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قرار »غير مدروس« وراء األزمة

اللعب بالعملة
الدينار يتهاوى أمام الدوالر وجتار السوق السوداء جينون االرباح

     المستقبل العراقي/خاص
 

رجح�ت مصادر نيابي�ة مقربة من اللجن�ة المالية في مجل�س النواب, أمس 
األحد, اس�تمرار ارتفاع أس�عار صرف الدوالر مقابل الدين�ار العراقي ليصل إلى 
145 دين�ار, عازية عزت هذا االرتفاع الرس�وم المفروضة على الحواالت المالية 
الداخلة للعراق, وقالت ان هكذا قرارات س�وف تدمر البيئة االستثمارية وتضعف 

خزينة الدولة.
وتوقعت المصادر, بان »سعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي الذي وصل 
إلى 135 حاليا, أن يترفع أكثر ليصل  145 ألف دينار لكل مائة دوالر بمستوى يعد 

األعلى من نوعه منذ عام 2006«.
وبحس�ب المصادر, فان »القرار الذي اتخذه البنك المركزي بفرض الرس�وم 
عل�ى الح�واالت المالي�ة الداخلة للبل�د بالدوالر, تس�بب بفوضى ارتفاع أس�عار 
الدوالر إلى نس�ب لم يصله�ا منذ عام 2006 على عكس ما ي�روج له البعض بان 

األزمة ناجمة بفعل مزاد البنك المركزي لبيع الدوالر«.
وأردف�ت المص�ادر بالق�ول أن »القرار أدى إلى أن يخس�ر المواط�ن العراقي 
الذي يس�تلم حوالته من الخارج مرتين؛ األولى  عندما يدفع عمولة الحوالة وفق 
نس�ب الدوالر, والمرة الثانية عندما يضطر لخس�ارة أكثر من 12 نمرة من خالل 

استالمه أمواله بالدينار العراقي«.
وزادت المص�ادر, أن »األرب�اح الت�ي  كان يخط�ط البنك المرك�زي للحصول 
عليه�ا عب�ر القرار المذكور, تالش�ت من خالل ارتفاع أس�عار الصرف مما ادخل 
الحكوم�ة في مارثون الجري وراء تثبيت أس�عار الصرف بخس�ارته أضعاف ما 

يجنيه المركزي من هذه الخطوة«، على حد وصف المصادر.
وبين�ت المص�ادر أن »مصممي قرار الرس�وم ل�م  يأخذوا بنظ�ر االعتبار  ان 
السوق العراقية رخوة ولها تاريخ في االهتزازات«, مشيرة إلى أن »تجار السوق 

السوداء باتوا المنتفعين بالدرجة األساس من وراء هذا التخبط«.
ووصف�ت المصادر أن »القرارات« ب�«غي�ر الموفقة« ألنها »أحرجت الخزينة 

من خالل خطوة غير مشجعة للبيئة االستثمارية«.
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»داعش« يلوذ باملدنيني لتأخري معركة الفلوجة.. و«الذهبية«: سنقتحم الرمادي
عمليات بغداد تطيح بعدد كبير من اإلرهابيين خالل تطهير الكرمة

    المستقبل العراقي / عادل الالمي

يح�اول تنظي�م »داع�ش« بش�تى الطرق 
عرقل�ة الزح�ف العس�كري المرتق�ب صوب 
الفلوج�ة, رأس األفعى, بحس�ب م�ا وصفها 

قادة الحشد الش�عبي, فلم يجد طريقة أفضل 
من منع المدنيين من الخروج  من المدينة.

وفيما يش�ير قيادي في الحش�د الش�عبي 
إلى أن عدم خروج المدنيين العزل وارء تاخير 
اقتح�ام الفلوجة, مبينا أن الحش�د الش�عبي 

حري�ص عل�ى حفظ دم�اء العراقيي�ن وعدم 
تعري�ض حياته�م للخط�ر.   وج�اء الحدي�ث 
ع�ن الفلوج�ة بمحافظ�ة االنبار ف�ي الوقت 
الذي أعلن عن انتهاء االس�تعدادات العسكرية 
القتحام الرمادي التي تحت س�يطرة«داعش« 

منذ ش�هر تقريبا. وقال ش�هود عيان بمدينة 
الفلوجة, إن »200 أس�رة حاولت الخروج من 
مدين�ة الفلوج�ة، لكن عناص�ر تنظيم داعش 
قام�وا باالعت�داء بالضرب والس�ب والش�تم 
على بعض تلك األس�ر«. وأضاف الش�هود أن 

»عناصر التنظيم منعوا تلك األسر من الخروج 
من المدينة الستخدامهم كدروع بشرية«.

وأك�د األمي�ن الع�ام لمنظمة ب�در هادي 
العام�ري ، في 11 حزيران 2015، ان عمليات 
تحري�ر مدين�ة الفلوجة لم تبدا، عازيا س�بب 

ذلك الى فس�ح المجال الهاليها بالخروج بعد 
مطالبة رئيس الوزراء بذلك، فيما نفى توقف 

عمليات تحرير الرمادي.

                 التفاصيل ص3

الغبـان يكـرم الفريـق االستخبـاري املسـؤول عن ضبط ثمـان عجـالت مفخخـة
     المستقبل العراقي / نهاد فالح

حددت اللجنة األمنية بمحافظة نينوى, نهاية الش�هر الجاري موعدا 
النطالق العملية العس�كرية لتطهير الموصل من عصابات »داعش« التي 
جثمت على صدرها منذ عام تقريبا, وفيما تحدثت عن إستراتيجية فترة 
ما بعد تحرير المدينة من اإلرهاب,أشارت إلى أن«قوات خاصة« مدعومة 

بالحشد الشعبي والبيشمركة ستقتحم ثاني اكبر مدينة بالعراق.
وق�ال عض�و اللجنة محم�د ابراهي�م، إن »عمليات تحري�ر محافظة 
نين�وى جواً م�ن تنظيم داعش انطلق�ت منذ أيام عدة بمش�اركة طيران 

الجيش العراقي«.
وأض�اف أن »العملي�ة لغاي�ة أالن حقق�ت ضرب�ات نوعي�ة لمقرات 
ومعاقل داعش في المحافظة«، الفتا إلى أن »العمليات العسكرية البرية 
س�تنطلق نهاية الش�هر الجاري بمش�اركة الجيش العراقي والش�رطة 

وقوات البيشمركة«.
وأردف إبراهي�م قائال, ان تحرير قضاء الش�رقاط )جنوب الموصل( 
من س�يطرة مسلحي »داعش« س�يكون منطلقا لتحرير مدينة الموصل 

التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« منذ عام.
وأشار إلى إن »أكثر من فوجين سيشاركان بعمليات تحرير الموصل, 
وهم مسلحين باألسلحة المتوسطة والثقيلة«, الفتا الى ان »القوات التي 
ستشارك مشكلة من ابناء العشائر والحشد الشعبي وحرس البيشمركة, 
وق�وات مكافح�ة اإلره�اب والش�رطة االتحادية«, موضحا أن »مس�ك 

األرض بعد عملية التحرير سيقع على عاتق أبناء محافظة نينوى«.
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الغائب يف مهرجان احلشد الشعبي!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

كان على منظم�ي مهرجان 
الحشد الش�عبي بمناسبة مرور 
وظه�ور  تأسيس�ه  عل�ى  ع�ام 
فت�وى الجه�اد الكفائ�ي دعوة 
الذين  والمقاتلي�ن  المجاهدي�ن 
الرص�اص وهو  واكبوا مش�هد 
يتلو س�ورة الفت�ح على رؤوس 
السياس�ين  ولي�س  الدواع�ش 
يرت�دون  وه�م  ظه�روا  الذي�ن 
بلغة  االنيقة ويتحدثون  البدالت 
الثوار عن الحش�د والمسؤولية 
العظي�م  والقت�ال  الوطني�ة 
ض�د داع�ش!. كمحل�ل ومتابع 
ومعاص�ر لمش�روع المعارضة 
العراقية في زمن النظام السابق 
اجد ان المهرجان خال من اللمعة 
المفترضة التي تدفعه ألن يكون 
المهرجان األول كما كان معوالً 
عل�ى ذل�ك م�ن قب�ل المنظمين 
السياس�يين  ظه�ور  لك�ن 
بالب�دالت االنيقة افش�ل البهجة 
واطف�أ اللمع�ة وغي�ب الرجال 

الحقيقيين!.
المقاتلين  انتظر وجود  كنت 
ف�ي  العس�كريين  الق�ادة  م�ن 
الجي�ش العراقي وقادة الحش�د 
اس�ماء  وان���تظ�ر  الش�عبي 
وقي�ادات ورت�ب عس�كرية في 
المقاومة الوطنية واالس�المية 
العراقي�ة تظه�ر الول م�رة في 

اط�ار العمل الجه�ادي الكفائي 
للعراقيي�ن في مواجه�ة تنظيم 
داعش وه�م يحييون المهرجان 
ويقدمون انفس�هم ق�ادة لالمة 
ورج�اال اش�داء كم�ا ه�م فعليا 
الى الناس ويتع�رف العالم على 
رج�ال المقاوم�ة العراقية لكن 
ذل�ك ل�م يحص�ل وراين�ا نفس 
الدولة  الرج�ال الس�ابقين ف�ي 
العراقي�ة ومنهم م�ن كان جزءا 
الت�ي  الس�ابقة  القي�ادات  م�ن 
ل�دى الن�اس عليه�م مالحظات 
ف�ي االداء يتص�درون المش�هد 
المهرج�ان  ع�ن  ويتحدث�ون 

والحشد والفتوى.
الحش�د  هيئ�ة  عل�ى  كان 
الش�عبي ان تدعو الس�يد هادي 
مش�غوال  كان  وان  العام�ري 
ف�ي عملي�ات التص�دي لداعش 
ليتحدث عن المقاومة االسالمية 
العراقي�ة وبط�والت ب�در وهم 

يخترق�ون الخط�وط االمامي�ة 
للع�دو الداعش�ي ولي�س دعوة 
اصح�اب الب�دالت االنيق�ة م�ن 
الذين لم يسمعوا ازيز الرصاص 

ولم يشموا رائحة البارود.

الش�عبي  الحش�د  هيئ�ة  ان 
مجاهديه�ا  م�ع  قص�رت 
ومقاتليه�ا حي�ن غيب�ت البطل 

والقائد والحش�دي ال�ذي رابط 
وقدم�ت  القت�ال  س�وح  ف�ي 
وجعل�ت  عليه�م  السياس�يين 
السياس�يين ه�م المقاتلين في 
حي�ن يع�رف القاص�ي والداني 

ان بعض السياس�يين هم الذين 
اوصلونا الى الوضع السياس�ي 
ال�ذي  والعس�كري  واالمن�ي 

وصلن�ا الي�ه اليوم ولوال س�وء 
المستش�ري  والفس�اد  االداء 
ف�ي  مستش�ريا  كان  ال�ذي  او 
اجه�زة الجي�ش والمؤسس�ات 
االمنية الس�ابقة قبل اصالحات 

رئي�س ال�وزراء لم�ا وصلنا الى 
مهرجان كمهرج�ان مرور عام 
على تاس�يس الحش�د الش�عبي 

له�ذا كان الب�د م�ن وضع خط 
احم�ر على البع�ض الذي حضر 
لكي نض�ع تاليا خطا احمر على 
دع�وة مث�ل ه�ؤالء المجاهدين 
في القصور!. ان الحشد الشعبي 

مس�الة وطنية وفتوى ش�رعية 
وليس مسالة طائفية او مسالة 
ف�ي  اال  بالحكوم�ة  مرتبط�ة 

اط�ار تنظيم عالقة ه�ذه القوة 
العس�كرية والش�عبية الكبي�رة 
بالدول�ة العراقية له�ذا كان البد 
من تحرير الحش�د الش�عبي من 
كل مايثقل�ه ال�ى االرض ويعزز 

المس�توى  ف�ي  رصي�ده  م�ن 
عناص�ر  واول  الع�ام  الش�عبي 
تحرير الحش�د الشعبي اخراجه 
التوظيف الحزبي  من مش�اريع 

والسياسي الخاص.
لقد اسس االمام السيستاني 
هذا الحشد الشعبي المبارك لكي 
العراقي  الش�عب  ابن�اء  ينخرط 
كل�ه ف�ي عملي�ة تحري�ر كافة 
االراضي العراقية المغتصبة من 
قبل المشروع االقليمي الداعشي 
ولم يكن في ذهن الرجل انش�اء 
هيئة شعبية تعنى بتحرير هذه 
االراض�ي العراقية على اس�اس 
طائفي الن الس�يد السيس�تاني 
فك�رة  الش�يعية  الهوي�ة  كم�ا 
لل�ه وللناس  خالص واخ�الص 
وليس فكرة لتقس�يم الوطن او 
تدميره وهو مش�روع االقليمي 

الذي تنهض به داعش.
االم�ام  فت�وى  ف�ان  ل�ذا 

نتح�رك  ان  يج�ب  السيس�تاني 
عل�ى اساس�ها وف�ق الخلفي�ة 
الفكرية والسياسية واالخالقية 
والشرعية التي انطلقت من بيت 
االمام ف�ي النجف وس�رت كما 

تس�ري الروح ف�ي حركة االمة 
وارادة المقاتلين.

كان عل�ى مهرجان الحش�د 
كتاب�ا  يس�تدعي  ان  الش�عبي 
وخب�راء  سياس�يين  ومحللي�ن 
الخطاب�ي  المهرج�ان  ويح�ول 
ال�ذي اعت�اد المواط�ن العراقي 
عل�ى وجوهه ولغته السياس�ية 
يناق�ش  ال�ى مؤتم�ر حقيق�ي 
المس�الة الحش�دية بكل ابعاده 
ويحق�ق  وقضاي�اه  وملفات�ه 
الغاية التي انطلق على اساسها، 
ومن هنا ارى ان الهيئة الحشدية 
ل�م توف�ق ف�ي تقدي�م الذكرى 
السنوية االولى لتاسيس الحشد 
الش�عبي بالش�كل ال�ذي يج�ب 
ان تك�ون علي�ه وق�دم الهيئ�ة 
بوصفها مؤسس�ة غي�ر قادرة 
على النهوض بمهمة باسلة مثل 
مهمة العمل العسكري والفدائي 

والجهادي في مواجهة داعش.
اعتقد ان الغائب في مهرجان 
الحش�د الش�عبي س�يكون ه�و 
المعادل�ة  ف�ي  االول  العنص�ر 
االمني�ة والسياس�ية في العراق 
ق�رار  وس�يكون ه�و صاح�ب 
ادارة الدول�ة العراقي�����ة في 
المس�تقبل الن المقاوم�ة ه�ي 
العنوان االول والمش�روع االول 
الذي سيبني البلد ويقدم العراق 
بع�د التخل�ص م�ن داع�ش بلد 

حرية وموطن فداء.

هيئة ثانية للجنايات تباشر أعمالها في ناحية العلم

استئناف صالح الدين: توجيهات بإعادة افتتاح
 مقر الرئاسة يف تكريت

     المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

أعلنت اس�تئناف صالح الدين عن 
ص�دور توجيه�ات قضائي�ة بإعادة 
افتت�اح مقرها ف�ي مدين�ة تكريت، 
لمحكم�ة  ثاني�ة  هيئ�ة  أن  مؤك�دة 
أعماله�ا مؤخراً،  باش�رت  الجنايات 
وشددت في الوقت ذاته على أن اغلب 
محاكم المحافظة تعمل في مواقعها 
األصلي�ة إال أرب�ع منه�ا ال ت�زال في 

مقار بديلة.
وقال رئيس االس�تئناف القاضي 

»الهيئ�ة  إن  حم�دان  مش�حن  عب�د 
الثانية لمحكمة جنايات صالح الدين 

باشرت أعمالها في ناحية العلم«.
وتاب�ع حم�دان أن »ه�ذه الهيئة 
الت�ي خصص مقر له�ا بالتعاون مع 
الجه�ات المحلي�ة، تلق�ت العديد من 
الدعاوى خ�الل األيام الماضية وأخذ 
مستوى الحسم فيها يتصاعد بشكل 
ملحوظ«. وكش�ف ع�ن »توجيهات 
ص�درت من مجلس القض�اء األعلى، 
بمباش�رة عمل رئاس�ة االس�تئناف 
بمقره�ا األصلي ف�ي مدينة تكريت، 

بعد أن كانت في الدجي�ل«، الفتاً إلى 
أن »األي�ام المقبل�ة ستش�هد إع�ادة 
أس�وة  االس�تئناف  رئاس�ة  افتت�اح 
بدوائر الدولة األخرى الموجودة في 

مركز المحافظة«.
وش�دّد رئي�س االس�تئناف عل�ى 
»ع�دم وج�ود محكم�ة معطل�ة في 
ص�الح الدي�ن فال�كل يعم�ل اما في 

مقره األصلي أو البديل«.
ونّوه إل�ى أن »المحاكم التي تقع 
مقراته�ا في مناطق تش�هد عمليات 
عس�كرية تباش�ر أعمالها في مدينة 

الدجي�ل وتق�دم خدماته�ا للمواطن 
العراقي وبشكل سلس انسيابي«.

وأوض�ح حمدان أن »هن�اك أربع 
محاكم فق�ط تعمل في مق�ار بديلة 
والصيني�ة  وال�دور  بيج�ي  وه�ي 

والشرقاط«.
وأكمل رئيس االستئناف قائالً إن 
»الموقوفي�ن مودع�ون ل�دى مراكز 
الش�رطة الموج�ودة ف�ي المناط�ق 
المح�ررة، أو المق�ار البديلة بش�كل 
كام�ل وتنظ�ر دعاواه�م م�ن قب�ل 

القضاة المختصين«.

الغبان يكرم الفريق االستخباري املسؤول 
عن ضبط ثامن عجالت مفخخة

     بغداد / المستقبل العراقي

ك�ّرم وزي�ر الداخلي�ة محمد 
الفري�ق  األح�د،  أم�س  الغب�ان، 
ع�ن  المس�ؤول  االس�تخباري 
كش�ف وضب�ط ثم�ان عج�الت 
مفخخة قب�ل وصولها ألهدافها.

وقال�ت ال�وزارة في بي�ان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »وزي�ر الداخلية محمد الغبان 
التق�ى بوكي�ل الوزارة لش�ؤون 
والتحقيق�ات  االس�تخ��بارات 
االتحادية سمير حداد ومدير عام 
استخبارات مكافحة إرهاب بغداد 
وعدد من ضباط االستخبارات«. 
وأضافت، أن »اللقاء شهد تكريم 
عدد م�ن ضب�اط االس�تخبارات 
مخطط�ات  أحبط�وا  الذي�ن 
العصابات اإلرهابية التي حاولت 
إدخ�ال س�بع عج�الت مفخخ�ة 
من قضاء النخي�ب الى محافظة 

كرب�الء فض�ال عن ضب�ط عجلة 
مفخخ�ة ف�ي العاصمة بغ�داد«، 
مؤك�دة أن »الوزي�ر يعم�ل على 
متابعة األشخاص الذين يقومون 
بجهد مميز خالل عملهم األمني«. 
الضب�اط  عاه�د  جانبه�م  م�ن 
المكروم�ون، أن »ه�ذا التكري�م 

سيكون حافزا للجميع«.  وكانت 
المرجعي�ة الدينية العليا أش�ادت 
االس�تخبارات  ضب�اط  بجه�ود 
الذي�ن ضبطوا س�يارات مفخخة 
ف�ي كرب�الء كان ي�روم تنظي�م 
»داع�ش« تفجيرها في العاصمة 
اس�ماها  عملي�ة  ضم�ن  بغ�داد 

أن  يذك�ر  رمض�ان«.   »غ�زوة 
القوات األمنية تمكنت من ضبط 
ثمان سيارات مفخخة عند مدخل 
مدين�ة كرب�الء، كان س�ائقوها 
الس�لطات  اعت���قلته�م  الذي�ن 
يروم�ون الدخول به�ا الى داخل 

المدينة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، 
أم�س االح�د، انه�ا ق�ررت ف�رض 
اجراءات جديدة بحق العجالت التي 
ال تحم�ل لوح�ات تس�جيل متمثلة 
عازي�ًة  كام�اًل،  ش�هراً  بحجزه�ا 
اتخاذها ذلك القرار بسبب استغالل 
تل�ك المركب�ات من قب�ل المجاميع 
الجريم�ة  وعصاب�ات  االرهابي�ة 
المنظمة في تنفيذ عمليات التفجير 
والقت�ل والخط�ف والس�رقة بحق 
المدنيي�ن والق�وات االمني�ة. وقال 
بغ�داد  عملي�ات  باس�م  المتح�دث 
العميد س�عد مع�ن في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إنه »بالنظر لما تمثله العجالت التي 
ال تحمل لوح�ات تس�جيل )ارقام( 
م�ن مخاط�ر عل�ى الوض�ع االمني 
م�ن خ�الل اس�تخدامها م�ن قب�ل 
الجماعات االرهابية بعد تفخيخها، 
واس�تخدامها م�ن قب�ل عصاب�ات 
المنظم�ة ف�ي عملي�ات  الجريم�ة 
 _ المس�لح  الس�طو   _ )الخط�ف 
التسليب( واالعتداء على السيطرات 
والمرابطات التابعة للقوات االمنية 
من خ�الل اطالق النيران بواس�طة 
االس�لحة الكاتم�ة للص�وت، تقرر 
منع حركة هذه العجالت باستثناء 
التي تحم�ل اوراقا ثبوتي�ة تبين ان 
صاحبها يقوم باجراءات التس�جيل 
خالل اوقات الدوام الرسمي فقط«. 
ولف�ت الى ان�ه »خالف ذلك س�يتم 
حج�ز العجلة لمدة ش�هر كامل من 
قبل مف�ارز قوات الجي�ش العراقي 
والنج�دة  والش�رطة  والس�يطرات 
وحماية المنش�أت فض�ال عن باقي 
التشكيالت االمنية«. وأردف العميد 
مع�ن ان »هناك اش�خاصا يعمدون 
ايض�ا عل�ى اخف�اء بع�ض معال�م 
العج�الت منه�ا صب�غ العجل�ة او 
اخفاء معالم لوحاتها ، وعليه سيتم 
محاسبتهم وحجز مركباتهم لشهر 
كامل ايضا في حال تم ضبطهم من 

قبل مفاصل القوات االمنية«.

احلجز شهرًا كاماًل 
للمركبات التي ال حتمل 

لوحات تسجيل 

قناص االحتادية يطيح بـ »6« عنارص
 من »داعش« يف الرمادي

     بغداد / المستقبل العراقي

الش�رطة  أف�اد مص�در ف�ي قي�ادة 
االتحادية، أمس األحد، بأن ستة عناصر 
م�ن تنظي�م )داع�ش( قتل�وا برصاص 
»قن�اص االتحادية« في منطقة حصيبة 
الش�رقية، ش�رقي الرم�ادي،)110 ك�م 
غرب بغ�داد(، فيما أش�ارت إل�ى تدمير 
ثالث عج�الت كان يس�تخدمها عناصر 

التنظيم.
م�ن  »قناص�اً  إن  المص�در،  وق�ال 
مغاوي�ر االتحادية المش�هور ب�)قناص 
االتحادي�ة( تمك�ن، ظه�ر الي�وم، م�ن 

رصد تح�ركات لعناصر تنظيم )داعش( 
ف�ي منطقة حصيبة الش�رقية، )12 كم 
ش�رقي الرمادي(، أسفر عن مقتل ستة 
عناص�ر م�ن تنظيم )داع�ش( برصاص 

القناص«.
وأض�اف المص�در ال�ذي طل�ب عدم 
الكش�ف عن أس�مه، أن »قوة من كتيبة 
صواريخ الرد السريع تمكنت من تدمير 
ثالث عج�الت كان يس�تخدمها عناصر 
التنظي�م مثبت�ة عليها منص�ات إلطالق 

الصواريخ«.
وكانت قي�ادة العمليات المش�تركة، 
أعلنت، في )ال�17 م�ن أيار 2015(، عن 

توجي�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد 
العام للقوات المس�لحة، حيدر العبادي، 
والفصائ�ل  الش�عبي،  الحش�د  هيئ�ة 
لتحري�ر  االس�تعداد  كاف�ة،  المجاه�دة 
الرمادي من )داع�ش(، وفي حين عدت 
أن معرك�ة تحري�ر األنب�ار وباقي مدن 
العراق يتطلب »تعبئة ش�املة« يش�ارك 
فيها أبناء العراق جميعاً وفي مقدمتهم 
الش�عبي  والحش�د  المس�لحة  الق�وات 
وأبناء العشائر، أكدت أنها معركة »فكر 
وإرادة وصبر وحماسة«، ودعت الجميع 
للتكات�ف وتقديم ه�دف »التحرير« على 

باقي األولويات.

     بغداد / المستقبل العراقي

البصرة ماجد  نفى محافظ 
م�ن  أي  اعتق�ال  النص�راوي, 
المتظاهري�ن المش�اركين في 
التظاهرة السلمية التي خرجت 
الخدم�ات  بتوفي�ر  للمطالب�ة 
الحاص�ل  النق�ص  وتعوي�ض 

بالتيار الكهربائي.
النصراوي  الدكت�ور  وق�ال 
ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أنه »ال 
صحة لالنب�اء التي تحدثت عن 
وج�ود معتقلي�ن ف�ي صفوف 
المتظاهري�ن« مبينا ان »هناك 
ستة اش�خاص في منطقة أبو 
الخصي�ب تم اعتقاله�م بتهمة 
الكهرباء وقريبا  العبث بشبكة 
سوف يتم اطالق سراحهم بعد 
اخذ التعه�دات منه����م بعدم 

تكرار ه���ذه ال��حادثة«.
ان  النص�رواي  واض�اف 
»االنباء التي تحدثت عن اعتقال 
عددا م�ن المتظاهري�ن بحجة 
المس�ؤولين  عل�ى  تجاوزه�م 
امر  المحافظة  الحكوميين في 
غير صحيح وانب�اء عارية عن 
الصحة مش�يرا الى عدم وجود 

معتقلين بهذا الخصوص«.
»ق�دم  أن�ه  إل�ى  وأش�ار 
بصورة  طلباتهم  المتظاهرون 

ديمقراطية وت�م التعامل معها 
ب�كل احت�رام ونحن نق�در هذا 
الن�وع من االحتج�اج ونتعامل 
مع�ه بحس�ن نوايا بم�ا يخدم 
للبصرة  الخدمات  افضل  تقديم 
الجه�ود  تكات�ف  خ�الل  م�ن 
جميعها, الفتا الى ان التظاهرة 
كانت سلمية وان التعامل معها 

كان سلميا أيضا«.
ان  الن���ص�راوي  وتاب�ع 
»المحافظ�ة ل�م تحص�ل على 
موازنة خالل العام السابق، كما 
لم توافق وزارة التخطيط لغاية 
اآلن على إدراج مشاريع جديدة 
له�ا خالل العام الحالي بس�بب 
حال�ة التقش�ف المال�ي الت�ي 
البالد مجددا مطالبته  تشهدها 
بزي�ادة حص�ة المحافظ�ة من 
لح�ل  دوالر  البت�رو  مش�روع 

بعض اإلشكاالت«.

     بغداد / المستقبل العراقي

المس�يحية  الديان�ات  اوق�اف  دي�وان  أك�د 
وااليزيدي�ة والصابئ�ة المندائية، الي�وم االحد، 
أن نائ�ب رئي�س وزراء النظ�ام الس�ابق طارق 
عزي�ز الذي توفي الجمعة قبل الماضية لم يمثل 
المس�يحيين ف�ي زم�ن النظ�ام الس�ابق، فيما 
اش�ار الى أن عزيز سخر كفاءته وخبرته خدمة 

لسياسات ذلك النظام.
وق�ال رئيس الديوان رعد كجة جي في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»نائب رئيس وزراء النظام الس�ابق طارق عزيز 
لم يك�ن يمثل مس�يحيي العراق باي ش�كل من 
االش�كال في زمن النظام السابق«، موضحاً انه 
»كان قد سخر كفائته وخبرته السياسية خدمة 

لسياسات ذلك النظام«.
وأضاف كجة جي أن »تلك السياسات ادت الى 
حروب ومآسي عانى ويعاني منها كافة أطياف 
الش�عب العراق�ي ومنهم المس�يحيين س�ابقا 
وحالي�ا، كما أدت الى مقت�ل وفقدان األالف من 

المسيحيين بسب ذلك، فضال عن انها كانت أحد 
األسباب الرئيسية لبداية هجرتهم خارج العراق 
هرب�ا من الحروب العبثية والخدمة العس�كرية 

األلزامية والجيش الشعبي«.
واك�د أن »عزيز لم يقدم ش�يئا للمس�يحيين 
ط�وال فت�رة وجوده ف�ي الحكم«، مش�يرا الى 
ان�ه »لم يحرك س�اكن خ�الل تأمي�م ومصادرة 
الم�دارس والمؤسس�ات المس�يحية االخ�رى، 
ضم�ن ما يس�مى بالحمل�ة االيماني�ة التي قام 
به�ا النظام الس�ابق بعد احت�الل الكويت ورفع 
وازال�ة الرموز التي توحي والش�بيهة بالصليب 

من االبنية«.
وأردف كج�ة ج�ي »كان م�ن نتائ�ج ه�ذه 
الحملة األيمانية أثارة التعصب والتش�دد الديني 
ض�د المس�يحيين واالنتق�ام منهم بأس�تهداف 
60 كنيس�ة وأستش�هاد مطران أبرشية الكلدان 
ف�ي الموص�ل وعدد من رج�ال الدي�ن والمئات 
من المس�يحيين بعد الع�ام 2003 في الموصل 
وبغ�داد وكرك�وك، مما أدى الى ن�زوح وهجرة 
األالف األخرى منهم الى داخل وخارج العراق«.

حمافظ البرصة ينفي اعتقال أي من املتظاهرين 
يف ايب اخلصيب

الوقف املسيحي: طارق عزيز ال يمثل املسيحيني 

الحشد الشعبي مسألة وطنية وفتوى شرعية وليس مسألة طائفية او مرتبطة بالحكومة

     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظة ص�الح الدي�ن، أمس 
األحد، عن افتتاح مركز لتدريب منتس�بين قوات 
الش�رطة ف�ي المحافظة وس�ط مدين�ة تكريت، 
)170 كم شمال بغداد(، فيما أشار إلى أن الوجبة 
األولى شملت فوجي الطوارئ وشرطة يثرب، أكد 
أن المرك�ز التدريبي يفتت�ح ألول مرة في تكريت 

بعد تحريرها من عناصر تنظيم )داعش(.
وق�ال رئيس مجل�س محافظة ص�الح الدين 
احم�د الكري�م، إن »مجل�س صالح الدي�ن افتتح 
مرك�زاً لتدري�ب منتس�بين ق�وات الش�رطة في 
محافظة صالح الدين وس�ط تكري�ت«، مبيناً أن 
»ال�دورة التدريبية لكل وجبة من قوات الش�رطة 

تستمر شهراً واحداً«.
وأض�اف الكري�م، أن »ق�وات الش�رطة بدأت 
بإدخال الوجبة األولى من المنتسبين التي شملت 
فوجي الطوارئ وش�رطة يثرب«، مش�يراً إلى أن 
»925 عنصراً أمنياً من منتسبين شرطة محافظة 

صالح الدين دخلوا بالوجبة التدريبية األولى«.
وتاب�ع الكري�م، أن�ه »زار المرك�ز التدريب�ي 
لإلط�الع على جميع مرافقه«، مؤكداً أن »المركز 
التدريب�ي لمنتس�بي قوات الش�رطة يفتتح ألول 
مرة في تكريت بعد تحرير المحافظة من عناصر 

تنظيم )داعش(«.

صالح الدين تفتتح أول مركز لتدريب الرشطة
 وســط تـكـريـت
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير االعمار واالس�كان طارق الخيكاني عن تخصيص %5 من المجمعات الس�كنية التي 
تنفذها الوزارة لعوائل شهداء الحشد الشعبي. وقال الخيكان على هامش ترؤسه االجتماع الدوري 
للمجل�س الوطني لالس�كان بحضور االمين الع�ام لألمانة العامة لمجلس ال�وزراء ورئيس الهيئة 
الوطنية لالستثمار ونائب محافظ بغداد وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية إن ابطال 
الحشد الشعبي يستحقون منا كل الدعم واالهتمام خاصة اللذين قدموا ارواحهم فداء للوطن ولهذا 
قرر المجلس تخصيص جزء من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة لعوائلهم تقديراً لتضحياتهم 
الغالية.واض�اف كما تم تخصيص %5 من الوحدات الس�كنية التي تنفذها الوزارة لموظفي وزارة  

االعمار واالسكان لعدم تخصيص اي قطع اراضي او وحدات سكنية لهم منذ عام 2003.
وأوضح الوزير تم في االجتماع ايضا مناقشة التصميم االساس لمحافظة بغداد الذي سيساهم 
ح�ال انج�ازه في تخصيص قطع االراضي المالئمة لبناء مجمعات س�كنية ف�ي بغداد, أضافة الى 

مناقشة باقي المواضيع المدرجة على جدول االعمال.

االعامر ختصص وحدات سكنية لعوائل شهداء احلشد الشعبي

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يحاول تنظيم »داعش« بش�تى 
العس�كري  الزحف  الطرق عرقل�ة 
المرتق�ب ص�وب الفلوج�ة, رأس 
األفعى, بحس�ب ما وصفه�ا قادة 
الحش�د الش�عبي, فلم يجد طريقة 
م�ن  المدنيي�ن  من�ع  أفض�ل م�ن 

الخروج  من المدينة.
وفيما يش�ير قيادي في الحشد 
خ�روج  ع�دم  أن  إل�ى  الش�عبي 
المدنيين العزل وارء تاخير اقتحام 
الفلوجة, مبينا أن الحش�د الشعبي 
حريص على حفظ دماء العراقيين 

وعدم تعريض حياتهم للخطر.  
وج�اء الحدي�ث ع�ن الفلوج�ة 
بمحافظ�ة االنبار ف�ي الوقت الذي 
االس�تعدادات  انته�اء  ع�ن  أعل�ن 
العس�كرية القتح�ام الرمادي التي 
تحت س�يطرة«داعش« منذ ش�هر 

تقريبا.
بمدين�ة  عي�ان  ش�هود  وق�ال 
الفلوج�ة, إن »200 أس�رة حاولت 
الفلوج�ة،  مدين�ة  م�ن  الخ�روج 
لكن عناص�ر تنظيم داع�ش قاموا 
باالعتداء بالضرب والسب والشتم 

على بعض تلك األسر«.
وأض�اف الش�هود أن »عناص�ر 
التنظي�م منع�وا تل�ك األس�ر م�ن 
الخروج من المدينة الس�تخدامهم 

كدروع بشرية«.
وأكد األمين الع�ام لمنظمة بدر 
ه�ادي العامري ، ف�ي 11 حزيران 
2015، ان عملي�ات تحري�ر مدينة 
الفلوج�ة لم تبدا، عازيا س�بب ذلك 
الى فسح المجال الهاليها بالخروج 
بع�د مطالبة رئيس ال�وزراء بذلك، 

فيم�ا نف�ى توقف عملي�ات تحرير 
الرمادي.

وفي هذا الص�دد, قال المتحدث 
باس�م هيئة الحش�د الشعبي كريم 
الن�وري، »تأخرنا ع�ن التقدم نحو 
العط�اء  ه�و  لتحريره�ا  االنب�ار 
رسالة طيبة وفرصة الهل الفلوجة 
للخ�روج من المدين�ة, الننا النريد 
قتل االنس�ان وانما لتحرير االرض 
من مغتصبيها«, مبينا ان »الحش�د 
ليس بطيئ�ا في تحري�ر المناطق، 
وانم�ا االنب�ار كبيرة وتع�ادل ثلث 

مساحة العراق«.
وأضاف أن »الحشد الشعبي بدأ 
بتحرير 10 االف كيلو متر, ووصلنا 
ال�ى الثرثار ومس�احة كبيرة غرب 
تكري�ت والى النباعي والكس�ارات 
وال�ى منش�أة المثن�ى، وم�ا زلن�ا 
مس�تمرين بالتقدم », مش�يرا الى 
ان الحشد ال يقاتل، بل يطارد العدو 

ويالحقه«.
المحيط�ة  المناط�ق  وتش�هد 
بقض�اء الفلوجة التابعة لمحافظة 
االنب�ار مع�ارك عنيف�ة تخوضه�ا 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
ومتطوعو العش�ائر لتطهيرها من 
عصاب�ات داعش، في وق�ت يزداد 
الخن�اق المف�روض عل�ى عم�وم 
مدينة الرم�ادي تمهي�داً لطرد تلك 

العصابات من احيائها.
من جانب أخر, أعلنت الش�رطة 
االتحادية، مقتل س�تة عناصر من 
عصابات داع�ش اإلرهابية على يد 
قناص االتحادية في قاطع حصيبة 

الشرقية في محافظة االنبار.
الش�رطة  قي�ادة  وقال�ت 
االتحادي�ة، في بي�ان صحفي ، إن 

الس�ريع  ال�رد  صواري�خ  »كتيب�ة 
دمرت 3 عج�الت للع�دو وقتلت 6 
المغاوير  دواعش برصاص قناص 
المش�هور بقن�اص االتحادي�ة في 

قاطع حصيبة الشرقية«.
بدوره�ا, قالت قي�ادة عمليات 
قاط�ع  ف�ي  قواته�ا  ان  بغ�داد، 
عملي�ات الكرم�ة ش�مال ش�رقي 

مدينة الفلوجة تمكنت من قتل 30 
إرهابياً وضبط 50 عبوة ومعالجة 

15 منزال مفخخا.
ولفت بيان للقيادة إلى إن »فوج 
استطالع قيادة عمليات بغداد وفي 
عملي�ة بطولية تمكن م�ن قتل 25 
ارب�ع عج�الت  ارهابي�ا، وتدمي�ر 
تحمل احادي�ة، وضبط كميات من 

االسلحة واالعتدة والمتفجرات في 
منطقة البو سودة في الكرمة«.

واضاف البيان ان »الفوج االول 
ف�ي ل�واء مغاوي�ر الفرق�ة )11( 
تمك�ن من قت�ل خمس�ة ارهابيين 
وضب�ط معم�ل للتفخي�خ ضم 50 
عب�وة ناس�فة و 15 جل�كان مواد 
متفج�رة، و 25 مس�طرة تفجي�ر، 

ف�ي مناطق مختلف�ة ضمن قاطع 
الكرمة ايضا«.

واوضح البيان »كم�ا تم تدمير 
االرهاب�ي  لداع�ش  اوكار  ثالث�ة 
مفخخ�اً،  من�زالً   11 ومعالج�ة 
وتدمي�ر تس�ع عج�الت مختلف�ة 
االنواع وآلي�ة مدرعة اخرى ضمن 

نفس القاطع«.

وع�ن معركة تحري�ر الرمادي, 
كشف معاون قائد الفرقة الذهبية 
الثالثة ف�ي محافظة االنبار العميد 
عب�د االمي�ر الخزرجي، ع�ن انهاء 
الفرقة لتحرير  جميع اس�تعدادات 
مدين�ة الرم�ادي، فيم�ا اش�ار الى 
وص�ول اس�لحة ومع�دات حديثة 

لمنطقة حصيبة الشرقية.
»ق�وات  ان  الخزرج�ي،  وق�ال 
الفرق�ة الذهبي�ة )جه�از مكافحة 
االرهاب( انهت جميع استعداداتها 
للمشاركة الى جانب القوات االمنية 
والحشد الشعبي في معركة تحرير 
مدين�ة الرم�ادي من دن�س تنظيم 

داعش االرهابي واالجرامي«.
واضاف الخزرجي ان »تعزيزات 
م�ن االس�لحة والمع�دات الحديثة 
وصلت الى تلك القوات في منطقة 
حصيب�ة لتعزي�ز الق�وات االمني�ة 
ودعم زخم المعركة ضد التنظيم«.

ووصف عض�و مجل�س االنبار 
4 حزي�ران  فرح�ان محم�د، ف�ي 
مدين�ة  تحري�ر  عملي�ات   ،2015
الرمادي ب�«البطيئة جدا«، مش�يرا 
ال�ى ع�دم وج�ود تق�دم للق�وات 

االمنية نحو مركز المدينة.
وأعلن�ت وزارة الدفاع، في )30 
االمني�ة  الق�وات  أن   )2015 اي�ار 
والحش�د الش�عبي أغلق�وا مناف�ذ 
هروب عناصر تنظيم »داعش« في 

مدينة الرمادي.
فيم�ا أعلن قائد ش�رطة األنبار 
الل�واء ه�ادي رزي�ج، ع�ن الب�دء 
بخطة لتضيي�ق الخناق على مدينة 
الرمادي من الجه�ة الغربية، مبينا 
ان ه�ذه الجه�ة هي احد األس�وار 

المهمة للمدينة.

عمليات بغداد تطيح بعدد كبير من اإلرهابيين خالل تطهير الكرمة

»داعش« يلوذ باملدنيني لتأخري معركة الفلوجة.. و»الذهبية«: سنقتحم الرمادي
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من المق�رر أن تجري انتخابات 
رئاس�ة إقليم كردستان العراق في 
ال��20 من ش�هر آب المقب�ل، لكن 
مفوضي�ة االنتخاب�ات اس�تبعدت 
إجراء االنتخابات ف�ي هذا الموعد 
ف�ي  عدي�دة،  صعوب�ات  بس�بب 
وق�ت يؤكد حزب االتح�اد الوطني 
الكردستاني أهمية إجراء تعديالت 

على  صالحيات رئاسة اإلقليم. 
وأعلن في اربي�ل عاصمة اقليم 
تحدي�د  ع�ن  الع�راق  كردس�تان 
العش�رين م�ن آب المقب�ل موعًدا 
إلجراء انتخاب رئيس االقليم، بينما 
ل�م يعرف بعد في ما اذا كان رئيس 
االقلي�م الحال�ي مس�عود بارزاني 
سيترش�ح له�ا، بينم�ا اعترض�ت 
المفوضية العلي�ا لالنتخابات على 

ه�ذا الموع�د مؤك�دة حاجتها الى 
180 يوًما الجراء االقتراع.

وقالت رئاسة اقليم كردستان إن 
رئيس اإلقليم مسعود بارزاني الذي 
تنتهي واليته يوم 19 آب المقبل، قد 
أصدر تعليمات�ه للجهات المختصة 
التخ�اذ التدابي�ر الالزم�ة إلج�راء 
االنتخابات في اليوم التالي 20 من 
الشهر نفسه تحاشًيا لحدوث فراغ 
رئاس�ي.وقال رئيس ديوان رئاسة 
اإلقليم فؤاد حس�ين في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن بارزاني ح�دد موعد االنتخابات 
اس�تناداً إل�ى قانون رئاس�ة إقليم 
ش�مال العراق الص�ادر عن برلمان 
اإلقليم ع�ام 2005 ، وطالب جميع 
األح�زاب السياس�ية بالعم�ل م�ن 
أج�ل إج�راء االقتراع بش�كل عادل 
وديمقراطي يتناس�ب مع المعايير 

الدولية من دون االش�ارة في ما اذا 
كان بارزاني سيرشح نفسه لهذه 
االنتخاب�ات. وكان بارزاني انتخب 
عام 2005 رئيس�اً لإلقليم من قبل 
مواطن�ي االقليم وانتخب�ه برلمان 
اإلقلي�م عام 2009 لدورة رئاس�ية 
جدي�دة انته�ت ع�ام 2013، إال أن 
البرلمان مدد فت�رة والية بارزاني 

إلى 20 أب 2015.
وم�ن جهت�ه، اش�ار المتح�دث 
إقلي�م  رئاس�ة  باس�م  الرس�مي 
كردس�تان أومي�د صب�اح إل�ى أن 
تحدي�د بارزاني موع�د االنتخابات 
يأت�ي ف�ي إط�ار القي�ام بواج�ب 
قانوني.  واضاف أن »قانون رئاسة 
إقليم كردس�تان يقض�ي بأن يحدد 
رئي�س اإلقليم موع�ًدا لالنتخابات 
الرئاس�ية قبل 60 يوًم�ا من انتهاء 
واليته لذا حدد رئي�س اإلقليم يوم 

العش�رين م�ن آب المقب�ل موعًدا 
لالنتخاب�ات«. لك�ّن مص�دراً ف�ي 
واالس�تفتاء  االنتخابات  مفوضية 
ف�ي اقليم كردس�تان اك�د صعوبة 
اج�راء االنتخاب�ات الرئاس�ية في 
الموعد الذي ق�رره رئيس االقليم، 
قائالً إن »المفوضية وفي الحاالت 
الطبيعي�ة بحاج�ة إل�ى 180  يوًما 
الالزم�ة  بالتحضي�رات  للقي�ام 
لالنتخابات في االقليم«، لكنه اشار 
ال�ى انه ف�ي الحاالت االس�تثنائية 
يمكن التحضي�ر لالنتخابات خالل 
90 يوًم�ا إذا قدمت حكومة اإلقليم 
الالزم�ة  الميزاني�ة  للمفوضي�ة 
الناحي�ة  م�ن  معه�ا  وتعاون�ت 
اللوجستية. ومن جهته، اكد حزب 
الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد 
بزعام�ة الرئيس العراقي الس�ابق 
إج�راء  ض�رورة  طالبان�ي  ج�الل 

تعدي�الت عل�ى صالحي�ات رئيس 
باس�م  المتح�دث  وق�ال  االقلي�م. 
الح�زب عماد أحمد عق�ب اجتماع 
للمكتب السياس�ي لالتحاد بمدينة 
بإشراف  الس�بت  امس  السليمانية 
بره�م صال�ح نائ�ب األمي�ن العام 
الوطن�ي  االتح�اد  »أن  لالتح�اد، 
م�ع النظ�ام البرلمان�ي، ويرى أنه 
م�ن األفض�ل اجراء تعدي�الت على 
صالحيات رئاسة االقليم وفي هذا 
الصدد س�يكون لالتحاد مشروعه 
الخاص، موضحاً بأنه تقرر تشكيل 
لجن�ة خاص�ة تضطل�ع بصياغ�ة 
مش�روع خ�اص باس�م االتح�اد. 
وكان بارزان�ي اعل�ن في التاس�ع 
من نيس�ان الماضي رفضه لتمديد 
واليته الرئاس�ية خارج القانون«.  
وكان برلمان كردس�تان ش�هد في 
25 آذار الماض�ي مش�ادة كالمي�ة 

بين نائبين من الحزب الديمقراطي 
بارزان�ي  بزعام�ة  الكردس�تاني 
ونائب من حركة التغيير المعارضة 
مصطف�ى  نوش�يروان  بزعام�ة 
تحولت بعدها إلى اشتباك باأليدي، 
اثر خالف وحول تمديد فترة والية 
رئاس�ة اإلقليم التي تنتهي في 19 

آب) اغسطس( المقبل. 
التغيي�ر  حرك�ة  عض�و  وكان 
النائب علي حمه صالح، أحد طرفي 
المشادة نشر مقاالً قبل أيام تحدث 
فيه عن عدم جدوى تمديد رئاس�ة 
بارزاني، األمر الذي واجه رفضاً من 
النائبين ناظم كبير ومردان خضر، 

عضوي الحزب الديمقراطي .  
وتق�ف خالفات سياس�ية وراء 
عدم التوص�ل التفاق بين األطراف 
حول تمدي�د فترة رئاس�ة اإلقليم، 
وكان  الحزب الديمقراطي بزعامة 

بارزاني ق�د احرز المرتب�ة األولى 
في انتخاب�ات برلمان اإلقليم، التي 
ج�رت ف�ي أيل�ول )س�بتمبر( عام 
2013، فيما حل�ت “حركة التغيير 
بزعام�ة مصطف�ى ثاني�ة وحزب 
الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد 

بزعامة جالل طالباني ثالثاً.
يذك�ر أن لجن�ة اع�داد دس�تور 
اقليم كردس�تان  بدأت في التاس�ع 
اعماله�ا  الحال�ي  الش�هر  م�ن 
الدس�تور، موضحة  بصياغة مواد 
أن المش�روع يتضمن تثبيت س�ت 
مواد دس�تورية من ضمنها النظام 
السياس�ي ودور الدي�ن في االقليم 
والفقرة المتعلق�ة بحدود االقليم. 
فاوضحت أن امامها مهلة 90 يوًما 
العداد الدستور، وإذا لم تتمكن من 
انهاء أعمالها في تلك المدة،  يمكن 

لبرلمان كردستان تمديدها.

بارزاين حيرج اإلقليم بإعالن موعد االنتخابات الرئاسية.. واملفوضية ترد: الوقت ال يكفي
االتحاد يطالب بتعديل صالحيات الرئيس

انطالق عملية تطهري املوصل من »داعش« هناية الشهر اجلاري
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بمحافظ�ة  األمني�ة  اللجن�ة  ح�ددت 
نين�وى, نهاي�ة الش�هر الج�اري موع�دا 
لتطهي�ر  العس�كرية  العملي�ة  النط�الق 
الموص�ل م�ن عصاب�ات »داع�ش« التي 
جثم�ت عل�ى صدرها من�ذ ع�ام تقريبا, 
وفيما تحدث�ت عن إس�تراتيجية فترة ما 
بع�د تحرير المدينة من اإلرهاب,أش�ارت 
إل�ى أن«قوات خاصة« مدعومة بالحش�د 
الشعبي والبيشمركة ستقتحم ثاني اكبر 

مدينة بالعراق.
وق�ال عضو اللجن�ة محم�د ابراهيم، 
إن »عملي�ات تحرير محافظة نينوى جواً 
م�ن تنظيم داعش انطلقت من�ذ أيام عدة 

بمشاركة طيران الجيش العراقي«.
وأضاف أن »العملية لغاية أالن حققت 
ضرب�ات نوعية لمق�رات ومعاقل داعش 
ف�ي المحافظة«، الفتا إل�ى أن »العمليات 
العس�كرية البرية س�تنطلق نهاية الشهر 
العراق�ي  الجي�ش  بمش�اركة  الج�اري 

والشرطة وقوات البيشمركة«.
وأردف إبراهيم قائال, ان تحرير قضاء 
الش�رقاط )جنوب الموصل( من سيطرة 
مسلحي »داعش« سيكون منطلقا لتحرير 
مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم 

»داعش« منذ عام.
وأش�ار إل�ى إن »أكث�ر م�ن فوجي�ن 
سيش�اركان بعملي�ات تحري�ر الموصل, 
وه�م مس�لحين باألس�لحة المتوس�طة 

والثقيل�ة«, الفت�ا ال�ى ان »الق�وات التي 
ستش�ارك مش�كلة م�ن ابن�اء العش�ائر 
والحش�د الش�عبي وحرس البيش�مركة, 
والش�رطة  اإلره�اب  مكافح�ة  وق�وات 
االتحادي�ة«, موضح�ا أن »مس�ك األرض 
بعد عملية التحرير سيقع على عاتق أبناء 

محافظة نينوى«.
من جان�ب أخر, أعلن مس�ؤول إعالم 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني س�عيد 
مموزيني، امس األحد، أن طيران التحالف 
الدول�ي تمك�ن من قت�ل 61 عنص�را من 
تنظيم »داعش« خالل هجوم جوي شرق 
مدينة الموصل، مبينا أن مسلحي التنظيم 
كانوا يس�تعدون لشن هجوم على مواقع 

للبيشمركة.

وقال مموزين�ي إن »طائرات التحالف 
شنت هجوما على تجمع لمسلحي داعش 
في منطق�ة بعش�يقة ش�رق الموصل«، 
مبينا أن »الهجوم أس�فر ع�ن مقتل نحو 

61 عنصرا من التنظيم«.
»المجموع�ة  أن  وأض�اف مموزين�ي 
كانت تس�تعد لش�ن هجوم عل�ى مواقع 
قوات البيش�مركة القريبة م�ن المناطق 

الواقعة تحت سيطرة داعش«.
في الغضون, كشفت مصادر  إعالمية 
من داخ�ل الموصل عن »إص�دار التنظيم 
اإلرهاب�ي فتاوى غريبة بمناس�بة حلول 
ش�هر رمضان المبارك منها منع النس�اء 
من الخروج أثناء ساعات الصيام،وإغالق 
المح�ال التجاري�ة أخر عش�رة أي�ام من 

الشهر الفضيل ». 
وشدد التنظيم ان على »من ترغب من 
النساء بالخروج فان ذلك يكون بعد صالة 
المغرب،ش�ريطة مرافقته�ا من قبل احد 

اقاربها من الذكور. 
وج�اء ف�ي فت�وى التنظي�م اإلرهابي 
الخاصة ببط�الن الصيام »ان من ال يحب 
التنظي�م ف�ي الع�راق والش�ام ال يقب�ل 
صيامه،حي�ث لي�س ل�ه م�ن الصي�ام اال 

الجوع والعطش«. 
يش�ار الى ان تنظيم داع�ش االرهابي 
التكفيري�ة  الفت�اوى  م�ن  الكثي�ر  ل�ه 
الحالق�ة  مح�ال  غل�ق  الظالمية،منه�ا 
الرجالي�ة ومن�ع تقصي�ر الش�عر وإزالة 
كاف�ة الالفت�ات واإلعالن�ات التي توضع 

لمحال التزيين النسائية،ومنع الشبان من 
تسريح الشعر بحس�ب القصات الحديثة 
ووضع مادة على الش�عر، كذلك له فتوى 
تح�رم اس�تخدام الهات�ف المحمول على 

النساء.
وفرض تنظيم«داعش« سيطرته على 
الموصل في, العاش�ر من ش�هر حزيران 
باتج�اه  الماض�ي, بعده�ا اخ�ذ يتم�دد 
المناطق المحاذي�ة , لكن القوات األمنية 
والحش�د الش�عبي وعل�ى خلفي�ة فتوى 
)الجهاد الكفائي( التي أطلقتها المرجعية 
االش�رف,  النج�ف  ف�ي  العلي�ا  الديني�ة 
تمكن�ت م�ن إيق�اف التم�دد اإلرهاب�ي, 
واستعادة السيطرة على العديد من المدن 

المغتصبة.

الحشد على أبواب المدينة
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واثار إختفائه وغيابه لمدة طويلة 
وظهوره المفاجأ، العديد من األسئلة، 
حيث يمكن الرد عليها بعد مرور أحداث 
والتغيي�رات الت�ي حصل�ت ف�ي زمام 
الحكم خالل األش�هر الماضية خاصة 
بعد تول�ي الجنرال الصغي�ر والمتهور 
منص�ب ولي ولي العهد بأمر من والده 
الملك س�لمان واستغالل قدرته لتهديد 

األمراء.
ورغ�م انب�اء ع�ن قضائ�ه ش�هر 
العسل مع زوجته الجديدة فب باريس 
و إقامت�ه حفلة خاصة كلف�ت ثمانية 
ماليين دوالر في أحدى جزر المالديف 
أن  إال  عالميي�ن،  نج�وم  بمش�اركة 
حقيق�ة الرحالت وظه�وره المفاجأة 
وغيابه من جديد، تدل على خشيته من 
أخطار باتت ته�دده في الوقت الراهن 
خاصة بعدما أصبح يشكل خطًرا على 
االمراء في داخل االس�رة الحاكمة إلى 
جانب الرجل القوي “محمد بن نايف” 
ول�ي العه�د ومحاول�ة ع�دة م�ن بن 

سلمان إلزالته.
و الخط�ر اآلخ�ر ه�و التهدي�دات 
اإلقلمي�ة الموجهة من قب�ل “داعش” 
أو م�ن قبل الحوثيين، حيث أن مصادر 
موثقة ش�ددت على قلقه الكبير حيث 
أن�ه يرتدي س�ترة مض�ادة للرصاص 

دائم�ا، خوف�ا م�ن تعرض�ه لإلغتيال 
خاص�ة ف�ي رحالت�ه المختلف�ة م�ن 

جهات داخل األسرة وخارجها.
وتواج�د ب�ن س�لمان حالًي�ا ف�ي 
المملكة لتش�ييع جثمان قائد القوات 
الجوي�ة الس�عودية “أحمد ب�ن محمد 
الش�عالن” لكن هناك أنب�اء عن زيارة 
س�يقوم بها ي�وم الخميس لموس�كو 
أول ي�وم م�ن رمض�ان  تزامن�ا م�ع 

المبارك.
وبعد مش�اركته في “كمب ديفيد” 
غادر “بن س�لمان” إلى باريس لقضاء 
ش�هر العس�ل مع زوجته الثانية، ولم 
يع�د إلى الب�الد إال ليوم واح�د في 31 
م�ن الش�هر الماضي حي�ث أجبر على 
الظهور في مناس�بتين لتخريج طالب 

كليتين عسكريتين.
المالدي�ف  ج�زر  إل�ى  توج�ه  ث�م 
صحيف�ة  كش�فت  فيم�ا  للس�ياحة، 
الخمي�س  ي�وم  فانيس�ت  مالدي�ف 
الماض�ي، أن أمي�راً س�عودياً وصفته 
ب�� “المهم” أقام حفل�ة خاصة كلفت 
ثماني�ة ماليي�ن دوالر أحياه�ا نجوم 
الكولومبية  المغني�ة  عالميون منه�م 
ش�اكيرا، واألميركي�ة جنيف�ر لوبيز، 
واألميرك�ي بيت ب�ول، في أح�د جزر 

المالديف.

ورجح كثير من النشطاء أن يكون 
ه�ذا األمير ه�و “محمد بن س�لمان” 
نظ�راً إل�ى وج�وده حينه�ا ف�ي جزر 
المالدي�ف للس�ياحة، وبإعتباره ممن 

ينطبق عليه وصف الصحيفة بأنه من 
“األمراء المهمين”.

صح�ة  “س�عود”  أك�د  وب�دوره، 
ما ذه�ب إليه النش�طاء وق�ال: “قمة 

االس�تهتار من وزير دف�اع حين ينفق 
٣٠ ملي�ون ري�ال في جزيرة س�ياحية 
وف�ي ليلة واح�دة على حفل�ة ماجنة 
بينما الجيش يخ�وض معارك طاحنة 

في الجنوب”.
وعلى صعيد آخر، فوجئ المجتمع 
السعودي بظهوره في الدوحة، و ذلك 
محاولة من اإلعالم السعودي وايادي 

الت�ي  األخب�ار  لتكذي�ب  الس�ديريين 
تتحدث عن س�فر “بن سلمان” وعدم 
تواج�ده داخ�ل البالد في الفت�رة التي 
تخوض فيه المملكة حربا على اليمن. 

بن سلامن.. تسلل من »كامب ديفيد« إىل شهر العسل

ما الذي يمنع العقالء من المباشرة اآلن 
بتنفيذ مشروع التقارب الشيعي - السني. 
أو الس�ني - الشيعي؟. وما هو حجم اآلالم 
واألح�زان والخس�ائر، الت�ي يتعي�ن علينا 
تكبده�ا حتى يأت�ي اليوم الموع�ود، الذي 
يلتق�ي في�ه فقه�اء الطوائ�ف تح�ت قبة 
اإلس�الم ؟، وما الذي يمنع زعماء األقطار 
العربية من تحقيق هذا التقارب المصيري 

المؤجل ؟. 
فقه�اء  أن  اليقي�ن  عل�م  نعل�م  نح�ن 
البالط�ات الظالم�ة، ووعاظ الس�الطين، 
وعمالء القوى الخارجية الغاشمة هم الذي 
أس�هموا ف�ي تعميق الخالف�ات الطائفية، 
ونعل�م أيض�اً أن المل�وك والس�الطين هم 
الذين أس�هموا في بث الفرقة، وهم الذين 

أش�اعوا العنف الطائف�ي لتحقيق مآربهم 
الس�لطوية الضيقة. لكننا نعود للتساؤل، 
فنق�ول: أم�ا آن له�ذه األم�ة أن تتوحد ؟. 
وما ال�ذي يمنعها من تحقي�ق هذا الهدف 
اإلنس�اني النبي�ل إذا كان كتابه�ا واح�د، 
وقبلتها واحده، ومنهجها واحد، ورسولها 

واحد ؟.
سمعنا قبل بضعة أيام تصريحات شيخ 
األزه�ر )أحم�د الطي�ب(، التي أب�دى فيها 
استعداده للذهاب إلى العراق والتحاور مع 
علماء الش�يعة م�ن أجل تحقي�ق التقارب 
المنش�ود بين الس�نة والش�يعة، واالتفاق 
والتص�دي  األم�ة،  ش�مل  لجم�ع  معه�م 
ألعدائها، والخروج بخارطة طريق ترس�م 
المس�ار الصحيح المش�ترك، ال�ذي ينبغي 

االلتزام به ف�ي مواجهة التحديات الكثيرة 
التي تواجه العالم اإلسالمي الممزق.  

تأت�ي ه�ذه التصريح�ات ف�ي س�ياق 
الجه�ود القديمة المعطلة، التي باش�ر بها 
األزهر عندما كان الراحل الشيخ )محمود 
ش�لتوت( على رأس المؤسسة الدينية في 
مص�ر. ناهيك عن المب�ادرات األخرى التي 
قام بها الشيخ عبد المجيد سليم )من علما 
السنة(، والش�يخ محمد تقي القمي، الذي 
أس�س دار التقريب عام 1947 بتوجيه من 
البروجردي، واش�ترك معه في التأس�يس 
نخبة م�ن العلم�اء األع�الم على رأس�هم 
الش�يخ ش�لتوت. أصدرت الدار عام 1949 
العدد األول من مجلة )رس�الة اإلس�الم(، 
واس�تمرت في الصدور حت�ى عام 1972، 

ثم تعرضت الدار للغلق عام 1979، وواصل 
بعض العلماء والمفكرين الحريصين على 
فك�رة التقري�ب عمله�م تحقيق�ا للهدف 
األس�مى، فش�هدت العواص�م اإلس�المية 
انعقاد )18( مؤتمراً ف�ي الرباط وطهران 

والجزائر والمنامة حول هذا الموضوع.
وقد ش�هدت قضية التقارب في اآلونة 
األخيرة نش�اطاً ملحوظاً إلع�ادة فتح دار 
التقري�ب، مصداقاً لقول�ه تعالى: )إنَّ هذه 
أُمتك�م أمًة واحدة وأنا ربك�م فاعبدون((. 
وقد رح�ب رج�ال الدي�ن الش�يعة بدعوة 
األزه�ر للتقارب. ألنها تمثل خطوة لألمام 
نح�و توحي�د صف�وف المس�لمين بعي�داً 
ع�ن تعص�ب المتعصبي�ن، الذي�ن وص�ل 
به�م التطرف إل�ى تكفير بعضه�م بعضا، 

وتفسيق بعضهم بعضا.
م�ن المؤك�د أن األزه�ر س�يلعب دوراً 
أساس�ياً في تهدئة التوترات وإزالتها، بما 
يملكه من ثقة لدى جميع المس�لمين على 
اخت�الف مذاهبه�م ومش�اربهم. وتج�در 
اإلش�ارة هن�ا أن المعترضي�ن عل�ى فكرة 
)دار التقريب( اس�تندوا ف�ي اعتراضاتهم 
القديمة على انتماء مؤسسها إلى القومية 
الفارسية، فهذه الصفة التي يرونها معيبة، 
هي الت�ي منعتهم م�ن التعام�ل بايجابية 
م�ع توجه�ات )دار التقري�ب(. متناس�ين 
األم�ة  علم�اء  معظ�م  أن  متجاهلي�ن  أو 
ه�م من أتب�اع القومي�ة الفارس�ية. نذكر 
منهم البخاري، ومس�لم، والنسائي، وابن 
ماجه، وأبو حنيفة، والترمذي، وأبو داود، 

والواق�دي، واألوح�دي، والثعلبي، ومالك، 
والغزالي، وأبن خزيمة، والحاكم، ويعقوب 
والخطي�ب  والجرجان�ي،  س�فيان،  ب�ن 
والتفتزان�ي،  والزمخش�ري،  التبري�زي، 
والبلخي، والقفال، والنيسابوري، والراغب 

األصفهاني. 
هؤالء كلهم فرس، ومثلهم من األتراك، 
وضعفهم من األفارقة، ومعهم جمع غفير 
م�ن القوميات األخرى، فالدين ال عالقة له 
بالقومي�ة، وقد خلقنا الله ش�عوبا وقبائل 
لنتعارف ونتق�ارب، وأن أكرمنا هو أكثرنا 
تق�وى، وأكثرنا تمس�كاً بتعالي�م القرآن. 
بيد أن أصحاب العقول المش�فرة والقلوب 
المتحج�رة ه�م الذين يرفض�ون اإلصغاء 

لنداء الحق.

مرشوع التقارب الشيعي السني
كاظم فنجان احلاممي

واشنطن تطالب ارهابيني
يف »داعش« بالتوجه إىل األردن

   بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت مصادر دبلوماس�ية غربية، أمس 
األح�د، أن واش�نطن طالب�ت مجموع�ة من 
داع�ش  لصف�وف  المنضمي�ن  اإلرهابيي�ن 
اإلرهاب�ي، بالرحي�ل ع�ن صف�وف التنظي�م 
والتوجه إلى األردن لإلنضمام لغرفة العمليات 
الخاص�ة المتواجدة م�ع الحدود الس�ورية.

وقالت المصادر ف�ی تصریحات صحفیة، إن 
ر لعملیات واس�عة  “الوالی�ات المتحدة ُتحضِّ
بعملی�ات خاص�ة  وللقی�ام  الموص�ل،  ف�ی 
بمش�ارکة مقاتلین من المعارضة الس�وریة 
ضد نظ�ام الرئیس الس�وري بش�ار األس�د، 
في إطار عملیة الس�تعادة الموصل، وأخرى 
ف�ي الجنوب الس�وري لتعدیل می�زان القوى 
الس�نیة، والتهی�ؤ لمرحل�ة الحل السیاس�ی 
في س�وریا”، وفًقا لوكالة تس�نيم اإليرانية.

وأضاف�ت أن “إرهابیي المجموع�ة یقاتلون 
منذ اشهر في س�وریا واآلن هم یقاتلون إلى 
جانب داعش ف�ي العراق”.وکان�ت الجماعة 
اإلرهابية قد أرسلت عددا کبیًرا من عناصرها 
م�ن فرنس�ا إلى الموص�ل، وقام�ت طائرات 
ترکیة بنقلهم من أنقرة، لینضموا إلى داعش 
ف�ي الموص�ل وإل�ى الجی�ش الح�ر وجبهة 
النص�رة في س�وریا، کما التحق قس�م منهم 
بغرف�ة عملی�ات کان رئی�س االس�تخبارات 
الس�عودی الس�ابق األمی�ر بندر بن س�لطان 
ش�ارك في تأسیس�ها على الح�دود األردنیة 
الس�وریة وتض�م مس�ؤولین اس�تخباریین 
أمریكیین وفرنسیین وإسرائیلیین، باإلضافة 
إلى قادة عس�كریین وأمنیین من الس�عودیة 

واألردن، بحسب المصادر.

عـمـالء بـريـطـانـيـا.. إلـى الـوراء در
بسبب وثائق سنودن

   بغداد / المستقبل العراقي

بع�ض  س�حب  عل�ى  بريطاني�ا  أرغم�ت 
جواسيس�ها م�ن بع�ض الدول بعدم�ا حصلت 
روس�يا والصي�ن عل�ى الوثائ�ق الس�رية التي 
حملها معه المستشار السابق في وكالة االمن 
القوم�ي االميركي�ة إدوارد س�نودن، عل�ى ما 
ذك�رت وس�ائل اع�الم بريطانية.ونقلت هيئة 
االذاع�ة البريطاني�ة )بي بي س�ي( وصحيفة 
صنداي تايمز عن مسؤولين كبار في الحكومة 

واجه�زة االس�تخبارات أن لن�دن اضطرت الى 
س�حب عمالء من بعض ال�دول، فيما اوضحت 
الصحيف�ة أن ه�ذا التح�رك تم بعدم�ا تمكنت 
روس�يا من ف�ك رموز اكث�ر من ملي�ون ملف.

وقال مص�در في اجهزة رئيس ال�وزراء ديفيد 
والصي�ن  “روس�يا  إن  للصحيف�ة  كامي�رون 
لديهم�ا هذه المعلومات. وه�ذا يعني انه تحتم 
س�حب ع�دد م�ن العم�الء وان كش�ف كيفية 
القي�ام بعملياتن�ا ادى الى توق�ف عملية جمع 
المعلومات االساسية التي نقوم بها”.ورفضت 

متحدثة باسم رئاسة الحكومة التعليق لوكالة 
الصحاف�ة الفرنس�ية عل�ى ه�ذه المعلومات، 
موضح�ة “انن�ا ال نعل�ق عل�ى مس�ائل ترتبط 
باجهزة االستخبارات”. من جهته، قال متحدث 
باس�م وزارة الخارجية البريطانية “ال يس�عنا 
تأكيد أو نف�ي ه�ذه المعلومات”.وذكرت البي 
بي س�ي على موقعها االلكتروني اس�تناًدا الى 
مصدر حكومي أن الدولتين “لديهما معلومات” 
حملت على نقل عمالء في االس�تخبارات لكنها 
اش�ارت ال�ى “عدم وج�ود ادلة” تفي�د بأن أي 

جواس�يس تعرضوا للضرر.ونقل�ت الصحيفة 
عن مصادر حكومية اخ�رى أن الصين حصلت 
ه�ي ايًض�ا على الوثائ�ق التي تكش�ف تقنيات 
االس�تخبارات البريطاني�ة واالميركية، ما اثار 
مخ�اوف م�ن ان يتم التع�رف ال�ى عمالئهما.

ولجأ ادوارد س�نودن المستش�ار الس�ابق في 
السي اي ايه ووكالة االمن القومي الى روسيا، 
بعدم�ا نق�ل ال�ى الصحاف�ة كمي�ة هائل�ة من 
الوثائق الس�رية لكش�ف مدى برامج المراقبة 
الحري�ات  وحماي�ة  االميركي�ة  االلكتروني�ة 

الفردية.وتمكن س�نودن في س�ياق عمله من 
تنزي�ل 1.7 ملي�ون وثيقة س�رية تظهر كيفية 
مراقبة الس�لطات مئ�ات ماليين االش�خاص. 
واك�د س�نودن ف�ي وقت س�ابق أن�ه ال يمكن 
ألي جهاز اس�تخبارات فك رم�وز الوثائق التي 
حمله�ا معه.غير أن مصدًرا في االس�تخبارات 
البريطاني�ة قال لصحيفة صنداي تايمز، “نعلم 
أن روسيا والصين حصلتا على وثائق سنودن، 
وانهما ستدققان فيهما لسنوات بحًثا عن ادلة 

للتعرف الى أي اهداف محتملة”.

هجوم الكرتوين يستهدف الكومبيوتر اخلاص بمريكل
   بغداد / المستقبل العراقي

“بيل�د”  صحيف�ة  كش�فت 
األلماني�ة، أم�س األح�د، أن جهاز 
بالمستش�ارة  خاص�اً  كومبيوت�ر 
انجيال ميركل “اصيب” في الهجوم 
الذي  المس�بوق،  اإللكترون�ي غير 
استهدف في ايار الماضي “مجلس 

النواب األلماني” )بوندستاغ(.
وتم رصد ه�ذا الهجوم في ايار 
الماضي، وتبين انه أخطر وأضخم 
مما كان يعتق�د، وقد عانت أجهزة 
له.  التص�دي  ال�”بوندس�تاغ” في 
وبحس�ب وس�ائل إع�الم ألماني�ة 
ف�إن قراصن�ة المعلوماتي�ة الذين 
نف�ذوا الهجوم، عم�دوا على مدى 
أس�ابيع عدة إلى اختراق الش�بكة 

المعلوماتية لمجلس النواب بشكل 
عميق، وتمكنوا من سرقة بيانات.

وأوضح�ت “بيل�د” نق�ال ع�ن 
مص�ادر ل�م تحدده�ا أن الهج�وم 
أجه�زة  أح�د  خصوص�اً  “أص�اب 
الكومبيوت�ر التابع�ة للمكتب الذي 
تش�غله مي�ركل ف�ي البوندس�تاغ 
منذ العام 1990 بصفتها نائبة عن 

مقاطعة سترالساند )شمال(”.
وبحس�ب الصحيفة فإن جهاز 
الكومبيوتر هذا كان من بين األوائل 
التي رصد فيه�ا هذا الهجوم، الذي 

تم بطريقة “حصان طروادة”.
الكتل�ة  ف�ي  متح�دث  وق�ال 
النيابية لحزب “اإلتحاد المس�يحي 
مي�ركل  بزعام�ة  الديموقراط�ي” 
“لي�س  إن�ه  “بيل�د”  لصحيف�ة 

بوس�عه أن يؤكد او أن ينفي” هذه 
المعلومات.

وبحسب الصحيفة فإن أوساط 
ميركل لم تشأ الرد على سؤال بشأن 
احتمال ان يكون القراصنة نجحوا 
ف�ي س�رقة بيان�ات م�ن كمبيوتر 
ميركل.وكان�ت المواقع الرس�مية 
لكل م�ن ميركل و”المستش�ارية” 
وال�”بوندستاغ” تعرضت لهجمات 
الثان�ي  كان�ون  ف�ي  الكتروني�ة 
الماض�ي، وقد تبنى تل�ك الهجمات 
قراصن�ة روس.وبحس�ب وس�ائل 
إعالم المانية ف�إن الهجوم األخير 
مص�دره  ال�”بوندس�تاغ”  عل�ى 
أيض�اً روس�يا ويحتم�ل أن تك�ون 
اإلس�تخبارات الروس�ية ه�ي من 

نفذه.

اليونسكو: السعودية تدمر احلضارة االسالمية يف اليمن
   بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت منظمة األم�م المتحدة 
والثقاف�ة  والعل�وم  للتربي�ة 
“اليونس�كو”، اس�تهداف طيران 
الس�عودية  بقي�ادة  “التحال�ف” 

المدينة القديمة في صنعاء.
العام�ة  المدي�رة  ودع�ت 
للمنظمة إيرين�ا بوكوفا في بيان 
الت�راث  إل�ى “احت�رام وحماي�ة 
الثقاف�ي في اليم�ن”، كما عبرت 
ع�ن “حزنه�ا العمي�ق لخس�ارة 
األرواح والتدمير الذي لحق بأقدم 

جواهر الحضارة اإلسالمية”.
ووصف�ت المنظم�ة المدين�ة 
القديم�ة ب�”بواح�دة م�ن أق�دم 
جواهر” الحضارة اإلسالمية، إذا 

انه�ا مصنفة على الئح�ة التراث 
العالمّي.

وقالت بوكوفا إّن “هذا التدمير 
ل�ن ي�ؤدي س�وى إل�ى مفاقم�ة 
الوضع اإلنس�اني وأك�رر دعوتي 
لكافة األط�راف الحترام وحماية 

التراث الثقافي في اليمن”.
“أصب�ت  بوكوف�ا  وتابع�ت 
بالصدم�ة ج�راء ص�ور المن�ازل 

البديعة والحدائق المدمرة”.
العام�ة  المدي�رة  وأضاف�ت 
لليونيسكو أن “القيمة التاريخية 
في ه�ذه األماكن أصيبت بأضرار 
يمك�ن  ال  بش�كل  تدم�رت  أو 

إصالحه”.
األنب�اء  وكال�ة  وأف�ادت 
الفرنس�ية أن صاروخا استهدف 

حي القاسمي حيث آالف المنازل 
الت�ي ش�يدت قبل الق�رن الحادي 

عشر.
أن  القديم�ة  للمدين�ة  وس�بق 
أصيب�ت بأض�رار نتيج�ة غارات 
اس�تهدفت مواقع مجاورة بينها 
وزارة الدف�اع، األم�ر ال�ذي دفع 
باليونس�كو إلى التندي�د بذلك في 

أيار الماضي.
م�ن  فع�ل  رد  أول  وف�ي 
السعودية، نفت الرياض أن تكون 
ش�نت غارات التحالف استهدفت 

صنعاء القديمة.
باس�م  المتح�دث  وص�رح 
أحم�د  رك�ن  العمي�د  التحال�ف 
العس�يري “بالتأكيد لم نش�ن أي 

عملية داخل المدينة”

   بغداد / المستقبل العراقي

منذ شهرين من تواجده في نيويورك 
للمشاركة في قمة »كمب ديفيد« بواشنطن، 
اختفى »محمد بن سلمان« حيث ترددت أنباء 

أنه في رحالت خارج المملكة لقضاء شهر 
العسل، في ظل ظروف يصفها مراقبون 

بشديدة التعقيد والحساسية

ً
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يرس الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت وزارة 
النقل عن رغبتها باملش�اركة مع احدى رشكات القطاع الخاص لفتح 

خط بري لنقل املسافرين يف العراق وتركيا
فمن تتوفر لديه الرغبة من الرشكات يف الحصول عىل الرشوط املشاركة 
مراجعة القس�م القانوني يف مقر الرشكة الكائن يف ش�ارع فلس�طني 
/ حي املهندس�ني قرب وزارة النقل لقاء مبلغ ق�دره )5,000,000( 
خمسة ماليني دينار غري قابل للرد عىل ان يقدم العرض يف ظرف مغلق 
ومخت�وم بتوقيع املدير املفوض ويت�م ايداعه يف صندوق العطاءات يف 
مقر الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود الكائن يف الوزيرية قرب 
الرشك�ة العامة للبطاريات علم�ا ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 
2015/6/17  الس�اعة الثانية عرش ظهرا ويتم ارفاق املستمس�كات 

ادناه مع العرض املقدم :
1 � ش�هادة تاس�يس مصدقة من الجهات  الرس�مية العراقية ونافذ 
عند توقيع العقد وقرار مس�جل ال�رشكات ومقدار راس مال الرشكة 
واملستمس�كات الرس�مية للمدي�ر املف�وض وق�رار حج�ب البطاقة 

التموينية  بالنسبة للرشكات العراقية.
2 � كتاب براءة ذمة ص�ادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ املفعول 
لع�ام 2015 معن�ون اىل الرشكة العامة لنقل الوف�ود اما فيما يخص 
الرشكات العربية واالجنبي�ة فيلتزم الرشيك بعد توقيعه العقد  بفتح 
فرع له يف العراق وتحويل مكتبه )ان وجد( اىل فرع مع مراعاة القوانني 

والتعليمات النافذة يف هذا الخصوص.
3 � بي�ان املوق�ع االلكرتوني للرشكة او املكت�ب وعنوانها الرصيح يف 

وثائق العرض املقدم 
4 � ارف�اق كت�اب الرشكة بالش�خص املخول بتوقي�ع العقد بموجب 

وكالة عامة او خاصة
مالحظة : يتحمل من يرسو عليه عقد املشاركة اجور نرش االعالن.

اسامة حممد صادق الصدر
املدير العام

وزاره التجارة
الرشكه العامة لتصنيع احلبوب

إعالن مناقصة رقم ))2015/20(( نقل وتفريغ الطحني يف حمافظة النجف االرشف

وزارة النقل
تنفيذًا ملقولة وزير النقل ـ االستثامر والتشغيل املشرتك الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود

اساس نجاح الوزارة يف انجاز املشاريع

)اعادة اعالن مشاركة لفتح خط بري لنقل املسافرين بني العراق وتركيا(

تعلن الرشكة العامة لتصنيع الحبوب عن اجراء مناقصة وللمرة االوىل لنقل وتفريغ 
الطح�ني يف محافظة )النجف االرشف( وعىل تبويب )ح��/3342( وبكلفة تخمينية 
كما يف الجدول املرفق فعىل الراغبني باالش�رتاك باملناقصة مراجعة القس�م القانوني 
/ ش�عبة العق�ود يف مقر الرشك�ة الكائن يف محافظة بغداد / س�احة عدن / مدخل 
مدينة الحرية لرشاء رشوط املناقصة لقاء مبلغ قدره )500,000( خمس�مائة الف 
دين�ار )ص�ك مصدق( من احد املص�ارف الحكومية غري قابل لل�رد ويقدم العطاء يف 
ظرف مغلق ومختوم مع جميع املستمس�كات ومثبت عليه اس�م املناقصة ورقمها 
ويتم وضعه يف صندوق العطاءات الكائن يف مكتب السيد املدير العام يف مقر الرشكة 
ويكون غلق املناقصة يف موعد اقصاه الس�اعه الثانيه عرش حسب توقيت بغداد من 
ظه�ر ي�وم  2015/6/28 ويتم فتح العط�اءات بذات الوقت والتاريخ وان األس�عار 
املقدم�ة يف العط�اءات هي أس�عار نهائية غري قابلة للتفاوض وس�وف يس�تبعد أي 
عط�اء  غري مس�تويف للرشوط أعاله وان الرشكه غري ملزم�ة بقبول اوطأ العطاءات 
وتتحم�ل الرشكة التي ترس�و بعهدته�ا املناقصه اجور نرش االع�الن وأية مصاريف 
اخرى وتتحمل املس�وؤلية القانونية املرتتبة عن تقديمها أي مستمسكات يثبت أنها 
مزورة وسيتم اتخاذ  االجراءات القانونية بحقها وعىل الرشكة مقدمة العطاء تحديد 

نفاذيته ملدة ال تقل عن اربعة اشهر من تاريخ غلق املناقصة .
 )) ت�رسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 
2014 يف كل ما لم يرد به نص يف هذا االعالن أو يتعارض معها يف املضمون ((                                            

املستمسكات املطلوبه :-
1- ش�هادة تأس�يس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رس�وم التجديد لدى 

دائرة مسجل الرشكات.
2- التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مص�دق بمبلغ 3% من الكلف�ة التخمينية من احد 
املص�ارف الحكومي�ة ومحرر الم�ر الرشكة من قب�ل املناقص ح�رصاً او من يخوله 

قانوناً .
3- كت�اب عدم ممانعة م�ن الدخول يف املناقصات من الهيئ�ة العامة للرضائب لعام 
2015 ومعن�ون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ح�رصاً ) عىل أن يلتزم املناقص 

بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته(
4- وصل رشاء رشوط املناقصة .

5- تقديم اعمال مماثلة .
6- س�نويات س�يارات حمل عدد )14( اربعة عرش س�يارة مملوكة للرشكة مقدمة 

العطاء ال تقل حمولة كل منها عن 16 طن او من يخوله قانوناً.
7- يف حالة كون املستمسكات املقدمه مصوره يجب ان تكون مختومه طبق االصل 

من جهة االصدار.
8- يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابةعىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات 
يف الساعة العارشة صباحاً حسب توقيت بغداد من يوم 2015/6/16 يف مقر الرشكة 

/ القسم القانوني .
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq

e.mail:grain_contract@yahoo.com

اعالن
ق�دم املدع�ي غ�ازي رايض ج�ر  طلب�ا 
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه  م�ن الفرطويس  
إىل املوس�وي   فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

������������������������
اعالن

إىل ال�رشكاء كل من : عامر ونارص وعبد 
السالم وحسني واالء وعذراء وعلياء اوالد 

عيل سلمان محمد .
اقت�ى حضوركم إىل صندوق االس�كان 
العراقي فرع الكرخ – كرادة مريم بناية 
وزارة االعم�ار واالس�كان القديمة وذلك 
لتثبي�ت اقرارك�م باملوافق�ة ع�ىل قي�ام 
رشيككم السيد ثامر عيل سلمان بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
1 / 2852 مقاطعة 18 العامرية لغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان . وخ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .
��������������������������

اعالن
قدم املدعي )حسون حسن شاكر(  طلبا 
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه  م�ن )الجادري(  
إىل )الدراج�ي(   فم�ن لديه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

قدم املدعي )مهدي ش�وان بايش(  طلبا 
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه  م�ن )بايش(  إىل 
)البيضان�ي(   فم�ن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

دائرة التسجيل العقاري / الحمزة
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءاً عىل  الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل  بتاري�خ )2015/3/10( 
العق�ار تسلس�ل)2039( محلة)الحم�زة( 
الص�وب الكب�ري الجن�س ارض ال�دار م�ع 
بنائها بأسم )فليح ابوسودة عبدالحسني( 
مجدداً بأعتبار حائزا له بصفه املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة تمهيداً 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون التس�جيل 
العقاري رقم)43( لسنة1971 قررنا اعالن 
هذاالطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
اوحق�وق معين�ة ع�ىل هذاالعق�ار تقديم 
مالدي�ه من بين�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثني يوم�ًا اعتب�اًر من الي�وم التايل 
للنرش هذااالعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العقار الس�اعة العارشة صباحاً من اليوم 
الت�ايل النتهاء  مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعياً يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

عامر محمدعطية 
������������������������

مديرية تنفيذ الديوانية
العدد/2015/76

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الديواني�ة باملزاي�دة 
العلينة الس�يارة املرقمة )13542( واسط 
تيوتا حمل ن�وع هيولكس موديل )2010( 
العائ�دة للمدي�ن املتويف )راس�م عبدعون( 
باالضاف�ة ورث�ة لقاء طل�ب الدائن )حيدر 
يوس�ف طاه�ر( فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة مديرية التنفي�ذ ) ديوانية( خالل 
م�دة النرش البالغة خمس�ة عرش يوماً تبدأ 
من الي�وم الت�ايل للنرش بالصح�ف املحلية 
مس�تصحباً معه )10%( م�ن تأمينات من 
القيمة التقديرية للسيارة وان كافة االجور 

والرسوم عىل املشرتي 
مواصفات السيارة :-

1.  صالحة للعمل والتوجد فيها أي ارضار 
 )24.000.000  ( التقديري�ة  القيم�ة   .2

اربعة وعرشون مليون دينار 
3. تاريخ ووقت املزايدة – الس�اعة الرابعة 

عرصاً من اليوم االخري من تاريخ النرش
البع�اج –  – مع�رض  املزاي�دة  4. م�كان 

الديوانية 
هيفاء حسني عباس 
املنفذ العدل االقدم 

�����������������������
اعالن

قدم املدعي محمد عبد الله احمد  طلبا يروم فيه 
تبديل اس�م ابن�ه  من صالح  إىل عب�اس    فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

رسمد طه عيل
املدير العام وكالة

االجرة / دينار/ كيسالفقرة العاملةت

1
نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف/ مركز 

المحافظة 

267,500 مائتان وسبعة 
وستون دينار وخمسمائة 

فلس

2
نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف / مركز 

قضاء الكوفة والمنادرة وناحية الحيرة 
294 مائتان وتسعة 

واربعون دينار

3
نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف / ناحية 

العباسية والحيرة ومن الحيدرية الى مركز المحافظة
320 ثالثمائة وعرشون 

دينار

4

نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف / ناحية 
المشخاب وناحية القادسية وناحية الحيدرية ومن الحيدرية 
الى قضاء الكوفة ومن الحيدرية الى ناحية العباسة والحرية 

وقضاء ابو صخير وناحية الحيدرية

320 ثالثمائة وعرشون 
دينار

5
نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف / ناحية 

الشبكة
430 اربعمائة وثالثون 

دينار

6
نقل وتفريغ الطحين في محافظة النجف االشرف / من 

الحيدرية الى ناحية المشخاب والقادسية
320 ثالثمائة وعرشون 

دينار
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الزبيدي: حتويل 160 مليار دينار من عائدات األجواء العراقية حلساب املالية

   بغداد/المستقبل العراقي

 شكلت الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، امس االحد، فرقا 
م�ن ممثلين عن المحافظة والش�رطة االتحادي�ة ودائرة الماء 
في امانة بغداد إلزالة التجاوزات الحاصلة على ش�بكات المياه 

الصالحة للشرب في جانبي الكرخ والرصافة.
وقال النائب األول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي، إن “مناطق 
بغ�داد ُتعاني من ش�حة المياه ج�راء التج�اوزات الحاصلة من 
قبل العش�وائيات والدور السكنية التي تم بناؤها على األراضي 
الزراعي�ة”، الفت�ا إلى أن “خالل هذا األس�بوع يت�م رفع جميع 

التجاوزات الحاصلة على شبكات المياه”.
وتابع أن “الفرق ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين 
عل�ى ش�بكات المي�اه م�ن أصح�اب المح�الت ومواقع غس�ل 
السيارات والعشوائيات”، الفتا إلى أن “من اكثر المناطق تضررا 

في شحة المياه منطقة المعامل شرق محافظة بغداد”.

بغداد ُتشكل فرقًا إلزالة التجاوزات
عىل شبكات املاء

     بغداد/المستقبل العراقي

أكدت وزارة الموارد المائية، أمس 
األحد، أن العراق بحاجة إلى 175 مليار 
دوالر لتطوي�ر م�وارده المائية، فيما 
أش�ار خبير ف�ي الم�وارد المائية إلى 
ضرورة التفكير بم�وارد غير تقليدية 
مثل تحلية المياه من البحر واستخدام 

المياه الراجعة كالمجاري.
الم�وارد  وزارة  مستش�ار  وق�ال 
محمد ض�اري الش�مري على هامش 
المؤتمر الذي أقامته في فندق الرشيد 
االس�تراتيجية  الدراس�ة  ببغداد حول 
لم�وارد المياه واألراض�ي والخارطة 
االس�تثمارية في الع�راق ان “الوزارة 
اعدته�ا  الت�ي  الدراس�ة  انته�ت م�ن 
لخارطة المياه خالل العش�رين السنة 
المقبلة والتي تمتد من عام 2015 الى 
2035”، مش�يرا الى ان “هذه الدراسة 
اك�دت عل�ى وج�وب تخصي�ص 175 
ملي�ار دوالر موزع�ة عل�ى 80 مليار 
دوالر لمش�اريع ال�ري واكث�ر من 85 
ملي�ار دوالر عل�ى لمش�اريع المي�اه 
وش�بكات الص�رف الصح�ي لتوفي�ر 

المياه مستقبال”.
“الدراس�ة  ان  الش�مري  وأض�اف 
احتس�بت كمي�ات المياه ف�ي العراق 
المتاح�ة وما متوقع من ه�ذه المياه 
مس�تقبال من نقص فيه�ا”، مبينا ان 
“الدراس�ة ذهب�ت الى ض�رورة تنفيذ 
المش�اريع المقترحة كإع�ادة تأهيل 
المش�اريع  الموص�ل وتوس�يع  س�د 

الحالية واعادة تاهيلها”.
من جانب�ه، أكد الخبير في الموارد 
المائية عوني ذي�اب ان “ابرز الحلول 
الت�ي تناولته�ا الدراس�ة ه�و االتجاه 
نح�و دول الج�وار وعق�د االتفاق�ات 
المائية معهم بم�ا ينصف الطرفين”، 
الفت�ا ال�ى ان “مبادى االم�م المتحدة 

تش�ير صراحة ان ال تقوم دول المنبع 
المص�ب”. ب�دول  الض�رر  بالح�اق 

وتابع ذياب ان “الدراس�ة اشارت الى 
كيفية اس�تخدام الكميات القليلة من 
المياه داخل العراق بصورة رش�يدة”، 
موضحا ان “هذه تحتاج الى اجراءات 

تطويرية لمشاريعنا وخاصة الزراعية 
منها والتي تستهلك الكمية االكبر من 
المياه من خالل تغي�ر نظام المعمول 
به من الس�قي بالط�رق التقليدية الى 
نظ�ام ري متطور”.واضاف عوني ان 
“الع�راق بحاجة ال�ى التفكير بموارد 

غي�ر تقليدي�ة مث�ل تحلي�ة المياه من 
الراجع�ة  المي�اه  واس�تخدام  البح�ر 
كالمج�اري من خالل اع�ادة تدويرها 
للوصول  الع�ام  المص�ب  واس�تخدام 
الى الهدف لمواجهة المخاطر بش�ان 

انخفاض الواردات المائية”.

وكشفت وزارة الموارد المائية في 
اذار الماض�ي، وجود عجز في الخزين 
االس�تراتيجي للمياه بل�غ 13,5 مليار 
متر مكعب، مش�يرة الى ان الموس�م 
الزراع�ي الصيف�ي المقب�ل سيش�كل 

تحديا للعراق.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النق�ل باق�ر الزبيدي، 
عن النجاح بتحوي�ل 160 مليار دينار 

عائ�دات عب�ور األج�واء العراقية إلى 
حساب وزارة المالية لدعم العجز في 

الموازنة.
وق�ال الزبيدي في بي�ان صحفي، 

“نجحن�ا في تحوي�ل 160 مليار دينار 
العراقي�ة  األج�واء  عب�ور  عائ�دات 
بع�د سلس�لة مفاوضات عس�يرة مع 

المنظمة الدولية )االياتا(”.

وأض�اف الزبيدي أنه “ت�م تحويل 
المبلغ الى حساب وزارة المالية لدعم 

العجز في الموازنة”.
وكان وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي 

دع�ا، أم�س األول الس�بت، ال�وزارات 
إلى التوج�ه نحو القروض الميس�رة 
المش�ابهة للق�رض اليابان�ي لتمويل 

مشاريعها.

   بغداد/المستقبل العراقي

 دع�ت عض�و مجل�س المفوضين ف�ي مفوضية 
االنتخابات كولشان كمال، امس األحد، المراقبين إلى 
الحض�ور إلى مراكز التس�جيل البايومت�ري ومتابعة 
عملها والتنس�يق مع المراكز لح�ث الناخبين لزيارة 

المراكز والتسجيل الحيوي فيها.
وش�ددت كم�ال في بي�ان صحف�ي، عل�ى أهمية 
“تواج�د المراقبي�ن من منظم�ات المجتم�ع المدني 
الفاعل�ة ف�ي المحافظ�ة والتع�اون م�ع المفوضية 
ومكتبه�ا ف�ي ديال�ى لغ�رض المس�اهمة وتثقي�ف 
المواطنين والناخبين لغرض زيارة مراكز التس�جيل 

البايومتري”.
وبينت أن “مراكز التسجيل تم افتتاحها في ديالى 
في ال��14 حزيران الحالي، والبال�غ عددها 22 مركز 
تس�جيل منتش�رة في المحافظة”.يذكر أن مفوضية 
االنتخاب�ات افتتح�ت مراك�ز التس�جيل البايومت�ري 
للمواطنين في )15( محافظة من محافظات العراق.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أك�دت الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار، ام�س 
االحد، وج�ود اكثر من 900 فرصة اس�تثمارية 
في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان 
للع�ام 2015، مبين�ة ان ه�ذه الفرص س�توزع 

حسب األولية التي تحددها كل محافظة.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة س�امي االعرج�ي، إن 
“الهيئة الوطنية لالستثمار بالتعاون مع هيئات 
اس�تثمار المحافظ�ات حصرت جمي�ع الفرص 
االس�تثمارية الت�ي ممك�ن ان تنفذ خ�الل العام 
الحال�ي من أج�ل المباش�رة بإج�راءات منحها 
كإج�ازة”، مضيف�ا أن “تل�ك الف�رص يتج�اوز 
عدده�ا ال�� 900 فرص�ة اس�تثمارية في عموم 

محافظات العراق”.
وأوض�ح أن “تل�ك الف�رص تنوع�ت م�ا بين 
االس�كان والطرق والبنى التحتية والصناعية”، 
مش�يرا إلى أن “منح تلك الفرص ستكون حسب 
االولوية، من خالل الخارطة االس�تثمارية التي 
وضعتها الهيئة الوطنية لالستثمار بشكل عادل، 
وانس�جاما م�ع متطلب�ات خطط التنمي�ة التي 

تدعم القطاعات المنشطة لالقتصاد في البلد”.
وأك�د أن “كل محافظ�ة لديه�ا اولوي�ات في 
المشاريع فهي باالتفاق مع الهيئة االستثمارية 
فيها س�يتم تحديد اطالق اجازة لذلك المش�روع 

من أجل البدء به وكسب الوقت”.

املفوضية تدعو املراقبني ملتابعة عمل 
مراكز التسجيل البايومرتي يف دياىل

هيئة االستثامر تعلن وجود
أكثر من 900 فرصة استثامرية

    بغداد/المستقبل العراقي

نف�ى وزير التربي�ة محمد اقب�ال، امس االح�د، االنباء التي 
تحدثت عن تس�ريب اس�ئلة بع�ض المواد االمتحانية للدراس�ة 
المتوس�طة، معتب�را ان ه�ذه “ش�ائعات” ته�دف ال�ى ارب�اك 

االمتحانات.
وقال إقبال في بيان صدر عن مكتبه اإلعالمي، ان “ما اشيع 
مؤخرا عن تس�ريب اس�ئلة بعض الم�واد االمتحانية للدراس�ة 

المتوسطة، انباء عارية الصحة”.
واعتب�ر اقب�ال ان “عذه الس�ائعات تطلقها جه�ات مغرضة 
بهدف ارباك مس�يرة الوزارة في خدم�ة ابنائها الطلبة وللتأثير 

على االمتحانات التي تمضي كما هو مخطط لها”.
واكد ان “ما تنش�ره بع�ض الصفحات الوهمية المنس�وبة 
لي ف�ي مواق�ع التواصل االجتماعي عن تس�ريب اس�ئلة مادة 
اإلنكليزي للدراسة المتوس�طة، امر عار عن الصحة”، مبينا أن 

“هذا القول باطل وال أساس له من الصحة”.
وتابع اقبال أن “حمالت التش�ويه لن توقف خطط االصالح 
التي تم اعتمادها ويجري اليوم تنفيذها وبنجاح”، مش�يرا الى 
ان “هناك العش�رات من الصفحات الوهمية التي تحمل اس�مي 
واسم الوزارة وهي غير حقيقة ومزورة وعلى المواطن االنتباه 

الى ذلك”.
وتداول�ت بعض صفح�ات مواقع التواص�ل االجتماعي عن 
تس�ريب اس�ئلة بعض الم�واد االمتحانية للصف�وف المنتهية، 
ونس�بتها ال�ى وزارة التربية، فيما نفت ال�وزارة “نفيا قاطعا” 

صالتها بتلك الصفحات.

الرتبية تنفي ترسيب األسئلة.. وتؤكد: 
شائعات هتدف إلرباك االمتحانات

العراق وتونس يتفقان عىل تفعيل العالقات التجارية
    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة ، امس األحد، 
عن اتفاق مع وزارة التجارة والصناعات 
التجارية  العالق�ات  لتفعي�ل  التونس�ية 
وإقامة ش�راكة بين القطاع الخاص في 
البلدين، وأش�ارت إلى أنه�ا قدمت دعوة 
رس�مية للجان�ب التونس�ي للمش�اركة 
الفاعل�ة في ال�دورة 42 لمع�رض بغداد 

الدولي.   
التج�ارة، ف�ي بي�ان  وقال�ت وزارة 
التج�ارة  وزي�ر  “وكي�ل  إن  صحف�ي، 
محمد الس�امرائي التقى وزي�ر التجارة 

والصناع�ة التونس�ي رض�ا األحول في 
العاصم�ة التونس�ية بن�اء عل�ى دع�وة 
وجه�ت م�ن الجانب التونس�ي لحضور 
ملتق�ى رج�ال األعم�ال ال�ذي نظمت�ه 

جمعية اإلخاء األردنية العراقية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “السامرائي 
اتف�ق مع األح�ول عل�ى تفعي�ل أعمال 
اللجنة العراقية - التونس�ية المش�تركة 
من خالل إقامة الدورة الجديدة لمعرض 
بغداد الدولي، فضالً عن تنش�يط وتنمية 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وبناء 
ش�راكة حقيقية بي�ن القط�اع الخاص 

العراقي والتونسي”.

“وزي�ر  أن  إل�ى  ال�وزارة،  ولفت�ت 
التج�ارة والصناع�ات التونس�ي رض�ا 
األحول، أكد على أهمي�ة تبادل الخبرات 
بي�ن البلدين من خالل جلس�ات قطاعية 
تش�ارك في الجه�ات المعني�ة للوقوف 
على اإلش�كاليات وإيجاد السبل الكفيلة 
لحلها وبما ينس�جم في تعزيز العالقات 
التجاري�ة واالقتصادي�ة وإيجاد ش�ركة 
ف�ي  والتع�اون  لالس�تثمار  حقيقي�ة 

المشاريع المختلفة بين البلدين”.
وأكدت الوزارة، أن “السفير العراقي 
ف�ي تونس، أكد خ�الل اللقاء م�ع وزير 
التجارة التونس�ي على أهمية فتح خط 

ج�وي مباش�ر بي�ن البلدي�ن وتس�هيل 
منح تأش�يرة الدخول لتذليل الصعوبات 
بي�ن  التع�اون  عملي�ة  تع�وق  الت�ي 
البلدي�ن، وبخاصة القطاعي�ن التجاري 
والصناع�ي”، مبين�ة أن “الوكيل محمد 
السامرائي قد سلم رسالة تتضمن دعوة 
من وزي�ر التجارة العراقي مالس محمد 
عبد الكريم للجانب التونس�ي للمشاركة 
الفاعل�ة في ال�دورة 42 لمع�رض بغداد 
الدولي التي تنطلق في األول من الش�هر 
المقبل”.وكان�ت وزارة التج�ارة أعلنت، 
تس�جيل   ،)2015 حزي�ران   12( ف�ي 
2512 ش�ركة أجنبية توزعت بين فروع 

ومكات�ب تمثيلي�ة له�ا في الع�راق منذ 
الع�ام 2003، وفيم�ا بّين�ت إن تس�جيل 
الشركات األجنبية تراجع خالل األعوام 
2008-2006 بس�بب األوض�اع األمنية، 

توقعت زيادتها خالل العام الحالي.
وكان�ت الحكوم�ة العراقي�ة ق�ررت 
ف�ي )20 تموز 2013( إعفاء الش�ركات 
االس�تثمارية المحلي�ة واألجنبي�ة م�ن 
الرس�وم والكمارك لمدة خمس سنوات، 
ف�ي خط�وة ته�دف ال�ى تعزي�ز النم�و 
االقتصادي، وجذب الشركات لالستثمار 
في البالد، على ان تتم دراسة تمديد قرار 

اإلعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.

العراق بحاجة إىل 175 مليار دوالر لتطوير املوارد املائية

ألول مرة.. إذاعة مجهورية العراق وصوت العرب يطلقان عمل رمضاين مشرتك

ايقاف تسويق احلنطة املحلية يف حمافظات الوسط واجلنوب

   بغداد/صباح عالل زاير

جمهوري�ة  إذاع�ة  تطل�ق 
رمضاني�ا  برنامج�ا  الع�راق 
مشتركا مع إذاعة صوت العرب  
المصرية في عمل مش�ترك هو 
مدي�ر  نوعه.وق�ال  م�ن  األول 
إذاع�ة جمهورية الع�راق عالء 
“اإلذاع�ة  إن  الحط�اب  ه�ادي 
س�تقدم خ�الل ش�هر رمضان 
المبارك برنامجاً درامياً مشتركاً 
بينه�ا وبين إذاعة صوت العرب 
المصري�ة هو برنام�ج “ طلقة 
مدفع قبل المدفع”، مشيرا إلى 
أن البرنام�ج س�يبث ف�ي وقت 
واح�د قبيل مدف�ع اإلفطار في 
أن  إل�ى  اإلذاعتين”.ولف�ت  كال 
البرنام�ج “ذو طابع اجتماعي 
ويق�دم حك�م للصائمي�ن ف�ي 

ش�هر رمضان من خالل سلسة 
حكايات تق�دم بطريقة دراميا 

العم�ل  ف�ي  تش�ترك  جميل�ة، 
الفنانة المصرية سميحة أيوب 

ونخبة ممتازة من العاملين في 
إذاعة جمهورية العراق”.

    بغداد/المستقبل العراقي

لتج�ارة  العام�ة  الش�ركة  أعلن�ت 
الحب�وب في وزارة التجارة، أمس األحد، 
أن اللجن�ة العليا للتس�ويق قررت إيقاف 
اس�تالم محصول الحنطة من الفالحين 
والمس�وقين ف�ي محافظ�ات ذي ق�ار 
والنج�ف وكرب�الء والمثن�ى وميس�ان 
وواس�ط والديواني�ة اضافة الى س�ايلو 

الرفاعي.
وقال مدير عام الشركة ورئيس اللجنة 
العليا للتس�ويق س�عد ف�ارس الحمداني 

ف�ي بيان صحف�ي, إن “هذا الق�رار جاء 
بع�د ان بينت تلك المواق�ع اتمام الحملة 
التس�ويقية بنجاح رغم الصعوبات التي 
الطاق�ات  بتأمي�ن  المتمثل�ة  رافقته�ا، 
الخزنية في اغلب المحافظات مما تطلب 
اس�تنفار كل أس�طول النقل الذي ساهم 
بعملي�ة المناقلة للحنطة المس�تلمة في 
ع�دد م�ن المواق�ع لفتح منافذ اس�تالم 
خالل أيام التسويق”.وأضاف أن “اللجنة 
كانت قد أوقفت التس�ويق في محافظة 
البص�رة بداي�ة الش�هر بن�اء عل�ى طلب 
أدارة الف�رع، وبع�د اس�تعراض اللجن�ة 

العليا لمعدالت التس�ويق اليومية، وعلى 
ضوئه�ا اتخذ الق�رار بانتهاء التس�ويق 
ف�ي المحافظة”.وأوض�ح أن “الموس�م 
التس�ويقي الذي بدء منتصف نيسان في 
وس�ط وجنوب العراق، أنجز بنجاح تام 
م�ن حيث الكمي�ة والنوعي�ة”، مبيناً أن 
“استمرار التس�ويق في محافظات بابل 
وديال�ى ومواقع بغداد والطوز وكركوك 
ومحافظات اقليم كردس�تان”.وتابع ان 
“الكميات المسوقة في عموم محافظات 
الب�الد بلغت مليوني و73 الف و104 طن 

من الحنطة بكافة انواعها”.

االتصاالت: املوافقة عىل تنفيذ مرشوع 
العمل بنظام اجليل الرابع

    بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  االتص�االت،  وزارة  أك�دت 
االحد، عزمها تنفيذ مشروع الرخصة 
الرابع�ة وفقاً لنظام الجيل الرابع، بعد 
استخدام شركات االتصاالت لخدمات 
الجي�ل الثال�ث )3G(، وفيما اش�ارت 
إل�ى أن المش�روع سيباش�ر ب�ه بع�د 
موافق�ة مجل�س الوزراء علي�ه، فيما 
ع�زت اس�باب تأخ�ره إلى االنش�غال 
ب�”التصدي لإلرهاب وتراجع أس�عار 

النفط العالمية”.
ل�وزارة  األق�دم  الوكي�ل  وق�ال 
االتصاالت أمي�ر البيات�ي،إن “الوزارة 
عل�ى اس�تعداد كام�ل لب�دء مش�روع 
الرخص�ة الرابع�ة لالتصاالت بس�بب 
تواف�ر البنى التحتي�ة وفرص نجاحه، 
السيما أن لديها رخصة سابقة لتنفيذ 
مش�روع مماثل”، مبين�اً أن “الوزارة 
وهيئ�ة اإلع�الم واالتص�االت ولجنة 
المشروع  البرلمانية، رفعوا  الخدمات 
إلى مجل�س ال�وزراء للموافقة ومنح 

الضوء األخضر للمباشرة به”.
وأض�اف البيات�ي، أن “تأخر تنفيذ 
المشروع يتعلق بأمور تخص أولويات 
عمل مجلس الوزراء، السيما أن البالد 
تشهد وضعاً استثنائياً نتيجة تصديها 
لإلره�اب فضالً عن انخفاض أس�عار 
النفط العالمية التي اثرت في االقتصاد 

العراقي”.
واك�د البياتي أن “الوزارة س�تعمل 
عل�ى تنفيذ مش�روع الرخصة الرابعة 

بموج�ب نظام الجي�ل الرابع، ألنه من 
غير المعقول أن ندخل في نظام الجيل 
الثال�ث بع�د أن دخلته ش�ركات أخرى 
مس�بقاً، فض�اًل ع�ن ض�رورة وجود 

تطور ملحوظ في جهود الوزارة”.
وكان�ت وزارة االتصاالت كش�فت 
في )الس�ادس من نيسان 2015(، عن 
عزمها إطالق الرخصة الرابعة للهاتف 
النق�ال، مبّينة أنها س�تكون للش�ركة 
الوطني�ة للهات�ف النق�ال المرتبط�ة 
االتص�االت  هيئ�ة  وأن  بال�وزارة، 
س�تتعامل م�ع الش�ركة مث�ل باق�ي 
ش�ركات الهات�ف النق�ال ف�ي العراق 
ل�”العدال�ة” ف�ي المنافس�ة  ضمان�اً 

واألرباح.
وتعمل ثالث شركات للهاتف النقال 
ف�ي العراق حالياً، )زين العراق، آس�يا 
سيل وكورك تيليكوم(. بخدمات الجيل 
الثال�ث )3G( منذ بداية الع�ام الحالي 
2015، وكان�ت تعم�ل بالجي�ل الثاني 
منذ انطالق عملها في العراق منذ عام 

2004، حتى نهاية عام 2014.
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بـدأت تظهـر نتائـج السياسـة االسـتفـزازية 
واملتـــواصـــلـة الفصـول للرئيس األوكراني، 
بيرتو بوروشـينكو. وتقـف منطقـة الدونباس 
اليوم عىل أبواب الحرب. وثمة أوجه شـبه كبرية 
بـن وضع أوكرانيا اليوم ومـا كانت عليه األمور 
يف كانون الثاني )يناير( املايض، حن سئم الثوار 
مـن االنتهـاكات املتواصلة للهدنـة. وطفح كيل 
موسـكو إزاء عدم رغبـة كييـف يف تنفيذ الجزء 
السيايس من االتفاق، بينما كان االتحاد األوروبي 
يغض النظر عن هذه األمـور وال »يضغط« عىل 

زبائنه يف النخبة األوكرانية.
ويتوقـع بعض املحللن أن تندلع يف األيام القليلة 
املقبلـة األعمال الحربية اندالعاً شـامالً. ويجمع 
كثـر عـىل أن الهجـوم املقبل سـيؤدي إىل تحرير 
ماريوبـول وسالفيانسـك، وبعضهـم يتمنى أن 
تتحـرر خاركوف كذلك. ويقـول أحد قادة كتيبة 
»دنيـر 1« األوكرانيـة: »لدينـا معلومـات بـأن 
اإلرهابين يعدون لهجـوم. وإذا كان النجاح من 
نصيبهم عىل جبهة مارينكا وكراسـنوغوروفك، 
وسـع اإلرهابيـن أن يحارصوا قواتنا يف بيسـكا 

وكارلوفكا وأفدييفكا«.
وال يسـتبعد الكرملـن هجـوم الثـوار، وينتظر 
ووفـق  املناسـب.  املوقـف  التخـاذ  التطـورات 
الناطـق الرسـمي للكرملـن، تتابـع »موسـكو 
باهتمـام وقلق األعمال االسـتفزازية التي تقوم 
بها القوات املسـلحة األوكرانية... وتنتظر تنفيذ 
اتفاقات مينسـك«. والحّق أّن أحـد العوامل التي 
تـردع الهجوم الشـامل للثـوار، هو عـدم رغبة 
روسـيا بتأجيج الخالف مع بروكسـيل، إذ تعول 
موسكو عىل االتفاق مع األوروبين عىل معاهدة 
تتناول شؤون أوكرانيا، وتسعى إىل إقناع االتحاد 
األوروبـي بحمـل بوروشـينكو عىل بـدء عملية 
إرسـاء الفيديرالية يف البالد. لكن األمل يف االتفاق 
مـع أوروبا يتضـاءل يومياً، والحـوار الرويس - 
األوروبـي يتعثـر، فيتعاظـم التوتر بـن االتحاد 

األوروبي وروسيا.
وخـري دليـل عـىل التوتـر هـذا هـو رد االتحـاد 
األوروبـي عـىل »الالئحـة السـوداء« الروسـية 
ومنـع عـدد مـن الشـخصيات األوروبيـة مـن 
دخول روسـيا. لكن هذا الرد الحاد غري مسـوغ 
يف الديبلوماسـية التـي تحتكم إىل مبـدأ متعارف 
عليه: املعاملة باملثل. وسـبق أن حصلت عمليات 
متبادلة لطرد الديبلوماسـين بن دول صديقة. 
لكن روسـيا التزمت االحرتام، وأكدت أن قائمتها 
السـوداء ضمت أشـخاصاً يسـتحقون الحظر، 
وهم ليسـوا فحسب ديبلوماسـين ممن ماثلت 
رتبتهـم الوظيفيـة رتبـة أقرانهـم الـروس من 
ضحايا العقوبـات األوروبية. واقترصت القائمة 
الروسية عىل من دعم االنقالب يف كييف الذي أدى 
إىل قمع السكان الناطقن بالروسية يف أوكرانيا. 
ويقول وزير خارجية روسـيا، سريغي الفروف، 
أّن الالئحة السـوداء الروسية ال تخالف القوانن 
واملبـادئ الدوليـة عىل خـالف قائمـة العقوبات 

األوروبية.
لكن، يبدو أن االتحاد األوروبي نيس مبدأ املعاملة 
باملثل. واسـتدعت السـلطات األوروبية عدداً من 
السفراء الروس، وأبلغتهم بأن القائمة الروسية 
األوروبيـن  أن  ويبـدو  مرشوعيـة.  إىل  تفتقـر 
يرون أن مبـدأ املعاملة باملثـل ال يرسي بن دول 

»متحرضة« ودول »غري متحرضة«.
واسـتكمل الرملـان األوروبـي لعبـة »القوائـم 
السـود«، إذ حظر رئيس الرملان األوروبي مارتن 
شـولتز دخول عدد من املوظفـن الذين يمثلون 

روسيا يف االتحاد األوروبي إىل مبنى الرملان.
وال شـك يف أن الرملـان األوروبـي هـو يف مثابـة 
املتقاعـدون  السياسـيون  فيـه  يجتمـع  نـاد 
والراديكاليـون، وهـو ال يتخـذ قـرارات مهمة. 
لذا، ال يرتتب رضر عىل قرار املنع. لكن موسـكو 
سـتضطر إىل الرد باملثل، وهذا ما سـيفاقم توتر 

العالقات باالتحاد األوروبي.
وسـاهمت كلمة املستشارة األملانية أنغيال مركل 
يف قمـة »مجموعة السـبع« يف النفـخ يف التوتر. 
فهي قالت أن روسـيا انتهكـت النظام األوروبي 
حن قضمت القرم. وتطالب موسكو املستشارة 
بعدم الخلـط بن املفاهيم، إذ يـرى الكرملن أن 
»انتهـاك النظام األوروبي لم يحصل يف القرم، بل 
حن بادرت أوروبـا الديموقراطيـة واملتنورة إىل 
التصفيق والرتحيب بالتغيري العنيف للسـلطة يف 
أوكرانيـا«. وطاملا أن أوروبا ال تقر بخطئها، فإن 
عجلة تطبيع العالقات الروسـية - األوروبية لن 
تـدور دورانـاً رسيعـاً مثلما هي حـال الحياة يف 

أوكرانيا التي لن تعود إىل مجراها الطبيعي.

كيفورك مريزوفيان

احلرب يف أوكرانيا 
عىل األبواب

صارت املعطيات معروفة، وهي مدهشة. رشكة 
»أورانج« الفرنسية لالتصاالت تمـــتلك بنسبة 
98,9 يف املئـة رشكـة »موبينيـل« لالتصاالت يف 
مرص. أما الواحد يف املئة املتبقي، فأعلنت رشكة 
أوراسكوم املرصية التي تمتلكه أنها بصدد بيعه 

للرشكة الفرنسية.
وتخدم موبينيل )أورانج إذاً( 30 مليون مشرتك 
يف مرص، أي ما يفوق عدد مشـرتكيها يف فرنسا 
للهاتـف املحمـول )27 مليوناً(. وتملـك الدولة 
الفرنسية 25 يف املئة من أسهم الرشكة. وعالوة 
عىل مرص، فألورانـج يف املنطقة وجود يف األردن 
وتونس، ولها كذلك وجود يف إرسائيل، وهو وجود 
خاص جـداً، ألنه غـارق يف الجانب العسـكري، 

وموغل يف الدم الفلسطيني.
وقعت أورانج مع الرشكة اإلرسائيلية »بارتنرز« 
لالتصـاالت عقـداً يف 1998، وجددتـه يف 2011 
و2015. و«بارتنـرز« تلـك التي أصبح اسـمها 
»أورانـج إرسائيل«، تسـيطر عىل 28 يف املئة من 
سـوق االتصاالت يف البالد، وأما مشـرتكوها فال 
يزيـد عددهـم عـىل املليونن ونصـف املليون أو 
هـذا النحو. وهي نصبـت 176 برجاً هوائياً عىل 
أرايض الضفـة الغربية ويف مرتفعـات الجوالن، 
رشكات  اإلرسائيليـة  السـلطات  تمنـع  بينمـا 
االتصال الفلسـطينية من نصب أبراج هوائيات 

)بحجة األمـن(، ممـا يجعل نوعيـة اتصاالتها 
سـيئة للغاية وتضطر الفلسـطينين لالشرتاك 
يف الـرشكات اإلرسائيليـة. يمكن إيـراد االنتهاك 
الفاضح للقانون الدويل الذي تمثله هذه األبراج 
املشـيدة عىل أراض محتلة. ويمكـن كذلك إيراد 
التعسـف عىل االقتصـاد الفلسـطيني والرضر 
الالحق به بفعل املمنوعـات... ولكن »بارتنرز - 
اورانـج« تقوم بما هو أحسـن مـن ذلك بكثري، 
فهي رشيـك فعال لوحدات القتـال اإلرسائيلية، 
وكانت فرقها حارضة يف غزة يف الصيف املايض، 
خـالل العـدوان اإلرسائيـي الـذي أوقـع 2200 
ضحيـة، وباألخـص يف دير البلح ورفـح. كانت 
أطقم الرشكة وسـياراتها وخراء الصيانة فيها 
موجودين ميدانياً لتوفري جودة االتصاالت لجنود 
تلـك الوحدات مـع أهاليهـم. وأحسـن مجدداً: 
يف إطـار حملـة سـّمتها »تبنَّ مقاتـاًل«، منحت 
جنود وحدتـي »ايزوز« للدبابات و »شاتشـار« 
لالسـتخبارات بطاقات خاصة يومية ومجانية، 
حملت اسـم »سـالماً من امليدان«، وواكبتهم إىل 
نهاية املطاف، فنّظمت زيـارات للجرحى منهم 
يف املستشـفيات ووزعت عليهم أجهزة كمبيوتر 

للرتفيه عنهم.
وللتذكـري، فبعـد »ثـورة 25 ينايـر« يف مـرص، 
وجهت النيابة العامـة لرشكة »موبينيل« تهمة 

التجسـس ملصلحة إرسائيـل، لتشـييدها برجاً 
بالـغ العلـو بـال أي مـرر تقنـي يف أحـد أحياء 
القاهرة املكتظة، ظهر أنه كان موجهاً لتسهيل 
االتصـاالت مـع... إرسائيـل. لم تتاَبـع الدعوى 
بسـبب االرتباك والتغيـريات يف مرص، ولكن ذلك 

ال يلغي الواقعة.
األمـر بشـع إىل درجـة موافقة منظمـة »أفاز« 
avaaz املدنيـة العامليـة )وهـي ترى يف نفسـها 
فعالية تفـوق األمم املتحدة( عـىل تقديم حملة 
مقاطعة »أورانج« ما لم تنه عقدها اإلرسائيي.

رئيـس مجلـس إدارة »أورانـج«، الـذي كان يف 
زيـارة ملرص، قـال هناك إنه يتمنـى إلغاء العقد 
اإلرسائيـي الـذي ورثتـه رشكته عـن »فرانس 
تيليكوم«، ووجد نفسه بعد يومن، يف 5 حزيران 
)يونيـو( الجاري، يـرصح )لصحيفة »يديعوت 
احرونـوت«!( بالتايل: »أنا أحـب إرسائيل«. كما 
أصدر وزيـر الخارجية الفرنيس قبـل ذلك بيوم 
بياناً مقتضباً للغاية يعلن فيه أن بالده، وكذلك 
مقاطعـة  »تناهـض  األوروبـي،  االتحـاد  دول 

إرسائيـل« و »موقفهـا معـروف مـن مسـألة 
املسـتوطنات«، ما ُيفرتض أنه كالم متوازن كما 
يليق بالديبلوماسية أن تكون، لكنه يف الحقيقة 
غامـض ويناقض جـزءاه واحدهما اآلخر، كما 
يناقـض القرار الذي صوتـت ملصلحته 16 دولة 
مـن دول االتحـاد األوروبـي الــ28، والذي قرر 
وضع إشـارة خاصة بمنتجات املستوطنات، ما 
َيفرتض )ضمناً كذلك( أن لهذا تبعات تبدأ بإلغاء 
اإلعفـاءات الجمركية وتنتهي بــ »عزل« هذه 

ل، والحال تلك، مقاطعتها. املنتجات بما يسهِّ
ومقابل املحاباة الرسمية، الفرنسية واألوروبية، 
إلرسائيـل مهمـا فعلـت، واإلصابـة بالذعـر أو 
باالنزعاج الشديد كلما مسها أي موقف بالنقد، 
والسـهولة التـي يتم فيهـا اعتبار ذلـك املوقف 
»السـامياً«، مموهـاً أو متنكـراً، تعلو األصوات 
اإلرسائيليـة بالتهديـد باملقاطعة بـال أي حرج. 
وزيـر العـدل اإلرسائيـي وجـه نـداء إىل »يهود 
العالـم« ملقاطعة »أورانج« بعـد الترصيح األول 
لرئيسها، وصحيفة إرسائيلية تستعرض امتناع 

رشكات سالح فرنسية وبريطانية عن املشاركة 
يف معـرض للسـالح أقيم منـذ أيام يف تـل أبيب، 
فتدعـو إىل معاقبتهـا، والسـلطات اإلرسائيلية 
تطالب سـويرسا بمنع منظمة »كرس الصمت« 
جنـود  أنشـأها  التـي   Breaking theSilence
بالدهـم  لسياسـة  مناهضـون  إرسائيليـون 
وارتكاباتهـا، مـن إقامـة معـرض يف زوريخ... 
وال يجـد وزيـر الخارجية الفرنـيس وال زمالؤه 
األوروبيون يف ذلك )وسواه الكثري( أي غضاضة.

وعىل هـذا، يحتفـظ نتانياهو بقصب السـبق، 
فيقـول تعليقاً عىل ما سـّمته جريدة »لوموند« 
الفرنسـية »حريق أورانج«، إن »األمر ال يخص 
ممارسـاتنا بـل وجودنـا«، ويف هـذا اسـتعادة 
مكثفـة للمنطـق الصهيوني الدائم الـذي يهوِّل 
بالكبائـر إزاء أي كلمة أو حـدث، فيلغي الواقع 
بنقله »النقاش« إىل صعيد االبتزاز الصايف، ويرر 
بذلك املسـلك الدائـم األكثر عنفاً الـذي تنتهجه 
إرسائيـل بوصفه »رضورة دفاعيـة«، وال خيار 
سـواه، وإال الفناء. وهو ما سـّماه فيلم نقدي 

عن حرب 1967 »نطلق الرصاص ونبكي«.
االسـتثمارات  وسـحب  »املقاطعـة  حملـة 
والعقوبـات« )BDS( التـي تقـود املعركـة ضد 
تـورط »أورانـج« بالـدم الفلسـطيني، تطالب 
مرص، سـلطة ومجتمعاً، بالضغط عىل الرشكة 

مليـون مشـرتك  الــ30  بواسـطة  الفرنسـية 
)وكذلـك عـىل السـلطات األردنيـة والتونسـية 
وأبناء املجتمَعن(، وهي بذلك إنما تتبع مسـلكاً 
سـلمياً ومدنيـاً يتكلم بــ »لغة املصالـح«، أي 
وفق املنطق املقبول واملرشوع والسـائد دولياً... 
فُيجـاب عليـه باأليديولوجيا واالنفعـال حينما 
يتعلـق األمر بإرسائيـل، ما يعنـي حماية هذه 
األخـرية كيفما كانت الحال: فال الجرائم املرعبة 
وال  إدانتهـا،  يف  تنفـع  فلسـطن  يف  املرتكبـة 
مخالفتهـا للقانون الدويل تنفـع يف إدانتها، وال 
حسـابات املصلحة تنفـع! وبعد ذلـك »يحزن« 
إرسائيليون ويسـتغربون ألن مزيداً من أساتذة 
الجامعـات والفنانن وحتـى أصحاب الرشكات 
التجارية يتنصلون )ولو بـأدب غالباً وبطريقة 
مواِربة( من االشـرتاك يف نشـاطات أو رشاكات 

مع إرسائيل.
وما بـن تسـخيف حملـة »املقاطعة وسـحب 
االسـتثمارات والعقوبـات« واعتبارهـا بـال أثر 
مـادي وال يمكنهـا أن تلحـق رضراً باالقتصـاد 
والتقنـي  العلمـي  بالتفـوق  وال  اإلرسائيـي 
إلرسائيـل، واعتبارهـا »الخطر االسـرتاتيجي« 
كمـا قـال نتانياهـو نفسـه يف أكثر مـن مكان 
ومناسبة... تقع الهشاشة املفرطة لهذا الكيان 

املتغطرس واملرتعب يف آن.

نهلة �ل�شهال

أورانج: برتقايل أم بلون الدم ؟

تلقفت دمشـق طروحات املعارضة السورية التي شاركت 
يف املشاورات التي استضافتها أستانا عاصمة كازاخستان 
يف السـابع والعرشين من شـهر أيار املايض بشـأن األزمة 
السورية. البيان الختامي للمشاورات أكد أن "مشاركة كل 
القـوى الوطنية السـورية وفعاليات املجتمـع املدني يف أي 

حوار، هي رشط ال بد منه يف أي حل". 
املجسـات السياسـية يف العاصمـة السـورية وبالتنسـيق 
مع الحليف الـرويس أيقنت ان أطراف النـزاع باتت منهكة 
وباتت مقتنعة بعدم قدرة أي منها عىل الحسـم العسكري، 
خصوصا بعد دخول تنظيم "داعش" عىل الخط وسيطرته 
عىل مناطق شاسـعة من سوريا، مما يستوجب تغليب لغة 

الحوارعىل لغة الحرب عند مختلف أطراف النزاع.
من هنا يأتي طلب دمشـق رسـميا من موسكو العمل عىل 
عقـد لقاء موسـكو3  الذي قال عنه نائـب وزير الخارجية 
الرويس ميخائيل بوغدانوف أن بالده "مستعدة الستضافة 
جولـة ثالثـة مـن املشـاورات بـن الحكومـة واملعارضـة 
السـوريتن"، مضيفاً "اآلن تطلب الحكومة السـورية منا 
عقد لقاء موسـكو الثالث، ونحن مسـتعدون لذلك، ولو تم 
انعقاده اليوم، لكننا نحتـاج إىل إجراء مزيد من االتصاالت 
مع ممثي املجموعـات املعارضة املختلفة" مؤكدا "نحن ال 
نفرض إرادتنا عىل أحد، وإن املبادرة تنطلق من السـورين 
أنفسـهم واألمر ال يتوقف عىل روسـيا، ألن موسكو ليست 

طرفا يف النزاع".
ويف حـن يواصـل املبعوث األممي إىل سـوريا سـتيفان دي 
ميسـتورا مشـاورات بجنيف بن األطراف السـورية بدأت 
الشـهر املايض ومن املقرر أن تسـتمر ملدة خمس أو سـتة 
أسـابيع, وهي وفقـا لتعبري دي ميسـتورا "مشـاورات ال 
مباحثات سـالم"، فان مدير معهد االسـترشاق يف موسكو 
فيتـايل نعومكـن منسـق لقائـي موسـكو1 وموسـكو2، 
وقـد يكون منسـقا أيضا للقاء موسـكو3، يربـط بن تلك 
املشـاورات ومـآالت اللقـاء القـادم، إذ يقـول يف ترصيـح 
صحفـي انه "من السـابق ألوانه الحديث عـن إجراء جولة 
جديدة من املشـاورات السـورية - السورية يف موسكو، بل 
يجب أوال تقييم نتائج املشاورات التي يجريها يف جنيف دي 
ميسـتورا"، لكن دمشـق تبدو مطمئنة هذه املرة ملشاركة 
واسـعة من أطراف املعارضة بعد تلقفها لرسـالة تضمنها 
البيان الختامي ملشاورات أستانا، تؤكد عىل "أهمية اعتماد 
"جنيف 1" إىل جانب املسـارات األخرى ومنها "موسكو 1" 

و"موسـكو 2"، قاعدة ملعالجة األزمة يف سـوريا"، ويتجىل 
هـذا االمر عر اعالن السـفري السـوري يف موسـكو رياض 
حـداد الـذي قال فيه "نسـعى بـكل جهودنا عـر مختلف 
األقنية الدبلوماسـية إلجراء لقاء تشاوري ثالث يف موسكو 
ويف أقـرب فرصة ممكنـة، ولكن حتى اآلن لـم يحدد موعد 

لعقد اللقاء".
موسـكو احتضنـت لقاءيـن تشـاورين بـن ممثلن عن 
الحكومة ومختلف أطياف املعارضة السـورية، موسـكو1 
نهايـة كانون الثاني املايض وقد شـهد مشـاركة محدودة، 
وموسـكو2 بداية نيسان املايض، وقد شـارك فيه نحو 30 
ممثـال عن املعارضة السـورية مـن داخل وخارج سـوريا 
وعـن املجتمـع املدني السـوري من جهة، ووفـد الحكومة 
السـورية برئاسة مندوب سـوريا الدائم لدى األمم املتحدة 
بشار الجعفري من جهة أخرى، وتوصلت األطراف إىل ورقة 
توافقيـة بشـأن تقييم الوضـع الحايل يف سـوريا، تتضمن 
10 بنود أساسـية. وعىل مسـار متوازي، شـهدت سويرسا 

مؤتمـر جنيف1 يف الثالثـن من حزيران عـام 2012، فيما 
شـهدت عقد جولة مباحثات جنيـف2 يف الثاني والعرشين 
مـن كانـون الثاني عـام 2014، ويواصل مبعـوث املنظمة 
الدولية مشـاوراته لعقد النسخة الثالثة من جنيف مع وفد 
من الحكومة و40 مجموعة سـورية مدعوة للمشـاركة يف 
"املشاورات املنفصلة" وبمشاركة 20 طرفا دوليا وإقليميا، 
بضمنهـا ايـران التي اسـتبعدت من نسـختي جنيف االوىل 
والثانيـة،  يجري دي ميسـتورا أو معاونه معها نقاشـات 
معمقـة، لتحديد إن كانت األطراف "مسـتعدة لالنتقال من 

مرحلة املشاورات إىل مرحلة املفاوضات".
كال املسارين يعتمدان وباتفاق جميع االطراف عىل مرجعية 
الوثيقة التي وقعتها القوى الكرى يف ختام مؤتمر "جنيف 
1" والتي تعتر بمثابة خطة حل سـيايس للنزاع السـوري 
املسـتمر منذ 4 أعوام، اال ان املؤثر الحقيقي الذي سـيكون 
لـه القـول الفصل يف سـري أي منهما هو ما تفـرزه وقائع 
امليدان التي تزداد التباسـا يوما بعد يوم، إال ان دخول قوات 
حليفة للقتال اىل جانب الجيش السوري قد يرسع مسارات 
الحسـم، خصوصا وان تغول تنظيم "داعش" يؤثر بشـكل 
سلبي عىل أطراف النزاع التي وصلت عىل ما يبدو اىل طريق 
مسـدود فيما يتعلق بالحسم العسـكري، ولم يتبق أمامها 
سـوى الحل السـلمي عر املفاوضات يف مسار موسكو، او 

مسار جنيف، أو عرهما معا.

لو فكر من يشعلون الحروب يف النتائج الكارثية التي ترتتب 
عليهـا، وما تتغذى عليه تلك الحروب من مآٍس وآالم، يدفع 
ثمنها الُعْزل من النساء والشيوخ واآلمنن، حتى الحيوانات 
واملنـازل والبنـى التحتيـة، ولكن املترضر األكـر من هذه 
الحروب هم زهرة الحياة، بسـمتها الحانية، سـند العجز، 
وأمل املحروم، هم األطفال. هذه الراعم التي تفتحت ليس 
مـن أجل رّيها والعناية بها، لكن لتصبح وقوداً يف سـاحات 
الـرصاع، فإمـا أن تيتم، أو تترشد، أو تضطـر مع أهلها إىل 

الهروب واللجوء إىل مخّيمات بعيدة.
وأخطـر من ذلك ما يواجهه بعض األطفال، حينما ُيجرون 
عىل حمـل السـالح، واالنخـراط يف امليليشـيات املسـلحة، 
ليقاتلـوا إىل جانـب الكبـار. إن الطفـل مخلوق بـريء وله 
حقوق عىل أهلـه وعىل مجتمعه قبل ذلك، ويف مقدمة هذه 
الحقـوق توفري املـأكل وامللبس له، وحمايتـه من التعرض 
لألذى، سـواء بفعله هو أو بفعل املحيط، ومن ثم تنشـئته 

وتعليمه حتى يكر ويستفيد منه أهله ومجتمعه.
ومنذ القدم أوىص الفالسـفة بتعليم الصغـار ألن أدمغتهم 
تكـون صفحـة بيضاء تسـتوعب كل ما يدخـل إليها، لكن 
عندما يحرم الطفل من العيش الكريم، وعندما يرشد نتيجة 

حـرب قد اشـتعلت يف موطنه؛ فإنه يفقد حقـه يف التعليم، 
ويصبح الشـغل الشـاغل هو توفري األمن والحماية له، من 
خـالل توفري املأوى اآلمن، والحاجات األساسـية من طعام 
ورشاب ودواء. لقد نشـأ الكثري من كبار املجرمن يف بيئات 
تسودها الرصاعات والحروب، فُيضطرون للجوء إىل السالح 
للحفاظ عىل حياتهم، وتوفري املأوى اآلمن لهم، خاصة بعد 

أن فقدوا أهليهم ووقعوا يف رشك رجال العصابات. 
وكان مـن املؤمل أن يرتفع الوعـي البرشي بخطر الحروب 
مـع انتشـار التعليم عىل نطاق واسـع يف العالم. ويف تقرير 
صدر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« يف 23 
ديسمر/كانون األول املايض، فقد أعلنت هذه املنظمة، أن 
2014 كانت سنة مدّمرة ملالين األطفال الذين وقعوا ضحية 
النزاعات، وال سّيما يف العراق، وغزة، والسودان، وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا وسوريا. وقد قتل األطفال 
وهم عىل مقاعد الدراسة، أو وهم نيام يف أرستهم، وتعرّضوا 
لليتـم والخطـف والتعذيب والتجنيـد واالغتصـاب وللبيع 
عبيداً.ووفق هذه املنظمة، فإن 230 مليون طفل يعيشون 
يف مناطق تشهد نزاعات مسلحة، بينهم 15 مليوناً يعانونها 
بشـكل مبارش، ويعاني األطفال يف أكثر من خمسن بلداً يف 
العالم النزاعات املسلحة أو تأثرياتها. ولقد رّشدت الحروب 
حتـى اليوم 22 مليون طفل داخـل بلدانهم أو خارجها. إن 
مشـاهد األطفال الذين يعيشون ظروف النزاعات املسلحة، 
وهـم ينتظرون يف مخّيمات الالجئـن، للحصول عىل الغذاء 
والعناية الطبية، واتساع انتشار األلغام األرضية واألسلحة 
الخفيفـة، جعلـت املجتمع الدويل يتحّسـس عـذاب هؤالء 
األطفـال، ألن حمايتهـم حـق أصيـل من حقوق اإلنسـان 

التي تنّص عليها االتفاقـات واملعاهدات الدولية، كاتفاقية 
حقوق الطفل. واهتّم مجلس األمن بموضوع أمن األطفال، 
فأصدر قـرارات عدة، منها القرار رقـم 1261 لعام 1999، 
والقـرار رقم 1314 لعـام 2000، والقرار رقـم 1379 لعام 
2001، وقد تعهـدت كل تلك القرارات بالكفاح ضد تأثريات 
الحرب يف األطفال وحمايتهم، والتصدي بنوع خاص للنتائج 
السلبية لتجارة األسلحة الخفيفة غري املرشوعة، وأثرها يف 
األطفال. واتخاذ اجراءات جدية ملكافحة انتهاك قوانن أمن 
األطفـال خالل الحـرب. إن ازدياد عـدد الرصاعات وترشيد 
مالين األطفال، يؤكد أن املجتمع الدويل قد عجز عن الوفاء 
بتعهداته بحماية األطفال، وذلك بسـبب تعقد السياسـات 
الدولية وضلـوع الِقوى العاملية الكـرى، التي يفرتض بها 
أن تحمي السـلم واألمن الدولين، يف إشعال الرصاعات عر 
العالم، وهذا بال شـك يخفي أزمة معنوية خطرة، ستكون 
لهـا نتائج كبـرية عىل مسـتقبل العالم، فنشـوء املزيد من 
الرصاعـات يعني حرمـان املزيد من األطفال مـن التعليم، 
وبالتـايل إيجـاد جيـوش كبرية مـن العاطلن والفاشـلن. 
فاألطفال اليوم هم سكان العالم غداً، وبقاؤهم، وحمايتهم 

ونمّوهم، هي رشوط إلزامية لتطوير مستقبل البرشية.

عطيل �جلفال

حممد خليفة

مسارات حل األزمة السورية

األطفال وتراجيديا العنف

فوؤ�د ح�شون



تناف�س النجم�ة غ�ادة ع�ادل نج�وم رمض�ان 
بمسلس�لها الجدي�د »العه�د«، ال�ذي تخوض من 
خالل�ه تجرب�ة جديدة تمام�اً عليه�ا، وتقدم فيه 
ش�خصيتين وتش�ارك في بطولته م�ع عدد كبير 
من النجوم والنجمات. غادة تكشف لنا الكثير من 
أس�رار هذا المسلسل، والصعوبات التي واجهتها 
في�ه، وعالقتها ببقية بطالته، صب�ا مبارك وهنا 
ش�يحا وش�يرين رضا وأروى ج�ودة، وإن كانت 
اش�ترطت ترتيباً معيناً السمها بينهن، كما تتكلم 
أيضاً على موقفها من منافسة منة شلبي وغادة 
عبدال�رازق ومي عز الدين، وتكش�ف لنا الس�بب 
الحقيقي النسحابها من الجزء الثاني من »سرايا 
عابدي�ن«، وحقيق�ة ق�رار زوجه�ا منعه�ا عنه 
بسبب بعض مشاهدها الجريئة مع قصي خولي 
ف�ي الج�زء األول، وتتحدث أيضاً ع�ن غيابها عن 
الس�ينما، والفيلم الذي تحلم به. وبعيداً من الفن 
والنجومي�ة، تتكلم على أبنائها الخمس�ة، وأكثر 
ما يس�عدها منه�م، وحرصها عل�ى أال تزعجهم 
ش�هرتها، كم�ا تتط�رق إل�ى عالقته�ا بالرياضة 

والموسيقى والسفر والموضة والماكياج.
-ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل »العهد«؟

أكث�ر ما أعجبن�ي بالمسلس�ل هو عدم تش�ابهه 
م�ع أي مسلس�ل ُقّدم م�ن قبل، فه�و يعتمد على 
عل�ى  غريب�ة  ش�خصياته  وغالبي�ة  الفانتازي�ا 
المشاهدين المصري والعربي، فمثالً هناك بعض 
الش�خصيات الت�ي تمتلك قوى خارق�ة للطبيعة، 
وأجس�د من خالل العم�ل ش�خصيتين، إحداهما 
فت�اة تدع�ى س�حر، تمتلك ق�وة خارق�ة وهبها 
إياها الخال�ق، وتحاول أن تس�تغلها في محاربة 
الش�ر وإنق�اذ البش�ر، وتعتب�ر من الش�خصيات 
القليلة داخل أحداث المسلسل التي تتمتع بالخير 
والطيب�ة، وتح�اول بش�تى الطرق القض�اء على 
الش�ر الذي ينتشر في الزمان والمكان الذي تدور 
فيه قصة العمل، والزمان والمكان غير معلومين 
ل�كل م�ن يتابع المسلس�ل، ألن العمل يش�به إلى 
حد كبي�ر الحكايات األس�طورية التي ال صلة لها 
بالواقع. أما الشخصية األخرى، فال أريد الخوض 
في تفاصيلها، ألنها س�تكون مفاجأة للجمهور، 
وظهوره�ا ف�ي العم�ل س�يغير مس�ار األحداث 

ويكشف العديد من األسرار والمفاجآت.
-ه�ل النجاح�ات الت�ي حصده�ا مخ�رج العم�ل 

ومؤلف�ه معاً ف�ي العامي�ن الماضيين 
جعلت�ك مطمئن�ة إل�ى نج�اح 

مسلسلك هذا العام؟
ال أس�تطيع القول إنني 

مطمئنة، رغم النجاح 
الضخم الذي حققاه 

من قبل في »نيران 
الع�ام  صديق�ة« 
الماض�ي  قب�ل 
و»السبع وصايا« 
الماض�ي،  الع�ام 

عم�ل  ل�كل  ألن 

قصت�ه المختلفة وظروف�ه التي ربم�ا ال تتكرر، 
لكنني متفائلة بمسلسلي، وأتمنى أن ينال إعجاب 
الجمه�ور، ألن كل فري�ق العم�ل ب�ذل مجه�وداً 
كبي�راً في�ه، بدايًة م�ن اإلنتاج إل�ى المؤلف الذي 
حرص على تقديم ش�يء جدي�د لم يقدم من قبل، 
والمخ�رج الذي س�عى إلى إخ�راج أفضل أداء من 
الممثلي�ن وقدم صورة ممي�زة وجذابة، كما أنني 
على المس�توى الش�خصي كنت أتمنى العمل مع 
هذه المجموعة، س�واء بالنس�بة إلى الممثلين أو 
المخرج خالد مرعي والمؤلف محمد أمين راضي، 
ليس لنجاحهم في تجاربهم السابقة فقط، وإنما 
ألنن�ي أرى أنه�م يجتهدون في تقدي�م كل ما هو 
جديد، ويبتع�دون عن التقليدي�ة أو التكرار، فهم 
يتح�ّدون أنفس�هم وينجحون كل م�رة في إبهار 

المشاهد.
-ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء تجس�يدك 

الشخصية؟
ألنني أجس�د شخصيتين في العمل، فهذا 
يحتاج إلى مجهود أكبر للفصل بينهما 
وإظهار كل منهما بشكل وطريقة 
أداء مختلفي�ن، باإلضاف�ة إلى 
الخاص�ة  التفاصي�ل  كل  أن 
إلى  تحتاج  بالش�خصيتين 
خصوص�اً  كبي�ر،  تركي�ز 
أن العم�ل ي�دور في عصر 
غي�ر معلوم، وه�ذا يتطلب 
ماكياج�اً ومالبس مختلفة 
ع�ن تل�ك المتع�ارف عليها 

حالياً، حتى يقتنع المشاهد بأن هذه الشخصيات 
ل�م يرها م�ن قبل وأنها ال تعي�ش معه في الوقت 
الحاض�ر، وقد حددن�ا ذلك في فت�رة التحضيرات 
وقبل بدء التصوير، ولذلك سيش�اهدني الجمهور 
بش�كل جديد ل�م أظهر به في أي عم�ل فني آخر. 
ورغم اإلرهاق في فترة التصوير بس�بب الس�فر 
المتك�رر وتصوي�ر العديد من المش�اهد في عدد 
من المحافظات داخل مصر، إال أنني لم أشعر بأي 

تعب، بل كنت سعيدة للغاية.
-صفي لنا شكل العالقة بينك وبين باقي الفنانات 
المش�اركات في العمل، أمث�ال صبا مبارك وكندة 
علوش وش�يرين رضا وهنا شيحة وأروى جودة 

وسلوى خطاب؟
أجمل ش�يء في المسلس�ل هو وجود ه�ذا الكم 
م�ن الفنان�ات بعمل فن�ي واح�د، وعالقتي بهن 
جميع�اً أكثر م�ن جي�دة، ألنهن يتمتع�ن بصفاء 
الش�خصية ونق�اء القلب، وكل من�ا تحرص على 
ظه�ور األخرى بأفضل ش�كل، ألن نج�اح أي منا 
يعن�ي نجاحنا جميع�اً. كما أن وج�ود مجموعة 
كبيرة من الفنانين والفنانات في المسلسل يمثل 
عامل جذب للجمهور لمتابعة العمل، ألنه س�يجد 
أكث�ر من نجم محبب له، وأرى أن جميعهم لديهم 
ش�عبية ليس في مصر فقط، لكن على مس�توى 
العالم العرب�ي كله، وبالتأكيد يس�عدني أن أعمل 
م�ع فنانين يملك�ون جماهيرية كبي�رة، ألن ذلك 
يضي�ف لي وللعمل، كما أن أوقات التصوير كانت 
م�ن أجمل اللحظات، ألننا كنا نتعامل معاً كإخوة 
وليس كزمالء... مثالً كندة علوش تتميز بالطيبة 

والرق�ة وجم�ال ال�روح، كذلك صبا مب�ارك التي 
أعتبرها من أنقى الشخصيات التي قابلتها، أيضاً 
أعشق ش�خصية هنا ش�يحة التي تبعث السعادة 
والفرح ف�ي أي مكان توجد فيه، وش�يرين رضا 
بقلبه�ا الصافي وطيبتها الرائعة، وكذلك س�لوى 
خط�اب المتواضعة، رغ�م قدرها الكبي�ر، تمتلك 
حنان�اً وحب�اً ال مثي�ل لهما ل�كل من حوله�ا. أما 
أروى جودة فأعتبرها إنس�انة جميلة من داخلها 
وخارجها، وهن جميعاً صديقاتي على المستوى 
الش�خصي، وتوطدت العالقات بينن�ا أكثر وأكثر 

بعد مشاركتنا في عمل فني واحد.
-وكي�ف تقيِّمي�ن المنافس�ة بين�ك وبي�ن باق�ي 
النجمات اللواتي يدخلن بأعمال درامية هذا العام 
أمث�ال نيللي كريم ومنة ش�لبي وغادة عبدالرازق 

ومي عز الدين وداليا البحيري؟
أعتق�د أن ذل�ك يتك�رر ف�ي كل ع�ام، ب�ل أرى أن 
نس�بة األعمال الدرامية المعروضة هذا العام أقل 
بالنس�بة إلى س�نوات مضت، كما أن ل�كل فنانة 
جمهورها الذي يحرص على متابعة كل جديد لها، 
ومنذ بداياتي الفنية ال أنش�غل بفكرة المنافس�ة 
وأضع كل تركيزي في الدور الذي أقدمه، وأتمنى 
للجمي�ع النجاح والتوفيق في عمل�ه، ألنني أعلم 
جيداً م�دى الجهد الذي يبذل لخروج أي عمل فني 
إل�ى النور. وفي النهاية، العم�ل الجيد والمتكامل 
م�ن النواح�ي كاف�ة س�يحقق النج�اح، حتى لو 
عرض وسط مليون عمل فني آخر، ألن الجمهور 
اآلن أصبح واعياً ويهتم كثيراً بالتفاصيل، س�واء 
ش�كل الص�ورة أو اإلض�اءة أو األداء التمثيل�ي، 
ودائماً أراهن على الجمهور وال أفكر إال بإرضائه 

فقط.
-وما سبب تركك مسلسل »سرايا عابدين« وعدم 

استكمالك الجزء الثاني منه؟
كانت لديَّ ظروف خاصة منعتني من المش�اركة 
ف�ي الجزء الثان�ي من المسلس�ل، إذ فوجئت بأن 
التصوير سيبدأ باكراً وبالتحديد بعد شهر رمضان 
الماض�ي، وكنت حينها لم آخ�ذ هدنة، ألنني كنت 
انتهيت قبلها مباش�رة من تصوير عمل فني آخر، 
ففضلت أن أعتذر عن الجزء الثاني حتى أستطيع 
أن آخذ قس�طاً من الراحة، ألتفت فيه إلى أسرتي 

وحياتي الخاصة.
-وما سبب غيابك عن السينما ألكثر من عامين؟

من�ذ آخر أفالمي »على جثتي« مع أحمد حلمي لم 
أقدم أفالماً جديدة، ألنني لم أجد المش�روع الجيد 
الذي يعيدن�ي مرة أخرى، وهن�اك بعض األعمال 
التي وافقت عليها، لكنني توقفت بعدها ألس�باب 
وظروف مختلفة، وهناك مشروع سينمائي جديد 
نحضر له حالياً وال أريد الكشف عن تفاصيله حتى 
يكتمل، ومن المفترض البدء في تصويره بعد عيد 
الفطر، ومش�تاقة كثيراً للعودة إلى السينما، ألن 
حب�ي له�ا ال ينتهي، وهي الس�بب الرئيس�ي في 
ش�هرتي وجماهيريتي، وال أس�تطيع االستغناء 

عنها، ألنها هي التي تصنع تاريخ الفنان.
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عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين 
ع�ن س�عادتها لإلقب�ال الكبير من 
الفناني�ن ل�إلدالء بأصواته�م في 

انتخابات نقابة المهن التمثيلية. 
وقالت : أنتظر م�ن النقيب الجديد 
ح�ل كل المش�كالت الملح�ة ف�ي 
النقاب�ة ووض�ع أولوي�ات ومنها 
إتاح�ة ف�رص تش�غيل الفناني�ن، 
والصح�ة. وتابع�ت: "أعجبت جًدا 
ببرنام�ج النقيب أش�رف ذكى فله 
باع كبير في النقابة وأعطى الكثير 

للنقابة".

انتشر على مواقع التواصل االجتماعي فيديو يظهر 
الممثلت�ان المصريت�ان س�هير رم�زي وصابري�ن 

تتبادالن قبلة.
وجاءت القبلة وفق ما نق�ل أحد المواقع المصرية 
المحلية، اثناء تواجدهما في حفل تخرج لمدرس�ة 
"طيبة".وتس�اءل البعض عن كيفي�ة حصول مثل 
هذا األمر في ظل "تحّج�ب" الفنانتين اللتين أثارتا 
الكثير من الجدل في السابق حول لبسهما للحجاب.
وح�از الفيديو على ما يزيد عن 218 ألف مش�اهدة 
خالل أق�ل من يومين من عرضه. مع االش�ارة إلى 
أن الفيديو حصل عل�ى 299 "لم يعجبني" أمام 62 

"اعجبني".

اعتبر النجم الس�وري مكس�يم خليل أن المواطن أهم من الوطن، مضيفاً بعد انتهاءه من تصوير مسلس�ل "غداً 
نلتقي" أن رسالة هذا العمل إنسانية في الدرجة األولى، فيما رأت النجمة كاريس بشار أنه لمساعدة السوريين 
في إيجاد قواس�م مشتركة.وأعلنت ش�ركة "كالكيت" المنتجة للمسلس�ل الرمضاني، انتهاء عمليات التصوير 
التي تمت في لبنان، من بإخراج رامي حنا وس�يناريو إياد أبو الش�امات، الفتًة إلى أن "غداً نلتقي" يتناول حياة 
نازحين سوريين في لبنان ومآسيهم وبحثهم عن حياة ذاتهم واصطدامهم بواقع أليم، ما يجبرهم على التفكير 
بهج�رة ثانية من المكان الذي هجروا إليه من بلدهم األصلي.وقال مكس�يم خليل إن المسلس�ل يبرق برس�ائل 
مؤث�رة لكل ذي رأي في المعادلة الس�ورية، إذ يصور حالة الس�وريين في الحرب الحالي�ة ويقدم وجهات نظر 
الناس رغم تضاربها. وأردف: "هو عمل مهم بل هو ضرورة حتمية في هذا الوقت، وأرى أنه أفضل لنا أن نجسد 
الواق�ع م�ن أن نهرب من هذا الواقع، س�واء أظهرنا في العم�ل مؤيدين لوجهة نظر هذا الط�رف أو معارضين 
لها، وكذلك بالنس�بة للطرف اآلخر، فالرس�الة في النهاية يجب ان تصل وهي رسالة إنسانية في الدرجة األولى 
وتق�ول ب�أن المواطن اهم من الوطن فإذا م�ات المواطن مات الوطن، وإذا تغرب المواط�ن تغرب الوطن، وإذا 

تأذى تأذى الوطن".

أصالة: فيلم »والد رزق« إخراج زوجي العبقري
 طلبت الفنانة أصالة من جمهورها مشاهدة فيلم "والد رزق" الذي يتولى زوجها طارق العريان 
مس�ئولية إخراجه.كتبت أصالة على صفحتها الرس�مية على موقع "فيس بوك": "فيلم والد 
رزق للمبدع وزوجي العبقري  طارق العريان، الفيلم هيكون في دور العرض في عيد الفطر.. 

اتمني من الجميع دعم الفيلم ومتابعة الصفحة الرسمية".
من ناحية اخرى كش�فت أصالة على تلقيها هدية خاصة م�ن الفنان منذر رياحنة وغردت عبر 
تويت�ر قائلة: "منذر رياحن�ة قمة باللطف والجدعن�ة وهذا الكولييه كان بص�دره وهداني إياه 

وبقى معي الخر لحظة بالمطار.. فال يسعني إال اشكره جداً جداً".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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النجاح الفني يرتبط بالفنان املبدع
 كثيرا ما كانت صاالت العرض السينمائي في العراق 
تعرض االفالم الصامتة السطورة السينما )شارلي 
ى س�نوات عم�ره يعم�ل ف�ي  شابلن( الذي ام 
الس�ينما .. ووقتها كانت تلك االفالم مصدر البهجة 
االكب�ر خ�الل س�نوات الدم�ار القتل حي�ث الحرب 
العالمي�ة  االولى وبعدها الثاني�ة والحقيقة ان تلك 
االفالم ق�د عرضت في صاالت العرض الس�ينمائي 

في العراق قبل تكرار عرضها عبر شاش�ة تلفزيون 
بغداد مع بدايات تأسيس�ه عند عام 1954 والشيء 
الملف�ت لالنتب�اه ان الجمه�ور كان يس�تمتع بتلك 
االفالم ويستذوقها رغم كونها كانت افالما صامتة 
لكون عبقرية شارلي ش�ابلن قد نجحت في ايصال 
ما ترمي اليه تلك االفالم .. وكل تلك الس�خرية التي 
كانت تتمتع بها عبقرية شابلن للنيل من الشخوص 

الت�ي كان يتناولها ف�ي افالمه لكون�ه كان الممثل 
والكاتب والمخرج في ان واحد  !!.

وال�ذي اردت الوصول الي�ه ان العبقري�ة ال تعترف 
بالمستحيل والدليل ان كل تلك االفالم كانت صامتة 
ولكنه�ا كان�ت مفهوم�ة ف�ي ذات الوق�ت .. ولقد 
اس�تمر ذلك )الصمت( لدى افالم ش�ابلن حتى عام 
1931 حينما انتج ش�ابلن فيلمه )اض�واء المدينة( 

.. وليك�ون فيل�م )ازمنة حديثة( اخر افالم ش�ابلن 
الصامت�ة .. ولكن النقاد اجمع�وا على ان بعضا من 
افالم شابلن الصامتة هي افضل من افالمه .. بل من 
افضل االفالم في تاريخ السينما في القرن العشرين 

على االطالق.
ولعل من الجدير باالشارة الى ان شابلن وقبل رحيله 
اعتبر فيلم�ه الملون الوحيد )كونتيس�ه من هونج 

كون�ج( وهو من بطول�ة مارلون بران�دو وصوفيا 
لورين الذي انتجه عام 1967 افضل افالمه.

وال�ذي وددت قول�ه : ان العبقري�ة الفنية ال ترتبط 
بالتقني�ات الفنية وانما ترتب�ط اوال واخيرا لالبداع 
الكام�ن في داخل الفنان وحتى ل�و كان ذلك الفنان 
ال يمتلك من تلك التقنيات ش�يئا .. وبمعنى ان العمل 

الفني الناجح وراءه فنان مبدع !!.

القاهرة:عّب�رت     
الفنانة أروى جودة 
س�عادتها  ع�ن 
بالمش�اركة ف�ي 
مسلس�ل  بطولة 
م�ع  "العه�د" 

مجموعة كبيرة من الفنانين مؤكدة على أنها تعتبر 
ه�ذا العم�ل تجربًة مختلفة بالنس�بة له�ا وتراهن 
عليه�ا في الظهور بش�كٍل مختلف أم�ام الجمهور 
ف�ي رمض�ان. وصّرح�ت ف�ي حدبثه�ا الخ�اص 
ل�"إي�الف" أن المنتج طارق الجنايني هو الذي قام 
بترشيحها للمسلس�ل حيث تواصل معها وأخبرها 
ع�ن تحضيرات�ه. وعندم�ا عرف�ت ب�أن كاتبه هو 
السيناريس�ت محمد أمين راضي ش�عرت بحماس 
للعمل لش�دة إعجابها بأعماله الس�ابقة، مش�يرًة 
ألنه�ا تفّرغت للمسلس�ل حتى تس�تطيع تقديم 

دورها بشكٍل جيد.
ولفتت ألنها انجذبت للعمل بعد قراءة الحلقات 
األربعة األول�ى حيث أبلغت موافقتها للمنتج 
قبل أن تجلس مع السيناريس�ت محمد أمين 
راض�ي من أج�ل معرفة مالمح الش�خصية 
في الحلقات التالية، وجاء تطور الشخصية 
بشكل جعلها سعيدًة بالموافقة على العمل. 
وأضافت أن تفرغها للمسلسل جاء لرغبتها 
في تقديم دوٍر جيد أمام الكاميرة خاصًة وأن 
ش�خصيتها صعبة على جميع المستويات، 
ولديه�ا عالقات معق�دة مع فري�ق العمل، 
األمر ال�ذي يجعلها بحاجة للتواجد لفتراٍت 

طويلة في موقع التصوير.
وكش�فت ع�ن بع�ض تفاصي�ل دوره�ا، 

موضحة أنها تجسد شخصية "سندس" الفتاة التي 
تفترق عن شقيقتها سحر التي تجسد دورها غادة 
ع�ادل، واب�ن عمها مهي�ب الذي يقوم بدوره آس�ر 
ياس�ين، الفتة ألن طبيع�ة "س�ندس" تتمّير بأنها 
ش�خصية مرحة وتحب الحياة لك�ن حياتها مليئة 
بالتفاصيل التي تنكشف تباعاً. ولفتت ألنها ليست 
ش�ريرة بطبيعته�ا ولكنها مرهق�ة للغاية، خاصة 
وأنها تقوم بالغناء والرقص وأداء مش�اهد أكش�ن 
متعددة األمر الذي تطلب منه�ا جهداً كبيراً خاصة 
فيما يتعلق بتدريبات الرقص بالحطابة التي أذهلت 
بها فريق العمل عند تصويرها، حيث قدمتها بشكٍل 
جع�ل المخرج خال�د مرعي والسيناريس�ت محمد 
أمين راضي يتفاجآن بطريقة أدائها أمام الكاميرا. 
ولفتت ألن تصوير مشاهد األكشن قدٍ استغرق منها 
تدريباٍت طويلة اس�تمرت على مدار ش�هور، حيث 
تلق�ت التدريب�ات على يد المدربي�ن المتخصصين، 
باإلضافة لمتابعتها بعض التمارين عبر مش�اهدة 

."YouTube"مقاطع فيديو مختلفة من موقع
وع�ن الصعوبات التي واجهتها في العمل، قالت أن 
ظروف التصوير وأجوائه صعبًة للغاية ألن الفريق 
يعمل في منطق�ة مليئة ب�"النام�وس" باإلضافة 
الرتدائه�م مالب�س ثقيل�ة في ع�دة مش�اهد رغم 
ارتف�اع درجة الح�رارة األمر ال�ذي يجعلها تحاول 

التدريب واإلعتياد على الوضع.

أروى جودة:  ولـم اعتذر للسقا

غادة عادل: افهم أبنائي أن انشغايل لن يستمر طوياًل



العالق�ة بي�ن الفناني�ن واإلعالميي�ن ضروري�ة ف�كل منهم�ا 
يحت�اج لآلخر ، فالفنان ال يس�تطيع أن يبتعد عن اإلعالم فترة 
طويلة، والصحافي أو المراسل دائماً ما يسعى لخطف األخبار 
واللق�اءات والحصريات من الفنانين، لكن دائماً ما يقع الفنان 

أو اإلعالمي في خطأ قد يتسبب في حرج له ولآلخر.

أزمة شيرين وهيفاء وهبي
حوار أجرته ش�يرين عبدالوهاب كان س�بب أزم�ة مع الفنانة 
هيف�اء وهبي، بعد أن هاجمت ش�يرين هيف�اء لتصريحها بأن 
لجن�ة برنامج "ذا فويس" لم تس�تقبل الفن�ان العالمي ريكي 
مارتن االستقبال المناسب، حيث ردت شيرين على هيفاء بأنه 
كان عليها أن تس�تناه بعد الحلقة وتعزمه على العش�ا وتقوم 
مع�ه بالواج�ب"، وم�ع أن هيفاء رفض�ت الرد على ش�يرين؛ 
والتي ش�عرت أنها أس�اءت لها وقامت بنفي هذا الكالم جملة 
وتفاصي�اًل، لكن  الجريدة نش�رت التس�جيل الصوتي لها وهو 
ما جعل ش�يرين تدخل في مش�كلة مع تل�ك الصحيفة وتقرر 

مقاطعتها تماماً.
 

أحالم: أسئلتكم صفر
أما الفنانة اإلماراتية أحالم؛ فدائماً ما يكون بينها وبين وسائل 
اإلعالم عدد كبير من المشادات، من أبزر تلك األزمات انسحاب 
ع�دد كبير م�ن الصحافيين في أح�د مؤتم�رات برنامج "أراب 
آي�دول"، بعدم�ا وصف�ت أحالم أس�ئلة أحدهم بأنه�ا "صفر" 
وأنه�ا ركيك�ة وضعيف�ة، وعلق�ت أح�الم على الموق�ف عبر 
حسابها على "إنس�تغرام" مهاجمة هؤالء الصحافيين؛ قائلة: 
"لهذا السبب انسحب بعض الصحافيين من المؤتمر الصحافي 

ل�"أراب آي�دول"، وتابعت 
صفحته�ا  عب�ر  أح�الم 
الرسمية بموقع التواصل 
تويت�ر  االجتماع�ي 
قائلة: "ل�و كان طفل في 

المدرسة جاء مؤتمر اليوم 
لكان س�أل أفضل وأرقى من 

أسئلة الصحافيين المنسحبين، 
مع احترامي ومحبتي لإلعالميين 

الذي�ن أكمل�وا المؤتم�ر، تحي�ة حب 
وتقدي�ر إل�ى قش�ور الصحافة الهش�ة 

وعاش�ت الوحدة العربية ولتسقط األقالم 
الصفراء".

 
آمال ماهر: أرفض التعليق

ش�عرت المطرب�ة آم�ال ماه�ر بالغض�ب، حينما 
خ�الل  المغربي�ات،  الصحافي�ات  إح�دى  س�ألتها 

تواجده�ا بالمغرب منذ أيام على هامش إحياء الليلة 
الثالثة من مهرجان "موازين" إليقاعات الموسيقى، 

عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكانت إح�دى اإلعالميات المغربيات ق�د أجرت حواراً 
مع آمال، بعد حفلتها، وبعد أن سألتها عن نجاح الحفلة 
واأللب�وم، ألقت عليها س�ؤاالً ح�ول عالقته�ا بالرئيس 
المصري الس�ابق مبارك، وعن رأيه�ا فيما حدث بمصر، 
فطلبت من اإلعالمية عدم الرد على السؤال، مؤكدة أنها 

ترفض الحديث عن السياسة لكونها ال تفهم فيها.

تط�ّل النجم�ة المصرّية غ�ادة عبد الرازق 
في المسلس�ل المصري "الكابوس" على 
 LBCI"و  "LDC"و  "LBCI" قن�وات 
Drama" خ�الل ش�هر رمض�ان ب�دور 
خ�الل  غ�ادة  وتخ�وض  "مش�يرة". 
المسلس�ل رحل�ة أم تبحث ع�ن قاتل 
ابنها، متنّقلة بين الماضي والحاضر. 
"مش�يرة" صاحبة مصن�ع من أكبر 
المصان�ع المتخّصص�ة ف�ي تدوير 
البالستيك، وهي عملت على تربية 
لتكتش�ف  تربي�ة صالحة،  ولدها 
فيما بعد أّنه كّون مجموعة أعداء 

من حول�ه، نتيجة اس�تهتاره وأنانّيته 
وحماي�ة والدت�ه الزائ�دة ل�ه، فتب�دأ 
الكوابيس بمالحقة "مشيرة"، لترى 
أحداث�ا وقعت في ماضيها، ولكن هل 

لهذه األحداث عالقة بمقتل ابنها؟ وما 
هو الكابوس األكبر المتعلّق بالجريمة؟

"الكاب�وس" كتابة هالة الزغندي، إخراج 
إس�الم خيري، بطولة: غادة عب�د الرازق، 
أحم�د رات�ب، آيتن عام�ر، كري�م محمود 
عبدالعزيز، كريم قاس�م، محمد ش�اهين، 
بيوم�ي ف�ؤاد، وف�اء مّكي، فت�وح أحمد، 

سلوى عثمان وإنتاج "بيلينك".

عبدالجبار العتابي
بي�روت: أك�د الفن�ان العراقي ج�الل كامل أنه 
س�ُيِطل على جمه�وره، ممث�اًل ومخرجاً، من 
خالل مسلس�ل "دنيا الورد" ، تأليف عبد األمير 
ش�مخي وتمثيل نخبة من الفنانين منهم سناء 
عب�د الرحم�ن ومحم�د حس�ين عب�د الرحيم 
وعزي�ز كري�م ومحمد هاش�م وم�ازن محمد 
مصطفى مع وجوه ش�بابية عديدة. وقال :أن 
مي�زة هذا المسلس�ل بأنه يتن�اول اللحظة في 
األيام التي نعيش�ها. لكنه مسلس�ل إجتماعي 
ص�رف يتح�دث ع�ن مش�كلة ألس�رة عراقية 
ع�ادت من الخارج وتري�د أن تعيش في بلدها، 
ولكنه�ا تداه�م بالكثير من المش�اكل، إال أنها 
ال تج�د خي�اراً أمامه�ا س�وى أن تعي�ش رغم 
كل الظ�روف، حالها حال أه�ل البلد. وأضاف: 
هناك ش�يء من الش�فافية في هذا المسلس�ل 
الذي يكشف أوراق فس�اد وغيرها من األمور. 
وأوضح أن اإلس�م األول له�ذا العمل كان "ليل 
البنفسج"، ولكن، لوجود مسلسل آخر بعنوان 
"البنفس�ج األحم�ر"، تم تغييره ك�ي ال يكون 
هن�اك خلط بين المسلس�لين، فتمت تس�ميته 
ب�"دنيا الورد"، وذلك ألن فيه شخصية "أحمد 
الورد" الرئيسية وهناك "دنيا"، فأصبح األسم 

"دنيا الورد" الذي يحتمل تضمينات كثيرة.
�د  •وأض�اف عن الش�خصية التي يمثلها: أُجسِّ
ش�خصية دكت�ور "مهندس معماري" اس�مه 
"أحم�د الورد" وهو مغترب يع�ود من الخارج  
بع�د أن ق�رر العيش ف�ي وطن�ه األم. فيعيش 
الحياة بكل تفاصيلها في بغداد. ولكونه مؤمناً 
أن�ه ال ب�د م�ن أن يحقق ش�يئاً لنفس�ه وأهله 
ووطن�ه، يدخ�ل في صراع�اٍت ع�دة. فالفكرة 
األس�اس للعمل هي اختالف نم�ط الحياة التي 
كان يعيش�ها ه�و وأوالده ف�ي الخ�ارج الذين 

فوجئ�وا بنمط حياة أخرى مختلفة بطبيعتها، 
لتبدأ الصراعات.

•واعت�رف قائالً: كنت قد وضعت في بالي أكثر 
من ش�خصية في المسلسل ألمثلها. لكني بعد 
أن وضعت مقارنات عمن سيمثلها من الممثلين 
اآلخرين،ووجدت أن هذه الش�خصية لي، علماً 
أنها كفاعلية ليس فيها الكثير من اإلحتدامات 

الكبي�رة كما ف�ي الش�خصيات األخ�رى التي 
تواج�ه مش�اكل.ألن "أحم�د ال�ورد" ك�"رب 
أس�رة"، يلعب دور "المتلقي". بمعنى أنه ليس 
هو صاحب المش�كلة، بل أوالده الذين فوجِئوا 
بنم�ط الحياة ف�ي العراق. وفي هذا ش�يئاً من 
الواقعي�ة. وأكمل: أنا أميل إلى المقاربة ما بين 
الس�لوك اإلفتراضي الفني والسلوك الحقيقي، 

ل األش�ياء ال أن نقدمها كما  وهن�ا البد أن نجمِّ
هي ألننا لسنا بصدد تقديم فيلم وثائقي.

•وع�ن الصعوبات التي واجهه�ا خالل تصوير 
العمل، قال: أحيانا نعمل بحهٍد عالي لُنِظهر كل 
ش�يء لش�كٍل مثالي، ولكن الظروف المحيطة 
ليس�ت ملكنا كأص�وات المول�دات الكهربائية 
وغيره�ا. وهذه معضلة أي عم�ل عراقي. لكن 
المعضل�ة الرئيس�ية أنن�ا صورن�ا "س�ينما"، 
وذل�ك ألن العم�ل كان يحت�اج إلى زم�ن كبير 
للتحويل م�ن ال�"2k" الى ال��"hd" وإلى "ال�

Digital")الرقمي(. يعني أن التفاصيل التقنية 
قد أخذت منا زمناً كبيراً جداً. األمر الذي أرهقنا 
ألننا غير معتادين على أن نش�تغل سينما ومن 
ثم نحول إلى تلفزيون، ولقد كانت هذه بالنسبة 
ل�ي تجرب�ة أولى وجدي�دة، ولكنني اكتش�فت 
من خاللها أش�ياًء كثيرة. واس�تدرك موضحاً: 
ال ش�ك أنه ال يوجد عمل خاٍل م�ن الصعوبات. 
فنح�ن نتحدث عن صناعٍة ضخمة جداً، ويجب 
أن تتوفر لها كل ما ُيس�ّير العمل بشكٍل سلس. 
فغالبية معوقاتنا ليس�ت مرتبط�ة بالتقنية أو 
بال�رؤى، بل بالتفاصيل الحياتي�ة. فليس لدينا 
استدويوهات، وبالتالي عندما نصّور مسلسالً 
واقعياً البد من أن ننزل إلى الش�ارع، والشارع 

مليء بالتعقيدات!
• وخت�م "كام�ل" حديث�ه بالق�ول: رس�التي 
في المسلس�ل ه�ي أن ال خيار لدينا س�وى أن 
نعي�ش ونس�تمر أم�ام ه�ذا الهول م�ن التعب 
والمداهمات والتفجي�رات. فقد صار قدرنا ان 
نتقبل ه�ذه الحياة وعلينا ان نس�تمر. صحيح 
أن حياتن�ا مليئة بمش�اكل كبي�رة، ولكننا في 
المسلسل تعاملنا معها بش�فافية. ولم ُنِرد أن 
نطلق الصفة السوداوية عسى أن تكون حياتنا 

"دنيا من ورد".

األسباب احلقيقية لوفاة وردة اجلزائرية
 

كش�فت فاطمة بكري مصففة ش�عر وردة الجزائرية ومالزمتها الخاصة ألكثر من 40 عاما، عن األسباب 
الحقيقي�ة التي أدت إلى وفاة الفنانة وردة الجزائرية، مؤك�دة أن الفنانة الراحلة كانت تعاني من أمراض 

عدي�دة، منها الس�كري والقلب والكبد الذي قام�ت بزراعته، كما قامت بتركي�ب جهاز ضبط نبضات 
القلب في فرنس�ا، ألن حالتها الصحية كانت متدهورة جدا وماتت في نفس األس�بوع الذي قامت 

في�ه بتركي�ب الجهاز.تقول بكري إن جس�د وردة ل�م يتحمل الجهاز وبعد أس�بوع واحد فقط 
س�قطت على الرخام وماتت، والجميع ظن في تلك الفترة أن الس�قطة هي الوحيدة التي 
قتل�ت الفنانة وردة. وتابعت "من�ذ اليوم األول الذي وضعت فيه وردة الجهاز لم يتحمله 

جس�دها وأصيب�ت بالوهن الش�ديد، وفق�دان الش�هية، واآلالم الموجع�ة، لدرجة أن 
األطباء منعوا عنها العديد من األغذية".

وتضيف مصففة ش�عر الفنانة وردة "في نهاية حياتها كانت المطربة الش�هيرة 
تتن�اول وجبة صغيرة جدا في اليوم الواحد، وازدادت حالة وردة الصحية تعقيدا 

وتدهورا ولم تكن لألسف تحت إشراف وال رعاية طبية في بيتها.. ضيق وألم في 
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اعتبر النجم الس�وري مكس�يم خليل أن المواطن أهم من الوطن، مضيفاً بعد انتهاءه من تصوير مسلس�ل "غداً 
نلتقي" أن رسالة هذا العمل إنسانية في الدرجة األولى، فيما رأت النجمة كاريس بشار أنه لمساعدة السوريين 
في إيجاد قواس�م مشتركة.وأعلنت ش�ركة "كالكيت" المنتجة للمسلس�ل الرمضاني، انتهاء عمليات التصوير 
التي تمت في لبنان، من بإخراج رامي حنا وس�يناريو إياد أبو الش�امات، الفتًة إلى أن "غداً نلتقي" يتناول حياة 
نازحين سوريين في لبنان ومآسيهم وبحثهم عن حياة ذاتهم واصطدامهم بواقع أليم، ما يجبرهم على التفكير 
بهج�رة ثانية من المكان الذي هجروا إليه من بلدهم األصلي.وقال مكس�يم خليل إن المسلس�ل يبرق برس�ائل 
مؤث�رة لكل ذي رأي في المعادلة الس�ورية، إذ يصور حالة الس�وريين في الحرب الحالي�ة ويقدم وجهات نظر 
الناس رغم تضاربها. وأردف: "هو عمل مهم بل هو ضرورة حتمية في هذا الوقت، وأرى أنه أفضل لنا أن نجسد 
الواق�ع م�ن أن نهرب من هذا الواقع، س�واء أظهرنا في العم�ل مؤيدين لوجهة نظر هذا الط�رف أو معارضين 
لها، وكذلك بالنس�بة للطرف اآلخر، فالرس�الة في النهاية يجب ان تصل وهي رسالة إنسانية في الدرجة األولى 
وتق�ول ب�أن المواطن اهم من الوطن فإذا م�ات المواطن مات الوطن، وإذا تغرب المواط�ن تغرب الوطن، وإذا 

تأذى تأذى الوطن".

الفنانة نانس�ي عجرم،  غازل�ت 
اإلماراتي�ة  الفنان�ة  صديقته�ا 
أح�الم وذل�ك عب�ر نش�ر صورة 
تجمعهما في صفحتها الرسمية 
التواص�ل  مواق�ع  أح�د  عل�ى 
االجتماعي وعلقت عليها قائلة: 
"م�ع عزيزتي حلّوم�ة في أراب 
أن عجرم ستتسلم  أيدول".يذكر 
حف�ل  ف�ي  تكريمي�ة  جائ�زة 
مهرج�ان بي�اف الذي يق�ام غدا 
الجمع�ة بمجم�ع الزيتون�ة باي 

وسط العاصمة بيروت.

نف�ت الممثل�ة ورد الخال صحة ما ت�ردد حول 
استبعادها من جائزة الموريكس دور.

وكتب�ت ورد الخال ف�ي حس�ابها الخاص على 
موق�ع تويتر:" للتوضيح و للم�رة األخيرة ، أنا 
لم يتم إستبعادي عن جائزة الموريكس دور عن 
دوري في مسلس�ل عشق النساء ولكن موقفي 
ف�ي مقاطعة ه�ذه الجائزة معروف منذ عش�ر 

سنوات".
وأضافت : " بالرغم من إدراج إسمي على لوائح 
التصوي�ت إال انن�ي عملي�ا منس�حبة م�ن هذه 
المس�ابقة .. فاتمنى عليكم ع�دم إهدار وقتكم 
على التصويت مس�تقبال .. مع محبتي وشكري 

."

 حكاية األغنية التي أجربت سمرية سعيد عىل فتح ألبومها من جديد؟
 بعد أن انتهت المطربة س�ميرة س�عيد من تس�جيل أغاني ألبومها الجديد، المقرر أن يطرح مع 
نهاية العام مع ش�ركة روتانا، بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها، عادت مرة أخرى لتس�جل 

إحدى األغنيات الجديدة.
علم أن س�ميرة سعيد س�جلت أغنية جديدة بعنوان "بريئة"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين 
ناجي، كانت قد تأثرت بشدة فور االستماع لكلماتها؛ لكونها تدور في إطار رومانسي كالسيكي.

يذك�ر أن س�ميرة كانت قد أوضحت م�ن قبل أن ألبومه�ا الجديد س�يتضمن 14 أغنية، معظمها 
باللهجة المصرية؛ إضافة إلى أغنية مغربية وأخرى خليجية.

النجاح الفني يرتبط بالفنان املبدع
 كثيرا ما كانت صاالت العرض السينمائي في العراق 
تعرض االفالم الصامتة السطورة السينما )شارلي 
ى س�نوات عم�ره يعم�ل ف�ي  شابلن( الذي ام 
الس�ينما .. ووقتها كانت تلك االفالم مصدر البهجة 
االكب�ر خ�الل س�نوات الدم�ار القتل حي�ث الحرب 
العالمي�ة  االولى وبعدها الثاني�ة والحقيقة ان تلك 
االفالم ق�د عرضت في صاالت العرض الس�ينمائي 

في العراق قبل تكرار عرضها عبر شاش�ة تلفزيون 
بغداد مع بدايات تأسيس�ه عند عام 1954 والشيء 
الملف�ت لالنتب�اه ان الجمه�ور كان يس�تمتع بتلك 
االفالم ويستذوقها رغم كونها كانت افالما صامتة 
لكون عبقرية شارلي ش�ابلن قد نجحت في ايصال 
ما ترمي اليه تلك االفالم .. وكل تلك الس�خرية التي 
كانت تتمتع بها عبقرية شابلن للنيل من الشخوص 

الت�ي كان يتناولها ف�ي افالمه لكون�ه كان الممثل 
والكاتب والمخرج في ان واحد  !!.

وال�ذي اردت الوصول الي�ه ان العبقري�ة ال تعترف 
بالمستحيل والدليل ان كل تلك االفالم كانت صامتة 
ولكنه�ا كان�ت مفهوم�ة ف�ي ذات الوق�ت .. ولقد 
اس�تمر ذلك )الصمت( لدى افالم ش�ابلن حتى عام 
1931 حينما انتج ش�ابلن فيلمه )اض�واء المدينة( 

.. وليك�ون فيل�م )ازمنة حديثة( اخر افالم ش�ابلن 
الصامت�ة .. ولكن النقاد اجمع�وا على ان بعضا من 
افالم شابلن الصامتة هي افضل من افالمه .. بل من 
افضل االفالم في تاريخ السينما في القرن العشرين 

على االطالق.
ولعل من الجدير باالشارة الى ان شابلن وقبل رحيله 
اعتبر فيلم�ه الملون الوحيد )كونتيس�ه من هونج 

كون�ج( وهو من بطول�ة مارلون بران�دو وصوفيا 
لورين الذي انتجه عام 1967 افضل افالمه.

وال�ذي وددت قول�ه : ان العبقري�ة الفنية ال ترتبط 
بالتقني�ات الفنية وانما ترتب�ط اوال واخيرا لالبداع 
الكام�ن في داخل الفنان وحتى ل�و كان ذلك الفنان 
ال يمتلك من تلك التقنيات ش�يئا .. وبمعنى ان العمل 

الفني الناجح وراءه فنان مبدع !!.

دنيا الورد جالل كامل يعود إىل شاشة رمضان بـ 

أسخن مشادات النجوم مع اإلعالميني

الكوابيس تالحق غادة عبد الرازق يف رمضان
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       قاسم ماضي-ديترويت 
 

 وس�ط جدران�ه الحديدي�ة التي ال يس�تطيع 
التخل�ص منه�ا ، وه�ي تل�ك الج�دران التي 
آلبس�ها الزم�ن الغاب�ر على روحه وجس�ده 
المعبأ بالحب وبالس�عادة والحالمة بالوطن 
المعاف�ى ، إال أن�ه ظل يغني ف�ي مغتربه من 
خ�ال أنش�طته الت�ي كان يمارس�ها في كل 
مجاالت الفنون واآلداب ، البصرية والسردية 
، محاوالً بذلك زعزعة هذه الجدران متمسكاً 
بإالب�داع س�احباً كل خي�وط لعبته منتش�ياً 
بالخمرة والشعر، مردداً دائماً أبياته الشعرية 
وم�ن خال قصائد الذين س�بقوه ، أليس هو 
عاش�قاً للشعر ! منطلقاً من مفاهيم دراسته 
وهو يتج�ول بالش�عراء وقصائده�م ، وهو 
الحاص�ل على ش�هادة ليس�انس ف�ي األدب 
العرب�ي م�ن جامعة بي�روت العربي�ة ، وهو 

عضو رابطة شعراء العرب
يا طيوَر الًروض ِ غًني

حلًقي فوق بادي
وانشدي في الحًب لحناً

في حنان ِ األًم نادي
والبسيها التاج َ ُدًراً

واسكنيها في فؤادي
واجعلي منها ماكاً

في َسما األفاك حادي ص12
ه�ذا الدي�وان الذي كتب�ت مقدمته الش�اعرة 
والناق�دة الس�ورية المعروفة في أوس�اطنا 
األدبية لمنجزها الشعري إباء اسماعيل والتي 
على ما يبدو تمعنت في قصائد الشاعر بروح 
الناق�دة الحاذقة ، مما أعط�ت تصويراً دقيقاً 
لكل ما كتبه من ش�عر في هذا الديوان ، وهو 
من القطع المتوسط ، ويقع في 127 صفحة 

، وعن دار نشر دائرة المكتبة الوطنية ، وهي 
على صلة بالش�اعر من خال متابعة أعماله 
، حينم�ا كان يعي�ش ف�ي الوالي�ات المتحدة 
ومدي�را  ، وعم�ل معه�ا مح�رراً  االمركي�ة 
للعاقات العامة لمجلة صفحات الصادرة عن 
رابطة القل�م العربية األمريكي�ة ، تقول عنه  
القصائد التي بين أيدينا تحمل صدق العاطفة 
، تحمل إحساس الشاعر الذي يكتب من صلب 
تجربته الحياتية اليومية بأفراحها وأحزانها 
ووجعها ، وأحياناً  تحملنا موسيقى القصيدة 
بجمالياتها لنش�عر معها أن ش�اعرنا تّشرب 
م�ن نبع الش�عر العرب�ي األصي�ل ، وهو كما 
عرفناه ، تجري على لس�انه األبيات الشعرية 
للشعراء القدامى في كل مناسبة تتطلب ذلك 
، فهو يحمل في داخله مخزوناً ش�عرياً جيداً 

، ص11

أجوب ُ مدائن َ الدنيا وَخيلي
تًهُز الريَح ما فقدت ركابا

وتعدو في فضاءاتي بحزم ٍ
تجوُب األرض َ بيداًء وغابا
فلم تكبو بظلمات ِ الليالي

وال أخ�ذت َ م�ن الش�كوى نصاب�ا 
ص15 

وه�ي بالتال�ي تعطيه ُ ق�وة من 
خ�ال ه�ذا الدي�وان ، وتص�ف 
قصائ�ده التي إنجزها الش�اعر 
ذات   ، الطويل�ة  رحلت�ه  عب�ر 
طاب�ع وطن�ي أو اجتماعي ، 
حاول من خالها أن يكش�ف 
زي�ف المجتم�ع والساس�ة 
، ووض�ع ي�ده عل�ى جرح 
 ، المقه�ورة  الش�عوب 
وم�ن  المع�روف  وم�ن 
خال قراءتنا للعديد من 
النق�اد الذي�ن يكتب�ون 
ع�ن الش�عر العمودي 
، نج�د إل�ى أن العرب 
بنظ�ام  احتفظ�وا 
من�ذ   ، القافي�ة 
أبتكروه وعدوه من 
مقومات شعرهم 
 ، األساس�ية 
الرغ�م  وعل�ى 
من ذلك أحسوا 
القافية  بوطأة 

القاسية عليهم ، ويبدو 
ومن خال تأثرُه بالشعر العربي القديم 

والحدي�ث ظ�ل يكت�ب قصيدت�ه العمودية ، 
وهكذا طبع شعره أيضأ بهذا التأثر في بعض 
مواضعه ففي قصيدته  متى تعودين  تش�ابه 
ف�ي المعن�ى والقافي�ة لنونية   اب�ن زيدون  
أضح�ى التنائ�ي م�ع إختاف 
 ، البح�ر 

وردت قصيدته  متى تعودين على بحر الهزج 
، بينما وردت قصي�دة   إبن زيدون  على بحر 
البسيط   وظل الشعر العربي متسيداً الساحة 
بشكله الخليلي المألوف ، وكان يلبي الحاجة 
الفعلية لتفاعل ذات الشاعر اآلخر، وهنا أجد 
في هذا الديوان العديد من الثيم التي تناس�ب 
عصرن�ا الحالي ، م�ن ال�ذات المكهربة بعدة 
عوام�ل إل�ى اإلس�تاب الروح�ي 
الس�يطرة  بحك�م  والجس�دي 
بس�ميات عديدة ومنه�ا  العولمة   
وه�ي يجد ذات�ه في بحور الش�عر 
وتفعياته المحكمة ، ويستأنس مع 
اللغة والنح�و والتراكيب والصورية 
ويتفاع�ل معه�ا كي يدخلن�ا بإيقاعه 

الشعري اآلخاذ ،

يكفيك َ يا قلب ُ هذا الًسهُد والًسهر ُ

هذا القضاُء وهذا الُحكُم والقدر ُ
إن المقولة َ قد حقت داللتها

فالخل للخل عند الُعسر يفتقر ُ
كم ُكنت َ تهوى بأن يبقى الهوى زمناً

لكن ً ركبك َ أضحى اليوم َ ينتشُر ص121

بق�ي أن أذكر تعرف�ت على الش�اعر والفنان 
المس�رحي ف�ي ديتروي�ت ، عبر مش�اهدتي 
للعروض المسرحية ، فكان ممثاً من الطراز 
األول ، ويجي�د لعبة التمثيل والغناء والش�عر 
، وحينم�ا أس�ندت لي مهم�ة إخ�راج العمل 
المسرحي ) ناس فوق وناس تحت ( أسندت ُ 
له أحد االدوار إليماني الكبير بموهبته الفنية 
المس�رحية يذك�ر أن المس�رحية المذك�ورة 
كان�ت ق�د ُعرض�ت عل�ى خش�بة مس�رح ) 
كروف�س هاي س�كول ( وخش�بة مس�رح ) 

فوردسون ( في مدينة ديربورن .

       لينا هويان الحسن 
 

الحلم الس�وريالي الش�هير الذي احبه اندريه بريتون: 
بي�ت من زجاج، بيت بدون س�تائر حيث يعيش الفرد 
عل�ى مرأى من العالم كل�ه، ليحظى بجمال خاص هو 

»جمال الشفافية » تحقق بفضل التكنولوجيا.
فيس�بوك، تويت�ر، وات�س اب، فايبر... ال�خ، جميعها 
تطبيق�ات تش�ي بحالك وحض�ورك وان ل�م تبح من 
تلقاء نفسك سيسألك الفيسبوك عن مشاعرك وحالتك 
العاطفي�ة واالجتماعية، كله�ا تطبيقات تفضحنا، ال 

أسرار بعد اليوم وال غموض.
جميعنا مهددون في أن نكون »يان بروشاسكا« بطل 

رواية »خفة الكائن التي ال تحتمل«.
تماما مثل حاله يوم عمدت الشرطة الى بث مكالمات 

وحوارات بين بروشاسكا وأحد الوجوه المهمة، وذلك 
لض�رب س�معة الرجل. فالم�رء يتصرف ف�ي الخفاء 
بشكل مختلف، كترديد نكات سخيفة او ذكر وجهات 
نظ�ر جريئة، كم�ا أننا ال نك�ف عن انتق�اد اصدقائنا 
واس�تعمال كلمات فظة... الخ. اآلن الشرطة متنكرة 
بهيئة أزرار بريئة لطيفة الملمس، س�هلة االستعمال. 
كبسة زر خاطئة سيكتشفك اصدقاؤك أنك »أوناين« 
تعاجله�ا بكبس�ة »أوف الي�ن« أخرى، هك�ذا تتحكم 

بحياتنا األزرار.
قرصن�ة صغي�رة عل�ى ايميل�ك وصن�دوق رس�ائلك 

بالفيسبوك تكشف الكثير والكثير.
من حقنا اتاف رس�ائل قديم�ة، وجهات نظر، وآراء، 

واعترافات.
مذهل�ة كل تل�ك االختراعات الس�احرة التي تطرحها 

الشركات المتنافسة، بابتكار اجهزة الخلوي.
غوغ�ل، ال يكتف�ي بتحليل محتوى البيان�ات الخاصة 
بنا كمس�تخدمين وبيعه�ا ألصحاب اإلعان�ات، إنما 
ايض�ا التنصت وجمع الخرائط ورس�مها واس�تعمار 

الشبكات التي تتضمن اسرار حياتنا.
معظ�م األجهزة الخلوي�ة التي نس�تخدمها، صّنعتها 
ش�ركات تظن أن لديها الحق بأن تجمع بياناتك األكثر 
حساسية. با ش�ك إننا نأكل ونشرب، ونحب ونكره، 
ونعطس بينما تتعقبن�ا أجهزتنا الخلوية وتكاد تقدم 

معلومات مفصلة عن حركتنا!
أصبحن�ا بضاعة في نطاق إنترنت واس�ع يش�مل كل 

شيء.
بذريعة تحليل بيانات المستخدم واهتماماته المختلفة 
بدق�ة متناهي�ة، وبي�ع ه�ذه األش�ياء إل�ى أصح�اب 

اإلعانات، ف�إن الجي ميل والياهو والهوتميل... الخ، 
مشاريع قائمة ومعلومة للتجسس، نستخدمها شئنا 

أم أبينا.
س�اراماغو صاح�ب رواي�ة العمى أعل�ن ذات يوم أن 
»هّر العولمة س�وف يلتهم فأر حقوق االنسان، نقطة 
على الس�طر«، بينم�ا امبرتو ايكو قال أم�را معظمنا 
يوافقه عليه وهو اننا نتجه نحو ظهور إنسان مغاير، 
وح�ذر من ظهور طبقي�ة اجتماعية من ن�وع جديد، 
هي طبقية األدوات العصرية والمعرفة التكنولوجية 
وإم�كان الوص�ول ال�ى ه�ذه المعرف�ة. وق�وام هذه 
المعرفة أسرارنا، وبياناتنا الشخصية، وكل ما يمكن 
أن ُيستخدم ضدنا في لحظة ما. سيأتي وقت يتم فيه 
االستغناء عن الرصاص، سوف يهددونك بسّر مثا أو 

صورة أو اعتراف أو بوح.

الشاعر نرص أيوب يغسل أعامقه برذاذ موسيقى الروح

عراء التكنولوجيا

سورة 
يوسف

 
مؤلف�ات  مجموع�ة  ضم�ن  م�ن 
للمؤل�ف ) حس�ين الش�يخ هادي 
القرش�ي ( ص�در الكت�اب الجديد 
تح�ت اس�م ) س�ورة يوس�ف في 
س�ؤال وجواب ( وعدد نسخه الف 
نس�خة وطبع ف�ي ش�ركة صبح 
للطباعة بيروت – لبنان – ويطلب 
من مكتبة طريق المعرفة – سوق 
الحويش العراق – النجف االشرف 

.

ال اشتهي وطنًا سواك
 

ديوان “ال أشتهي وطنا سواك”، إلحدى نجوم مسابقة “أمير الشعراء” في موسمها الخامس، منى 
حسن، يتضمن 35 قصيدة متنوعة األغراض واألهداف الشعرية. ويقع الكتاب في 115 صفحة من 
القطع الصغير بغاف مميز، فيما حمل الغاف األخير جزءا من قصيدتها عنوان الديوان “ال أشتهي 
وطنا سواك”، وجاء فيها: “سأغيب/ إذ عز اقتناص الحلم/ في زمن السراب/ سأغيب لكن سأبقى 
في مدائنكم عتاب!”.تقول منى حسن “ما عاد لي في الحب أغنية/ وال في الشعر أمنية/ وباعتني 
إلى الحزن الدواة/ فأنا بدونك فرحة منس�ية”.الصور الش�عرية لقصائد الدي�وان، رقيقة المامح 

واألطر، هامية التشكيل، فهي تعتمد على االستعارات المرهفة الهاربة بالتجريد من الذاكرة.
وقد س�اهم انتقاء مفردات النصوص الشعرية بعناية في خلق اإليقاع المتميز الذي نسمعه أثناء 
القراءة، وبمس�ح بس�يط لطبيعة تش�كيل هذه المقاطع، س�وف يكش�ف تأثيره على مرتكزات 
اإليقاع الداخلي للنصوص.والشاعرة منى حسن تعمل في وظيفة خبير برمجيات وحائزة على 

درجة الماجستير في هندسة الكهرباء واالتصاالت، 

يعيد حسام الدين محمد تش�كيل جزء من ذاكرته 
بس�رد وقائع ذات طبيعة إنس�انية لقصص مرت 
ب�ه، التقى خاله�ا »إناثا« اش�تبك معهن بعاقات 
تحم�ل عناوين عدي�دة بعضها جنس�ي ذو طبيعة 
حس�ية خالصة، وبعضها عاطفي صرف لم يمتلك 
الوقت ليحولها إلى ش�كل آخر، وفي كل القصص 
كان�ت هناك وش�ائج إنس�انية مبنية على نش�اط 

الهرمونات أو حساسية الجملة العصبية.
يرق�م الكات�ب قصصه م�ن الواحد وحتى س�تة. 
تقاطع سرده العاطفي أبيات شعٍر، تقرؤها وأنت 
تس�تحضر مقام العجم )عجم الراست( الفريد في 
أغني�ة »جفنه علم الغزل«، تحمل بعض اللمس�ات 
المش�تركة م�ع كل قص�ة. يمك�ن التعام�ل م�ع 
المجموع�ة كوحدة أدبية منفصل�ة بدون الرجوع 
إل�ى الس�يدة صاحبة الفضل في خ�روج القصيدة 

إلى الورق المطبوع.
َيظهر الكاتب في كل القصص كبطٍل ش�به وحيد، 
وإن ظه�ر بطل آخر معه فإنه ال يطيل المكوث في 
المش�هد، وال يكون ل�ه دور فعال أو مؤثر، فيغادر 

الحلبة سريعاً مخلياً المساحة للكاتب.
ل�م ُتعامل بطات القص�ص جميع�اً بالمثل، ففي 
بع�ض األوقات يض�ع الكات�ب في مقابله س�يدًة 
أو اثنتي�ن وتبدأ بعدها لعبة ش�د الحبال العاطفية 
فتهيم�ن األجس�اد على الص�ورة، وربم�ا الرغبة 
بمعناها الش�بقي، وقد تظهر متخفية كمامسات 
مقتضبة أو حوارات ذات معان وربما »مماحكات« 

القصد منها إظهار االهتمام.
يص�ور الكاتب انفعاالت�ه خال العاق�ة وتحوله 
النفسي إلى عاش�ق، ويبدو ناجحاً في شد القارئ 
ليك�ون مكانه متجاوزاً دوره األدبي إلى ما يش�به 
كتاب�ة الحلم ال�ذي يرغب كل ق�ارئ بالعيش فيه. 
يحترم الكاتب السيدات الائي مررن به أو مر بهن 
ويظهر أدباً جماً في تناول حياته معهن، فا تشعر 

القارئة بإهانة رغم أن المجموعة تعج بالس�يدات 
ل الكاتب قصصه  وفي المركز ذكٌر واحد، حيث فصَّ
بقصائ�د مح�اوالً اإليحاء ب�أن كل س�يدة قصيدة 
كاملة وليس�ت مج�رد بضع أوراق ف�ي مجموعة 

قصصية.
ستيا الس�يدة المخدوعة التي جاءت من رومانيا 
معلل�ة نفس�ها بحي�اة أفض�ل وقعت بي�ن ذراعي 

الكاتب، بعد أن مرت على محتال صغير غّث.
ينجح الكاتب في تحويل ستيا من مجرد مغاِمرة 
إلى عاش�قة ويفّصل منها قصي�دًة فاتنة. يمد لها 
يد المس�اعدة فتتلقف اليد الممدودة بامتنان بينما 
عي�ون المحتال، ال�ذي حاول أن يوق�ع بها، ترمق 

المشهد بذهول العاجز.
كان�ت هذه القصة مقدمة تضع�ك في جو قصيدة 
»فراقي�ات« الت�ي ج�اءت كمرثي�ة لتبري�ر ما لن 
يس�تطيع عاش�ق الحف�اظ علي�ه، ف�ودع س�تيا 
»الصديق�ة« بينم�ا قط�رات الح�ب تتس�اقط من 
حروف�ه: غمامة من فلتات نفس�ك/في مس�امي 
البعيدة/أصدقاء/عبأنا التذكر في علب الكرتون/

إل�ى  أخفين�ا المش�اعر بس�يلوفان الس�فر/أنت 
الطائرة/أنا للنساء السريعات…«.

ث�م تأت�ي أوفيليا الت�ي ليس فيها من ش�خصيات 
شكس�بير غير االس�م، ب�ل لعلها تنتم�ي أكثر إلى 
عالم »حريم الس�لطان«، فسرعان ما وافقت على 
التمرغ في فراش الكاتب لمدة طويلة جعلته يفقد 
اهتمام�ه به�ا. لم�ح الكاتب إل�ى أن ه�ذه القصة 
ذات طبيع�ة جنس�ية مهيمن�ة نستش�ف ذلك من 
ش�كل نهاية ه�ذه العاق�ة الطويلة، الت�ي جاءت 
كرد فعل مباش�ر عند معرفة الكاتب ميوَل أوفيليا 
السياس�ية، فرسم لنا في قصيدة »رأوك فيما يرى 
اليائس« لوحة شبقية يمارس الحب بين جدرانها، 
واس�تخدم كلم�ات عذبة فت�ح من خاله�ا أبوابا 
واس�عة لساحات الش�عور القارئ ليخرج مشهدا 

عظيما للحب المعطر بالياسمين والفل والكانفا.
جاءت القصيدة بصيغ�ة »ديالوغ« كر وفر. مزيج 

م�ن التطمين�ات والفراق. أم�ل وواق�ع. محادثة 
ملحمي�ة بين عاش�قين. س�يوف يض�رب بها كل 
منهما رقبة اآلخر ويدافع كل منهما بها عن اآلخر: 
»الحظيني قبل أن تروحي/أعِطيني انتباهَة يديك/ 
ارتعاَش الهواِء آَن س�اقيك/ أِرن�ي جناحيك اللذين 

تهربين بهما/رجفة نهِدِك في خدر السهرِة«.
ف�ي قصة األختي�ن ُيظهر الكاتب نوع�اً جديداً من 
العاقات الصامت�ة عندما تعرف كل األطراف ماذا 
ي�دور من حوله�ا وال يجرؤ أي ط�رف على البوح 
فيهيمن الصمت وتسلل األصابع ولكن سرعان ما 

ينهار كل شيء بما يشبه الصدمات النفسية.
ُتظه�ر القصيدة التالية »تلمي�ذة الراهبات« براعة 
الش�اعر في فهم الم�رأة وكأنه قد تخطى ما بحث 
 »what women want« عنه ميل غيبس�ون في فلم
فط�رق قل�ب الم�رأة واكتش�ف خبايا مش�اعرها 
ووصف ذل�ك بكلمات س�حرية كالمط�ر والذهب 

والغفران ممزوجة مع المر واليأس: 
»س�ّرحيني مث�ل نه�ٍر ف�ي فرٍس/خونيني/م�ع 
ال  الم�ّرة  البدد/فه�ذه  الذاهب/وأمل�ي  َنَفس�ي 
غفران/سأس�مم حياتك بالحب/سأراودك بعيني 
رهينة ستعدم اآلن/بجس�ِد يائٍس مفارٍق/بمرارة 
س�عادٍة خاس�رة/بعرِش مل�ٍك ذليل«.قصة عائدة 
الطويلة نسبيا اس�تهلكت من الكاتب وقتاً سردياً 
مهماً وكأنه يرغ�ب في إطالة الحديث عنها، تلمح 
من بين س�طوره تعلقاً ش�ديداً بها ربم�ا ما زالت 
آث�اره واضح�ة، وتب�دو حروف�ه مليئة باألس�ف 
واللوم لذاته التي فش�لت في مقابلة عائدة جس�داً 
لجس�د. لم يكن الكاتب ذئباً أو انتهازياً، بل إنساناً 
طبيعي�اً يطيع هرموناته ويح�اول إرضاءها بأقل 
الخسائر. يحترم المرأة، فرغم الخطأ الذي ارتكبه، 
في عتمة الس�ينما، وكلفه خس�ارة عائ�دة، لكنه 
كان إنساناً في سلوكه على أي حال، فبدأ قصيدته 
»زر ال�وردة« بس�ؤال م�راوغ وأجاب عنه بش�به 
جمل أنيقة، أنهى م�ن خالها أفكارا عديدة ممكن 
ل  أن تج�ول ف�ي رأس المرأة بإجاب�ات مثيرة يحمِّ

فيه�ا ش�خصه الذنب، ف�أزال عن 
كاهل المرأة عبء االجابة: »لماذا 
ترّفي�ن/ حي�ن أراك/ كعصفورة 
ف�ي رياح كواني�ن/ أو تحرنين/ 
كمهر يفّر من األسر/فيشرد في 

البحر/ليل فراش مضيء؟/
كيمي�اء  ف�ي  خبي�ران  أألّن�ا 
الم�رارة؟/ أم ألن�ا أنيق�ان في 
فّضة االنس�حاب؟/ ألّنا فقدنا 
طفولة دهش�تنا العاطفية/أم 

ألني فحسب/حزين؟«.
اس�تفاد الكات�ب م�ن معظ�م 
م�ن  ب�دءا  الرج�ال،  أس�لحة 
البس�يطة  بالهدايا  االهتم�ام 
والمؤثرة وصوالً إلى استخدام 
أسلحة تدمير رجالية شاملة 
يمثلها الوعد بالزواج، مكنته 
براحة ضمير من طبع عامة 
العاقات  »ناجح« عل�ى كل 

التي مر بها.
الدي�ن  حس�ام  اس�تخدم 
محمد سرداً واقعياً وجملة 
طبيع�ة  ذات  بس�يطة 
صحافي�ة ول�م يلج�أ إلى 
البهرج�ة وتلوي�ن الكام 
فكان أسلوبه شيقاً، رغم 
القصير  الس�ردي  النفس 
القصص  يناس�ب  ال�ذي 
ف�ي  لكن�ه  القصي�رة، 
مختلف�اً  ب�دا  قصائ�ده 
فطغ�ى الش�اعر بق�وة 
الكات�ب  حس�اب  عل�ى 
القص�ص  وكان�ت 
مقدمات لذي�ذة لوجبة 

شعرية كاملة الدسم.

»مكحلة مسمومة« .. احلب حني يسمم احلياة شعرًا ويكحلها رسدًا
فاطمة ياسين

بغداد
جواد ال�شالل 

تمهلي .. تمهلي ..

حتى أشم رائحة .. الندى على جيدك ..

الغافي تحت .. هامات النخيل ..

وأوراق .. الليمون ...

واألعناب ..

اااه .. يا رائحة التاريخ ..

وحلمها األشم ..

يا رايات المحبة .. والورد والدم ..

يا أغصان الزيتون .. الذابلة 

يا تاريخا .. كتبه ...األعور ..

وزاده ... من به صمم..

وقفت النائبات ... جموعا ..

وبقى ... جيدك .. يعلو ...

... كل القمم ..

مرضت ... نعم ... نعم ..

ولن تشيخي ....وعاد قلبك ...

امآل ... لكل من به سقم ..

..

..

حبات عرق أبنائك ......... 

زرعت الرياحين ..

قطفت النجوم ..

با وهن ..

دماء....

دماء ....

وعرق..

.. كلهن .. من المحن .. ترتوي ..

بقيت تنعمين ... بالحب 

معزوفة الشجن ..

كم انت ...

ندية ..

لذيذة ..

شجية ..

عاشقة ..

عليلة ... حد الزمن ..

.بك ... بوجعك ..

أتشافى... وأنادي ..

.. بغداد ...
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طرق الطعن يف االستئناف
المحامية شيماء عبد االمير

ج�اء في الم�ادة  154 م�ن قان�ون المرافعات 
المدني�ة رق�م 83 لس�نة 1969 المع�دل ب�ان 
االحكام تصدر باسم الشعب وبينت المواد التي 
تليها ب�ان للمحكمة ان تصدر قب�ل الفصل في 
النزاع م�ا تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان 
تعدل هذه الق�رارات او ال تاخذ بنتيجة االجراء 
عل�ى ان يت�م بيان ذلك ف�ي المحض�ر حيث اذا 
تهي�أت الدعوى الصدار الحك�م تقرر المحكمة 
خت�ام المرافع�ة ث�م تص�در حكمها ف�ي ذات 
الي�وم او تحدد للنطق ب�ه موعدا اخر على ان ال 
يتجاوز الخمس�ة عش�ر يوما من تاريخ تفهيم 
خت�ام المرافعة وبينت المادة 157 من القانون 
اع�اه بان�ه ال يجوز بع�د الن تق�رر المحكمة 
خت�ام المرافعة ان تس�مع توضيحات من احد 
الخص�وم اال بحض�ور الخص�م االخ�ر وال ان 
تقبل مذكرات او مس�تندات من اح�د الطرفين 
ولك�ن ووفق الش�طر الثان�ي من ه�ذه المادة 
فان�ه يجوز للمحكم�ة ان تفتح ب�اب المرافعة 
مج�ددا اذا ظه�ر لها ما يس�توجب ذلك على ان 
تدون ما يبرر هذا القرار والقرارات وفق المادة 
158 تص�در باالتفاق او االكثرية واذا تش�عبت 
االراء وج�ب على العضو االق�ل درجة ان ينظم 
الى احد االراء لتك�ون االكثرية وعلى ان تكون 
االح�كام مس�ببه ومبينة االس�انيد التي اعتمد 
عليها الحكم وان يتم بيان االسباب التي دعتها 
الى القبول او رد االدع�اءات والدفوع المقدمة 
من الخص�وم والمواد القانونية التي اس�تندت 
عليها ويتم التوقيع على الحكم  من القاضي او 
رئي�س الهيئة القضائي�ة واعضائها قبل النطق 
به وف�ي حالة وجود احد االعض�اء المخالفين 
فانه يوجب القانون وبين�ت المادة 164قانون 
المرافعات المدنية ان الحكم اذا بني على س�ند 
رسمي او قرار المدعى عليه بالحق الشرعي به 
او على نكوله ان تق�رر بناء على طلب المدعي 
المش�مول بالحك�م بالنفاذ المعج�ل ان يكون 
الحك�م مش�مول بالنفاذ المعجل ف�ي الحاالت 
االخرى بش�رط الكفالة مما يس�تلزم ان يكون 
التنفيذ عاجا مثل االش�ياء السريعة الفساد او 
القابلة للتلف مع اخذ تعهد من المدعي باالشياء 
التي قد يصيبها الضرر وان يقدمها عند التنفيذ 
في دائرة التنفي�ذ.. واوجب القانون في المادة 
166 على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفس�ها 
بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه

قانون املرافعات واعادة املحاكمة
املحامي علي اجلبوري

 
الم�ادة  ف�ي  المرافع�ات  قان�ون  تن�اول 
196 من قان�ون المرافع�ات المدنية رقم 
اع�ادة  موض�وع  ع�ن   1969 لس�نة   83
المحاكم�ة ف�ي االح�كام الص�ادرة م�ن 
محاكم االس�تئناف او البداءة بدرجة اولى 
واخيرة او من محاكم االحوال الشخصية 
اذا وجد س�بب من االسباب لو كان الحكم 
المطع�ون فيه قد حاز عل�ى درجة البتات 
ف�ي حالة اذا وقع م�ن الخصم االخر غش 
في الدع�وى كان م�ن ش�أنه التاثير على 
الحكم واذا حصل بع�د الحكم قرار كتابي 
او  عليه�ا  اس�س  الت�ي  االوراق  بتزوي�ر 
قض�ى بتزويره�ا واذا كان ق�د بن�ي على 
ش�هادة الزور وحكم عليه بش�هادة الزور 
واذا حصل طالب االع�ادة بعد الحكم على 
اوراق منتجه في الدعوى وكان خصمه قد 
ح�ال دون تقديمها وبين النص الوارد في 
المادة 197 من القان�ون اعاه في الطعن 
بطريق�ة اع�ادة المحاكم�ة ف�ي االحكام 
الصادرة من محاكم الب�داءة بدرجة اولى 
م�ا دام الطع�ن فيها بطريقة االس�تئناف 
قائما وتكون المدة طلب اعادة المحاكمة 
هي 15 يوم من اليوم التالي لظهور الغش 
او االق�رار بالتزوي�ر من فاعل�ه او الحكم 
بثبوت�ه او الحك�م عل�ى ش�اهد ال�زور او 
ظهور الورقة التي حيل عليها او تقديمها 
وتك�ون طريق�ة الطع�ن بطريق�ة اعادة 
المحاكم�ة بعريض�ه تقدم ال�ى المحكمة 
الت�ي اص�درت الحك�م المطع�ون فيه او 
للمحكمة التي حلت محلها وتش�تمل على 
اسم الخصوم وش�هرتهم  ومحل االقامة 
والمحل الذي يخت�اره للتبليغ عن خاصة 
الحك�م وتاريخه وتح�دد المحكمة موعدا 
للنظر في الدعوى بعد اس�تيفاء الرس�وم 
ودف�ع التامين�ات في صن�دوق المحكمة 

قدره�ا 5000 االف دين�ار لضم�ان دف�ع 
الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير 
اخال بحق الخصم ف�ي االدعاء بتعويض 
اكبر اذا كان الضرر يس�توجب ذلك ويوقع 
الطل�ب باالعادة واذا ظه�ر للمحكمة بعد 
جم�ع الطرفين ان طلب اع�ادة المحاكمة 
ل�م يك�ن مبني�ا على س�بب من االس�باب 
ال�ذي ذكرناها ف�ي اعاه  ف�ان المحكمة 
االع�ادة  طال�ب  عل�ى  الحك�م  رد  تق�رر 
وبالغرام�ة.. وام�ا اذا كان الطل�ب مبن�ي 
ومس�بب على احد االس�باب التي اش�رنا 
اليها ف�ان المحكمة تق�رر قبوله وايقاف 
تنفي�ذ الحكم  المطلوب اع�ادة المحاكمة 
بش�أنه الى نتيج�ة الدع�وى القائمة على 
ان ال يتن�اول ايق�اف التنفيذ م�ا ال يتعلق 
باالع�ادة المحاكم�ة من الحك�م المذكور 
والمحكم�ة تنظر في طلب االعادة بتعديل 
الحك�م الس�ابق من الناحي�ة التي اوجبت 
اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق 
القان�ون كما ان الم�ادة 202 مرافعات قد 
اش�ارت ال�ى ان النظ�ر في ه�ذه الدعوى 
يقتص�ر على الس�بب الوارد ف�ي عريضة 
الدعوى وال يجوز تجاوزه باي ش�كل من 
االش�كال او الي س�بب ل�م ي�رد ذكره في 
عريض�ة الدعوى كما ان الق�رار الذي يتم 
اتخاذه ف�ي الطع�ن باع�ادة المحاكمة ال 
يقبل الطعن  فيه باي ش�كل من االش�كال 
..وتعتبر اعادة المحاكمة من الطعون غير 
العادي�ة  باالحكام التي اكتس�بت الدرجة 
القطعية والبد من االش�ارة الى ان الطعن 
عن طريق اع�ادة المحاكم�ة ولكن يجوز 
الطعن  االخر المقرر قانونا وان عدم ذكر 
المحاكمة في قرارها لكون الحكم الصادر 
قابل لاستئناف ال يسلب الحق من صاحبة 
كما جاء في احدى قرارات محكمة التمييز 
وان الحك�م الص�ادر بالغاء االس�تماك ال 

يقبل الطعن بطريق االستئناف 

س/ من ام جميل من منطقة الكرادة داخل تقول ان زوجي محامي 
وتوفي بحادث ارهابي هل باالمكان ان اطالب له تقاعد ؟

ج � اوال رحم�ه الل�ه  وبامكانك ان تتوجهي ال�ى نقابة المحاميين 
والمطالبة برات�ب تقاعدي لزوجك حيث ان نقابة المحاميين فعلت 
ه�ذا الجان�ب عل�ى ان يكون زوج�ك المرحوم قد س�دد االش�تراك 

التقاعدي االخير ولديه خدمة تتناسب مع ذلك ولك الشكر
س/ م�ن ابو س�دير م�ن محافظة ديال�ى يقول  لي ش�قيقة توفي 

زوجها وترك  ثاثة اوالد با معيل هل هناك قانون يشملهم 
ج � اوال لك االجر على تربية هؤالء الصغار والرس�ول ص يقول انا 
وكافل اليتيم كما هاتين في الجنة فاطبق على الس�بابة والوسطى  
وفي العراق هناك قانون الرعاية االجتماعية وهو مفعل بالرغم من 
ان المبال�غ التي تدفع تحتاج الى الزيادة لتناس�ب الظروف الحالية 
كم�ا ان هناك منظمات تعنى بحق�وق االيتام والطفولة ونتمنى ان 

يشرع قانون االرامل 

الدس�تور  م�ن   92 الم�ادة 
العراقي الدائم

االتحادي�ة  المحكم�ة   . اوال 
العليا هيئة قضائية مستقلة 

ماليا واداريا 
المحكم�ة  تتك�ون  ثاني�ا. 
االتحادي�ة العليا من عدد من 
القض�اة وخبراء ف�ي الفقة 
االس�امي وفقه�اء القانون 
يحدد عددهم وتنظيم طريقة 
اختياره�م وعم�ل المحكمة 
بقانون يسن باغلبية اعضاء 

مجلس النواب

يات�ي تطبيق الم�ادة 76 من الدس�تور العراقي 
الدائم بعد قبول المرش�ح لرئاس�ة الجمهورية 
باغلبية الثلثين من اعضاء مجلس النواب الجديد 
حيث بينت هذه المادة ف�ي الفقرة االولى منها 
يكل�ف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة االكثر 
عددا بتش�كيل مجلس الوزراء خال 15 يوم من 
تاريخ انتخ�اب رئيس الجمهوري�ة ولم يوضح 
النص الدس�توري في ظاهرة المقصود بالكتلة 
االكثر ع�ددا هل هي التي ف�ازت باكثر عدد من 
المقاع�د النيابية او انها الكتلة التي تكونت بعد 
االنتخابات عن طري�ق االئتاف مع كتلة اخرى 

وبالرج�وع الى قرار المحكم�ة االتحادية العليا 
وهي المختصة بتفسير الدستور فهياما الكتلة 
الت�ي تكونت بع�د االنتخابات من خ�ال قائمة 
انتخابي�ة واحدة  وحصلت على العدد االكبر من 
المقاعد او انها الكتلة التي تجمعت من قائمتين 
او اكث�ر م�ن القوائ�م االنتخابي�ة والتي دخلت 
االنتخابات باس�ماء وارق�ام مختلفة ثم تكتلت 
ف�ي كتل�ة واح�دة ذات كيان واحد ف�ي مجلس 
النواب وتتولى تش�كيل حكوم�ة ويقوم رئيس 
الجمهوري�ة الكتلة التي  اصب�ح مقاعدها اكبر 
في مجلس النواب في الجلسة االولى ويبدو من 

الن�ص الوارد في المادة  67  من الدس�تور فان 
الكتلة التي سوف تقوم بتشكيل الحكومة التي 
تس�تطيع ان تصل ال�ى 165 معقد س�واء كان 
ذلك ذاتيا من خال ما حصلت عليه من المقاعد 
النيابية او عن طريق االتحاد واالئتاف مع كتل 
اخرى حت�ى تصل الى ه�ذه االغلبي�ة المريحة 
والتي تس�تطيع ان تصل من خالها الى تشكيل 
الحكومة الن اتحاد هذه الكتل فيما بينها يتأتى 
بع�د التصوي�ت على رئي�س الجمهوري�ة وهذا 

يتائم مع مفهوم االكثرية 
وبالرجوع الى المادة 76 من الدس�تور العراقي 

الدائ�م الفق�رة ثالث�ا ف�ان رئي�س الجمهورية 
ف�ي حالة اخف�اق المرش�ح االول في تش�كيل 
مجلس ال�وزراء خال مدة ثاثين يوما فانه اي 
رئي�س الجمهورية يكلف مرش�حا اخر وجديد 
وه�ذا ونعتقد ان هذا المرش�ح يك�ون من ذات 
الكتلة التي اخفق مرش�حها االول في تش�كيل 
الحكومة وذلك انس�جاما مع النص ومفهومه 
الديمقراط�ي  الواقع�ي وتطابق�ا مع تفس�ير 
المحكم�ة االتحادي�ة في ان تكون ه�ذه الكتلة 
االكبر هي التي سوف تكون ملزمة عند تشكيل 
الحكومة على تش�ريع القواني�ن الكثيرة والتي 

ل�م تش�رع لح�د االن ومنه�ا قان�ون االح�زاب 
والنف�ط والغ�از والمحكمة االتحادي�ة والبنى 
التحتي�ة كله�ا قواني�ن وغيره�ا الكثي�ر حتى 
يك�ون بوابه حياة المجتم�ع وكذلك نكون امام 
رقابة على السلفة التنفيذية من خال البرلمان 
ووجود حكومة االغلبية السياسية والمعارضة 
الت�ي تك�ون خير م�ن يراقب تش�ريع القوانين 
وامكانية اس�تجواب ومس�اءلة الحكومة حالة 
عدم ادائها لمهامها الملق�اة على عاتقها وهذا 
المبدأ هو معمول به ف�ي كافة دول العالم التي 

تاخذ بالنظام النيابي البرلماني.

االغلبية واملعارضة يف الدستور العراقي

ل�م تنج�ب بدري�ة س�وى )ناهض( 
فه�و ال�ذي خرج�ت ب�ه م�ن الدني�ا 
وف�اة زوجه�ا ف�ي اح�دى الحوادث 
االرهابي�ة وبالرغ�م من قل�ة الراتب 
وضنك العيش فق�د خصصت الدولة 
له�ا  راتبا  تقاعدي�ا يكفيها مع ابنها 
خصوصا انها تمتل�ك بيت صغير في 
وس�ط المدين�ة وقد حرص�ت بدرية 
عل�ى زرع القيم واالخ�اق في نفس 
ولدها ناهض وكان�ت تنصحه بعدم 
االختاط بس�يء الس�معة والسلوك 
وارادت ان يكون ش�يئا في المجتمع 
بع�د ان فق�دت زوجه�ا وبات�ت ب�ا 
نصي�ر في الوصول ال�ى الهدف الذي 
ارادته بدري�ة وبالتاكيد ان لاصدقاء 
دور كبي�ر ف�ي التاثير عل�ى بعظهم 
البعض فبحكم السكن تعرف ناهض 
عل�ى ثائ�ر وش�فيق فاصب�ح يخرج 
معه�م ال�ى اماك�ن مختلف�ة ويرتاد 
مناطق واس�واق وربما تكون بعيدة 
عن س�كنه،، وامتاز ناه�ض بجمال 
الوجه وحس�ن الطلعة كما ان بدرية 
كان�ت تهت�م به كثي�را مم�ا انعكس 

على سلوكه وتصرفاته مع االخرين 
اقترح ثائر وش�فيق عل�ى ناهض ان 
يتوجهون جميع�ا للعمل واالنخراط 
في صفوف الش�رطة وبعد ان ناقش 
ناه�ض الموض�وع م�ع ام�ه بدرية 
التي اعترضت بش�دة خوفا عليه اوال 
والنه�ا لم تك�ن تحتاج ال�ى المال او 
الراتب فرضخ ناهض نزوال عند رغبة 
والدت�ه.. وبقي�ت رغ�م ذل�ك عاقته 
باصدقائ�ه ثائ�ر وش�فيق عل�ى ذات 
الوتيره بالرغ�م من انهم قد اصبحوا 
من منتس�بي الشرطة وذات يوم دعا 
ش�فيق وثائ�ر صديقه�م ناهض الى 
حفلة زفاف في احدى القرى البعيدة 
فذه�ب الثاث�ة بس�يارة ثائ�ر وبعد 
ليلة من الله�و والخمر اقترح االثنان 
على ناهض اكمال الحفلة في العراء 
فخ�رج الثاث�ة مس�تصحبين معهم 
الخم�ر والغاي�ات الدفين�ة وبع�د ان 
ارضى الليل سدوله ونام القمر خلف 
غيوم الشتاء الهادئة نهض الشيطان 
ووسوس للشابان باالعتداء الجنسي  

على صديقهم.

وعندم�ا ف�اق م�ن ه�ول م�ا ج�رى 
س�ارع ال�ى االب�اغ  ال�ى الش�رطة 
فج�اءت وط�وق المكان وت�م اجراء 
الكش�ف على محل الحادث وكاجراء 
اول�ي ت�م التوقيف ناهض وارس�لت 
الجثث ال�ى الترش�يح وادلى ناهض 
بتفاصي�ل الح�ادث وما ج�رى امام 
الش�رطة والقاض�ي والن عم�ره لم 
يتج�اوز الثامن�ة عش�ر احي�ل ال�ى 
محكمة االح�داث ومن ثم الى مكتب 
دراس�ة الش�خصية وتم عرضه على 
لجنه طبي�ة مختصة لبي�ان االعتداء 
الجنس�ي علي�ه حي�ث ان المحكم�ة 
االحداث حكمت 15 سنة وفق المادة 
406 م�ن قانون العقوبات وتس�ائل 
محام�ي ناهض عن اس�باب ودوافع 
يعتم�د عل�ى  ل�م  الجريم�ة ولم�اذا 
التقري�ر الطب�ي الثب�ات الواقعة اذا 
كان�ت دنيئة ام ال وهل نحن امام حق 
الدفاع الش�رعي عن الش�رف نطقت 
المحكمة بالحكم على ناهض وكانت 
امه اكثر المتاثرين حيث خس�رت كل 

شيء بخسران ولدها الوحيد.

قصـــة قانونيـــــة

كثري من املظاليم يف السجون

مفاهيم  قانونيةاستشارات قانونية



غيرة األبناء من أقرانهم، مش�اعر إنسانية طبيعية، ولكنها تؤثر 
بشكل س�لبي حينما تزيد على حدها. وهناك غيرة تتمثل بضغط 
األبناء على آبائهم أن يجلبوا لهم أش�ياء موجودة عند زمالئهم أو 
أصدقائهم، ما يس�تنزف أحيانا جيوبهم، ويؤثر عليهم.وتشتكي 
س�هير جهاد من قلة دخلها الواضح بس�بب غي�رة أبنائها وكثرة 

مطالبهم بدعوى أن أوالد فالن لديهم ونحن ليس لدينا.
وتبي�ن أن أبناءها يحبون التباهي والتظاه�ر أمام أبناء عائالتهم 
بما يمتلكون من وسائل تكنولوجية أو بما يلبسون من ماركات، 
مما جعلها تكره اجتماع أبنائها مع أقرانهم حفاظا على مش�اعر 
األطف�ال، وكي ال تزيد الطلبات الت�ي تضاعفت مع ظهور أجهزة 
االتص�االت والتس�لية والتواص�ل الحديث�ة، كاآليب�اد واآليب�ود 
واآليفون.وتضي�ف أن هذه المتطلبات مكلفة وغالية الثمن حتى 
على األس�ر الميس�ورة، فماذا إن كانت تلك األس�ر من محدودي 
الدخل.الطف�ل لؤي عبد الل�ه )11 عاما(، يق�ول “ال أريد أن أكون 
أق�ل من أصدقائي، أود أن أبين لهم أنني أس�تطيع ش�راء آيباد أو 
أي جهاز حديث، وكثيرا ما يكون بيننا التحدي من يشتري أحدث 
جهاز خلوي أوال”.وتفيد حنان السامرائي أن أبناءها يغارون مما 
في أيدي أبن�اء أقربائها وجيرانها، وأنها تضطر في أحيان كثيرة 
وحس�ب ظروفه�ا المادية إلى تلبي�ة طلباتهم، حتى ال يش�عروا 
أنه�م أقل من غيرهم، لك�ن في الوقت ذاته ت�رى أن ذلك األمر قد 
يثير أناني�ة الطفل.وربما يكون الحل بالنق�اش مع األبناء وعدم 

االستجابة الدائمة لمطالبهم.
“علين�ا أن ال ننف�ذ كل طلباتهم”، هك�ذا تقول ليل�ى كامل، فمن 
الطبيعي أن يغار األبناء من مقتنيات غيرهم وأقرانهم، وأنها حالة 
مؤقتة بالغالب، وعلى األبناء أن يشعروا بأوضاع آبائهم المادية، 
الفتة إلى أن االستجابة لهذه الغيرة ربما تكلفها ما يقارب راتبها 

وراتب زوجها عدا عن المسؤوليات األخرى ومستلزمات الحياة.
وتق�ول “يج�ب أال ننف�ذ كل م�ا يطلبه من�ا الطف�ل، وأال نعوده 
الحصول على ما يريده بس�هولة بدون معرفة قيمة هذا الش�يء 
وكيفي�ة المحافظة عليه”.بيد أن أبو أحمد وه�و أب لثالثة أبناء، 
يق�ول “لن أجع�ل أبنائي يحس�ون بأنهم أقل من غيره�م، وال أن 
يش�عروا أن أباهم ليس ميس�ور الحال”، الفتا إلى أن غيرة أبنائه 
من أقرانهم استنزفت جيبه، ولكنه سعيد ألنه يستطيع أن يرسم 
االبتس�امة عل�ى وجوههم بجلب األش�ياء الت�ي يحبونها.ويبين 
اختصاص�ي علم االجتم�اع د. عبد المنعم صبيح :”أن المس�توى 
اإلدراكي وفهم أبعاد األمور بالنس�بة لألطفال والمراهقين غالبا 

م�ا تكون س�طحية وقليلة، وأغل�ب األطف�ال والمراهقين يرون 
أن آباءهم قادرون على فعل كل ش�يء، وعل�ى أن يجلبوا لهم كل 
شيء أس�وة بزمالئهم وأقرانهم في المدرسة أو أقربائهم، بدون 
أن يدركوا أن قدرات اآلباء متفاوتة، ولها س�قف معين وحدود ال 
يمكن تجاوزها بحكم الفوارق المادية والظروف المعيش�ية بين 
أس�رة وأخرى وش�خص وآخر”.ويوضح :”أن سوء الفهم وعدم 
اإلدراك ل�دى األبناء يحت�اج من اآلباء إلى مد جس�ر للتواصل مع 
األبن�اء لتوضيح الوضع الحقيقي للعائل�ة بطريقة فيها نوع من 
الود والمحبة، ومحاولة تحقيق رغباتهم ولكن بطريقة فيها نوع 
من عدم اإلضرار بميزانية ومستقبل األسرة، فمتى ما وصل اآلباء 
إلى مرحلة يمكن من خالله�ا التفاهم مع األبناء وإيضاح األمور 
لهم سيساعدهم ذلك على التقبل وفهم معطيات األمور”.وبنظره 
أن األبناء حينما يصلون لهذه المرحلة سوف يتجاوبون مع اآلباء.

ويقول صبيح “يمكن تقس�يم احتياجات األبن�اء إلى ضروريات 
وكماليات، وبالتالي يجب على اآلباء مس�اعدة األبناء في تحقيق 
احتياجاتهم الضرورية أكثر من الكماليات التي تتضمن الحصول 

مث�ال على أح�دث األجه�زة اإللكتروني�ة للتش�به باآلخرين، هنا 
يجب أن تك�ون لآلباء وقفة حزم وتفاهم م�ع األبناء بأن األمور 
الكمالي�ة تخضع لمس�توى المعيش�ة ولمس�توى الرفاهية، وال 
تخض�ع لمس�ؤولية االحتياج�ات الضرورية كما ه�و الحال في 
الملبس والمأكل والمسكن والمشرب”.اختصاصي علم النفس د. 
س�عد محمود هادي ، يبين :”أن الغيرة عند األطفال من المشاعر 
اإلنسانية الطبيعية، ولكن إذا زادت على حدها تؤدي إلى كثير من 
المشكالت النفسية والسلوكية للطفل، وهي ما تسمى ب�”الغيرة 
المرضية”، سببها أحيانا خيبة أمل الطفل بالحصول على رغباته، 
وحص�ول غيره على تلك الرغبات، أو الش�عور بالنقص”.أس�باب 
الغي�رة عند األطفال، حس�ب ه�ادي، هي التفريق ف�ي المعاملة 
بي�ن األطفال، والمقارنة بينهم من اآلباء أو المدرس�ين، وأحيانا 
ضعف ثقة الطفل بنفسه، وإحساسه بالنقص، وأنه غير مرغوب 
داخ�ل محيطه.وتؤثر الغيرة س�لبيا على الطفل، فيقول د.س�عد 
“يصبح س�لوكه عدواني�ا نحو الطف�ل اآلخر الذي يغ�ار منه، أو 
نحو الممتلكات الش�خصية، أو نحو أبويه، كذلك التقلب المزاجي 

واالرتب�اك، وع�دم 
يقدم�ه  عم�ا  الرض�ا 

م�ن  الوال�دان  ل�ه 
هداي�ا، إضافة إلى 
والتملك  األناني�ة 
 ، ء ا نط�و ال ا و
م�ن  والغض�ب 
ومم�ن  نفس�ه 

تمكنوا من تحقيق 
ل�م  الت�ي  أهدافه�م 

يستطع هو تحقيقها.
الغيرة  آث�ار  ولمعالج�ة 

اآلث�ار  م�ن  والتخل�ص 
السلبية لها، يرى اختصاص 

عل�م النفس “البد م�ن التعرف 
عل�ى أس�باب الغيرة عن�د الطفل 

وعالجه�ا من�ذ البداي�ة، واس�تثمار 
الغيرة بي�ن األبناء في توليد المنافس�ة 

إل�ى  للوص�ول  اآلخري�ن  تج�اه  اإليجابي�ة 
األفضل، مع تنمية ثقة االبن في نفسه، وتخفيف 

حدة الش�عور بالنق�ص أو العجز عن�ده، وكذلك إقامة 
العالقات بين االبن وأقرانه على أس�اس المس�اواة والعدل 
ب�دون تمييز أو تفضيل، وتعليم االبن أن الحياة أخذ وعطاء 
من�ذ الصغر، وض�رورة احترام حقوق اآلخرين، وإش�عاره 
بقيمته ومكانته في األس�رة والمدرسة وبين األقران”.وال 

بد من تحمل المسؤولية عند األبناء وتخطي العوائق المالية 
مع األهل، فتحمل المس�ؤولية يعطيهم دافعا نفسيا بالقوة 

والنضوج أيضا.
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 م�ع قرب حلول ش�هر رمض�ان الكريم، يبدأ المس�لمون 
باالستعداد للش�هر الفضيل بأش�كال وطرق عدة، تساعد 
ف�ي صيامه وقيام�ه واستش�عار ش�عائره وفرحته التي 

تنعكس أجواؤها على المجتمع والحياة االجتماعية.
إال أن هذا االستعداد والتهيئة بحاجة إلى العديد من األمور 
التي تس�هم في التخفيف م�ن حدة الصوم عل�ى البالغين 
وحتى الصغار في السن، لذلك تعمد ميادة جابر إلى تهيئة 
أطفاله�ا الثالثة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 س�نة، 

ومنذ اآلن لصوم رمضان.
وع�ن ذل�ك، تقول “ه�ذا االس�تعداد ال يقتص�ر فقط على 
األطف�ال، بل علي أنا ش�خصياً وعلى زوج�ي”، موضحة 
أنه�ا وم�ن أجل ذلك تتح�دث دائما عن رمض�ان وفضائله 
والفرح�ة التي يج�ب أن نس�تقبلها في�ه، وأن نعتاد على 
الش�عائر الديني�ة منذ اآلن، مث�ل صالة المس�جد والقيام 
لصالة الفجر، وبخاصة وأنهم حاليا في عطلة المدرس�ية 

الصيفية.
وه�ذا ما تؤك�ده كذلك ناديا محمد، والت�ي قامت منذ اآلن 
بتحضير أجواء المنزل لرمضان من النواحي كافة، س�واء 

للعب�ادة والش�عائر الدينية، أو لألج�واء األخرى وبخاصة 
في مجال صل�ة الرحم، والتواصل االجتماعي ومس�اعدة 

الفقراء.
ومن األم�ور التي تقوم به�ا محمد حالياً، هي التش�جيع 
على الصوم واالس�تعداد له؛ إذ تقول “ب�دأت باالتفاق مع 
صديقات�ي وجارات�ي للذه�اب إلى المس�جد ف�ي رمضان 
لتقدي�م الطع�ام ، وكذلك قمت بتحفي�ز أبنائي على القيام 
لص�الة الفج�ر من�ذ اآلن، حت�ى تس�هل عليهم في ش�هر 

رمضان”.
وتتف�ق محمد مع جاب�ر بأن قدوم رمض�ان بالتزامن مع 
العطلة الصيفية يس�اعد األهل على قضاء وقت أطول مع 
بعضهم خالل الش�هر الفضيل وقضاء وقت عائلي، ومنها 
ما يستمر حتى س�اعات الفجر، ومن ثم أداء صالة الفجر 

جماعة.
ويحمل الش�هر الكثير من الجوانب الديني�ة واالجتماعية 
والنفس�ية في الوقت ذاته؛ حيث تبدأ العائالت باالستعداد 
الس�تقبال هذا الضي�ف الكريم، فيظهر ه�ذا االحتفاء في 
مختل�ف النواحي.ومن هنا، تؤك�د الدكتورة أمل نعيم ، أن 
االس�تعداد يج�ب أن يكون بأكث�ر من جانب، ول�كل أفراد 
األس�رة كباراً وصغ�اراً، موضح�ة “ومن أج�ل ذلك يجب 

التعرف على علم رمضان قبل العمل، بمعنى أن نتعلم ونقرأ 
عن فضائل شهر رمضان وأحكامه الفقهية، ومن ثم العمل 
على تطبيق تلك األحكام م�ن خالل الصوم، وهذا نوع من 
االستعداد الديني لرمضان”.كما يمكن للعائلة، وفق نعيم ، 
أن تقوم بقراءة بعض من سيرة الرسول والسلف الصالح 
فيم�ا يخص رمضان وحياة المس�لمين في�ه؛ إذ إن نقص 
المعلومات حول أهمية شهر رمضان لدى البعض يقلل من 
االهتمام فيه واستش�عار بركت�ه وروعته، كما يجب على 
األسرة أن تستعد لعمل أكثر األعمال المحببة خالل الشهر 
الفضي�ل، حتى ينعكس ذل�ك إيجاباً عل�ى كل األفراد.وفي 
الس�ياق ذاته، يرى االستش�اري االجتماعي األسري مفيد 
س�رحان، أن ش�هر رمضان ما هو إال ضي�ف عزيز ودورة 
تدريبية س�نوية تمن�ح الصائمين مزيداً م�ن القوة لباقي 
أشهر السنة كذلك، واس�تعداد األسرة له يشمل االستعداد 
النفس�ي والم�ادي؛ إذ يجب التهيئة للص�وم واإلقبال على 
الله.ومن حيث االس�تعداد المادي، يقول سرحان “إن ذلك 
يكون بدون اإلس�راف والتبذير وتهيئة المنزل الس�تقبال 
المدعوين على موائد اإلفطار”، موضحا “حتى ال تنش�غل 
رب�ة المنزل واألس�رة عن العب�ادة، بأعمال المن�زل، لذلك 
عليها أن تس�تعد لكل ذلك قبل رمضان”.ويش�ير سرحان 

كذل�ك إلى أن زينة رمضان أمس�ت من األم�ور التي تبعث 
على البهجة، وال ش�ك بأن هذا ل�ه كبير األثر في النفوس، 
ويؤثر في األطفال غي�ر المدركين لمعنى الصوم، إال أنهم 
يستش�عرون معنى العبادات وأن رمضان هو ضيف عزيز 

يفرح الجميع باستقباله.
وم�ن أكثر األمور التي أمس�ت تقليدية وتق�وم بها العديد 
من األسر، هي “زينة رمضان” والتي تعد من االستعدادات 
المبك�رة لرمضان، وتؤكد آالء س�عد، وه�ي ربة منزل، أن 
الزينة أمس�ت من صور االس�تعداد لرمضان، وهذا يدخل 
البهج�ة على قلوب الصغ�ار والكبار على حد س�واء، كما 
أنها أصبحت س�مة من س�مات رمضان، وهي من األمور 
المحببة لدى الجميع.كما تعمد س�عد إلى تش�جيع أبنائها 
على الصوم، رغم صغر س�نهم، ولك�ن “ضمن المعقول” 
عل�ى حد تعبيرها؛ إذ إنها ال تس�مح له�م بالصوم في أيام 
الحر، ولكن بطريقة غير مباشرة، كما أنها بدأت بالحديث 
إليه�م من�ذ اآلن ليكون�وا م�ن الصائمي�ن والمصلين في 
الش�هر الفضيل.كما قامت سعد كذلك بتحضير المصاحف 
لهم منذ اآلن ووضعها في غرفهم، ليكونوا على اس�تعداد 
لق�راءة القرآن الكريم، وأنه طق�س من طقوس رمضان، 
ويكاف�أ كل م�ن يقرأ الق�رآن كامالً، معبرة عن س�عادتها 

بقدوم الشهر وما يمنحه من أجواء روحانية تسبقه بأيام 
وأسابيع.وفي هذا السياق، تؤكد د.نعيم أن تعويد األطفال 
عل�ى الص�وم يبدأ من�ذ اآلن من خ�الل التح�دث إليهم عن 
فضائل الصوم، وأهمية أن يكونوا ممن يس�تغلون الشهر 
لصيام�ه، وعم�ل األعم�ال الخيرية الكثي�رة، وليس فقط 
الصوم.وتدعو األم ألن ال تكون شديدة في موضوع صوم 
الطفل؛ إذ يمكنها أن تكون على دراية بالتوقيت المناس�ب 
لصوم�ه، والوقت الذي يجب أن يفط�ر فيه، كما يمكن أن 
تبدأ بتحفيزه على القيام للس�حور حتى يس�تطيع الصوم 

الحقاً، عدا عن وجود النية من اآلن لصوم الشهر.
وترى أن وضع زينة رمضان في البيوت، يبعث على الفرح 
والس�رور والبهجة لدى الجميع، وبخاصة األطفال، الذين 
يج�ب أن نغ�رس فيهم حب العب�ادات واالبتهاج بها، فهي 
تت�رك األثر اإليجابي في النف�وس والمجتمع ككل.ويؤكد 
س�رحان أيض�اً أن صل�ة األرحام م�ن األم�ور التي يجب 
أن يتبن�ه لها اإلنس�ان قبل مج�يء رمضان ويس�تعد لها 
بزيارة األقارب، وتبادل التهاني بقدوم الش�هر، باإلضافة 
إلى أن األس�رة يج�ب أن تعمل على وض�ع برنامج خاص 
لي�وم رمضان يش�مل كل ما هو إيجاب�ي اجتماعياً ودينياً 

ونفسياً. 

األرس تستعد الستقبال شهر رمضان دينيا واجتامعيا

        المس����تقبل العراقي/متابعة 

طلبات »ثقيلة« عىل اآلباء.. والسبب غرية األطفال من أقراهنم
المستقبل العراقي/ وائل وسام

 يرى الموظف مراد العساف أن اإلنسان العفوي ال يأبه بأحد، 
فهو يسبب الكثير من المشكالت واإلحراج لآلخرين، مؤكدا 
أن هذه الش�خصيات تتعامل مع األمور بال مباالة، حتى وإن 

كانت حساسة.
ويذه�ب إلى أن اإلنس�ان العفوي يمتاز بطيبت�ه الزائدة عن 
الحد، ولذا فقد يس�هل خداعه والتغرير ب�ه، ويجعله عرضة 

لالستهزاء من قبل اآلخرين. 
العس�اف يق�ول ذلك بناء عل�ى تجربة له مع أح�د األصدقاء 
ف�ي العمل، الذي يمتاز بعفويته المزعجة، خصوصا في نقل 
الحديث بين الزمالء في العمل وأحيان يكون بطريقة خاطئة، 
وجراء مواقف عدة تعلم العساف أن يحسب حسابات كثيرة 

قبل الحديث أمام أي شخص عفوي.
وتوض�ح أميرة خال�د )32 عاما( أن اإلنس�ان العفوي يقوم 
بتصرفاته بكل تلقائية، ويتحدث في كل األمور بنية صافية، 
بغ�ض النظر عن الم�كان والزم�ان، وبدون أن يتعم�د إيذاء 
اآلخرين أو اإلساءة إليهم، ألنه يتصرف قبل أن يفكر، ويسبق 

لسانه عقله.
وتض�رب مثاال عل�ى الش�خصية العفوية، إذ تق�ول “جدتي 
إنس�انة عفوية جدا، ال تنتظر أن يستدرجها أحد بالحديث بل 
تبادر هي بالبوح بكل ش�يء، ال تحس�ب حس�ابا لكالمها أو 
تصرفاتها، فتس�رد كل المواقف التي تحدث مع أفراد العائلة 
عل�ى المأل، غي�ر مدركة أن ذلك قد يس�بب الضيق واالنزعاج 
لهم، لدرجة أن ابنها اضطر ألن يقول لها يوماً أنه س�يتوقف 
ع�ن إخبارها بأم�ور كثيرة حتى ال تخب�ر اآلخرين بها، فهذا 

األمر يعرضه لإلحراج ويشعره بأن خصوصيته انتهكت”.
وأك�دت أميرة أنها ف�ي حياتها تتجنب التعامل مع اإلنس�ان 
العف�وي ألن�ه لن يفي�د، واألفض�ل تجنب�ه وعدم الب�وح له 

باألسرار، ألنه حتماً سيفشيها بسهولة وفي أقرب فرصة.
مواق�ف كثيرة وغالبيته�ا محرجة يعرضنا إليها الش�خص 
العفوي، فهو كالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي مكان 
وفي أي لحظة، لتس�بب الكثير من اإلحراج والمش�كالت، أو 

المواقف المضحكة.
وتتباي�ن آراء الناس حول الش�خصية العفوي�ة، فمنهم من 

يتخوف منها، كونه يفتح الباب على مصراعيه لتصبح حياته 
وحياة المقربين منه كتابا مفتوحا للجميع، ومنهم من يراه 
عملة نادرة في زمن س�اد في�ه التصنع والتكلف، ومنهم من 
يراه طيباً وصاحب فطرة س�ليمة وني�ة صافية، ومنهم من 
يربطه بالس�ذاجة.اإلختصاصي النفس�ي د. خلي�ل العبيدي 
يقول:” أن الشخصية العفوية نتاج ألسرة ضعيفة االحتكاك 
االجتماع�ي باآلخرين، متقطع�ة العالق�ات ومنطوية، مما 
يول�د لدى الفرد العف�وي تلقائية الخبرة، التي لم يكتس�بها 
بقدر ما اس�تمرت معه عفويته التى تش�كل لديه العديد من 
العوائق والمشكالت”. كما يرى :”أن العفوية تنبع من داخل 
الش�خص وال يمكن التظاهر بها، ويقول، “اإلنسان العفوي 
هو الصريح، الذي ال يخدع اآلخرين وال يجاملهم، بل يتحدث 

بكل بساطة وصدق”.
ويصن�ف العفوية إلى نوعين؛ مقبول�ة ومرفوضة، وعنهما 
يق�ول، “المقبولة هي الت�ي يتميز صاحبه�ا بنيته الصافية 
وتصرفات�ه العفوية التي ال تتجاوز الح�دود، أما المرفوضة 
فه�ي التي تصل إل�ى الس�ذاجة ويتجاوز صاحبه�ا الحدود، 

ورغم أنه ال يتعمد ذلك”.وتعتقد الطالبة الجامعية مها سعد:” 
أن العفوية أجمل ش�يء في الحياة، التي تعلمت العفوية من 
والدتها،  وتقول، أحب اإلنسان العفوي، واعتبر والدتي مثاال 
للعفوي�ة، وعفويته�ا جعلته�ا تدخل قلوب الناس بس�رعة، 
فالعف�وي ال نفاق أو كذبا في حياته، ويكس�ب حب اآلخرين 
أكثر من الشخص الغامض الذي يتصنع بكالمه وتصرفاته”.

أما الس�يد علي الزامل فيستبعد :”وجود شخص عفوي اآلن 
مع طغيان المصالح على كل شيء،  مؤكدا أن الناس غالبا ما 
يربطون العفوي بالس�ذاجة، ألنه في زمننا ال ينفع التعامل 
م�ع اآلخرين بعفوية، وال يتجنب التعامل اإلنس�ان العفوي، 
ولكنه يحتاط من الحديث أمامه عن أمور قد يفشيها أو يبوح 
به�ا لآلخرين لطبيعته العفوية”.يلفت استش�اري االجتماع 
األس�ري مفيد سرحان إلى أن التعامل مع اآلخرين فن، وهو 
يتأتى من خالل التعامل والتجربة واإلطالع والتدرب وحسن 
الس�ريرة، وكلما كانت تجربة اإلنسان أكبر ولديه قدرة على 

فهم نفسية اآلخرين، كانت قدرته أكبر على حسن التعامل.
ومن هؤالء األش�خاص من يوصفون بالعفوية في التعامل 

أو البس�اطة، وه�ي قد تكون مقبولة ش�ريطة أن ال تس�يء 
إلى اآلخ�ر أو تتدخل في خصوصياته أو تس�بب له اإلحراج، 
وفق س�رحان، أم�ا إذا تجاوزت ذل�ك إلى اإلس�اءة والتدخل 
بالخصوص�ات، ف�إن ذل�ك ل�ن يكون مقب�وال حتى ل�و كان 

صاحبها يتصرف عن حسن نية أو بساطة.
ومن أسس النجاح في التعامل مع اآلخر، كما يقول سرحان، 
ه�و طريقة التعام�ل وانتق�اء األلفاظ والكلم�ات والتعابير 
واختيار الوقت المناس�ب للحدي�ث، وتقدير عمر المخاطب، 
وموقع�ه اإلجتماعي، فما يصلح للكبي�ر ليس بالضرورة أن 
يكون مناس�با للصغير، وما يتكلم به وقت الفرح ال يتناسب 
ووق�ت الحزن، وما يتحدث به على انفراد مختلف عما يمكن 

قوله أمام الناس.

          المستقبل العراقي/هيفاء احمد

الشخصية العفوية.. كتاب مفتوح 

ً ً
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    باتريك جنكينز
 

من المعروف أن من الصعب الُحكم 
على التاريخ وهو يتكّش�ف. لكن بعد 
عش�رة أعوام من اآلن، ق�د ينظر أهل 
الم�ال إل�ى ال�وراء ويس�تنتجون أن 
ش�هر حزي�ران )يوني�و( 2015، بعد 
نح�و ثماني�ة أعوام م�ن بداية األزمة 
المالية، س�ّجل نقطة تحول بالنس�بة 
للصناع�ة المصرفي�ة وصورته�ا في 

نظر المجتمع.
 - االضطراب�ات  م�ن  كثي�ر  بع�د 
الناتج�ة أوالً ع�ن األزم�ة، وثانياً عن 
التنظيمات الجدي�دة لجعل المصارف 
أكثر أمناً، وثالثاً من كش�ف السلطات 
النتهاكات عل�ى المدى الطويل، األمر 
الذي أفض�ى إلى غرام�ات وعقوبات 
بلغ�ت 150 ملي�ار دوالر - كثي�ر من 
المصرفيي�ن فقدوا األم�ل تقريباً في 
بيئ�ة عم�ل طبيعي�ة. لكن ف�ي األيام 
األخيرة استطاع كثيرون أن يرصدوا 
مجموع�ة من الرس�ائل الُمش�ّجعة - 
ابت�داًء م�ن ي�وم األح�د الماضي مع 
استقالة أنشو جاين، الرئيس الُمشارك 
في دويتشه بانك. قام جاين، المتداول 
النج�م ال�ذي ازدهر في األع�وام التي 
سبقت األزمة، بتوسيع فرع الخدمات 
المصرفية االس�تثمارية في دويتشه 
بان�ك بدرج�ة كبي�رة قب�ل أن يحصل 
على ترقية لُيصبح الرئيس التنفيذي. 
لك�ن ف�ي الصناعة حي�ث التنظيمات 
األكثر صرام�ة تجعل اس�تراتيجيات 
االس�تثمارية  المصرفي�ة  الخدم�ات 
غي�ر اقتصادي�ة، بدا وكأنه�ا ُمفارقة 
تاريخية، خصوصا نظراً لخلفيته في 
ت�داوالت الدخل الثاب�ت، حيث وقعت 
انته�اكات مؤش�ر ليب�ور والتالع�ب 

المزعوم في النقد األجنبي.
ج�ون كري�ان، الرئي�س التنفيذي 
الجديد للمصرف، انضم إلى مجموعة 
كبي�رة من الرؤس�اء البارعي�ن الذين 
المص�ارف  إلص�الح  تجنيده�م  ت�م 
الُمحطمة إما بس�بب األزمة أو بسبب 
كتاب القواعد الجديدة ما بعد األزمة.

التغيي�ر ف�ي المناص�ب الُعلي�ا بدأ 
يحدث في ستاندرد تش�ارترد، أيضاً. 
ف�ي األس�بوع الماض�ي، بي�ل وينتر، 
الرج�ل الثان�ي الس�ابق ف�ي جيه بي 
الرئي�س  منص�ب  تولّ�ى  مورج�ان، 
التنفي�ذي خلف�اً لبيت�ر س�اندز. مثل 
كريان، هذا يعتبر شخصا من الخارج 
جاء لُيحدث هّزة في المؤسس�ة. وقد 
فشل كل من دويتشه بانك وستاندرد 

تشارترد في التكّيف مع العالم الجديد 
من الخدمات المصرفي�ة. ومنذ فترة 
ال بأس بها حلَّ وقت خفض التكاليف 

وجمع رأس المال.
لكن تصريحات األس�بوع الماضي 
م�ن صّن�اع السياس�ة ف�ي المملك�ة 
المتحدة هي الت�ي عملت بالفعل على 

إعادة ضبط اللهجة.
لم يكن هناك أمر أكثر داللة رمزية 
مم�ا كان النتكاس�ات الحظ�وظ في 
احتم�ال إعادة تخصي�ص رويال بانك 
أوف س�كوتلند. فقد أنقذت الحكومة 
المصرف ف�ي عام 2008 بتكلفة تبلغ 
45 ملي�ار جني�ه. وكان روي�ال بانك 
قد صنع نفس�ه لُيصبح أكبر مصرف 
في العالم، بعد عمليات اس�تحواذ هي 
األكب�ر على اإلط�الق. وف�ي غضون 
أش�هر، س�جل المصرف أكبر خسارة 
مؤسس�ية في المملكة المتحدة على 
اإلط�الق )24 ملي�ار جني�ه( وحصل 
عل�ى أكب�ر عملية إنق�اذ لمصرف في 
العالم. وكان كش�ف جورج أوزبورن 
الرئيس في خطابه في مانشن هاوس 
األس�بوع الماضي هو أنه س�يبدأ في 
بيع حص�ة الحكومة البالغ�ة 80 في 
المائة في رويال بانك أوف س�كوتلند 
في غضون أشهر. وعلى الرغم من أن 
وزير المالية اعترف بأنه ربما س�يتم 
بيعها بخسارة مقارنة بتكلفة عملية 
اإلنق�اذ، وقد تس�تغرق أعوام�اً حتى 
تنتهي، إال أن البدء بالعملية هو لحظة 

لها داللة رمزية.
كان أوزب�ورن متفائالً على نطاق 
أوس�ع، أيض�اً. وُيالح�ظ أنه ل�م يُعد 
“يهاج�م المص�ارف”، األمر الذي هو 
وشركاؤه في التحالف غالباً ما كانوا 

يفعلون�ه في البرلمان األخير. اللهجة 
كانت تصاُلحية. قال ذات مرة، ُمشيراً 
إل�ى تهديد مصرف إتش إس بي س�ي 
باالنس�حاب م�ن المملك�ة المتحدة: 
“أن�ا أريد لبريطاني�ا أن تكون المكان 
األفض�ل للمق�ار الرئيس�ة للمصارف 
األوروبية والعالمية. إنه في مصلحتنا 

الوطنية أن تكون كذلك”.
وكانت هناك إش�ارة أيض�اً إلى أن 
العقوبات ربما تجاوزت حدودها بما 
في�ه الكفاية، حين ق�ال: “إن تصعيد 
الغرام�ات الكبي�رة” لي�س “حالً على 
المدى الطويل” - عقوبة طفيفة ربما 
بالنسبة لمارتن ويتلي، رئيس سلطة 
السلوك المالي؛ الهيئة المسؤولة عن 

تنظم الحي المالي في لندن.
كلم�ات وزي�ر المالية المعس�ولة 
ربم�ا عوض�ت لفترة م�ن الوقت عن 
بعض الكلمات القاس�ية التي أطلقها 
م�ارك كارن�ي، ُمحافظ بن�ك إنجلترا، 
ال�ذي تحدث بعده. لك�ن األمر واضح 
تمام�ا. في مج�ال التنظي�م، كما هو 
الحال ف�ي مجال سياس�ية االقتصاد 
الكل�ي، أوزب�ورن وكارن�ي هما فعل 
مزدوج بارع. ُمحافظ البنك المركزي 
الكن�دي، ال�ذي اختاره وزي�ر المالية 
البريطان�ي ليتول�ى إدارة بنك إنجلترا 
قبل عامين، قام بتغيير لهجته، أيضاً.

اس�تخدم كارني خطاب�ه في مقر 
عمدة لندن لكش�ف النقاط الرئيس�ة 
في تقري�ر “مراجعة األس�واق بعدل 
وكف�اءة”، ال�ذي يه�دف إل�ى إغالق 
فج�وة كبي�رة ف�ي مج�ال التنظي�م 
المالي. س�تعمل ه�ذه المراجعة على 
توس�يع قواعد انتهاكات الس�وق من 
النوع الذي يتم تطبيقه في األصل على 

أس�واق األس�هم، إلى مجاالت الدخل 
الثابت والعمالت والس�لع األساس�ية 
الت�ي ازدهر فيها التالعب في مؤش�ر 

ليبور والنقد األجنبي.
لك�ن كثي�را م�ن حزم�ة اإلصالح 
هذه س�يتم تحقيقها من خالل مدونة 
تعاونية لقواعد السلوك، تشرف عليها 
لجن�ة م�ن المش�اركين في الس�وق، 
ليس�ت عل�ى ش�كل قواني�ن ولوائح 

صارمة.
التح�ّول واضح، أيض�اً، في لهجة 
صّن�اع السياس�ة. كارن�ي، مث�ال، بدأ 
يتح�دث بلهج�ة أكث�ر إيجابي�ة. فقد 
أخب�ر جمه�وره بقوله: “م�ع وجود 
اللبنات األساسية لبناء اإلصالح، اآلن 
هو الوقت المناس�ب لتقيي�م الموارد 
واإلمكان�ات”. والكثي�ر مم�ا س�بق 
يصف التط�ورات في المصارف وبين 
صّناع السياسة في المملكة المتحدة. 
لكن هذا ليس تطّوراً محدود التفكير. 
مع جميع ضغوطات�ه وفضائحه، إال 
أن الحي المالي ف�ي لندن ال يزال قوة 
دولية في كثير من مجاالت الخدمات 
المصرفي�ة والمالية. تط�ّور األجواء 
التنظيمي�ة في المملكة المتحدة ربما 
يصطدم مع غي�رة الواليات المتحدة، 
المخالف�ات  لمتابع�ة  الجامح�ة 
الماضية. لكن كارني سُيحاول جاهداً 
تصدير إصالحات�ه. حقبة جديدة من 

التمويل تبدو في متناول اليد. 
بمس�اعدة القواعد التي تعمل على 
تعزي�ز النزاه�ة دون خن�ق االبتكار، 
ربما تكون المؤسسات المالية أخيراً 
في وض�ع ُيمّكنها من إنع�اش، ليس 
فقط س�معتها، لكن أيض�اً االقتصاد 

العالمي.

      جاري سيلفرمان 

ل�م أُكن من أكب�ر المعجبين في العالم بش�ركة 
أبل، لذلك ما أنا على وش�ك أن أقوله لم يأت بش�كل 
طبيع�ي. لكنن�ي اآلن ب�دأت أعتق�د أن المؤس�س 
الُمشارك الراحل للش�ركة، ستيف جوبز، ينبغي أن 
ُيعتبر بط�اًل لحركة الحقوق المدني�ة في الواليات 

المتحدة.
عل�ى الرغم من أن جوبز ربم�ا كانت لديه أمور 
أخرى في ذهنه عندما أدخل جهاز اآليفون في عام 
2007، إال أن ث�ورة الهوات�ف الذكية التي قادها في 
الماض�ي تعمل اآلن على إح�داث هزة في العالقات 
العنصرية في الواليات المتح�دة، تماماً كما فعلت 
االعتصامات، وثورات الحرية، والمسيرات الكبيرة 

خالل القرن الماضي.
ولّ�ت تلك األي�ام عندم�ا كان بإم�كان الضباط 
الفاسدين في أقس�ام الشرطة األمريكية ممارسة 
الضغ�ط عل�ى مواطنين�ا األمريكيين الس�ود دون 
خطر كبير من التعّرض للكش�ف. أصبحت الهواتف 
الذكية في كل مكان، السيما بين الشباب، وقدرتها 
عل�ى تصوير الفيديو تعمل عل�ى تحويل القوة إلى 
األش�خاص ف�ي الش�ارع، لتمكينهم من تس�جيل 
تفاعالته�م م�ع الس�لطات ليراه�ا كل العال�م في 

وسائل اإلعالم االجتماعية وعلى التلفزيون.
أح�دث األمثل�ة على ذلك يتضم�ن مقطع فيديو 
على موقع “يوتيوب” شوهد أكثر من 11.5 مليون 
مرة من�ذ عطلة نهاية األس�بوع الماضي. نرى في 
الفيديو فتاة سوداء في ال� 25 وهي تعاَمل بخشونة 
من ِقبل ضابط شرطة أبيض في ماكيني، تكساس، 
وه�ي مدينة ُمختلطة عرقياً ش�مال داالس. لقد تم 
تس�جيل الفيديو م�ن ِقبل صبي أبيض ف�ي ال� 15 
م�ن العمر قال إنه كان قادراً على تس�جيل الواقعة 
ألن الشرطة لم تُكن تنتبه سوى لألشخاص السود 

ف�ي م�كان الح�ادث. كم�ا 
هو الح�ال مع الفيديوهات 
التي تنتش�ر بس�رعة، فإن 
لقط�ات مدين�ة ماكيني ال 
ُتظهر س�وى ج�زء صغير 
م�ن القصة األكب�ر. حدثت 
واقعة الخامس من حزيران 
اس�تجابة  بع�د  )يوني�و( 
الش�رطة ألخبار عن وجود 
اضطرابات ف�ي حفلة كان 
تج�ري عل�ى برك�ة عامة. 
الفيديو ال ُيظهر األمر الذي 
أدى إلى وقوع االضطراب، 
إنما مراحله األخيرة فقط، 
عندما يقوم الضابط، الذي 
إيري�ك كيس�بولت،  ُيدع�ى 
بمواجهة فتاة من الواضح 

أنها غير ُمس�لّحة. ما يلي ذلك هو أمر مرّوع. حيث 
ُيمكن رؤية الضابط وهو يمسك الفتاة من شعرها، 
ويل�وي ذراعها خل�ف ظهرها، ويدفعه�ا بقوة إلى 
األرض، ويضع وجهها في العشب ويقوم بتثبيتها 
بتلك الوضعية، وُركبته على ظهرها الصغير ويمكن 
س�ماع تنهداتها بوضوح. في مرحلة أخرى، يقوم 
الضابط بس�حب مسدس�ه من حافظته وتوجيهه 

إلى شابين بينما كان ُيطاردهما.
قال�ت محامي�ة كيس�بولت إن موكلها “س�مح 
لعواطف�ه أن تس�تولي علي�ه” ف�ي ي�وم كان ق�د 
اس�تجاب فيه التصالين يتعلق�ان بعمليات انتحار 
- واحدة تنطوي على رجل قَتل نفس�ه أمام عائلته 
وأخ�رى كان�ت تتطلب من الضابط المس�اعدة في 
تهدئ�ة فتاة مراهق�ة كانت ُته�دد بالقفز من فوق 
س�طح منزل عائلتها. لكن عرض الفيديو الُمتكرر 
ل�م ُيب�ِق لرجل الش�رطة أي متعاطفي�ن، حتى في 
القسم الذي يعمل فيه. يوم الثالثاء، بعد أربعة أيام 
فقط على حادث�ة البركة، قال قائد ش�رطة مدينة 
ماكيني إن كيس�بولت “اس�تقال بمحض إرادته”، 
ُمضيف�اً أن التس�جيل ُيظهر أن س�لوكه “ال يمكن 

الدفاع عنه”.
ق�وة تس�جيالت الهوات�ف الذكي�ة ف�ي تغيي�ر 
التاريخ العنصري كانت أيضاً واضحة هذا األسبوع 
في والية كارولينا الجنوبية في الواليات المتحدة. 
يوم اإلثني�ن، أصدرت هيئة ُمحلّفين حكما باإلدانة 
بالقتل ضد ضابط ش�رطة أبيض س�ابق في مدينة 
ش�مال تشارلس�تون، الذي أقيل من منصبه بعد أن 
قام أح�د الماّرة بتس�جيل فيديو وه�و يقتل رجال 

أسود أعزل في نيسان )أبريل(.
كان الضاب�ط، مايكل س�الجر، ق�د أوقف والتر 
س�كوت، البالغ م�ن العمر 50 عام�اً، لوجود ضوء 
مكس�ور في س�يارته. س�كوت، الذي على ما يبدو 
س�اوره خوف من أن ُيسجن بسبب عدم دفع إعالة 

أطفاله، هرب. س�الجر طارده وفي نهاية المطاف 
أطلق ثمانية طلقات أصابت سكوت عدة مرات في 
الظه�ر. ووفقاً لتقارير صحافية، محامي س�الجر 

رفض التعليق على تهمة القتل.
مهم�ا كانت النتيج�ة من القضيتي�ن، فقد كان 
من الصعب أن نتصّور قوة االستجابة الرسمية في 
حقبة س�ابقة. دون فيديوهات، الغس�يل القذر من 
ه�ذا النوع كان يغلب عليه أن يبقى قذراً. الش�رطة 
في مكان الحادث كانت س�تقول شيئا واألشخاص 
الس�ود س�يقولون ش�يئا آخر. وبعد ذل�ك أي ُحكم 
قضائي كان س�يوضع في الصفحات الداخلية من 

الصحف التي بالكاد يقرؤها أي أحد.
لكنن�ي أتس�اءل أيض�اً ك�م باألح�رى م�ن هذا 
“التق�دم” العنصري س�يكون األمريكيون قادرين 
عل�ى تحّمله في النهاية. مش�اهد لضباط ش�رطة 
يطلقون النار، ويخنق�ون وُيلحقون الضرر بطرق 
مختلفة بأشخاص سود، يتم إظهارها في كثير من 
األحيان على قنوات الكابل األخبارية في هذه األيام 

حيث ُتشّكل اآلن نوعا جديدا من تلفزيون الواقع.
ال يمكن أن يكون من الس�هل عل�ى األمريكيين 
الس�ود اس�تيعاب هذه األمور. أن�ا أدرك أن األمور 
التي تحدث لهم في الحياة الواقعية ليست بالضبط 
مفاجأة للس�ود أنفس�هم. لكن العروض المتكررة 
لهذه المش�اهد العنيفة تعي�د إلى األذهان مالحظة 
)الروائي الزنجي( جيمس بالدوين القديمة: “كونك 
من السود في هذا البلد وأن تكون واعيا نسبيا يعني 
أن تك�ون في حالة غضب تقريبا في كل األوقات”. 
بإمكان المرء أيضا مالحظة التذمر والس�خط على 
جانب اليمين السياس�ي، في الوق�ت الذي يتم فيه 
تأديب الضباط في تلك القضايا. في مدينة نيويورك، 
عم�ل اإليحاء بأن عمليات القتل ارتفعت تقريبا 20 
ف�ي المائة خالل األش�هر الخمس�ة األولى من هذا 
العام على تقديم شكاوى بأن السلطات تتعامل مع 
وتبدي  بلي�ن  الجرائ�م 
إزاء  الك���بي�ر  القل�ق 
الحري�ات المدنية. ردة 
فع�ل األمريكيي�ن على 
الصور اآلتية من أماكن 
ليس�ت  ماكين�ي  مث�ل 
جميع�ا م���تش�ابهة. 
الكثي�ر منهم ال يحبون 
ما يرونه. أما اآلخرون 
أال  يفضل�ون  فربم�ا 
يروا مثل هذه األش�ياء 
عل�ى اإلط�الق - كم�ا 
كان الح�ال ف�ي األيام 
الخوالي، قبل أن يحول 
األطفال  وأمثاله  جوبز 
الموجودين في الحارة 

إلى مذيعين دوليين.

عـالـم املال ينتظر انتهاء األزمـة

اهلواتف الذكية تفضح انتهاكات الرشطة األمريكية
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يبدأ فريق برش�لونة األسباني لكرة 
القدم، بطل ثالثية الدوري والكأس 
ودوري أبط�ال أوروبا، اس�تعدادته 
للموس�م املقب�ل يف 13 تموز/يوليو 
الالعب�ون  يخض�ع  حي�ث  املقب�ل، 
والطبي�ة  البدني�ة  لالختب�ارات 
الروتينية قبل خوض التدريب األول 
يف املدين�ة الرياضي�ة ج�وان جامرب 
ثم يعق�ب ذلك خوض سلس�لة من 

املباريات الودية.
وأش�ار برش�لونة إىل أن�ه بالنس�بة 
لالعبني الخمس�ة املش�اركني حالياً 
يف بطولة كوبا أمريكا وهم كالوديو 
برافو ونيمار وداني ألفيش وليونيل 
مييس وخافيري ماسكريانو فسوف 
يلتحق�ون بالفريق يف موعد س�يتم 
تحديده الحقا/ حس�ب امل�دة التي 
يقضونها مع منتخب�ات بالدهم يف 

البطولة املقامة حالياً يف تشييل.
ويت�درب الفري�ق يف برش�لونة ملدة 
اس�بوع واحد قبل السفر إىل أمريكا 
يوم 19 تموز/يوليو للمش�اركة يف 

كأس األبطال الدولية.
ويلتق�ي الن�ادي الكاتالون�ي خالل 
البطولة مع لوس أنجليس جاالكيس 
يونايت�د  ومانشس�ر  األمريك�ي 
وتش�يليس اإلنجليزي�ني وفيورنتينا 
اإليطايل خالل الفرة بني 21 تموز/

يوليو و2 اب/أغسطس.
مش�واره  برش�لونة  ويس�تهل 
اب/  11 ي�وم  الجدي�د  املوس�م  يف 
يف  أش�بيلية  بمواجه�ة  أغس�طس 
بمدين�ة  األوروب�ي  الس�وبر  كأس 
تبلي�يس بجورجيا قب�ل أن يخوض 
كأس الس�وبر األسباني يف مواجهة 
أتلتيك بيلباو ذهاب�اً وإياباً يف موعد 
ل�م يتم تحدي�ده بعد، قب�ل انطالق 
مشوار الفريق يف الدوري األسباني.

برشلونة يكشف عن خطة االستعداد للموسم اجلديد
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امجد راضي: حسمت امري مع الرائد 
السعودي

العربي القطري ينفي مفاتحة
حكيم شاكر

أك�د العب منتخبنا الوطني امج�د رايض عىل تجديد تعاقده مع نادي 
الرائ�د الس�عودي لتمثيل�ه املوس�م الق�ادم يف دوري زين الس�عودي 
.وق�ال أمج�د رايض، أن " مدرب الفريق أبدى رغبة كبرية يف التمس�ك 
بخدمات�ي وكنت م�رددا يف بادئ االمر ك�ون النادي لي�س من أندية 
املقدمة يف الس�عودية خصوصا وقد خضت مواس�م سابقة مع اندية 
املقدمة سواء مع الجوية او اربيل وإحراز البطوالت محليا واملنافسة 
اس�يويا " .وبني أن " طموحي املوسم القادم نيل لقب هداف الدوري 
الس�عودي، رغ�م يقين�ي بصعوب�ة املهمة لضع�ف إمكاني�ات الرائد 
مقارن�ة بالهالل واالتح�اد وبقية األندية، لكني س�أعمل عىل ترجمة 
جه�ود الفريق بزيارة ش�باك الخص�وم ورفع مكانة الالع�ب العراق 
عالي�ا يف املالعب الس�عودية " .وأش�ار رايض أن " جمل�ة من العقود 
تلقيتها خصوصا من أندية الوس�ط يف السعودية لكني فضلت التآني 
والتجديد موس�ما أخر لزيادة إحتكاكي يف الدوري الس�عودي وكسب 
فرصة إحراف كبرية يف املستقبل بمالعب أوربا " .وتابع " حزين من 
أجل مس�تواي مع املنتخب الوطني وعدم توفقي يف أكثر من مناسبة 
عىل الرغم من كوني هداف الدوري لكن س�أبقى عازما ومصمما عىل 
فرض إس�مي يف التشكيل األسايس وتقديم يشء لكرة بلدي مع أسود 
الرافدين " .يذكر أن أمجد رايض غادر املالعب العراقية متوجها صوب 
نادي الرائد منتصف ش�باط املايض قادما إليهم من نادي أربيل وقدم 
مستوى طيب يف املباريات التي خاضها يف الدوري السعودي مما جعل 

ادارة ناديهم تتمسك بخدماته وتجدد تعاقده معه لعام أخر .

العرب�ي  الن�ادي  إدارة  نف�ت 
ع�رب موقعه�ا الرس�مي عىل 
االنرنت التفاوض مع مدرب 
الس�ابق  العراق�ي  املنتخ�ب 
لقيادة  حكيم ش�اكر، وذل�ك 
فريق الكرة بالنادي يف املوسم 
املقبل مؤكدة أنها لم تدخل يف 
أي مفاوضات من أي نوع مع 
املدرب العراق�ي. ومن ناحية 

أخرى قرر مجل�س إدارة النادي العربي القطري برئاس�ة هتمي بن 
عيل الهتمي املوافقة عىل املشاركة يف بطولة األندية الخليجية للموسم 
املقبل 2015/ 2016 وذلك بعد أن تلقت إدارة النادي كتابا رسميا من 
اتحاد كرة القدم يفيد برش�يحه للمش�اركة يف ه�ذه البطولة.وكان 
العربي ش�ارك يف النس�خة املنتهية لهذا العام وخرج من الدور األول 
بع�د أن احتل املرك�ز األخري يف مجموعته والتي ضمت معه الش�باب 
اإلماراتي والس�يب العماني. وكان حكيم ش�اكر ق�د اكد يف ترصيح 
صحفي اقرابه من تدريب النادي القطري مش�ريا اىل ان املفواضات 

بينهما وصلت اىل الخطوات االخرية.

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

اف�ادت مص�ادر اعالمية ان 
نج�م منتخبن�ا الوطني عيل 

عدنان ل�ن يلعب م�ع فريقه 
االيط�ايل اودنيزي ع�ىل الرغم 
من انتقاله له املوس�م القادم 
. واف�ادت املص�ادر ان النادي 

االيطايل س�وف يق�وم بأعارة 
أش�بيلة  ن�ادي  اىل  الالع�ب 
االس�باني ملوس�م واحد قابل 
للتجدي�د من اج�ل رفع قيمة 

الالع�ب يف س�وق االنتق�االت 
, وكان ع�يل عدن�ان املحرف 
يف ال�دروي الركي م�ع نادي 
ري�زا س�بور 

ق�د وق�ع عق�د اح�رايف م�ع 
نادي اودنيزي االيطايل ليكون 
اول الع�ب عراق�ي يلع�ب يف 

الكالتشيو االيطايل.

عيل عدنان لن يلعب يف الدوري االيطايل
امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
استمرت حلقات تداعيات خسارة منتخبنا الوطني 
بك�رة القدم امام نظ�ريه اليابان�ي بالتقدم بعدما 
حفلت املباراة بنقد كثري وكثيف واهتمام كبري.فعىل 
جانب اتحاد الكرة فقد انقسم االتحاديون كالعادة 
ب�ني مؤيد بق�وة إلقالة امل�الك التدريب�ي للمنتخب 
ومعارض للفكرة التي جاهر بها اثنان من االعضاء 
هم�ا كام�ل زغ�ري وس�عد مالح.م�رف املنتخب 
الوطني كامل زغري اكد انه س�يتبنى موضوع اقالة 
امل�درب اك�رم س�لمان بعدما مل�س ملس الي�د عدم 
قدرت�ه عىل انتش�ال الفريق فنيا وضع�ف خياراته 
الفني�ة ما وض�ع املنتخب بوض�ع املنتخب املريض 

من دون ان يشخص علله.واضاف ان املباراة برغم 
طابعه�ا الودي اال انها كش�فت حاج�ة املنتخب اىل 
عنارص جديدة قادرة ع�ىل اعادة الفريق اىل وضعه 
الطبيعي.من جانبه شاطر عضو اتحاد الكرة سعد 
مال�ح راي زميله اذ اكد ان الوق�ت حان االن القالة 
س�لمان ومساعديه بعد ان كش�فت املباراة عورات 
فنية س�تودي بحلم املونديال اىل الهاوية اذا ما اخذ 
االتح�اد الع�زة يف االثم.عىل صعي�د ذي صلة اكدت 
االنب�اء الواردة م�ن االتحاد ان رئيس�ه عبدالخالق 
مس�عود ومعه عدد غري قليل من االعضاء اش�اروا 
اىل رضورة االبقاء عىل املدرب اكرم س�لمان واعفاء 
الطواقم التدريبية املس�اعدة واحالل عنارص قادرة 
عىل تغيري وض�ع املنتخب بدلها.واضافت االنباء ان 

رئيس االتح�اد وج�ه اللجنتني الفني�ة واملنتخبات 
بتقديم دراستني عن املباراة واملقرحات املستقبلية 
النقاذ املنتخب من وضعه الحايل.واشارت االنباء اىل 

ان االتح�اد لن يتخذ قرارا قوي�ا يف الوقت الحايل 
حتى ان جاءت توصي�ات اللجنة الفنية او 

املدرب ومس�اعديه  باقالة  املنتخب�ات 
واالنتظ�ار اىل ما بعد املباراة الودية 

س�يخوضها  الت�ي  الدولي�ة 
ام�ام  الوطن�ي  منتخبن�ا 

ع�ىل  الس�وري  نظ�ريه 
ملع�ب ج�ذع النخلة يف 

الرياضي�ة يف  املدين�ة 
البرصة.

قرر إتحاد الكرة العراقي إجراء تعديالت 
عىل مواعيد وتوقيتات مباريات املرحلة 
الثاني�ة لدوري الك�رة املمت�از بمرحلة 
االدوار النهائي�ة معزيا الس�بب بحلول 

شهر رمضان املبارك .
وق�ال عضو اتح�اد الك�رة يحيى زغري: 
أن مجل�س إدارة اتح�اده ق�رر إنطالق 
املرحل�ة الثاني�ة م�ن األدوار النهائي�ة 
ل�دوري الكرة املمتاز يف الثاني من تموز 
عىل ان تقام املباراة املؤجلة من املرحلة 
األوىل ب�ني الرط�ة ونف�ط الوس�ط يف 

السادس عر حزيران الجاري .
املباري�ات  جمي�ع  توقيت�ات  أن  وب�ني 
ستكون عند التاس�عة والنصف مساءا 
بسبب حلول ش�هر رمضان املبارك عىل 
أن تك�ون املباريات الت�ي تقام يف ملعب 
النج�ف عند الرابع�ة والنصف واإلخرى 
التوقي�ت  بنف�س  املجموع�ة  بنف�س 
لضم�ان بق�اء التنافس وع�دم التالعب 
بالنتائج معزيا السبب لعدم وجود أنوار 

كاشفة يف ملعب النجف .
وأش�ار زغري أن اتحاد الكرة حدد اليوم 
األول م�ن عي�د الفط�ر املب�ارك موعدا 
س�تتضيفها  الت�ي  النهائي�ة  للمب�اراة 

البرصة بنس�بة كبرية عىل ملعب املدينة 
الرياضي�ة، وذلك لضم�ان أكرب حضور 
أك�رب عدد من الجماه�ري .وتابع: تلقينا 
طلب من ن�ادي الرطة بنقل مبارياته 
اىل ملعب البرصة الدويل بس�بب س�وء 
أرضي�ة ملع�ب الش�عب وحت�ى االن 
ل�م يب�ت إتحاد الك�رة بق�راره بهذا 
الخصوص .يذك�ر ان مرحلة االدوار 
النهائية الثانية ستش�هد خوض 12 
مباراة موزعة عىل مجموعتني تضم 
كل مجموع�ة اربعة فرق وس�تلعب 
ه�ذه الف�رق ع�ىل مالع�ب الش�عب 

والبرصة ودهوك والنجف.

نقلت صحيفة س�ويرسية عن مصدر لم تكشف عنه 
قري�ب من س�يب بالت�ر قوله الي�وم االح�د إن رئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( ربما يسعى للبقاء 
يف منصبه.ويأت�ي التقرير بعد أقل من أس�بوعني عىل 
اس�تقالة بالتر م�ن رئاس�ة الفيفا.وقال�ت صحيفة 
ش�فايتس ام س�ونتاج إن لديها معلوم�ات بأن بالتر 
تلقى رس�ائل دعم من االتحادين االفريقي واآلسيوي 

وطلبا منه اعادة التفكري يف قرار 
االستقالة.وأبلغ املصدر املجهول 
الصحيفة أن بالتر سعيد بهذه 
املس�اندة ول�م يس�تبعد البقاء 

يف املنصب.ول�م ي�رد الفيفا فورا 
عىل رس�الة بالربي�د االلكروني 
من روي�رز للتعليق ع�ىل تقرير 
الصحيفة.وق�ال بالت�ر يف الثاني 
من يونيو حزيران إنه سيس�تقيل 

من رئاسة الفيفا يف أعقاب تحقيق 
فساد بعدما قاد املنظمة التي تدير 
كرة القدم يف العالم منذ 1998.ومن 

املتوقع أن تجرى انتخابات الرئاسة يف اجتماع طارئ 
للجمعية العمومية يف زوريخ يف ديسمرب كانون األول.

وقالت الصحيفة الس�ويرسية إن رغبة بالتر يف البقاء 
كرئيس للفيفا هي س�بب رحيل والر دي جريجوريو 
مدي�ر االعالم يف االتحاد الدويل ألنه طلب بداية جديدة 

تماما ونصح بالتر باالستقالة.
ورف�ض دي جريجوري�و التعلي�ق ع�ىل تقري�ر 

الصحيفة.

انقسام احتادي حاد وأنباء عن عزل سلامن ومساعديه

احتاد الكرة جيري تعديالت عىل مباريات الدوري 
والرشطة يطلب اللعب يف البرصة

مفاجأة.. بالتر سيسعى للبقاء يف رئاسة الفيفا

ل�م يعق�د املهاج�م ال�دويل األملان�ي 
اآلن  حت�ى  بودولس�كي،  ل�وكاس 
محادثات مع مس�ؤويل فريقه ارس�نال 
اإلنجليزي لكرة القدم، بش�أن مستقبله 
الكروي، لكنه استبعد إمكانية عودته إىل 

الدوري األملاني.
وقال بودولس�كي عق�ب فوز أملانيا 
ع�ىل جب�ل ط�ارق 7 - صف�ر يف 

تصفيات يورو 2016: "لم أعقد محادثات 
بعد مع ارس�نال، ولكني س�أمارس كرة 

القدم يف مكان ما من العالم".
ويمت�د عقد بودولس�كي صاح�ب ال30 
عام�ا مع ارس�نال حت�ى نهاية موس�م 
2016، ولكنه نادرا ما شارك مع الفريق 
يف املوس�م املايض وتم اعارته النر ميالن 
اإليطايل ىف النصف الثانى من املوس�م، يف 

صفقة لم يثبت نجاحها.
وف�از بودولس�كي، الذي ش�ارك يف 125 

مباراة دولية، ب�كأس العالم مع منتخب 
بالربازي�ل  املاضي�ة  النس�خة  يف  ب�الده 
ولكنه ال ي�زال يأمل أن يك�ون جزءا من 
الفري�ق يف طريق�ه إىل نهائي�ات ي�ورو 

2016 بفرنسا.
وقال بودولسكي انه لن يعود إىل الدوري 
األملاني إال من خالل بوابة فريقه السابق 
كولون، الذي يبدو وأنه ال يمتلك الحماس 
ال�كاف إلعادة الالعب بعد تراجع نس�بة 

مشاركته يف املباريات.

تكهنت بع�ض التقارير الصحفية بأن س�ريخيو 
راموس مداف�ع ريال مدري�د، ومنتخب 
إس�بانيا لكرة القدم، يفكر 
الرحي�ل  يف  بجدي�ة 
النادي  عن صف�وف 
امللك�ي يف ظ�ل عدم 
توصل�ه التف�اق م�ع 
اإلدارة بش�أن تجدي�د 
ال�ذي ينتهي يف  عقده 

صيف 2017.وأشارت صحيفة "صنداي بيبول" اإلنجليزية إىل أن راموس يريد 
تمديد عقده أو السماح له باالنتقال إىل أحد األندية اإلنجليزية التي تريد ضمه، 
يف الوقت الذي يتمس�ك فيه املدي�ر الفني الجديد لريال مدري�د رافائيل بينيتيز 
ببقاء املدافع الدويل ذو ال29 عاما.وأضافت الصحيفة أن ناديي تش�يليس بطل 
الدوري اإلنجليزي املوس�م املنرصم ومانشس�ر س�يتي حامل لقب "الربيميري 
ليج" العام املايض يرقبان موقف س�ريخيو راموس، وإن كان تش�يليس يريد 

تأجيل الصفقة إىل صيف 2016 لضم الالعب اإلس�باني 
بس�عر أقل.أم�ا مانشس�ر س�يتي يس�عى للظفر 
بخدم�ات مدافع ري�ال مدريد هذا الصي�ف، ولكن 
إدارة "املريينج�ي" ل�ن تفرط يف س�ريخيو راموس 

بأقل من 50 مليون جنيه إسرليني.

ب�ات حارس مرمى املنتخب اإليطايل لكرة القدم جيانلويجي بوفون بمش�اركته الجمعة، يف 
لقاء ايطاليا أمام كرواتيا )1-1( بالتصفيات املؤهلة لبطولة كأس األمم األوروبية لكرة 
الق�دم )يورو 2016(، أول العب يخوض 50 مب�اراة يف تاريخ البطولة القارية، وفقا 

لالتح�اد األوروب�ي لكرة القدم )يويفا(.وقد ش�ارك بوفون ألول مرة يف منافس�ات 
البطول�ة األوروبي�ة )تصفيات مؤهل�ة ونهائيات( مع منتخبه اإليط�ايل يف العارش من 
أكتوبر/تري�ن أول 1998 عندم�ا ف�ازت إيطالي�ا عىل س�ويرسا بهدفني نظيفني.
وبس�بب كرس يف يده لم يشارك مع إيطاليا يف نهائيات أمم أوروبا )يورو 2000( 

وشارك يف نهائيات 2004 و2008 و2012.

بودولسكي: لـم احتدث مع ارسنال بشأن مستقبيل

ديريب إنجليزي منتظر عىل ضم راموس

رايض شنيشل: احتاد الكرة والكادر التدريبي 
يتحمالن الرباعية أمام اليابان

بوفون حيقق رقاًم تارخييًا يف تصفيات امم اوروبا

أك�د م�درب منتخبن�ا الوطن�ي الس�ابق" رايض 
شنيش�ل" ب�أن أتحاد الك�رة وال�كادر التدريب�ي يتحمالن 
الخس�ارة القاس�ية للوطني من اليابان والتي انتهت برباعية 
باملب�اراة التي اقيمت املايض يف يوكاهما اليابانية يف مباراة 
ودي�ة دولي�ة ضم�ن اس�تعدادت الفريق�ني للتصفيات 

املزدوجة .
وقال شنيش�ل: " من غ�ري املنطقي أن تالق�ي اليابان 
به�ذا التوقيت الخاطئ وغري امل�دروس، واملنتخب غري 
مس�تعد أطالقاً لخوض مباراة عىل مستوى عاٍل، لذلك 
كان عىل الكادر التدريب�ي للمنتخب الوطني ان يرفض 

خوض هذه املباراة بهذا التوقيت الحرج وغري املناسب .
وتس�اءل شنيش�ل: ماذا اس�تفدنا م�ن مب�اراة اليابان؟!، 
الج�واب هو أن املنتخ�ب ذهب ضحية ق�رار غري مدروس 
من قبل اتح�اد الكرة، فاملنتخب كانت لديه غيابات عديدة 
وات�ى بالعبني من الدوري العراق�ي وواجه اليابان املدجج 

بالالعبني املحرفني باملالعب االوربية.
وتاب�ع : كان م�ن املف�رض ان يخ�وض الوطن�ي مباراة 

ودية اقل مس�توى من مباراة اليابان، وبمستوى منتخبات 
املتواج�دة ضمن مجموعتنا السادس�ة )اندونيس�يا وتايلند 

وفيتن�ام وتاي�وان(، لك�ي يص�ل املنتخ�ب اىل الجهازي�ة 
املطلوب�ة، قبل مالق�اة هذه املنتخبات ضم�ن التصفيات 

األسيوية .

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 

امل�ضتقبل العراقي/وكاالت 
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:لح�رة املعروف�ة باس�م ) بعوض�ة أيار ( 
ال تعي�ش إال ع�دة س�اعات فق�ط بع�د ان تفقس من 

بيضتها 
ه�ل تعلم:حي�وان خروف البح�ر الثدي ي�ذرف دموعاً 

حقيقية عندما يكون حزيناً أو متأملاً أو يف خطر 
هل تعلم:تس�تطيع العقارب الس�امة البق�اء عىل قيد 
الحياة )30( شهرا دون ان تتناول أي نوع من الطعام 
ه�ل تعلم:تبدأ املحرات حياتها ذك�وراً . . ثم تتحول إىل 

إناث . . وتستعيد ذكورتها مجدداً يف وقت الحق 
هل تعلم:الضفدعه تس�تطيع الحياه دون طعام ملده 
ع�ام كامل أم�ا الثعب�ان فيصم�د ثالث س�نوات دون 

طعام 
هل تعلم:يعيش يف رشق أفريقيا نوع من النمل األبيض 
ُتعمر ملكته 50عام�اً، ويصل عدد البيض الذي تضعه 

يومياً اىل 43ألفاً 
هل تعلم:عث�ة هرقل أضخم فراش�ات العث يف العالم، 
يمتد جناحاها 35 س�نتيمرتاً، وتعي�ش 14 يوماً فقط 

وال تتناول خاللها أي طعام

مهنيا:تواجه اليوم العديد من التحديات و 
لكنك تنجح يف التفوق عليها

عاطفيا:ح�اول ان تتف�رغ ه�ذا املس�اء 
لقضاء املزيد من الوقت مع من تحب.

مهنيا:لالس�ف الح�ظ ال يحالف�ك الي�وم 
علي�ك  تنه�ال  االعم�ال  م�ن  فالكث�ر 
عاطفيا:ال تفكر كث�را و تقدم خطوة اىل 

االمام لتحسني عالقتك مع من تحب.

مهنيا:امام�ك العدي�د م�ن الف�رص لكي 
فاس�تغلها  العم�ل  يف  مهارت�ك  تط�ور 
عاطفيا:تفضل ان تق�ي يوم رومانيس 

برفقة من تحب .

باكث�ر  بعمل�ك  تق�وم  ان  مهنيا:ح�اول 
حماس�ة و ال تهم�ل التفاصي�ل الصغرة 
عاطفيا:الحبيب يضغط عليك لتفكر جدا 

بموضوع االرتباط.

دبلوماس�ية يف عمل�ك  اكث�ر  مهنيا:ك�ن 
املهني�ة  ام�ورك  انج�از  م�ن  لتتمك�ن 
عاطفيا:لالس�ف ما ت�زال العالقة متوترة 

بينك و بني من تحب.

مهنيا:تشعر بالنش�اط اليوم و الرغبة يف 
العمل و انجاز مهامك

عاطفيا:ال تدع الشك يدخل بينك و بني من 
تحب.

مهنيا:لديك العديد م�ن االعمال املرتاكمة 
علي�ك اع�ادة ترتي�ب امورك بما يناس�ب 

وضعك
عاطفي�ا:ال تروق لك ترصف�ات من تحب 

واجهه بشعورك.

مهنيا:عليك ان تس�تمع اكث�ر اىل نصائح 
من حول�ك و ان ترتاح قليال من مش�اكل 

العمل
عاطفيا:تش�عر بالراحة و املتعة يف قضاء 

الوقت برفقة من تحب.

مهنيا:ان�ت محظ�وظ اليوم ف�كل االمور 
تسر يف صالحك

عاطفيا:تصادف شخص ما تحبه من اول 
نظرة .

مهنيا:ح�اول ان تكون اكثر رسعة يف اداء 
مهامك

عاطفيا:ق�د تصلك بع�ض االخبار الجيدة 
اليوم عن من تحب.

مهنيا:تشعر اليوم بامللل و ان اليوم يطول 
و ال ينتهي بس�بب اعمالك الروتينية التى 

تقوم بها
عاطفي�ا:ال تخ�ر ح�ب عم�رك بس�بب 

ترددك املستمر.

مهني�ا:ال تدخل العواط�ف يف العمل بل قم 
بانجاز م�ا يرتتب عليك و م�ا يمليه عليك 

عقلك
عاطفيا:تب�دو ش�ارد الذهن الي�وم و غر 

واثق من مشاعرك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2 األدوات لتحقيق هدف ما

3 حرك ش�يئا داخ�ل فمه o مل�ل o فائدة 
محرمة

 o )4 فك�رة حول موضوع ما )معكوس�ة
نب�ات ذو زهرة صف�راء له اس�تخدامات 

طبية
 o 5 تس�بب يف حدوث تي�ار هوائي لطيف

قروض مستحقة o نصف تامر

6 اش�فط الس�ائل قليال قليال من كوب أو 
نحوه o سائل الحياة األحمر
7 قوام o يطلب برجاء شديد

اليم�ني  جه�ة   o الس�ندباد  مدين�ة   8
)معكوسة(

9 الش�خص ال�ذي يراق�ب س�ر العمل يف 
مصلحة ما o اسم اجنبي بمعنى يوحنا

10 ثالث�ة متش�ابهة o مجموع�ة أح�وال 
الطقس خالل سنة

1 أبو االنبياء عليه السالم )معكوسة(
2 نتعاون بشكل وطيد o ناتج املحصول 

يف نهاية يوم عمل
3 تمهيد يف بداية أي عمل

4 قوة وق�درة واحتمال o لباس وطني 
يف الخليج

5 األكثر هيافة o لولو
6 قطع لعب من البالس�تيك أو الخشب 

عليها مجموعات م�ن النقاط o عضو 
يف الوجه

7 عزف غر موجه عىل العود
8 زورق o فاكه�ة تش�تهر به�ا الهن�د 

ومرص
9 اناث الذئب o علو وأنفة

10 ش�خصية تراثي�ة عربي�ة ارتبطت 
بالفانوس السحري

سـودوكـو

املقادير:
6 خب�ز مرقوق )رشاك(، أو خبز عراقي مقطع 

كل رغيف اىل أربعة أقسام.
1 كيلوغرام لحم بقر مفروم، ناعم

4⁄1 كيلوغرام لية غنم، مفروم ناعم
2 بصل، مقطع رشائح

1 ك�وب كرف�س، او بقدون�س أو الغثن�ني معاً 
مفرومني ناعم

1 كيلوغرام طماطم، مقطع رشائح
2 مكعب مرق دجاج، أو ماجي خرضاوات

2 ملعقة كبرة معجون الطماطم 
1 ملعقة كبرة سماق مطحون 

طريقة تحضر كباب ملوكي عراقي
1. تق�ىل قطع الخبز يف الزي�ت وترتك جانبا، ثم 

يدعك اللحم واللية ويملحان حسب الرغبة.
2. تقط�ع اللحم�ة عىل ش�كل اصاب�ع غليظة 
ويضغ�ط عليها لتنفرش قلي�ال وتقىل يف الزيت 
ويفض�ل الدهن البلدي او تقىل بدون زيت حتى 

يتخلف من قليها دهن اللية.
3. كل ما نتج عن ق�ي اللحمة يوضع يف مقالة 
عميق�ة مع اربعة اكواب م�اء ومكعبني ماجي 

ومعجون الطماطم وتسخن عىل النار.
4. تغم�س قرص الخبز يف ه�ذه املرقة الواحدة 
بعد االخرى حتى تل�ني، ثم تفرش نصف كمية 
الخبز يف اناء بايرك�س بيضوي وترش بالبصل 

والكرافس.
5. ترص فوق الجمي�ع نصف كمية الطماطم، 
امل�واد  ف�وق  الكب�اب  اصاب�ع  ت�وزع  بعده�ا 
وتوض�ع الكمية الباقية م�ن الكرافس والبصل 
والطماطم فوق الكب�اب وترش بمقدار ملعقة 

طعام سماق .
6. يغطى الجميع اخر االمر بنصف كمية الخبز 
املتبقية وتوضع صينية الكباب يف فرن حار ملدة 

نصف ساعة .

كباب ملوكي عراقي

فوائد الزلزخلتمعلومات  عامة
طارد وقاتل للحرات والبعوض .

مخفض لحرارة الجس�م ، باالوراق .
مقوي للشعر .

مساعد عىل رسعة تجلط الدم .
ط�ارد للدي�دان ، ب�االوراق .

منظم للنمو .
مدر للبول .

منظف لالسنان .
مضاد للبكتريا والطفيليات .

مطهر ومعطر للفم واللثة واالسنان .
مطفيء للعطش .

قابض ومقوي .
مضاد لاللتهابات .

مضاد للرطان .
مهديء ، بصمغ القشور .

االمراض التي يعالجها الزلزلخت :
االمراض الجلدية ، بمغي االوراق والبذور .

النيماتودا وهي ديدان تصيب النباتات .
الرشح .
الحمى .

الديدان االسطوانية .
الجذام ، بمغي ومنقوع الثمار .

الجرب .
قم�ل ال�رأس ، بمغ�ي االوراق .

املوسيقى تنعش صحتك
إن كانت املوسيقى تعترب غذاء الروح، فيمكنك 
اعتبارها أيضاً غذاء الجسد من اآلن فصاعداً 
عزيزت�ي ملج�رّد االطالع ع�ىل ه�ذه الفوائد 
الصحية التي جمعناها لك عن املوس�يقى.- 
تعزيز اآلداء الريايض: تثبت الدراسات العلمية 
أّن االستماع اىل موسيقى ذات ايقاع متسارع 
يسهم يف تحفيز اآلداء الريايض وطرد امللل، - 
تحس�ني نوعية النوم،السيطرة عىل الشهية: 
إن كنت تبحث عن طريقة وس�بيل لتخفيف 

شهيتك عزيزتي عليك باملوسيقى!

اآلون�ة  يف  “سامس�ونج”  رشك�ة  تس�عى 
تطوي�ر م�رآة س�حرية تتح�ول إىل غرف�ة 
افرتاضية لتغير املالبس، ففي حدث خاص 
عقدت�ه الرك�ة يف هونج كونج، كش�فت 
“سامس�ونج” ع�ن شاش�ة ذكي�ة مزودة 
بكامرات مدمجة تستهدف عرض املالبس 
عىل املشرتين دون أن يرتدوها، وهي طفرة 
تقنية غر مسبوقة.وبحسب موقع “أخبار 
24، تعتمد هذه املرآة يف عملها عىل كامرات 
Real Sense ثالثي�ة األبع�اد التي تطورها 
رشك�ة “إنت�ل”، وه�ي ق�ادرة ع�ىل تتب�ع 

الحركة، وتسجيل املقاطع، وعرض املالبس 
عىل الجسد كي يراها املشرتي عليه قبل أن 
يش�رتيها.ورغم أن تلك امل�رآة تعترب مثالية 
يف متاج�ر بي�ع املالبس، فالرك�ة التقنية 
ذكرت أنها تريد أن تستبدل املرايا التقليدية 
يف املن�ازل لتصف�ح اإلنرتن�ت واالطالع عىل 
البيان�ات الهام�ة أثن�اء القي�ام بمختل�ف 
األمور اليومية.وأطلقت “سامسونج” عىل 
املرايا “أحدث مرايا عارضة” يف العالم، رغم 
أن هن�اك إنتاجات مش�ابهة خرجت للنور 

من قبل.

مرآة سحرية من سامسونج

ابتك�ر الطالب اإلس�باني ديفد يانيز 
محرك توربيني دون ش�فرات تديره 
الرياح, وهو عبارة عن هيكل مقلوب 
مخروط�ي الش�كل يصل س�عره إىل 

نصف كلفة املحرك التقليدي.
واس�توحى يانيز االخ�رتاع من فيلم 
تس�جيي ص�ور ع�ام 1940 لجر 
املعل�ق بالواليات  »تاكوم�ا ن�اروز« 
املتح�دة عندم�ا اجتاحت�ه عاصف�ة 

هوجاء أدت إىل أنهياره.
وق�ال ياني�ز متذك�را لقط�ة انهيار 
الجر »يمكن�ك أن ترى هيكال دون 
ت�روس أو ك�رايس ارت�كاز, بإمكانه 
اس�تغالل كمي�ات كبرة م�ن طاقة 

الرياح«. 
وتمث�ل رشكته »فورتك�س بليدلس« نقطة 
مضيئ�ة ن�ادرة يف صناعة الطاق�ة املتجددة 
يف إس�بانيا, التي لحقت بها أرضار جسيمة 
بس�بب فقدان ثقة املس�تثمرين بعد تراجع 
إس�بانيا عن وع�ود خاصة بالدع�م يف ذروة 

أزمة الديون بمنطقة اليورو.
ويعم�ل التصميم الذي يحم�ل براءة اخرتاع 
من خ�الل الدوامات الهوائي�ة الدوارة داخل 
املخ�روط املقلوب ليحدث نوع�ا من الحركة 
الرتددي�ة الت�ي يمك�ن تحويله�ا إىل طاق�ة 

كهربية باالستعانة بمولد. 
ونف�س ه�ذه الظاه�رة هي املس�ؤولة عن 
الذبذب�ات الت�ي تصدر عن كاب�الت الضغط 

العايل الكهربية عند مرور الرياح بها.
رشك�ة فورتك�س بليدل�س تبن�ت اخ�رتاع 

الطالب ديفد يانيز
وتق�ول رشكة فورتك�س إنها تنت�ج طاقة 
أرخ�ص بنس�بة 40% ع�ن طواح�ني الهواء 
التقليدي�ة, ألنه�ا ال تكلف كث�را يف نفقات 

اإلنشاء والصيانة.
كما أن الهيكل أكثر أمانا للطيور ألنه ال يدور 
مثل ش�فرات النماذج التقليدية, التي تشر 

التقديرات إىل أنها تقتل مئات 
اآلالف من الطيور سنويا.

وع�ىل الرغ�م م�ن أن الهدف 
ه�و  للرك�ة  النهائ�ي 
الرياح  خوض س�وق طاق�ة 
بتوربين�ات يص�ل ارتفاعه�ا 
إىل مئة مرت وأط�ول من ذلك, 
م�ن  األوىل  املراح�ل  أن  غ�ر 
املروع ترك�ز بصورة جلية 
عىل االس�تخدامات املحلية أو 

املنشآت الصناعية الصغرة.
 وتعتزم الركة إنتاج نماذج 
أولي�ة تجارية ارتفاعها ثالثة 
أمت�ار ذات ق�درة مئ�ة وات 
بحل�ول نهاية الع�ام الج�اري, والتي يمكن 
تركيبها عىل األرض أو عىل األسطح ويتكلف 

الجهاز الواحد نحو ثالثمئة يورو.
وأض�اف يانيز أن مس�تقبل ه�ذه األجهزة 
يرتب�ط بابت�كار بطاريات لتخزي�ن الطاقة 
مثل تلك التي طورتها رشكة تسال األمركية 
للس�يارات الكهربية.وس�تجعل القدرة عىل 
تخزين الطاقة املولدة من الرياح والش�مس 
من الطاقة املتجددة أكثر كفاءة, وس�تمكن 
س�كان الدول النامية من االحتفاظ بمصدر 

مستقل للطاقة.

طاحونة هواء.. بمحرك توربيني
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أوباما وذر الرماد يف العيون..!
ات امض���اء

ضياء رحيم

مس���احة لل���راي

نجد االسالم يشبه الرتبية بالزرع ال يمكن 
أن تنمو ش�جرة وتكتمل وتؤدي ثمارها اال 
اذا روعي�ت الب�ذرة يف البيئ�ة االرضية التي 
تنبت فيها وتحتفظ من العوامل الخارجية 
املفسدة وكيف الرس�ول الكريم عمل ثالثة 
وعرشي�ن عام�ا حت�ى اس�تطاع أن يربي 
جيال تربية انسانية متكاملة ليكن تعليمنا 
ودراس�تنا لله رب العاملني ال لنيل االغراض 
الدنيوي�ة مث�ل ني�ل الوظائ�ف واملنص�ب 
والتباه�ي والتفاخ�ر بالعل�م ام�ام الناس 
او لكس�ب دوالرات مع�دودة اذن ال فائ�دة 
م�ن التق�دم العلمي يف ميدان الكش�ف عن 
الحقائ�ق اذا لم يلت�زم بالعوامل االخالقية, 
للمهنة ما الفائدة أن نتعلم الدين وال نعمل 
به وما الفائدة أن يصبح االنسان طبيبا وال 

يراعي قوانني الصحة. 
ومن يتخذ العلم وس�يلة الرتكاب جرائم 
فه�ذا هو الخطر الحقيق�ي الن املجرم اقل 
رضرا من العالم املج�رم فالرشور قد تأتي 
املجتمع االنس�اني من جرائم عدم االلتزام 
بالعل�م وق�رر االس�الم أن حس�ن االخالق 
طريق سعادة االنسان وسوء االخالق طريق 
شقائه واذا تعارضت حياة االنسان العملية 
م�ع معتقدات�ه يحص�ل ال�راع النف�ي 
وانش�قاق يف ذاته واحساسه بالذنب ألنه ال 
يس�ر وفق ما يعتقده ولذلك ينصح علماء 
النفس بالتنس�يق بني االفع�ال ومعتقداته 

وعندئذ يشعر باألمن.
اغل�ب  يس�بق  بالذن�ب  فاإلحس�اس 
االم�راض كضعف الش�خصية وعدم الثقة 
بالنف�س ولبن�اء مجتمع محك�م ومتقدم 
وس�عيد الب�د أن ي�زود بنفخ�ات اخالقي�ة 
واه�م ه�ذه الرشور التس�لط ع�ى الناس 
والظلم وافس�اد العم�ران وليس ارسع من 
خراب االرض افساد ضمائر الخلق وبعالج 
ام�راض القل�وب ب�روح الخر واكتش�اف 
مواطنه وميادينه فرتسم لإلنسان الطريق 

لكرامته. 

قب�ل عام من اليوم، أعلن الرئي�س األمريكي أوباما 
حربا ضد تنظيم داعش اإلرهابي، عى خلفية س�قوط 
مدينة املوصل وعدة مدن عراقية، وتم تحش�يد تحالف 
دويل، ق�د يك�ون هو األكرب م�ن حيث عدد ال�دول التي 
تح�ارب عصابات ال يتج�اوز عديده�ا بضعة عرشات 
األل�وف من املرتزق�ة واملنبوذين يف بالده�م. بمالحظة 
إمتالك التحالف الدويل لشبكة إتصاالت، تستمد بياناتها 
من األقم�ار اإلصطناعي�ة، التي تدور عى م�دار اليوم 
يف منطق�ة الح�دث، فإننا لم نلحظ تراج�ع للتنظيم يف 
املناطق التي إحتلها من قبل، باإلضافة اىل أس�طول من 
الطائرات املتطورة التي تجوب سماء العراق، وأساطيل 
تس�تعرض عضالته�ا يف مي�اه الخليج من�ذ ثمانينات 
القرن امل�ايض. بعد ص�دور فتوى املرجعية الرش�يدة، 
انطلقت مجاميع الحشد الش�عبي للتصدي للمجاميع 
اإلرهابي�ة، من خ�الل إيق�اف تقدمها يف م�دن العراق 
وتثبيتها يف األماكن التي إحتلتها يف املرحلة األوىل، بعدها 
إنطلق�ت املرحلة الثاني�ة يف تحرير املدن املغتصبة، فتم 
تحرير م�دن وقصبات كثرة يف جنوب وش�مال بغداد، 
بإمكانات بس�يطة مقارنة بما يملكه التحالف الدويل. 
حاول املرجفون وسياس�يوا فن�ادق أربيل وعمان، فت 
عضد الحش�د الش�عبي؛ من خالل تريح�ات خبيثة 
وطائفي�ة، للتأث�ر ع�ى الرأي الع�ام يف املناط�ق التي 
يحتله�ا داع�ش، بحج�ة أن وجوده أه�ون من دخول 
الحش�د الش�عبي، وال يعلم أحد كيف يكون العيش مع 
املحتل أفضل من إحساسك بالحرية! إنطلقت شائعات 
كثرة ضد الحش�د الش�عبي وطائفيته، يف الوقت الذي 
يعلم جميع املتابعني، بأن الحش�د الش�عبي هو عبارة 
عن خلي�ط يضم جمي�ع العراقيني دون إس�تثناء، أما 
بالنس�بة لألخطاء التي تقع هنا أو هناك، فهي أخطاء 
تصدر عن أش�خاص وال يمك�ن تعميمها، أم�ا الغالب 
األعم من تجربة الحش�د الش�عبي، فه�ي تجربة يجب 
اإلش�ادة به�ا؛ ولواله�ا لكنا ن�رى الع�راق يقبع تحت 
إحت�الل من مجموعة من املارقني عى القانون، والذين 
ال يعرون أهمية للتقدم الحاصل يف مختلف العلوم، بل 
يريدون العودة بنا اىل عصور ما قبل التاريخ. إن إضافة 
تكتي�ك اىل تكتيك أخ�ر ال يعني وجود إس�رتاتيجية، بل 
هو تخبط يفيض اىل تخبط أخر، نحن وبوجود الحش�د 
الشعبي ال نحتاج اىل هؤالء الجنود، بالقدر الذي نحتاج 
فيه اىل إيمان بأنن�ا منترون ألننا عى حق، والوقوف 
اىل صف مقاتيل الحش�د الش�عبي، املتس�لحني بفنوى 
املرجعية الرش�يدة، بعيدا عن اإلصطفافات الطائفية؛ 

ألننا كلنا عراقيون.

ماجد  الحسناوي

امراض القلوب  

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


