طة اربع 

عجالت مدرعة مفخخة يتقدمها بلدوزر مدرع، 
في محاولة الختراق الخطوط«، مبينا ان »ابطال 
فوج اس�تطالع قيادة العمليات تصدوا للهجوم 
بواس�طة صوراي�خ AT4 االميركي�ة«. وأضاف 
الش�مري انه »تم قتل جميع المهاجمين باسناد 

طيران التحالف الدولي«، مشيرا الى ان »قناصة 
الف�وج يقوم�ون حاليا بقت�ل عناص�ر التنظيم 
الذي�ن يحاول�ون اخالء جثثه�م«. وتحدث وزير 
الدفاع ع�ن دخول أن صواريخ AT-4 األمريكية 
للخدمة. وق�ال العبيدي على صفحته في موقع 

التواصل االجتماعي )فيس�بوك(، إن »صواريخ 
AT-4دخل�ت الخدمة وفج�رت 4 مفخخات من 
بينها بلدوزر مدرع يقودها انتحاريون الختراق 

الخطوط األمامية في قضاء الكرمة«. 
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أوغلو يشخص وزارات تتعامل بـ »استعالء« مع الرتكامن ويؤكد: سنستجوهبا
     المستقبل العراقي / فرح حمادي

بحث رئيس البرلمان س�ليم الجبوري مع الرئيس االميركي باراك اوباما 
ونائبه جو بايدن تس�ريع تسليح ابناء العشائر السنية في غرب البالد لطرد 
تنظي�م »داع�ش« من مناطقه�م ودمجهم في قوات الجيش والش�رطة كما 

حصل على مساعدات أميركية إضافية للعراق بقيمة تسعة ماليين دوالر.
واجتمع رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري في واشنطن مع الرئيس 
االميرك�ي ب�اراك اوباما بحض�ور نائب الرئيس ج�و بايدن واعض�اء الوفد 
العراق�ي حيث جرى على مدى س�اعتين بحث االوضاع االمنية والسياس�ية 
ف�ي العراق، وتط�ورات الحرب ض�د تنظيم »داع�ش« حيث ثم�ن الجبوري 
دور الوالي�ات المتحدة في قيادة التحالف الدول�ي لدعم العراق في مواجهة 
التنظيم المتطرف.كما تناول البحث خالل االجتماع الذي عقد في واش�نطن 
سبل االسراع بتسليح العشائر بشكل عاجل ومباشر بالتنسيق مع الحكومة 
العراقي�ة واعطائهم دوًرا كبيًرا وفاعاًل من اجل االس�تفادة من خبرتهم في 
معرف�ة طبيعة االرض ومن اجل تعزيز عنص�ر االرادة في مواجهة التنظيم 
المتطرف تمهيدا لدحره من أرض العراق وكذلك دمج مقاتلي العشائر ضمن 
تش�كيالت الجيش والشرطة العراقية. وقد اتفق الطرفان -وفقاً لبيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، على اهمية زيادة الدع�م الجوي للقوات 
العراقي�ة المقاتلة، وتحش�يد الجه�ود المحلي�ة والدولية إلغاث�ة النازحين 

وإعمار المناطق المتضررة جراء المعارك. 
م�ن جهته، قال البيت األبيض أن جو بايدن اجتمع مع الجبوري في مقر 
إقامته ثم اجتم�ع معه الحقا في البيت األبيض حيث حضر أوباما االجتماع 

لبحث الحرب المستمرة ضد مسلحي تنظيم »داعش«. 
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بغداد بخري أهيا السادة
     التحليل السياسي /غانم عريبي

السياس�يين  م�ن  ع�دد  يق�دم 
واالعالميي�ن والن�واب العراقيي�ن 
يومياً وعلى مدار 24 س�اعة خدمة 
مجاني�ة لداع�ش بالق�ول ان بغداد 
غي�ر مه�ددة م�ن قب�ل االرهابيين 
المواط�ن  ف�ي محاول�ة لتطمي�ن 
العراق�ي على الح�ال البغدادية في 
وقت بدأت تلك التصريحات تش�كل 
السياس�ي  للتصعيد  م�ادة دس�مة 
الن�واب  بع�ض  االمن�ي!  والقل�ق 
والسياس�يين العراقيي�ن ينطلقون 
من ك�ون »التهديد« م�ادة اعالمية 
للتروي�ج ع�ن بضاعة سياس�ية او 
حزبي�ة ض�د او م�ع الحكومة في 
حي�ن ان المس�الة ف�ي المحصل�ة 
التصري�ح  م�ن  كمي�ات  النهائي�ة 
والتعبئة االعالمية التي تؤتي اكلها 
مزي�دا م�ن القل�ق على المس�توى 
الش�عبي وفي الطبقات المجتمعية 
والش�غل  التحلي�ل  ع�ن  البعي�دة 
السياس�ي واالحت�كاك اليومي في 
المسالة العس�كرية مع داعش في 
مقابل ش�غل سياس�ي بين الفرقاء 
السياس�يين يقوم على اس�تخدام« 
التهدي�د« لغ�ة للتصعيد والتس�عير 
والح�رص  يتواف�ق  ال  م�ا  وه�و 
الوطني باي شكل من االشكال وقد 
يصل الى مستوى الخيانة الوطنية 
المعلوم�ات االمنية  العظمى. ف�ي 
المؤكدة ليس هنالك ش�يء اس�مه 

تهدي�د داعش�ي لبغ�داد ب�ل هنالك 
ضربات كبيرة ومؤثرة الخوتنا في 
س�رايا المقاومة والجيش العراقي 
والحشد الش�عبي لقواعد مهزومة 
لداع�ش ف�ي كافة قواط�ع الحرب 
الوطني�ة وح�رب التحري�ر واقرب 
نقط�ة تم�اس م�ع داع�ش واقعيا 
تبعد اكثر من 50 كيلومترا عن اول 
خط تم�اس م�ع الح�دود االدارية 
التش�كيالت  وكل  العاصم�ة  ف�ي 
والخالي�ا الداعش�ية القريب�ة ه�ي 
عل�ى  تق�وى  وال  ضعيف�ة  خالي�ا 
التهدي�د باالس�لحة الثقيلة النها ال 
تصل الى خط التم�اس مع الحدود 
االدارية للعاصمة فأين هو التهديد 
الذي يتحدث عنه بعض السياسيين 
الضربة  العراقيي�ن؟!. في  والنواب 
السريع  الداعشية االولى واالنهيار 
الذي ح�دث في قطعات الجيش في 
الموص�ل واالنبار وتكريت لم تصل 
داعش الى خط التماس مع الحدود 

االدارية ومحيط العاصمة وهي عز 
التقدم واالنهيار الس�ريع لقطعات 
م�ن الجيش العراقي بفعل الفس�اد 
المس�ؤولية  وغي�اب  والخيان�ة 
الوطني�ة فكي�ف تصل داع�ش الى 

العاصم�ة ونح�ن الي�وم ف�ي ع�ز 
االنتص�ارات والق�وة واالس�تعداد 
والمنع�ة والتعبئة الوطنية في ظل 

وجود وعي ممانع ومقاومة باسلة 
ووحدة وطنية؟. هؤالء السياسيون 
والن�واب يرتكب�ون جناي�ة وطنية 
قب�ل ارت�كاب جناي�ة ف�ي التحليل 
االم�ن  االمن�ي والسياس�ي بح�ق 

الوطني حين يتصورون ان الدعاية 
السياس�ية الصفراء تدفع المواطن 
باذياله�م  التمس�ك  ال�ى  العراق�ي 

الن�اس  كان  كم�ا  به�م  والتعل�ق 
يتعلقون باس�تار الكعبة!. الواجب 
الوطن�ي على الضابط والسياس�ي 
االمن�ي  والمس�ؤول  والوزي�ر 
والنائب ابعاد االخط�ار والتاثيرات 

والمداهم�ات  للح�روب  النفس�ية 
االمنية والسياس�ية التي قد تصيب 
م�ن المواط�ن والكت�ل المجتمعية 

النفس�ية  المس�الة  وبن�اء  مقت�ال 
الفكري�ة  للق�وة  واالع�داد  بق�وة 
والتحم�ل الوطن�ي ف�ي مواجه�ة 
العدو المتربص وهو ماجرت عليه 
االحوال في الشعوب والمجتمعات 

وواجه�ت  حروب�ا  خاض�ت  الت�ي 
المس�لحة  المجموع�ات  اه�وال 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة واالتح�اد 

ونيكاراغ�وا  الس�ابق  الس�وفياتي 
وكوبا وعموم امريكا الالتينية ولم 
يح�دث م�رة ان جرب سياس�ي او 
نائب حظه بمعلومة خاطئة تتعلق 
باالمن النه في الحقيقة س�يواجه 

تحقيقا قاس�يا ومسائلة ليس فيها 
»عدالة االصدق�اء ونظرية التوافق 
السياس�ي« و«لفلف�ة الموض�وع« 
كم�ا كان والزال يج�ري في الدولة 
العراقي  القض�اء  ادعو  العراقي�ة!. 
باعتباره الضمير والجهاز الوطني 
الوطنية  الس�يادة  المس�ؤول ع�ن 
الح�دود واج�راء االحكام  وحرمة 
فت�ح مل�ف مس�اءلة اي مس�ؤول 
ف�ي الدول�ة وزي�ر او عس�كري او 
نائب يتحدث عن مس�ائل في االمن 
القومي من باب االجتهاد والتاويل 
المس�الة  ان  اليمانن�ا  والتحلي�ل 
االمنية القومية في البلد اليفترض 
ان تخض�ع للتاوي�ل والتحليل فهي 
ليس�ت قصيدة ولن تك�ون مطولة 
ش�عرية تعل�ق على باب مك�ة!. اذا 
كان�ت الق�وى السياس�ية متفق�ة 
عل�ى ان التتف�ق ف�ي اط�ار ضبط 
االوض�اع التحليلي�ة ف�ي االع�الم 
و«كل واح�د يحج�ي بكيف�ه« فان 

القض�اء العراقي باعتباره الفيصل 
في المنازعات السياس�ية وقضايا 
الس�يادة والح�دود واالمن القومي 
الدخول على الخ�ط لضبط االيقاع 
السياس�ية  المس�الة  وتكيي�ف 

والتصريحات على االلتزام بمعايير 
االمن القومي واالخالص للمس�الة 
االمنية الوطنية واعتبارها مقدسا 
اليمك�ن الم�س في�ه او اخضاع�ه 
للتاوي�ل غير الم�دروس تماما مثل 
القران الذي يخضع التاويل فيه الى 
الش�روط التفس�يرية التي التخرج 
الن�ص من دائ�رة ش�رطه التنزيلي 
والتخرجه عن واقعيته في معالجة 
الواق�ع المجتمع�ي. نقولها ونحن 
نمل�ك كل المعلوم�ات االمني�ة من 
المص�ادر الوطني�ة وم�ن مختلف 
ان  المس�ؤولة  العراقي�ة  الجه�ات 
بغ�داد بخير وس�تبقى عصية على 
التم�رد والتهديد والع�دوان ففيها 
رج�ال وماليي�ن مس�لحة وط�وق 
امني اليمكن تجاوزه وان كلف ذلك 
نزول »االطلس�ي االمريك�ي« مرة 
اخرى على مياه الخليج واالشتباك 

مع رجال العاصمة!. 
 اكبر ضمانة ان بغداد التستطيع 
داعش التفكير باختراقها الس�مها 
ومكانته�ا ورجاله�ا وااله�م عدم 
وج�ود حاضنة لها كم�ا تم لها ذلك 

في الموصل وتكريت.
 ان العاصم�ة العراقي�ة عصية 
عل�ى االنقالب الع����س�كري كما 
ه�ي عصية عل�ى اي�ة محاولة واذا 
جرت فانها س�تذبح وس�تنحر في 
اول جول�ة على يد بواس�ل الحش�د 
والمقاوم�ة الذين اليعرفون اال الله 

والعاصمة واهلها.

األنصاري يبحث مع وفد من ابناء بدر القوانني اخلالفية يف الربملان
      بغداد/ المستقبل العراقي

بحث األمين العام المساعد 
لمنظم�ة بدر ووزي�ر البلديات 
الكريم  العامة عبد  واإلش�غال 

يون�س األنص�اري م�ع وف�د 
من أبناء بدر, آخر مس�تجدات 
واألمن�ي  السياس�ي  الوض�ع 
ف�ي الع�راق, و أه�م القضايا 
والقوانين الخالفية, فضال عن 

العمل التنظيمي للمنظمة.
وناقش األنصاري مع وفد 
األح�زاب  قان�ون  المنظم�ة, 
العالق في البرلمان, وإمكانية 
ال����مس�تقبل  ف�ي  أق�راره 

القري�ب«, كم�ا بح�ث قانون 
واه�م  اإللزامي�ة  الخدم�ة 
في  الس��ياس�ية  القض��اي�ا 

المشهد العراقي«.
م�ن جان�ب آخ�ر, ناق�ش 

األنص�اري مع البدريين العديد 
من األمور الحزبية والتنظيمية 
الداخلية الخاصة بعمل منظمة 
بدر في خط�وة إليجاد الحلول 

لبعض المعوقات.

وزير الدفاع: فتوى اجلهاد الكفائي حفظت
 وحدة الوطن

     بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر وزي�ر الدف�اع خال�د 
أن  الس�بت،  أم�س  العبي�دي، 
فت�وى المرج�ع الديني الس�يد 
للجه�اد  السيس�تاني  عل�ي 
الكفائي حفظ�ت وحدة الوطن 
التقسيم،  مخططات  وأجهضت 

مبين�اً أن مش�اركة الحش�د في 
معارك التحرير هي تجسيد حي 
لوحدة مصي�ر العراقيين. وقال 
العبي�دي ف�ي بي�ان إن »فت�وى 
الجهاد الكفائي للمرجعية العليا 
حفظت وحدة الوطن وأجهضت 

مخططات التقسيم«.
وأضاف أن »مشاركة الحشد 

الش�عبي المجاه�د ف�ي معارك 
لقي�م  ح�ي  تجس�يد  التحري�ر 
الوط�ن العلي�ا ولوح�دة مصير 
الى  م�����ش�يراً  العراقيي�ن«، 
أن »قواتن�ا الباس�لة وحش�دنا 
واب����ن�اء  المج�������اه�د 
العش�ائر عماد الوطن وس�بيله 

نحو االنتصار الناجز«.

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال االمي�ن الع�ام لحرك�ة 
الجهاد والبناءقائد سرايا الجهاد 
في الحشد الشعبي حسن الساري 
، أمس السبت، ان »الحشد صاحب 
وتحري�ر  بالهج�وم  المب�ادرة 
المناط�ق في االنب�ار والجبهات 
االخ�رى«، الفتاً إلى ان »الحش�د 
الش�عبي يرافق�ه النص�ر اينم�ا 
ذهب لتحري�ر االراضي من دنس 
عصابات داعش االرهابية«.وذكر 
الساري خالل كلمته في فعاليات 
والنص�ر  الش�هادة  مهرج�ان 
لتكريم ش�هداء الحش�د الشعبي 
الذي إقامته سريا الجهاد الجناح 
العسكري لحركة الجهاد والبناء 
ف�ي بغداد ان »الحف�ل اليوم جاء  
لنستلهم من الش�هداء كل معان 

البطولة وااليثار.
م�ع  »الحش�د  ان  وأوض�ح 
القوات االمنية اصحاب المبادرة 
بالهجوم ولك�ن عند توقف ابناء 
الحش�د في المع�ارك خاصة في 
بي�د  المب�ادرة  تحول�ت  االنب�ار 
الرمادي  داعش وس�يطرت على 
وبع�د العودة للمش�اركة رجعت 
الشعبي  الحش�د  بايدي  المبادرة 
كونه�م  االمني�ة،  والق�وات 

يحققون النصر اينما ذهبوا«.

     بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد رئيس اقليم كردس�تان 
مس�عود بارزاني، أمس الس�بت، 
ي�وم 20 م�ن ش�هر آب المقب�ل 
االنتخاب�ات  إلج�راء  موع�داً 
الرئاسية في االقليم، فيما طالب 
الجهات المعنية باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلدارة العملية االنتخابية.

وقال رئيس ديوان رئاس�ة إقليم 
كردس�تان فؤاد حسين في بيان 
ني�وز  العراق�ي«  »المس�تقبل 
نس�خة من�ه، إن »رئي�س إقلي�م 
بارزان�ي  مس�عود  كردس�تان 
أصدر مرس�وماً بإجراء االقتراع 
إقلي�م  رئي�س  النتخ�اب  الع�ام 
كردس�تان«، مبيناً أن »المرسوم 
ح�دد ي�وم 20 م�ن آب المقب�ل 
االنتخاب�ات«. إلج�راء  موع�داً 

وأض�اف حس�ين أن »المرس�وم 
جاء اس�تناداً إلى قانون رئاس�ة 
إقليم كردس�تان لس�نة 2005«، 
مش�يراً إل�ى أن »بارزان�ي طلب 
من الجه�ات المعنية اتخاذ كافة 
االجراءات الالزمة إلدارة العملية 
ديمقراط�ي  االنتخابي�ة بش�كل 
القواني�ن  وح�ر مراع�اة كاف�ة 
المتعلقة بهذه المسألة وتطبيق 
المعايير الدولية«. وتجري حالياً 
لجن�ة مؤلفة م�ن 21 عضواً من 
الكيانات السياسية واألكاديميين 
إلع�داد مس�ودة دس�تور إلقليم 
كردس�تان، فيم�ا تطال�ب ع�دد 
من األحزاب السياس�ية الكردية 
بإنتخاب رئيس إقليم كردس�تان 

من خالل البرلمان.

الساري: احلشد صاحب 
املبادرة باهلجوم 

بارزاين حيدد 20 آب موعدًا 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 

»حشد« تؤكد هروب متهمني يف جمزرة سبايكر 
وتدعو إىل تدويل التحقيق

السعدية تعلن إنجاز مرشوع »اخلندق األمني الكبري«

     بغداد / المستقبل العراقي

حذرت حملة »حش�د«، أمس السبت، من 
تس�ويف قضية التحقيق بمجزرة س�بايكر 
م�ن قب�ل اللج�ان الحكومي�ة والبرلمانية، 
وفيما اشارت الى سفر العديد من المتهمين 
او المشتبه بهم بارتكاب المجزرة الى خارج 

البالد، دعت الى تدويل التحقيق بالمجزرة.
الوطني�ة  الش�عبية  »الحمل�ة  وقال�ت 
الئح�ة  عل�ى  الع�راق  تفجي�رات  إلدراج 
جرائم اإلبادة الجماعية )حش�د(« في بيان 

اصدرته بمناس�بة الذك�رى األولى لمجزرة 
»س�بايكر«، إن »مرور عام كامل على ابشع 
مج�زرة ارتكبتها العصاب�ات اإلرهابية بعد 
احداث العاش�ر من حزيران الماضي باعدام 
نحو 1700 ش�اب من طلبة قاعدة س�بايكر 
الجوي�ة في محافظ�ة صالح الدين يش�كل 
ضربة للعدال�ة وذوي الضحايا الذي مازالوا 
في مرحلة بح�ث مضنية عن مصير وجثث 
ابنائهم«. وأضاف�ت الحملة أن »اللجنة التي 
ش�كلها مجلس النواب وامضت اش�هر عدة 
في التحقيق خرجت بتقرير انش�ائي مخيب 

لآلمال دفع بمجلس النواب نفسه الى رفضه 
وإع�ادة التحقي�ق بالمج�زرة م�ن جديد«، 
معربة عن اس�فها ل�«اس�تمرار التس�ويف 
والمماطلة وتس�ييس المل�ف، مما ادى الى 
هروب العديد من المتهمين والمش�تبه بهم 

الى خارج العراق«.
ودع�ت الحملة ف�ي بيانها ال�ى »تدويل 
التحقيق بمج�زرة س�ب���ايكر بعد اخفاق 
اللج�ان الحكومي�ة والبرلمانية ف�ي ذلك«، 
مش�يرة الى أن »تدوي�ل التحقي�ق قد يوفر 

هامشا من العدالة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية ناحية السعدية في محافظة 
ديال�ى، أم�س الس�بت، ع�ن انج�از مش�روع 
»الخن�دق االمن�ي الكبير« في محي�ط الناحية، 
دخ�ول  س�يمنع  المش�روع  أن  ال�ى  مش�يرًة 

المفخخ�ات والمتس�للين. وقال مدي�ر الناحية 
احمد الزركوش�ي، إن »الجهد الهندسي للقوات 
االمنية بالتعاون مع م�الكات الدوائر الخدمية 
انجز مشروع الخندق االمني الكبير البالغ طوله 
10كم والذي جرى حفره في محيط الناحية من 
الجهة الشمالية والش�رقية«، مبينا ان »الهدف 

من ذلك ه�و قطع جمي�ع الطرق النيس�مية«. 
وأضاف الزركوشي أن »المشروع انجز بجهود 
ذاتية وبفترة زمنية ال تتجاوز الثالثة اسابيع«، 
مش�يرا الى أن�ه »يمث�ل ضمانة امني�ة وقائية 
تمنع دخول المفخخات والمتس�للين وتطمئن 

النازحين العائدين لمناطقهم«.

     بغداد / المستقبل العراقي

الرئي�س  مب���ع�وث  أك�د 
الدول�ي  للتحال�ف  األميرك�ي 
بري�ت ماكورغ، أمس الس�بت، 
سيس�اعدالعراق  التحال�ف  أن 
الجن�ود  ع�ن  الكش�ف  ف�ي 
إلى أن  »الفضائيي�ن«، مش�يراً 
قط�ع  ال�ى  ذاهب�ة  الحكوم�ة 

رواتبهم.
ونقلت صحيفة »واش�نطن 
اكزامن�ر« ع�ن ماك�ورغ قوله 
إن  صحاف�ي،  مؤتم�ر  خ�الل 
»العراقيي�ن ذاهب�ون الى قطع 
روات�ب اولئك االف�راد الذين لم 
يع�ودوا ف�ي صف�وف الجيش 
والش�رطة ونحن نعتق�د أنهم 
3000 وظيفة  يقومون بفت�ح 

على الفور في اقسام محافظة 
س�وف  الع�دد  وه�ذا  االنب�ار 

يرتفع«.
وأض�اف ماك�ورغ أنه »في 
الوقت الذي أعلنت فيه الواليات 
المتحدة إرس�ال قوات إضافية 
الع�راق، فه�ي ستش�مل  ال�ى 
أن  يمك�ن  مستش�ارين  أيض�ا 
يساعدوا الجيش في التخطيط 
مبين�اً  واللوجس�تي«،  اإلداري 
أن�ه »على الرغم م�ن ان قضية 
ش�يء  ه�و  الروات�ب  قوائ�م 
تعمل علي�ه الحكومة العراقية 
لكننا سنس�اعدهم على المدى 
ع�ن  النائ�ب  وكان  الطوي�ل«. 
ائت�الف دول�ة القان�ون عباس 
البيات�ي طالب ف�ي )18 كانون 
الثان�ي 2015( وزارت�ي الدفاع 

إج�راءات  باتخ�اذ  والداخلي�ة 
»صارم�ة« بح�ق الفضائيي�ن، 
مش�ددا على ض�رورة التدقيق 
والتمحيص في األسماء الواردة 
في لوائ�ح الرواتب، فيما اعتبر 
أن وجود فضائيين في األجهزة 
األمني�ة ال يعن�ي حرمانها من 

الدرجات الوظيفية.
يذكر أن القائد العام للقوات 
العب�ادي  حي�در  المس�لحة 
كش�ف، في )30 تشرين الثاني 
أل�ف   50 إلغ�اء  ع�ن   ،)2014
»فضائيين«  لمنتسبين  وظيفة 
ف�ي وزارة الدفاع خالل ش�هر 
واح�د، فيما دع�ا البرلمان إلى 
التعاون م�ع الحكومة لتحقيق 
والعمل  االقتص�ادي  اإلص�الح 

على مكافحة الفساد.

     بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر امني بمحافظة صالح الدين، أمس 
الس�بت، بأن س�بعة من عناصر )داع�ش( قتلوا 
بقصف للقوة الجوية العراقية بمنطقة الصينية، 
غربي قض�اء بيجي، ش�مالي تكري�ت،)170 كم 
ش�مال بغ�داد( . وق�ال المص�در، إن »طائ�رات 
الق�وة الجوية قصفت عجلتي�ن تابعتين لتنظيم 
)داع�ش( بمنطقة الصينية غرب�ي قضاء بيجي، 
)40 كم شمالي تكريت( اسفرت عن مقتل سبعة 
عناصر من )داعش( وتدمير العجلتين«. وأضاف 
المص�در الذي طلب عدم ذكر اس�مه أن »العملية 
اس�تندت الى معلومات اس�تخبارية دقيقة«، من 
دون اعط�اء المزيد م�ن التفاصيل. وكان مصدر 
أمني ف�ي محافظة ص�الح الدين افاد بأن س�تة 
م�ن عناصر الق�وات االمنية المش�تركة اصيبوا 
بج�روح متفاوتة بهجوم مس�لح نف�ذه عناصر 

تنظيم )داعش( اس�تهدف نقط�ة تفتيش امنية، 
جنوب�ي قضاء بيجي، ش�مالي تكريت، )170 كم 

شمال بغداد(.
وشهدت محافظة صالح الدين، اليوم السبت، 
مقتل واصابة 14 عنصرا من القوات المش�تركة 
على األقل بثالث�ة تفجيرات انتحارية بس�يارات 
مفخخة استهدفت مقرا عسكريا، جنوبي قضاء 

بيجي، شمالي تكريت، )170 كم شمال بغداد(.

التحالف الدويل: سنساعد العراق يف الكشف
 عن الفضائيني

القوة اجلوية العراقية تطيح بسبعة عنارص 
من »داعش« يف بيجي

كيف يصل »داعش« الى العاصمة ونحن في عز االنتصارات والقوة ؟!

    بغداد / المستقبل العراقي

اته�م مقرر البرلم�ان نيازي معمار اوغلو، أمس الس�بت، وزارات 
ل�م يس�مها بالتعامل ب�«اس�تعالء وفوقي�ة« مع طلب�ات المواطنين 
التركم�ان، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنبيه وزرائه والكف 
ع�ن التعامل »بنظرة ضيق�ة«، فيما أكد أن هذه الوزارات مش�خصة 

وسيتم استجوابها في بداية الفصل التشريعي الجديد.
وق�ال اوغل�و في بيان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »بع�ض ال�وزارات ما زالت تتعامل باس�تعالء وفوقي�ه مع طلبات 
المواطنين التركمان«، مش�ددا بالقول، »لن نس�كت عن ذلك وسنعلن 
أس�مائهم لإلع�الم، وه�ي مؤام�رة إللغ�اء جغرافي�ة التركم�ان من 
الخارط�ة العراقية«.وأض�اف اوغل�و، أن »هذه الوزارات مش�خصه 
لدينا، وهي ترتكب مخالفة دس�تورية واضحة جدا بتعاملها المشين 
هذا«، موضحا أن »التركمان ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية حتى 
تتص�رف تلك ال�وزارات معه�ا بتلك الطريق�ة كما كان يفع�ل النظام 
البائد«. وتابع، »إننا سنستجوبهم في مجلس النواب في بداية الفصل 
التشريعي الجديد إن استمروا بهذه التصرفات غير المقبولة، مطالباً 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي ب�«توجيه وزرائه وتنبيههم والكف عن 
التعامل بنظره ضيقه للتركمان، ألنهم اقسموا على خدمة العراقيين 

جميعا دون تمييز«.

أوغلو يشخص وزارات تتعامل بـ »استعالء«
 مع الرتكامن ويؤكد: سنستجوهبا
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          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شمول الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة 
الدراس�ية 2009-2010 فصاع�داً بالقبول للس�نة الدراس�ية المقبلة في دراس�ة أدنى واختصاص 
مغاير. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر جبر العبودي في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني وافق على شمول الطلبة المرقنة قيودهم اعتبارا 
من الس�نة الدراس�ية 2010/2009 فصاعدا بالقبول للس�نة الدراس�ية 2015/ 2016 في دراس�ة 
أدن�ى واختصاص مغاير وفقا للم�ادة 19 من التعليمات االمتحانية النافذة رقم 134 لس�نة 2000 
وتعديالتها«. وأضاف العبودي أن »القرار يش�ترط ان ال يكون الطالب من الطلبة المرقنة قيودهم 
بسبب الغش أو العقوبات االنضباطية ومن غير المستفيدين من قرارات عودة الى مقاعد الدراسة 
للسنوات الدراسية السابقة«، مشيرا الى أن »إجراءات قبول الطلبة المرقنة قيودهم من اختصاص 
الوزارة حصرا وس�يكون تقديم طلبات القبول الى الكلية او المعهد على ان ترس�ل االستمارات من 

الجامعة في موعد أقصاه 9/15/ 2015«.

التعليم تشمل الطلبة املرقنة قيودهم منذ 2009 بالقبول للسنة الدراسية اجلديدة

     المستقبل العراقي / فالح الشامي

في مثل ه�ذه األيام م�ن العام 
الماض�ي, كان الع�راق عل�ى حافة 
الم�دن  س�قطت  حي�ث  الهاوي�ة 
األخ�رى  تل�و  واح�دة  العراقي�ة 
بي�د »داع�ش«, في مش�هد درامي 
»يفوق الخي�ال«, حت�ى أن الخطر 
اخ�ذ يداه�م العاصمة بغ�داد, لكن 
المرجعي�ة الدينية العليا س�ارعت 
الحت�واه الموقف بفت�وى الجهاد 
)الحش�د  عنه�ا  لينت�ج  الكفائ�ي 
الوطن�ي(, كق�وة ردع عس�كري, 
تعي�د الطمأنين�ة للعراقيي�ن بع�د 
»االنكس�ار« الذي ش�هده الجيش 

العراقي بفعل »تآمري«.
التش�كيل والتدريب  وبين فترة 
التي اس�تغرقت وقتاً قياس�ياً, بات 
الحشد الشعبي صمام أمان العملية 
السياس�ية والدولة العراقية, وهو 
الظهي�ر الق�وي للجي�ش العراقي 
والق�وات األمني�ة, ومح�ط آم�ال 
المش�ردين بالع�ودة إل�ى ديارهم 
في الم�دن المغتصبة, ألن�ه القوة 
اإلرادة  تمتل�ك  الت�ي  العس�كرية 
والعزيم�ة عل�ى منازل�ة وهزيمة  

»داعش« المدعوم دولياً.
وبعد اإلعالن عن تشكيله عقب 
سقوط مدينة الموصل في العاشر 
من شهر حزيران من العام الماضي 
حماي�ة  الش�عبي  الحش�د  وض�ع 

المقدس�ات ف�ي مدين�ة س�امراء 
ضم�ن أولياته ونجح ف�ي المهمة 
التي تعد بمثابة دق آخر مسمار في 
نعش »الطائفية« التي كان مخطط 

لها عبر هذا السيناريو.
وبع�د درء الفتنة, راح الحش�د 
الش�عبي يزحف باتج�اه المناطق 
المغتصبة حس�ب أولوية المخاطر 
المحدق�ة, لتجن�ب حص�ول إب�ادة 
جماعية على أساس طائفي, وكان 
فك حصار ناحية آمرلي في محافظة 
ص�الح الدي�ن, الضرب�ة الموجعة 
معاقله�م  اب�رز  ف�ي  ل�«داع�ش« 
السيما وان المحافظة كانت تحت 
س�يطرة تلك العصابات في وقتها. 
وأعقب انتصار امرلي, راح الحشد 
الش�عبي يح�ق انتص�ارات كبي�رة 
وفي جبهات مختلفة ومنها أحكام 
القبضة على ج�رف الصخر)جرف 
النص�ر( حالي�ا, وديال�ى وص�الح 
الدي�ن وإطراف بغ�داد وغيرها من 

المناطق الساخنة.
وق�د اليص�دق االخ�رون, ب�ان 
االف من مقاتلي الحش�د الشعبي, 
التحقوا بس�احات القت�ال وتركوا 
ابنائه�م ب�ال رغي�ف خب�ز, ايمان�ا 
منهم بان معركة الوطن المقدسة, 
هي أهم بكثير م�ن قوت عوائلهم, 
اذ لم يتسلموا رواتبهم التي اقرتها 
الحكومة منذ تاس�يس )هيئة عليا 
للحش�د( الش�هر عدة, لك�ن ومع 

شديد االس�ف ان هذه التضحيات, 
متطفل�ة,  الب�واق  عرض�ة  بات�ت 
اخ�ذت تش�ن بي�ن الحي�ن واالخر 
حمالت تش�ويه ضد ابن�اء الوطن 
الحقيقين, عب�ر كالم فارغ, فتارة 
ب�«الس�راق«  المجاه�دون  يته�م 
ب�«الصفويي�ن«,  اخ�رى  وت�ارة 
وبين هذا وذاك, وقفت تلك االبواق 
عاج�زة عن حم�ل الس�الح للدفاع 
اس�تبيحت  الت�ي  مناطقه�م  ع�ن 

من«الدواعش«.
الحش�د  انتص�ارات  وقوبل�ت 
الشعبي بارتياح شعبي واسع, كما 

عم�د البعض على تش�ويه صورته 
من خالل وصفه ب� »الميليش�يات 
الطائفي�ة« ف�ي مس�عى للوق�وف 
بوجه هكذا قوة عس�كرية نوعية, 
عل�ى  الرهان�ات  جمي�ع  أفش�لت 
تقسيم العراق وتفتيته ب�«مؤامرة« 

داخلية وإقليمية ودولية.
وفي الذكرى األولى لتأسيس�ه, 
أك�د رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي أن 
الحشد الشعبي انتصر في معركته 
ضد تنظيم »داعش«، وفيما أش�ار 
الى أن الحكوم�ة العراقية هي من 

تمول وتس�لح الحش�د، دعا بعض 
الفضائي�ات ال�ى توحي�د خطابها 
وق�ال  العراق�ي.  الش�عب  أم�ام 
بذك�رى  إحتفالي�ة  ف�ي  العب�ادي 
تأس�يس الحش�د الش�عبي أقيمت 
ف�ي فن�دق الرش�يد »نب�ارك والدة 
الحشد الشعبي بعد استجابة فتوى 
المرجعي�ة الدينية العليا«، مبيناً أن 
»فت�وى المرجعية وح�دت العراق 
ب�كل اطيافه وقوميات�ه«. وأضاف 
الش�عبي  »الحش�د  أن  العب�ادي 
تمويله من قبل الحكومة تس�ليحاً 
ورواتباً«، مش�يرا إل�ى انه »أنتصر 

في معركته ضد عصابات داعش«. 
وتاب�ع العبادي أنه »لو ال تضحيات 
الحش�د والقوات األمني�ة لما كان 
هن�اك أمناً في المنطقة«، الفتا إلى 
أن »الحش�د الش�عبي هو مؤسسة 
لجمي�ع  خالص�ة  عراقي�ة  أمني�ة 
العراقيين ولي�س لطائفة معينة«، 
موضحاً أن »تنظيم داعش اس�تغل 
للتغطي�ة عل�ى  اإلس�المي  الدي�ن 

جرائمه ضد الشعب العراقي«.
واك�د أن »خط�ر  داع�ش لي�س 
الع�راق فق�ط وانم�ا عل�ى  عل�ى 
المنطق�ة والعال�م«، الفت�ا الى أن 
»حماية المقدس�ات تمثل رعباً في 
صف�وف االعداء«. وح�ذر العبادي 
الطائفي�ة  وراء  »االنج�رار  م�ن 
واالنقسام السياسي«، داعياً بعض 
الفضائي�ات إلى »توحي�د خطابها 

أمام الشعب العراقي«.
العب�ادي أك�د أن فت�وى  وكان 
عل�ي  الس�يد  الدين�ي  المرج�ع 
الكفائ�ي  للجه�اد  السيس�تاني 
انقذت الع�راق من مخطط اس�ود 
واوقف�ت امت�داد تنظي�م »داعش« 
ال�ى المنطقة. م�ن جانب�ه, اعتبر 
رئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح 
الفياض، بان الحش�د الشعبي سداً 
»داع�ش«،  تنظي�م  بوج�ه  منيع�اً 
فيما أش�ار الى أن الحش�د حريص 
على تحري�ر األراضي »المغتصبة« 

وإعادة النازحين الى ديارهم.

 وقال الفياض خالل االحتفالية 
ذاته�ا, إن »الحش�د الش�عبي كان 
ومازال س�داً منيعاً بوجه عصابات 
أن »دم�اء  ال�ى  داع�ش«، مش�يراً 
ش�هداء الحش�د هي الت�ي حفظت 

سيادة العراق امام العالم«.
وأض�اف أن »الحش�د الش�عبي 
االراض�ي  تحري�ر  عل�ى  حري�ص 
المغتصب�ة واع�ادة النازحي�ن الى 
دياره�م«، مبيناً أن »الحش�د ليس 
بدي�ال ع�ن الق�وات المس�لحة بل 
ه�و س�ندا له�ا«. ب�دوره, اعتب�ر 
وزي�ر الدف�اع خال�د العبي�دي، أن 
فت�وى المرجع الديني الس�يد علي 
السيستاني للجهاد الكفائي حفظت 
وحدة الوطن وأجهضت مخططات 
التقسيم، مبيناً أن مشاركة الحشد 
ف�ي مع�ارك التحرير هي تجس�يد 

حي لوحدة مصير العراقيين.
وقال العبيدي في بيان صحفي، 
الكفائ�ي  الجه�اد  »فت�وى  إن 
للمرجعي�ة العلي�ا حفظ�ت وحدة 
مخطط�ات  وأجهض�ت  الوط�ن 
التقس�يم«. وأضاف أن »مش�اركة 
الحشد الشعبي المجاهد في معارك 
التحرير تجس�يد ح�ي لقيم الوطن 
العليا ولوحدة مصي�ر العراقيين«، 
»ق�������واتن�ا  أن  ال�ى  مش�يراً 
الباس�لة وحش�دنا المجاهد وأبناء 
العشائر عماد الوطن وسبيله نحو 

االنتصار الناجز«.

فصائل المقاومة مستمرة باستعادة األرض

عـام مـن الـحـشـد
ــم ــي ــس ــق ــت املـــرجـــعـــيـــة أفـــشـــلـــت خمـــطـــطـــات ال
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يب�دوا أن اس�تراتيجية »ح�رب 
ج�دوى  دون  بات�ت  المفخخ�ات« 
الصواري�خ  دخ�ول  م�ع  تذك�ر 
للخدم�ة  المتط�ورة  األمريكي�ة 
الفعلي�ة, فهجمات »داع�ش« التي 
ش�نها أم�س الس�بت ف�ي مناطق 
مختلفة في االنب�ار باءت جميعها 
بالفش�ل لتضاف إلى سجل هزائمه 

المتالحقة في اآلونة األخيرة.
وقال قائ�د عمليات بغ�داد عبد 
االمي�ر الش�مري، أن ق�وة أمني�ة 
تمكن�ت من ص�د هجوم�ا لتنظيم 
بأرب�ع مفخخ�ات ف�ي  »داع�ش« 
ال�� بواس�طة صواري�خ  الكرم�ة 

AT4 األميركي�ة. وأردف الش�مري 

قائ�اًل, ان »تنظي�م داع�ش هاجم، 
فج�ر الس�بت، الخط�وط األمامية 
العس�كرية ف�ي قضاء  للقطع�ات 
الكرمة غرب االنبار بواسطة اربع 
عج�الت مدرعة مفخخ�ة يتقدمها 
بلدوزر مدرع، في محاولة الختراق 
الخط�وط«، مبين�ا ان »ابطال فوج 
اس�تطالع قيادة العملي�ات تصدوا 
 AT4 للهج�وم بواس�طة صورايخ

االميركية«.
»ت�م  ان�ه  الش�مري  وأض�اف 
قت�ل جمي�ع المهاجمي�ن باس�ناد 
طي�ران التحالف الدولي«، مش�يرا 
ال�ى ان »قناص�ة الف�وج يقومون 
حالي�ا بقتل عناص�ر التنظيم الذين 
يحاولون اخ�الء جثثهم«. وتحدث 
وزير الدفاع عن دخول أن صواريخ 

AT-4 األمريكي�ة للخدم�ة. وق�ال 
العبي�دي على صفحت�ه في موقع 
التواص�ل االجتماعي )فيس�بوك(، 
إن »صواري�خ AT-4دخلت الخدمة 
وفج�رت 4 مفخخ�ات م�ن بينه�ا 
انتحاريون  بلدوزر مدرع يقوده�ا 
الخت�راق الخط�وط األمامي�ة في 
وزارة  وأعلن�ت  الكرم�ة«.  قض�اء 
الدف�اع، االثني�ن)8-6-2015(، أن 
الجي�ش اس�تلم ش�حنة صواري�خ 
الس�يارات  لمعالج�ة  أمريكي�ة 
المفخخة في الح�رب الحالية ضد 

عصابات داعش اإلرهابية.
وف�ي تط�ور آخر, اعل�ن رئيس 
مجلس ناحي�ة البغدادي بمحافظة 
االنبار مال الله العبيدي، عن مقتل 
16 عنص�راً ف�ي »داع�ش« وتدمير 

بعملي�ة  للتنظي�م  عج�الت  س�ت 
نوعية لمقاتلي عش�يرة البو محل 
بالناحية. وق�ال العبيدي، إن »قوة 
من مقاتلي عشيرة البو محل قامت 
بعملية نوعية ض�د مواقع لتنظيم 
داع�ش ف�ي قري�ة المدهم ش�مال 
قاعدة عين االسد بناحية البغدادي 
)90ك�م غرب الرمادي(، ما اس�فر 
ع�ن مقتل 16 عنصراً ف�ي التنظيم 

والحاق خسائر مادية وبشرية«.
»الق�وة  أن  العبي�دي  وأض�اف 
العش�ائرية تمكنت من تدمير ست 
عجالت لتنظيم داع�ش، فضالً عن 
ح�رق صهري�ج محم�ل بالوق�ود 
بمساندة طيران التحالف الدولي«.

الس�ابعة  الفرق�ة  قائ�د  وكان 
بالجي�ش اللواء الرك�ن نومان عبد 

الزوبع�ي أعل�ن ع�ن ع�ن احب�اط 
هج�وم ل�«داع�ش« عل�ى ناحي�ة 
البغ�دادي، فيما أك�د أنه تم قتل 21 
مس�لحاً وتدمير مركبتين تحمالن 

أحاديات خالل الهجوم.
وبحس�ب مص�ادر أمني�ة, فان 
الفرقة الذهبي�ة بمحافظة االنبار، 
أحبطت محاولة الس�تهداف تجمع 
للق�وات األمنية ف�ي حديثة بثالث 
س�يارات يقوده�ا انتحاري�ون من 
تنظيم )داع�ش(، فيما أكدت مقتل 

االنتحاريين الثالثة.
وقالت المصادر، إن »قوة أمنية 
أطلق�ت النار باتجاه ثالثة س�يارة 
انتحاريون من  مفخخ�ة يقوده�ا 
عناص�ر تنظي�م )داع�ش( حاولوا 
اس�تهداف تجم�ع لق�وات الجيش 

ومقاتلي العشائر في محيط قضاء 
حديث�ة الجنوب�ي، )170 كم غرب 
االنب�ار(، مم�ا أس�فر ع�ن تفجير 
الس�يارات قب�ل  وصوله�ا للهدف 

ومقتل االنتحاريين الثالثة«.
في الغض�ون, أكد عض�و لجنة 
ماج�د  النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن 
الغراوي، ان الع�راق لديه ما يكفي 
من السالح لخوض معركة االنبار، 
مس�تدركا ان ديمومة زخم الحرب 
اس�تيراد  الحكوم�ة  م�ن  يتطل�ب 
الس�الح م�ن دول أخ�رى رصين�ة 

وعدم االعتماد على أمريكا.
 وق�ال الغراوي إن »العراق لدية 
أس�لحة كافية لتحري�ر االنبار من 
عصاب�ات داعش اإلرهاب�ي، ولكن 
ادام�ت زخ�م المعركة يحت�اج الى 

التعاق�د م�ع دول ممولة للس�الح 
وم�ن نوعي�ات جي�دة تتالئ�م مع 
حجم اإلرهاب في البالد«، مش�يرا 
ال�ى ان »عصابات داعش اإلرهابية 
تمول من اكثر من دولة وبأس�لحة 
متط�ورة وبدعم كبير، لذا المعركة 
كبيرة وتحتاج نوع سالح يستطيع 

ان يجابه سالح االرهاب«.
الحكوم�ة  »عل�ى  ان  واض�اف 
العراقية عدم االعتماد على الواليات 
بخص�وص  األمريكي�ة  المتح�دة 
التس�ليح والتجهي�ز، والبحث على 
دول اكثر مصداقية كروسيا ودول 
اخ�رى له�ا ب�اع طوي�ل بتصني�ع 
الس�الح«، مبين�ا ان »الحكومة في 
بع�ض األحيان تك�ون مجبرة على 

دول الستيراد منها السالح«.

صواريخ متطورة تزيد من انتكاسة »داعش« باالنبار.. واألمن الربملانية: لدينا سالح يكفي للمعركة
الحشد يهزم »حرب المفخخات«

أوباما للجبوري: سنسلح العشائر ونكثف الطلعات اجلوية عىل »داعش«
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بحث رئيس البرلمان س�ليم الجبوري 
مع الرئيس االميركي باراك اوباما ونائبه 
جو بايدن تس�ريع تس�ليح ابناء العشائر 
الس�نية ف�ي غ�رب الب�الد لط�رد تنظيم 
»داع�ش« م�ن مناطقه�م ودمجه�م في 
قوات الجيش والش�رطة كما حصل على 
مساعدات أميركية إضافية للعراق بقيمة 

تسعة ماليين دوالر.
واجتم�ع رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري ف�ي واش�نطن م�ع الرئي�س 
االميرك�ي ب�اراك اوبام�ا بحض�ور نائب 
الرئيس جو بايدن واعضاء الوفد العراقي 
حي�ث ج�رى عل�ى م�دى س�اعتين بحث 

االوضاع االمنية والسياس�ية في العراق، 
وتط�ورات الح�رب ضد تنظي�م »داعش« 
حيث ثمن الجبوري دور الواليات المتحدة 
في قي�ادة التحالف الدول�ي لدعم العراق 

في مواجهة التنظيم المتطرف.
كما تناول البحث خالل االجتماع الذي 
عقد في واش�نطن سبل االسراع بتسليح 
العش�ائر بشكل عاجل ومباشر بالتنسيق 
مع الحكوم�ة العراقي�ة واعطائهم دوًرا 
كبي�ًرا وفاع�اًل من اج�ل االس�تفادة من 
خبرتهم في معرف�ة طبيعة االرض ومن 
اج�ل تعزيز عنص�ر االرادة ف�ي مواجهة 
التنظي�م المتط�رف تمهي�دا لدح�ره من 
أرض العراق وكذلك دمج مقاتلي العشائر 
والش�رطة  الجي�ش  تش�كيالت  ضم�ن 

العراقية. وقد اتفق الطرفان -وفقاً لبيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
على اهمي�ة زيادة الدع�م الجوي للقوات 
الجه�ود  وتحش�يد  المقاتل�ة،  العراقي�ة 
المحلية والدولية إلغاثة النازحين وإعمار 

المناطق المتضررة جراء المعارك. 
م�ن جهته، قال البي�ت األبيض أن جو 
باي�دن اجتم�ع م�ع الجب�وري ف�ي مقر 
إقامت�ه ث�م اجتمع معه الحق�ا في البيت 
األبي�ض حي�ث حض�ر أوبام�ا االجتماع 
لبح�ث الحرب المس�تمرة ضد مس�لحي 

تنظيم »داعش«. 
واش�ار البي�ان ال�ى أن الجب�وري ق�د 
حصل على مس�اعدات أميركي�ة إضافية 

للعراق بقيمة تسعة ماليين دوالر.

كما اجتم�ع الجبوري مع رئيس لجنة 
الش�ؤون الخارجية في مجلس الش�يوخ 
األميرك�ي الس�يناتور ميت�ش ماكوني�ل 
وبحضور الس�يناتور ج�ون ماكين حيث 
تمت مناقشة مستجدات األوضاع األمنية 
والسياسية في العراق، إضافة لدعم قوات 
التحال�ف للقوات العراقية في حربها ضد 
المجاميع اإلرهابية وعلى رأسها داعش.

وأك�د الجبوري أن »أه�ل المحافظات 
الت�ي تحتلها داعش لديهم الرغبة بتحرير 
أراضيهم وال بد أن يمنحوا شرف المواجهة 
من خالل تدريبهم وتس�ليحهم«، مضيفا 
أن »داع�ش ال ته�دد الع�راق وح�ده ب�ل 
المنطقة والعال�م والعراق يقاتل بالنيابة 
عن البش�رية وال بد م�ن وقوف المجتمع 

الدولي معه«.
وح�ول أوض�اع النازحي�ن والمعاناة 
التي يعيشونها طالب الجبوري »المجتمع 
الدول�ي بمزيد من المس�اعدات للش�عب 
العراقي وذلك تخفيفا ألوجاع المنكوبين 
م�ن ج�راء الح�رب، والعمل عل�ى إعمار 
مدنهم التي هدمها اإلرهاب«، مشيرا الى 
أن الع�راق »يطم�ح لدور أكب�ر في مجال 
االقتصاد وخصوصا للشركات األميركية 
ومؤسس�ات المجتمع المدني في مرحلة 
ما بعد داعش فلدينا ثروات كبيرة وحملة 
إعم�ار واس�عة، ويج�ب أن يك�ون دور 

الواليات المتحدة فاعل وكبير فيها«.
م�ن جانبه، أك�د الس�يناتور ماكونيل 
والعملي�ة  الديمقراط�ي  للنظ�ام  دعم�ه 

السياس�ية الحالية في العراق مؤكدا عزم 
الواليات المتحدة األميركية على مساندة 
الع�راق في جمي�ع المس�تويات التي من 
التنظيم�ات  جمي�ع  مواجهت�ه  ضمنه�ا 
الخارجة ع�ن س�يطرت الحكومة وعلى 

رأسها داعش. 
إل�ى ذلك، اجتمع وزير الدفاع آش�تون 
كارت�ر أيض�ا م�ع الجب�وري ووف�د من 
البرلمانيي�ن العراقيي�ن ف�ي البنتاغ�ون 

لبحث المعركة ضد »داعش«.
واتفق كارتر والجبوري على ضرورة 
العمل عن قرب مع مقاتلي العشائر السنية 

في قاعدة التقدم الجوية العراقية.
وواف�ق اوباما على نش�ر ما يصل الى 

450 جنديا للعمل في العراق.

رئيس البرلمان يحث البيت األبيض على إقناع الحكومة لدمج أبناء المناطق »المحتلة« في القوات األمنية 
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دع�ا م�ن بروكس�ل إل�ى تحال�ف 
كب�ح  م�ع  إي�ران،  م�ع  اس�تراتيجي 
له�ذا  اليقيني�ة  الس�عودية  مقاوم�ة 
الخي�ار. طه�ران، برأيه، تمثِّ�ل الدولة 
ل�ة والجاهزة لمحاربة  الوحيدة المؤهَّ
»داع�ش«، خصوصاً أنَّه حذَّر من أنَّه ال 
يمكن استبعاد تمّدد التنظيم اإلرهابي 

إلى دمشق.
هذه الخالصات أوردها سوالنا في 
مؤتمر أقامه المركز البحثي »المجلس 
الخارجي�ة«،  للعالق�ات  األوروب�ي 
بمش�اركة مجموعة م�ن األكاديميين 
والسياس�يين المعروفين، كما تحدثت 
فيه وزي�رة خارجية االتحاد االوروبي 

فيدريكا موغيريني.
مفصالً مسألة انعدام إمكانية قيام 
دول أخ�رى بأدوار حاس�مة اآلن، قال 
سوالنا »في النهاية، إذا أردنا أن نكون 
نزيهين مع أنفسنا، فسنقول إنَّ إيران 
ه�ي الوحيدة المس�تعدة لقتال داعش 
فع�ال«. ج�اء ذل�ك في س�ياق تش�ديد 
السياس�ي اإلس�باني على أنَّ »داعش« 
يس�توجب  معق�داً«  »وضع�اً  يش�ّكل 
إس�تراتيجية طويلة المدى، كما يشّدد 
أنَّ »داعش موج�ود ليبقى لذا يجب أن 

نحسب على المدى الطويل«.
البل�د األكث�ر انكش�افاً عل�ى ه�ذا 
التهديد هو س�وريا ولي�س العراق، إذ 
يعل�ق: »أنا مس�تعد للق�ول إنَّ داعش 
لن يس�يطر عل�ى العراق، لكني لس�ت 
مستعداً للقول إنَّ داعش يضع يده على 

دمشق«.
لم يكن س�والنا الوحي�د الذي حذَّر 
م�ن ه�ذا الس�يناريو. وزي�ر خارجية 
السويد السابق كارل بيلد دعا الحضور 
إلى تحريك مخيلتهم بتصّور الكابوس 
الممكن، متس�ائالً »أي عواقب ستنزل 
بعم�وم العالم العرب�ي، إذا كان داعش 

س�يلقي عظاته من المس�جد األموي 
الكبير في دمشق«. أما وزيرة خارجية 
إيطالي�ا الس�ابقة إيما بونين�و فكانت 
أكثر تش�اؤماً، قائلًة إنَّ اإلستراتيجية 
األفضل هي »مس�اعدة األردن ولبنان 
وتونس، تلك الدول التي لم تش�هد هذا 

الكابوس بعد«.
ف�ي تفاصي�ل حس�ابات س�والنا، 
بش�أن انعدام الش�ريك اإلس�تراتيجي 
ف�ي المعرك�ة ض�ّد اإلرهاب، بيَّ�ن أنَّ 
الس�عودية غي�ر مس�تعدة للع�ب دور 
حاس�م ض�د »داعش«، ش�ارحا تحّول 
كعنص�ر  ب�دأت  إذ  الري�اض،  موق�ف 
أساس�ي في »التحالف الدول�ي« الذي 
تقوده الوالي�ات المتحدة، لكن الوضع 
الس�عودية  »القي�ادة  انقل�ب الحق�اً: 
الحالية ليس�ت مهتمة بهزيمة داعش، 

بل هي مهتمة أكثر باليمن«.
التهدي�د الذي يس�ببه الت�ورط في 
ح�رب اليم�ن لل�دور الس�عودي، ه�و 
أمر توقعه س�ابقاً المستش�ار السابق 
األميرك�ي زبيغين�و  القوم�ي  لألم�ن 
بريجنس�كي مؤخ�راً. ق�ال حينه�ا إنَّ 
الس�عودية »نقط�ة انط�الق لحركات 
وهابي�ة، ال أعتق�د أنَّه علين�ا أن ندعم 
هذا ألنه سيس�اهم ف�ي الصراع«، قبل 
أن يضي�ف »س�يكون أفض�ل بكثير لو 
يصل الس�عوديون بأنفس�هم إلى هذا 
االستنتاج، بأال ينخرطوا في صراعات 
س�تكون مكلفة ج�داً لهم، وق�د تهدد 
س�يادتهم االقتصادية، انظر إلى اليمن 

كيف يتغّير«.
مص�ر أيض�اً، ب�رأي س�والنا، غير 
لة لمش�اركة حاس�مة، نظراً إلى  مؤهَّ
انش�غالها بأوضاعه�ا الداخلية. هكذا 
لم يبق في الساحة، وفق رؤيته، سوى 
طه�ران، خصوص�اً أنَّ توقي�ع اتفاق 

نووي سيجعل دورها أكثر رسوخاً.

يق�ول إن�ه في ح�ال التوص�ل إلى 
اّتفاق، فإنَّ »الوضع س�يتغير جذريا«، 
بالنس�بة إلى إي�ران والمنطق�ة ككل. 
لي�س فق�ط بفع�ل االتفاق، ب�ل أيضا 
المنفعلي�ن  أول  علي�ه.  الفع�ل  ل�رّد 
س�تكون الرياض، إذ يؤكد س�والنا أنَّ 
»السعودية س�ترّد ردا سيئا جداً« على 

إنجاز االتفاق النووي.
ه�ذا ال�رد يش�مل جانبي�ن وف�ق 
ب�دأت  السياس�ي  الجان�ب  قراءت�ه. 
الس�عودية  ألنَّ  مس�بقاً،  مفاعلي�ه 
المتح�دة  الوالي�ات  عل�ى  »تضغ�ط 
واالتح�اد األوروبي ك�ي ال نترك إيران 
تصبح العباً إقليمياً كبيراً«، مشيرا إلى 
أنَّ ذلك يمثِّ�ل »المعركة الكبيرة«. الرد 
وارد أيضاً على الجبهة االقتصادية، إذ 
يتوقع سوالنا أنَّ الرياض »ربَّما تغرق 
األس�واق بالنف�ط«، لمن�ع إي�ران من 

عائداته بعد رف�ع العقوبات وتضاعف 
قدرتها التصديرية.لكن يبقى أنَّ إتمام 
االتفاق النووي هو مسألة لها شروطها 
الخاصة أيضاً. تقديرات س�والنا، الذي 
يتمت�ع بعالق�ات واس�عة م�ع صناع 
الق�رار في الغرب، تقول إنَّ االتفاق لن 
ُينجز في موعد نهاية حزيران الحالي، 
بل ستمتّد المفاوضات إلى وقت أطول. 
هن�اك مش�كلتان أسياس�يتان برأي�ه، 
�ختا بعدما وضع المرش�د األعلى  ترسَّ
للجمهوري�ة اإليراني�ة عل�ي خامنئي 
خطوطاً حم�راء: أوالً تفتيش المواقع 
العس�كرية، وثانياً طل�ب »محادثات« 
)أو استجوابات( مع العلماء االيرانيين 
الذي�ن كان�وا منخرطي�ن ف�ي إطالق 

البرنامج النووي االيراني.
لكن المعركة ليس�ت فقط »صراع 
سنة وش�يعة«، بحسب رأي العديد من 

المش�اركين ف�ي الن�دوة البحثية، بل 
أيضاً صراع »داخل معس�كر الس�نة«. 
إذ ج�رى الحديث ع�ن المش�اكل التي 
تواج�ه ال�دول التقليدي�ة، خصوص�اً 
اإلس�الم  ومح�اوالت  الخلي�ج،  ف�ي 
السياس�ي لتغييرها. هذا ما أشار إليه 
أيضاً الرئيس األميرك�ي باراك أوباما، 
حين حذَّر ق�ادة الخليج من أنَّ التهديد 
األكبر ال يأتيهم من إيران بل من داخل 

مجتمعاتهم.
بالنس�بة إلى الص�راع األول، يقول 
س�والنا إنَّ�ه م�ن األفض�ل »أال يربحه 
أح�د«، ب�ل عمل الغ�رب عل�ى تحقيق 
تسوية رغم صعوبتها. أما في الصراع 
اآلخ�ر، في�رى أن »األفض�ل أن يربحه 

السنة األقل تشدداً«.
هنا تبرز مسألة الترويج للمصالحة 
والتطبيع مع جماعات متطرفة، حتى 

لو كانت مصنف�ة »إرهابية«. المنطق 
ال�ذي يبن�ى عليه ذل�ك ه�و أن الخيار 
بات: العمل مع أهون الش�رور لتفادي 
اش�تداد أعظمها. أحد م�ن نّظروا لذلك 
الس�ورية  والناش�طة  الباحث�ة  ه�ي 
المعارضة بسمة قضماني. جالسة إلى 
جانب س�والنا وبونيو، أم�ام جمهور 
م�ن النخب�ة السياس�ية واألكاديمية، 
الح�وار م�ع  إل�ى  القضمان�ي  دع�ت 
»جبه�ة النص�رة« - »فرع م�ن تنظيم 
القاعدة«، مب�ررة ذلك بالمحاججة أنَّه 
يجب فعل كل ما يمكن »كي ال ينضموا 
إلى داعش«، ما دام�ت »النصرة لديهم 

عنوان يمكن الذهاب إليه«.
تده�ور ق�درات القوات الس�ورية 
مسألة أش�ار إليها متحدثون عديدون، 
رأوا أّنها رّبما لحظة الضغط والضعف 
المناسبة التي س�تجبر الحكومة على 

القبول بتس�وية. هذه الخالصة بشأن 
»مناخ مالئ�م للصفقة« كان�ت وكالة 
»رويترز« ق�د أوردتها أيضاً، من خالل 
حدي�ث إلى مصادر مش�اركة في قمة 
»مجموعة السبع« في ألمانيا قبل أيام. 
أوردت حينه�ا أنَّ المس�ألة تدور حول 
إقصاء الرئيس الس�وري بش�ار األسد 

والتسوية مع عناصر في نظامه.
بدا أن لدى سوالنا معطيات تمكنه 
من التعليق على ذلك. أش�ار إلى زيارة 
وزير الخارجية األميركي جون كيري 
إلى موس�كو للق�اء الرئيس الروس�ي 
فالديمي�ر بوتي�ن ووزي�ر خارجيت�ه 
س�يرغي الف�روف الش�هر الماض�ي، 
معلق�اً بالق�ول إنَّ »رحل�ة كي�ري إلى 
سوتش�ي كانت بالفعل لمناقشة هذه 
النقطة: كيف نتعامل م�ع العلويين... 

وقد تم إنجاز تقدم في هذا االتجاه«.

أوربا تطالب برشاكة مع إيران: الدولة املؤهلة ملحاربة »داعش«

جاء اإلس�الم ليكفك�ف ن�زوات الظلم 
واإليذاء والتس�لط واإلس�اءة، وجاء ليقيم 
الع�دل والفضيل�ة  المجتم�ع عل�ى  أركان 
الص�دق  منه�ا  الت�ي  األخ�الق،  وم�كارم 
والصف�ح والعدل والعفو والتس�امح. هذه 
ه�ي الخص�ال العام�ة للمس�لم الحقيقي، 
ال�ذي  النموذج�ي  المجتم�ع  ه�و  وه�ذا 
ينشده اإلس�الم. مجتمع صدق واستقامة 
وعف�ة ونزاهة ومروءة وخي�ر وبركة. أما 
المزيف�ون والمتظاه�رون بالتدي�ن فلهم 
تصنيف�ات أخ�رى ال تم�ت للدي�ن بصل�ة. 
فدينه�م ال يعرف س�وى الذب�ح والتفجير 

وقتل األبرياء. نندهش كثيرا عندما نس�مع 
عن متخلف محس�وب على الفئات الغارقة 
في التطرف. يقتحم مس�جداً ليفجر نفسه 
بي�ن المصلين، ويقتل الن�اس بالجملة. أي 
دين هذا ال�ذي يجند االنتحاريين الذين فاق 
عددهم في العراق على الخمسة آالف مجرم 
؟، وأي عقيدة هذه التي تدعو إلزهاق أرواح 
األبري�اء بأبش�ع أدوات الم�وت والدمار ؟. 
فالمجازر التي يرتكبونها ال يصدقها عقل، 
وال يقرها ش�رع، وال يرتضيها ضمير حي، 

وال تقبلها فطرة بشرية. 
نتأل�م كثي�راً عندم�ا نس�مع خطابات 

رج�ل الدي�ن، ال�ذي يح�ث المصلي�ن على 
اس�تباحة أموال الناس، وانتهاك أعراضهم 
من أجل تطبيق ش�ريعة الغ�اب واإلرهاب، 
ويدعو لنش�ر الفوضى والرذيلة في أرجاء 

المعمورة. 
نح�زن عندما ن�رى بعضهم يس�تغلون 
الم�وارد العامة لعق�د صفقاتهم الخاصة، 
مكاس�بهم  لتحقي�ق  ويس�تثمرونها 
الشخصية ومنافعهم الذاتية. نحزن عندما 
نكتش�ف الك�ذب والغش في س�لوك رجل 

يرتدي جلباب الورع والتقوى. 
نتألم عندما نرى الموظف المتدين الذي 

يرفض االلتزام بس�اعات الدوام الرس�مي 
بذريعة انشغاله بالعبادة والتعبد. ونندهش 
عندم�ا ن�راه يضغ�ط عل�ى اإلدارة العلي�ا 
ويطالبه�ا برفع مس�توى راتبه الش�هري 

باعتباره من المجاهدين المتميزين. 
كم كانت دهش�تي عظيمة عندما قرأت 
تصريحا لوكيل إحدى المؤسسات الفقهية 
العربية. أدان فيه رج�ال الدين الذين باعوا 
أس�ئلة م�ادة )الحدي�ث( لبع�ض الط�الب 
بحفن�ة م�ن ال�دوالرات. أال يعن�ي ه�ذا أن 

هؤالء باعوا ضمائرهم ؟.
فاجئن�ي صديق�ي ال�ذي ع�اد ت�واً من 

الصين. عندما س�رد ل�ي حكايته مع امرأة 
الط�ازج بأس�عار  البي�ض  تبي�ع  عج�وز  
متفاوت�ة. ق�ال ل�ي أن�ه س�ألها عن س�ر 
ه�ذا التفاوت، فقال�ت له: أنا أبي�ع البيض 
المجلوب صباح هذا اليوم من الحقل بسعر 
أعلى بقليل عن بيض اليوم الس�ابق. يقول 
أن�ه تألم لحالها، فطل�ب منها خلط البيض 
كله وبيعه بسعر واحد حتى تكسب المزيد 
م�ن الم�ال، فالن�اس ال يعلم�ون مصدره، 
وال يعلم�ون تاريخ�ه. يقول أنه�ا فوجئت 
بفكرت�ه، وكادت تط�رده، ث�م قالت له هل 
أنت مس�لم ؟. ق�ال لها: نع�م. فقالت كيف 

تؤم�ن بالغش ودين�ك يح�رم االحتيال. أال 
تس�تحي من ربك ؟. في الصين أيضاً. وقف 
مدير إحدى الش�ركات مذهوال حين رفض 
تجار عرب أكل الدجاج الذي قدمه لهم على 
مائدة الطعام، بذريعة أنه غير مذبوح على 
الطريقة اإلسالمية. فهؤالء التجار أنفسهم 
اش�تروا منه بضاعة صيني�ة رديئة، لكنهم 
طلبوا منه أن يكتب عليها عبارة )صنع في 
اليابان(. فس�ألهم الرج�ل الصيني: أي دين 
تعتنق�ون ؟، وبأي عقي�دة تؤمنون ؟. وأي 
تناقض هذا الذي تمارس�ونه مع أنفس�كم 

؟؟.

أي ديـن يـعـتـنـق هـؤالء؟
كاظم فنجان احلاممي

تونس: القبض
عىل 10 أشخاص يتبنون 

الفكر التكفريي

»داعش« يدرب 60 طفاًل 
مستعدين لالنتحار

يف الفلوجة
   بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت الوحدة الوطنية لألبحاث فى 
جرائم اإلرهاب القبض على 10 أشخاص 
يتبن�ون الفك�ر التكفي�ري م�ن س�كان 

المنطقة في تونس.
ةوتمكنت الوحدة الوطنية بالتنس�يق 
مع األمن الوطن�ي بمنطقة حمام األنف 
بتون�س من القب�ض على 10 أش�خاص 
يتبن�ون الفك�ر التكفي�ري م�ن س�كان 

المنطقة. 
وذكرت الداخلية في بيان أن المتهمين 
مرتبطين بأحد العناصر الناشطة بإحدي 
الجماعات اإلرهابية في س�وريا ، والذي 
كان ينس�ق معهم لتسهيل عملية تسفير 
وإلحاق الشباب التونسي بمناطق التوتر 

والصراع. 
وأش�ار البي�ان إل�ى أن أح�د العناصر 
المقبوض عليهم من العائدين من القتال 
في س�وريا ، وتم إحالة جميع المتهمين 
إلى النيابة العمومية، حيث أصدرت قرارا 

بحبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال أب�و محم�د الدليم�ي أحد ش�يوخ 
ووجه�اء مدينة الفلوج�ة بمحافظة االنبار 
 60 إن تنظي�م “داع�ش” خ�رج  العراقي�ة، 
طفالً من دورات شرعية نظمها في المدينة 
المذكورة.وف�ي حدي�ث لألناض�ول، أوضح 
“الدليم�ي”- الموجود ش�رق الفلوجة – أن 
“تنظي�م داع�ش أجب�ر 60 طفال م�ن أهالي 
مدينة الفلوجة على الدخول بدورات تعليمية 
تس�مى )دورات ش�رعية من مرك�ز الدعوة 
والمساجد(”.وأضاف الدليمي، أن “مدرسين 
مختصين )ليس�وا عراقيين( بديوان التعليم 
لتنظيم داعش قاموا بتعلي�م أولئك األطفال 
في مدارس المدينة على الشريعة والتوحيد 
وأصول اإلس�الم ونواقض اإلسالم والشرع 
وأنواع�ه، فضال ع�ن الصالة وأم�ور أخرى 
متعلق�ة بالدين”.وتاب�ع الدليم�ي قائ�ال إن 
“الدورة استمرت لشهر كامل وتخرج أولئك 
األطفال اليوم منها”، الفتاً إلى أن “األطفال 
أج�رى له�م تنظي�م داع�ش امتحان�ات بعد 

انتهاء الدورة الختبارهم”.

البحرينيون يتظاهرون لإلفراج عن الشيخ عيل سلامن
   بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت األجهزة األمنية على آالف المدنيين 
خرجو ف�ي تظاهرات واس�عة احتجاجاً على 
استمرار النظام الدكتاتوري في اعتقال األمين 
العام لجمعية الوفاق االس�المية الش�يخ علي 
سلمان.واس�تخدمت قوات النظ�ام البحرينية 

القوة لتفريق تظاهرات واسعة خرجت تنديدا 
باس�تمرار محاكمة زعيم المعارضة الش�يخ 
عل�ي س�لمان.وأطلقت القوات الغاز المس�يل 
للدموع في أعقاب تظاهرة شارك فيها اآلالف 
في الدراز غرب العاصمة المنامة، تحت شعار 
ل�ن نت�رك األمين ف�ي إش�ارة إلى أمي�ن عام 
الوف�اق، ال�ذي تعتقله الس�لطات من�ذ نحو ٦ 

أش�هر.كما تظاهر اآلالف في مناطق متفرقة 
بينها البالد القديم، المصلى، أبوصيبع، كرانة، 
مقاب�ة، ك�رزكان، المالكية والدي�ر ومناطق 
أخ�رى، فيما اس�تخدمت قوات النظ�ام القوة 
لقمعه�م. ورش�حت معلوم�ات ع�ن اعتق�ال 
متظاهرين.وكانت المحكمة قد حجزت قضية 
أمين ع�ام الوفاق للحكم ١٦ حزيران الجاري، 

بعد أن ش�كا المحامون من عدم تمكينهم من 
الدفاع عن س�لمان ال�ذي منع ه�و اآلخر من 
تقديم مرافعته الشخصية.وطالب كبار رجال 
الدين ف�ي البحرين في بيان األس�بوع الفائت 
باإلفراج ع�ن زعيم المعارضة، مش�يرين إلى 
أن اإلف�راج عنه يس�اهم في تأس�يس مرحلة 

للتفاهم وإخراج البالد من أزمتها.

اخلارجية السورية: نستطيع توجيه رضبات لإلرهاب يف مجيع أنحاء البالد
   بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  قال�ت 
السورية إن تعزيز قدرات الجيش 
العربي الس�وري والدع�م القوي 
ال�ذي يقدم�ه لدمش�ق حلفاؤها، 
يدفعانه�ا للثق�ة بأنها تس�تطيع 
للمعارض�ة  ضرب�ات  توجي�ه 

المسلحة في جميع أنحاء البالد.
وأک�د فيص�ل المق�داد نائ�ب 
إن   ، الس�وري  الخارجي�ة  وزي�ر 
حكوم�ة ب�الده كانت قد ش�هدت 
أس�وأ الضغوط العس�كرية خالل 
الص�راع المس�تمر من�ذ أكثر من 
أن  إل�ى  مش�يرا  س�نوات،  أرب�ع 

دمشق اآلن في وضع أقل خطورة 
الغرب  الرئيس�ية ف�ي  والمناطق 
آمنة.وأوض�ح أن “دمش�ق كانت 
تح�ت تهديد مباش�ر. ف�ي الوقت 
الحاضر دمش�ق هي قطعا ليست 
تح�ت مثل ه�ذا التهدي�د. حمص 
آمنة وحماة آمن�ة واآلن القلمون 
آمنة”.مع ذلك، صرح المقداد بأن 
التحال�ف الجدي�د بين الس�عودية 
وتركيا وقطر وبدع�م من الغرب 
أعط�ى دفع�ة قوي�ة للجماع�ات 
الت�ي تقات�ل الق�وات الحكومية، 
وقال “لقد تم بعض التقدم سواء 
أحببنا ذلك أم ال”، لكنه أش�ار إلى 
أن “الجي�ش أعاد تجميع صفوفه 

والتوقعات جيدة”.
وأض�اف “ما يدفعن�ا للتفاؤل 
عامالن. العام�ل األول هو ازدياد 
ق�وة ومعنويات الجي�ش العربي 
وتعزي�ز  وتضحيات�ه  الس�وري 
قدراته خ�الل هذه الفت�رة بمزيد 
من تأمين المستلزمات األساسية 

للجيش ليقوم بمهامه”.
اآلخ�ر  “والجان�ب  وتاب�ع 
ه�و الدعم الق�وي ال�ذي تلقيناه 
وس�نتلقاه من قبل حلفائنا سواء 
كان ذل�ك م�ن قب�ل الجمهوري�ة 
اإلس�المية اإليراني�ة أو م�ن قبل 
االتحاد الروسي ومن قبل حليفنا 

األساسي حزب الله”.

جمتهد السعودي: هلذا السبب قتل قائد القوات اجلوية!
   بغداد / المستقبل العراقي

کش�ف مجته�د ألول م�رة تفاصیل 
الوف�اة في تغریدة نش�رتها على موقع 
التواص�ل االجتماع�ي تویت�ر قائ�اًل إن 
س�رطان  م�ن  یعان�ي  کان  الش�عالن 
وج�رى  جس�ده  انح�اء  ف�ي  منتش�ر 
اخضاع�ه للعالج الکیمیاوي واألش�عة 
بهدف عالجه في احدى المستش�فيات 
البريطاني�ة ولكن- حس�ب مجتهد- لم 
يتحم�ل جس�مه الجرع�ة األخي�رة من 
الكيماوي فتوفي- نافي�ا التقارير التي 
زعم�ت أن الش�عالن توفي إث�ر اصابته 
بصاروخ أطلقه الحوثيون على منطقة 
خميس مشيط السعودية.ولکن الغریب 

في تغریدة مجتهد ال�ذي یعتقد أنه أحد 
المقربین من األسرة الحاكمة کان قوله 
أن الفريق ليس من شعالن الرولة- وهي 
اح�دى أكبر القبائل أو العائالت العريقة 
ف�ي الس�عودية- وال عالقة ل�ه بهم بل 
هو من عائلة أخرى وقد تربى ش�خصيا 
عند عائلة السديري وكان لذلك دور في 
صعوده القيادي.وتساءل مجتهد خاتما 
تغریداته في هذا األمر قائالً “لماذا بقي 
ف�ي منصب�ه خ�الل وقت الح�رب وهو 
ف�ي حالة ال تس�مح له بقی�ادة القوات 
الجویة؟.. فأجاب ساخرا )ما دام الوزير 
بين باري�س والمالديف فالس�ؤال ليس 
في محل�ه( ويقصد بالوزير.. محمد بن 

سلمان وزير الدفاع السعودي.

   بغداد / المستقبل العراقي

لو أرادت طهران أن تقدم مرافعة حول 
محورية دورها اآلن، لما فعلت ذلك أفضل 
مما فعله السياسي واألكاديمي المعروف 

خافيير سوالنا. األمين العام السابق لحلف 
شمال األطلسي، والممثل األعلى للسياسة 

الخارجية األوروبية
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دائرة الكاتب العدل/ 
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اعالن تسجيل
بناء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
من قبل الس�يد )محمد خريب�ط حاجم (

وامل�ؤرخ يف 2015/6/9 واملتضم�ن طلب 
تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له واملنس�وبة 
حاليا يف كرسة وعطش واملدرجة اوصافها 
ادن�اه فعى من ل�ه عالقة   به�ا وادواتها 
املوصوف�ة ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة 
الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة 
بقية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة 
ع�رش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش 
ويتع�ر التس�جيل متاخ�ر لح�ن حس�م 
الدع�وى واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
وادواته�ا باس�م طال�ب التس�جيل وفقا 
لقان�ون الكتاب العدول رقم )32( لس�نة 

1998 املعدل  شهادة التسجيل   .
كاتب العدل 

ااالوصاف

�������������������������
مجلس القضاء االعى 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ ابي الخصيب

العدد: 90/81/80/ /2015   
التاريخ:  9 / 6 / 2015 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ ابي الخصيب العقارين 
 )60( مقاطع�ة   )53 )64و  املرقم�ن 
العوج�ة يف قضاء ابي الخصي�ب والعائدة 
واملسجلن باس�م املدين العراقي سليمان 
عثمان محمد لقاء طلبي الدائن محمد عبد 
الحاف�ظ جبار والبال�غ )115,000,000( 
مائة وخمس�ة عرش ملي�ون دينار عراقي 
بدون رس�م التحصي�ل واملبين�ة اوصافه 
ادن�اه فعى الراغبن بالرشاء  الحضور اىل 
مقر هذه املديرية يف تمام الساعة الثانية 
ع�رش من ظهر اليوم الثالث�ن التايل لنرش 
هذا االعالن مستصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية .  
املنفذ العدل 
املواصفات 

1 � موق�ع العقار / قض�اء ابي الخصيب 
املرقمن 64 و 35 م 60 العوجة

2 � جنس�ه ونوعه / بستان تسقى سيحا 
بمياه املد ملك رصف

3 � ح�دوده واوصاف�ه / كم�ا م�ؤرش يف  
صورة القيد والخارطة 

العقاري�ن عب�ارة ع�ن  املش�تمالت    �  4
بس�تانن يقعان عى طري�ق فرعي ترابي 
وداخل حدود القرية وخايل من املغروسات 

واملزروعات واملشيدات ومهملن
6 � درجة العمران  دون املتوسط

7 � مس�احة العقار العق�ار االول 1 دونم 
و50 م2 والعقار الثاني 1 دونم و2 اولك

8 � الشاغل / ال يوجد /  مرتوك
9 � القيم�ة املق�درة بلغ�ت قيم�ة العقار 
االول املرقم 53,000,000 ثالثة وخمسون 

مليون دينار عراقي
بلغ�ت قيمة العقار الثان�ي 57,600,000 
س�بعة وخمس�ون مليون وس�تمائة الف 

دينار عراقي
��������������������������

دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب العدل /الزبري

اعالن تسجيل
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من 
قبل الس�يد )اياد دري�ول ماهود( واملؤرخ 
يف 2015/6/11 واملتضمن طلب تس�جيل 
املكائن العائدة له واملنسوبة حاليا املعمل 
يف اوركيل الش�مايل  واملدرج�ة اوصافه�ا 
ادن�اه فعى من ل�ه عالقة   به�ا وادواتها 
املوصوف�ة ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة 
الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة 
بقية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة 
ع�رش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش 
ويعت�ر التس�جيل متاخ�ر لح�ن حس�م 
لدع�وى واالع�رتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
وادواته�ا باس�م طال�ب التس�جيل وفقا 
لقان�ون الكتاب العدول رقم )32( لس�نة 

1998 املعدل شهادة التسجيل .
الكاتب العدل 

االوصاف
1 � ماكنة خالط فالنكوت صنع محيل

2 � ماكنة خالط فالنكوت صنع محيل 
2 � ماكنة خالط فالنكوت صنع محيل

4 � ماكنة طالء  قريي صنع محيل
5 � ماكنة طالء قريي صنع محيل 
6 � ماكنة طالء قريي صنع محيل
7 � ماكنة طالء قريي صنع محيل
8� ماكنة طالء قريي صنع محيل

9 � ماكنة ماستك صنع محيل
10 � طاحونة صنع محيل

10 � مولد كهرباء تجميع محرك كيا
kv35   راس توليد صيني بقوة

��������������������
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل يف الزبري
العدد / 3410

التاريخ / 2015/6/9
املنذر / محمد عبد الله عبود

اىل / السيد فؤاد عوده امنيخر
اعالن

سبق وان سري اليك االنذار املرقم 4987 يف 
2015/4/8 املتضم�ن بوج�وب الحضور 
يف مالحظية التس�جيل العق�اري يف الزبري 
لغرض اتم�ام عملية بيع العقار العائد لك 
املرق�م 74 محل�ة الش�مال / الزبري وعند 
ارس�ال االنذار لغرض تبليغ�ك عن طريق  
مركز رشط�ة الزبري اعيد الين�ا غري مبلغ 
كونك مرتحل اىل جهة غري معلومة حسب 
كت�اب مركز رشط�ة الزب�ري املرقم 5017 
يف 2015/4/12واملؤي�د م�ن قب�ل مختار 
محلة الشمال /الباطن واملصدق   من فبل 
املجلس املح�يل لقضاء الزبري عليه اقتىض 
للغ�رض  يوميت�ن  بصحيفت�ن  تبليغ�ك 

املذكور اعاله.
كاتب عدل الزبري
ليث حسن جاسم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واس�ط االتحادية
  محكمة  االحوال  الشخصية يف الصويرة

العدد/2037 
التاريخ / 2015/6/7

اعالن 
املفقود / ليث غازي خطاب

قدم�ت املواطنة )حس�يبة عل�وان ضباب( 
طلب�ا لذه�ه املحكم�ة تطل�ب في�ه اصدار 
حجة الحجر والقيمومة عن املفقود  ولدها 
لي�ث غ�ازي خط�اب وال�ذي فق�د بتاريخ 
2007/3/29 ول�م يع�رف مص�ريه من�ذ 
ذل�ك التاريخ حياته م�ن مماته ولم ترد اي 
معلوم�ات عن�ه لحد االن وتطل�ب املواطنة 
اع�اله تنصيبه�ا قيمة عى املفق�ود اعاله 
فم�ن لديه اي معلومات ع�ن املفقود اعاله 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوم�ا اعتب�ارا م�ن تاري�خ النرش يف 
ه�ذه الصحيفة لغ�رض االدالء باملعلومات 
امام هذه املحكمة وبعكس�ه س�يتم السري 
باج�راءات اصدار حجة  الحجر والقيمومة 
وتنصي�ب املواطنة حس�يبة عل�وان ضباب 

قيمة عى زوجها .
القايض
ابراهيم احمد سالم

���������������������� 
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد/812/ب/2015
التاريخ/ 2015/6/11

اعالن
اىل / املدعى  عليها/ ناهدة احمد ياسن 

اقام املدعون )1 � محمد اسماعيل محمد 2 
� س�عد اسماعيل محمد 3 ، هناء اسماعيل 
محم�د (    الدعوى البدائي�ة املرقمة 812/

ب/2015 ض�دك   يطلب�وا فيه�ا بوض�ع 
اش�ارة ع�دم ترصف ع�ى العق�ار 25/91 
الك�زارة والحكم بازالة ش�يوعه قس�مة او 
بيعا وتوزيع البدل عى الرشكاء كل حس�ب 
اقامت�ك   مح�ل  وملجهولي�ة    اس�تحقاقه 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  وحس�ب 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة العباس�ية قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن    
موع�د  يف  للحض�ور  يوميت�ن   محليت�ن 
املرافع�ة املص�ادف ي�وم 2015/6/18 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود

������������������������
 مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد/687/ب/2015
التاريخ/ 2015/5/14

اعالن
اىل / املدعى  عليه /فالح صالح مهدي  

اقام املدعن جوزيف وس�مري وباسم ابناء 
رفويل حنا الش�يخ واس�عد وناظ�م وعادل 
وشوقي ابناء ميخائيل حنا الشيخ الدعوى   
البدائي�ة املرقمة اعاله  وال�ذي يطلب فيها 
مبلغ مقداره )2200000( دينار وهو بدل 
االيجار املس�مى للف�رتة م�ن 2013/2/1 
مق�داره  ومبل�غ   2013/12/31 ولغاي�ة 
)5600000( دينار وهو ضعف بدل االيجار 
املتفق عليه بالعقد يف 2013/12/31 للفرتة 
2014/1/1 ولغاي�ة 2015/2/28 ليصبح 
مجم�وع املبل�غ املطال�ب ب�ه )7800000 
دين�ار عن  املح�ل املرق�م )249( الواقع يف 
العقار تسلسل 1/2 الكزارة ولتعذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي محمد احمد الحسيني عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا    بصحيفت�ن    محليت�ن 
يوميت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 

صباح يوم املرافعة املوافق 2015/6/19.
القايض االول
ليث جر حمزة

��������������������������
 مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/683/ب/2015

التاريخ/ 2015/5/14
اعالن

اىل / املدعى  عليه /ربيع جادر جدي  
اق�ام املدع�ن جوزي�ف وس�مري وباس�م 
ابن�اء رفويل حن�ا الش�يخ واس�عد وناظم 
وعادل وش�وقي ابناء ميخائيل حنا الشيخ 
الدع�وى   البدائي�ة املرقم�ة اع�اله  والذي 
يطل�ب فيها مبل�غ مق�داره )1440000( 
دين�ار وهو ب�دل االيج�ار املس�مى للفرتة 
م�ن 2013/5/1 ولغاي�ة 2013/12/31 
ومبل�غ مق�داره )5040000( دينار وهو 
ضعف ب�دل االيجار املتف�ق عليه بالعقد يف 
2013/12/31 للفرتة 2014/1/1 ولغاية 
املبل�غ  مجم�وع  ليصب�ح   2015/2/28
املطالب ب�ه )6480000 ( دينار عن  املحل 
املرق�م )261( الواق�ع يف العق�ار تسلس�ل 
1/2 الكزارة ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي محمد 
احمد الحس�يني عليه تق�رر تبليغك اعالنا    
بصحيفت�ن    محليتن يوميتن بالحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 

املوافق 2015/6/19.
القايض االول
ليث جر حمزة

���������������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/684/ب/2015

التاريخ/ 2015/5/14
اعالن

اىل / املدعى  عليه /عالء عبد االمري هادي  
اقام املدعن جوزيف وس�مري وباسم ابناء 
رفويل حنا الش�يخ واس�عد وناظ�م وعادل 
وشوقي ابناء ميخائيل حنا الشيخ الدعوى   
البدائي�ة املرقمة اع�اله  والذي يطلب فيها 
تخلية املحل املرقم )205( الواقع يف العقار 
تسلس�ل 1/2 الك�زارة    ولتع�ذر تبليغ�ك 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي محمد احمد الحسيني عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا    بصحيفت�ن    محليت�ن 
يوميت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 6/19/ وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول.
القايض االول
ليث جر حمزة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد/685/ب/2015
التاريخ/ 2015/5/14
اعالن

اىل / املدع�ى  علي�ه /ع�الء عب�د االم�ري 
هادي   

اقام املدعن جوزيف وسمري وباسم ابناء 
رفويل حنا الش�يخ واس�عد وناظم وعادل 
وش�وقي ابن�اء ميخائي�ل حن�ا الش�يخ 
الدع�وى   البدائية املرقم�ة اعاله  والذي 
يطل�ب فيها مبل�غ مق�داره )360000( 
دين�ار وهو ب�دل االيجار املس�مى للفرتة 
من 2012/11/1 ولغاية 2013/12/31 
ومبلغ مق�داره )9360000( دينار وهو 
ضعف بدل االيج�ار املتفق علي�ه بالعقد 
 2013/1/1 للف�رتة   2012/12/31 يف 
ولغاي�ة 2015/2/28 ليصب�ح مجموع 
املبل�غ املطالب ب�ه )9720000 دينار عن  
املح�ل املرق�م )250( الواق�ع يف العق�ار 
تسلس�ل 1/2 الك�زارة ولتع�ذر تبليغ�ك 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي محمد احمد الحس�يني 
علي�ه تق�رر تبليغك اعالن�ا    بصحيفتن    
محليت�ن يوميتن بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املوافق 

.2015/6/19
القايض االول
ليث جر حمزة

��������������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/686/ب/2015

التاريخ/ 2015/5/14
اعالن

اىل / املدعى  عليه /فالح صالح مهدي  
اق�ام املدع�ن جوزيف وس�مري وباس�م 
ابن�اء رفويل حنا الش�يخ واس�عد وناظم 
وع�ادل وش�وقي ابن�اء ميخائي�ل حن�ا 
الش�يخ الدعوى   البدائي�ة املرقمة اعاله  
وال�ذي يطلب فيه�ا  تخلية املح�ل املرقم 
)249(   الواق�ع يف العقار تسلس�ل 1/2 
الك�زارة ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
محمد احمد الحسيني عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا    بصحيفت�ن    محليتن يوميتن 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/6/19 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول.
القايض االول
ليث جر حمزة

�������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/682/ب/2015

التاريخ/ 2015/5/14
اعالن

اىل / املدعى  عليه /ربيع جادر جري  
اق�ام املدع�ن جوزيف وس�مري وباس�م 
ابن�اء رفويل حنا الش�يخ واس�عد وناظم 
وع�ادل وش�وقي ابن�اء ميخائي�ل حن�ا 
الش�يخ الدعوى   البدائي�ة املرقمة اعاله  
وال�ذي يطلب فيه�ا  تخلية املح�ل املرقم 
)261(   الواق�ع يف العقار تسلس�ل 1/2 
الك�زارة ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
محمد احمد الحسيني عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا    بصحيفت�ن    محليتن يوميتن 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/6/19 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول.
القايض االول
ليث جر حمزة

���������������������
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد / 217/ش/2015
التاريخ / 2015/4/20

اع�الن للمدع�ى علي�ه / ل�ؤي  رس�مي 
حسن

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2015/3/15 حكما غيابيا بحقك تضمن 
الزام�ك بنفق�ة ش�هرية البن�ك القارص 
س�جاد مبلغا مقداره ثالثمائة الف دينار 
ش�هريا وملجهولية محل اقامتك حسبما 
ورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطقة املقراوية ل�ذا قرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن ولك 
حق االعرتاض خالل املدة القانونية عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ النرش  س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
شاكر محمود حمود

����������������������
رقم االخطار
2015/231

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عيل صالح 
ع�يل  (  املنس�وب اىل    مديري�ة رشط�ة 
محافظ�ة الب�رصة     مل�ا كن�ت متهم�ا 
وف�ق املادة  37 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 
2008   لتس�ببك يف حص�ول االرضار يف 
البندقي�ة الحكومي�ة املرقم�ة )10560( 
نوع كالش�نكوف )كرس واقية الشعرية(    

ولحد االن   
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االع�الن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفن العمومي�ن القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ن الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/310

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي فؤاد كاظم 
عب�د ش�لش  (  املنس�وب اىل    مديري�ة 
رشطة محافظة البرصة     ملا كنت متهما 
وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 
2008   لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 

2012/8/15   ولحد االن   
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االع�الن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفن العمومي�ن القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ن الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

��������������������������

رقم االخطار
2015/375

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي احم�د 
رحي�م يوس�ف  (  املنس�وب اىل    مديرية 
رشطة محافظة البرصة     ملا كنت متهما 
وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 
2008   لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 

2009/1/15   ولحد االن   
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االع�الن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفن العمومي�ن القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ن الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

��������������������������
رقم االخطار
2015/407

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عمار فريد 
ش�كري  (  املنس�وب اىل    قي�ادة ح�رس 
ح�دود م4  رشطة محافظة البرصة     ملا 
كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 
14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ 2014/6/22   ولحد االن   
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االع�الن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفن العمومي�ن القاء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ن الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

�����������������������������
تنويه

نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي العدد 
)962( الص�ادر يوم الثالثاء 2015/5/5 
رق�م االخط�ار 2014/344 الصادرة من 
محكم�ة االم�ن الداخ�يل م/5 الخ�اص 
ري�اض   / الرشط�ي  اله�ارب  باملته�م 
كاط�ع  رقم االخط�ار 2014/344 خطأ 

والصحيح 2015/344 اقتىض التويه.
��������������������������������

فقدان
فق�د  من�ي وص�ل القب�ض الحكوم�ي 
)امان�ات( الص�ادر م�ن بلدي�ة الب�رصة 
وامل�ؤرخ   330018 املرق�م  )امان�ات( 
ال�ف   550,000 ومبل�غ   2013/2/25
دينار باسم )حيدر سعدي عزيز( عى من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
����������������������

 
فقدان

فق�دت  مني الهوية الص�ادرة من نقابة 
املهندس�ن العراقية فرع البرصة باس�م 
)مسلم حسن منري(  عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
���������������

فقدان
فقدت  مني هوي�ة الطالب )محمد رضا  
كاظ�م( الص�ادرة م�ن معه�د التدري�ب 
الكهرب�اء  قس�م  الب�رصة  يف  النفط�ي 
اختصاص كهرباء معدات نفطية عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
��������������������������

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد  )محمد 
رحيم هاش�م ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب من )الشغانبه( اىل )العبادي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
 فقدت مني هوية الطالبة )س�ارة خلف 
ياسن( الصادرة من كلية الطب جامعة 
البرصة  عى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�����������������������

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  
)يحيى سيد يعقوب محمد( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الحلف�ي( اىل 
)الخرسان( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

���������������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:30//ب/2015
التاريخ:10 /2015/6
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه /عدن�ان احم�د عب�د 
الحسن 

اقام املدعي  ) سجاد احمد عبد الحسن( 
الدعوى  البدائية   بالعدد 30/ب/2015 
امام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها ابطال 
تس�جيل العق�ار املرق�م )2/3086( م6 
الفاو    وملجهولية  محل اقامتك يف الوقت 
الح�ارض حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة 
 2015/5/5 يف   6925 بالع�دد  الف�او 
ورشح املجل�س البلدي يف الف�او بتاريخ 
2015/5/4 عليه  تقرر  تبليغك بواسطة 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
صباح ي�وم 2015/6/28 ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال  من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
القايض
رحيم جر  الغراوي

�����������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:47//ب/2015
التاريخ:10 /2015/6
اعالن

اىل املدع�ى عليهم كل من /فه�د واقبال 
وفريال وفجر ابناء دعيج سلمان   

اقام املدعي   )يوس�ف طعمة خلف ديل (
الدعوى  البدائية   بالعدد 47/ب/2015 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا ازالة 
شيوع العقار املرقم )1/50 ( م5 املعامر 
لعدم رغبتة يف البقاء معكم به  وملجهولية  
محل اقامتكم يف الوقت الحارض حس�ب 
كتاب مركز رشطة البحار بالعدد 4791 
املح�يل   املجل�س  ورشح   2015/6/9 يف 
يف ناحي�ة البح�ار  عليه  تق�رر  تبليغكم 
بواس�طة صحيفتن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة صب�اح ي�وم 2015/6/23 ويف 
حال�ة ع�دم حضورك�م او ارس�ال  من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا حسب االصول.
 القايض
رحيم جر  الغراوي

�����������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:46//ب/2015
التاريخ:10 /2015/6
اعالن

اىل املدع�ى عليهم كل من /فه�د واقبال 
وفريال وفجر ابناء دعيج سلمان   

اق�ام املدع�ي  ) ابراهي�م احم�د حميد ( 
الدعوى  البدائية   بالعدد 46/ب/2015 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه�ا ازالة 
ش�يوع العقار املرق�م ) 45( م5 املعامر 
لعدم رغبتة يف البقاء معكم به  وملجهولية  
محل اقامتكم يف الوقت الحارض حس�ب 
بالع�دد  البح�ار  كت�اب مرك�ز رشط�ة 
47925 يف 2015/6/9 ورشح املجل�س 
املح�يل  يف ناحية البحار  حس�ب كتابهم 
علي�ه     2015/6/9 يف   192 يف  املرق�م 
تقرر  تبليغكم نرشا  بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة صب�اح يوم 
2015/6/23 ويف حال�ة عدم حضوركم 
او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلنا 

حسب االصول.
القايض
رحيم جر  الغراوي

��������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

التاريخ 2015/6/8
العدد / 3045 /ش/2015

اعالن
اىل : املدع�ى  عليه�ا ح�ال لي�ث خريو /

مواليد 1992 الجنسية )بيجي � س 540 
م � ص 28 � 00624497( 

اق�ام املدع�ي )يوس�ف ع�يل يعق�وب( 
 3045 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
/ش/2015 والت�ي يطل�ب فيه�ا اثبات 
ال�زواج الواق�ع بينك�م خ�ارج املحكمة 
بتاري�خ 2013/1/31 ول�دى محاول�ة 
تبليغ�ك تبن انك مجهول�ة محل االقامة 
حس�ب  املجلس البلدي لس�كن السيدية 
عليه اقتىض  تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة الس�اعة التاس�عة صباحا من 
ي�وم 2015/7/1 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا .
القايض
حيدر عاشور حيدر

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املنهدسن 
العراقين رقم االنتساب )74297( 
بأس�م )وداد عيل مبارك( الرجاء 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار. 
���������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد/1726/ش/2015 
التاريخ / 2015/6/8

اعالن  
اىل املدعى عليه/ رضغام طارق شهاب

اقام�ت املدعية) رواء  يوس�ف يعقوب(   
الدعوى الرشعي�ة  املرقمة  اعاله والتي 
تطل�ب فيها  مهرها املؤج�ل وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح املبلغ  يف 
مركز رشطة االمام عيل )عليه الس�الم( 
الجزائ�ر/   البل�دي  ملنطق�ة  واملجل�س 
ح�ي عم�ان ق�ررت املحكم�ة     تبليغك   
بصحيفت�ن محليت�ن  للحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم املرافع�ة املصادف 
2015/6/21 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
. 

القايض 
نوري نادر حنون املالكي

�������������������
فقدان

قدم�ت املدع�وة س�ندس احمد حس�ن 
مه�وس طلب�ا للمحكم�ة تدع�ي في�ه 
فقدان زوجها عالوي ش�رم رشش�اب 
سهر االبراهيمي والذي فقد بتاريخ 11 
/ 6 / 2014 يف محافظة نينوى منطقة 
ب�ادوش ولكونه احد الس�جناء والنزالء 
يف املوق�ف والس�جن الع�ام يف ب�ادوش 
وس�قوط  االخ�رية  االح�داث  وبس�بب 
املوص�ل والهجوم عى الس�جن العام يف 
بادوش من قبل املجاميع االرهابية ولم 
يعرف يشء عن مص�ريه لحد االن علما 
ان�ه من س�كنة محافظة ص�الح الدين 
قضاء بل�د فعى من لديه معلومات عنه 
االتص�ال بذوي�ه او مرك�ز الرشط�ة يف 

منطقة سكناه مع التقدير .
�������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الضلوعية
اعالن

قدم�ت املدع�وة ) فرحه مه�دي صالح 
( طلب�ا اىل هذه املحكم�ة لنصبها قيمة 
ع�ى زوجها املفقود ) مزحم عيل صالح 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 2 / 12 / 2014 
واستنادا اىل احكام املادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين قررت املحكمة النرش 
يف صحيفتن محليتن لغرض التثبت من 
حي�اة املفقود من عدم�ه ويف حالة عدم 
حضوره او من ينوب عنه سوف تنصب 

الزوجة قيمة عليه حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب 
�������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الضلوعية
اعالن

قدم�ت املدع�وة ) فرحه مه�دي صالح 
( طلب�ا اىل هذه املحكم�ة لنصبها قيمة 
عى ولدها املفقود ) س�اهر مزحم عيل 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 2 / 12 / 2014 
واستنادا اىل احكام املادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين قررت املحكمة النرش 
يف صحيفتن محليتن لغرض التثبت من 
حي�اة املفقود من عدم�ه ويف حالة عدم 
حضوره او من ينوب عنه سوف تنصب 

والدته قيمة عليه حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب 
������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

نرش فقدان
قدم�ت املدعوة ميس عب�د الجبار كريم 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تدع�ي في�ه 
فقدان زوجها عثمان عبد حمود ش�الل 
وال�ذي فقد يف قاعدة س�بايكر يف قضاء 
تكري�ت بتاريخ 14 / 6 / 2014 بعد ان 
قام تنظيم داع�ش االرهابي باختطافه 
م�ع مجموعة من اخ�رى ولم يعرف أي 
يشء ع�ن مص�ريه لح�د االن وه�و من 
س�كنة محافظة ص�الح الدين – قضاء 
بل�د – ناحي�ة يثرب – البوحس�ان فعى 
من لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه  
بهذه املحكمة او ب�اي مركز للرشطة . 

مع التقدير
القايض
يعرب عيل جاسم

�������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
العدد 8 / ش / 2015 

اىل املدعى عليه / فراس شبيب محمد 
اقام�ت املدعي�ة ) وف�اء مه�دي صالح 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 8 / ش   )
/ 2015 ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطل�ب 
فيه�ا تفريق القضائ�ي منك للهجر وقد 
اصدرت املحكمة قرارها بايقاع التفريق 
القضائي بحقك غيابيا وملجهولية محل 
اقامتك وانتقالك اىل جهة مجهولة تقرر 
تبليغك بالنرش يف الصحف ويف حالة عدم 
تقديم�ك الطعن خ�الل امل�دة القانونية 
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

بحقك .
القايض

عبد العليم فيصل عزاوي 

اعالن
قدم املدعي نجاح فاضل علوان  طلبا يروم 
فيه تبديل اس�م ابنه  من بكر اىل ابراهيم 
فمن لدي�ه اعرتاض عى الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق اح�كام املادة 21 من قانون االحوال 

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

�������������������������
اعالن

قدم املدعي نجاح فاضل علوان  طلبا يروم 
في�ه تبديل اس�م ابنه  من عم�ر اىل عمار 
فمن لدي�ه اعرتاض عى الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق اح�كام املادة 21 من قانون االحوال 

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

�������������������������
فقدان شخص 

قدم�ت الين�ا املخرة 
) فوزي�ة احمد عيل( 
طلب�ا ح�ول فق�دان 
املدعو  زوجه������ا 
)ناجح امن جاس�م 
بتاريخ   ) الحرب�اوي 
 2014  /  6  /  12
الكيفية  عرض  وبعد 

عى الس�يد ق�ايض تحقي�ق محكمة بلد 
ق�رر نرش الفق�دان بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن والس�اكن يف محافظ�ة صالح 
الدين قضاء بلد املحلة الرشقية فعى من 
تتوفر لديه معلومات عنه االتصال باقرب 
مركز رشط�ة او االتصال بذويه عى رقم 
ش�اكرين   /  07813906925 الهات�ف 

تعاونكم معنا خدمة للصالح العام .
النقيب

ء . مدي�ر ش�عبة اس�تخبارات ومكافحة 
االرهاب / بلد

�������������������������
محكمة االحوال الشخصية / املدائن

م / تبليغ حضور
إىل املدع�و ع�يل نصيف جاس�م – اقتىض 
تبليغك بالصح�ف اليومية للحضور امام 
محكمة احوال املدائن صباح يوم الثالثاء 

املوافق 16 / 6 / 2015 
�������������������������

اعالن
ق�دم املدعي غ�ازي محمد بدي�وي  طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل لقب�ه  م�ن املحمدي 
اىل الفي�داوي  فم�ن لدي�ه اع�رتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء
تحس�ن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

�������������������������
اعالن

إىل الرشيك / سعاد عيل باقر
اقت�ىض حض�ورك إىل صندوق االس�كان 
العراقي ف�رع الكرخ – كرادة مريم بناية 
وزارة االعم�ار واالس�كان وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عى قيام الرشيك السيد 
ع�يل احم�د حس�ن بالبناء ع�ى حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة 2014 / 1 
مقاطع�ة س�بع الب�ور لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش ي�وم داخر العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .
�������������������������

اعالن دعوة دائنن
اني املصفية يقدم زكي يحيى لرشكة اثار 
بعلبك للتج�ارة العامة املحدودة ادعو كل 
من له حق او دين ع�ى الرشكة مراجعة 
عى العنوان التايل – بغداد املنصور عمارة 

محمد دراغ ط2 ش 8 .
املصفية
يقدم زكي يحيى

�������������������������
اعالن دعوة دائنن

ان�ي املصفي اياد هاش�م عب�اس لرشكة 
العام�ة  للمق�اوالت  البي�ض  الس�نايا 
املح�دودة ادع�و كل م�ن له ح�ق او دين 
ع�ى الرشكة مراجعة ع�ى العنوان التايل 
– واس�ط الك�وت الكف�اءات – مقاب�ل 
مديرية الرتبية م 112 ز 22 د 7 / تلفون 

. 07803393735
املصفي
اياد هاشم عباس

�������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف العلم

إىل املفقود / عايد احمد خلف صالح
للطل�ب املقدم م�ن قبل زوجت�ك ) زهرة 
في�ه  تطل�ب  ال�ذي   ) جاس�م  حس�ن 
حج�رك ونصبها قيمة علي�ك والختفائك 
ومجهولية محل اقامت�ك لذا قررت هذه 
املحكم�ة بتبليغك بالحض�ور إىل محكمة 
االحوال الشخصية يف العلم ويف حالة عدم 
حضورك سيتم حجرك ونصب قيما عليك 

وفقا للقانون .
�����������������������

اعالن
قدم املدعي )عكل مش�لوش شذر(  طلبا 
ي�روم فيه تبديل االس�م  م�ن )عكل( اىل 
)عقيل( فم�ن لديه اعرتاض عى الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام املادة 21 من قانون االحوال 

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

������������������������
اعالن

ق�دم املدعي )عمر ذي�اب عفريت(  طلبا 
يروم في�ه تبديل االس�م  م�ن )عمر( اىل 
)عمار( فمن لدي�ه اعرتاض عى الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحس�ن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة
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واسط: انتاجنا من احلبوب وصل إىل 2750 ألف طن

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، أن معدل كميات النفط المستلمة 
م�ن حكومة اإلقليم بلغ�ت 288 ألف برميل فق�ط يوميا، موضحة أن 
معدالت النفط المستلمة لش�هر أيار الماضي بلغت أكثر من 398 ألف 
برميل يوميا، فيما دعت جميع الجهات بضرورة توخي الدقة في نقل 
المعلومات المتعلقة بالش�أن النفطي. وقال�ت الوزارة في بيان تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن “معدل الكميات المستلمة من 
حكومة اإلقليم بلغت 288.305 ألف برميل يوميا للفترة من بداية العام 
الحالي ولغاية نهاية ش�هر أي�ار الماضي”، نافي�ة “التصريحات التي 
أدلت بها النائبة نجيبة نجيب حول تس�ليم اإلقليم للحكومة المركزية 
كام�ل الحصة المتفق عليها والبالغة 550 ألف برميل لش�هر نيس�ان 
الماض�ي”. وأضافت ال�وزارة، أن “معدالت النفط المس�تلمة لش�هر 
نيس�ان من اإلقليم بلغت 504.990 ألف برمي�ل يوميا، في حين بلغت 
معدالت النفط المس�تلمة في شهر أيار 398.402 ألف برميل يوميا”، 
مطالب�ة جميع الجهات ب�”ضرورة توخي الدق�ة في نقل المعلومات 
واألرقام المتعلقة بالش�أن النفطي”.  وكانت النائبة نجيبة نجيب قد 
ذك�رت ف�ي، )11 حزيران 2015(، عل�ى احدى الفضائي�ات العراقية، 
أن حكوم�ة اإلقليم س�لمت كامل حصتها المق�ررة ضمن االتفاق مع 
الحكومة االتحادية لش�هري نيس�ان وأيار وبمعدالت بلغت 550 ألف 

برميل باليوم، مؤكدة أن هذه المعلومات مستقاة من وزارة النفط.

النفط: نستلم من إقليم كردستان 288 ألف 
برميل نفط يوميًا

     ذي قار/المستقبل العراقي

يحي�ى  ق�ار  ذي  محاف�ظ  أعل�ن 
الناص�ري، أم�س الس�بت، ع�ن اتفاق 
المحافظ�ات العراقي�ة المش�اركة في 
فت�ح  الس�ليمانية”على  “بالتف�ورم 
مكات�ب خاص�ة للتنس�يق االقتصادي 
والنه�وض باالس�تثمار وإدارة حرك�ة 
المحافظ�ات  بي�ن  األم�وال  رؤوس 
الشمالية والجنوبية، مؤكدا أن الملتقى 
االقتص�ادي  للتع�اون  أسس�اً  أرس�ى 
تنس�جم  العراقي�ة  المحافظ�ات  بي�ن 
مع متطلب�ات األزمة المالي�ة الراهنة.

وق�ال الناص�ري ف�ي بي�ان صحف�ي، 
كان  الس�ليمانية(  “)بالتوف�ورم  إن 
ملتقى اقتصادياً مهماً وش�هد حضوراً 
رسمياً وسياسياً مميزاً وجلسات عمل 
مكثفة، وأس�فر عن تبني أس�س جيدة 
للمنطلقات االقتصادية القادمة تنسجم 
للضع�ف  المطلوب�ة  المعالج�ات  م�ع 
االقتص�ادي الحاصل من ج�راء نقص 
الناصري،  المالية”.وأض�اف  الس�يولة 
“تم االتفاق على ترسيخ أسس التعاون 
بي�ن المحافظات العراقية في الجوانب 
االقتصادية والمالية”، مبينا أن “االتفاق 
يتضم�ن إيجاد مكاتب خاصة لتنس�يق 
الش�مالية  المحافظ�ات  بي�ن  العم�ل 
والجنوبي�ة في المج�االت االقتصادية 
رؤوس  حرك�ة  وإدارة  واالس�تثمارية 
األم�وال بي�ن ه�ذه المحافظات”.وأكد 
الناص�ري عل�ى “أهمية ه�ذه المكاتب 
ف�ي التعري�ف بالف�رص االس�تثمارية 
واإلمكانيات االقتصادية المتاحة وأفاق 

تطويره�ا عب�ر العم�ل المش�ترك بين 
المحافظات”، موضحا أن “بالتوفورم 
الس�ليمانية، ج�رى في�ه االتف�اق على 
أن يعق�د ملتق�ى س�نوي تش�ارك فيه 
جمي�ع المحافظ�ات لت�دارس القضايا 
والتطورات االقتصادية واالس�تثمارية 

والخ�روج برؤية مش�تركة بصددها”.
وأك�د محاف�ظ ذي ق�ار عل�ى، “أهمية 
المؤتم�رات والملتقي�ات االقتصادي�ة 
في إيجاد مساحة مشتركة للعمل على 
تطوير البرام�ج التنموية واالقتصادية 
االس�تثماري”. بالقط�اع  والنه�وض 

وكان محاف�ظ ذي قار ق�دم في ال�)7 
حزيران 2015(، ورقة عمل حول توثيق 
التع�اون المش�ترك بي�ن المحافظ�ات 
العراقي�ة وتب�ادل الخب�رات والتجارب 
االقتصادية، واكد خالل مش�اركته في 
“بالتف�ورم الس�ليمانية”، ال�ذي عق�د 

ف�ي محافظ�ة الس�ليمانية وش�اركت 
في�ه جميع المحافظ�ات العراقية على 
تمس�ك ذي قار بالس�قف الزمني لنقل 
الصالحيات من الوزارات االتحادية الى 
الحكوم�ات المحلي�ة ف�ي منتصف أب 

المقبل.

   واسط/المستقبل العراقي 

أعلن�ت محافظ�ة واس�ط، أم�س 
الس�بت، وصول أنتاجه�ا من الحنطة 
والش�عير إل�ى 2750 ألف ط�ن خالل 
الحالي.وقال محافظ واسط  الموسم 
مال�ك خلف الوادي إن “واس�ط وصل 
انتاجها الى 750 الف طن من الحنطة 
و200 طن م�ن الش�عير أغلبها بيعت 
ف�ي االس�واق التجاري�ة”؛ مبين�ا ان 

“ الش�هر الحالي س�يكون ه�و نهاية 
ان  التس�ويقي”.واضاف  الموس�م 
“الموس�م الحال�ي ش�هد وف�رة غير 
مسبوقة، بس�بب المساحة المستغلة 
والت�ي تقدر بمليون�ي وأربعمائة الف 
دونم”، موضحا ان “واس�ط أصبحت 
وبكل جدارة محافظة زراعية بامتياز 
تتص�در في كل ع�ام محافظات البالد 
المحاصي�ل  أنت�اج  مس�توى  عل�ى 
القمحية”.يذكر أن مدينة الكوت مركز 

محافظة واسط تقع على ضفاف نهر 
دجلة وتقدر االراض�ي المزروعة الى 
االراض�ي الصالح�ة للزراع�ة بين )2 
مليون و600 الف و62 دونم( صالحة 
للزراعة والمس�تغل منها )100/50(، 
ويعتمد س�قي المزروعات على حجم 
الموارد المائية من دول الجوار وعادة 
م�ا تك�ون غي�ر كافية وللتوس�ع في 
الخطة الزراعية يت�م اعتماد التقنيات 

الحديثة من منظومات الري.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية تأس�يس 
قاع�دة بيان�ات دقيقة لخطر الفقر لألس�ر المس�تفيدة 
م�ن إعان�ات الحماي�ة االجتماعية.وذكرت ال�وزارة في 
بي�ان صحف�ي, أن “زي�ارات البحث االجتماعي لألس�ر 
المس�تفيدة م�ن إعان�ات الحماي�ة االجتماعي�ة تحقق 
نجاحا كبيرا وتس�اهم في تأسيس قاعدة بيانات دقيقة 
لخط الفقر”.وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية, 
أعلنت في وقت س�ابق عن إرس�ال فريقا متخصصا إلى 
المحافظ�ات لدراس�ة وتقيي�م عملية البح�ث الميداني 
لألس�ر المس�تفيدة م�ن إعان�ات الحماي�ة االجتماعية 
ولتثمن مس�اهمة الحكومات المحلية في انجاز البحث.

يذك�ر أن آلية المس�ح الميداني ف�ي اس�تهداف العوائل 
المس�تحقة إلعانة الحماية االجتماعية يأتي عن طريق 
فرق ميدانية للباحثين االجتماعيين يقومون بزيارة تلك 
العوائل وملء البيانات في استمارة خاصة أعدت للبحث 
الميدان�ي بالتعاون مع وزارة التخطي�ط والتي اعتمدت 

خط الفقر كمستوى رئيسي في االستهداف.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض مؤشر التضخم 
لشهر أيار الماضي بنس�بة 0.3بالمئة، وارتفاعه سنويا 
بنس�بة 0.2بالمئة”، مش�يرة إل�ى انه “لم يش�مل ثالث 
محافظات عراقية بس�بب الوضع األمني الذي تشهده”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
ف�ي بيان صحفي، إن “الجهاز المركزي لإلحصاء التابع 
لل�وزارة أنجز تقرير التضخم لش�هر أيار الماضي 2015 
على أس�اس جم�ع البيانات ميدانيا عن أس�عار الس�لع 
والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من 
منافذ البيع في محافظات العراق كافة”.وبين الهنداوي 
أن “هذه المعدالت تحتس�ب من الس�لع والخدمات التي 
تش�مل الغذائية واإليجار والنق�ل واالتصاالت والصحة 
والتعلي�م وغيرها مم�ا يقتنيه المس�تهلك”.وأوضح أن 
“مؤش�ر التضخم الشهري لش�هر أيار الماضي انخفض 
بنسبة 03بالمئة, أما مؤشر التضخم السنوي خالل شهر 
أيار بالمقارنة بنفس الش�هر م�ن عام 2014 فقد ارتفع 
بنسبة 1.7بالمئة” عازيا ذلك الى “انخفاض اسعار قسم 
االغذية والمش�روبات غير الكحولية بمعدل 0.3بالمئة، 
مقابل ارتفاع أس�عار قسم الس�كن بمعدل 4بالمئة في 
ش�هر أيار 2015 بالمقارنة مع نفس الش�هر من السنة 
الماضية”.وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن 
“المس�ح الذي تم إجراؤه خالل شهر أيار لم يشمل ثالث 
محافظات عراقية بسبب الوضع األمني الذي تشهده تلك 
المحافظات”، موضحا أن “المحافظات غير المش�مولة 

بمسح األسعار هي نينوى وصالح الدين واالنبار”.

العمل تؤسس قاعدة بيانات 
دقيقة خلط الفقر

التخطيط: انخفاض مؤرش التضخم 
وارتفاع أسعار السكن بنسبة 4 باملئة

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مجلس اإلعمال الوطني العراقي،عن توقيع بروتوكول 
تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية، فيما أشار إلى أن 
البروتوكول يه�دف إلى تعميق الش�راكة الصناعية المصرية - 
العراقية.وقال رئيس المجلس داوود عبد زاير في بيان صحفي، 
إن “الجانب العراقي والمتمثل بمجلس اإلعمال الوطني العراقي 
وق�ع في مدين�ة القاهرة بجمهوري�ة مصر العربي�ة برتوكول 
تعاون مش�ترك مع اتحاد الصناع�ات المصرية”، مبينا أن “هذا 
البروتوكول يتم ألول مرة”.وأضاف زاير ان “البروتوكول يهدف 
الى تعميق الشراكة الصناعية المصرية – العراقية ليكون خالل 
الفترة المقبلة تش�اورات ومش�اريع صناعية مش�تركة، سيما 
وان الع�راق يتطلع الى تطوير قطاع الصناع�ة العراقية.وتابع 
زاي�ر ان “مصر تمت�از بصناعة جيدة وفيها م�ن المصانع التي 
تضاه�ي مثيالتها في دول المنطقة والعال�م ومن الممكن نقل 
ه�ذه التجربة واالس�تفادة منها ف�ي العراق”.وكش�ف مجلس 
االعمال الوطني العراقي، الثالثاء )9 حزيران 2015( ان مصانع 
مصري�ة متخصص�ة ف�ي الصناع�ات االحتياط�ات الكهربائية 
ستوقع قريبا عقود شراكة مع نظيرتها في العراق، مشيرا الى 

ان وزارة الكهرباء ستدعم هذا االتفاق.

العراق يوقع بروتوكول تعاون مع احتاد 
الصناعات املرصية

النقل جتهز بابل بـ »12« باصًا ذات طابقني
    بابل/المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظ�ة بابل، امس 
الس�بت، عن موافقة وزارة النقل على 
تجهيز محافظ�ة بابل ب�12 باصاً ذات 
الطابقي�ن لتس�هيل نق�ل المواطني�ن 
والطالب وربط الق�رى النائية بمدينة 
الحلة مركز المحافظ�ة، فيما أكد أنها 
ستس�هم بتطوير قط�اع النقل ورفع 
الضغط ع�ن كاهل المواطنين، أش�ار 
إل�ى أن الحكومة المحلية س�تخصص 
مرآباً خاصاً لغ�رض تصليح الباصات 

وإدامتها.
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وق�ال 

باب�ل ري�اض ع�داي، إن “وزارة النقل 
وافق�ت عل�ى تجهي�ز محافظ�ة بابل 
ب�12باصا ذات الطابقين ومن األنواع 
المس�تعملة في بغداد من أجل تسهيل 
نق�ل المواطنين والط�الب”، مبيناً أن 
س�تربط  الطابقي�ن  ذات  “الباص�ات 
المحافظ�ة  بمرك�ز  النائي�ة  الق�رى 

وبأجور رمزية”.
وأض�اف عداي، أن “ه�ذه الباصات 
ستس�هم بتطوير قط�اع النقل ورفع 
الضغ�ط عن كاه�ل المواطني�ن كون 
أبع�د  إل�ى  وتص�ل  رمزي�ة  أجوره�ا 
نقط�ة ف�ي المحافظة”، مش�يراً إلى، 
أن “الباصات س�تعمل أيض�ا على نقل 

الزائرين في الزيارات الدينية”.
“الحكوم�ة  أن  ع�داي،  وأوض�ح 
المحلية ستخصص كراجاً خاصاً لهذه 
الباصات لغرض تصليحها وإدامتها”، 
المحافظ�ة  أن “مجل�س  إل�ى،  الفت�ًا 
مخصص�ة  أمكن�ه  له�ا  س�يخصص 

النطالقها”.
يذك�ر أن ش�ركة نقل ال�ركاب في 
محافظ�ة باب�ل كان�ت تق�وم بتس�ير 
خط�وط داخلي�ة بين األحي�اء وكذلك 
بي�ن االقضي�ة والنواح�ي إال إنها بعد 
الس�قوط ت�م تهميش�ها بالكامل ولم 
يب�ق منها غي�ر خطين يعم�الن داخل 

مدينة الحلة.

املحافظات تتفق عىل فتح مكاتب للتنسيق وتطوير االستثامر

10 رشكات ايطالية ترغب بتنفيذ مشاريع 
باآلجل يف ذي قار

    ذي قار/المستقبل العراقي 

ايطالي�ة،  ش�ركات   10 أب�دت 
رغبته�ا بتنفي�ذ مش�اريع خدمية 
وعمراني�ة متعدده ف�ي محافظة 
ذي قار وفق نظ�ام الدفع باالجل، 
وفيما تعهد محافظ ذي قار  خالل 
الش�ركات  اجتم�اع م�ع ممثل�ي 
االيطالي�ة ورجال اعم�ال محليين 
بتقديم كامل التسهيالت للشركات 
ف�ي  بالعم�ل  الراغب�ة  االجنبي�ة 
المحافظ�ة ، اكد ان االزمة المالية 
التي تمر بها البالد حاليا دعت ادارة 
المحافظ�ة الى البح�ث عن منافذ 

مالية اخرى الدارة مشاريعها.
وقال�ت ممثل�ة غرف�ة التجارة 
االيطالية دانيال كادي، “عملنا مع 
غرف�ة تج�ارة الناصري�ة لتنظيم 
لق�اء م�ع الجان�ب الرس�مي في 
المحافظ�ة لغرض ع�رض قدرات 
الش�ركات االيطالي�ة وامكانياتها 
واالعمال التي نفذتها في عدد من 

البلدان والمحافظات العراقية “.
 “ ان  ال�ى  كادي  واش�ارت 
الش�ركات االيطالي�ة تعم�ل ف�ي 
وانش�اء  االس�كان  مج�االت 
والمجمع�ات  المستش�فيات 
الس�ياحية وغيرها من مش�اريع 

البنى التحتية “.
واردفت “ التقين�ا محافظ ذي 
ق�ار ونتمن�ى التع�اون م�ع ادارة 

المحافظ�ة عبر ش�ركات ايطالية 
عالمية تعمل على تنفيذ المشاريع 

وفق نظام الدفع االجل”.
 م�ن جانب�ه, ق�ال محافظ ذي 
قاريحيى محمد باقر الناصري ان 
“ ادارة المحافظ�ة اخذت بالبحث 
عن منافذ بديلة الدارة المش�اريع 
وفق نظ�ام الدف�ع باالجل لغرض 
تالف�ي تداعي�ات االزم�ة المالي�ة 
الخانق�ة التي تمر بها البالد والتي 
انعكست سلبا على سير العمل في 

مجمل مشاريع المحافظة “.
واضاف ان “ مجموعة الشركات 
المحافظة  الت�ي زارت  االيطالي�ة 
اليوم واب�دت رغبته�ا بالعمل في 
مش�اريع المحافظ�ة وف�ق نظام 
الدف�ع باالج�ل ولس�نوات طويلة  
وهي ذات امكانيات وقدرات مالية 
وفني�ة جي�دة “.وتعه�د محاف�ظ 
الدع�م  كام�ل  بتقدي�م  ق�ار  ذي 
االيطالية  للش�ركات  والتسهيالت 
االخ�رى  العالمي�ة  والش�ركات 
الراغب�ة بالعم�ل ف�ي المحافظ�ة 

وتوفير البيئة االمنه لها .
الفت�ا ال�ى ان ادارة المحافظة 
حريصة على اس�تثمار الوقت في 
عملي�ة تنفيذ المش�اريع الخدمية 
التي تحتاجه�ا المحافظة ، معربا 
ع�ن امل�ه ب�ان تت�رك الش�ركات 
االيطالية بصمة واضحة في مجال 

تنفيذ المشاريع.

التجارة تسجل أكثر من ألفي رشكة أجنبية وتتوقع زيادهتا 
العام احلايل

    بغداد/المستقبل العراقي

تس�جيل  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
2512 ش�ركة أجنبي�ة توزع�ت بي�ن 
ف�ي  له�ا  تمثيلي�ة  ومكات�ب  ف�روع 
العراق منذ الع�ام 2003، وفيما بينت 
ان تس�جيل الش�ركات االجنية تراجع 
خ�الل االع�وام 2008-2006 بس�بب 
االوض�اع االمني�ة، توقع�ت زيادته�ا 

خالل العام الحالي.
وقال�ت مدير ع�ام دائرة تس�جيل 
الش�ركات فريال اك�رم عب�د الله، إن 
“في المرحلة التي اعقبت العام 2003 
كان هناك توجه للكثير من الش�ركات 
العراقية  للس�وق  للدخ�ول  االجنبي�ة 
والعمل فيها، لذا نجد ارتفاعاً في عدد 
الشركات المسجلة منذ العام 2003”.

واضافت عبد الله ان “التس�جيل ربما 
انخفض في بعض السنوات الماضية 
التي اعقبت الع�ام 2003 وتحديداً في 
االع�وام 2006 و 2007 و2008 وهذا 
ربم�ا يتعلق باالم�ور االمنية وغيرها 
لكنها استعادت عافيتها في السنوات 
الت�ي تلته�ا وه�ذا دلي�ل عل�ى رغبة 
تل�ك الش�ركات ف�ي نيته�ا للعمل في 

العراق”.
وبّينت عبد الله ان “الشركات التي 
س�جلت توزع�ت كالتال�ي ف�ي العام 
2003 ش�هد تس�جيل س�ت ش�ركات 
اجنبية، وفي العام 2004 تم تس�جيل 
254 شركة اجنبية، وفي العام 2005 

بلغ 140 شركة فيما شهد العام 2006 
تسجيل 39 شركة اجنبية ، وفي العام 
أجنبي�ة،  ش�ركة   21 س�جلت   2007
والعام 2008 شهد تسجيل 45 شركة 
اجنبية ليصل في العام 2009 الى 116 
شركة اجنبية .واوضحت عبد الله انه 
“في العام 2010 ش�هد تس�جيل 185 
ش�ركة اجنبية، كما تم تس�جيل 401 
ش�ركة في الع�ام 2011، وف�ي العام 
2012 تم تسجيل 457 شركة، وخالل 
العام 2013 تم ت�س�جيل 412 شركة 
اجنبي�ة، في حين ارت�ف�ع ال�عدد الى 
الع�ام 2014”. 436 ش�ركة خ��الل 

وتوقعت عب�د الله “ارتفاع�اً في عدد 
الش�ركات االجنبي�ة المس�لجة خالل 
العام 2015 بس�بب حجم االس�تثمار 
القط�اع  تنمي�ة  نح�و  والتوج�ه 

الخاص”.
ف�ي  ق�ررت  الحكوم�ة  وكان�ت 
الش�ركات  إعف�اء   )2013 تم�وز   20(
المحلي�ة واألجنبي�ة من  االس�تثمارية 
الرسوم والكمارك لمدة خمس سنوات، 
ف�ي خط�وة ته�دف ال�ى تعزي�ز النمو 
االقتصادي، وجذب الشركات لالستثمار 
في البالد، على ان تتم دراسة تمديد قرار 

اإلعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.
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ون  عائالت ينهشها القلق عىل متن مراكب، معبرِّ
مجرمون يس�لطون الس�يف عليها ويمسكون 
بمصريها، حدود توصد أمامها عىل وقع تعاظم 
مش�اعر اللف�ظ وع�دم التس�امح، وحكومات 
يحرجها عدد الغرقى عىل أبواب بلدانها... هذه 
األزم�ة ال ت�دور فصوله�ا يف املتوس�ط، بل هي 
من م�آيس املهاجرين يف آس�يا، وتحديداً مآيس 
املهاجرين الروهينج�ا الخالفني وراءهم بورما 

)ميانمار(.
وتزام�ن األزمت�ني يف املتوس�ط وجنوب رشقي 
آس�يا، هو مرآة الطابع ال�دويل لظاهرة الهجرة 
- وهي ظاهرة وثيق�ة الصلة بدول »الجنوب«، 
وش�بكات املعبين هي صنو الرشكات املتعّددة 

الجنس�ية )ويف كتابهما »مهربو البرش«، يصف 
أندري�ا دي نيك�وال وجيامباول�و موزومي�ي 
تهريب البرش ب� »البيزنيس«، وهو قطاع أعمال 
ون يقعون  تبلغ أرباحه باليني الدوالرات. واملعبرِّ
يف قبض�ة الس�لطات يف وقت ينج�و املديرون(. 
والس�بيل اىل ح�ّل األزمت�ني ليس عس�كرياً وال 
وطنياً )حل املش�كلة عىل املس�توى الوطني يف 
بلد املنشأ(. واملصري الذي يلقاه الروهينجا يّنبه 
اىل أن الكراهي�ة تنترش يف كل م�كان، وتجلو يف 
صورة راهب بوذي بورماني )ميانماري( يشّن 
حمل�ة كراهي�ة ع�ىل الروهينجا - وه�ي أقلية 
مس�لمة ُتس�مى أحياناً »غجر الرشق األقىص« 
-، ويصليه�ا العداء والعن�ف. ويف بورما، تحرم 

األقلي�ة هذه م�ن املواطنة، ويتعاظ�م التمييز 
ضده�ا. ل�ذا، يس�لك آالف م�ن أبنائه�ا طريق 
الهج�رة. وال يش�غل مصري الروهينج�ا أحداً يف 
بورم�ا، وال حتى حائ�زة جائزة نوبل للس�الم، 
أون�غ س�و ت�ي. وصم�ت املعارض�ة الذائعة 
الصي�ت عم�ا يج�ري يف بالدها خ�الل املرحلة 
االنتقالي�ة اىل الديموقراطية، ثقيل. وثمة أوجه 
ش�به بني الرد الجماعي عىل األزمتني يف أوروبا 

وجنوب آس�يا. فأوروبا لم تقتنص فرصة أزمة 
املهاجري�ن لرتس�يخ طابعه�ا النموذجي أمام 
أبنائه�ا الذين تفرت حماس�تهم إزاء مرشوعها. 
وموق�ف جن�وب رشقي آس�يا غري متماس�ك. 
فالحكوم�ات لم تحرك س�اكناً قبل العثور عىل 
مقبة مهاجرين فارق�وا الحياة وهم يف األرس، 
يف األرايض التايلندي�ة، وقب�ل أن تنت�رش ص�ور 
سفن مليئة بالفقراء. وعقدت دول منظمة أمم 

جنوب رشقي آسيا )آسيان(، اجتماعاً طارئاً يف 
بانكوك لبحث األزمة، ولكنها لم تتناول أوضاع 
الروهينجا ولم يرد اس�م ه�ذه األقلية يف البيان 
النهائي. فه�ذه الدول س�عت اىل تجّنب إحراج 
بورما، عىل رغم أن سياساتها هي وراء األزمة. 
وبدأت القوات البحرية املحلية يف هذه املنطقة، 
عملي�ات إنقاذ بحري. ولكن اىل اليوم، لم يبحث 
يف مصري الناجني. ويف آس�يا كما يف املتوس�ط - 
أو ع�ىل الحدود بني الواليات املتحدة واملكس�يك 
- لي�س يف اإلمكان ثني ش�اب يس�عى اىل حياة 
أفضل عن الهج�رة. ف� »الجدران« التي تش�يد 
ع�ىل الح�دود و »تنبت« هناك، غ�ري قادرة عىل 
ردعهم. وال يثنيهم عن املغامرة خطر املوت عىل 

الطريق اىل مكان مزدهر أسطوري السمات، وال 
التعامل مع أثرياء خرسوا بحبوحتهم ويخشون 
»منافس�ة« القادمني من بعي�د. ويف هذا العالم 
ال�ذي يفتق�ر اىل حوكمة ناجع�ة، تخفق األمم 
املتح�دة يف جب�ه التحديات، وهي تخرس ش�يئاً 
فش�يئاً صفتها الجامعة واملّتحدة. ولم تعد ثمة 
إدارة جماعية لألزمات. وال أحد يس�عه ضمان 
أال يضطهد الروهينجا أو أال يسجن األريرتيون، 
وال الحؤول دون هجرة هذه األقلية وأبناء هذا 
الش�عب األفريق�ي، إذ يتعذر البقاء يف مس�قط 
رأسهم وتوّقع مستقبل ال يغيب عنه األمل. ويف 
األثناء، حركة السفن الشعبية األممية تخوض 

البحار وتسعى وراء الفرص.

بيار ها�سكي

قوارب اهلجرة األممية متخر البحار

بع�د وصولنا إىل هذه املرحلة املتأخرة، يجدر بنا 
التفكري يف إذا ما كان�ت الحكومة اليونانية تريد 

فعال الوصول إىل اتفاق مع الدائنني.
واملفاوض�ات تم�ي بش�كل س�يئ للغاية بعد 
م�رور ف�رتة طويل�ة وتحقي�ق القليل ج�داً من 
التقدم حتى أصبح س�ؤال مثل »م�ا الذي يناور 

عليه اليونانيون؟« يتواتر كثرياً.
وق�دم »م�ارك بوكان�ان« الكات�ب يف بلومبريج 
إجابة غريبة مفاده�ا أن اليونان ودائنيها ربما 
يصل�ون إىل طريق مس�دود يعرف باس�م »لعبة 
اإلمهال« وهو موقف ال يس�تطيع فيه الجانبان 
غري املتكافئ�ني الوصول إىل اتف�اق منطقي ألن 
الطرف األضعف يش�عر باإلهانة الش�ديدة مما 

يقدم له.
الغريب�ة  الترصف�ات  أال تك�ون  لكن�ي أخ�ى 
للحكوم�ة اليوناني�ة من�اورة ب�ل ربم�ا موقفا 
تقرره حسابات سياسية عقالنية وإْن تكن عىل 

غري هدى وفاسدة.
وعندما يضع املرء نفس�ه م�كان رئيس الوزراء 
»ألكسيس تسيباس« يجده يتزعم حزباً يطلق 
عليه »س�رييزا« يجمع أكث�ر من عرش جماعات 
هامش�ية من املاركس�يني الجدد والرتوتسكيني 

إىل املدافعني عن حقوق املرأة والبيئة.
مناه�ض  جميعه�م  أن  بينه�ا  يجم�ع  وم�ا 

للرأسمالية وللنظم القائمة.
واصطف�اف هذه الجماعات خلف أي سياس�ة 
يوح�ي أن�ه م�ن املس�تحيل تقديم تن�ازل مهم 
للنظام القائم وهو يتضمن يف هذه الحالة أملانيا 
وصندوق النقد ال�دويل والبنك املركزي األوروبي 

وأيضاً األحزاب الرئيسية يف اليونان.
واألكثر أهمية من هذا أن قاعدة دعم »س�رييزا« 
تتضم�ن كثريين م�ن اليوناني�ني العاطلني عن 
العم�ل من�ذ فرتة طويل�ة الذين لي�س لديهم ما 
يخرسون�ه إذا تركت اليونان منطق�ة اليورو أو 

ُفرضت قيودا رأسمالية عليها.
وتتضمن أيضاً أشخاصاً لهم مصالح يف القطاع 

العام والخاص ممن قد يخرسون كل يشء.
وهذه املشكلة يدعمها الطريقة التي حصل بها 

»سرييزا« عىل السلطة.
فقد وعد الحزب بكل يشء وللجميع.

ودشن »تس�يباس« وحزبه حملة انتخابية عىل 
أساس الوعد بعدم الخضوع للمبادئ األساسية 
ألكب عملية إنقاذ لدولة ذات سيادة يف التاريخ.

واع�رتض الح�زب محق�اً ع�ىل بنود التقش�ف 
يف عملي�ة اإلنق�اذ، وأخط�أ يف االع�رتاض ع�ىل 

اشرتاطات اإلصالح االقتصادي.
ويف الوقت نفس�ه، ما كان ل»سرييزا« أن ينجح 
يف االنتخاب�ات لو أنه أعلن أن برنامجه س�يؤدي 
إىل عجز عن س�داد الديون وخروج من »اليورو« 
إىل  الع�ودة  اليوناني�ني ال يري�دون  ألن معظ�م 
»الدراخما«. ولذا قدم الحزب اقرتاحاً لن يتحقق 
إال بإذع�ان رشكاء اليون�ان يف منطق�ة الي�ورو 
وصندوق النقد الدويل وهو: إنهاء رشوط االنقاذ 

لكن مع االحتفاظ بأموال االنقاذ.
ووضع هذا »تسيباس« ومفاوضيه يف موقف ال 

يحسدون عليه.
فقب�ول يشء يع�دل ول�و قليال فحس�ب عملية 
االنقاذ مع مواصلة التقش�ف واإلصالح يتسبب 

يف مغامرة سياسية كبرية.
وذاق »تس�يباس« شيئاً من مرارة هذا يف اآلونة 

األخرية.
فعندم�ا عاد إىل أثينا بع�رض جديد من الدائنني، 
تم�رد قطاع كبري من حزبه، وغرّي »تس�يباس« 
يف غض�ون س�اعات موقف�ه ال�ذي كان يب�دو 

منفتحاً.
ويف الوقت نفس�ه لو ترك »تسيباس« ببساطة 
املحادث�ات، لعج�زت اليونان عن س�داد الديون 
ولخرجت م�ن »اليورو«، وهذا يثري فزع كثريين 
م�ن اليوناني�ني الذي�ن س�يلقون علي�ه بالئمة 

السقوط يف هاوية لم ينتخبوه من أجلها.
وس�يلقى رئيس الوزراء اللعنات إذا أبرم اتفاقاً 
يقبل�ه الدائنون وس�يلقى اللعنات أيض�ا إذا لم 

يفعل.
واملخرج األمني م�ن هذه املعضلة يتمثل يف عقد 
استفتاء أو انتخابات جديدة لإلجابة عىل سؤال 
واض�ح بش�أن إذا ما كان اليوناني�ون يفضلون 
التقيد ببنود االنقاذ أو ترك »اليورو«، لكن هناك 

احتماال آخر.
فم�اذا يح�دث لو ل�م ي�رتك املحادث�ات الجانب 
اليونان�ي بل تركته�ا منطقة الي�ورو وصندوق 
النق�د ال�دويل؟ ربما يلق�ي اليوناني�ون يف هذه 
الحال�ة بالالئم�ة يف خروج بالدهم م�ن االتحاد 
األوروب�ي عليه�م وليس ع�ىل »س�رييزا« الذي 
يمكن�ه الزعم أن�ه بذل كل ما يف وس�عه ومازال 

يريد التوصل إىل اتفاق.
واليونان يف هذه الحالة قد تكون يف حالة مروعة 

لكن »سرييزا« لن يصمد سياساً إال قليال.
وإذا كان »تس�يباس« ق�د تخ�ىل ع�ن التوصل 
التف�اق، ويحاول حالياً وض�ع نهاية للعبة التي 
أكس�بته دعما سياسياً، فس�وف تعاني اليونان 
أكثر مما عانت واعتقد أن مس�تقبله الس�يايس 

لن يدوم طويالً.
و»س�رييزا« ليس مؤهالً ال أيديولوجياً وال فيما 
يتعل�ق بالق�درة عىل املنافس�ة ك�ي يتمكن من 

الخروج رسيعا من أزمة العجز عن السداد.

  مارك �سامبيون

أزمــة اليـونــان 
وحسابات سرييزا

قائ�د متحج�ر، جامد التفكري، س�فاح مص�اب بجنون 
العظم�ة، بطل للس�الم املزع�وم، عاش األبري�اء يف ظله 
وضاللته، إنتصاراً مزيفاً، أشد رعباً من الحرب نفسها، 
فرتك األجس�اد بال تواريخ وال أسماء، أما صغري البجع، 
فعاش يف بحرية من الوجع، فكان لزاماً محاكمة الس�يد 

اإلقطاعي الظالم، شاء أم أبى، فالخالق يفعل ما يريد.
أربعة عقود من العس�كرة، يف كل مفاصل الحياة، حملة 
إيماني�ة عس�كرية، وفن ال يكت�ب إال بفوه�ة البنادق، 
وثقاف�ة تدون حص�اراً إقتصادياً، أله�ب قلوب األمهات 
واألطف�ال، م�ن أج�ل الغ�ذاء وال�دواء، يف ظل سياس�ة 
الخس�ائر املرتاكمة، فب�ات العراق محط�ة مؤملة، لأللم 
دون األمل، فضقنا به ذرعاً، وقلنا س�يأتيك يوم عصيب، 

وعذاب مقيم

مجتمعن�ا العراقي عانى ما عاناه، م�ن تكرار الحروب 
والرصاعات، ونهب الخريات وس�لب الحقوق وإستهانة 
بكرام�ة الش�عب الجريح، وه�و اآلن يبح�ث عن حلول 
ملش�اكل خطرية، وأهمها إنتش�ار التط�رف والطائفية، 
بشكل الفت ومثري للدهش�ة، ألن العراق منذ االزل، كان 
وس�يظل واحداً موحداً، تلوح كلمة التوحيد يف س�مائه، 

ودرس توحيد الكلمة عىل أرضه.
الفك�ر املتطرف واملتش�دد أش�د خط�راً، من األس�لحة 

التقليدية املس�تعملة يف الحروب، ألن�ه يحطم الخطوط 
اإلنس�انية الحم�راء، وألنه�م ال يع�ون حقيق�ة دينهم، 
فه�م يتبع�ون ظاه�ره، ويكف�رون باطن�ه، وإال كيف 
ت�رشح صدورهم لإليمان، وإمامهم مثوى للش�ياطني، 
حيث الفس�وق والعصيان، أمثال ب�ن الدن، والزرقاوي، 
والبغ�دادي، فخرجن�ا بحقيق�ة، أنهم مواري�ث تافهة، 

لعقول أكثر تفاهة.
ن�رش ثقافة الح�وار، والتعايش الس�لمي، بني مكونات 

الش�عب الواحد، ال يحتاج منا إال مسح الذكريات املؤملة 
م�ن عقولنا، والت�ي أورثتها الح�روب الدموي�ة، فرغم 
فداح�ة الخراب، وعظمة التضحيات، وس�طوة الطغاة، 
الب�د من التأكيد عىل أهمية الوحدة، يف الهوية واإلنتماء، 
فالع�راق وط�ن جميع أبن�اء الرافدي�ن، وه�ذا أكثر ما 

يعجبني يف ثقافتنا األصيلة.
الحلول موجودة، وليست عصية، يف حال التوكل والعزم، 
ف�كل نفس بما كس�بت رهين�ة، ومجتمعنا ال يس�تمع 
للطائفية، وأبواق التقس�يم، فالحياة قد تتعثر، لكنها ال 
تتوقف، والعراقيون األحرار، كالبنيان املرصوص، يش�د 
بعضهم أزر بعض، وكالش�مس تضح�ك دائماً، لكنها ال 
تبك�ي، فهي ترشق يف مكان أخر وصورة التش�بيه هذه 

رسمتها يف عقيل وقلبي.

الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي أراد أن تكون 
االنتخابات الترشيعية، األس�بوع املايض، اس�تفتاًء 
ع�ىل ش�خصه وسياس�اته ومرشوع�ه الرئ�ايس. 
صحي�ح أّن ح�زب العدال�ة والتنمي�ة حق�ق، تحت 
زعامت�ه، إنجازات يعرتف له به�ا القايص والداني، 
إنم�ا كاف�أه الش�عب عليه�ا بانتخاب�ه، وبأغلبية 
مطلقة،يف كل االنتخابات املتعاقبة منذ عام ٢٠٠٢، 

الرئاسية منها والبملانية والبلدية.
حك�م الح�زب تركيا بمف�رده طوال ه�ذه األعوام 
الثالث�ة عرش وحكم أردوغ�ان الحزب خاللها فكان 
رئيس�اً للوزراء قبل أن يضحى رئيس�اً للجمهورية 
يف الع�ام املايض. وربما وق�ع الرجل يف فخ إنجازاته 
فتضخم�ت عنده األنا وب�ات ينظر يف امل�رآة فريى 
س�لطاناً عثماني�اً وخليفة يتخطى نف�وذه حدود 

بالده.
وللوص�ول إىل ه�ذا الحلم ال يكفي بن�اء قرص بألف 
وخمس�مئة غرف�ة بتكلف�ة ٦١٥ ملي�ون دوالر مع 
حرس رئايس بلباس عثماني فخم، بل ينبغي تعديل 
الدس�تور بعد االس�تحواذ عىل نس�بة ثلثي املقاعد 
البملانية يف االنتخابات الترشيعية. عىل هذا األساس 
وس�عياً وراء هذا اله�دف خاض أردوغ�ان املعركة 
االنتخابية برشاس�ة قل نظريها. يومي�ًا راح يلقي 
الخط�ب يف املهرجانات الش�عبية منتق�داً خصومه 
بأقذع العبارات ومستخدماً الدين سالحاً, ومنتهكاً 
الدس�تور ورمزي�ة املوقع الرئايس ال�ذي يحتم عىل 
رئي�س الجمهوري�ة أن يبق�ى عىل مس�افة واحدة 
ب�ني األح�زاب وأن يعلو ف�وق الرصاع�ات الحزبية 

والسياسية.
رّك�ز هجومه عىل »ح�زب الش�عوب الديمقراطي« 
وزعيمه الش�اب ص�الح الدين دمريط�اش )وصفه 

بأن�ه ملح�د، وصب�ي تافه يش�كل واجه�ة لحزب 
العمال الكردس�تاني املتمرد( لسبب واضح وهو أن 
فشل هذا الحزب يف الحصول عىل عرشة يف املئة من 
األصوات يجرّي أصواته،بحس�ب القانون االنتخابي، 
إىل الح�زب ال�ذي يلي�ه يف الرتتي�ب وه�و »العدال�ة 
والتنمي�ة« م�ا يكفل له�ذا األخري حصول�ه عىل ما 

يصبو من املقاعد.
جاءت النتيجة تماماً عكس الطموحات األردوغانية 
إذ حص�ل الحزب املؤي�د لألكراد ع�ىل ١٣٪ ُترجمت 
بتسع وسبعني مقعداً يف البملان، عىل حساب الحزب 
الحاك�م. لقد صّوت�ت العائالت الكردي�ة الكبى يف 
مناط�ق ديار بكر وماردين وفان وبنغول إىل »حزب 
الشعوب الديمقراطي« بعد أن كانت تمنح أصواتها 
لح�زب اردوغ�ان الذي ق�دم لها وعوداً ل�م يف بها. 
وامللف�ت أن »حزب الش�عوب« خ�اض االنتخابات، 
هذه املرة، بمرشحني حزبيني بعدما كان يخوضها 
يف السابق بمرشحني مستقلني. انتصاره يعني بأن 
األكراد س�يلعبون دوراً أساسياً يف املشهد السيايس 
الرتك�ي واإلقليم�ي املقب�ل، كما ب�ات علي�ه أكراد 

سوريا والعراق.
لم يحصل أردوغان عىل نس�بة ثلثي مقاعد البملان 
)٣٦٧ م�ن أصل ٥٥٠ مقعداً( كي يتمكن من تعديل 
الدس�تور الرتك�ي فيحي�ل النظ�ام الس�يايس م�ن 
برملاني إىل رئايس ع�ىل الطريقة األمريكية، كما أنه 
ل�م يحصل عىل ٣٣٠ مقعداً تس�مح ل�ه بالدعوة إىل 
استفتاء شعبي عىل مثل هذا التعديل. أكثر من ذلك 

فهو لم يفز حتى باألغلبية التي تس�مح له بتشكيل 
الحكوم�ة بمف�رده كما اعت�اد أن يفع�ل منذ عام 

.٢٠٠٢
ضم�ن  م�ن  كان  وإن  ومفاج�ئ  جدي�د  املعط�ى 
الس�يناريوهات العدي�دة الت�ي توقعه�ا املحلل�ون 
لالنتخاب�ات الرتكي�ة التي س�تحدد نتائجها قواعد 

اللعبة السياسية الرتكية يف السنوات املقبلة.
وتق�ف أنقره الي�وم أم�ام خيارين ال ثال�ث لهما، 
فإما تش�كيل حكومة ائتالفية من العدالة والتنمية 
وأحد األحزاب املعارضة، وإما الذهاب إىل انتخابات 

مبكرة.
لكن املشكلة أن كل األحزاب املعارضة )والتي تعجز 
ع�ن التحال�ف لتش�كيل حكوم�ة نظ�راً للخالفات 
الكب�رية فيما بينه�ا( أعلنت عن رفضه�ا التحالف 
م�ع الحزب الحاكم، وهذا األخري أعلن نفس�ه، عىل 
لس�ان زعيمه رئي�س ال�وزراء داود أوغلو، منترصاً 
يف االنتخاب�ات. ويمه�ل الدس�تور البملان خمس�ًا 
وأربعني يوماً لتشكيل حكومة جديدة وإال فالذهاب 
إىل انتخابات مبكرة. وهذه املهلة كافية للعثور عىل 
مخ�رج يحاف�ظ عىل االس�تقرار الس�يايس ويلجم 
اندفاع�ة الل�رية الرتكية إىل الرتاجع واالس�تثمارات 
األجنبي�ة إىل الش�عور بالقل�ق ويبق�ي ع�ىل حزب 

العدالة والتنمية يف الحكم ولو غري منفرد.
ويب�دو مؤك�داً أن تش�كيل ائتالف بني ه�ذا األخري 
و»ح�زب الش�عب الجمه�وري«، املع�ارض األك�ب 
)١٣٢ مقع�داً(، ه�و س�يناريو مس�تبعد نظ�راً إىل 

الفج�وة العميق�ة الت�ي تفصل م�ا ب�ني الحزبني. 
ويبق�ى التحال�ف م�ع الحرك�ة القومي�ة )ثمانني 
مقع�داً( ممكن�اً رغم الخالف�ات يف أكث�ر من ملف 

داخيل وخارجي.
لك�ن مثل ه�ذه الحكوم�ة االئتالفية ق�د تزيد من 
حدة االس�تقطاب العرق�ي والقوم�ي يف تركيا. أما 
التحال�ف مع »ح�زب الش�عوب الديمقراطي« )٩٧ 
مقعداً( فمن شأنه ربما املساعدة يف التوصل إىل حل 
للمشكلة الكردية، وهي فرصة ثمينة للطرفني. وقد 
يغري الذهاب إىل انتخابات مبكرة الطرفني الحاكم 

واملعارض.
فق�د يظن أردوغان أن لدي�ه ٤٥ يوماً عىل األقل كي 
يقنع الناخبني بالعودة إىل التصويت له حفاظاً عىل 
االس�تقرار الس�يايس واملايل. وقد تظن املعارضة أن 
لديها الفرصة كي تحرك يف البملان ملفات الفس�اد 
املحي�ط بالحزب الحاكم ما يجعله يخرس املزيد من 

األصوات.
يف جميع األحوال بات مؤكداً بأن أردوغان لن يكون 
السلطان السابع عرش، كما تمنى، وبذلك يكون قد 
مني بهزيم�ة ماحقة يف االنتخابات. وربما عليه أن 
يقرأ التجربة الديغولية يف س�تينات القرن املنرصم 
ويتعلم منها الدروس. ح�زب العدالة والتنمية بقي 
األق�وى وبمس�افة كب�رية تفصله ع�ن معارضيه، 
وبذلك ال يمكن الق�ول بأنه ُهزم لكنه بات مضطراً 

للقبول بمشاركة اآلخرين يف الحكم.
الراب�ح األكب ه�و تركيا ألنها نجت م�ن الوقوع يف 
فخ األحادية واالس�تبداد وعادت إىل أيام الحكومات 
إىل  أي  به�ا  الثق�ة  ع�ىل  والتصوي�ت  االئتالفي�ة 
الديمقراطي�ة الحقيقي�ة والتي أساس�ها التعددية 

وتداول السلطة عن طريق صناديق االقرتاع.

�أمل �ليا�سري

 د. غ�سان �لعزي

حلول يف بحرية الوجع!

فازت تركيا وخرس أردوغان

فوؤ�د ح�سون
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المستقبل العراقي/ لندن / خاص 

بدع�وة م�ن س�عادة س�فير مملك�ة 
الخاص  التج�اري  المبعوث  بريطاني�ا 
لرئي�س وزراء بريطاني�ا البارونة ايما 
نيكلس�ون ورئي�س مجل�س األعم�ال 
العراقي البريطاني يشارك وزير النقل 
المهن�دس باقر الزبيدي على رأس وفد 
من الوزارة في اجتماعات مؤتمر اليوم 
الخامس الذي يقيم�ه مجلس االعمال 

العراقي - البريطاني.
وتضمن منهاج الزيارة افتتاح المؤتمر 
والتش�غيل  االس�تثمار  ح�ول  بكلم�ة 
المشترك واهم المشاريع االستراتيجية 
لقطاع النقل في العراق , فيما سيلتقي 
س�يادته عل�ى هامش المؤتم�ر بوزير 
الطيران البريطاني ومدير شركة بوينغ 
لصناعة محارك الطائرات بغية دراسة 
وتفعيل العقد المبرم بينها وبين شركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة , هذا وقد 
رافق  الوزير مدير عام الطيران المدني 
والخطوط الجوية  س�امر كبة و مدير 

عام دائرة العقود في الوزارة .
النق�ل  وزي�ر  زي�ارة  هام�ش  وعل�ى 
المهن�دس باقر الزبي�دي الى العاصمة 
الوزي�ر  غ�ادر    .. لن�دن  البريطاني�ة 
والوف�د المرافق ل�ه الى مدين�ة دربي 
ش�ركة  لمق�ر  زي�ارة  ف�ي  بالقط�ار 
روزراي�ز البريطاني�ة لصناعة محارك 
الطائرات وكان في استقباله  ستيورد 
س�مث المس�ؤول االقتص�ادي و علي 
عزي�ز مستش�ار االس�تثمار والتجارة 
في الس�فارة البريطانية ف�ي العراق , 
والتقى  الوزير بالفريق الفني للشركة 
والمسؤولين فيها  سايمون كارلسلي 
المدير التنفيذي للستراتيجية والبرامج 
مدي�رة  كارم�ك  آن�ا  وة  المس�تقبلية 
العالقات الدولية و جاكس�ن س�تكلف 
مدي�ر التس�ويق ف�ي منطقة الش�رق 
االوس�ط وافريقي�ا و ماي�ك ثاوت�س 
رئي�س المبيع�ات و لوك مالي�وز مدير 

مبيعات الطيران المدني .
وعب�ر الزبيدي عن أرتياحه وس�عادته 
لزي�ارة الش�ركة العريق�ة الت�ي تمثل 
كبرى الشركات العالمية ومؤشرا على 
ان وزارة النق�ل ج�ادة ف�ي بناء افضل 
العالق�ات االقتصادي�ة مع الش�ركات 
العالمي�ة والبريطاني�ة بش�كل خاص 
رغ�م الظ�روف الصعبة الت�ي يمر بها 
البل�د مش�يرا ال�ى اننا س�نتخذ جميع 
الخط�وات التي تس�اعد في بن�اء بنى 
تحتي�ة حقيقي�ة , مؤك�داً  الوزير على 

النقاط التالية :
1 - توقي�ع مذك�رة تفاهم ف�ي مجال 
وان  وصيانته�ا  الطائ�رات  مح�ارك 
تكون من اح�دث االنواع وبمواصفات 
تكنولوجي�ا عالي�ة من ناحي�ة المتانة 
وصديقة للبيئة واقتصادية التكاليف .

2 - األستعداد لتقديم كافة التسهيالت 
لفتح مكتب لشركة روزرايز في بغداد 
لصيان�ة المح�ارك وتدري�ب الك�وادر 

العراقية المختصة .
بعده�ا قدم  لوك مدير المبيعات عرضا 
تفصيلياً عن اقسام الشركة ومنتجاتها 
من محارك الطائرات واالنواع الحديثة 
التي ت�م تطويرها مؤخ�را حيث بلغت 
مبيعات الشركة ذروتها في عام 2015 

.
وعلى هامش الزيارة وقع  س�امر كبة 
مدير عام الش�ركة العام�ة للخط�وط 
الجوي�ة العراق���ي�ة مذك�رة تفاه�م 
م�ع  س�ايمون كارلس�لي الرئي���س 
المس�تقبلية  للبرام�ج  التنفي���ذي 
 . روزراي�ز  لش�ركة  والس�تراتيجية 
وتضمن�ت المذك�رة رغب�ة الجانبي�ن 
لب�دء المفاوض�ات الفني�ة لمناقش�ة 

محارك  ش�راء  امكانية 
الروزراي�ز وكذل�ك الية 
زار   بعده�ا   , الصيان�ة 
الوزي�ر والوفد المرافق 
التراث�ي  المع�رض  ل�ه 
خت�ام  وف�ي  للش�ركة 
الزي�ارة غ�ادر  الوزي�ر 
والوفد المرافق عائدين 
لن�دن  العاصم�ة  ال�ى 

بالقطار .

 بعده�ا بح�ث الزبي�دي في لن�دن مع 
بتجهي�ز  لألس�راع  بوين�غ  ش�ركة 
 -  777  ( ن�وع  بطائ�رات  الخط�وط 
 )   Dream liner  787( و    )  LR200
حي�ث التق�ى  الوزير والوف�د المرافق 
الفن�ي لش�ركة بوين�غ  بالفري�ق  ل�ه 

االمريكية برئاسة   دونلد 
كالف�ن مدي�ر المبيع�ات 
الفن�ي  والوف�د  الدولي�ة 
المرافق متمثل  ب جورج 
التس�ويق  مدير  موالني�ا 
للط����ائرات  االقليم�ي 
الت��جارية و كلفن كرين 
االقليم�ي لعقود  المدي�ر 

ال���طائ�رات التج��اري�ة و دوكل�س 
هادل�ي مدير اقدم في قس�م الش�ؤون 
الم��الية لطائرات االش�رق االوس�ط 
, بع�د كلم�ات الترحيب قدمت ش�ركة 
بوينغ عرض تفصيلي لمجموعة انواع 
م�ن طائراتها م�ن ضمنه�ا الطائرات 
الت�ي ت�م التعاقد عليها لصالح ش�ركة 
الخط�وط الجوي�ة العراقية م�ن نوع 
 Dream  787( و    )  LR200  -  777  (

. )  liner
اكد  الوزير على ضرورة 
طائ�رات  ع�دد  زي�ادة 
ال��خطوط  ش�رك���ة 
بانواع  العراقية  الجوية 
وحديث�ة  متط����ورة 
اكب�ر نظ�راً  وباحج�ام 
لتزايد ع�دد الطلبات من 
الحج  الرحالت )رحالت 
والعم�رة، زوار العتبات 

المقدس�ة , س�فر العاملي�ن االجان�ب 
ف�ي الش�ركات االجنبي�ة المتعاق�ده ، 
وغيره�ا م�ن الطلبات( كذل�ك لوجود 
النية لفت�ح مكاتب لش�ركة الخطوط 
الجوية العراقية في دول متعددة بعيدة 
وقد اب�دت ش�ركة بوينغ اس�تعدادها 

لتجهي�ز العراق بالطائرات مع امكانية 
الدع�م في مجال تدريب كوادر ش�ركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة خصوصا 
بع�د ان عان�ا العراق من فت�رة قطيعة 

دامت الكثر من 30 سنة .
واش�ار الزبي�دي ال�ى ض�رورة تفعيل 
العم�ل وبش�كل ج�اد وس�ريع حي�ث 
اش�ارة س�يادة ال�ى انه خالل االش�هر 
افتتاح  الق�������ادمة س�يتم  القليلة 
ث�الث مط�ارات دولية في الع�راق في 
محافظات ميس�ان، واسط، وذي قار، 
والتي ستساعد كثيرا في تس�����هيل 
عملية نقل المس�افرين عموماً وزوار 

العتبات المقدسة خصوصاً .
رحب�ت  اخ�رى  ج���ه�ة  وم�ن 
ش�����رك����ة بوي�����ن�غ بتوقيع 
مذك�رة التفاهم بين ش�ركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة وش�ركة روزراي�ز 
، الس�يما ان ش�ركة بوين�غ تس�تخدم 

محارك طائرات مصنعة من قبل شركة 
روزراي�ز والتي لديها عقد مع ش�ركة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة لتجهي�ز 
طائ�رات جدي�دة وحديث�ة للس�نوات 

القادمة.
وق�د وجه  وزير النق�ل المهندس باقر 
الزبي�دي مدير عام ش�ركة 
الخط�وط الجوية العراقية  
باس�تمرار  كب�ة  س�امر 
ش�ركة  م�ع  المباحث�ات 
عل�ى  والتنس�يق  بوين�غ 
لمتابع�ة  مس�توى  اعل�ى 
القضاي�ا الت�ي من ش�انها 
تسريع العمل خصوصا في 

موضوع تدريب الطيارين المرش�حين 
والبال�غ عدده�م مايقارب الخمس�ين 
مرش�ح وذلك للمساعدة في اختبارهم 
م�ن ناحي�ة اللغة وش�روط الس�المة 

والمؤهالت المطلوبة . 

لقاء الجالية العراقية

• بعده�ا التق�ى  وزي�ر النق�ل الجالية 
العراقي�ة ف�ي قاع�ة ش�هيد المحراب 
مكت�ب لن�دن بحض�ور اكثر م�ن 150 
الوزي�ر  رح�ب   ان  وبع�د  ش�خصية 
ِبالضي�وف تحدث معهم ع�ن انجازات 
وزارة النقل وخصوصا في المش�اريع 
التي تعمل  االستثمارية والستراتيجية 
عليها ال�وزارة بع�د أن وضعنا خططاً 
مس�تقبلية م�ن ش�انها تنفي�ذ ه�ذه 
المش�اريع التي تخدم العراق وش�عبه  

خصوص�ا التي ستس�هم بش�كل كبير 
في انع�اش االقتصاد العراق�ي لما لها 
من تأثير مباشرة على الحركة اليومية 
للمواطن , واكد  الوزير ان الجميع يعلم 
بالوضع المالي للبلد وسياسة التقشف 
الت�ي عطل�ت تنفي�ذ مش�اريع كبي�رة 
ومهمة ف�ي العراق وازاء ذل�ك البد ان 
تس�تمر عجلة الحياة والبن�اء فاتجهنا 
نحو االس�تثمار والتش�غيل المش�ترك 
في كثير من المش�اريع الحيوية منها 
مين�اء الفاو الكبي�ر وال�ذي اعلنا عنه 
في وس�ائل االعالم ودعونا الش�ركات 
العالمية لالس�تثمار في�ه حيث يتطلب 
مبال�غ تصل الى اكثر من 7 مليار يورو 

, وان المش�روع يحت�اج مس�تلزمات 
مكملة له ابرزها بناء مش�اريع س�كك 
متطورة لربط العراق بدول الجوار في 
عملي�ة التجارة ونق�ل البضائع اضافة 
ال�ى تطوير وتأهيل مش�اريع الموانئ 
وفق رؤية متطورة من الجيل الخامس 
وبناء ارصفة حديثة تس�توعب السفن 

والناقالت .
عم�ل  هنال�ك  ان  الوزي�ر  واوض�ح  
دؤوب ف�ي الوزارة ألنجاح المش�اريع 
مؤك�دا حرصه على المتابع�ة اليومية 
والم����يداني�ة النجازها , اضافة الى 
متابعة شراء افضل الطائرات للخطوط 

ورفع  العراقية  الجوية 
الغوارق من شط العرب 
لما له من تأثير ايجابي 
عل�ى عم�ل الموان�يء 
والبيئ�ة وغيره�ا م�ن 
النشاطات التي يشرف 

عليه�ا  الوزير مباش�رة . بعدها جرت 
االجابة على اس�ئلة الجالي�ة العراقية 
الت�ي  المش�اكل  لح�ل  اهتم�ام  ب�كل 
باالمكان حلها من اجل خدمة مصالح 
الع�راق والمواطن العراق�ي اينما وجد 

في العالم .
كما التقى  وزير النقل بأول 
إمراءة عراقي�ة تقود طائرة 
دالي�ا  ة  لن�دن  ف�ي  مدني�ة 
عامر بع�د اكمالها الفصول 
الجامع�ة  م�ن  التدريس�ية 
البري����طاني�ة المختص�ة 
جعله�ا  وال�ذي  بالطي�ران 
مح�ط ترحاب وقب�ول لدى 

الخطوط الجوية العراقية , لتكون أول 
أم�رأة عراقية تقود طائرة مدنية , كما 
وهنئ  الوزير المهندس باقر الزبيدي ة 
داليا على هذا االنجاز متمنيا لها المزيد 

من التألق والنجاح .
إلى ذلك، ش�ارك وزي�ر النقل المهندس 
باق�ر الزبي�دي والوف�د المرافق له في 
مؤتم�ر ي�وم الع�راق الخام�س ال�ذي 
اقيم برعاية ة البارونة ايما نيكلس�ون 
المبع�وث التجاري الخ�اص ب رئيس 
وزراء بريطاني�ا حض�ر الزبي�دي م�ع 
الوف�د المراف�ق له وبحض�ور الدكتور 
مح�ي الدين حس�ين عب�د الل�ه القائم 
باالع���مال ل��س�فارة 
جمهوري�ة الع�راق ف�ي 
الل�ورد روج�ر  لن�دن و 
كرس�توفر  و  كيف�ورد 
ميش�يل مدي�ر العمليات 
في مجل����س االعمال 

العراقي البريطاني و رس�مي الجابري 
العراق�ي  االعم�ال  مجل�س  ممث�ل 
البريطان�ي في الع�راق وبحضور اكثر 
أعم�ال  ورج�ال  ش�خصية   175 م�ن 
وش�ركات عالمي�ة وبريطاني�ة وغير 

بريطانية . 

نيكلس�ون  البارون�ة  افتتح�ت  حي�ث 
المؤتم�ر بالترحي�ب والش�كر لجميع 
الحضور واشارة الى اهمية االستمرار 
بدعم العراق وض�رورة تفعيل القطاع 
الع�راق  ف�ي  واالس�تثمار  الخ�اص 

وبالتعاون مع جميع االطراف.
وجاءت كلم�ة  وزير النق�ل المهندس 
باق�ر الزبي�دي بتحي�ة البارون�ة ايم�ا 
نيكلسون واش�اد بصداقتها المخلصة 

للع�راق وش�كرها على 
دعوتها لهذا المؤتمر.

في غضون ذلك، اش�ار 
الزبي�دي ال�ى تجربت�ه 
ث�الث  ف�ي  الطويل�ة 
باالض���اف�ة  وزارات 
ال�ى العم�ل السياس�ي 
حي�ث  والبرل���مان�ي 
تم����ك�ن  م�ن خل�ق 
لتفهم  واضح�ة  رؤي�ة 

ونظام�ِه  للبل�د  االقتص�اد  طبيع�ة 
وحاج�ات  والدس�توري  السياس�ي 
المواطن العراق�ي وكيفية بناء جميع 
الخ��دم�ات  توف�ر  الت�ي  القطاع�ات 
التكنولوجيا  التحتي�ة بأح�دث  والبنى 
المس�تخدمة لمواكبة التطور الحاصل 

في العالم.
وأكد الزبيدي على اهمية 
وض�رورة  الموان�ئء 
بشكل جيد  اس�تثمارها 
نظراً لتزايد االستيرادات 
وبش�كل كبير وه�ذا ما 
دفعن�ا ال�ى بن�اء ميناء 
جدي�د وكب���ي�ر يلب�ي 

حاجات البلد من االس�تيرادات وتجارة 
الترانزيت .

ودع�ا الزبي�دي ال�ى االس�تثمار ف�ي 
قطاع الس�كك الحديدية ليك�ون النقل 
عب�ر العراق منف�ذاً مه�م للعالم لربط 
دول الغرب مع دول الش�رق وبالعكس 
اختصاراً للوقت مضيفاً الى ان الوزارة 
انج�زت التصامي�م الخاص�ة بش�بكة 
الس�كك الحديدية الكهربائي�ة الحديثة 
والت�ي تص�ل س�رعتها 
250 كم/س�اعة لرب�ط 
كاف�ة  الع�راق  م�دن 
الع�راق  رب�ط  وكذل�ك 
لنق�ل  الع��ال�م  ب�دول 
والمس�افرن  البضائ�ع 
فيما يخص قطاع النقل 
الجوي فقد اكد الزبيدي 
عل�ى ض�رورة امت�الك 
حديث  اس�طول  العراق 

وكبير م�ن الطائ�رات التي ستس�اعد 
ف�ي تس�هيل حرك�ة الس�فر والتجارة 
خصوص�ا وان هذا القط�اع في ازدياد 
الزبيدي"قائالً"  مس�تمر وختم كالمه 
ان الصور الظالمي�ة عن العراق عارية 
عن الصحة وادعوا جميع الدول للعمل 
معنا لالستثمار في العراق على اساس 
الش�راكة القوية والمتين�ة التي تحقق 
مصال�ح الجمي�ع معب�راً ع�ن ش�كره 
وتقديره للسيدة البارونة على دعوتها 
وللحاضري�ن ايضاً والقائمين على هذا 
الحفل الكبير.حقا نقول ان هذه الزيارة 
نجحت بكل المقايي�س من اجل عجلة 
البناء والتقدم في مجال النقل العراقي 

الى االمام اجل بناء العراق الجديد . 

الدعوة لجعل خط
 بغداد – لندن مباشرًا

• ث�م دعا وزي�ر النقل المهن�دس باقر 
الزبيدي خالل لقاءه نظيره البريطاني 
النق�ل  وزي�ر  احم�د  ط�ارق  الل�ورد 
البريطان�ي ف�ي العاصم�ة البريطانية 
لندن الى جع�ل خط بغداد - لندن خطا 
مباش�را بينهم�ا دون الوق�وف في اي 
مدين�ة مؤكدا حاجة العراق الى تدريب 
ك�وادره ف�ي س�لطة الطي�ران المدني 
والخط�وط الجوي�ة العراقي�ة وثم�ن 
الزبيدي التعاون المش�ترك والمستمر 
والبناء بين س�لطتي الطي�ران المدني 
العراقي والبريطاني مؤكدا ان الوضع 
في العراق سيتحسن قريبا بعد تكاتف 
الجه�ود لط�رد داع�ش , وزي�ر النقل 
العراقي وصف تجربة الحش�د الشعبي 

بالناجحة وذات االثر الكبير في نفوس 
العراقيي�ن مبين�ا ان المرجعية الدينية 
بالمبادئ  أاللت�زام  الرش�يدة وجه�ت 
االس�المية واالنس�انية , الفت�ا ال�ى 
هذه االجتماعات تس�اهم في تقريب 
وجهات النظر موجها دعوة رسمية 
لزي�ارة  البريطان�ي  النق�ل  لوزي�ر 
العراق.من جهته رح�ب وزير النقل 
البريطان�ي الل�ورد ط�ارق احمد ب 
وزير النقل العراقي المهندس باقر 
الزبي�دي والوفد المرافق له وأبدى 
س�عادته لهذا أللقاء واكد ان دولة 
بريطاني�ا مهتمة جدا باس�تقرار 
الع�راق ليم�ارس نش�اطه كجزء 

مه�م من هذا العالم واش�ار الى اهمية 
تفعي�ل دور القطاع الخ�اص للنهوض 
بالواق�ع االقتصادي للبلد بش�كل عام 
وقطاع النقل بشكل خاص حيث اشار  
اللورد طارق ال�ى تفعيل آفاق التعاون 
والمصال�ح  البلدي�ن  لخدم�ة  البن�اء 
المش�تركة الت�ي تجمعهم�ا .يذكر ان 
االجتماع حضره من الجانب البريطاني 
البريطاني�ة   المط�ارات  أم�ن  مدي�ر 
تومس�ن هلتر و مارتن جونس رئيس 
دائ�رة أمن الطي�ران ف�ي بريطانيا وة 
فاين�ا دوكل�س مس�ؤولة االدارة ومن 
الجان�ب العراقي حض�ر الدكتور محي 
الدين حس�ين القائم باالعمال لسفارة 
جمهوري�ة العراق في لندن ومدير عام 

سلطة الطيران المدني  سامر .

زيارة مجلس العموم البريطاني
• ث�م زار وزي�ر النقل المهن�دس باقر 

البريطاني  العم�وم  الزبي�دي مجل�س 
والتقى خاللها د. ناظم الزهاوي عضو 
مجل�س العم�وم لح�زب المحافظي�ن 
العالق�ات  لرئاس�ة لجن�ة  والمرش�ح 
الخارجي�ة ف�ي المجلس ج�رى خالل 
اللقاء بحث االوضاع االمنية والسياسية 
التي يمر بها البلد والخطر الذي تشكله 
داعش على العراق والمنطقة كما تحدث 
عن الفرص االس�تثمارية والمش�اريع 
االستراتيجية خصوصا ملف الموانيء 
وني�ة الع�راق ألقام�ة مؤتم�ر دول�ي 
خاص باألستثمار والتشغيل المشترك 
للموانئ وقد أبدى الزهاوي اس�تعداده 
لدع�م وتطوي�ر العالق�ات االقتصادية 
بين البلدين وانج�اح المؤتمر المذكور 
و اقت�رح ان يعق�د ه�ذا المؤتم�ر في 
العاصم�ة البريطانية لندن على خلفية 
الخب�رة الت�ي تمتلكه�ا بريطاني�ا في 
ه�ذا المج�ال وقد اك�د الجانب�ان على 
التواص�ل والتع�اون لصالح  ض�رورة 
تطوير العالقات المختلفة بين البلدين 
.استمر اللقاء الذي عقد صباح الثالثاء 
2/6/2015 الس�اعة العاشرة صباحا 
مايقارب الساعة والنصف شكر  وزير 
النقل الدكتور ناظم الزهاوي على هذه 
الدعوة مؤك�دا حرص العراق على بناء 

افضل العالقات مع دول العالم .

زيارة لمكتب الخطوط 
الجوية العراقية

• وف�ي الخت�ام زار  وزي�ر النقل وكيل 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  ش�ركة 
ومكتب الش�ركة في لن�دن حيث اطلع 
على س�ير العمل وكيفية حجز التذاكر 
مؤكداً على ض�رورة االهتمام بتطوير 
لمواكب�ة  مس�تمر  بش�كل  االنظم�ة 
التط�ور الحاصل ف�ي العالم خصوصا 
في انظمة ش�ركات الخطوط الجوية , 
من جانبه وعد الزبيدي جميع العاملين 
بتقديم الدعم ال�الزم النجاح العمل 
وبما يخ�دم مصلحة ش�ركة 
العراقية  الجوية  الخطوط 
والبل�د والمواط�ن , وأكد  
الوزي�ر بعد لق�اءه بوزير 
عل�ى  البرطان�ي  النق�ل 
بغ�داد  مس�ار  يك�ون  ان 
لن�دن مباش�ر لتذليل كافة 
افض�ل  واليج�اد  العقب�ات 
الوس�ائل الت�ي تس�اعد على 
وتوفي�ر  المواط�ن  خدم�ة 

النفقات وختزال الوقت .

الوزير زار لندن لتأمني  أحدث التكنولوجيا العاملية يف جمال النقل 

الزبيدي: رغم التقشف لكن عجلة البناء واحلياة مستمرة خلدمة املواطنني

وزارة النقل جادة يف بناء 
افضل العالقات االقتصادية 

مع الرشكات العاملية 

الـتـأكـيــد علـى زيــادة
 عدد طـائرات 

رشكة اخلطـــوط اجلـويـة
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المستقبل العراقي/ لندن / خاص 

بدع�وة م�ن س�عادة س�فير مملك�ة 
الخاص  التج�اري  المبعوث  بريطاني�ا 
لرئي�س وزراء بريطاني�ا البارونة ايما 
نيكلس�ون ورئي�س مجل�س األعم�ال 
العراقي البريطاني يشارك وزير النقل 
المهن�دس باقر الزبيدي على رأس وفد 
من الوزارة في اجتماعات مؤتمر اليوم 
الخامس الذي يقيم�ه مجلس االعمال 

العراقي - البريطاني.
وتضمن منهاج الزيارة افتتاح المؤتمر 
والتش�غيل  االس�تثمار  ح�ول  بكلم�ة 
المشترك واهم المشاريع االستراتيجية 
لقطاع النقل في العراق , فيما سيلتقي 
س�يادته عل�ى هامش المؤتم�ر بوزير 
الطيران البريطاني ومدير شركة بوينغ 
لصناعة محارك الطائرات بغية دراسة 
وتفعيل العقد المبرم بينها وبين شركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة , هذا وقد 
رافق  الوزير مدير عام الطيران المدني 
والخطوط الجوية  س�امر كبة و مدير 

عام دائرة العقود في الوزارة .
النق�ل  وزي�ر  زي�ارة  هام�ش  وعل�ى 
المهن�دس باقر الزبي�دي الى العاصمة 
الوزي�ر  غ�ادر    .. لن�دن  البريطاني�ة 
والوف�د المرافق ل�ه الى مدين�ة دربي 
ش�ركة  لمق�ر  زي�ارة  ف�ي  بالقط�ار 
روزراي�ز البريطاني�ة لصناعة محارك 
الطائرات وكان في استقباله  ستيورد 
س�مث المس�ؤول االقتص�ادي و علي 
عزي�ز مستش�ار االس�تثمار والتجارة 
في الس�فارة البريطانية ف�ي العراق , 
والتقى  الوزير بالفريق الفني للشركة 
والمسؤولين فيها  سايمون كارلسلي 
المدير التنفيذي للستراتيجية والبرامج 
مدي�رة  كارم�ك  آن�ا  وة  المس�تقبلية 
العالقات الدولية و جاكس�ن س�تكلف 
مدي�ر التس�ويق ف�ي منطقة الش�رق 
االوس�ط وافريقي�ا و ماي�ك ثاوت�س 
رئي�س المبيع�ات و لوك مالي�وز مدير 

مبيعات الطيران المدني .
وعب�ر الزبيدي عن أرتياحه وس�عادته 
لزي�ارة الش�ركة العريق�ة الت�ي تمثل 
كبرى الشركات العالمية ومؤشرا على 
ان وزارة النق�ل ج�ادة ف�ي بناء افضل 
العالق�ات االقتصادي�ة مع الش�ركات 
العالمي�ة والبريطاني�ة بش�كل خاص 
رغ�م الظ�روف الصعبة الت�ي يمر بها 
البل�د مش�يرا ال�ى اننا س�نتخذ جميع 
الخط�وات التي تس�اعد في بن�اء بنى 
تحتي�ة حقيقي�ة , مؤك�داً  الوزير على 

النقاط التالية :
1 - توقي�ع مذك�رة تفاهم ف�ي مجال 
وان  وصيانته�ا  الطائ�رات  مح�ارك 
تكون من اح�دث االنواع وبمواصفات 
تكنولوجي�ا عالي�ة من ناحي�ة المتانة 
وصديقة للبيئة واقتصادية التكاليف .

2 - األستعداد لتقديم كافة التسهيالت 
لفتح مكتب لشركة روزرايز في بغداد 
لصيان�ة المح�ارك وتدري�ب الك�وادر 

العراقية المختصة .
بعده�ا قدم  لوك مدير المبيعات عرضا 
تفصيلياً عن اقسام الشركة ومنتجاتها 
من محارك الطائرات واالنواع الحديثة 
التي ت�م تطويرها مؤخ�را حيث بلغت 
مبيعات الشركة ذروتها في عام 2015 

.
وعلى هامش الزيارة وقع  س�امر كبة 
مدير عام الش�ركة العام�ة للخط�وط 
الجوي�ة العراق���ي�ة مذك�رة تفاه�م 
م�ع  س�ايمون كارلس�لي الرئي���س 
المس�تقبلية  للبرام�ج  التنفي���ذي 
 . روزراي�ز  لش�ركة  والس�تراتيجية 
وتضمن�ت المذك�رة رغب�ة الجانبي�ن 
لب�دء المفاوض�ات الفني�ة لمناقش�ة 

محارك  ش�راء  امكانية 
الروزراي�ز وكذل�ك الية 
زار   بعده�ا   , الصيان�ة 
الوزي�ر والوفد المرافق 
التراث�ي  المع�رض  ل�ه 
خت�ام  وف�ي  للش�ركة 
الزي�ارة غ�ادر  الوزي�ر 
والوفد المرافق عائدين 
لن�دن  العاصم�ة  ال�ى 

بالقطار .

 بعده�ا بح�ث الزبي�دي في لن�دن مع 
بتجهي�ز  لألس�راع  بوين�غ  ش�ركة 
 -  777  ( ن�وع  بطائ�رات  الخط�وط 
 )   Dream liner  787( و    )  LR200
حي�ث التق�ى  الوزير والوف�د المرافق 
الفن�ي لش�ركة بوين�غ  بالفري�ق  ل�ه 

االمريكية برئاسة   دونلد 
كالف�ن مدي�ر المبيع�ات 
الفن�ي  والوف�د  الدولي�ة 
المرافق متمثل  ب جورج 
التس�ويق  مدير  موالني�ا 
للط����ائرات  االقليم�ي 
الت��جارية و كلفن كرين 
االقليم�ي لعقود  المدي�ر 

ال���طائ�رات التج��اري�ة و دوكل�س 
هادل�ي مدير اقدم في قس�م الش�ؤون 
الم��الية لطائرات االش�رق االوس�ط 
, بع�د كلم�ات الترحيب قدمت ش�ركة 
بوينغ عرض تفصيلي لمجموعة انواع 
م�ن طائراتها م�ن ضمنه�ا الطائرات 
الت�ي ت�م التعاقد عليها لصالح ش�ركة 
الخط�وط الجوي�ة العراقية م�ن نوع 
 Dream  787( و    )  LR200  -  777  (

. )  liner
اكد  الوزير على ضرورة 
طائ�رات  ع�دد  زي�ادة 
ال��خطوط  ش�رك���ة 
بانواع  العراقية  الجوية 
وحديث�ة  متط����ورة 
اكب�ر نظ�راً  وباحج�ام 
لتزايد ع�دد الطلبات من 
الحج  الرحالت )رحالت 
والعم�رة، زوار العتبات 

المقدس�ة , س�فر العاملي�ن االجان�ب 
ف�ي الش�ركات االجنبي�ة المتعاق�ده ، 
وغيره�ا م�ن الطلبات( كذل�ك لوجود 
النية لفت�ح مكاتب لش�ركة الخطوط 
الجوية العراقية في دول متعددة بعيدة 
وقد اب�دت ش�ركة بوينغ اس�تعدادها 

لتجهي�ز العراق بالطائرات مع امكانية 
الدع�م في مجال تدريب كوادر ش�ركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة خصوصا 
بع�د ان عان�ا العراق من فت�رة قطيعة 

دامت الكثر من 30 سنة .
واش�ار الزبي�دي ال�ى ض�رورة تفعيل 
العم�ل وبش�كل ج�اد وس�ريع حي�ث 
اش�ارة س�يادة ال�ى انه خالل االش�هر 
افتتاح  الق�������ادمة س�يتم  القليلة 
ث�الث مط�ارات دولية في الع�راق في 
محافظات ميس�ان، واسط، وذي قار، 
والتي ستساعد كثيرا في تس�����هيل 
عملية نقل المس�افرين عموماً وزوار 

العتبات المقدسة خصوصاً .
رحب�ت  اخ�رى  ج���ه�ة  وم�ن 
ش�����رك����ة بوي�����ن�غ بتوقيع 
مذك�رة التفاهم بين ش�ركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة وش�ركة روزراي�ز 
، الس�يما ان ش�ركة بوين�غ تس�تخدم 

محارك طائرات مصنعة من قبل شركة 
روزراي�ز والتي لديها عقد مع ش�ركة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة لتجهي�ز 
طائ�رات جدي�دة وحديث�ة للس�نوات 

القادمة.
وق�د وجه  وزير النق�ل المهندس باقر 
الزبي�دي مدير عام ش�ركة 
الخط�وط الجوية العراقية  
باس�تمرار  كب�ة  س�امر 
ش�ركة  م�ع  المباحث�ات 
عل�ى  والتنس�يق  بوين�غ 
لمتابع�ة  مس�توى  اعل�ى 
القضاي�ا الت�ي من ش�انها 
تسريع العمل خصوصا في 

موضوع تدريب الطيارين المرش�حين 
والبال�غ عدده�م مايقارب الخمس�ين 
مرش�ح وذلك للمساعدة في اختبارهم 
م�ن ناحي�ة اللغة وش�روط الس�المة 

والمؤهالت المطلوبة . 

لقاء الجالية العراقية

• بعده�ا التق�ى  وزي�ر النق�ل الجالية 
العراقي�ة ف�ي قاع�ة ش�هيد المحراب 
مكت�ب لن�دن بحض�ور اكثر م�ن 150 
الوزي�ر  رح�ب   ان  وبع�د  ش�خصية 
ِبالضي�وف تحدث معهم ع�ن انجازات 
وزارة النقل وخصوصا في المش�اريع 
التي تعمل  االستثمارية والستراتيجية 
عليها ال�وزارة بع�د أن وضعنا خططاً 
مس�تقبلية م�ن ش�انها تنفي�ذ ه�ذه 
المش�اريع التي تخدم العراق وش�عبه  

خصوص�ا التي ستس�هم بش�كل كبير 
في انع�اش االقتصاد العراق�ي لما لها 
من تأثير مباشرة على الحركة اليومية 
للمواطن , واكد  الوزير ان الجميع يعلم 
بالوضع المالي للبلد وسياسة التقشف 
الت�ي عطل�ت تنفي�ذ مش�اريع كبي�رة 
ومهمة ف�ي العراق وازاء ذل�ك البد ان 
تس�تمر عجلة الحياة والبن�اء فاتجهنا 
نحو االس�تثمار والتش�غيل المش�ترك 
في كثير من المش�اريع الحيوية منها 
مين�اء الفاو الكبي�ر وال�ذي اعلنا عنه 
في وس�ائل االعالم ودعونا الش�ركات 
العالمية لالس�تثمار في�ه حيث يتطلب 
مبال�غ تصل الى اكثر من 7 مليار يورو 

, وان المش�روع يحت�اج مس�تلزمات 
مكملة له ابرزها بناء مش�اريع س�كك 
متطورة لربط العراق بدول الجوار في 
عملي�ة التجارة ونق�ل البضائع اضافة 
ال�ى تطوير وتأهيل مش�اريع الموانئ 
وفق رؤية متطورة من الجيل الخامس 
وبناء ارصفة حديثة تس�توعب السفن 

والناقالت .
عم�ل  هنال�ك  ان  الوزي�ر  واوض�ح  
دؤوب ف�ي الوزارة ألنجاح المش�اريع 
مؤك�دا حرصه على المتابع�ة اليومية 
والم����يداني�ة النجازها , اضافة الى 
متابعة شراء افضل الطائرات للخطوط 

ورفع  العراقية  الجوية 
الغوارق من شط العرب 
لما له من تأثير ايجابي 
عل�ى عم�ل الموان�يء 
والبيئ�ة وغيره�ا م�ن 
النشاطات التي يشرف 

عليه�ا  الوزير مباش�رة . بعدها جرت 
االجابة على اس�ئلة الجالي�ة العراقية 
الت�ي  المش�اكل  لح�ل  اهتم�ام  ب�كل 
باالمكان حلها من اجل خدمة مصالح 
الع�راق والمواطن العراق�ي اينما وجد 

في العالم .
كما التقى  وزير النقل بأول 
إمراءة عراقي�ة تقود طائرة 
دالي�ا  ة  لن�دن  ف�ي  مدني�ة 
عامر بع�د اكمالها الفصول 
الجامع�ة  م�ن  التدريس�ية 
البري����طاني�ة المختص�ة 
جعله�ا  وال�ذي  بالطي�ران 
مح�ط ترحاب وقب�ول لدى 

الخطوط الجوية العراقية , لتكون أول 
أم�رأة عراقية تقود طائرة مدنية , كما 
وهنئ  الوزير المهندس باقر الزبيدي ة 
داليا على هذا االنجاز متمنيا لها المزيد 

من التألق والنجاح .
إلى ذلك، ش�ارك وزي�ر النقل المهندس 
باق�ر الزبي�دي والوف�د المرافق له في 
مؤتم�ر ي�وم الع�راق الخام�س ال�ذي 
اقيم برعاية ة البارونة ايما نيكلس�ون 
المبع�وث التجاري الخ�اص ب رئيس 
وزراء بريطاني�ا حض�ر الزبي�دي م�ع 
الوف�د المراف�ق له وبحض�ور الدكتور 
مح�ي الدين حس�ين عب�د الل�ه القائم 
باالع���مال ل��س�فارة 
جمهوري�ة الع�راق ف�ي 
الل�ورد روج�ر  لن�دن و 
كرس�توفر  و  كيف�ورد 
ميش�يل مدي�ر العمليات 
في مجل����س االعمال 

العراقي البريطاني و رس�مي الجابري 
العراق�ي  االعم�ال  مجل�س  ممث�ل 
البريطان�ي في الع�راق وبحضور اكثر 
أعم�ال  ورج�ال  ش�خصية   175 م�ن 
وش�ركات عالمي�ة وبريطاني�ة وغير 

بريطانية . 

نيكلس�ون  البارون�ة  افتتح�ت  حي�ث 
المؤتم�ر بالترحي�ب والش�كر لجميع 
الحضور واشارة الى اهمية االستمرار 
بدعم العراق وض�رورة تفعيل القطاع 
الع�راق  ف�ي  واالس�تثمار  الخ�اص 

وبالتعاون مع جميع االطراف.
وجاءت كلم�ة  وزير النق�ل المهندس 
باق�ر الزبي�دي بتحي�ة البارون�ة ايم�ا 
نيكلسون واش�اد بصداقتها المخلصة 

للع�راق وش�كرها على 
دعوتها لهذا المؤتمر.

في غضون ذلك، اش�ار 
الزبي�دي ال�ى تجربت�ه 
ث�الث  ف�ي  الطويل�ة 
باالض���اف�ة  وزارات 
ال�ى العم�ل السياس�ي 
حي�ث  والبرل���مان�ي 
تم����ك�ن  م�ن خل�ق 
لتفهم  واضح�ة  رؤي�ة 

ونظام�ِه  للبل�د  االقتص�اد  طبيع�ة 
وحاج�ات  والدس�توري  السياس�ي 
المواطن العراق�ي وكيفية بناء جميع 
الخ��دم�ات  توف�ر  الت�ي  القطاع�ات 
التكنولوجيا  التحتي�ة بأح�دث  والبنى 
المس�تخدمة لمواكبة التطور الحاصل 

في العالم.
وأكد الزبيدي على اهمية 
وض�رورة  الموان�ئء 
بشكل جيد  اس�تثمارها 
نظراً لتزايد االستيرادات 
وبش�كل كبير وه�ذا ما 
دفعن�ا ال�ى بن�اء ميناء 
جدي�د وكب���ي�ر يلب�ي 

حاجات البلد من االس�تيرادات وتجارة 
الترانزيت .

ودع�ا الزبي�دي ال�ى االس�تثمار ف�ي 
قطاع الس�كك الحديدية ليك�ون النقل 
عب�ر العراق منف�ذاً مه�م للعالم لربط 
دول الغرب مع دول الش�رق وبالعكس 
اختصاراً للوقت مضيفاً الى ان الوزارة 
انج�زت التصامي�م الخاص�ة بش�بكة 
الس�كك الحديدية الكهربائي�ة الحديثة 
والت�ي تص�ل س�رعتها 
250 كم/س�اعة لرب�ط 
كاف�ة  الع�راق  م�دن 
الع�راق  رب�ط  وكذل�ك 
لنق�ل  الع��ال�م  ب�دول 
والمس�افرن  البضائ�ع 
فيما يخص قطاع النقل 
الجوي فقد اكد الزبيدي 
عل�ى ض�رورة امت�الك 
حديث  اس�طول  العراق 

وكبير م�ن الطائ�رات التي ستس�اعد 
ف�ي تس�هيل حرك�ة الس�فر والتجارة 
خصوص�ا وان هذا القط�اع في ازدياد 
الزبيدي"قائالً"  مس�تمر وختم كالمه 
ان الصور الظالمي�ة عن العراق عارية 
عن الصحة وادعوا جميع الدول للعمل 
معنا لالستثمار في العراق على اساس 
الش�راكة القوية والمتين�ة التي تحقق 
مصال�ح الجمي�ع معب�راً ع�ن ش�كره 
وتقديره للسيدة البارونة على دعوتها 
وللحاضري�ن ايضاً والقائمين على هذا 
الحفل الكبير.حقا نقول ان هذه الزيارة 
نجحت بكل المقايي�س من اجل عجلة 
البناء والتقدم في مجال النقل العراقي 

الى االمام اجل بناء العراق الجديد . 

الدعوة لجعل خط
 بغداد – لندن مباشرًا

• ث�م دعا وزي�ر النقل المهن�دس باقر 
الزبيدي خالل لقاءه نظيره البريطاني 
النق�ل  وزي�ر  احم�د  ط�ارق  الل�ورد 
البريطان�ي ف�ي العاصم�ة البريطانية 
لندن الى جع�ل خط بغداد - لندن خطا 
مباش�را بينهم�ا دون الوق�وف في اي 
مدين�ة مؤكدا حاجة العراق الى تدريب 
ك�وادره ف�ي س�لطة الطي�ران المدني 
والخط�وط الجوي�ة العراقي�ة وثم�ن 
الزبيدي التعاون المش�ترك والمستمر 
والبناء بين س�لطتي الطي�ران المدني 
العراقي والبريطاني مؤكدا ان الوضع 
في العراق سيتحسن قريبا بعد تكاتف 
الجه�ود لط�رد داع�ش , وزي�ر النقل 
العراقي وصف تجربة الحش�د الشعبي 

بالناجحة وذات االثر الكبير في نفوس 
العراقيي�ن مبين�ا ان المرجعية الدينية 
بالمبادئ  أاللت�زام  الرش�يدة وجه�ت 
االس�المية واالنس�انية , الفت�ا ال�ى 
هذه االجتماعات تس�اهم في تقريب 
وجهات النظر موجها دعوة رسمية 
لزي�ارة  البريطان�ي  النق�ل  لوزي�ر 
العراق.من جهته رح�ب وزير النقل 
البريطان�ي الل�ورد ط�ارق احمد ب 
وزير النقل العراقي المهندس باقر 
الزبي�دي والوفد المرافق له وأبدى 
س�عادته لهذا أللقاء واكد ان دولة 
بريطاني�ا مهتمة جدا باس�تقرار 
الع�راق ليم�ارس نش�اطه كجزء 

مه�م من هذا العالم واش�ار الى اهمية 
تفعي�ل دور القطاع الخ�اص للنهوض 
بالواق�ع االقتصادي للبلد بش�كل عام 
وقطاع النقل بشكل خاص حيث اشار  
اللورد طارق ال�ى تفعيل آفاق التعاون 
والمصال�ح  البلدي�ن  لخدم�ة  البن�اء 
المش�تركة الت�ي تجمعهم�ا .يذكر ان 
االجتماع حضره من الجانب البريطاني 
البريطاني�ة   المط�ارات  أم�ن  مدي�ر 
تومس�ن هلتر و مارتن جونس رئيس 
دائ�رة أمن الطي�ران ف�ي بريطانيا وة 
فاين�ا دوكل�س مس�ؤولة االدارة ومن 
الجان�ب العراقي حض�ر الدكتور محي 
الدين حس�ين القائم باالعمال لسفارة 
جمهوري�ة العراق في لندن ومدير عام 

سلطة الطيران المدني  سامر .

زيارة مجلس العموم البريطاني
• ث�م زار وزي�ر النقل المهن�دس باقر 

البريطاني  العم�وم  الزبي�دي مجل�س 
والتقى خاللها د. ناظم الزهاوي عضو 
مجل�س العم�وم لح�زب المحافظي�ن 
العالق�ات  لرئاس�ة لجن�ة  والمرش�ح 
الخارجي�ة ف�ي المجلس ج�رى خالل 
اللقاء بحث االوضاع االمنية والسياسية 
التي يمر بها البلد والخطر الذي تشكله 
داعش على العراق والمنطقة كما تحدث 
عن الفرص االس�تثمارية والمش�اريع 
االستراتيجية خصوصا ملف الموانيء 
وني�ة الع�راق ألقام�ة مؤتم�ر دول�ي 
خاص باألستثمار والتشغيل المشترك 
للموانئ وقد أبدى الزهاوي اس�تعداده 
لدع�م وتطوي�ر العالق�ات االقتصادية 
بين البلدين وانج�اح المؤتمر المذكور 
و اقت�رح ان يعق�د ه�ذا المؤتم�ر في 
العاصم�ة البريطانية لندن على خلفية 
الخب�رة الت�ي تمتلكه�ا بريطاني�ا في 
ه�ذا المج�ال وقد اك�د الجانب�ان على 
التواص�ل والتع�اون لصالح  ض�رورة 
تطوير العالقات المختلفة بين البلدين 
.استمر اللقاء الذي عقد صباح الثالثاء 
2/6/2015 الس�اعة العاشرة صباحا 
مايقارب الساعة والنصف شكر  وزير 
النقل الدكتور ناظم الزهاوي على هذه 
الدعوة مؤك�دا حرص العراق على بناء 

افضل العالقات مع دول العالم .

زيارة لمكتب الخطوط 
الجوية العراقية

• وف�ي الخت�ام زار  وزي�ر النقل وكيل 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  ش�ركة 
ومكتب الش�ركة في لن�دن حيث اطلع 
على س�ير العمل وكيفية حجز التذاكر 
مؤكداً على ض�رورة االهتمام بتطوير 
لمواكب�ة  مس�تمر  بش�كل  االنظم�ة 
التط�ور الحاصل ف�ي العالم خصوصا 
في انظمة ش�ركات الخطوط الجوية , 
من جانبه وعد الزبيدي جميع العاملين 
بتقديم الدعم ال�الزم النجاح العمل 
وبما يخ�دم مصلحة ش�ركة 
العراقية  الجوية  الخطوط 
والبل�د والمواط�ن , وأكد  
الوزي�ر بعد لق�اءه بوزير 
عل�ى  البرطان�ي  النق�ل 
بغ�داد  مس�ار  يك�ون  ان 
لن�دن مباش�ر لتذليل كافة 
افض�ل  واليج�اد  العقب�ات 
الوس�ائل الت�ي تس�اعد على 
وتوفي�ر  المواط�ن  خدم�ة 

النفقات وختزال الوقت .

الوزير زار لندن لتأمني  أحدث التكنولوجيا العاملية يف جمال النقل 

الزبيدي: رغم التقشف لكن عجلة البناء واحلياة مستمرة خلدمة املواطنني

وزارة النقل جادة يف بناء 
افضل العالقات االقتصادية 

مع الرشكات العاملية 

وزارة النقل انجزت التصاميم
 الـخاصة بشبكة السكك احلديدية الكهربائيـة
 احلديثة والتي تصل رسعتها 250 كم/ساعة 

لربط مــدن الـعــراق كــافــة

الزبيدي  يدعو
 اىل االستثامر يف قطاع 

السكك احلديدية ليكون 
النقل عرب العراق منفذًا 

مهاًم للعالـم 
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فاز الكات�ب الكوبي ليون�اردو بادورا )60 
عام�ا(، األربعاء الماض�ي، بجائزة “أميرة 
أستورياس” األسبانية العريقة لعام 2015 
متفوق�ا عل�ى 27 مرش�حا م�ن 18 دولة، 
ف�ي التصويت خالل المرحل�ة النهائية من 
أعم�ال لجن�ة تحكي�م الجائزة الت�ي تعتبر 
أرف�ع جوائ�ز أس�بانيا وتقدم ف�ي ثمانية 
مجاالت مختلفة وهي: االتصاالت والعلوم 
والعل�وم  واآلداب،  والفن�ون،  اإلنس�انية، 
االجتماعي�ة، والبح�ث العلم�ي والتقن�ي، 

والتعاون الدولي، والرياضة، والوفاق.
وليوناردو ب�ادورا الحائز على الجائزة في 
دورته�ا لهذا العام متحصل على الجنس�ية 
الرواي�ات  بكتاب�ة  اش�تهر  األس�بانية، 
البوليس�ية، وه�و صحف�ي وناق�د قبل أن 
يكون روائيا، حصل على ش�هرته العالمية 

من رواياته البوليسية وكتابة السيناريو.
كما يحظى بطل قصص�ه )المحقق ماريو 
الناطق�ة  البل�دان  كون�دي( بش�هرة ف�ي 
باألس�بانية وتتح�دث أغل�ب صوص�ه عن 

الفقر ويتمتع بأسلوب مرح وفكاهي.
وم�ن أه�م مؤلفات�ه “وداع�ا” و”ضب�اب 

أمس” و”هيمنغواي”. 
العاصم�ة  ف�ي  ويعم�ل  الكات�ب  ويقي�م 
الكوبية. ونال صيتا واسعا، وقد عرف عبر 

العال�م من خ�الل األجزاء األربع�ة لروايته 
البوليس�ية التي تدور أحداثه�ا في هافانا، 
وق�د ترجم�ت السلس�لة إلى عش�ر لغات.

وق�د حصل على عدد م�ن الجوائز المحلية 
والعالمي�ة أبرزها الجائ�زة الوطنية لألدب 

في العام 2012.
كما ح�از عل�ى ع�دة جوائ�ز أوروبية عن 
روايته الرجل الذي أحب الكالب.يقول داريو 
فيالنويف�ا بريت�و، رئيس لجن�ة التحكيم: 
“من خالل مجمل أعماله التي تشمل أنواع 
الكتابة النثرية كافة، يركز ليوناردو بادورا 
على أدوات تعطي�ه خصوصيته األدبية، أال 
وهي االس�تماع إل�ى أصوات الن�اس وإلى 

القصص التي كادت تندثر”.
وه�ذه المرة الثالثة التي تنال كوبا الجائزة 
منذ تأسيسها قبل 36 عاما بعد أن حصدها 
بطل الوث�ب العال�ي خافيير س�وتومايور 
1993(، ومؤسس�ة   – الرياض�ة  )جائ�زة 
اللغ�ات الكوبي�ة ف�ي )جائ�زة الوف�اق – 

 .)2000
وهذه أول نس�خة م�ن الجائزة بع�د تغيير 
اسمها من “أمير أس�تورياس” إلى “أميرة 
أس�تورياس” عل�ى اس�م األمي�رة ليونور 
دي بورب�ون بعد أن أصب�ح والدها فيليبي 

السادس ملكا للبالد العام الماضي.

     يسرى الجنابي

اتخ�ذت الناق�دة األردني�ة الراحلة الدكت�ورة رفقة 
دودين أمثلتها في كتابها “خطاب الرواية النس�وية 
العربي�ة المعاص�رة”، م�ن خ�الل بع�ض الروايات 
النس�وية، أبرزه�ا: “وص�ف البلبل” لس�لوى بكر، 
“الوطن ف�ي العينين” لحميدة نعنع، “خش�خاش” 
لس�ميحة خريس، “الميراث” لس�حر خليفة، “من 
ي�رث الفردوس” للطفي�ة الدليمي، “س�مية تخرج 
من البحر” لليلى العثمان، و”ذاكرة الجسد” ألحالم 

مستغانمي.
وّظف�ت دودي�ن ف�ي تحليل ه�ذه الرواي�ات منهج 
النقد النس�وي، الذي يفترض في النصوص معايير 
متع�ددة، من أهمه�ا: تبني�ه لقضايا الم�رأة وبناء 
معرف�ة بذلك، بوص�ف األدب حام�ال معرفيا تصاغ 
فيه المعرفة بلغة تنقله إلى مس�توى األثر الجمالي 

الذي يحقق أدبية النص.

ف�ي تمهيده�ا للكت�اب س�عت دودي�ن إل�ى ضبط 
المصطل�ح النقدي، وحدود اش�تباكه م�ع الحقول 
المتع�ددة فك�را ونق�دا، ووج�دت نفس�ها ف�ي ما 
يتعل�ق بذل�ك أمام ث�الث قضاي�ا، األول�ى: القضية 
النس�ائية “Feminism”، وه�ي الممثل�ة للموق�ف 

السياس�ي حينم�ا ين�ادي بتح�رر الم�رأة، الثانية: 
يعن�ى  وه�و   ،”Fenaleness“ األنثوي�ة  مصطل�ح 
بالفروق البيولوجية بين النساء والرجال، والثالثة: 
مصطل�ح النس�وية “Femininity”، وهو مصطلح 
مؤس�س في اإلب�داع النس�وي، ويعن�ي مجموعة 
م�ن الخصائ�ص التي تحدده�ا الثقافة والش�روط 
االجتماعية واالقتصادية، مرس�مة بها األدوار بين 

الرجال والنساء.
ف�ي الفص�ل األول، ال�ذي ج�اء بعن�وان “الرواي�ة 
النس�وية العربية، الريادة على طريق تشكيل هوية 
ثقافية”، درس�ت دودين الرواية النس�وية العربية 
عبر مس�يرتها التطورية منذ بداية ما يسمى بعصر 
النهض�ة العربية، ال�ذي يحّدد ع�ادة بالنصف األول 
من القرن التاس�ع عش�ر، بما يثبت مشاركة المرأة 
العربي�ة للرجل في حق�ل الريادة، خاص�ة باعتبار 
رواية زينب فواز “حس�ن العواق�ب”، الصادرة عام 
1894، أول رواية عربية، وهي سابقة لرواية محمد 
حس�ين هي�كل “زين�ب” بأكث�ر من خمس عش�رة 
س�نة. وألق�ت دودي�ن الضوء، ف�ي الفص�ل الثاني 
المعن�ون ب�”إلش�كاليات الرواية العربي�ة، ثيمات 
أساس�ية”، على أهم أسئلة اإلبداع الروائي النسوي 
العرب�ي، مبينة مدى مالمس�ة هذا اإلب�داع لقضايا 
المرأة ومش�كالتها، ومدى تحقيقه للذات النسوية 

المحكومة بمفه�وم تحرير المرأة بم�وازاة جهود 
اإلصالح السياس�ي، اس�تنادا إلى مي�راث التفرقة، 
ال�ذي هو مي�راث تراكم عبر زمن طوي�ل، وتعايش 
في�ه األيديولوجي واألس�طوري واألنثروبولوجي، 
وأن خلخلة بنى هذا الميراث القارة كانت من مرامي 
الروايات التي درست كنماذج دالة، والتي استنبطت 
عالقات�ه المتراتبة في بنية المجتمع العربي األبوي 
)البطريارك�ي(، وطوباوية الفكر ال�ذي يربط بين 
تحرر الم�رأة وتحرر المجتمع. كم�ا وقفت دودين 
في هذا الفصل أيضا على اإلشكالية المتعلقة بجسد 
الم�رأة بوصف�ه هوي�ة متج�ددة، تتج�اوز معايير 

االختالف الجنسي باتجاه آفاق إنسانية رحيبة.

ف�ي تمهيده�ا للكت�اب س�عت دودي�ن إل�ى ضبط 
المصطل�ح النقدي، وحدود اش�تباكه م�ع الحقول 

المتعددة فكرا ونقدا
أم�ا في الفص�ل الثالث، وهو فصل الدراس�ة الفنية 
ال�ذي يحم�ل عن�وان “البناء الس�ردي ف�ي الرواية 
النس�وية العربي�ة”، فقد درس�ت دودي�ن توظيف 
األمكن�ة المغلق�ة )البي�ت، المقه�ى، والس�جن(، 
والمفتوح�ة )البح�ر، والمدينة( ف�ي الروايات من 
زاوية الفكر النسوي المتمثل في البناء الروائي الذي 
يمزج الواقع بالمتخّيل، ويعيد النظر في المسلمات 

المرجعي�ة التي يتش�ّكل منها مفه�وم المكان من 
زاوي�ة الخ�اص والعام باتجاه منظ�ور جديد يمزج 
بينهم�ا. وكذلك األمر ف�ي ما يتعل�ق بالزمان الذي 
درسته الناقدة وفق دائرية الزمن النسوي المفارق 
للزم�ن الذكوري الخطي الغائي، والمرتبط بظواهر 
زمنية تعيش�ها المرأة بما يضمن تكرارها كظواهر 
الحم�ل والحيض، وهو زمن س�ردي خالد، حس�ب 
رأيها، يعلي من ش�أن الزمانية األنثوية، التي ترصد 
بوصفه�ا خارجة ع�ن المنظومة الزمني�ة الخطية 
المهيمن�ة، ويعلي من ش�أن تقنيات الس�رد بالبوح 
والذاتية، إضافة إلى دراسة تقنيات الزمن السردية 
المتع�ارف عليه�ا ف�ي الدراس�ات النقدي�ة، مث�ل 
االس�ترجاع واالستباق والمش�هد، ومحاولة رصد 

خصوصية توظيفها في المتون الروائية.
توصل�ت دودي�ن ف�ي خاتم�ة الكتاب إل�ى عدد من 
النتائ�ج أبرزه�ا أن الدراس�ات النس�وية، تنظي�را 
وتطبيق�ا نصّيا، لم تصل بعد إلى حدود االس�تقرار 
اس�تراتيجيات  ذات  بمنهجي�ة  كنظري�ة مس�تقلة 
مح�ددة، وتنظيراتها تتقاطع م�ع الجهود الفكرية 
المختلف�ة على صعيد الفكر والنقد معا، وال س�يما 
النقد الثقافي ودراس�ات ما بع�د الكولونيالية، وأن 
الرواي�ات العربي�ة ف�ي مرحلة التأس�يس ش�هدت 

مشاركة فاعلة للنساء.

ليوناردو بادورا حيصد جائزة أستورياس

رفقة دودين جتيب عن أسئلة اإلبداع النسوي

»شهقة ضوء«
 

في أضمومتها الشعرية الموسومة ب�"شهقة الضوء"، الصادرة عن “دار التفكير الحر”، 
بالس�عودية )2015(، تفتح الشاعرة الس�ورية بسمة شيخو نوافذها على عوالم متنوعة 
ومتلونة ومتش�ابكة، تشبه حياتها المعيشة وهي تعيش في دمشق حيث الموت والحياة 
جنبا إلى جنب، والخراب والياس�مين في كفة واحدة، والش�عر ونقيضه في أيقونة نثرية 
مفتوحة على آخرها.تش�عر بس�مة شيخو في “ش�هقة الضوء” أنها ليست امرأة واحدة، 
فهي -حسب قولها- تش�عر بآالف األشخاص يسكنونها، يسكنون تحت جلدها، وفي كل 
خطوة تخطوها تشعر بآالمهم.بسمة شيخو، شاعرة ورسامة سورية، من أصول كردية 
تعرف�ت على اللون قب�ل الكلمة وصارت الكلم�ات تتلون بمئة لون. ف�ي إصدارها الثاني 
“ش�هقة الض�وء”، الذي جاء في ظروف صعب�ة، وفي زمن لم تعد القراءة الش�عرية إال 
اختب�ارا لوجود حياة ما.وايضا في نصوصها الطويلة تلك الت�ي تبدو قريبة من الكتابة 

الحلمية أو المتخيلة، حيث اإلقبال على السيرة الملحمية في سرد حياتها وحيوات أخرى عاشتها 
قبل الحرب وفي عمق األزمة السورية، سيرة تستحضرها الشاعرة بطريقة واقعية واثقة.

رسائل ثقافية متبادلة بيني وبني…
 

ع�ن دار “الفارابي للنش�ر”، صدر كت�اب بعنوان “رس�ائل ثقافية 
متبادلة بيني وبين…”، للكاتب والباحث حسن البياتي.

ويش�كل هذا الكتاب مادة تاريخية تس�جيلية، ويكشف عن بعض 
مراحل حياة مدونها ونش�اطه، فمن الفوائد يقدم للقارئ ضربا 
بدي�ال لكتاب�ة المذكرات.كم�ا أن تقديم مثل ه�ذا الجهد الثقافي 
ق�د يض�م م�ادة تس�اعد الباح�ث أو ال�دارس األكاديم�ي وغير 
األكاديمي الذي يتناول ش�خصية الوجه الرئيس والمحرك عبر 
هذه الرس�ائل، التي تشكل واحدا من مجموعة مراجع الدارس 

ومصادره البحثية.هذا فضال عن أن هذه الرس�ائل تقّدم ضربا من اإلمتاع 
والمؤانس�ة لقارئها، كما أنها قد تش�كل منفذا لولوج سيكولوجي إلى ما يختلج من 

عوامل في دواخل من صدرت عنهم هذه الرسائل.

 

النص :
لم تكن أول من رمى بيت شعر في البحر

فصدته االمواج ..
خذ بيدك المعنى الى بساطته ...

ال تجعله يضيع بين نباتات الوحل...
كن في المتن هامش بال شروح

وابتسم حين تثب عليك اللغة 
ه�ي دورة للري�ح ... وتنام في مه�ب الرحيل بال 

انتظارات
ستأكلك الصباحات الخالية 

وس�تمطرك القصائد ببدائية على يب�اب التاريخ 
المؤجل

محنط بدمع يفتح النوافذ للغياب
ومحمل ببكاء يهّد اسوار السماء

لم يكن لك لغة تمارس معها العزلة 
وتحّدث بها كل من اشترى الهدوء بصفعة جوع

وتشتري بأحرفها قاربا ال تثقبه الشكوك
تأمْل ابتسامة الفراشات المهربة من الربيع

الفراش�ات التي بعثرتها ح�روب الردة وضحكة 
القردة

وس�ر بجانب نه�ار األمني�ات... وال تنتظر وردة 
اللغة على الضفاف

سر إليها... 
أيها الساكن في دمعة شجرة معزولة...

أمامك حزن كّل غابات الكلمة..
تتمّدن في نظرتك ... وتستلقي على مرآة المعنى 

...
طفال من ورق...

تسرف في ابتكار جنتك 
رغم وساوس مالئكة اليتم

وتتسلّق أغانيك بعد منتصف الحنين 

تطارد حبَر الغيِم وكتاب المطر
تنثر أسئلتك على كفِّ الريح...

ال تعنيك ممالك النحل وهي تختبيء بين أسطرك
تلوذ بصراخ معنى مغتصب يأتيك من بعيد

وحده القادر على فضِّ بكارة عزلتَك
تترّجل من أعلى الصمت ... 

ال تفتح يدك أّي باب...
وال ُيكلّم قلُبك أّي قلب...

وال تسمع أّي نداء...
تترّجُل... وال تنام 

تفرُش لي�َل الضفاف ...وتتمّدد في يقظة قصيدٍة 
طارئة

تتلمُس أنامل دمك...هدوء الرغبات
وصخب الحشرات ...بال نوافذ أو جدار

الفجر صديقك الذي ال يخون...
والشمس أّمك التي تموت...

ه�و ابن ه�ذه العزل�ة .... ابن هذا الب�كاء ما بين 
قطبين منجمدين

حس�بته الطي�ور ش�جرة... فتيّبس جس�ده من 

األعشاش...
وحس�بته الحش�رات الليلية مس�تنقعا... فتمدد 

كفراغ..
وحس�بته الوحوش مفازة... فنام�ت في خوفه 

آمنة...
وحسبه البشر بئرا قديمة... فهجرته اللغة 

يريد أّي دلٍو يقترب من جوفه البعيد....
أّي قافلة تبحث عن أّي يوسف...

ما عاد قادراً على البكاء أو الحنين ....
أصبح جزًء من مؤامرة الريح

القراءة:
يحت�اج البح�ر أن يع�ّد مراثيك .. قطع�اً ممهورة 

بالخفايا 
تحتاج الموجة أن تصافح جدارك كي تبقى تجهل 

المعنى في دعاء الرمال 
يحتاج صوت�ك ان يمّد يداً إلى ما ترميه في البحر 
من مباهج قصيدة منهكة بالرماد . شمسك التي 
مصاب�ة بالدوار ، تنهض من صمتها ،تعيد ترتيب 
صباحاتك لطيف ابتس�امات تهتك أسمك ، فأرفع 
أوردت�ك ، عن رئة النافذة ،لتجع�ل آخر الزفرات ، 

يلتئم خلفك .
أيه�ا المبته�ل ، ك�ن أول الباس�قين، وآخ�ر م�ن 
تدث�ر بوصايا الدروب ، وال تجع�ل ألصابعك راية 
للم�روق، أيه�ا المتربص ، وراء األب�واق ، قطعة 
س�ّكر،لبحة صوت�ك �المنهم�ر اكتم�ال كؤوس 

،تتأهب للقفزة القادمة .
لي�س من س�طور تنته�ك الوحدة في مس�امات 
لغتك ،وال أساطير تعيد ترميم حلمك ،فقف هناك 
،وحيداً كي يمّر ماتبقى من مواس�م انتهكت قبل 
رحيل�ك األخير. من هن�ا بدأ الش�اعر نّصه ،الذي 
يحيل عل�ى المثل )أعم�ل خيراً وأرم ف�ي البحر( 
وإن رفضته األمواج تلك التي منحته مايجدر بها 

قبول�ه ،لكنه البحر /الزمن ،طالما غدر بالطيبين 
وببس�اطة مايحملونه من قي�م . لكن النّص هنا 
يبدي ح�ذره ، فيلقي وصاياه أن يك�ون متناً من 
أص�ل الكت�اب وبي�ن جملت�ه الرئيس�ة المج�رد 
هامش للشرح ، اإلش�ارة إلى البيت الذي ليس له 
أبواب والش�بابيك هو ذل�ك البيت الذي حبس فيه 
سقراط في إطراف أثينا من اجل ان يهرب ، وذلك 
قبيل ليلة من تنفيذ الحكم بقتله بواس�طة كأس 
الس�م ،لكن س�قراط فضل فناء جسده مع خلود 
حكمته . اإلش�ارة إلى الفراشات في النص تذكر 
بلوحة سيلفادور دالي عن السفينة التي تقودها 
أش�رعة من الفراش�ات مهربة م�ن الربيع ،ترى 
ه�ل تس�تطيع رقة الفراش�ات أن تواجه قس�وة 

الكلمات؟
وهل للوقت المحسوب من عمر يمضي ،أن يكون 
زمن�اً ممت�داً في مطل�ق خالد؟ الص�ورة واقعية 
حس�ية تماما، قل�ب وزمن وس�فينة ،لكن ما أن 
يه�ّب عليها خيال الش�عر ،حتى تتبعث�ر لتجتمع 
م�ن جديد وفق معطيات ليس�ت بم�ا عرفته عن 
نفس�ها أوعرفن�اه عنها ،ليبدأ س�يل من اس�ئلة 
تفتح مط�ارق األيح�اءات على اتس�اعها ، كيف 
يرح�ل القل�ب عجالً ، يكس�ب الش�اعر" القلب " 
صفة مس�افر عن الجس�د وهو يلقيه الزمن عند 
الشاعر ،هو حالة متجلية في نفسه وأمانيه )عن 
ن�ورٍس صاحب الروح في زمن البرق( هنا الزمن 
لحظة خاطفة رافقت البرق ثم تالشت ، كم تبدو 
المفردات أليفة وقريبة من النفس النورس طائر 
يرافق الشواطئ في احتفالها ،لكن لشاعر جعله 
صاحب�اً للروح الصادحة كم�ا يفعل نورس ،وإن 
كانت لحظات الس�عادة لدي�ه يكتنفها قصر كما 

ومضة برق.
لك�ن الزمن لن يتوقف ف�ي وقت يموت أو يترهل 
،بل يعاود الظهور في س�فينة تقتحم اللجة على 

أجنح�ة الفراش�ات على ش�كل أش�رعة كم تنوء 
الفراش�ات بمهمة كهذه؟ تكابد الريح بإش�راقة 
أجنحتها ورقة اللون فيها ، لكن عليها دفع سفينة 
الزم�ن في مطلق�ه أو الحياة بثقله�ا ،لتمخر يّماً 
ينوء بأمواجه . أما الذي حس�بته الطيور شجرة 
، فربما إش�ارة إلى نرس�يس حس�ب األسطورة 
اليونانية الذي عش�ق صورته ف�ي صفحة المياه 
وه�ي دالل�ة ان صاحب النص عل�ى ثقافة عالية 
ومتمكن م�ن لغته ورغم ان المهمش�ين هم من 
يصن�ع الحياة وهم وقودها فانهم الينالون منها 
اال هوامشها اي ماتتركه لهم من جوانبها وفتات 
موائدها،لذا فصاحب النص حسب تقديري يميل 
الى جانب المهمشين وقود التاريخ ، ال الى اولئك 
المتخمين الذين يكتبون التاريخ كيفما يشاؤون 
وبالتالي يربط هذا المعنى بالتهميش وفي النص 
صرخ�ة احتج�اج واضحة وان كان اش�به بمدح 
الذات ؟لكنه اليخلو من اشارت الى قدر المبدعين 
من سقراط وافالطون .... الى االمام علي ... الى 
الحالج وابن رش�د - الى ابن المقفع وبش�ار بن 

برد .
رؤى خارج النص : 

تحتاج الفراشات لقوة مطلقة لتهرب من قوقعة 
الزم�ن والفراش�ات ق�د تك�ون االمني�ات الت�ي 
تتغش�ى هذا العم�ر فهي واالص�رار على تحديث 
الحياة لصالح افق يتس�ع الجنح�ة ملونة بحجم 
االمنيات هي امنيات تعرجت بين مد وجزر لتصل 
الى قطف الفضاء مس�رحا لس�ياحة بال اصطياد 
يعاجلها بضربة موت ربما كان زمن البرق حسرة 
ترجمت سرعة انقضائه او اخذت من البرق لونه 
حين كان النق�اء اليحتمل تهميش االبداع التمرد 
طابع القصي�دة لكن جاء باس�لوب هادئ يمكن 
استشفافه من قرينة الفراشات وهي المخلوقات 

الرقيقة والسعي لتهريبها .

»فراشات مهربة«.. االصغاء اىل صوت البحر
 حميدة العسكري / البصرة

بني ما ُيرى وما ال ُيرى
مادونا ع�سكر/ لبنان

بين ما ُيرى وما ال ُيرى

تختبئ عصافير َنْيسانَك

تغّرد في الخفاء المستنيْر

... أعظم أناشيد الحبِّ

ما ُيرى جميل لطيْف

لكنَّ ما ال ُيرى

براعم أقاٍح بيضاْء

 تبارك اليوَم

زهور الغد القريب البعيْد...

ضياء يسامر شوقي

ُيسكنه في صلب محّبتَك

يجمع قطرات الّدمِع

يصوغ منها لغة للمحّبيْن...

ما ُيرى أنَت

وما ال ُيرى أنَت

وبين ما ُيرى وما ال ُيرى

أحتمي أنا

 في ظّل كلمتَك

أتوه في رقاد اليقظة

أزهو في سبات المنقادين إلى الحقيقة

أعبر منك إليَك

وأمكث في دائرة قلبَك العجيْب...

أسكب أناي في أناَك

فتورق ينابيع أناَك في أناَي

أتجّرع  مدام الحياة

وأذرف دمع  عينيَك ورعاً

في خوابي الّدهر الجديْد...



 تواجه الحكومة المحلية في كربالء مش�كلة جادة متمثلة بانخفاض 
مناس�يب المياه في نهر الفرات المار في المحافظة ، هذا االمر تسبب 
في رفع نس�بة الملوح�ة والتلوث بالمي�اه، وهنا يأتي ضرره بش�كل 
اساس�ي على المواطن العادي نتيجة توقف بعض محطات رفع المياه 
التي تغذي شبكة المياه المنزلية، حيث توقع مختصون بهذا الشأن ان 

يتفاقم الوضع خالل االشهر الثالثة المقبلة.
فيم�ا يعزو مدير دائرة ماء كربالء حي�در عبد العباس االزمة الى تدني 

مستوى التدفق من اعالي االنهار بسبب الجفاف وأسباب اخرى.
وقد ابدى المواطنون اس�تعدادهم لترش�يد االستهالك لعل ذلك يخفف 
من وطأة األزمة في الوقت الذي ال يملكون حلوال الزمة فاقت حلولها 

قدرة السلطات المحلية.
الجدي�ر بالذك�ر ان كرب�الء وخالل الس�نوات العش�ر الماضية تش�هد 
انخفاض�ا متكررا في مناس�يب المي�اه بالنهر لكنها تب�دو اليوم قلقة 
أكثر من اي وقت مضى بس�بب خروج العديد من الس�دود في س�وريا 
وشمالي العراق عن س�يطرة الدولتين ووقوعها بيد جماعات مسلحة 
غير منضبطة. ما يتطلب االمر وقفة جادة من قبل الحكومة االتحادية 

بايجاد حلول واقعية لالزمة الفعلية .
 مراقب

 في ظل الضائقة المالية التي يشهدها البلد بسبب 
عج�ز الموازن�ة، ما ترت�ب جراءها انع�دام فرص 
العم�ل والتعيين ف�ي ال�وزارات الحكومية خاصة 
للخريجين الجدد ومن حملة الش�هادات الجامعية، 
وكثي�را ما تك�ون االجاب�ة حول تس�اؤالتهم عند 
بحثه�م عن  فرص عمل في الدوائر والمؤسس�ات 
الحكومي�ة  ب� "ماك�و تعيينات" حت�ى حفظوها 

على الغيب.
والغريب في االمر ان تجد احد االش�خاص ال يملك 
مؤه�اًل علمي�اً او أكاديمياً قد تعين ف�ي وزارة ما 
وعن طريق االقارب والمعارف لبعض المسؤولين. 
وق�د حصل في احد الدوائر الحكومية ان احدهم ال 

يحمل مؤهالً دراسياً أصبح اليوم مسؤول
محمود القيسي
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مشكلة الطحني الرديء
 

عباس رحمة الله

تقوم بع�ض العائالت ببيع الطحين الرديء الموزع ضمن مفردات 
الحصة التموينية للمواطنين وباس�عار بائس�ة للتخلص منه كونه 
م�ن النوع الرديء وغير صالح في صناع�ة الخبز،  في الوقت ذاته 
يت�م توزيع  م�ادة الطحي�ن ومن النوعي�ات الجيدة ف�ي المنطقة 
ذاته�ا ول�دى ال�وكالء اآلخرين.ما يش�ير االمر الى وج�ود حاالت 
تحايل وتالعب من قبل بعض الجش�عين م�ن الناقلين والموزعين 
عل�ى المواطنين البس�طاء مم�ن يعتمدون على مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة كس�لة غ�ذاء . على الرغم م�ن تأكي�دات وزارة التجارة 
بمراقبة المطاحن والناقلين وفرضها العقوبات على المخالفين اال 
ان ظاهرة تبديل الطحين الجيد بالطحين الرديء ظاهرة مستمرة. 
ل�ذا  ينبغ�ي بال�وزارة تش�ديد رقابته�ا ومتابعته�ا الميدانية للحد 
من اس�تمرار ح�االت الغش والخداع الهم مادة اساس�ية من قوت 

الشعب.

بصمات المتقاعدين
 يس�تلم المتقاعدون رواتبهم البائس�ة كل ش�هرين، وقد يتعرض 
بعضهم لمعاناة مريرة وقاسية بسبب عدم ظهور بصمات اصابعهم 
على اجهزة استالم الراتب، لذا يطلب من المتقاعد غسل يديه مرات 
عديدة وببعض مواد المنظفات او تناول المش�روبات الغازية لكي 
تظهر البصمة وقد تظهر  بعد ساعات او بعد ايام  ليستطيع بعدها 
المتقاعد اس�تالم راتب�ه، وللعلم ان اغل�ب المتقاعدين يعانون من 
ام�راض مزمنة كالس�كر وارتف�اع ضغط الدم. علي�ه ندعو وزارة 
المالي�ة اليجاد صيغ اخرى او حلول مدروس�ة لهؤالء المتقاعدين 

وانتشالهم من هذه المعاناة التي تتكرر باستمرار.
 

اتساع ظاهرة التسول
 كثرت في اآلونة األخيرة ظاهرة التس�ول في الساحات والشوارع 
العامة ومداخل المرائب وقرب االشارات الضوئية وتقاطع الطرق 
وف�ي كاف�ة المناط�ق والمراق�د الديني�ة، وقد يحس�ب البعض ان 
التس�ول ناتج عن تفش�ي البطالة وانعدام فرص العمل او بس�بب 
االوض�اع االقتصادية المتردية للفرد العراقي، لكننا نؤش�ر ونؤكد 
ب�ان ظاهرة التس�ول أخذت منح�ى أجرامياً خطيراً بع�د ان تبنتها 
العصابات االجرامية والمافيات  التي عملت على تش�كيل مجاميع 
من المتسولين ولكافة الفئات واالجناس وغالبهم من االحداث يتم 
توزيعه�م في مناطق محددة تابعة لس�طوة العصابة، يس�تجدون 
فيها المارة لكس�ب ام�وال ودون تجاوز االخرين من المتس�ولين 
عل�ى مناطقهم المخصصة لهم دون غيره�م، ومنها مناطق الباب 
الشرقي وباب المعظم وعالوي الحلة، حيث يتم ايصالهم بسيارات 
صب�اح كل ي�وم واعادته�م في المس�اء بحس�ب االتفاق.م�ا يثير 
التساؤل ماهي هوية هؤالء االحداث والعائالت التي ينتمون اليها، 

وهل هم مختطفون؟ ام مستأجرون؟ ام نازحون؟
ام يعان�ون م�ن ام�راض نفس�ية ت�م اس�تغاللها في ه�ذه المهنة 
المخزية؟ بخاصة كثرة حاالت عرض العجزة والش�يوخ لعاهاتهم 
الجس�دية وأطفاله�م أمام المارة وعلى أرصفة الش�وارع لكس�ب 
والش�ؤون  والعم�ل  الداخلي�ة  وزارة  إل�ى  الناس.دع�وة  عط�ف 
االجتماعي�ة وحق�وق اإلنس�ان ومنظمات المجتم�ع المدني للحد 
من الظاهرة عبر المعالجات السريعة والمدروسة من كل جوانبها 

اإلنسانية واألمنية.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

س�كنة ناحية أيب غرق يرشبون مياه 
املبازل امللوثة

  المستقبل العراقي/متابعة

تش�هد ناحية ابي غرق في محافظة بابل شحا كبيرا في مياه 
الش�رب ومنذ ش�هر تقريبا ما أثر على س�كنة المنطقة الذين 
لجأوا الى استخدام مياه المبازل الملوثة للشرب واالستحمام، 
وهذا االم�ر قد يعرضهم لخطر اإلصابة باألمراض، خاصة ان 
الماء خدمة اساس�ية في حياة المواطنين، ويكشف المواطن 
كاظم خليف كاظم عن اس�تخدامهم لمياه المبازل الملوثة، او 
ش�راء قناني الماء من مرك�ز مدينة الحلة. ويق�ول المواطن 
حس�ن علي خلي�ف ان بعض العائالت هجرت منازلها بس�بب 
ش�ح المي�اه الصالح�ة للش�رب، مضيف�ا ان أهال�ي الناحية 
يدفعون مبالغ جباية الماء بشكل دوري بالرغم من انقطاعه. 
من جهته يعزو نائب محافظ بابل وس�ام اصالن س�بب ش�ح 
المياه في عموم المحافظة الى انخفاض منسوب نهر الفرات، 
بسبب تجاوز دول الجوار على الحصة المائية للبالد، وعوامل 
أخ�رى، مبين�اً ان هن�اك حلوالً باش�رت بها الجه�ات المعنية 

لمعالجة مشكلة شح المياه في المنطقة.

 املسنّون يف  واسط يعانون 
يف دار العجزة

 
المستقبل العراقي/متابعة

دار المسنين الواقعة في محافظة واسط  والتي ترعاها 
الحكوم�ة المحلية بالكامل حالياً، بالنظر لتخلي  وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة عن�ه. تتفاق�م معان�اة 
المس�نين المقيمين فيه بعد ان تركه�م ذووهم في دار 
للعجزة والمس�نين، بس�بب ضعف االهتم�ام والرعاية 
من قبل الجه�ات المعنية، ونتيجة التخصيصات المالية 

القليلة لمجلس المحافظة المسؤول الحالي عن الدار.
يقول احد المس�نين: البناية تتكون م�ن طابقين لكنها 
تخل�و من المصاعد، حيث نعان�ي الصعود والنزول بين 
الطوابق، مبيناً الى اهمال البناية وانها آيلة الى س�قوط 
فضال عن النقص الكبير في الخدمات السيما في االمور 

الصحية من قبل الجهات المعنية.
وطال�ب في تصريح صحفي   الجهات المعنية بضرورة 
االلتف�ات اليه�م بعين العطف النهم مس�تضعفون وقد 
همش�وا كثيرا من ذويهم وكذلك م�ن الحكومة، مؤكداً 
نق�ص البناية للمس�تلزمات الضرورية كالمفروش�ات 

واالثاث.
فيما بين مس�ن اخر افتقار البناي�ة للحدائق التي تعتبر 
متنفس�ا لنزالء الدار خصوصا ان اكثر المسنين يعانون 
حاالت نفس�ية وكذلك اضطرابات بسبب الظروف التي 

مروا بها خالل حياتهم.

 انتباه رجاء 

 يطال�ب اهالي منطقة حي الجهاد -  دي�وان الكلية وزارة النقل 
والمواصالت وتحديدا  قس�م النقل الداخلي في الش�ركة العامة 
لنقل المس�افرين والوفود العمل على اس�تحداث خط نقل جديد 
لحافلة نقل الركاب الحمراء )االمانة( من منطقة البياع وصوال 
الى حي الجهاد وبالعكس، وذلك بسبب الكثافة السكانية العالية 
ف�ي المنطق�ة وخاص�ة م�ن ذوي الدخ�ل المحدود والبس�طاء 
وتس�يير خ�ط حافلة تابع�ة لل�وزارة يجنبهم التع�رض البتزاز 
واس�تغالل س�واق الكيا واالجرة برف�ع اجور النق�ل او التعامل 
الس�يئ من قب�ل بعض الس�واق ، فضال عن تخفي�ف العبء عن 
كاهلهم بس�بب غالء المعيشة وارتفاع االس�عار في ظل انعدام 

فرص العمل وقلة السيولة النقدية التي يشهدها البلد.
عليه يناشدون الوزارة االلتفات الى مطلبهم الملح خدمة للناس، 

وانتم اهال لخدمة المواطن
لفيف من اهالي حي الجهاد

يشكو أهالي منطقة القشل من جشع اصحاب المولدات االهلية 
وعدم التزامهم بالتس�عيرة الحكومية، حي�ث يعمدون الى رفع 
س�عر االمبير بش�كل مزاجي وكيف�ي، ويخلقون اع�ذاراً واهية 
لتبرير اس�تغاللهم ذلك، علما ان س�كنة المنطق�ة معظمهم من 

العمال االجراء والكسبة وذوي الدخل المحدود.
عليه نلفت نظ�ر الجهات صاحبة العالقة الج�ل وضع محددات 
معين�ة عبر تحديد اس�عار االمبير بما يتناس�ب ودخل المواطن 
المحدود والزام اصحاب المولدات بتعليمات المحافظة ومحاسبة 
المقصري�ن منهم، خدم�ة لصالح ش�ريحة المس�تضعفين في 

وطننا.

قبل س�نتين مضت�ا تفاءل س�كنة محلة باب 
الخ�ان الواقعة ف�ي مركز محافظ�ة كربالء 
خي�را، وذلك حينم�ا اس�تيقظوا صباحا على 
هدير الش�فالت ودوي آلي�ات الحفر وقرقعة 
ناقالت االنقاض التي تتحرك وسط شارعهم 
بقصد تأهيله من جديد، بخاصة ان شارعهم 
يحتل المرتب�ة الثانية من حي�ث االهمية في 
المحافظ�ة فه�و يخت�رق محلة ب�اب الخان 
من الش�مال حتى التقائه بشارع الجمهورية 

جنوبا.
 بع�د أس�بوعين م�ن العمل الجاد في ش�ارع 
ب�اب الخ�ان أخ�ذت وتي�رة العم�ل بالتباطؤ 
حت�ى اصبحت على ش�كل فت�رات متقطعة، 
وق�د كان ه�ذا بداي�ة تنفي�ذ المش�روع عام 
2013 حي�ن ح�ددت فت�رة انجاز المش�روع 
خالل ش�هرين او ثالثة ال اكثر. في ظل توفر 
الس�يولة النقدي�ة م�ن مبيعات النف�ط انذاك 

بس�بب ارتفاع اسعاره في الس�وق العالمية، 
وتوف�ر التخصيصات المالية للمش�اريع في 
المحافظات وكل شيء، فكيف الحال في ظل 

ازمة السيولة النقدية اليوم؟
يبي�ن احد س�كنة المنطقة: ان وتي�رة العمل 
ب�دأت تتل�كأ وتختف�ي اآللي�ات وكادر العمل 
بعد مضي ش�هر ثم يستأنف العمل بعد اشهر 
وهك�ذا حتى مض�ت س�نتان دون ان تكتمل 
اعمال الشارع. مضيفا:  قبل ثالثة أشهر بدأت 
الحملة األخيرة والحاس�مة النهاء المشروع 
وق�د تحمس له�ا المواطن�ون حي�ث رفعوا 
أكش�اكهم وبس�طاتهم وبع�ض أرج�أ عمله 
لحين االنتهاء من اعمال المش�روع واكس�اء 
الشارع وتنظيمه ليعاد تشكيل مركز المدينة 
م�ن جديد ك�ي يعطيها القا ضافي�ا، النه من 
الش�وارع الحيوي�ة والمهم�ة بالمحافظة  ، 

وذو مكانة قديمة في الذاكرة الكربالئية.
حيث يستذكر مواطن عراقة الشارع فيقول: 
محل�ة ب�اب الخ�ان تش�كل الجهة الش�رقية 

لمرك�ز المدين�ة وه�ي منطق�ة تاريخية من 
حي�ث نمط بنائها التاريخ�ي والتراثي القديم 
ش�انها ش�أن بقية محالت المدينة الش�عبية 
التي تتوس�ط المدينة مثل، باب العلوة وباب 
الس�اللمة وباب الط�اق والمخي�م والزينبية 
والعباسية، ويتجسد تراث وتاريخ المحافظة 
في ش�كل واجهات بيوتها وفروع شوارعها 

وازقتها والتي ما تزال تحتفظ بها.
واضاف : شارع باب الخان ال يبعد عن العتبة 
ويبل�غ  150الى200مت�ر  س�وى  العباس�ية 
طوله حوالي 500 متر، لكن ما يؤس�ف له ان 
الفوض�ى تعج في اركان�ه فهو مغيب ما بين 

الشارع  او العلوة لبيع الخضار؟
وع�ن الفوضى واإلرباك يق�ول ابو علي: في 
وسط الشارع وعلى جوانبه أكوام من الرمل 
والحصى المختلط بكت�ل البلوك والمقرنص 
واش�كال مختلفة من االنق�اض والصناديق 
والثالجات المتروكة وس�ط المياه اآلس�نة، 
تتخلل ذلك عربات باعة الخضار واحواض بيع 

االس�ماك وافران الش�وي، وهناك في احدى 
البناي�ات القديمة على جانب الش�ارع زريبة 
لتربية وبيع االمواش�ي بمختلف انواعها يتم 
جزره�ا وبيعها في اكش�اك بي�ع اللحوم في 

وسط الشارع / العلوة.
ويتاب�ع : الش�ارع ت�دب في�ه الفوض�ى غير 
الخالقة، فالس�ائر على قدمي�ه ال يؤمن على 
نفس�ه م�ن ح�وادث الده�س نتيج�ة فقدان 
النظ�ام بس�بب كث�رة م�رور العرب�ات بكل 
انواعها والستوتات وعربات جمع االنقاض. 
باالضافة الى ذلك  اعيدت االكشاك الى الشارع 
بعد ان رفعت في وقت ما لحين انتهاء اعمال 
المشروع وبسبب تأخره رجعت الى مكانها، 
اما عمال رفع النفايات فال يستطيعون القيام 
بواجبهم م�ن بين االنقاض واك�وام التراب، 

مما يؤ دي الى ازدياد التلوث واالرباك.
م�ن جانبه يق�ول اح�د الكس�بة: نعاني من 
غي�اب النظام حي�ث يدور الص�راع والتناحر 
الش�ديد مع بع�ض اصح�اب البس�طات من 

جان�ب ومع س�واق الس�توتات وكادر العمل 
المختص بتأهيل الشارع من جانب اخر. الكل 
هن�ا يرغب في اكمال العمل وتأهيل الش�ارع 
وبدون هذا الشرط س�يبقى الشارع والعلوة 
ف�ي فوض�ى دائم�ة وال يمك�ن له�ذا الح�ال 
ان يبق�ى ال�ى م�ا النهاية، على المس�ؤولين 
توجي�ه العمل واكم�ال ما بدؤوا ب�ه، بعدها 
يجري التخصيص وتس�مية المكان، هل هو 
ش�ارع ام علوة لبيع الخض�ار. ختاما نقول: 
المواطنون والكسبة ال يستطيعون لوحدهم 
تنظي�م العم�ل، لذا  يحت�اج االمر ال�ى وقفة 
ج�ادة من قب�ل  مس�ؤولي البلدية والقس�م 
والس�احات،  الش�وارع  بتنظي�م  المخت�ص 
وايضا يس�توجب االمر اشراف دائرة الصحة 
ومراقبتها على المرافق المختلفة كالمقاهي 
والمطاع�م ومحال بيع الم�واد الغذائية، كما 
ان لدائ�رة البيئة وحماية المناطق من التلوث 
اهمي�ة ف�ي القي�ام بواجبها بزي�ارة المكان 

وابداء رايها في ذلك.

الفوضى تضيع معال�م باب اخلان يف كربالء

امام انظار الرشكة العامة لنقل 
املسافرين والوفود - النقل الداخيل

منطقة القشل وجشع اصحاب 
املولدات

عبد الواحد الورد

 يناشد اهالي حي الجهاد- حي تبوك محلة 879 وزارة الكهرباء 
ان تك�ون منصفة مع اهالي المنطق�ة كافة من دون اي تمييز 

وان تقدر حرارة الصيف الالهبة.
ويتس�اءلون أين الوعود التي قطعتها الوزارة للش�عب العراقي 
ب�ان ُتجهز المواطنين بالكهرب�اء وبما يغطي حاجتهم الفعلية 
ولم�دة أرب�ع وعش�رين س�اعة يومي�ا، لكنه�ا تبق�ى وع�ود 

مس�ؤولين مج�رد حبر عل�ى ورق، وه�ذا ما لمس�ناه بالواقع 
المعاش وعلى مدار س�نوات ماضية، فواقع الكهرباء من سيئ 
الى أس�وأ حيث ال ينعم المواطن في حي الجهاد بس�اعتين من 
بالكهرباء الوطنية في النهار، كذلك الحال في الليل حيث يتأمل 
ان تستقر في ساعات الليل كي ينام مرتاحاً بعد جهد من العمل 
المس�تمر لكن دون جدوى، لذا يضطرون مجبرين الى االذعان 

لجشع وابتزاز اصحاب المولدات االهلية لغرض التزود بالطاقة 
الكهربائية على الرغم من عدم كفايتها لس�د ابسط احتياجاته 
من التبريد في الصيف الحار. ويطرحون تس�اؤالً على الجهات 
المعنية ف�ي وزارة الكهرباء هل يا ت�رى معامل الثلج احق من 

المواطن البسيط كي تجهز بالكهرباء دون اي انقطاع؟
 اهالي منطقة حي الجهاد

هل معامل الثلج احق من املواطن بالكهرباء؟

 الس�ياقات الطبي�ة واإلداري�ة المعتم�دة في مس�توصف اليرموك لطب االس�رة مثار 
اعج�اب وتقدير الكثير من المراجعين المرضى ضمن الرقعة الجغرافية. وهناك الكثير 
م�ن االيجابي�ات والمش�اهد الجيدة فيما يتعل�ق بالفحص الدقيق وتش�خيص المرض 
وبجهد استثنائي ودون كلل من قبل الكادر الطبي.  كذلك متابعتهم ورعايتهم للمرضى 

المراجعين الى المستوصف .
وعم�ل الكادر الطب�ي يكون على وفق الكفاءة المهنية والش�عور الكبير بالمس�ؤولية 
عب�ر تذليل جميع العقبات واالنتقال بالمريض من مرحلة الخطر الى مرحلة الس�المة 
والنجاة وتحويل مش�هد القلق الى مش�هد مفعم بالفرح واالستقرار ، لما يمتلكوه من 
الصفات االنس�انية والمهنية التي لفتت انتباه جميع المرضى المراجعين لمس�توصف 

اليرموك - طب االسرة.
المرض�ى المراجعون يش�يدون بالجهود الطبي�ة للكادر الطب�ي والتمريضي واالداري 
وش�عبة طب االس�رة وجميع العاملين في هذا المس�توصف وفي مقدمتهم الدكتورة 
كاميليا عباس، مديرة مستوصف اليرموك لطب االسرة المستوصف النموذجي اضافة 

الى جميع االطباء ومالكات المستوصف كل حسب اختصاصه.
نأم�ل من الس�يدة وزيرة الصحة ومدي�ر عام صحة الكرخ تكريم تل�ك النخبة من كادر 

المستوصف تشجيعاً لهم. 
صائب عكوبي آل شمعون

إشادة بكادر مستوصف
الريموك - طب االرسة

الرجل املناسب يف املكان غري املناسب

ارتفاع نسبة التلوث يف مياه  كربالء



وصف الس�يد  محمد خي�ر الله االس�تغناء عن خدماته 
بالصاعقة التي قمس�ت ظه�ره، وكان كالمصيبة التي 
ألم�ت بعائلته جمعاء، كونه مص�در الدخل الوحيد لهم 

ويعتمدون عليه في كل شيء.
ع�اش محمد، كما يقول، في حالة نفس�ية عصيبة ولم 
يعرف كي�ف يتصرف بحلول ه�ذه الكارثة؛ حيث كانت 
كل ترتيب�ات حيات�ه تقوم على ه�ذا الرات�ب الذي كان 
يقسم اللتزامات وجمعيات من أجل عيش حياة وتربية 

األبناء.
ويق�ول “ضاق�ت ب�ي الدني�ا وش�عرت بأنن�ي أحم�ل 
مسؤولية كبيرة وثقيلة علي، لدرجة أنني أحياناً كثيرة 
تمني�ت الم�وت واالرتي�اح من ه�ذه المعان�اة، فبت ال 
أدري كيف سأطعم أبنائي وأدرسهم وأدفع أجرة البيت 
وأوفر أبسط الحاجيات”، مؤكدا أنه شعر باألسى أيضا 
من الطريقة التي تم فيها االس�تغناء عنه بدون مراعاة 

لظروفه وبدون أي سابق إنذار.
ويضي�ف محم�د أنه ع�اش أصع�ب 4 ش�هور بحياته، 
فتح�ول البي�ت ألجواء م�ن الكآبة والتقش�ف والعيش 
على أبس�ط التكاليف وعلى مساعدات العائلة، ذلك عدا 
عن اآلثار النفسية السلبية التي انعكست على نفسيات 
أف�راد العائلة، مبيناً أنه بعد أربعة ش�هور اس�تطاع أن 

يحصل على عمل، وبدأ بترتيب حياته من جديد.
هند علي هي األخرى عاش�ت األمرين م�ع زوجها بعد 
أن تم أيضاً االس�تغناء عن خدمات�ه في عمله الذي كان 
مصدر رزقه�م الوحيد، فقاموا بكل التقنينات ليكفيهم 

حتى نهاية الشهر.
تقول هند “إن الخبر نزل كالكارثة علي، ولم أعرف كيف 
أفكر وم�ن أين أبدأ وكيف س�نعيش”، مبينًة أن زوجها 
كان يمر بحالة نفسية س�يئة جداً انعكست على أجواء 
البيت كل�ه، كما أن طلبات األبناء الت�ي ال تنتهي جعلت 

زوجي يثور ويغضب ويصاب بحالة هستيرية.
وتضيف أنه كان عليها عمل ش�يء س�ريع إلنقاذ بيتها 
الذي ب�دأ ينهار أو تركه يتفكك، ما جعلها بعد ش�هرين 
تبحث عن ش�يء يكون مصدر دخ�ل لها، حتى توصلت 
للقي�ام بمش�روع بيت�ي بتحضي�ر طع�ام ف�ي المنزل 

وبيعه.
وتذه�ب هند إل�ى أن الحال بدأ يتحس�ن قليالً، رغم أنها 

أحياناً ال تبيع ش�يئا على اإلطالق، إال أنها شعرت بأنها 
خفف�ت من ح�دة التوتر ف�ي بيته�ا، وأنق�ذت عائلتها 

وتحديداً زوجها الذي كان على حافة االنهيار.
اختصاصي�ون اعتب�روا أن ذل�ك أم�ر خطير ج�داً على 
األس�رة، وق�د تكون تداعيات�ه كبيرة جداً ق�د تصل إلى 
مناطق خط�رة على الفرد واألس�رة والمجتمع، وال بد 

من التنبه لها.
وف�ي ذلك، يذه�ب االختصاصي االجتماعي د. حس�ين 
الخزاعي، إلى أن استقرار األسرة يعتمد بالدرجة األولى 
على مدى إشباع الحاجات األساسية لألسرة مثل الغذاء 
والمس�كن والمش�رب، وهذه األمور تتوف�ر من خالل 
العمل الذي يقوم به رب األسرة ومن يساعده مثل دخل 

األم مثالً.
ويش�ير الخزاعي إلى أن االنقطاع المفاجئ لهذا الدخل 
يعد بمثابة صدم�ة اجتماعية واقتصادية تعرقل عملية 
التواف�ق واالنس�جام األس�ري م�ن خالل ع�دم القدرة 
عل�ى تلبية الحاجة األساس�ية لألس�رة، خصوص�اً إذا 
كان يصاحب ه�ذا االنقطاع التزامات لألس�رة، فتزداد 

القساوة والحياة والصعبة.
ويضي�ف أنه ال توج�د عملي�ة إدارة بع�دم وجود دخل 
أساس�ي، وهذا يؤدي الى تصدع في األس�رة وتفككها 
وح�دوث مش�اجرات، خصوصاً م�ن قبل رب األس�رة 
الذي يقع عليه الضغط األكبر، مبينا أنه ال بد من الصبر 
والتحم�ل والتع�اون في هذا المص�اب الخطير الذي قد 
ي�ؤدي إل�ى عنف أس�ري وقد يص�ل للجريم�ة، عدا عن 

األمراض االجتماعية.
وفي ذلك، يذهب االختصاصي النفس�ي د. سعد محمود 
هادي، إل�ى أن هذا يتمثل في ش�خص رتب أموره على 
دخل معين وبلحظة سقط وزال كله، فينتقل من طبقة 
إل�ى طبقة بدون أي ترتيب، وهذا يع�د أمرا خطيرا جداً 
كونه يذهب نحو غموض كبير متعلق بالسكن والطعام 

والشراب.
ويضي�ف أن ذل�ك يربكه ويضغط�ه ويرب�ك ديناميكية 
األس�رة واألبناء، ما قد يجعل الش�خص يثور ويغضب، 
وهو األم�ر األخطر؛ حيث من الممك�ن أن يبدأ بتكوين 
تجمع�ات وأح�زاب، مبين�اً أن ه�ذا من ش�أنه أن يخلق 
إرباكا كبيرا، وهو أخطر اجتماعياً ونفسياً من الفقراء 

المصنفين فقراء.
ويش�ير إل�ى أن ذلك يؤثر على الش�خص نفس�ه وعلى 

أسرته وعلى المجتمع.
ف�ي حين ي�رى االختصاصي التربوي د. موس�ى مطر، 
أن أي شيء مفاجئ يتعلق بقضايا الحياة يسبب ضغط 
نفس�ي وقلق وانفعال وإرباك داخل األس�رة، خصوصاً 
بوج�ود أبن�اء لديهم متطلب�ات، الفتاً إلى أن�ه ال بد من 

وجود خطة وسقف توقعات معين دائماً.
ويش�ير إلى أن ذلك قد يخلق نزاعات أس�رية ومشكالت 
وردات فع�ل قوية وانفعال غير محس�وب، قد يس�بب 
انفع�االت قاس�ية تصل حد االنتح�ار، خصوصاً أن هذا 

الرجل قد وجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة وضغط.
وعلى األس�رة، من وجهة نظ�ر مطر، تفهم الموضوع، 
والتعامل معه بعقالنية وتفريغ حالة الضغط النفس�ي 
على الش�خص حتى التوص�ل الى حل، الفت�اً إلى أنه ال 
بد من تعاون أس�ري كبير من أج�ل إنقاذ الوضع ودعم 

نفسي وتكاتف من قبل الجميع من أجل إنقاذ الوضع.
ويذهب إلى أن توقف الفرد عند فكرة أنه بات عاطال عن 
العمل، يسبب له ضعفا من قدرة التحمل الذاتي، ما يقلل 

من قدرته الدفاعية التي قد تؤدي إلى االنهيار بعدها.

ف�ي طريق عودتها للمن�زل فوجئت هدى 
بتجم�ع عل�ى ب�اب منزله�ا أع�اق حركة 
دخوله�ا إلى بيته�ا فظنت وأن�ه كالعادة 
مشاجرة مع مجموعة من الشباب وسط 

هذا التجمهر الكبير من الرجال.
اال أنها وأثن�اء محاولة المرور لتصل باب 
بيتها س�معت ألفاظ�ا غريب�ة من صوت 
ام�رأة وهو األمر الذي اس�توقفها لتعرف 
ما يحدث، واذا بها تجد وسط هذا التجمهر 
الكبير من الرجال امرأتين تتش�اجران في 
الشارع وتشتمان بعضهما بأسوأ الشتائم 
وه�و ما اس�تدعى إحداهم�ا أن تمد يدها 

على األخرى.
فتقول » تفاجأت بما حدث، فهذا مشهد لم 
آلفه من قبل، وخصوصا أنهما استخدمتا 
الفاظ�ا بذيئة ال تليق بالس�يدات وس�ببتا 
تجمهرا كبيرا من قبل المارة الذين وقفوا 
عاجزين ع�ن التدخل”. وتضيف »تبين لي 
الحقا أن س�بب الش�جار كان سببا تافها 

متعلقا بمزاحمة في القيادة”.
وهدى ليس�ت الوحيدة التي كانت شاهدة 
على ش�جار بين فتيات في الشارع العام، 
فه�و أمر ب�ات يتكرر بين الحي�ن واآلخر، 
وت�روي م�ي عل�ي حادثة حصل�ت معها 
وكان�ت ضحيته�ا حي�ث كان�ت ف�ي أحد 
المح�ال التجارية تتس�وق وعندما أرادت 
ان تحاس�ب عل�ى م�ا ابتاعته وم�ن دون 
قصد تعدت على دور سيدة ولكن سرعان 
م�ا انتبهت وقدمت االعت�ذار ورجعت إلى 
الخلف، بي�د ان االعتذار لم يكن كافيا لتلك 
الس�يدة التي ب�دأت تنهال عليه�ا بألفاظ 

غريبة.
وتق�ول م�ي »ب�دأت تصرخ بص�وت عال 
وتقول )اشبيج  ما ماليه  عينك، شايفتيني 
ط�ول الحاي�ط واقف�ة، لو  ش�ايفةحالك 

أحس�ن من الناس ،اوكفي على االسره( » 
ولم يتوقف االمر عند ذلك وخصوصا بعد 
أن طلب�ت منه�ا مي أن تخف�ض صوتها. 
»ردة فعلها كان مريعا واستخدمت الفاظا 

نابية وسببت االحراج “.
ويذهب االختصاصي االجتماعي د.حسين 

الخزاع�ي الى أن المش�اجرات النس�ائية 
في األماك�ن العامة دائما تثير اس�تغراب 

ودهشة واستهجان األخرين .
بس�بب أن الصورة المأخوذة عن المرأة أو 
الفتاة أو االنثى أنها مصدر األمان والحنان 
والعط�ف وليس�ت مصدرا الرت�كاب مثل 

هذه الس�لوكيات العنيفة، لذلك يستهجن 
المجتمع بروز هذه السلوكات في األماكن 

العامة.
ويش�ير الخزاعي أن الص�ورة المجتمعية 
المأخوذة هو أن المرأة ال ترتكب الجريمة 
وال العنف، وهذه السلوكيات في المناطق 

العامة تعكس هذه النظرة، وتعزز الصورة 
عن�د الناس بأن المرأة قد ترتكب مثل هذه 

التصرفات، وهذا قد يعمم النظرة .
ويضي�ف الخزاع�ي أن الس�بب الرئيس�ي 
لقيام األنثى بمثل ه�ذه التصرفات هو أن 
ه�ذه الفئة من النس�اء ال يمتلكن مهارات 

السيطرة على الغضب والتعبير عن السلوك 
او أسباب دفينة أدت الى ذلك، مبيناً أن هذه 
المش�اكل قد تكبر وقد يدخل فيها الرجال 
ويصبح م�ن الصعب حلها وتزيد عواقبها 

.
وف�ي ذل�ك يق�ول االختصاصي النفس�ي 
الترب�وي د. ابراهيم عب�د الجليل:” أنه من 
المفترض أن الم�رأة كائن بعيد تماماً عن 
العن�ف واالنفع�ال خصوصاً في الش�ارع 
العام سواء من ناحية االتيكيت االجتماعي 

واالنثوي” .
ويش�ير:” الى أنه أحياناً فئة لديها ضغط 
نفس�ي نتيجة لتكوينات بيئية اجتماعية 
أس�رية تربوي�ة تتفاع�ل وتظهر بش�كل 
س�لبي، مبيناً أن هذا السلوك يشكل حالة 
من التفريغ الالارادي أمام أي حالة تتعرض 
لها هذه المرأة في الشارع أو المكان العام 
وتتلفظ بألفاظ س�يئة وأحيان�اً كثيرة قد 

تستخدم يديها “.
ه�ذه كلها اس�قاطات نتيج�ة الحالة التي 
تعاني منها سواء الحالة األسرية أو تدني 
مفهوم الذات عندها نتيجة التنش�ئة غير 
الس�وية عند األسرة فينتج حالة انتقامية 

من الشيء.
ويشير عبد الجليل:” الى أن هذه التفاعالت 
كله�ا تفرز ظاه�رة ام�رأة عدوانية وغير 
منضبط�ة مما يش�ير الى وجود مش�كلة 
تربوية ناتجة عن عدم وجود نظام تربوي 
قادر على التعامل مع التغيرات في حياتنا 
.ويعتبر أن هذا السلوك ينتج عن الشخص 
المضطرب نفسياً وهو بحاجة لعالج، الفتاً 
الى أن انعكاساته سلبية على المجتمع وال 
تليق بمجتمع مس�لم وينعكس كذلك على 
الم�رأة التي س�تربي أبناء وجي�ال جديدا. 
ال�ى جان�ب أنه منظ�ر غير حض�اري وال 
يليق بمكانة المرأة الت�ي هي رمز الهدوء 

واألمان واألنوثة “.

لم تفلح مش�ورة اآلخرين في حياة السيد أبو سالم “ 53” 
س�نة،عندما استمع لهم ونفذ مش�روعا يجني من ورائه 
دخ�ال، وهو إقامة مح�ل لبيع الخض�راوات والفواكه في 

إحدى المناطق بالعاصمة بغداد.
فأجمع من ش�اورهم أبو س�الم بأن الموق�ع مميز، وأن 
الخلو واإليجار للمحل مناس�ب ومغ�ري جدا، والتأكيد له 

على أن الزبائن ستتزاحم بمجرد ملء المحل بالبضاعة.
يقول أبو سالم، “توكلت على الله، واشتريت المحل، ومن 
ثم بدأت بتنفيذ بعض الديكورات المناس�بة من ستاندات، 
أرف�ف، مراي�ا، يافط�ة بإس�م المح�ل، وش�راء مع�دات 
المح�ل كاملة، وتم افتتاحه بوضع جمي�ع أنواع الفواكه 
والخض�راوات الت�ي تش�تهيها األنف�س وبأس�عار جيدة 

ومنافسة”.
ويضي�ف، “فوجئت بعدم ت�ردد الزبائن، حتى المجاورين 
للمحل، فمعظمهم يفضلون شراء الخضراوات والفواكه 
من الموالت عند التبضع، وش�راء الش�يء البس�يط الذي 
ينقصه�م فق�ط م�ن البضاع�ة الطازج�ة الت�ي أنتقيها 
وأحضرها من حس�بة الخض�ار والفواك�ه كل يوم، لذلك 
أغلقت المحل بعد س�تة أشهر تفاديا للخس�ارة أكثر، عدا 

عن الش�عور بالكآبة واإلحباط اللذي�ن رافقاني طيلة تلك 
الفترة”.

ويلج�أ اإلنس�ان عادة إل�ى األخذ بمش�ورة اآلخرين بأمر 
يواجهه في حياته، لذا فإنه يحتاج إلى استش�ارة العقالء 
وأصحاب الحكمة والرأي، حينما يغيب عنه الحل الصحيح، 

الذي يحتاج إليه في معالجة أموره ومشاكله.
واألخذ بالرأي والمشورة ال يعني مشورة أي أحد، إذ ينبغي 
أن يعتمد اإلنسان إلى العقالء المخلصين، فكم من مشورة 
زادت األم�ر س�وءا، وأوقع�ت ف�ي المهالك لع�دم اختيار 

الشخص المناسب الحكيم الذي يعطي النصح الصحيح.
الموظف محمد عبد الحسين  من محبي االستماع لنصائح 
اآلخري�ن واألخ�ذ بمش�ورتهم، ويق�ول، “أس�عى دائم�ا 
لمشاورة اآلخرين في شؤون حياتي، وقد اعتدت على ذلك 
منذ الصغر، وغالبا ما تكون مش�ورة كبار الس�ن صائبة 
وفي مكانه�ا الس�ليم، فلديهم حكم�ة وعقالنية وصدق 

ووفاء وإخالص في إسداء مشورتهم لنا”.
ويذكر مثاال على إحدى المش�ورات المفي�دة التي تلقاها 
قبل عدة س�نوات، عندما جاءه عقد عم�ل في إحدى دول 
الخلي�ج يتقاضى عليه أجرا ش�هريا مرتفع�ا مقارنة بما 
يتقاض�اه في عمله هن�ا، إال أن رفضه بع�د معرفته ممن 
شاورهم بأن هناك تبعات لهذا العرض منها التحاق أوالده 

بالمدارس الخاصة وغالء المعيش�ة في تلك البلد وغيرها 
م�ن العقبات، والتي ثبتت صحتها بعد س�ماعه من بعض 
المغتربي�ن معاناته�م لعدم مالءمة م�ا يتقاضون مع ما 

يصرفون.
ويضي�ف، “لذل�ك أوج�ه أوالدي في كل ش�يء وأقدم لهم 
النصائ�ح م�ن دون أن يطلبوه�ا، وأحثه�م دائم�ا لتلقي 
المش�ورة م�ن اآلخري�ن، ألنني أج�د أن هذا ه�و األفضل 
لحمايته�م م�ن التصرف�ات والق�رارات الخاطئ�ة الت�ي 

سيواجهونها في المستقبل”.
وتؤكد السيدة هالة الربيعي؛ األم لثالثة أبناء، بأنها ترفض 
مش�ورة اآلخرين س�واء م�ن قريب أو بعي�د، كما تنزعج 
كثيرا عندما ترى زوجها يطرح أمرا ما يود أخذ المش�ورة 
فيه، معللة ذلك بأنها تشعر بالملل والوصاية على أفعالها 

وزوجها.
وتقول، “أنا وزوجي على درجة عالية من العلم والمعرفة، 
ولس�نا بحاجة لمن يوجهنا ويفرض علين�ا رأيه ورؤيته 
الش�خصية، وأشعر باس�تياء كبير عندما يعلم المقربون 
أو األصدق�اء بش�ؤون حياتنا ويأت�ون لتقديم نصائحهم 
ومشورتهم التي قد تودي لكارثة في حال استجيب لها”.

يؤكد االختصاصي النفس�ي د. خليل اسماعيل:” أن هناك 
ش�روطا للمش�ورة، فيجب أن نختار الش�خص المناسب 

الذي نتلقى المشورة منه ومعرفته بالموضوع الذي نريد، 
وعامل الخبرة والتجربة وعامل القرب، وعامل اإلخالص، 
وهن�اك مواصفت�ان هامتان يجب أن تتوف�را في صاحب 
المش�ورة هما المعرفة والمصداقية المتعلقة بالشخص 
ذاته. ويتابع، حتى الناس تصنيفهم للمصداقية والمعرفة 
غائبة، خصوصا في األمور المعيشية والحياتية، فتميزهم 
للخبرة ضعيف، فمن الممكن أن يستش�يروا أي ش�خص، 

وبالتالي يصبح هناك تسوق لآلراء، وهذا خطير جدا.
لكن المشورة في موضوع اقتصادي من شخص له خبرة 
ومصداقي�ة فهي ف�ي مكانها الصحيح، وفق اس�ماعيل، 
وكذلك الطبي فيجب أن تكون االستشارة لطبيب ذي خبرة، 
مؤكدا أننا بحاجة إلى ذوي  االختصاص باالستشارة بحكم 
معيار واحد هو المصداقية، ويمكن أشخاص مصداقيتهم 
عالية لكنهم ليسوا على قدر من المعرفة، ويجب أن تقسم 

المشورة على أشخاص مختلفين وليس باتجاه واحد.
استش�اري االجتم�اع األس�ري مفي�د س�رحان يبين أن 
اإلنسان مهما أوتي من العلم والخبرة والقدرة ال يستطيع 
أن يس�تغني عن اآلخرين، فهو بحاج�ة لهم وهم بحاجة 
إلي�ه ف�ي مختل�ف النواح�ي ومنه�ا االس�تعانة بآرائهم 

واقتراحتهم.
وه�ذا يتطلب، كما يقول، أن يحس�ن اإلنس�ان اختيار من 

يستش�ير، ومن أهم األمور أن يكون المستش�ار صاحب 
خب�رة في الموضوع الذي يستش�ار به، ليكون قادرا على 
تقدي�م الرأي والنصيحة وأن يكون صاحب خبرة وتجربة 
أو تخصص، وأيضا أن يكون صادقا في تقديم المش�ورة 
وأن يكون ملما بظروف الشخص وإمكانياته وقدراته، وأن 
تكون االستشارة نابعة عن علم ومعرفة.ويردف سرحان 
“كما يجب أن يكون الش�خص المستشير لديه االستعداد 
لألخذ ب�أراء اآلخرين والتنازل عن رأيه الش�خصي، ومن 
المه�م أن يتوكل اإلنس�ان على الله بعد االستش�ارة، وأن 
يترك األمر لله بعد ذلك”.ومهما كانت النتائج فالمش�ورة 
هي اجتهاد بش�ري، من وجهة نظر س�رحان، قد يصيب 
وقد يخطئ وإذا كانت النتيجة ليس�ت في صالح الشخص 
فاألصل أن ال يحّمل اآلخرين المسؤولية إن كانوا صادقين 
ف�ي تقديم النصيحة واالستش�ارة وأن ال يؤث�ر ذلك على 
عالقته المستقبلية.وهناك أشخاص لألسف يستشيرون، 
لكنهم ال يأخذون باالستش�ارة، وفق سرحان، ويخطئون 
ف�ي التطبيق، خصوص�ا عندما يكون الموض�وع معقدا، 
أو يأخ�ذ تطبيقه فت�رة من الوقت، فيت�م األخذ بجزء من 
المش�ورة وتجاهل أجزاء أخرى، وفي المقابل يتم تحميل 
مقدم االستش�ارة مسؤولية الفشل، علما بأن االستشارة 

قد تكون كاملة وناجحة لكن المشكلة في التطبيق.
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لتن�ال  الوق�ت  بع�ض  األم�ر  اس�تغرق 
الشروط موافقة واسعة في المنطقة. وبعد 
س�تة أعوام من اعتماده 424، اشتبك العرب 
واإلسرائليون في حرب السادس من أكتوبر. 
وتطلّب األمر قرارا آخر - رقم 338 - لتأمين 
وقف إط�اق النار. ثم مضت عدة أعوام قبل 
أن يقبل العالم العربي والفلس�طينيون حق 
إس�رائيل في الوجود. واعتمد مجلس األمن 
بيان�ات أخرى من�ذ ذلك الحين. لك�ن القرار 
242 يبقى الدليل لما درجت تس�ميته عملية 

السام.
اآلن هناك ثاثة أمور تحتاج إلى مراجعة. 
اتفق المجتمع الدولي منذ فترة طويلة على 
ح�ل الدولتين للص�راع )لم يُك�ن هناك ذكر 
للفلس�طينيين ف�ي القرار 242(. وتوس�يع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
المتهور للمس�توطنات ف�ي الضفة الغربية 
الُمحتلّة ُيهدد بالقضاء على االحتمال سريع 
التاش�ي لمث�ل ه�ذا االتفاق. وق�د أظهرت 
الوالي�ات المتحدة نفس�ها أنها غي�ر قادرة 

على إقناع إسرائيل باالمتثال.
خال معظم الوقت منذ عام 1967، كان 
االفت�راض أنه، باعتباره�ا الحليف والكفيل 
األقرب إلسرائيل، وحدها الواليات المتحدة 
يمك�ن أن تتوس�ط إلحال الس�ام. وهناك 
دول أخ�رى بذلت أقصى جهدها لتلعب دوراً 
ُمسانداً. وقد أمضت أوروبا عقوداً في كتابة 
الش�يكات للفلس�طينيين. لك�ن المب�ادرات 
المتع�ددة والفاش�لة الت�ي قدمته�ا إدارت�ا 
ج�ورج دبليو ب�وش وباراك أوبام�ا، آخرها 
بدأت ف�ي صي�ف ع�ام 2013، امتحنت هذا 

النهج حتى وصل إلى نقطة الدمار.
وُيمكن تقس�يم اللوم على كا الجانبين، 
لكن المشكلة المستمرة هي رفض إسرائيل 
إنهاء، أو حتى إبطاء، توسيع المستوطنات. 
وه�ذا حّط�م الثقة ف�ي النوايا اإلس�رائيلية 
وسلب صدقية الواليات المتحدة في التوّسط. 
واختل�ف اإلس�رائيليون واألمريكي�ون من 
قب�ل، لك�ن ليس هن�اك أي زعيم إس�رائيلي 
س�ابق أظهر االحتقار الذي ُيظهره نتنياهو 
ألوبام�ا. الوالي�ات المتح�دة تبق�ى الاعب 
األساس�ي في أي مفاوضات، لكن واشنطن 
لم يُعد بإمكانها أن تتول�ى العملية وحدها. 

كس�ر الجمود اآلن يتطلّب ممارسة الضغط 
- على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود 
عباس فضاً عن الحكومة اإلسرائيلية - من 
المجتمع الدولي األوس�ع. أفضل طريق هو 
م�ن خال ق�رار مجل�س األمن، ال�ذي يتخذ 
القرار رقم 242 نقط�ة انطاق، لكن ليقوم 

فيم�ا بع�د بتحدي�د مكونات اتف�اق الوضع 
النهائ�ي بوضوح: تعديل ح�دود عام 1967 
لتبادل األراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، 
ضمان�ات أمني�ة قوي�ة إلس�رائيل، عاصمة 
ُمش�تركة في القدس، االتفاق على مستقبل 
الاجئي�ن الفلس�طينيين. ليس هناك ش�يء 

جديد أو س�ري في أي من هذه المقترحات. 
في وقت ما جميع األطراف كانت قد وقعت 
عليها تقريبا. لكن وضعها ضمن قرار صادر 
عن مجلس األمن التاب�ع لألمم المتحدة من 
ش�أنه منحه�ا ق�وة ُمتج�ددة. حت�ى وقت 
قريب للغاي�ة، أي جهد من ه�ذا القبيل كان 

ليتعّث�ر أم�ام معارض�ة الوالي�ات المتحدة. 
لك�ن األج�واء ف�ي البي�ت األبي�ض تغّيرت. 
مش�اعر اإلحب�اط الت�ي يش�عر به�ا أوباما 
م�ن نتنياهو، الت�ي تمتد إلى صفق�ة القوة 
الُعظم�ى الُمقترح�ة للح�د م�ن طموحات 
إي�ران النووية، جعلت�ه يبدأ الق�ول علناً ما 

كان المس�ؤولون يقولون�ه تلميح�ا فقط. 
حكومة إسرائيلية مصّرة على عرقلة اتفاق 
حل الدولتين للتوصل إلى الس�ام ال يمكنها 
االعتماد إلى م�ا ال نهاية على حماية الفيتو 

األمريكي في مجلس األمن.
ال يمك�ن ح�دوث الكثي�ر خال األش�هر 
القليل�ة المقبلة. أوباما يص�ب تركيزه على 
التوّص�ل إل�ى صفق�ة نووية مع إي�ران وال 
يرغ�ب في توس�يع التص�ادم الحتمي الذي 
يجلبه هذا م�ع نتنياه�و والجمهوريين في 
القضي�ة  ب�إدراج  األمريك�ي  الكونج�رس 

الفلسطينية.
تصريح�ات الرئي�س األخيرة ق�د تكون 
أيضاً جزءا من لعبة تكتيكية للس�يطرة على 
الحكوم�ة اإلس�رائيلية، في إط�ار محاولته 
للتوّصل إلى اتفاق مع طهران. فقد أظهرت 
واشنطن نفس�ها هادئة بشكل واضح تجاه 
مش�روع القرار الُمقترح م�ن ِقبل الحكومة 
الفرنس�ية الذي من ش�أنه وضع حد زمني 
إس�رائيل  بي�ن  المفاوض�ات  الس�تئناف 
والفلسطينيين. واألمر الذكي الذي يمكن أن 
تقوم به فرنسا قد يكون تعديل القرار ألخذ 
المخاوف األمريكية في الحسبان، وبعد ذلك 
وضعه على جدول أعمال األمم المتحدة في 

الخريف.
مثل ه�ذا البيان ل�ن يغير أي ش�يء بين 
عشية وضحاها. وحتى مع تجاهل تكتيكات 
نتنياهو الُمدّمرة، فإن الفوضى العارمة التي 
يشهدها جيران إسرائيل في الوقت الحاضر 
لن تجعلها تتسّرع للتوّصل إلى اتفاق يمكن 
أن يتركها مكش�وفة على الضف�ة الغربية. 
من جانبهم، الفلس�طينيون ال يس�تطيعون 
أن يختبئوا إلى ما ال نهاية وراء نتنياهو من 
أجل أن يتجنبوا التسويات الصعبة التي ال بد 

لهم من القيام بها.
لكن الهدف ال بد أن يكون اس�تعادة إطار 
الدولتي�ن من خ�ال إضفاء صفة الس�لطة 
الكاملة لمجلس األمن على اإلطار. لقد مرت 
س�نوات كثيرة قبل أن يتحدث أطراف حرب 
األيام الس�تة بجدية ح�ول القرار رقم 242. 
لك�ن المبادئ صمدت. وكذلك ال بد أن تصمد 
فك�رة دولتين تعيش�ان جنبا إل�ى جنب في 

سام وأمان.

      مارتن وولف

سياس�ي  ه�و  أوزب�ون  ج�ورج 
متطرف. خطة وزي�ر المالية الجديدة 
لتش�ريع الفوائض ف�ي المالية العامة 
ه�ي محاول�ة إلع�ادة بريطاني�ا إل�ى 
القيم الفكتورية. حتى أنه قام بإحياء 
هيئ�ة المفوضي�ن الفكتوريي�ن للحد 
من الدي�ون الوطنية )هيئ�ة كان آخر 
لق�اء لها في ع�ام 1860(. ه�ذا ُيعتبر 
امت�دادا للمنص�ة الت�ي تنس�ب إليه�ا 
الحكومة انتصارها االنتخابي األخير: 
وقع�ت األزمة نتيج�ة التبذي�ر المالي 
لحزب العمال عندما كان في الس�لطة. 
ال يمك�ن الوث�وق بالمعارض�ة م�ا لم 
تعترف بذنبه�ا وتتعهد باتباع المبادئ 
الديمقراطية  ألوزب�ورن.  التوجيهي�ة 

االجتماعية سيتم تحييدها، إلى األبد.
م�ا الداع�ي إل�ى وض�ع القانون؟ 
ُيط�رح الس�ؤال نفس�ه فيم�ا يتعل�ق 
بالقان�ون الُمزمع إص�داره لعدم رفع 
الدخل،  الرئيس�ة لضريب�ة  المع�دالت 
والتأمي�ن الوطن�ي، وضريب�ة القيمة 
الُمضاف�ة حت�ى ع�ام 2020. الجواب 
هو أن ه�ذه القوانين هي بمثابة حيلة 
سياس�ية. إذا أرادت الحكوم�ة تحقيق 
الفائض الش�امل في المالي�ة العامة، 
لكن دون ع�دم زيادة الضرائب، عندها 
يج�ب خف�ض اإلنف�اق أوالً، وم�ن ثم 
إبقاؤها في مستوى � نسبة إلى الناتج 
المحل�ي اإلجمالي � لم يتحقق س�وى 
مرتي�ن في األع�وام ال�� 70 الماضية. 
إذا ق�ام ح�زب العم�ال بدع�م قوانين 
حزب المحافظين، فإنه سيتبنى فكرة 
دولة صغيرة نس�بياً إلى األبد؛ لكن إذا 
عارضه�ا، س�ُيحكم عليه بأن�ه حزب 
ُمبّذر ُينفق بإس�راف ويف�رض الكثير 

من الضرائب.
ه�ذا، إذن، ف�خ سياس�ي. أما مدى 
ال�ذكاء ف�ي ه�ذا الف�خ فس�يتبّين أنه 
يتوق�ف عل�ى م�ا إذا كان هن�اك ع�دد 
كاف من الناخبين الذي�ن يعتقدون أن 
األفكار تبدو منطقية. فهل هي كذلك؟ 

ال أعتقد ذلك.
الحجة هي أن األزمة أثبتت الحاجة 
إل�ى الفوائض ف�ي األوق�ات العادية. 
مع ذلك، كم�ا كتبت قب�ل االنتخابات، 

لو أن ح�زب العمال كان قد قام بإدارة 
ميزاني�ة متوازنة قب�ل األزمة، ما كان 
ذلك لُيحِدث الكثير من الفرق في نتائج 
األزم�ة. لننظ�ر إلى إيرلندا وإس�بانيا. 
كل واحدة منهما بدأت بفوائض مالية 
ومستويات متواضعة جداً من الديون 
العام�ة، لك�ن األزم�ة المالي�ة دمرت 

هذين االقتصادين.
هناك حجة أخرى هي أن االنتعاش 
القوي القتصاد المملكة المتحدة ُيثبت 
ع�دم الحاج�ة إل�ى السياس�ة المالية 
العام�ة. لذل�ك التخلّ�ي ع�ن المرون�ة 
بمثاب�ة  يك�ون  ل�ن  العام�ة  المالي�ة 
خس�ارة. لكن الحقيقة هي أن انتعاش 
المملكة المتحدة ضعيف جداً. والعودة 
إلى مستويات ما قبل األزمة من الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي الحقيق�ي للف�رد 
استغرقت عامين أكثر حتى مما كانت 
علي�ه في فترة الكس�اد العظيم. وكان 
هذا على الرغم م�ن أنه، بحكمة تامة، 
تم الس�ماح للتش�ديد المال�ي الهيكلي 
في المملكة المتحدة بأن يتباطأ بشكل 

حاد بعد العام المالي 2011 - 2012.
وهن�اك حجة ثالثة هي أن الفائض 
المالي هو الس�مة الممّيزة للحصافة. 
العام�ة  الدي�ون  التركي�ز عل�ى  لك�ن 
وحدها أمر خاطئ. األهم من ذلك، أنها 
تتجاه�ل جانب األصول ف�ي الميزانية 
العمومي�ة تمام�اً. ع�اوة عل�ى ذلك، 
هناك أمور أخرى متس�اوية، كلما زاد 
الفائ�ض المالي كانت أس�عار الفائدة 
أقل. إذا قام ذلك بتش�جيع زيادة قيمة 
الدين ف�ي القطاع الخاص، فقد ينتهي 
األمر باالقتصاد في وضع غير ُمستقّر 
أكث�ر حت�ى من قب�ل. لألس�ف، مكتب 
بالفعل  يتوّق�ع  الميزاني�ة  مس�ؤولية 

ارتفاعاً كبيراً في ديون األسر.
لكن هناك حجة أفضل هي أنه حتى 
ل�و أن التبذي�ر المال�ي لم يتس�بب في 
األزمة ول�م يوجد صعوبة في التعامل 
معه�ا )كم�ا ُتظه�ر أس�عار الفائ�دة 
الحقيقية واالسمية المنخفضة(، فإن 
الدي�ون العامة يج�ب أن تنخفض اآلن 
نس�بة إلى النات�ج المحل�ي اإلجمالي. 
وه�ذا م�ن ش�أنه اس�تعادة “الحّي�ز 
المالي” الُمس�تخدم م�ن ِقبل االرتفاع 
ف�ي صافي الديون العام�ة من 37 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2007 إلى 80 في المائة اليوم.

هذا الرأي ُمعّزز بحقيقة أن الديون 
تف�رض عبئاً اقتصادي�اً. وكما توّضح 
ورقة بح�ث جديدة أصدره�ا صندوق 
النق�د الدولي، فإن ذلك ُيقلّل من العائد 
عل�ى االس�تثمار ف�ي القط�اع العام. 
لكنها تذكر أيضاً أن تكاليف السياسات 
التي تهدف إلى تخفيض الديون ربما ال 
تزال تتجاوز اس�تحقاقات التأمين من 
ديون أق�ل. ويس�تنتج البحث ضرورة 

تخفي�ض الدي�ون من خ�ال النمو، أو 
عندم�ا تتجمع اإليرادات االس�تثنائية. 
لناح�ظ أيض�اً أن انخف�اض الدي�ون 
نس�بة إلى النات�ج المحل�ي اإلجمالي 
ال يتطلّ�ب الفوائض بأي ح�ال. إذا نما 
االس�مي  اإلجمال�ي  المحل�ي  النات�ج 
بنس�بة 4 في المائة سنوياً، فإن عجزا 
بنس�بة 1.5 في المائة، مثاً، من شأنه 
تخفيض نس�بة الي�وم إلى ح�د كبير، 
على مر الزمن.بطبيعة الحال، مثل هذه 
االعتبارات - بما في ذلك حالة التحفيز 

المال�ي - ال تنطب�ق إال إذا كانت الباد 
تمل�ك حّيزاً مالي�اً. وم�ا إذا كان المرء 
س�يقوم بهذا األمر فهذه مسألة ُحكم. 
لكن األس�واق وصن�دوق النقد الدولي 
يتّفقان على أن المملكة المتحدة تملك 
مث�ل ه�ذا الحّيز. وما يدعم ه�ذا الرأي 
ه�و حقيقة أن نس�بة الدي�ون العامة 
إل�ى النات�ج المحل�ي اإلجمال�ي تبقى 
أدنى بكثير من المتوس�ط الذي تحقق 
خ�ال الق�رون الثاث�ة الماضية. من 
الصع�ب معرف�ة م�ا إذا كان أوزبورن 

ين�وي بالفع�ل تحقي�ق فائ�ض مالي 
ش�امل باعتباره هدفه الرئيس في هذا 
البرلم�ان. ففي النهاي�ة، هو لم ُيحقق 
أهدافه األولية ف�ي البرلمان الماضي. 
م�ع ذل�ك، م�ن الواض�ح أن اله�وس 
بالدي�ون العام�ة هو أم�ر غير صحي. 
فاالقت�راض الع�ام لي�س دائم�اً أم�راً 
ش�ريراً. كذلك االقتراض الخاص ليس 
أم�راً جي�داً أيضاً. من المناس�ب تماماً 
االقتراض من أجل االس�تثمار. خاصة 
أن الوق�ت لتخفي�ض الدي�ون العام�ة 

يأتي عندما تزدهر االقتصادات وتكون 
أسعار الفائدة بعيدة عن القيمة الدنيا.

ُيمك�ن تجّن�ب الف�خ ال�ذي نصبته 
الحكومة من خال توضيح أن الفائض 
لي�س اله�دف الرئيس. األه�م من ذلك 
ه�و طبيعة وق�وة ومتان�ة االنتعاش. 
وم�ن المهم، أيض�اً، الطريقة التي يتم 
به�ا تحقيق ضب�ط األوض�اع المالية 
وعلى حساب من. تشريعات الفوائض 
المالي�ة غير ضرورية وغي�ر حكيمة. 

لذلك يجب تجاهلها.

السالم يف الرشق األوسط يتطلب قرارًا أمميًا

بريطانيا تطبق القيم الفكتورية

     فيليب ستيفنز
 

م��ّر نح��و ن�ش��ف قرن منذ �أن و�شع جمل�ص �لأمن �ملعايري من �أجل �ل�ش��الم يف �ل�شرق �لأو�شط من خالل �عتماد �لقر�ر رقم 242. �ملبادئ جنت ب�ش��كل جيد، لكن �لن�ص بحاجة �لآن �إىل 
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فكرة �ل�شالم بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني. �لن�ص �ملوؤ�ش�ص لإنهاء �ل�شر�ع بني �لعرب و�إ�شر�ئيل جاء يف �أعقاب حرب �لأيام �ل�شتة يف عام 1967 و�أكد على حق �لدولتني يف �لعي�ص د�خل 
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يتطل�ع املنتخ�ب األس�باني لك�رة 
الق�دم، إىل تعزيز فرص�ه يف التأهل 
لنهائي�ات كأس أم�م أوروبا املقبلة 
)يورو 2016( من خالل التغلب عىل 
مضيف�ه البيالرويس الي�وم األحد يف 
إطار منافس�ات املجموع�ة الثالثة 

بالتصفيات.
وإذا حق�ق الفريق الف�وز يف مباراة 
اليوم، س�يقرتب خط�وة كبرية من 
التأهل للنهائيات التي تس�تضيفها 

فرنسا منتصف العام املقبل.
املنتخب األس�باني، حامل  ويحت�ل 
الثان�ي  املرك�ز  األوروب�ي،  اللق�ب 
يف املجموع�ة بف�ارق ث�الث نق�اط 
خلف نظ�ريه الس�لوفاكي متصدر 
املجموع�ة وبفارق ثالث نقاط أمام 
أوكرانيا وثماني نقاط أمام املنتخب 
البي�الرويس ال�ذي ابتع�د عمليا عن 

دائرة املنافسة عىل التأهل.
ويخ�وض املنتخب األس�باني هذه 
إنييس�تا  أندري�س  ب�دون  املب�اراة 
املصاب وأليكس فيدال، الذي أصيب 
يف كاحل القدم خالل مباراة الفريق 
الودي�ة الت�ي فاز فيه�ا عىل نظريه 

الكوستاريكي 2-1 الخميس.
وب�دا املنتخ�ب األس�باني بنش�اط 
وحيوية خالل هذه املب�اراة الودية 
ولك�ن املش�كلة كان�ت يف صفارات 
االستهجان التي أطلقتها الجماهري 
ضد ج�ريارد بيكيه مداف�ع الفريق 
من�ذ البداي�ة وحتى نهاي�ة املباراة، 
وقد يكون السبب يف هذا هو إعالنه 
عن تأييد اس�تقالل إقلي�م كتالونيا 

عن أسبانيا.
وق�ال فيس�نتي دل بوس�كي املدير 
األس�باني:  للمنتخ�ب  الفن�ي 
"يزعجن�ي أن أح�د العبين�ا تعرض 
لصاف�رات وهتاف�ات عدائي�ة، إنه 
بالنس�بة يل أمر مماثل للهتاف ضد 
الفريق بأكمل�ه، ولكن بيكيه العب 
ذك�ي وال أعتقد أن هذا س�يؤثر عىل 

أدائه".
ويف الوق�ت نفس�ه، ح�اول بيكي�ه 
التقليل من شأن هذا وقال: "اتعامل 
م�ع هذا كدعابة، قضيت وقتا رائعا 

يف هذه املباراة".

وقال دل بوس�كي إنه ينتظر مباراة 
صعبة يف مينس�ك، وأوضح: "لعبنا 
هن�اك من قب�ل وليس من الس�هل 
املنتخ�ب  يداف�ع  عليه�م،  التغل�ب 
البي�الرويس بالعدي�د م�ن الالعبني 
وبكث�ري م�ن النظام، س�يكون من 
الصع�ب ك�ر ه�ذا النظ�ام وه�ز 
الش�باك، علين�ا أن نتح�ىل بالصرب 

الشديد".
ولجأ دل بوس�كي إلج�راء تغيريات 
الفري�ق من�ذ  جذري�ة يف صف�وف 
ال�دور األول  املبك�ر م�ن  خروج�ه 
 2014 العال�م  كأس  لبطول�ة 

بالربازيل.
األساس�ية  التش�كيلة  وش�هدت 
للفريق يف مباراة كوستاريكا الودية 

أم�س األول أربع�ة العبني فقط من 
الفريق الذي ش�ارك ب�ه يف املونديال 

الربازييل.
وقال خ�وان برينات، أح�د الالعبني 
الجدد يف صفوف املنتخب األسباني: 
"استدعانا دل بوسكي ملنح الفريق 
الحيوية وتوفري بدائل جديدة، هدفنا 
ه�و الحفاظ ع�ىل املعاي�ري العالية 

الت�ي طبقه�ا الفريق يف الس�نوات 
األخرية".

ويحتاج دل بوسكي للمفاضلة بني 
املخرضم إيكر كاس�ياس والش�اب 
ديفي�د دي خي�ا لحراس�ة مرم�ى 
خي�ا  دي  خ�اض  حي�ث  الفري�ق، 
مب�اراة كوس�تاريكا ويتمتع حاليا 
بمس�توى رائع إضافة القرتابه من 

ترك مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي 
إىل ريال مدريد األس�باني مما يهدد 

بقاء كاسياس يف صفوف الريال.
وكان كاسياس 34 عاما هو الخيار 
األول ل�كل م�ن الري�ال واملنتخ�ب 
األس�باني من�ذ ع�ام 2000 ولكنه 
اآلن يب�دو مهددا بفق�دان مكانه يف 

الفريقني مع تقدمه يف السن.

إسبانيا تبحث عن بطاقة يورو 2016 عرب بوابة بيالروسيا
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

حسين عبد الواحد : سنواجه نفط 
الوسط بحذر

سلمان يستغني عن خدمات سالم شاكر

اكد العب كرة الرشطة حس�ني عبد الواحد عىل ان املباراة التي س�تجمع 
فريقه بنفط الوس�ط س�تكون غاية يف االهمية واالثارة ال س�يما وانها 
تأت�ي يف محور انتزاع ص�دارة املجموعة قبل انطالق منافس�ات املرحلة 
الثانية, مش�ريا يف الوقت ذاته اىل ان فريقه س�يدخل املباراة بحذر شديد 
خصوصا بعد االداء املتميز ال�ذي ظهر عليه العبو الفريق الخصم طوال 

املوسم".
وقال العب فريق الرشطة حسني عبد الواحد: ان" فريقنا تناىس خروجه 

من البطولة االسيوية التي لم   
تثمر عن ما كان متوقع لكرة الرشطة يف املسابقة".

واوض�ح ان"كل تركي�ز الالعب�ني والجهاز الفني يص�ب يف الوقت الحايل 
للس�عي لخط�ف اللقب املح�يل الثالث ع�ىل التوايل والخامس يف مس�رية 

النادي".
وب�ني ان" الفريق يواصل تحضرياته للمباري�ات املقبلة بالدوري بوترية 
مرتفع�ة خصوصا بعد التحاق العبي املنتخ�ب الوطني بعد عودتهم من 

اليابان".

بات من املؤكد اس�تبعاد الدويل 
صف�وف  م�ن  ش�اكر  س�الم 
املنتخ�ب الوطن�ي عطف�اً عىل 
االداء الذي ظه�ر عليه الالعب 
املذك�ور يف املباراة االخرية امام 
املنتخ�ب الوطن�ي والذي تكبد 
من خاللها نتيجة قاسية بلغ 
قوامها اربع�ة اهداف دون رد 

.
وقال مصدر مقرب من املدير 
الفني للمنتخب الوطني اكرم 
سلمان: ان"سلمان اتخذ قرار 
الالعبني  باس�تبعاد عدد من 
بس�متوى  ظهوره�م  اث�ر 
متدني امام املنتخب الياباني 
ومن بينهم س�الم ش�اكر".
واضاف املصدر ان" الجهاز 
الفن�ي للمنتخ�ب الوطن�ي 
صدم بواقع تدني مس�توى 
بع�ض الالعب�ني خصوصا 
النف�ي  الصعي�د  ع�ىل 
املنتخ�ب  مواجه�ة  بع�د 
يف  الياباني".مس�تغرباً 
بالرتاج�ع  ذات�ه  الوق�ت 
ملس�تويات  الغري�ب 
يع�دون  الذي�ن  الالعب�ني 
اعمدة اساسية يف تشكيل 

املنتخب الوطني".

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/وكاالت 

امل�ضتقبل العراقي/وكاالت 

توصل ال�دويل اإلنجليزي ثيو والك�وت، نجم فريق 
آرسنال املنافس يف الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، 
إىل اتف�اق لتجدي�د عقده مع ناديه، بعد جلس�ات 
مكثف�ة م�ع إدارة "الغان�رز" وامل�درب الفرن�ي 

آرسني فينغر. 
صحيف�ة " ص�ن" الربيطاني�ة أك�دت أن والكوت 
توصل التفاق نهائ�ي، ووافق عىل جميع الرشوط 
للبق�اء مع آرس�نال، برات�ب 100 ألف إس�رتليني 
اسبوعًيا.وكانت التكهنات والشائعات قد اشتعلت 
خ�الل األي�ام املاضي�ة، وخاص�ة يف ظ�ل اهتمام 

العديد من األندي�ة للظفر بخدمات صاحب 26 
عاًم�ا، ويف املقدم�ة قطبي مانشس�رت "يونايتد 

والس�يتي" وليفربول.يذك�ر أن عقد الالعب من 
املفرتض أن ينتهي عقب املوس�م املقبل، وتسعى 

إدارة الن�ادي لتأم�ني توقيع الالعب خالل 
الساعات املقبلة.

أك�د قائد املنتخب املكس�يكي لك�رة القدم، رافائي�ل ماركيز، 
أن فريق�ه س�يذهب بكامل 

ملواجه�ة  أس�لحته 
التش�ييل  املنتخ�ب 
املقب�ل  االثن�ني 

الثاني�ة  بالجول�ة 
األوىل  املجموع�ة  م�ن 
كوب�ا  بطول�ة  م�ن 
أمري�كا املقام�ة حاليا 

يج�ب  لك�ن  بتش�ييل، 
جه�دا  يب�ذل  أن  علي�ه 

مضاعف�ا لتحقي�ق الفوز.وق�ال ماركي�ز: "تع�د تش�ييل من 
املنتخب�ات املتكامل�ة املوج�ودة، وتط�ورت عىل م�دار أعوام 
ولكن يجب علينا مواجهتها برتكيز حتى ال نعطي مس�احات 

لالعبيها املتسمني بالرعة".
واعرتف بأنه لن يغامر أمام تشييل وسينتظر حتى يتعاىف 

من مشكلة يعاني منها بالفخذ األير، حيث قال: "لن 
أغامر وسأنتظر، يوجد من يمكنه االستعداد للمباراة 
بنس�بة مائة يف املائة".وعن تعادل منتخب "الرتي" 
ب�دون أهداف أم�ام بوليفي�ا يف اللقاء ال�ذي جمع 

بينهما الجمعة بمدينة بينيا ديل مار، يف مس�تهل 
ماركي�ز:  ق�ال  األوىل،  باملجموع�ة  مش�وارهما 
"بالنسبة يل كس�بنا نقطة ولم نخر، وأظهرت 

بوليفيا عزمها عىل التأهل إىل الدور املقبل".

آرسنال يقرتب من جتديد عقد والكوت

قائد املكسيك: علينا الرتكيز أمام تشييل

بات املدير الفني السابق لكرة الكهرباء 
ش�اكر محمود الخيار االكث�ر رواجاً يف 
اروق�ة االدارة النجفي�ة لقيادة 
خ�الل  الك�روي  فريقه�ا 

املوسم املقبل.
وق�ال مص�در مطل�ع 

يف ادارة نادي النج�ف: ان"االدارة وبعد 
االطالع عىل عدد من السري الذاتية لعدد 
من املدرب�ني املحلني واالجانب اس�تقر 
رأيها بش�كل كبري عىل مفاتحة املدرب 
االس�بق لكرة الكهرباء ش�اكر محمود 
لقيادة الفريق الك�روي لغزالن البادية 

املوسم املقبل".
تتوص�ل  ل�م  الن�ادي  ادارة  ان"  وب�ني 

اىل اتف�اق م�ع امل�درب الس�وري فجر 
ابراهيم بعد ان كان مطروح من ضمن 
الخيارات املتاحة لقيادة الكرة النجفية 

املوسم املقبل".
واوض�ح ان " االس�بوع املقب�ل س�يتم 
مفاتح�ة ش�اكر بش�كل رس�مي م�ن 
اجل ت�دارس الوضع املايل واالداري قبل 

التوقيع بشكل نهائي ".

اك�د املدرب املس�اعد لك�رة الق�وة الجوية 
ولي�د ضهد بأن قرارات اتحاد الكرة بتغري 
مواعيد انط�الق مباريات املرحلة الثانية 
من الدوري املمتاز سبب ارباك واضح يف 

عملية اعداد الفريق.
وق�ال ضه�د: إن "التغ�ري املس�تمر يف 
مواعي�د املباريات يش�ري اىل عدم وجود 

أي تخطي�ط التح�اد الك�رة الذي يتخ�ذ قرارات 
ارتجالية من دون مراعاة  عمل االندية املتنافسة 
ع�ىل اللقب".واوض�ح ان " التغيريات املس�تمرة 
ملواعيد املباريات سيكون له العديد من التأثريات 
الس�لبية عىل واقع املنافس�ة ، خصوصا بعد أن 
تس�لم فريقه كتابا رس�ميا من لجنة املسابقات 
يف اتح�اد الكرة يؤك�د أن االول من تم�وز موعداً 
النط�الق املرحلة الثانية، لكنن�ا فوجئنا بعد ايام 

ع�دة بتغيري ذلك املوعد اىل 21 حزيران".

شاكر حممود قريب من قيادة كرة النجف

القوة اجلوية: احتاد الكرة اربك حسابتنا

بيل يعيش أفضل فرتاته دوليًا
مع منتخب ويلز

ادارة الرشطة تعني مفيد عاصم 
مرشفًا لفريق الناشئني

ال تحت�اج جماه�ري ويلز لتذكريه�ا بإمكانيات جاريث بي�ل، لكن العب 
ريال مدريد قدم عرضا قويا وس�جل هدفا ليق�ود بالده للفوز 1-صفر 

عىل بلجيكا، يف تصفيات بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم الجمعة.
وربم�ا يكون بيل ق�د أدرك صعوبة الوصول مع ويل�ز إىل نهائيات بطولة 

كب�رية، لكنه يقدم أفضل مس�توياته ملحاولة مخالفة التوقعات والوصول 
مع بالده إىل نهائيات بطولة أوروبا 2016.

وتتص�در ويلز املجموع�ة الثانية بالتصفيات األوروبي�ة بفارق ثالث نقاط 
عن منتخب بلجيكا القوي، بعدما نجح بيل يف االستحواذ عىل الكرة بشكل 
جيد ثم التس�جيل ليمنح بالده فوزا ثمينا ويصبح يف حاجة إىل انتصارين 

آخرين لضمان التأهل.
ويعود الظهور األخري لويلز يف بطولة كربى عندما شاركت يف كأس العالم 

1958 لك�ن تألق الجيل الحايل أع�اد لألذهان ذكريات العديد من الالعبني 
البارزين مثل إيان راش ومارك هيوز ورايان جيجز.

وقال بيل ملحطة س�كاي س�بورتس: "م�ن الصعب رشح ما ح�دث، قمنا 
باالس�تعداد بش�كل رائع وقدمنا بعض العروض القوية وقاتلنا يف كل أجزاء 

امللعب".
وأض�اف: "ش�عرت باإلرهاق بعد م�رور 70 دقيقة، امل�درب طلب منا أن 
نب�ذل قصارى جهدنا يف امللع�ب وهو ما فعلناه، يمكننا اآلن االس�تمتاع 

بالصيف".
وتاب�ع: "ندرك موقفنا الحايل وسنس�تمتع بهذه الليل�ة، يبقى الطريق 
طوي�ال لكن عندما تأتي املباراة املقبلة س�يكون الفريق مس�تعدا الس�تكمال 

املهمة".
وستلعب ويلز مباراتها املقبلة يف ضيافة قربص يف سبتمرب أيلول املقبل.

ودخل مرمى ويلز هدفني فقط خالل ست مباريات بالتصفيات.

اعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الرشطة عن 
تعينه�ا الالع�ب الدويل الس�ابق مفي�د عاصم 
مرشفاً لكرة الفريق لفئة الناش�ئني,مؤكدة يف 

الوق�ت ذاته عىل ان عاصم واحد من ابناء النادي 
الذي س�بق له وان قدم العديد من الخدمات طوال 

ارتداء قميص الرشطة.
وق�ال عضو الهيئة االداري�ة لنادي الرشطة 
ع�يل عبد الزهرة: ان" قرار تعيني الكابتن 
فري�ق  ع�ىل  كم�رشف  عاص�م  مفي�د 

الناش�ئني جاء كونه أح�د الذين خدموا 
ن�ادي الرشطة لس�نوات طويل�ة وأفنوا 

حياتهم له ، كذلك يعد من رموزه الكبار 
االوفي�اء ويمتلك خربة فني�ة كبرية قادر 
ع�ىل توظيفها ملصلح�ة النادي بالش�كل 

الصحيح". 
وب�ني ان" ان أب�واب القيث�ارة الخ�رضاء 
س�تبقى مفتوحة ومرشع�ة أمام جميع 
أبنائه ممن يسعى لتقديم خدمة للنادي 
ع�رب العمل في�ه وبما يضم�ن األرتقاء 
به وه�ذا هو نهج هيئته االدارية التي 

تعمل بأحرتافية كبرية".
الجدير بالذك�ر ان مفيد عاصم بعد 
اعتزال�ه ك�رة الق�دم عم�ل بعيدا 
ع�ن االوس�اط الكروية كس�ائق 

تكي".

بريلو حيسم مستقبله
مع يوفنتوس

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالتامل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

نف�ى أندريا بريلو نج�م فريق يوفنتوس 
كل  الق�دم،  لك�رة  اإليط�ايل  واملنتخ�ب 
التكهن�ات الت�ي أملح�ت إىل رحيله عن 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  للع�ب  الي�ويف، 
األمريكي�ة، أو أح�د أندي�ة ال�رشق 
األوس�ط، مش�رًيا إىل أنه يسعى 

الستمرار مع فريقه.
وق�ال بريل�و عق�ب تع�ادل 
منتخب إيطاليا مع كرواتيا 
يف تصفي�ات يورو 2016 
هن�اك   ": املب�اراة  يف 
ش�ائعات كثرية حول 
مستقبيل، يف الحقيقة 
أنا أريد االستمرار مع 
قدماي  وتثبيت  اليويف، 

مع منتخب إيطاليا".
وأضاف:" أريد فقط لعب كرة 
القدم، وسأعمل عىل التواجد 
وس�أترك   ،2016 ي�ورو  يف 

الشائعات كلها".
يذكر أن بريلو صاحب ال36 
عاًم�ا، دخ�ل يف أخر عام له 
م�ع يوفنت�وس، يف ظ�ل 
تكهن�ات برحيل�ه للعب 
املتح�دة  الوالي�ات  يف 
أو  األمريكي������ة 

يف قطر.
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:عثة هرقل أضخم فراش�ات الع�ث يف العالم، يمتد 
جناحاها 35 س�نتيمرتاً، وتعيش 14 يوم�اً فقط وال تتناول 

خاللها أي طعام 
ه�ل تعلم:رسب الج�راد من الحجم املتوس�ط ي�رتاوح عدد 
الجراد فيه حوايل مليون جرادة ، ويستهلكون حوايل 20طن 

من الطعام يوميا 
ه�ل تعلم:الجرذان التي تعيش يف جزر تروبريان بالبس�فيك 
تصطاد الرسطان�ات البحريه بأن تديل أذيالها يف املاء كطعم 

الجتذابها 
هل تعلم:الرصصور الذي يعيش يف املناطق االستوائية تصل 
رسعته اىل 36ر3 ميل يف الساعة . . أي أن يقطع مايوازي 50 

ضغف طوله يف الثانية واحدة 
ه�ل تعلم:االفاعي تغ�ر جلدها الذي يضي�ق عليها الن نمو 
جسمها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عىل الجسم 

، وتغر جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها 
ه�ل تعلم:عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يرتاوح 
ب�ن 600 -2000بيض�ة وه�ذا العدد يختل�ف تبعا إلختالف 

فصول السنة وقدرة امللكة عىل وضع البيض وعمرها 
هل تعلم:أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية ع�ىل اإلطالق، تقفز 
50 ضعف طولها يف قفزة واحدة، مندفعة بواس�طة مروحة 

تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية الواحدة 

ة وتنج�ز  مهني�اً: تك�ون أعمال�ك مي�رسرّ
مهام�ك بس�هولة، م�ا يس�اهم يف زيادة 
دخل�ك.  عاطفي�اً: تح�اول جاه�داً إقناع 
الرشي�ك بوجه�ة نظ�رك، س�تنجح بذلك 
قريباً. اجتماعي�اً: تظهر طبيعتك العنيدة 

يف بعض املواقف اإلنفعالية . 

مهني�اً: يحدث ط�ارئ يف العمل، كن حذراً 
مواجهته.عاطفي�اً:  يف  نفس�ك  وتمال�ك 
ينعك�س اإلرتباك الذي يس�ود عالقتك مع 
الرشيك عليكما بشكل س�لبي.اجتماعياً: 
تنخرط يف األنشطة االجتماعية املختلفة، 

ال ترتدد يف توسيع دائرة معارفك. 

مهنياً: غررّ أسلوبك يف العمل لبلوغ أهدافك 
والوصول إىل النجاح الذي تريده.

عاطفي�اً: تتحقق آمال كب�رة، لكن ال بد 
من أن تتنازل عن بعض حقوقك. 

اجتماعي�اً: تصلك أخبار غ�ر مفرحة ما 
يشعرك ببعض التوتر والحزن. 

مهني�اً: إعتم�د عىل نفس�ك، يرتب�ط النجاح بك 
مب�ارشة وبكيفية تحقيق أهداف�ك وطموحاتك.

عاطفياً: يس�يطر عليك قلق داخيل، تخلًص منه 
لتنطل�ق بحرية وتس�تقررّ عالقتك م�ع الحبيب.

اجتماعياً: ترغب بالقيام برحلة سفر لالستجمام 
والراحة والتفكر يف خطواتك املستقبلية . 

مهنياً: ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر يف 
مهامك تجنباً لإلنتقادات القاسية. 

عاطفي�اً: تش�عر برغب�ة باالرتب�اط بمن 
تحب وبدء حياة عائلية سعيدة معه. 

اجتماعياً: ت�وخَّ مزيداً من الحذر إذا كنت 
مسافراً إىل إحدى الدول األجنبية. 

مهني�اً: مصائ�ب ق�وم عن�د ق�وم فوائد، 
تس�تفيد م�ن املش�اكل الت�ي يق�ع فيها 
زم�الؤك يف العمل.عاطفي�ًا: ح�درّد بعض 
األم�ور م�ع الحبي�ب وضع النق�اط عىل 
الحروف.اجتماعي�اً: إذا اس�تطعت القيام 

بالتعديالت يف محيطك فال ترتدد. 

مهنياً: ال تكرتث لالعرتاضات التي تواجه 
أفكارك ومش�اريعك، الح�ظ حليفك هذه 
الفرتة. عاطفي�ًا: إحذر من أحد األصدقاء 

قد يسبب لك املشاكل مع الحبيب. 
اجتماعياً: تشعر بتغير إيجابي يف حياتك، 

إستفد منه لتعزيز موقعك اإلجتماعي. 

مهنياً: نج�اح عىل الصعيد املهني قد يغررّ 
مجرى حياتك ويدفعك قدماً إىل األمام. 

عاطفياً: عىل الرغم من تأثرك اإليجابي يف 
املحيطن ب�ك إال أن حياتك العاطفية غر 
مستقرة. اجتماعياً: ال تكبت مشاعرك بل 

عرب عنها لتخفف من حدة توترك.

مهنياً: تنعم بالهدوء واإلستقرار يف العمل 
بعيداً عن أي عوائق أو مشاكل.

عاطفي�اً: تش�عر ب�أن الرشي�ك يتحك�م 
باألمور كافة فضع حداً لذلك.

اجتماعياً: إبحث عن املكان املناسب وحدرّد 
األصدقاء الذين ترغب يف مساعدتهم. 

مهني�اً: إنطل�ق يف مرشوع أحالم�ك، الحظ 
حليف�ك وس�تلقى النجاح الذي تس�تحقه.

عاطفي�اً: ش�فافيتك مي�زة ن�ادرة فحافظ 
عليه�ا ألنها تعج�ب الحبي�ب وتقررّبه منك 
اإلجتماعي�ة  العالق�ات  اجتماعي�اً:  أكث�ر. 
هدفك هذه الفرتة، إبحث عن معارف جدد.

مهنياً: مثابرتك يف العمل وإخالصك ملهنتك 
رسرّ نجاحك وتقدمك املستمر.

عاطفياً: تصورّب نحوك اإلتهامات بش�أن 
عالقتك بالحبيب ولكنك تواجهها بقوة. 

اجتماعي�اً: ح�اول الوف�اء بالعه�ود التي 
قطعتها عىل نفسك لتصل إىل ما تريد. 

مهني�اً: تتلق�ى دعوة لحض�ور مؤتمر قد 
يزيد من خربتك يف مجال عملك. 

عاطفياً: ال تس�تهزئ بعالقتك مع الحبيب 
وخذها عىل محمل الجد ألنه مخلص لك.

اجتماعياً: تقابل أصدقاء أوفياء يشعرونك 
بمدى أهميتك ومكانتك الرفيعة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 نبت�ة عش�بية جبلية توض�ع لتزكية 
الشاي أو للعالج o قوام

2 فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
 o 3 طائ�ر اس�طوري يحيا بع�د احرتاق

كثر جدا
4 إمارة عربية

5 ماكن�ة تح�رك م�ا نركبه ب�را وبحرا 
وجوا

6 انخفاض درجة الحرارة o نصف راية 
o الع�زوة واملكان�ة العائلي�ة

7 احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة
8 نب�ات طي�ب يف الس�لطة o منطق�ة 

متن�ازع عليه�ا يف جن�وب م�رص
9 قبول حسن

10 مثل عربي قديم يقال يف توافق اثنن 
يف الشكل أو الشخصية

1 وحدة معلومات يف الكمبيوتر o نبات 
صحراوي

 o مس�ؤول o 2 ي�ؤوي ويعطي األمان
متشابهان

 o )3 عمل�ة عربية )جمع ومعكوس�ة
دمر وقلب رأسا عىل عقب

4 مؤنس o فول سوداني

5 من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(
6 من االطراف o استحسنه

7 تدعو للخجل o وزراء امللك وحاشيته
8 جهنم )معكوسة( o وبخ

9 توقف o من يعطي الناس دينا مقابل 
فائدة

10 مجموعة )كلمتان(

سـودوكـو

املقادير:
1 كيلوغرام ورق عنب، أخرض

مكونات الحشوة :
3 كوب أرز، منقوع

300 غرام لحم مفروم 
1 2⁄1 ملعقة صغره سبع بهارات 

1 2⁄1 ملعقة صغره كاري 
رشة جوز الطيب 

4⁄1 ملعقة صغره قرفة 
2⁄1 ملعقة صغره بودرة البصل 

2⁄1 كوب زيت نباتي 
ملح وفلفل أسود 
لطبخ ورق العنب:

2 ليرت ماء، بدرجة حرارة الغرفة
2 مكعب مرق دجاج 

10 فص ثوم 
2 ملعقة كبرة زيت نباتي 

1 ملعقة كبرة نعناع يابس 
5 ملعقة كبرة عصر ليمون حامض 

ملح حسب الذوق 
طريقة تحضر ورق عنب

1. نأخ�ذ ورق العن�ب ونزيل منه العي�دان ونضعه يف 
قدر به ماء مغيل ونسلقه حتى يتغر لونه ونصفيه.

2. نخلط مقادير الحشوة جيدا ونرتكها جانبا.
3. نفرد ورقة العنب بحيث يكون س�طحها الخش�ن 
باألعىل ونضع مقدار من الحشوة ونغلق الطرفن ثم 

نلفها ونضعها بالقدر.
4. بع�د االنتهاء من ل�ف ورق العنب نضع فوقه ثقل 

من الفخار أو صحن وفوقه ابريق مملوء باملاء.
5. نضيف للقدر امل�اء وامللح ومكعبات املرق ونضعه 
ع�ىل ن�ار قوية حت�ى يغيل ث�م نخفف الن�ار عاآلخر 

ونغطي القدر.
6. يف ه�ذا الوقت نضع يف مقالة مقدار الزيت النباتي 
والث�وم ونقلبه حتى يذب�ل ويحمر قلي�ال ثم نضيف 

النعنع ونقلب تقليبة ونضيفهم لورق العنب .
7. ن�رتك ورق العن�ب يطه�ى مدة س�اعة اىل س�اعة 

ونصف او حتى يستوي الورق والحشو .
8. عند االستواء نضيف عصر الليمون ويقدم.

ورق عنب

فوائد األسربين للوجهمعلومات  عامة
يقلل من احتمال ظهور حب الش�باب. يزيل خاليا الجلد 
امليتة من البرشة. يس�اعد يف الحد م�ن ظهور التجاعيد 
والخط�وط الدقيق�ة وذلك بس�بب خصائص�ه املضادة 
لاللتهابات. يس�تخدم لخفض إنتف�اخ الوجه والعينن 

بس�بب قدرته عىل تخفيف التورّرم.
طبرّقي الخلطات التالي�ة للحصول عىل برشة خالية من 

الشوائب!
خلطة االسربين للبرشة الدهنية للحد من حب الشباب:

تعت�رب ه�ذه الخلطة أفض�ل عالج من�زيل للحد من حب 
الش�باب عىل الف�ور. إطحني 5 حبات من األس�ربين يف 
وعاء صغر وأضيف�ي ملعقة صغرة من املاء للحصول 

ع�ىل عجينة. طبرّفي ه�ذه الخلطة ع�ىل وجهك خاصة 
ع�ىل املنطقة املصابة واتركيها ملدة 20 دقيقة. بعد ذلك، 

إغس�يل وجهك بامل�اء الداف�ئ . ننصح�ك بتطبرّيق هذه 
الة. الخلطة مرتن يف األس�بوع للحصول عىل نتائج فعرّ

خلطة االسربين للبرشة الجافة للحد من حب الشباب:
إذا كن�ت تعتقدي�ن أن صاحبات الب�رشة الدهنية فقط 
تعان�ي م�ن ح�ب الش�باب والبث�ور، فأنت ع�ىل خطأ. 
تعاني أيضاً صاحبات البرشة الجافة منها حب الشباب 
والبثور.طبرّق�ي خلطة األس�ربين والعس�ل التالية التي 
لي�س فق�ط تمنع ظه�ور حب الش�باب ب�ل تعمل عىل 
ترطيب برشتك. إطحني حواىل 5-6 أقراص من األسربين 
يف وع�اء صغر وضعي ملعقة صغرة من املاء للحصول 

عىل مزيج يشبه العجينة.

رجل صيني بسبع أرواح
نج�ا الصيني »جوي ج�ان واي« الذي 
بقي عىل قيد الحياة بع�د الزلزال الذي 
رضب الص�ن ع�ام 2008، نج�ا هذه 
امل�رة أيضا م�ن حادث غرق الس�فينة 
»نج�م ال�رشق« مؤخ�را يف نه�ر يانغ 
ت�ي )النهر األزرق(.يذكر أن س�فينة 
»نجم الرشق« الصينية غرقت مس�اء 
يوم 1 يونيو/حزيران وكان عىل متنها 
م�ع اآلخري�ن ج�وي ج�ان واي الذي 
أنقذ حياته رجال الحراس�ة الساحلية 
يف الصب�اح الباك�ر م�ن الي�وم التايل 2 

يونيو/حزيران.

وأف�ادت صحيفة » Changhaiist » أن 
هذا الرجل اس�تأجر مكانا يف السفينة 
حيث اعتزم بيع املقبالت. وعندما بدأت 
الس�فينة بالغرق ومالت سقط الرجل 
منه�ا وتمكن من مس�ك عوامة إنقاذ 
يف املاء جرته بعيدا عن السفينة، األمر 
الذي ساعده يف البقاء عىل سطح املاء 
متعلقا بها طيلة 7 ساعات قبل وصول 
رجال اإلنق�اذ إليه.أما زوجته ففقدت 
مع غرق السفينة، ولم تكتشف حثتها 
إىل اآلن. وذه�ب الرج�ل بع�د ذل�ك إىل 

موطنه مدينة جون تسن.

هوب�ي  مقاطع�ة  يف  الس�لطات  أعلن�ت 
وس�ط الص�ن اعتق�ال مدي�رَي مطع�م 
م�ن قب�ل الرشط�ة لالش�تباه بقيامهما 
بإضافة أجزاء نبات خشخاش األفيون إىل 

األطعمة.
وبحس�ب النيابة العامة لحي هانيانج يف 
مدينة ووهان، اكتشفت املصلحة املحلية 
لألطعم�ة واألدوي�ة املكون�ات الرئيس�ية 
لبذور الخش�خاش بما فيه�ا البابافرين 
والناركوت�ن يف أطعمة املطعم، بعد إجراء 
الروتيني�ة يف ش�هر م�ارس  اختباراته�ا 
املن�رصم، بحس�ب وكال�ة أنب�اء الص�ن 

الجديدة، ووفقا ملا جاء يف »دييل ميل«.
وأش�ار تحقي�ق الرشط�ة إىل أن مدي�ري 
املطع�م اُتهما بإضافة بذور الخش�خاش 
إىل الَصلصة، لرف�ع طعم األطعمة وجذب 

الزبائن إىل زيارة املطعم ملرة أخرى.
ويمنع القانون إضافة بذور الخش�خاش 
الت�ي تحتوي ع�ىل املورف�ن إىل األطعمة، 
فيم�ا قال األطباء إنه�ا تحتوي عىل كمية 
قليلة من املواد شبه القلوية، بيد أن تناوله 
عىل امل�دى الطويل ق�د ي�ؤدي إىل اإلدمان 
وأرضار يف النظ�ام العصب�ي باإلضافة إىل 

التسمم املزمن.

االفيون جلذب الزبائن

بني »حانة«و«مانة« ضاعت حلانا !!
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

تزوج رج�ل بإمرأت�ن إحداهما 
والثاني�ة   )) حان�ة   (( اس�مها 

اسمها ))مانة (( ...
وكان�ت )) حان�ة (( صغ�رة يف 
السن عمرها ال يتجاوز العرشين 
بخالف )) مانة (( التي كان يزيد 
عمرها عىل الخمس�ن والشيب 

لعب برأسها ...

اىل  دخ�ل  كلم�ا  الرج�ل  ف�كان 
حج�رة )) حان�ة (( كانت تنظر 
اىل لحيته وتنزع منها كل شعرة 

بيضاء ... 
وتق�ول : يصع�ب ع�يلرّ عندم�ا 
أرى الش�عر الشائب يلعب بهذه 
اللحي�ة الجميل�ة وأن�ت مازلت 

شابا ...
فيذهب الرجل اىل حجرة )) مانة 
(( فتمس�ك لحيته ه�ي األخرى 

وتنزع منها الشعر األسود ،وهي 
تقول له : يكدرّرني أن أرى شعرا 
اس�ود بلحيتك وأن�ت رجل كبر 
الس�ن جليل الق�در ...ودام حال 
الرجل عىل هذا املنوال اىل ان نظر 
يف امل�رآة يوم�ا فرأى به�ا نقصا 
عظيم�ا فمس�ك لحيت�ه بعن�ف 
وقال : بن )) حانة (( و )) مانة 
(( ضاع�ت لحانا ... ومن وقتها 

صارت مثال ...

هن�اك ما يقارب 10 آالف ش�خص يذهبون 
ضحية القيادة تحت تأثر الكحول يف أمريكا 
بحسب إدارة أمن الطرق الرسيعة يف الواليات 
املتحدة.تعمل اإلدارة عىل تقنية جديدة تمنع 
الس�يارات من التحرك إذا كان السائق ثمالً.

ويطور الباحثون طريقتن لكش�ف السائق 
من خالل “نظام الس�المة لكش�ف الكحول 
للس�ائقن” إحدى الطرق تس�مح للس�يارة 
بتحلي�ل زف�ر الس�ائق بحث�اً ع�ن محتوى 

الكحول.الطريق�ة األخ�رى تس�لط أش�عة 
تح�ت الحمراء عىل األصابع، أثناء اإلمس�اك 
بعجلة القيادة، لقياس نسبة الكحول تحت 
البرشة.النظام سيس�تخدم الح�د القانوني 
املق�در بفاصلة صف�ر ثمانية م�ن الكحول 

كمعيار للقيادة اآلمنة.
ويمك�ن لآلب�اء تعدي�ل املقي�اس إىل الصفر 
الحادي�ة  س�ن  دون  ه�م  مم�ن  ألبنائه�م 

والعرشين.

عجلة لكشف السواق املخمورين
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مس���احة لل���راي

الكوميدي�ا االلهية، حيث تعد واح�دة من أهم وأبرز امللحميات 
الشعرية، يف األدب اإليطايل يف القرن الثالث عرش.

ال يغي�ب عن من قرأها، ان دانتي يصف نفس�ه، واملراحل التي 
يمر بها، الجحيم ومرحلة اآلخرة ومرحلة الجّنة، والتسلسل التايل 
يب�ن رحل�ة دانتي يف اآلخرة، بحس�ب أحداث امللحمة! إس�تغرقت 

أسبوع؛ يومان يف الجحيم، وأربعة يف املطهر، ويوم يف الجنة.
دانتي ألف امللحمة املشهورة من بنات أفكاره، وهي بالطبع ال 
تستند ألي دين سماوي، وتعترب هرطقة ويعاقب عليها باإلعدام، 
فماذا يس�تحق من يطلق الفتاوى التي تبيح ذبح اإلنس�ان! ملجرد 

املعارضة، وهو يشهد بالشهادتن كونه مسلم؟
الدين الجديد الذي إبتدعته هذه املنظمات اإلرهابية، واملتمثله 
ب�«داعش« آخر صيحات التطرف، ال يمت ألي دين سماوي بصلة. 
ال�يء املذه�ل واملخي�ب لآلم�ال، أن هنالك رجال دين مس�لمن، 
ويعتربون أنفس�هم ممثلن ألبناء الس�نة، ومحسوبن عىل الدين 
اإلس�امي، تراهم يروجون لهذا الفك�ر، وينرشون له ويؤيدون يف 

كل أفعاله الدنيئة واملخزية.
 ال يمك�ن أن نتص�ور النهج الذي يس�رون عليه، قد صدر من 
رجل يخاف ربه، ويعترب نفسه إنساناً، بل يتضح بجاء، أنه قد تم 
إنشاؤه يف كواليس مرسح الصهيونية العاملية، التي ليس لها دين 
أو منهج، س�وى إحتال املدن، بساح ال يمسكونه بأيديهم، وهم 

بعيدين كل البعد لئا يتم إتهامهم.
الس�عودية بدين عبد الوهاب املتطرف، ه�ي التي إعتلت رأس 
القائمة، واملصدر الرئييس لهذا الفكر املنحرف، ومن عصارة الفكر 
النتن، أصدروا فتوى جهاد النكاح، وعىل لس�ان العريفي املعروف 

بالشذوذ لدى األوساط الدينية.
مواجه�ة التط�رف م�ن قبل رج�ال الدي�ن، الذين يعت�د بهم، 
أم�ر ال ب�د منه يف الوق�ت الحارض، ألنه�م إن لم يواجه�وه اليوم، 
بتفنيد افتاآته�م وجعلها دخيلة عىل الدين اإلس�امي، وتحريمها 
وتجريم�ه،ا فلن يجدوا لهم مكان يف املجتمع غ�داً، إضافة اىل ذلك 
أنهم س�يقفون عند ملك الحق، يوم ال ينف�ُع ماٌل وال بنون إال من 

أتى ربُه بقلٍب سليم .
بما أن مكة وهي قبلة املس�لمن يف أرض الحجاز، فإن الفتوى 
الت�ي تصدر منها تعترب مقبولة، ولهذا عرفت الصهيونية العاملية، 
كيف تتوغل داخل الوسط املسلم، لتبث سمومها بواسطة جنودها، 
عائلة آل س�عود املطيعن، لتخريب الدين اإلس�امي، وداعش هو 

مولودها املدلل .
داع�ش اليوم تلبس قناع دانتي، وبصبغة إس�امية، وعمليات 
غس�ل لتلك االدمغة املتحجرة، إس�تطاعت ان تنخ�ر العقول، مع 
نق�ص الثقاف�ة، وتجنيد اإلخوان املس�لمن خ�دم إمرباطورية آل 
عثمان، ملساندة هذا الفكر إستطاعت أن تجذب كثر من املؤيدين 
يف املنطقة، والحش�د الش�عبي املقدس، س�يقيض ع�ىل هذا الفكر 

املنحرف نهائياً.

رحيم الخالدي

نجد االس�ام يش�به الرتبية بال�زرع ال يمكن أن تنمو ش�جرة 
وتكتم�ل وت�ؤدي ثمارها اال اذا روعي�ت الب�ذرة يف البيئة االرضية 
التي تنبت فيه�ا وتحتفظ من العوامل الخارجية املفس�دة وكيف 
الرس�ول الكريم عمل ثاثة وعرشين عاما حتى استطاع أن يربي 
جي�ا تربي�ة انس�انية متكاملة ليك�ن تعليمنا ودراس�تنا لله رب 
العامل�ن ال لنيل االغ�راض الدنيوي�ة مثل نيل الوظائ�ف واملنصب 
والتباهي والتفاخر بالعلم امام الناس او لكسب دوالرات معدودة 
اذن ال فائدة من التقدم العلمي يف ميدان الكش�ف عن الحقائق اذا 
لم يلتزم بالعوامل االخاقية, للمهنة ما الفائدة أن نتعلم الدين وال 
نعم�ل به وما الفائدة أن يصبح االنس�ان طبيبا وال يراعي قوانن 
الصحة. ومن يتخذ العلم وس�يلة الرتكاب جرائم فهذا هو الخطر 
الحقيقي الن املجرم اقل رضرا من العالم املجرم فالرشور قد تأتي 
املجتمع االنس�اني من جرائ�م عدم االلتزام بالعلم وقرر االس�ام 
أن حس�ن االخاق طريق س�عادة االنس�ان وس�وء االخاق طريق 
ش�قائه واذا تعارضت حياة االنسان العملية مع معتقداته يحصل 
الرصاع النفيس وانش�قاق يف ذاته واحساس�ه بالذنب ألنه ال يسر 
وفق ما يعتقده ولذلك ينصح علماء النفس بالتنسيق بن االفعال 

ومعتقداته وعندئذ يشعر باألمن.
فاإلحساس بالذنب يس�بق اغلب االمراض كضعف الشخصية 
وعدم الثق�ة بالنفس ولبناء مجتمع محكم ومتقدم وس�عيد البد 
أن يزود بنفخات اخاقية واهم هذه الرشور التس�لط عىل الناس 
والظل�م وافس�اد العمران ولي�س ارسع من خراب االرض افس�اد 
ضمائ�ر الخلق وبع�اج امراض القل�وب بروح الخر واكتش�اف 

مواطنه وميادينه فرتسم لإلنسان الطريق لكرامته.

داعش يلبس قناع دانتي!

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

بالنيابة عن نفيس وأصالة عن اخي اتقدم 
باملزيد م�ن الش�كر والتقدي�ر والعرفان 
اىل إدارة مستش�فى الكن�دي وباألخ�ص 
الدكت�ور عبد فال�ح الس�وداني واملضمد 
الصحي حس�ن عاوي مع�ن لتفانيهم 
ورسعة اس�تجابتهم يف الواجب بمعالجة 
الجرحى إثناء انفجار يف شارع فلسطن.
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