
بقلم رئيس التحرير 

قدم يوم أمس، عشرات المسؤولين في الدولة، التهاني والتبريكات 
ال�ى الصحفيي�ن العراقيين بذكرى عي�د الصحافة العراقي�ة، وتوالت 
بيان�ات وبرقي�ات التهاني مقرونة بالدعوة الى ش�حذ الهمم وتكثيف 
الجه�ود لدع�م قواتن�ا المس�لحة وأبطال الحش�د الش�عبي وفصائل 

المقاومة.
كالم رائ�ع وجميل، تهاني مقابل دع�وات )دعم( إعالمي ... ولكن 
نح�ن صحفيو العراق بعد ان نذرنا انفس�نا ودمائن�ا وأقالمنا للوطن 
ولكل العراقيين ولمعركة الوجود مع قوى االرهاب وعصابات داعش 
اإلجرامية نتس�ائل بمرارة العوز المادي واإلحباط النفس�ي والخوف 
الكبي�ر على انهيار مؤسس�اتنا الصحفي�ة وإغالق وس�ائل اعالمنا..

نتس�ائل من يدعمنا ومن يقف معنا وقفة حقيقية صادقة؟!اننا نقف 
على مفترق ط�رق وامام خيارات صعبة،اهمها ، تس�ريح المئات من 
الصحفيين العاملين فيها وانقط�اع ارزاقهم وأرزاق عوائلهم في ظل 
تجاه�ل )غامض( لما تم�ر به من ظروف اقتصادية عس�يرة وحاجة 
مالي�ة لس�د رمق مواصلة عملنا وتس�ديد م�ا بذمتنا م�ن ديون طبع 
صحفنا ألصحاب المطابع التي تجاوزت ارقاما صعبة ال يمكننا الوفاء 
بمواعيد س�دادها المؤجلة عش�رات المرات، ووصل بنا االمر الى عدم 
قدرتنا على دفع فات���ورة اشتراك االنترنيت التي ال يتجاوز مبلغ�ها 
ال�� )500( ال�ف دينار ش�هريا،  نحن ام�ام كارثة صحفي�ة  حقيقية 
وبدأت مالمح ضياع االعالم العراقي والصحافة اليومية تنكشف يوما 

بعد يوم.
ال نريد ان نذكر االخوة المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس 
الوزراء الدكت�ور العبادي ورئيس الجمهوري�ة الدكتور فؤاد معصوم 
ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري بأهمية االعالم ودوره 
في معارك الوجود وان نصف المعركة هو اإلعالم، لكننا نقول لهم ان 
ما تحتاجه )عشرون( صحيفة يومية للخالص من واقعها االقتصادي 

المر، هو ما يساوي قيمة )دبابة برامز( تحترق في المعركة.!!
فمبلغ عش�رة ماليي�ن دوالر يمكن ل�ه ان يعطي دف����ع�اً مادياً 
ل�� 20 صحيف�ة يومية ألكثر من ع�ام كامل خاص�ة اذا وظف المبلغ 

بطريقة اقتصادية مدروسة.
 في عيد الصحافة العراقية، دعوة جادة ومخلصة لكل الشرفاء في 
هذا الوطن الجريح الستنهاض الهمم والعمل على ايجاد حلول سريعة 
إلنق�اذ صحافة الوطن من الضياع، الس�يما ونحن ف�ي أمس الحاجة 

للكلمة الوطنية الصادقة وفعلها المؤثر في معركة الوجود.

الصحافة بني التهاين والضياع
رأي
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البغدادي مكث فيها أليام.. واالنتحاريون يتدربون داخلها

بوابة اإلرهاب
»القائم« تتحول إىل منفذ لـ »داعش« حتت أنظار الطائرات األمريكية

     المستقبل العراقي/خاص
 

تأت�ي كل يوم أرتال من س�يارات »داعش« إل�ى مدينة القائم 
قادمة من سوريا وهي محّملة بالعتاد واألسلحة لعناصر التنظيم 
من أجل تنفي�ذ عمليات إرهابّية ضد الس�ّكان المدنيين وعناصر 
الجيش والش�رطة، والغريب أن هذه االرت�ال تتحّرك تحت ناظر 

الطائرات األمريكية.
وقال ضابط رفيع المستوى في االنبار ل�«المستقبل العراقي« 
أن »مدينة القائم ما تزال مصدراً أساس�ياً لدخول السالح والعتاد 
والعناص�ر ل�)داعش( إل�ى العراق«، الفت�اً إلى أنه�ا »تعد مركز 
تدري�ب أيض�اً لالنتحاريي�ن الذين فجروا أنفس�هم عل�ى بوابات 

القواعد العسكرية«.
وأوضح الضابط، الذي رفض اإلش�ارة إلى اس�مه، أن »القائم 
بسبب امتدادها إلى سوريا تعتبر مركزاً رئيساً لتنقل اإلرهابيين، 

فضالً عن أنها تؤّمن العالج لجرحى التنظيم«.
ووفق�اً للضاب�ط، ف�إن »الجي�ش العراق�ي وّج�ه الطائ�رات 
األمريكي�ة عّدة مرات لقصف ارت�ال تنظيم )داعش( القادمة من 

سوريا إلى أنه تجاهل ذلك«.
ب�دوره، أك�د مص�در محل�ي ف�ي المدين�ة، ف�ي اتص�ال مع 
»المس�تقبل العراق�ي« أن »الطائ�رات األمريكي�ة تح�وم ح�ول 
المدين�ة وقد قصفت عّدة مرات من�ازل لمدنيين إال أنها لم توّجه 

يوماً صواريخها إلى مقرات )داعش( أو عرباتهم«.
وأوضح المصدر أن »البغ�دادي تحّولت إلى معقل لألرهابيين 
فهن�ا يتدّرب االنتحاري�ون ويتم تجني�د األطفال«، الفت�اً إلى أن 
»زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي زار المدينة أكثر من مرة ومكث 
فيه�ا«، وتابع »كنا نعتقد أن الطائرات األميركية س�تقصفه إلى 

أنها لم تفعل ذلك«.

الـفـرقـة الـذهـبـيـة
مرة أخرى
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بغداد للخليج: جيوشكم غري قادرة عىل مواجهة »داعش«
طالبت بالمساعدة والكف عن إرسال اإلرهابيين

    المستقبل العراقي/نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أم�س االثنين، أن العراق يصد الش�ر 
ع�ن دول الخليج والمنطقة والعالم، 

وأش�ار إل�ى أن جي�وش المنطق�ة  
ل�ن تس�تطيع الصمود أم�ام تنظيم 
)داعش(، وفيما دعاها إلى »نس�يان 
الماض�ي« ومواجهة خطر التنظيم، 
لف�ت إلى أن أكث�ر م�ن 40 انتحارياً 

يدخل العراق شهرياً من دول الجوار.
وق�ال حي�در العب�ادي ف�ي كلمة له 
خالل المؤتمر الدولي للحد من تجنيد 
تنظيم )داعش( لألطفال، الذي عقد 
في فندق الرش�يد، وس�ط بغداد، إن 

»العراق يصد الش�ر عن دول الخليج 
ويق�دم  والعال�م  المنطق�ة  ودول 
الكثي�ر من التضحي�ات يومياً دفاعاً 
ع�ن الوط�ن واإلنس�انية«، مؤك�داً 
أن »جي�وش المنطقة لن تس�تطيع 

الصم�ود بوج�ه تنظي�م »داع�ش« 
كونها منظمة إرهابية تسيطر على 
مس�احات واس�عة وليس�ت جيشاً 

نظامياً«.
           التفاصيل ص3

الذكرى الـ »146« للعيد الوطني للصحافـة: صاحبـة اجلاللة مستمرة بالعطـاء

ص2القوات الربيطانية تريد »مرتزقة« هلـزيمـة »داعـش« فـي العــراق

ـــة
اض

ري

41

ص16

ص3 »داعش« يبث فيديو »انتصارات« زائفة يف الرمادي لبث الرعب يف نفوس السكان

النقل حتقق أرباحا
تفـوق مليـاري دينـار ونصـف 

خالل مخسة أشهر

ية
اس

سي
ية

اس
سي

42

ثالثة ماليين معجب على صفحة 
زين العراق على فيس بوك

ص6

اخلارجية الربملانية:
تصـرحيـات مـلـك األردن 

ص4»استفـزازيـة« 

وفد أبناء بدر يزور رئيس مؤسسة السجناء
السياسيين لبحث تفعيل النظام الداخلــي 

المنقـذ نــيـمــار حــديـــث 
وسائل اإلعالم البرازيلية
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الفرقة الذهبية مرة أخرى
     التحليل السياسي /غانم عريبي

الفرق�ة الذهبية مثل الحش�د 
الش�عبي بالضرورة التي ينطوي 
واالداء  الجه�ادي  فعل�ه  عليه�ا 
الممي�ز والكف�اءة ف�ي تحقي�ق 
االهداف ول�وال الفرق�ة الذهبية 
لضاعت بيجي وتحولت الى ضفة 
غربية!. اليوم وفي تلك اللحظات 
الحساس�ة والتاريخية التي يمر 
بها العراقيون والجيش والحشد 
الش�عبي نتذكر الفرق�ة الذهبية 
وبس�الة  العظيم�ة  وبطوالته�ا 
المقاتلي�ن وكي�ف صم�دوا ف�ي 
سوح القتال الوطني مثلما نتذكر 
وسام التكريتي الرجل والكفاءة 
والمث�ال والعس�كرية الوطني�ة 
وكيف قدم نفس�ه قتيال وباسال 
من اجل بيجي قيامة في االشياء 
وتراب خالدين وخطا فاصال بين 
ان نكون او النكون. يحدثني ابن 
اخ�ت لي في الفرق�ة الذهبية ان 
فوج ص�الح الدين االقليمي الذي 
اوكلت اليه مهمة حماية مصفى 
بيجي صمد 9 اش�هر ولم يس�لم 
المدينة وال المصفى لداعش مع 
ان مساحة المصفى 48 كيلومتر 
مرب�ع التكف�ي  مجموع�ة مثل 
مقاتلي الف�وج لحمايتها لكنهم 
صم�دوا ولم يبيعوا ه�ذا المكان 
وصم�د معهم الضاب�ط العراقي 
الش�ريف والباسل الذهبي وسام 

قات�ل  ال�ذي  التكريت�ي  محم�د 
بش�رف وضحى بنفسه من اجل 
هذا التراب المق�دس وكان يعبر 
الى ضفة العدو ف�ي البوجواري 
القرية التي يتواجد فيها الدواعش 
بكثرة وهنالك يجمع المعلومات 
ويتحسس امكانات العدو وياتي 
الى فرقته الذهبية ليعيد الموقف 
العس�كري من جدي�د على ضوء 
المعلومات التي اس�تحصلها من 

ذهابه الى البوجواري لوحده.
لن انس�ى المقدم الركن علي 
هاشم سادة الكناني الذي اصيب 
بعين�ه حيث يرفض الن�زول الى 
اهله ويس�تمر بالقت�ال من اجل 
الم�كان بي�د  ان اليس�قط ه�ذا 
الدواعش ويتحدث المقاتلون ان 
ه�ذا الضابط المجي�د كان يؤذي 
الدواعش باصابات الهاون وهي 
ليس�ت مهمت�ه وكان الين�ام اال 
س�اعتين صباحا ليع�اود القتال 

الفع�ل  ويس�تمر  اخ�رى   م�رة 
الجه�ادي صعودا ال�ى ان يفطر 

السيف بالدم.
ان الفرق�ة الذهبي�ة رس�الة 
ف�ي االع�الم يجب ان الننس�اها 

ف�ي غم�رة الحدي�ث عن بس�الة 
اخوتنا في الحش�د الش�عبي الن 
ه�ؤالء االبط�ال المجاهدين هم 

الذين افتتحوا مهرجان التضحية 
والف�داء والقت�ال العني�ف ض�د 
ان  لبيج�ي  وم�اكان  الدواع�ش 
تصمد 9 اش�هر ونحن في غمرة 
الصراع مع هذا العدو الداعش�ي 

المتغطرس ولم تكن هنالك فتوى 
ش�رعية بالجه�اد الكفائ�ي لوال 
بسالة المقاتلين في تلك الفرقة. 

كان ينبغي اقامة مهرجان عظيم 
بواسلها  الفرقة وبطوالت  لهذه 
في بغ�داد على غ�رار المهرجان 
الخوتن�ا  اقي�م  ال�ذي  الكبي�ر 
البواس�ل ف�ي الحش�د الش�عبي 

الن هؤالء صم�دوا وقاتلوا ونال 
الكثير منهم الش�هادة على تراب 
المصفى وهم الدرر المصفاة في 

الروح القتالي�ة والجهاد العظيم 
ومن هن�ا ادعو الدول�ة العراقية 
والقائد العام للقوات المسلحة د. 
حيدر العبادي الى تكريم بواس�ل 
هذه الفرقة واالستجابة لطلبات 

مقاتليه�ا وهم في س�وح القتال 
والاريد ان اتح�دث عن مطالبهم 
النه�ا بات�ت واضح�ة والرئيس 

يعرف جي�دا ماهي متطلبات تلك 
الفرق�ة وه�ي تخ�وض مع�ارك 
الشرف والفصل االخير من رواية 
الخالص الوطن�ي بالتخلص من 
داع�ش. يجب ان الننس�ى كفاح 

بواس�لنا ف�ي الجي�ش العراق�ي 
الباس�ل الذي�ن قاتل�وا وناضلوا 
وقدموا التضحيات الجس�ام من 
الش�هداء والجرحى والمكاس�ب 
القتالي�ة التي تش�هد له�م وهم 
يقاتل�ون عدوا مدرب�ا وامكانات 
اقليمي�ة مالية ولوجس�تية العد 
لها والحص�ر وتكري�م ضباطنا 
الدول�ة  ان  يعن�ي  الجي�ش  ف�ي 
بن�اء  ف�ي  ماضي�ة  والحكوم�ة 
الجيش والقوات المس�لحة وفق 
عقيدة وطنية وقتالية متماسكة 
القتالي�ة م�ع  التش�كيالت  وكل 
الش�عبي  والحش�د  صنوفه�ا 
والمقاومة المس�لحة االسالمية 
والوطني�ة ل�ن تك�ون بديال عن 
الجيش النه عماد الوطن وقاعدة 
والضمي�ر  الوطن�ي  التماس�ك 
الذي نراهن عل�ى قدرته في صد 
الع�دوان وتحقي�ق االنتص�ارات 
لكي يبقى العراق عزيزا بجيش�ه 

الذهبي�ة  وفرقت�ه  وحش�ده 
ومقاومته الباس�لة. ان مقاتلينا 
الش�جعان ف�ي الفرق�ة الذهبية 
والمقاومة المس�لحة هم عنوان 
العزة والكرامة ووجه االستقالل 

الذي نتح�دث عنه بفخر واعتزاز 
امام الشعوب واالمم والحكومات 
والوزراء والمسؤولين في الدول 
وكاف�ة  واالس�المية  العربي�ة 
والمؤتمرات  الثقاف�ة  منتدي�ات 
السياسية التي تنعقد هنا وهناك 
ف�ي العال�م وش�خصيا حضرت 
اكثر من مؤتم�ر وزرت اكثر من 
دولة وتحدثت الى الذين التقيتهم 
ع�ن تجرب�ة المقاوم�ة الوطنية 
بعناوينه�ا العراقي�ة المختلف�ة 
م�ن حش�د وجي�ش ومقاوم�ة 
وقل�ت  ذهبي�ة  وفرق�ة  باس�لة 
بالح�رف الواح�د ان العراقيي�ن 
يقاتلون بالنيابة ع�ن العالم كله 
ف�ي مواجهة الدواع�ش واخطر 
تنظي�م متط�رف تكفي�ري ف�ي 
العال�م وعل�ى العال�م اجم�ع ان 
يحيي هذا الشعب وتلك المقاومة 
وهذه الذهبية التي تعادل ذهبية 
نوب�ل والذهبي�ون بم�ا قدم�وه 
من بس�الة وتضحية واس�اطير 
ف�ي البطولة والش�جاعة لوكان 
العالم منصفا الهداهم نوبل في 

البطولة والذود عن االوطان.
ان نوب�ل الت�ي حص�ل عليها 
اكثر من سياس�ي وزعي�م دولة 
اش�اعوا  الذي�ن  وه�م  للس�الم 
الحروب والدمار مثل بيريز على 
العال�م ان يق�دم مثله�ا البط�ال 
الفرقة الذهبي�ة باعتبارهم رواد 

ثورة ومقاومة وسالم.

وزير النفط: نسعى لالكتفاء باملنتوج املحيل من املشتقات النفطية
      بغداد/ المستقبل العراقي 

اعل�ن وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د 
المه�دي, أم�س االثني�ن، ان هن�اك 
مس�اع حثيثة ف�ي ال�وزارة اليقاف 
استيراد المش�تقات النفطية او على 

االقل تخفيض معدالتها.
وق�ال عبد المهدي في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن�ه »رغم الظ�روف الصعبة وتوقف 
مصفى بيج�ي عن االنتاج، الذي كان 
يمثل نصف االنتاج 300 الف برميل/ 
يوم، اضافة لع�دد اخر من المصافي 
الصغي�رة االخرى، وعبء الخس�ائر 
اليومية والضغوطات الشديدة بسبب 
الح�رب، لكن قي�ادة وك�وادر وزارة 
النفط تعمل فع�اًل للتقليل التدريجي 

لالستيراد، وصوالً اليقافها«.
يس�تورد  ال  »بالطب�ع  واض�اف 
العراق زيت الوقود، بل نقوم بتصدير 
الفائ�ض ع�ن االس�تهالك المحل�ي، 
فالمصاف�ي المتقادم�ة تنتج كميات 
من�ه اكثر م�ن المع�دالت الطبيعية، 
ونستطيع القول اننا سنتوقف قريباً 
عن اس�تيراد الغاز الس�ائل، اذ ارتفع 
3500-4000 طن/يوم«  الى  انتاجنا 
موضحا ان »معدالت االستهالك هي 
قريب�ة من معدالت االنت�اج، واننا لم 
نتوقف عن االستيراد لحين االطمئنان 
الى استقرار االنتاج وتصاعده اكثر، 
منعاً من حصول ازمات طارئة، علماً 
ان معدل االس�تيراد لغاية 8 حزيران 

2015 كان 202 طن/يوم«.
وبين أن »معدل االنتاج في النفط 

االبيض يقترب م�ن 2000م3 يومياً، 
بينما معدل االستهالك للشهر السابق 
لم يتعد ربع هذه الكمية، مما يسمح 
لن�ا بخزن�ه لفصل الش�تاء، وبالفعل 
توقفنا عن االستيراد، وتعمل الوزارة 
بمسؤوليها وكوادرها جاهدة لجعل 
ه�ذا موقفاً ثابت�اً مع مراع�اة حالة 
االس�واق«. وتاب�ع »ام�ا زي�ت الغاز 
12000م3،  م�ن  يقت�رب  فانتاجن�ا 
-13000 االس�تهالك  ومع�دل 

15000م3/يوم، لذلك ما زلنا نستورد 
الف�ارق بي�ن الرقمي�ن، وكان معدل 
االستيراد لغايته اكثر من 1500م3/

يوم«, مبين�ا ان »انتاجنا من البنزين 
يت�راوح بي�ن 8000-9000م3/يوم، 
بينما االستهالك 15000-17000م3/

يوم حس�ب الح�االت، لذل�ك نضطر 

4000-5000م3  لالس�تيراد بح�دود 
يومياً، حسب متطلبات السوق«.

ولفت إلى ان »هناك جهود حثيثة 
لتحسين خطوط االنتاج، والستكمال 
خطوط جديدة في المصافي الحالية، 
ولق�د اتخذت لجنة الطاق�ة الوزارية 
الطاق�ة  بتخفي�ض  ق�راراً  مؤخ�راً 
ع�ن  المصاف�ي  النش�اء  المطلوب�ة 
طريق االستثمار الخاص الى 50000 
يك�ون  ان  ش�ريطة  برميل/ي�وم، 
%80 منه�ا مش�تقات بيضاء كما ان 
الوزارة قد قطعت شوطاً متقدماً في 
مفاوضات مصفى الناص�������رية 
وميسان، وهناك عروض استثمارية 
م�ن كرك�وك وغيره�ا، اضاف�ة الى 
الس�تكمال  الع�����م�ل  اس�تمرار 

مصفى كربالء«.

القوات الربيطانية تريد »مرتزقة« هلزيمة 
»داعش« يف العراق

     بغداد / المستقبل العراقي

الق�وات  ع����ض�و  اعل�ن 
ومدي�ر  الخاص�ة  البريطاني�ة 
االم���ني�ة  الش�ركات  اح�دى 
س�ايمون م�ان، أم�س االثنين، 
ع�ن امكاني�ة اس�تخدام جيش 
خ�اص م�ن المرتزق�ة لهزيمة 

تنظيم داعش في العراق.
الديل�ي  صحيف�ة  وقال�ت 
تلغ�راف البريطاني�ة في تقرير 
له�ا، إن »س�ايمون مان رس�م 
س�يناريو خطة لهزيمة تنظيم 
داعش باس�تخدام جيش خاص 
يدع�ى  م�ا  او  المرتزق�ة  م�ن 
بالش�ركات االمني�ة الخاصة«، 
مبين�ة ان�ه »لي�س غريب�ا على 
هذا الش�خص، الذي ساهم في 
االس�توائية  غيني�ا  انقالب�ات 
لدوره  وسجن خمس س�نوات 
في االنقالب الفاشل، وقبل ذلك 
ساهم بجيش من المرتزقة في 

انقالبات انغوال وسيراليون«.
بحس�ب  م�ان  واض�اف 
الصحيفة »اذا اتصل بي احد من 
الحكومة العراقية، وقال حسنا 
ياس�ايمون لقد وضعنا لك ماال 

لتش�كيل جيش قوي مكون من 
2000 ش�خص فسأجيب بنعم، 
بعم�ل  االن  نق�وم  أن  يمكنن�ا 
مفيد«، مش�يرا ال�ى أن »داعش 
ربم�ا يكون اكث�ر رعبا مما هو 
اكثر كفاءة، وان االمر س�يعود 
في النهاية ال�ى عنصر التدريب 

والخبرة«. 
وتاب�ع بالق�ول أن »الجيش 
العراقي كانت يفتقر الى القيادة 
االم�وال«،  ودف�ع  والتجهي�ز 
متسائال »كيف يمكننا أن نتوقع 

أن ينتهي كل ذلك«.
وبين�ت ان »الضغ�ط ال�ذي 

يق�وم به مان يع�ود الى قناعة 
ضمن�ي  بتأيي�د  يتمت�ع  بان�ه 
الغربي�ة،  االس�تخبارات  م�ن 
وعل�ى الرغم م�ن تاريخ تجارة 
المرتزقة الطوي�ل الذي يتمتع، 
الس�ابقة  ش�ركته  ان  اال  ب�ه 
تمتع�ت بكف�اءة تنفيذية جيدة 
تمثلت في قضائها على حركات 
التم�رد في كل م�ن انغوال عام 
1993 وس�يراليون ع�ام 1995 
وفي دعم الحكومات الشرعية، 
ف�ي  ش�ركته  س�اهمت  فيم�ا 
هزيم�ة االرهابيين من جماعة 
بوكو حرام ف�ي نيجيريا، حيث 

قاتل مع 100 شخص فقط الى 
جانب الجي�ش النيجيري لثالثة 
م�ن  خالله�ا  تمكن�وا  اش�هر، 
ط�رد جماع�ة بوكو ح�رام من 
معاقلها في الش�مال الش�رقي 

من البالد«.
وش�دد مان على انه »يمكن 
اس�تخدام نف�س الطريق�ة في 
هزيمة داعش، حيث يمكن بناء 
فيل�ق عربي على غ�رار ما فعل 
البريطانيون سابقا في العراق، 
وبن�اء ما يلزم م�ن روح العمل 
الجماعي حيث يمكن بناء قوات 
جيدة في شهرين فقط، بوجود 

ضباط وضباط صف جيدين«.
ولفت إلى أن »هناك شركات 
خاص�ة مختلف�ة عل�ى اتصال 
م�ع الحكوم�ة العراقية لتقديم 
خدم�ات اضافي�ة، مث�ل تحليل 
المعلومات االس�تخبارية، لكن 
عملية ازالة داعش تماما ش�أن 
آخ�ر لي�س اقلها هو م�ا يتعلق 
ان  ال�ى  مش�يرا  بالسياس�ة«، 
»تص�ور قتال وهزيم�ة داعش 
من اجل الربح المادي، امر مثير 
للج�دل بالنس�بة للكثيري�ن في 

الغرب والعالم العربي«.

     بغداد / المستقبل العراقي

العالق�ات  لجن�ة  اعتب�رت 
أم�س  النيابي�ة،  الخارجي�ة 
المل�ك  تصريح�ات  االثني�ن، 
الثان�ي  الل�ه  عب�د  األردن�ي 
عل�ى  وتج�اوزا  »اس�تفزازية 
الس�يادة العراقية«، فيما بينت 
ان على األردن استغالل عالقتها 
م�ع العراق لتلبي�ة احتياجاتها 
االقتصادية وع�دم التدخل في 

شؤونه الداخلية.
وق�ال عض�و اللجن�ة هالل 
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الس�هالني 
العراقي« نس�خة  »المس�تقبل 
من�ه إن »إص�رار بع�ض الدول 
العربي�ة على التدخل بش�ؤون 
مختلف�ة،  وبحج�ج  الع�راق 
يكشف عن رغبة تلك الدول في 
إطالة أمد الصراع داخل العراق 

وعدم استقراره«.
واضاف ان »تصريحات ملك 
األردن عبد الل�ه الثاني بأن من 
واجب دولته دعم العش�ائر في 
شرقي س�وريا وغربي العراق، 
هي اس�تفزازية وتجاوزا على 

السيادة العراقية«.
إلى  »الع�راق يتطل�ع  وبين 
بناء عالقات متينة مع الجميع 
على أس�اس االحترام المتبادل 
والمصال�ح  الج�وار  وحس�ن 
أس�س  عل�ى  ال  المش�تركة، 
داعي�ا  ومذهبي�ة«،  طائفي�ة 
األردن إلى »اس�تغالل عالقتها 
م�ع العراق عل�ى األق�ل لتلبية 
احتياجاته�ا االقتصادية وعدم 
التدخ�ل بش�ؤون الداخلية بأي 

شكل من األشكال«.
أن  الس����هالني  وتاب�ع 
تثم�ن  العراقي�ة  »الحكوم�ة 
جمي�ع الجه�ود في مس�اعدة 
العراق ف�ي حربه ض�د تنظيم 
داعش«، مش�ددا على ضرورة 
ان »تمرر تلك المس�اعدات عبر 

القنوات الرسمية«.

اخلارجية الربملانية: 
ترصحيات ملك األردن 

»استفزازية« 

حماكم بابل تنجز 7849 قضية حتقيقية
 يف آيار املايض

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رئاس�ة اس�تئناف باب�ل، أم�س 
االثنين، عن حسم محاكم ومكاتب التحقيق 
القضائ�ي التابعة لها 7849 ملف�اً تحقيقياً 
خ�الل الش�هر الماض�ي، فيما أش�ارت إلى 
دع�وى   157 الجناي�ات  محكم�ة  حس�م 

خ�الل ه�ذه المدة. وق�ال رئيس اس�تئناف 
بابل القاضي حس�ين كاظم عبي�د في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن 
»محكم�ة الجناي�ات حس�مت 157 دع�وى 
خ�الل ش�هر أي�ار الماض�ي«، الفت�ا إلى أن 
»محكمة األحداث حس�مت 19 قضية خالل 
المدة نفس�ها«. وأضاف أن »محاكم البداءة 

التابعة لالس�تئناف أنجزت 833 قضية، في 
وقت أنج�زت محاك�م األحوال الش�خصية 

1429 ملفاً«.
وأوض�ح أن »محاكم التحقي�ق في بابل 
حس�مت 5165 خ�الل ه�ذه الم�دة، بينم�ا 
حس�مت مك�����ات�ب التحقي�ق القضائي 

2684 قضية«.

     بغداد / المستقبل العراقي

عزا األمين العام لمنظمة 
ب�در النائب ه�ادي العامري، 
الرم�ادي  مدين�ة  س�قوط 
وانهي�ار مصف�ى بيج�ي الى 
»ضجة بعثية« استجابت لها 
الحكوم�ة، وفيما أش�ار إلى 
أنه لوال تضحي�ات العراقيين 
والخلي�ج  الع�راق  ل�كان 
كل�ه تح�ت س�يطرة تنظي�م 
أن  أك�د  »داعش«،االرهاب�ي 

العملي�ات المقبلة س�تكون ف�ي الفلوجة إلنهاء 
»الغدة السرطانية«.

وق�ال العام�ري خالل كلم�ة القاها في حفل 
اقي�م لتكريم عوائل الش�هداء بجامع�ة بغداد إن 
»كل م�ا لدينا، الي�وم، هو ببركة دماء الش�هداء 
وتضحياتهم التي اس�تطعنا م�ن خاللها أن نقف 
ونهزم اإلرهاب ورد الهجمة التي اريد من خاللها 
الس�يطرة على الع�راق والمنطقة«، مش�يراً إلى 
أنه »ل�وال تضحيات ودماء ه�ؤالء االبطال لكان 

العراق والخليج كله تحت سيطرة داعش«.
وأض�اف العام�ري، أن »ثالث�ة عوامل انقذت 
العراق، اولها فتوى المرجعية الدينية التي لوالها 
ل�كان العراق ف�ي خب�ر كان، والثاني اس�تجابة 

الشعب العراقي والشباب من 
والطاق�ات  المس�تويات  كل 
له�ا، والثالث الدع�م اإليراني 
للع�راق«، معرباً عن ش�كره 
وتقدي�ره ل�«إي�ران ألنه من 
ال يش�كر المخلوق ال يش�كر 

الخالق«.
وع�زا العامري »س�قوط 
مدينة الرمادي واالنهيار في 
مصفى بيجي وتقديم شهداء 
ال�ى مؤام�رة بعثي�ة  هن�اك 
مفتعل�ة ض�د ابن�اء الحش�د 
الش�عبي، ومع االس�ف اس�تجابت لها الحكومة 
مما اضطر ابناء الحشد الى الخروج من تكريت«، 
الفتاً إلى أن »سقوط الرمادي كانت تقف وراءه 
اجن�دة االقلي�م او التقس�يم، حت�ى ان وزير قال 

لتسقط الرمادي وال يأتي لها الحشد«.
وأك�د األمين الع�ام لمنظمة بدر أن »الحش�د 
الش�عبي اس�تطاع ايقاف تقدم العدو واستيعاب 
هجوم�ه وانتق�ل بع�د ذلك م�ن االس�تيعاب الى 
واالمكان�ات  التدري�ب  قل�ة  ورغ�م  الهج�وم، 
اس�تطعنا ان نحق�ق انتصارات كبيرة«، مش�يراً 
إل�ى أن »المب�ادرة اصبح�ت بأيدين�ا، وعملياتنا 
القادمة س�تكون في الفلوجة إلنهاء هذه الغدة 

السرطانية

العامري: العمليات املقبلة ستكون يف الفلوجة
 إلهناء الغدة الرسطانية

     بغداد / المستقبل العراقي

زار وف�د م�ن تجّم�ع أبناء 
رئي�س  االثني�ن،  أم�س  ب�در، 
مؤسسة الس�جناء السياسيين 
الدكتور حس�ين السلطاني في 
مّقر المؤسسة في بغداد لبحث 
تفعيل النظام الداخلي لمنظمة 

بدر.
وق�ام الوفد بتقديم التهاني 
للس�لطاني بمناس�بة تس�نمه 
المؤسس�ة،  رئاس�ة  مه�ام 

التوفي�ق والنجاح  ل�ه  متمنين 
للسجناء  خدمة  الك����بي���ر 

والمعتقلين السياسيين.

وتب��اح�ث ال����وف�د مع 
النظام  الس�لطاني في تفعي�ل 

الداخلي لمنظمة بدر.

وفد أبناء بدر يزور رئيس مؤسسة السجناء السياسيني 
لبحث تفعيل النظام الداخيل 

ينبغـي إقامــة مهـرجــان عظيــم للفرقــة الذهبيــة تخليدًا لبطـوالت بــواسلهـــا
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، أمس االثنين، اتخاذ اجراءات مختلفة لتجهي�ز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية 
قبل ش�هر رمضان المبارك للحد من ارتفاع االس�عار وتوفير هذه المفردات للعائلة العراقية. وقال وزير التجارة 
مالس محمد عبد الكريم ان »مالكات الوزارة في شركات الغذاء بدأت منذ اشهر بتوفير مفردات البطاقة التموينية 
بش�كل منتظم وتوزيعها حس�ب برنامج الهدف منه منع ارتفاع االسعار في الس�وق المحلية ومساعدة العوائل 
ف�ي الحص�ول على هذه المفردات خالل الش�هر الفضيل«. واض�اف ان »الوزارة وزعت جمي�ع مفردات البطاقة 
التموينية لالش�هر الماضية من العام الحالي دون ان تتأثر بقلة التخصيصات المالية نتيجة الظروف المالية التي 
تمر بها البالد فضالً عن قيامها بتجهيز العوائل النازحة من المحافظات التي تشهد تطورات امنية الى المحافظات 
الجديدة التي يسكنون فيها«. واشار عبد الكريم الى ان »وزارة التجارة تعاقدت مع شركات عالمية  لغرض توريد 
المفردات الغذائية من افضل المناشئ, واستطاعت تجهيز مواد الطحين والسكر والرز والزيت بشكل منتظم ولم 
يسجل لدينا اي حالة تقصير في جميع محافظات البالد باستثناءات بسيطة تعاملنا معها بشكل سريع وساهمنا 

في حل المشاكل العالقة التي تحصل هنا او هناك نتيجة الظروف االمنية التي تعيشها البالد«.

التجارة: مواد البطاقة التموينية متوفرة يف مجيع خمازن العراق

     المستقبل العراقي/نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
يص�د  الع�راق  أن  االثني�ن،  أم�س 
الش�ر عن دول الخلي�ج والمنطقة 
والعال�م، وأش�ار إل�ى أن جي�وش 
المنطق�ة  ل�ن تس�تطيع الصم�ود 
أمام تنظيم )داعش(، وفيما دعاها 
إلى »نس�يان الماض�ي« ومواجهة 
خطر التنظيم، لفت إلى أن أكثر من 
40 انتحاري�اً يدخل العراق ش�هرياً 

من دول الجوار.
وق�ال حيدر العب�ادي في كلمة 
له خالل المؤتم�ر الدولي للحد من 
تجني�د تنظيم )داع�ش( لألطفال، 
الذي عقد في فندق الرش�يد، وسط 
بغ�داد، إن »العراق يصد الش�ر عن 
دول الخليج ودول المنطقة والعالم 
ويقدم الكثير من التضحيات يومياً 
دفاع�اً عن الوط�ن واإلنس�انية«، 
مؤك�داً أن »جي�وش المنطق�ة لن 
تس�تطيع الصم�ود بوج�ه تنظيم 
»داع�ش« كونها منظم�ة إرهابية 
تس�يطر عل�ى مس�احات واس�عة 
وليس�ت جيش�اً نظامي�اً«. ودع�ا 

العبادي، دول الجوار إلى »نس�يان 
التنظيم  الماضي ومواجهة خط�ر 
وفك�ره ال�ذي دم�ر س�وريا ومن 
ث�م عبر إل�ى الع�راق«، مش�دداً أن 
»التنظي�م يمثل خطراً حقيقياً على 
الجوار والمجتمع اإلس�المي  دول 

وليس الشيعة فقط«.
ولفت العب�ادي، إلى أن »داعش 
لي�س مش�كلة عراقي�ة، وإن أعداد 
المقاتلي�ن األجان�ب ف�ي صفوف 
أع�داد  بكثي�ر  تف�وق  التنظي�م 
العراقيين فيه برغ�م وجود العديد 
م�ن البعثيين في قيادات التنظيم«، 
مبيناً أن »تلك القيادات نش�أت في 
سوريا وهناك أكثر من 40 انتحارياً 
يدخل�ون الع�راق ش�هرياً من دول 
الج�وار وغالبية عناص�ر )داعش( 

في بيجي هم من األجانب«.
وش�دد العبادي، عل�ى ضرورة 
المتطرف�ة  األف�كار  »مواجه�ة 
لتنظي�م )داعش( ومن يس�اندهم 
التواصل  ويمكنه�م م�ن ش�بكات 
والمنصات  واإلع�الم  االجتماع�ي 
ويجن�د المقاتلين له�م«، مؤكداً أن 
»قدوم مقاتلي�ن أجانب إلى العراق 

يعن�ي وجود خلل ف�ي دول الجوار 
وف�ي مناه�ج التربي�ة والتفكي�ر 
ووجود تحش�يد إعالم�ي وتربوي 
غير صحيح«. واش�ار العبادي إلى 
أن »الع�راق توج�ه نح�و اإلصالح 
السياسي واالجتماعي وتم االتفاق 
عل�ى المنه�اج الحكوم�ي ونج�ح 
الوطني�ة  الوح�دة  سياس�ة  ف�ي 
اآلخري�ن  مطالب�اً  والتكات�ف«، 
»بإيق�اف تدف�ق اإلرهابيي�ن إل�ى 
مجل�س  رئي�س  وكان  الع�راق«. 
العب�ادي  حي�در  الع�راق  ال�وزراء 
حذر، في )13 حزيران 2015(، من 
فضائيات »تبث السم وتنقل أخبار 
األعداء«، وأك�د أن للعراق »فضالً« 
على اآلخرين ولواله النتشر تنظيم 
المنطق�ة، وفيم�ا  )داع�ش( ف�ي 
طال�ب دول العالم بإس�ناد العراق 
في حربه ضد )داعش( لمنع تكرار 
خط�ره ف�ي منطقة أخرى، أش�ار 
إلى أن من يصف الحش�د الش�عبي 
ب�«الش�يعي مخطئ وظالم«. وعد 
العبادي ف�ي )12 حزيران 2015(، 
فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها 
السيس�تاني  الديني علي  المرج�ع 

إنق�اذاً للع�راق م�ن حل�م داع�ش 
األسود، وأكد أنها نجحت في إيقاف 
امتداد التنظيم إل�ى دول المنطقة، 
فيما لفت إلى أن الحش�د الش�عبي 
جزء م�ن منظومة الدفاع والقوات 
المس�لحة. وكان رئيس الوزراء قد 
دعا، في )12 حزيران 2015(، دول 
المنطق�ة إلى أن تعي خطر جماعة 
)داع�ش( عليه�ا، وطال�ب ال�دول 
بالتكات�ف للقض�اء عل�ى التنظيم، 
ف�ي حي�ن أك�د الس�فير اإلماراتي 
بالعراق حرص بالده على إزالة أي 
لبس يؤثر في العالقة بين البلدين. 
يذك�ر أن تنظيم )داعش( قد فرض 
سيطرته على مدينة الموصل، مركز 
محافظ�ة نينوى،)405 كم ش�مال 
العاصمة بغداد(، في )العاش�ر من 
المنص�رم(، قب�ل   2014 حزي�ران 
أن يفرض س�يطرته عل�ى مناطق 
أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب 
»انته�اكات« كثي�رة بح�ق األهالي 
الس�يما م�ن األقلي�ات، والمواقع 
الديني�ة والحضارية، عدتها جهات 
محلية وعالمية عديدة »جرائم ضد 

اإلنسانية، وإبادة جماعية«.

طالبت بالمساعدة والكف عن إرسال اإلرهابيين

بغداد للخليج: جيوشكم غري قادرة عىل مواجهة »داعش«

      المستقبل العراقي/ فالح الشامي

للمقاوم�ة  الع�ام  األمي�ن  وج�ه 
اإلس�المية عصائب أهل الحق الشيخ 
قي�س الخزعل�ي أصابع االته�ام إلى 
وراء  بالوق�وف  األمريكي�ة  اإلدارة 
س�قوط مدينة الرمادي بيد عصابات 
الخزعل�ي  الش�يخ  ورأى  »داع�ش«. 
ان »س�قوط الرم�ادي بي�د )داعش( 
مشروع يراد منه ضرب امن واستقرار 
المقدس�ة«,  العاصمة بغداد وكربالء 
إل�ى  األمني�ة  االنتكاس�ات  عازي�ا 
االعتم�اد على المعلوم�ات المغلوطة 
التي يقدمها بعض القادة الفاس�دين. 
وفيما تح�دث الخزعلي ف�ي كلمة له 
خ�الل حف�ل لتكري�م عوائل ش�هداء 
وج�ود  ع�ن  اإلس�المية,  المقاوم�ة 
مؤام�رة إلبع�اد »فصائل من الحش�د 
الش�عبي« عن المعرك�ة مع اإلرهاب, 
أش�ار إل�ى وج�ود ضغوط�ات كبيرة 
تمارس�ها واش�نطن عل�ى الحكومة 

العراقية في هذا الشأن.  
ق�ال  السياس�ي،  الجان�ب  وف�ي 
العملي�ة  »أس�اس  أن  الخزعل�ي 
صحي�ح,  غي�ر  الحالي�ة  السياس�ية 
وابتلين�ا ب�أن أكث�ر السياس�يين هو 
غي�ر كفوء وغي�ر نزي�ه وال يتصرف 
بمقتضى مسؤولية منصبه«، مشيرا 

الحكوم�ة  ف�ي  »االنس�جام  ان  ال�ى 
الحالية أفضل من السابقات، وهو من 
حيث التوافق السياسي ليس أفضل بل 
أقل س�وءا«. وعن مش�اركة عصائب 
أه�ل الحق في االنتخاب�ات ودخولهم 

المعت�رك السياس�ي, لف�ت الخزعلي 
صادق�ون  كتل�ة  تش�كيل   « أن  إل�ى 
الموج�ود  الخل�ل  لمعالج�ة  ج�اءت 
ف�ي العملية السياس�ية«، واس�تدرط 
لعملي�ة  تعرضن�ا  »لكنن�ا  بالق�ول 

تس�قيط ممنهجة بهدف إقصاؤنا من 
الوجود السياس�ي«, مؤكدا اس�تعداد 
كتلت�ه لتولي مس�ؤولية ملف النزاهة 
والقض�اء على الفس�اد والمفس�دين 
كونه�ا األقدر علي�ه ألنها غي�ر قابلة 

لالبتزاز. وش�خص الش�يخ الخزعلي 
االنهي�ار األمني في الع�راق بقوله أن 
»الفس�اد المال�ي واإلداري, أدى إل�ى 
االنهي�اِر األمني وتم�دد )داعش( في 
عدد م�ن الم�دن«. وأكد أن »الفس�اد 
في الع�راق هو ال�ذي يس�بب انتهاك 
األمن�ي  اإلنس�ان واالنهي�ار  كرام�ة 
ووج�ود )داع�ش(«, مش�يرا إل�ى أن 
»اإلدارة غير الصحيحة للملف األمني 
واالعتم�اد عل�ى قي�ادات أمني�ة غير 
كفوءة هي التي أنتجت األزمة األمنية 
األخي�رة«, عازيا التراج�ع األمني إلى 
عدم محاسبة المقصرين عن الملفات 
في الفترات الس�ابقة. وأردف الشيخ 
الخزعلي قائالً »كانت هناك آفة كبيرة 
أوجده�ا االحت�الل لكنه�ا أش�د فتكا 
منه, وهي الفس�اد المال�ي واإلداري، 
وهن�اك إدارة غي�ر صحيح�ة لعدي�د 
م�ن الملف�ات المهمة ف�ي البلد وفي 
االقتص�اد خصوص�ا«. وف�ي خض�م 
األزم�ة االقتصادية الت�ي يتعرض لها 
العراق, رأى الخزعلي ان »حال العراق 
اقتصادي�ا م�ن س�يء إلى أس�وأ رغم 
خيراته الكثي�رة وموازناته الكبيرة«, 
موضح�ا ان »الدول�ة العراقية تعاني 
االن عج�زا مالي�ا وميزاني�ة مه�ددة 
باإلف�الس بس�بب الفس�اد«. وبه�ذا 
الص�دد, عرج الخزعلي ب�ان »موازنة 

الدولة وضعت بطريقة غير مسؤولة 
وتضمن مصالح األحزاب السياس�ية 
بفعل )اإلقطاعية السياس�ية(«. وفي 
الجانب األمني, قال الش�يخ الخزعلي 
»كن�ا نتوق�ع أن ما حدث ف�ي العراق 
االن سوف يحدث, وذكرنا سبل العالج 
لالنهي�ار األمني وقد تصدين�ا للدفاع 
عن أمن بغ�داد وحافظنا عليها وعلى 
الس�قوط«.  السياس�ية من  العملي�ة 
المقاوم�ة  »أبن�اء  أن  إل�ى  ولف�ت 
للمس�ؤولية في  اإلس�المية تص�دوا 
الدفاع والمواجهة وتطهير المدن من 
داعش«, مضيف�ا بالقول »لقد وصلنا 
إلى حالة م�ن انتصار إلى انتصار بدال 
م�ن الحال الس�ابق م�ن هزيم�ة إلى 
هزيمة«. وعن دور الحشد الشعبي في 
الح�رب ضد »داعش« , ق�ال الخزعلي 
أن »فصائ�ل الحش�د الش�عبي كان�ت 
صاحب�ة الفض�ل األكب�ر ف�ي تحرير 
»تل�ك  أن  مبين�ا  المحافظ�ات«,  كل 
االنتصارات بددت حالة الخوف والهلع 
ل�دى المواطنين, وأعط�ت االطمئنان 
لهم«. وبش�ان الضغوطات األمريكية 
والدولي�ة, بي�ن الخزعل�ي »حرصن�ا 
ف�ي تطهير ديال�ى وتكري�ت على أن 
تكون انتصاراتن�ا عراقية وطنية ولم 
نسمح بسرقتها؛ وكان من المفترض 
أن تس�تمر العملي�ات العس�كرية بعد 

تكريت باتجاه بيج�ي، لكنها توقفت 
بضغوط�ات خارجي�ة«, منوه�ا إلى 
أن »واش�نطن تف�رض عل�ى رئي�س 
الوزراء عدم مش�اركة فصائل معينة 
ف�ي عملي�ة تحري�ر األنب�ار«, معتبرا 
قرار إبعاد فصائل الحشد الشعبي عن 
العس�كرية »مؤامرة كبرى  العمليات 
الناس وس�يادة  ب�أرواح  ومخاط�رة 
الدول�ة«. وأردف أن »س�قوط األنبار 
بيد داعش يعني تهدي�دا لبغداد وبابل 
وكرب�الء«. وش�دد الخزعل�ي على أن 
»البعض يتوهم أننا نبحث عن موطئ 
قدم في الدولة, لكن هدفنا أن تستعيد 
عافيته�ا  األمني�ة  والق�وات  الدول�ة 
لتق�وم بمس�ؤولياتها«. وعن موقفه 
من مش�اركة الق�وات األمريكية في 
الحرب ضد »داعش«, ق�ال الخزعلي, 
ولي�س  الحكوم�ة  بي�د  »الق�رار  أن 
إب�داء  البرلمانيي�ن  البرلم�ان وعل�ى 
رأيه�م«. وردا ع�ن االتهامات وحملة 
التس�قيط الت�ي تع�رض لها الحش�د 
الش�عبي, دع�ا الخزعل�ي المواطنين 
المس�ؤولية  له�ذه  التص�دي  إل�ى 
والدفاع عن تل�ك الفصائل التي حمت 
المقدس�ات«, ملمح�اً »باللج�وء إلى 
الش�ارع إلع�ادة األمور إل�ى نصابها 
الصحيح, إذا ل�م يتخذ أصحاب القرار 

موقفا للمعالجة«.

اخلزعيل يعري الفاسدين: »اإلقطاعية السياسية« خلفت خزينة خاوية 
و»داعش« سببه »الفساد السيايس«

أكد أن انتصارات الحشد أعادت االطمئنان للمواطنين.. وحمل واشنطن مسؤولية انتكاسة االنبار

»داعش« يبث فيديو »انتصارات« زائفة يف الرمادي لبث الرعب يف نفوس السكان
       بغداد / المستقبل العراقي

يحاول تنظيم »داعش« فرض سيطرته 
االجتماعي�ة على المناطق التي يحتلها بد 
أن صار واضحاً حجم الرفض الذي يتلقاه 
من الس�كان المحليين، خاصة في مدينة 
الموصل التي س�يطر عليه�ا في حزيران 

العام الماضي.
وبعد مرور ع�ام على احتالل المدينة، 
مس�لّحة  مجموع�ات  تتش�ّكل  ب�دأت 
لمقاومة التنظيم، السيما من القناصين، 
الذي�ن أطاحوا بعدد من قيادات »داعش«، 

األمر الذي أثار الرعب في صفوفه، فضالً 
عن نش�وء حركات ش�بابية تقوم بكتابة 
العب�ارات التي تس�تفز عناص�ر التنظيم، 

والتي تدفعهم إلى ترك المدينة.
الس�كان  أقن�اع  إع�ادة  أج�ل  وم�ن 
المحليي�ن ب�«قّوة« التنظي�م، خاصة بعد 
الخسارات المتالحقة التي أصابته على يد 
القّوات األمنية والحش�د الشعبي، يحاول 
»داع�ش«  ب�ّث فيديوهات في الش�وارع 

لتبّين »بطوالته« الزائفة.
وقال س�كان م�ن الرم�ادي إن تنظيم 
»داعش« نصب شاش�ات ع�رض عمالقة 

ف�ي المدين�ة الس�تخدامها لإلع�الن عن 
أنه سيس�تولي على المزي�د من األراضي 
العراقي�ة بع�د أن س�يطر عل�ى المدين�ة 

الشهر الماضي.
وف�ي الوق�ت الحال�ي بات�ت جه�ود 
الحكومة العراقية المدعومة من الواليات 
المتحدة إلنهاء سيطرة التنظيم على نحو 
ثلث أراضي الع�راق، تتركز على الرمادي 

بمحافظة األنبار وهي معقل للسنة.
وق�ال صاحب متجر صغي�ر لألطعمة 
ق�رب إحدى الشاش�ات بوس�ط الرمادي 
»بدأوا عرض مقاطع فيديو عن عملياتهم 

العس�كرية في العراق ويعرض�ون أيضا 
اعترافات جنود أسروهم«.

تش�جع  البرام�ج  »بع�ض  وأض�اف 
الش�بان على االلت�زام بتعاليم اإلس�الم، 
وتعرض أيضا التدريب العسكري للشبان 

على حمل السالح وكيفية القتال«.
وتعتمد الحكومة العراقية بش�دة على 
فصائل الحشد الشعبي والضربات الجوية 
الت�ي ينفذه�ا تحال�ف تق�وده الواليات 
المتحدة الس�تعادة األراض�ي من تنظيم 
»داع�ش«. وأمر الرئي�س األمريكي باراك 
أوباما األربعاء بإرسال 450 جنديا إضافيا 

إلى األنبار؛ لمساعدة القوات العراقية في 
اس�تعادة األراض�ي التي اس�تولى عليها 

التنظيم المتشدد.
ويس�تخدم التنظيم وس�ائل التواصل 
االجتماعي ومقاطع الفيديو لجذب أتباع 
ل�ه، فينش�ر لقط�ات مصورة لمس�لحيه 
وهم يقتلون جن�ودا بالحكومة العراقية 

وأعضاء أقليات دينية.
وق�ال موظ�ف حكومي ف�ي الرمادي 
اس�تخدام  يحاول�ون  أن����ه�م  »يب�دو 
األس�اليب اإلعالمي�ة كس�الح لتحس�ين 
صورته�م، وأيضا لت�����ش�جيع الناس 

على االنضمام لهم«.
وقال س�كان، إن الم�واد التي تعرض 
على الشاشات توزع على أقراص مدمجة 
اللتي�ن  الشاش�تين  ق�رب  أكش�اك،  ف�ي 
وضعهم�ا التنظم قرب الس�وق المركزي 

وفي شمال الرمادي.
الق�وات  »داع�ش«  تنظي�م  ويقات�ل 
الحكومي�ة م�ن أجل الس�يطرة على أكبر 
مصفاة للنفط بالع�راق، قرب بلدة بيجي 

إلى الشمال من بغداد. 
العراقي�ة والتنظيم  الق�وات  وتبادلت 

السيطرة على المنشأة من قبل.

يلجأ إلى الحرب اإلعالمية بعد خساراته المتتالية على يد الحشد الشعبي
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الجن�وب  ف�ي  يقاتل�ون  وه�ؤالء 
وتتول�ى  خ�اص،  بش�كل  الس�وري 
تدريبه�م  األميركي�ة  االس�تخبارات 
بالمعلومات  وتزويده�م  وتس�ليحهم 
الميدانية. ما س�بق ليس اتهاماً أطلقه 
الحكم في دمشق على معارضيه الذين 
يصنفه�م الغ�رب ب�”المعتدلي�ن”، بل 
وقائع كانت م�دار بحث على طاوالت 
صن�ع الق�رار ف�ي الوالي�ات المتحدة 
صحيف�ة  وكش�فتها  األميركي�ة، 

»واشنطن بوست«.
تموي�ل وتس�ليح وتدري�ب بكلفة 
مليار دوالر س�نوياً، يذه�ب جلّها إلى 
مقاتل�ي »الجبهة الجنوبية في الجيش 
الس�وري الحر«. الس�خاء ليس حكراً 
عل�ى األميركيي�ن، ب�ل إن�ه ج�زء من 
تعاون أميركي �� س�عودي �� قطري 
�� ترك�ي. وإذا ما قيس هذا األمر على 
الس�وابق األميركي�ة في أفغانس�تان 
ونيكاراغ�وا وغيره�ا من ال�دول التي 
بنت فيها وكالة االس�تخبارات جيوشاً 
م�ن المرتزق�ة، حيث كان�ت الواليات 
المتح�دة تأخ�ذ عل�ى عاتقه�ا الج�زء 
األصغر من اإلنف�اق وتجعل حلفاءها 
يتول�ون الحص�ة األكب�ر م�ن الكلفة، 
يمكن توقع المبالغ الخيالية التي تنفق 
س�نوياً في الجنوب الس�وري. ويمكن 
أيضاً تخّي�ل القدر الهائل م�ن األموال 
ال�ذي ُيدف�ع إلراقة ال�دم والتدمير في 
عموم سوريا، حيث ال تكف المعارضة 
من�ذ أرب�ع س�نوات عن الش�كوى من 
الش�ح المال�ي والنق�ص في الس�اح 
والذخيرة، وتزعم أنها متروكة لتواجه 

وحيدة النظام وحلفاءه.
»واش�نطن بوس�ت«  م�ا نش�رته 
ال يمك�ن فصله عما انكش�ف الش�هر 

الماضي من وثائق الستخبارات الدفاع 
األميركي�ة أظه�رت أن ال�دول الغربية 
)وبينها الواليات المتحدة( والخليجية 
الراعي�ة للمعارض�ة الس�ورية دعمت 
إم�ارة  إقام�ة  و2012   2011 عام�ي 
إس�امية »قاعدية« في ش�رق سوريا 

للضغط على النظام في دمشق.
برنام�ج ال�«س�ي أي اي�ه« ال�ذي 
كش�فت عنه ال�«بوس�ت« هو من بين 
أكب�ر البرام�ج الس�رية الت�ي تنفذها 
الوكالة في العالم، بحس�ب الصحيفة 
التي قالت إن كلفته تش�كل نس�بة »1 
من 15« من إجمال إنفاق ال�«س�ي أي 
إيه« س�نوياً. وهذا البرنامج، بحس�ب 
مس�ؤولين في االس�تخبارات ورجال 
سياس�ة أميركيين قابلتهم الصحيفة، 
ينص على تدريب مقاتلين وتسليحهم، 
اللوجس�تية،  بالمع�دات  وتزويده�م 
وجمع المعلومات التي يحتاجونها في 
معاركهم، وإيصالهم مع ما يحتاجونه 

إلى األراضي السورية.
هو إذاً برنامج عسكري »متكامل«، 
يضم�ن بن�اء جي�ش تابع ل�«س�ي أي 
إيه«، على ش�اكلة ما قامت به الوكالة 
عينه�ا ف�ي أفغانس�تان ونيكاراغ�وا 
في ثمانينيات الق�رن الماضي. الجزء 
األكب�ر من هذا البرنامج يجري تنفيذه 
دّرب�ت  حي�ث  األردن،  م�ن  انطاق�ًا 
األميركي�ة  المركزي�ة  االس�تخبارات 
10 آالف مقات�ل حت�ى اليوم، بحس�ب 
»واش�نطن  نش�رته  ال�ذي  المق�ال 
بوس�ت« عل�ى رأس صفحته�ا األولى 
الس�بت الماض�ي. مبل�غ ملي�ار دوالر 
سنوياً، بحسب مس�ؤولين أميركيين، 
هو جزء من مش�روع أكبر تبلغ كلفته 
مليارات الدوالرات، وتس�اهم فيه إلى 

الس�عودية  المتحدة،  الوالي�ات  جانب 
وقط�ر وتركي�ا. ويترك�ز عم�ل ه�ذه 
ال�دول في الجنوب الس�وري، لدعم ما 
ُيس�مى »الجبهة الجنوبية في الجيش 
الس�وري الحر«. وأج�رى كاتبا تقرير 
ال�«بوس�ت« عملية حس�ابية بسيطة 
اس�تنتجا فيها أن كلفة المقاتل الواحد 

سنوياً تبلغ 100 ألف دوالر أميركي!
العملي�ة  ه�ذه  ع�ن  الكش�ف 
»المتواصل�ة من�ذ ع�ام 2013«، أت�ى 
عل�ى خلفية ق�رار أصدرت�ه باإلجماع 
لجنة االس�تخبارات في مجلس النواب 
األميرك�ي، قض�ى بخف�ض ميزاني�ة 

برنامج ال�«س�ي أي إيه« في س�وريا 
بنس�بة 20 في المئة. لك�ن هذا القرار 
ل�ن يكون نافذاً إال بعد سلس�لة طويلة 
من اإلجراءات، بينها تصويت المجلس 
عليه األسبوع الجاري. كما أن سريان 
الق�رار بحاج�ة إل�ى تبني�ه م�ن ِقب�ل 
مجلس الش�يوخ ولجنة االستخبارات 
الخاصة به التي س�تبدأ درس ميزانية 
االس�تخبارات قب�ل نهاي�ة حزي�ران. 
وبحسب الصحيفة، فإن البيت األبيض 
سيباش�ر اتصاالت�ه بمجلس الش�يوخ 
لتجنيب وكالة االستخبارات المركزية 
خف�ض ميزاني�ة برنام�ج عمله�ا في 

س�وريا الذي تبنته لجنة االستخبارات 
في مجلس النواب.

الديموقراطيي�ن  الن�واب  كبي�ر 
ف�ي لجن�ة االس�تخبارات آدم ش�يف 
ق�ال للصحيف�ة إن ممثل�ي الحزبي�ن 
)الديموقراطي والجمهوري( مجمعون 
االس�تراتيجية  حي�ال  القل�ق  عل�ى 
األميركية في س�وريا. هذا القلق، على 
ما يبدو مما نشرته اليومية األميركية، 
الساس�ة  نظ�رة  ح�ول  متمح�ور 
األميركيين ودوائر االستخبارات إلى ما 
يجري في الميدان الس�وري. فبحسب 
تقرير الصحيفة، حتى المدافعون عن 

برنامج عمل ال�«س�ي أي إيه« يقّرون 
»المعتدلة«،  للفصائل  الضعيف  باألداء 
وبأنها ستهزم في أي معركة حاسمة 
م�ع »داعش«. موق�ف أكثر »صراحة« 
ف�ي ه�ذا الس�ياق نقلته ال�«بوس�ت« 
ع�ن أحد كبار مس�اعدي الجمهوريين 
في الكونغ�رس، قائاً إن تراجع قوات 
النظام في س�وريا »لي�س نتيجة عمل 
م�ن يس�ّمون المعتدلين«. أما ش�يف، 
فق�ال: »لألس�ف، أعتق�د أن »داعش« 
و«النصرة« وبعض الفصائل اإلسامية 
المتطرفة األخرى هم في أفضل موقع 
لاس�تثمار في الفوضى التي يمكن أن 

ترافق انحداراً سريعاً للنظام«.
وينقل كاتبا التقرير عن مسؤولين 
قولهم إن هذه اللهجة مستندة إلى عدم 
قدرة وكال�ة االس�تخبارات المركزية 
على »إظهار أن قواتها س�يطرت على 
أراٍض أو ربحت معارك أو حققت نتائج 
المقابل، يدافع داعمو  ملموس�ة«.في 
البرنام�ج عن رجال ال�«س�ي أي ايه« 
في الميدان، قائلي�ن إنهم »يحاصرون 
قاع�دة للجيش الس�وري«، فيما يؤكد 
آخرون أنهم تمكنوا من السيطرة على 
ع�دد م�ن القواع�د الرئيس�ية للجيش 

السوري جنوب دمشق.

مليار دوالر سنويا ملرتزقة الـCIA يف سوريا

عل�م  ف�ي  المتخصص�ون  يق�ول 
الجيوبوليتيك: أن الح�دود الجغرافية هي 
الش�اهد األكبر على ما يدور خلف أس�وار 
البلدان المتجاورة وفي ثغورها ومنافذها 
البري�ة، فالجغرافي�ا هي الش�اهد الذي ال 
يمك�ن تكذيبه. فالحدود التركية العراقية، 
والتركية السورية صارت هي البوابات التي 
ظلت مفتوحة على مصاريعها للدواعش، 
وهذا ما رصدته الصحف التركية نفس�ها، 
ونقلته الفضائيات األناضولية بكاميراتها 

المباشرة.
ب�ات واضح�اً أن أنقرة ه�ي العاصمة 
المراوغة التي تعهدت بضخ األوكس�جين 

اللوجس�تي لكل العملي�ات التخريبية التي 
ينفذه�ا الدواع�ش ف�ي المنطق�ة، وصار 
مش�اهدة  والدان�ي  القاص�ي  بمق�دور 
القواف�ل المحمل�ة بالم�ؤن والعتاد وهي 
تعب�ر الح�دود ف�ي طريقه�ا نحو س�هل 
نين�وى أو نحو الحس�كة. فاالردوغانيون 
الترخي�ص  عل�ى  حصل�وا  المتأس�لمون 
المس�بق م�ن قي�ادة الناتو لتوفي�ر الدعم 
المطل�ق ل�كل الخاي�ا اإلرهابي�ة العابثة 
ف�ي العراق وس�وريا. داللة ذل�ك أن حلف 
الناتو لم يعت�رض على أنقرة، ولم يمنعها 
من مواصل�ة ه�ذا االنفت�اح التعبوي مع 
الدواع�ش. فالتطني�ش هو الش�عار الذي 

رفعه االتحاد األوربي في تعامله الصريح 
م�ع البلدان الداعم�ة لإلره�اب. ولم تتلق 
تركيا أي رس�الة احتج�اج من أي عاصمة 
أوربي�ة تحذرها م�ن مغبة ه�ذا التصعيد 

اإلرهابي في الشرق األوسط.   
لك�ن الملف�ت لانتب�اه أن جماعتن�ا - 
وعل�ى الرغم من كل هذا الدمار والتخريب 
ال�ذي لحق بالعراق - لم تكن احتجاجاتهم 
الرس�مية ضد تركيا بالمس�توى الوطني 
الخروق�ات  حج�م  م�ع  يتواف�ق  ال�ذي 
األردوغاني�ة المنتهك�ة لس�يادة الع�راق. 
ب�ل لم تك�ن تل�ك االحتجاج�ات الخجولة 
معنون�ة مباش�رة إل�ى تركي�ا، فالجامعة 

العربية هي الوس�يط المتثاقل، الذي تلقى 
مذك�رة االحتج�اج بش�أن زي�ارة )أحمد 
داود أوغل�و( لمدين�ة كرك�وك العراقي�ة، 
وه�ي التي تلقت مذكرة االحتجاج بش�أن 
العملي�ات العس�كرية التركية ف�ي المدن 
العراقي�ة الش�مالية، لكن�ك لن تس�مع أي 
صرخة عراقية رس�مية مدوية وصريحة 
تته�م تركيا بمس�اعداتها العلنية لداعش. 
على الرغم من اعترافات الصحف التركية، 
واعتراف�ات االتحاد األوربي نفس�ه بهذه 
الحقائ�ق الت�ي ش�هدت عليه�ا الوقائ�ع 
الجغرافي�ة المثبت�ة في ذاك�رة الدعامات 
الحدودي�ة الفاصل�ة بين الع�راق وتركيا، 

وبين سوريا وتركيا.
كان�ت الجامع�ة العربي�ة ودودة ج�دا 
ف�ي تعامله�ا الحميم مع األت�راك، فأحمد 
بن حل�ي كان أقرب للتري�ك منه للتعريب، 
حتى األزهر نفسه لم يكّفر الدواعش ولم 
يشجب الدعم التركي لإلرهاب. والمضحك 
المؤيدي�ن  أن  األم�ر  ه�ذا  ف�ي  المبك�ي 
للدواع�ش من أصحاب العقول المش�فرة 
يس�تكثرون على الش�عب العراقي لجوءه 
إل�ى البلدان المجاورة والصديقة في تلقي 
الدع�م ال�ازم لمواجه�ة التم�دد التركي 
الداعش�ي. أغل�ب الظ�ن أنهم ل�ن يترددوا 
ف�ي االحتجاج على دفاعنا المش�روع عن 

أرضن�ا وعرضن�ا، وربما سيستش�هدون 
ف�ي مهاتراتهم بالوقائ�ع الجغرافية التي 
ش�هدت على تلقينا الدعم اللوجستي عبر 
منافذن�ا الجنوبي�ة م�ع الكوي�ت، أو عبر 
منافذنا الشرقية مع إيران، أو عبر منافذنا 
الش�حن  بخط�وط  المرتبط�ة  المينائي�ة 
البحري، أو عب�ر مطاراتنا المفتوحة على 

أجواء العالم كله. 
ف�كاب الدواع�ش له�ا اآلن أكث�ر من 
كالٍِب، وأكثر من سائس، وأكثر من مرّوض 
في هذا الظام العربي الذي عاد باألمة إلى 

الوراء، حتى لم يبق وراءها وراء.
والله يستر من الجايات

اجلغرافيا  أصدق  الشهود
كاظم فنجان احلاممي

أمريكا تستهدف االسالم: السامح بمسابقة لرسم ميسء 
ملقام النبي »ص«

   بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي خط�وة أخ�رى الس�تهداف الدين 
االسامي، تس�مح السلطات في الواليات 
المتحدة األمريكية بمسابقة جديدة قريباً 
حول رسم مس�يء لمقام النبي صلى الله 
علي�ه وآله في والية تكس�اس األمريكية، 
وسط اعتقاد الكثيريين بأن هذه المسابقة 

فكرة سيئة .
 أقيمت مس�ابقة مش�ابهة ف�ي والية 
تكس�اس قب�ل فت�رة قصي�رة، وش�هدت 
هجوما داميا أس�فر عن مقتل مس�لحين 
ح�اوال اس�تهداف الح�دث اعتراض�اً على 

المسابقة. 
كم�ا كان منظم المس�ابقة مس�تهدفاً 
من قب�ل أس�امة رحي�م، وال�ذي قتل في 
والية بوس�تن األمريكية خال األس�بوع 

الماضي.
أي  يتل�ق  ل�م  أن�ه  ديليم�وس  أوض�ح 
تعليقات من المجتمع اإلس�امي المحلي 
ع�ن المس�ابقة حت�ى اآلن. إال أن هن�اك 
الكثي�رون يعتق�دون أن ه�ذه المس�ابقة 

فكرة سيئة. 

وعل�ق إري�ك أديما أحد س�كان منطقة 
روشيس�تر في والي�ة تكس�اس، قائاً: “ 
ال أع�رف ما الهدف من محاولة اس�تفزاز 
ه�ذا النوع من العنف، هذا األمر سيس�بب 

مشاكل كثيرة”.
إال أن ديليموس عبر عن احتمال حدوث 
العن�ف قائ�ًا: “لن أل�وم نفس�ي لتنظيم 
المس�ابقة، بل سألوم أولئك الذين يريدون 

قتل الناس” .
ق�ال ديليموس إن�ه س�يعلن قريباً عن 
موقع المس�ابقة، كما أنه سيبدأ بتسجيل 
المتنافس�ين الراغبي�ن بالمش�اركة فيها 

قريباً خال هذا الشهر. 
داع�ش  م�ع  متعاطف�ون  وينش�ط 
التكفيري في الواليات المتحدة األمريكية، 
واستهدفوا في وقت سابق مواقع كثيرة، 
أس�فر عن مقتل منفذي هج�وم أو رجال 

األمن .
ويعتقد الكثيرون بان هكذا مناس�بات 
ف�ي كالوالي�ات المتح�دة األمريكية، هو 
اس�تهداف الدي�ن االس�امي م�ن خ�ال 
استفزاز مشاعرهم تجاه الرموز المقدسة 

تحت غطاء الديمقراطية .

   بغداد / المستقبل العراقي

عدا عن الدعم السعودي والقطري والتركي
واألردني واإلسرائيلي لمسلحي الجنوب السوري، 

كشفت صحيفة »واشنطن بوست« أن الـ»سي أي ايه« 
تنفذ برنامجا لدعم مقاتلي »الجبهة الجنوبية« كلفته 

مليار دوالر سنويا لوكالة االستخبارات المركزية 
األميركية )سي آي ايه( جيش يضم آالف المقاتلين 

المعارضين في سوريا

ً

   بغداد / المستقبل العراقي

زي�ن الع�راق تؤكد م�ن جديد أن 
تفاعل المشتركين والتواصل معهم 
عب�ر مختلف الوس�ائل هو أس�اس 
أي نج�اح أو إنجاز تحققه الش�ركة 
التي تحتف�ي ببلوغها حاجز الثاثة 
مايي�ن معج�ب من خ�ال صفحة 
زين العراق على فيس بوك. هذا ليس 
انجازا فريد من نوعه بل ش�راكة لم 
يشهد العراق مثلها من قبل، شراكة 
تعتم�د عل�ى التواصل الدائ�م لفهم 
المشترك وتقديم كل جديد ومبتكر 
في عالم االتصاالت، شراكة ال تقبل 
اال بالتأل�ق واالس�تمرار م�ن خال 
المتابع�ة وتوفير الحل�ول واعطاء 
كل مش�ترك فرص�ة التواص�ل مع 
العال�م وخ�ال احتف�ال الصفح�ه 
به�ذا االنجاز اعلنت عن مس�ابقات 

مظل�ة  تح�ت  س�تكون  ومفاجئ�ات 
“هاش�تاج” خ�اص لتل�ك االحتفالية 
ودع�ت  )# أكبر_3ائل�ة(  والموس�وم 
مش�تركيها  تفاع�ل  ال�ى  الصفح�ة 

ومعجبيه�ا وعلى صفح�ات التواصل 
االجتماعي.

ويؤكد فريق العمل المس�ؤول عن 
صفحة زين العراق على الفيس بوك أنه 

لوال تفاعل المشتركين وتواصلهم 
الدائم لم�ا اعتب�رت الصفحة من 
أكث�ر الصفح�ات نم�وا وتفاع�ا 
على ش�بكة اإلنترنت، وهو يعمل 
بش�كل مثابر طيلة الوقت لتقديم 
محتوى يليق بطموح كل مش�ترك 
ومعجب ويضيف الى حياته الجديد 
والمفيد. فاله�دف من الصفحة أن 
تصب�ح مرجعا لمش�اركة محتوى 

مبدع في كافة المواضيع.
وتعليقا على هذا الرقم القياسي 
الذي تس�جله صفحة زي�ن العراق 
عل�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
قال السيد حيدر عكاب – مدير أدارة 
االتص�ال المؤسس�اتي و العاقات 
العام�ة ف�ي زي�ن الع�راق “ نح�ن 
فخورون بم�ا حققه فريق التواصل 
االجتماع�ي ف�ي ش�ركتنا كما نحن 
فخ�ورون ونعت�ز بمعجب�ي صفحة 
زين الع�راق الذين يش�كلون عائلتنا 
الكبيرة..ونح�ن نقول ذلك  ونس�تمد 
قوتن�ا م�ن متابع�ة معجبين�ا عل�ى 
صفحتن�ا ونعده�م على اننا س�نبقى 

دائما  عند مستوى توقعاتهم وتقديم 
افض�ل الخدم�ات . اننا نعم�ل خدمة 
لكافة مشتركينا الذين هم في صميم 
اس�تراتيجية عملنا القائمة على فهم 
المستهلك وجعله محور اية خدمة او 
فكرة لتقديم افضل الخدمات واالكثر 
تطورا لنحقق لمشتركينا ما يطمحون 

اليه للتواصل مع العالم”
 ان صفح�ات التواصل االجتماعي 
اصبح�ت من اه�م القن�وات لاتصال 
الش�ركات  بي�ن  المعلوم�ات  ونق�ل 
التصني�ف  ه�ذا  ويعك�س  وزبائنه�ا 
للموق�ع الري�ادي ال�ذي تحتل�ه زين 
الع�راق الت�ي كان�ت أول م�ن وظ�ف 
التواص�ل االجتماع�ي ف�ي  ش�بكات 
الع�راق ف�ي مفه�وم التواص�ل م�ع 
الزبائ�ن وتوفي�ر مس�احة إفتراضية 
للتس�ويق التفاعل�ي و االجاب�ة ع�ن 
حض�ور  تعزي�ز  و  استفس�اراتهم، 
ومكان�ة العامة التجاري�ة باالضافة 
الى نشر الوعي حول مبادرات الشركة 
وبرامجها في المسؤولية االجتماعية 

والتنمية المستدامة.

تأكيدا للشراكة الفاعلة مع المشترك

ثالثة ماليني معجب عىل صفحة زين العراق عىل فيس بوك
ً
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املعارضة تريد »تربية« اردوغان قبل التحالفات

البشري ينفذ بجلده قبل اعتقاله يف افريقيا

»ال�سلطان« يهدد بانتخابات »مبكرة«

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

 يف وقلت تتجله فيله جهلود تشلكيل ائتلاف 
حكومي يف تركيلا نحو التشلنج، تركز احزاب 
املعارضلة على وقف تدخلات الرئيلس رجب 
طيب اردوغان باعتبارها غري دسلتورية يف هذا 

البلد الذي يمنح صاحيات محدودة لرئيسه.
وخلر حلزب اردوغلان، العداللة والتنميلة، 
االغلبيلة املطلقلة يف الربمللان اثلر االنتخابلات 
الترشيعيلة التي جرت يف السلابع من حزيران. 
وتبددت معهلا طموحات اردوغان يف توسليع 

سلطاته وتحويل الباد اىل نظام رئايس.
وقال زعيلم حزب الشلعب الجمهلوري حزب 
املعارضلة الرئيلي يف تركيا االثنلن إن مهمة 
تشلكيل الحكوملة الجديلدة يجلب أن تتوالها 
أحلزاب املعارضلة التي حصللت مجتمعة عى 

األغلبية يف الربملان.
وقلال كمال كيلجدار أوغللو يف مؤتمر صحفي 
إنه »من غري املقبلول« أن يكون الرئيس رجب 
طيلب إردوغلان طرفا سياسليا رئيسليا أثناء 
املحادثلات الخاصة بتشلكيل حكومة ائتافية 
وإنله يجلب أن يلتلزم بالحلدود التلي ينلص 
عليهلا الدسلتور.ولم يتوقف زعملاء االحزاب 
املعارضلة عن مطالبة اردوغلان بالتزام حدود 
صاحياتله، وطالبلوا ايضلا بفتلح تحقيقات 

جديلدة يف فضائلح الفسلاد التي تلورط فيها 
وزراء مواللون له.واالسلبوع املايض قال زعيم 
حزب الحركة القومية دولت بهجيل الذي انتقد 
تطلعلات اردوغان إلقامة نظام رئايس تنفيذي 
إن عى الرئيلس الرتكي »أن يظل داخل الحدود 
املتاحلة لله بموجلب الدسلتور«.واعاد رئيس 
اللوزراء احملد داود أوغلو تحذيلرات اردوغان 
ملن »حتميلة« االنتخابلات املبكرة اذا فشللت 
جهود التفاوض بن االحزاب لتشلكيل حكومة 
ائتافيلة ملع ان لم تبلدأ ولم يتلم تكليف داود 
اوغلو بإجرائها.وحاول حزب العدالة والتنمية 
االسلامي اللعلب على املخلاوف ازاء حكومة 
ائتافيلة معلددا االنجلازات التلي تحققلت يف 
ظلل حكومته »املسلتقرة«.وقال داود أوغلو يف 
مقابلة مع التلفزيون الرسمي األسبوع املايض 
»لقلد عارضنا دائما التحالفات. قلنا لجماعتنا 
انهلا ليسلت جيدة«.واضلاف ان »االتئافلات 
يف التسلعينات الحقلت اذى بالبلاد. قلنلا ان 
التحالفلات ليسلت جيلدة لكلن النلاس قالوا 
بامكانكم ان تقولوا هذا لكننا نفضل ائتافا«.

وقلال محللون ان حزب العدالة والتنمية يمكن 
ان يشكل فريقا واحدا مع الحزب القومي الذي 
حلل ثالثا يف االنتخابات، كما ان ائتافا واسلعا 
مع ثاني اكرب حزب )الشعب الجمهوري( يبقى 
امرا ممكنا.ويبدو، يف ظل مواقف االحزاب التي 

اعلنت خطوطها الحمراء، ان التحالف لن يكون 
امرا سلها. وسليكون التحالف معقدا نظرا ملا 
تخلل الحملة االنتخابية الرشسلة من شلتائم 
مريلرة بلن قلادة االحلزاب.ويف هذا السلياق، 
قال فاتح غورسلول من جامعة اسلطنبول ان 
»ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديموقراطية، 
ان  تركيا«.واضلاف  يف  الضعلف  ملن  تعانلي 
»الخطاب العدائي للقادة السياسلين يشلكل 
العائلق االكلرب امام قيلام ائتاف«.لكلن عددا 
من املحللن يعتربون انه ليس هناك اي سلبب 
دائم لتكلون التحالفات ذات دالالت سللبية يف 
تركيا.وقال سلريكان دمريتلاش، مدير مكتب 
أنقرة يف صحيفة حرييت ان »االئتاف بالنسبة 
لحلزب تركلي يبقلى مرادفلا للتنلازالت لكن 
القلوى الصناعية الكربى مثلل املانيا تحكمها 
التحالفلات منلذ زمن طويلل«.يف غضون ذلك، 
قلال معلقلون مواللون للحكوملة ان ائتافلا 
ضعيف االداء يمكن ان يغري الناخبن بالعودة 
اىل خيلار حكلم حلزب العداللة والتنمية، وهو 
هلدف اردوغان عى ما يبدو.وأنهت االنتخابات 
اكثر من عرش سلنوات من حكم الحزب الواحد 
لتوجله رضبة لطموحلات اردوغلان يف إقامة 
نظلام رئلايس عى النملط األمريكلي وأغرقت 
تركيلا يف حاللة ملن الغملوض السليايس للم 

تشهدها منذ التسعينات.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

عملر  السلوداني،  الرئيلس  غلادر 
البشري، املطلوب محاكمته الرتكاب 
إفريقيلا،  جنلوب  حلرب،  جرائلم 
بشلأن  محكملة  لحكلم  اسلتباقا 

مذكرة دولية العتقاله.
وكان من املقلرر أن تصدر محكمة 
بريتوريا العليا قرارا يتعلق بوجوب 
تسلليم البشلري ملحكملة الجنايات 
الدولية التي تتهمله بجرائم حرب، 

أو عدم تسليمه.
وقال قايض املحكمة إن عدم القبض 
عى الرئيس السوداني عمر البشري 
فيه انتهاك لدسلتور البلاد. وانتقد 
الحكوملة ألنهلا سلمحت للرئيس 

السوداني بمغادرة الباد.
وأرجأت جلسة االستماع التي كانت 

ستقرر أمر القبض عى البشري.
البشلري يحلر يف  الرئيلس  وكان 
جوهانسلبريغ مؤتمر قمة االتحاد 

اإلفريقي.

وسيعقد مؤتمر صحفي عند وصول 
العاصملة السلودانية،  البشلري إىل 

الخرطوم.
وكان قلاض قد منع البشلري األحد 
من مغادرة الباد حتى يبت يف طلب 

للقبض عليه.
البشلري بارتلكاب جرائلم  ويتهلم 
اإلنسلانية،  حلرب، وجرائلم ضلد 
وإبلادة جماعيلة خلال الرصاع يف 

دارفور.

نحلو  إن  املتحلدة  األملم  وتقلول 
300.000 شخص قتلوا يف السودان، 
وإن أكثر من مليوني شلخص فروا 
من منازلهم خلال القتال الذي بدأ 

يف عام 2003.
وتتهم قلوات الحكومة السلودانية 
معهلا،  متحالفلة  ومليشليات 
باسلتهداف املدنيلن ملن األفارقة 

السود يف قتالها للمتمردين.
ويقول املحامي الذي يمثل حكومة 
جنوب إفريقيا يف جلسلة استماع يف 
املحكمة العليا يف بريتوريا، إن اسم 
البشري ال يوجد ضمن قائمة أسماء 
الركاب الذين أقلعوا يف وقت سابق.

لكلن وزير اإلعلام السلوداني قال 
لوكاللة رويلرتز لألنبلاء إن طائرة 
الرئيس البشلري يتوقلع هبوطها يف 
الخرطوم يف حوايل 18:30 بحسلب 

التوقيت املحيل.
وقال األمن العام لألمم املتحدة، بان 
كي مون، االثنن إن مذكرة محكمة 
على  للقبلض  الدوليلة  الجنايلات 

البشلري يجب عى البللدان املنضمة 
إىل املحكمة تنفيذها.

ونظرا ألن جنلوب إفريقيا عضو يف 
املحكمة، يتوجب عليها القبض عى 
أي شلخص وجهلت إليله املحكمة 

تهما.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد 
أصدرت قبلل قمة االتحاد اإلفريقي 
بيانلا صحفيلا حثت فيله حكومة 
جنوب إفريقيا عى »أال تدخر جهدا 

لضمان تنفيذ مذكرة القبض«.

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السيد  )حبيب 
جابلر فاضلل(   اللذي يطلب فيله تبديل 
اللقلب    من  )دورسي (  اىل )املحمداوي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسله 
سلوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احلكام امللادة 21 ملن القانلون االحوال 

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

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السيد  )شاكر 
هلادي طاللب ديلراوي(   اللذي يطللب 
فيله تبديلل اللقلب    من  )ديلراوي (  اىل 
)املوسلوي( فمن لديه اعلرتاض مراجعة 
هلذه املديرية خال ملدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سلوف تنظر هذه املديرية 
يف الطللب وفلق احلكام امللادة 21 ملن 
القانلون االحلوال املدنية رقم 65 لسلنة 

1972 املعدل.
اللواءتحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
قدمت املدعية انوار عباس رومي  طلبا 
تروم فيه تبديل اسلم ابنها  من بكر إىل 
ايملن فمن لديه اعلرتاض عى الدعوى 
مراجعلة هلذه املديريلة خلال ملدة 
اقصاهلا عرشة ايام وبعكسله سلوف 
ينظلر بالدعوى وفق احلكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

دعوة دائنن
انلي املحامي عبد الحسلن مطلرود عبد 
لرشكلة  املصفلي  الخزرجلي  الحسلن 
الوسليط االول لوساطة التامن املحدودة 
ادعو كل من له حلق او دين عى الرشكة 
اعلاه مراجعتلي على العنلوان التايل – 
بغداد – الكرادة م 905 ز 1 مبنى 8 خال 
مدة علرشة ايام من تاريخ النرش وخاف 

ذلك يسقط حق الدائن باملطالبة .
املصفي املحامي

الحسلن  عبلد  مطلرود  الحسلن  عبلد 
الخزرجي

فقدان
فقلللدت  منللللي هوية 
عليل  )محملد  الطاللب 
ملن  والصلادرة  خنجلر( 
الكليلة التنقيلة االدارية  ل 
برصة قسلم تقنيات ادارة 
العمليلات على ملن يعثر 
عليهلا تسلليمها اىل جهلة 

االصدار

فقدان
هويلة  منلي  فقلدت  
الله  الطاللب )بلدر عبلد 
جابر( الصادرة من املعهد 
قسلم  بلرصة  ل  التقنلي 
يعثر  الكهربلاء عى ملن 
اىل جهة  عليها تسلليمها 

االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية املوظف 
ملن  الصلادرة  الوزاريلة 
املنتوجات  توزيلع  رشكة 
النفطيلة باسلم )حاملد 
عبلد اللله عيل (على من 
يعثلر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان 
هويلة  منلي  فقلدت  
غرفلة تجلارة البلرصة 
باسلم )حسلن نلارص 
امدهليل( عى ملن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
سلنوية  منلي  فقلدت  
 66478 املرقملة  السليارة 
برصة خصويص والصادرة 
من مديرية ملرور البرصة 
هليلل  ريلاض  باسلم) 
الزم( عى ملن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فقلدت هويلة الطاللب) 
 ) عبلاس  بشلري  انلس 
التكنولوجيلة  الجامعلة 
قسلم  الرابعلة  املرحللة 
السيطرة  والنظم عى من 
يعثلر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
هويلة  منلي   فقلدت   
شلاكر  )حيلدر  الطاللب 
ملن   الصلادرة  زغلري( 
كليلة  بغلداد  جامعلة 
املرحلة  السياسية  العلوم 
الثانيلة   على ملن يعثر 
اىل جهة  عليها تسلليمها 

االصدار.

فقدان
املرقلم  امانلات  وصلل  فقلد 
 2008  /  3  /  4 يف   32905
بمبلغ قلدره 3000000 ثاثة 
مايلن دينلار علن املعلرض 
لبيع الزهور يف سلاحة النرص 
للمسلتأجر ظافر محمد ودود 
فملن يعثلر عليه تسلليمه إىل 

جهة االصدار .

فقدان
فقد وصلل املرقلم 2429 يف 2 
/ 11 / 2011 بمبللغ قلدره 
1380000 مليلون وثاثمائلة 
وثمانون الف دينار عن املشتل 
املرقلم 276 / عطيفية محلة 
بأسلم  املطلار  شلارع   403
علادل فريد حسلن عبد فمن 
يعثلر عليله تسلليمه إىل جهة 

االصدار .

فقدان
فقلد وصلل ايجلار املرقم 
24246 يف 19 / 4 / 2012 
 7200000 قلدره  بمبللغ 
سبعة ماين ومائتان الف 
دينار بأسلم / علادل فريد 
حسن عبد فمن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة االصدار .

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السليد  )عادل 
هلادي طاللب ديلراوي(   اللذي يطللب 
فيله تبديلل اللقلب    من  )ديلراوي (  اىل 
)املوسلوي( فمن لديه اعلرتاض مراجعة 
هلذه املديرية خال ملدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سلوف تنظر هذه املديرية 
يف الطللب وفلق احلكام امللادة 21 ملن 
القانلون االحلوال املدنية رقم 65 لسلنة 

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

اعان
بنلاء على الطللب املقلدم من السليدة  
)رحلاب شلهاب فنلدي(   التلي تطلب 
فيله تبديل اللقب    من  )املنتفكي (  اىل 
)العصيبي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطللب وفلق احلكام امللادة 21 من 
القانلون االحوال املدنية رقم 65 لسلنة 

1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السليد  )اسعد 
رجب صايف(   الذي يطلب فيه تبديل اللقب    
ملن  )الحلفي (  اىل )اليارسي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هلذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 ملن القانون االحلوال املدنية رقم 65 

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

اعان
قدم املدعي سفيان ربيع عبد الله  طلبا 
يروم فيه تبديل اسلمه من سلفيان إىل 
عليل فمن لديله اعرتاض على الدعوى 
مراجعلة هلذه املديريلة خلال ملدة 
اقصاهلا عرشة ايام وبعكسله سلوف 
ينظلر بالدعوى وفق احلكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعان دعوة دائنن
انلي املصفي اركان مالك عبد عيل 
لرشكلة البسلاط االخلر للنقل 
العام املحدودة ادعو كل من له حق 
او دين على الرشكة مراجعة عى 
العنوان التايل – بغداد الصالحية م 

222 ز 33 د 1 .
املصفي
اركان مالك عبد عيل

فقدان
فقد مني وصلل بأسم )حسن 
الوصل  فليلح محسلن( رقلم 
 /9  /19 بتاريلخ   )892190(
مديريلة  ملن  الصلادر   2011
دائلرة بلدية بدرة ملن امانات 
مزايلدة مقهى رقلم 75، فعى 
ملن يعثلر عليهلا تسليمها اىل 

جهة االصدار.

اعـالن
اىل/ مساهمي رشكة سما بغداد للتحويل املايل )مساهمة خاصة( 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
استناداً الحكام قانون الرشكات رقم21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقلرار مجلس االدارة املؤرخ يف 2015/5/24 ير دعوتكم لحضور 
اجتملاع الهيئلة العامة الذي سليعقد يف السلاعة العلارشة صباح 
يلوم الخميس 2015/7/9   يف قاعة مرصف علرب العراق الكائن يف 
بغلداد- العلوية – مقابل بدالة العلوية محلة 903 شلارع 99 مبنى 

222/192 ملناقشة جدول االعمال التايل :-
1.  مناقشلة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 2015/12/31 

واملصادق عليها
2. مناقشلة تقرير مراقب الحسلابات حول امليزانية للسلنة املالية 

املنتهية يف 2015/12/31 واملصادق عليها
يف  املنتهيلة  املاليلة  للسلنة  الختاميلة  الحسلابات  مناقشلة   .3

2015/12/31 للرشكة واملصادق عليها 
4. تعين مراقب حسابات للرشكة لسنة 2015 وتحديد اجوره 

5. مناقشلة زيلادة رأس مال الرشكلة ملن ) 30.000.000.000( 
ثاثون مليار دينار عراقي اىل )45.000.000.000( خمسة واربعون 
مليلار دينار عراقي وفق احكام املادة 55/ اوالً من قانون الرشكات 

النافذ 
6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة الرشكة 

راجلن الحضور اصاللة اوانابة اووكالة الغلري بموجب صك االنابة 
اوالغلري بموجب وكالة مصدقة من كاتلب العدل مع مراعاة احكام 
املادة 91 من القانون اعاه ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 
يؤجلل االجتماع ليوم الخميس 2015/7/16 يف ذلك الزمان واملكان 

اعاه 
رئيس مجلس االدارة

فقدان
فقلدت  مني املستمسلكات التالية باسلم 

املواطن )عاء الدين هيال نور( 
1ل بلاج الرقيلب االيل الصادر ملن الرشكة 

العامة لصناعة البرتوكيمياويات  برصة 
2ل هويلة املوظلف الوزارية الصلادرة من 

وزارة الصناعة واملعادن
3ل اجازة السلوق الخصويص الصادرة من  

مديرية املرور البرصة
على من يعثلر عليهلم تسلليمهم اىل جهة 

االصدار

تدعلو املديرية العامة ملشلاريع انتاج الطاقة الكهربائية احدى تشلكيات وزارة 
الكهربلاء اللرشكات  واملكاتلب ملن ذوي الخلربة واالختصلاص للمشلاركة يف 
املناقصلة ذات العلدد 2015/4 والخاصلة بل )اعملال النقلل الجماعي ملرشوع 
سلاحات الخزن ملوقعي )البرصة  ل خور الزبري( علما ان الكلفة التخمينية لليوم 
الواحد )925,000دينار( تسلعمائة وخمسلة وعرشون اللف دينار وعليه تكون 
الكلفة التخمينية االجمالية )166,500,000 دينار( مائة وسلتة وستون مليون 

وخمسمائة الف دينار ال غري واليام العمل الفعلية فقط.
فعلى الراغبن باملشلاركة تقديم عطاءاتهم عى املناقصلة املذكورة اعاه والتي 
يمكن الحصول عى مواصفاتها ورشوطها من قسلم الشلؤون التجارية يف مقر 
املديرية الكائن يف الباب الرشقي قرب ساحة الخاني لقاء مبلغ قدره )25,000( 
فقط خمسلة وعرشون الف دينار غري قابل لللرد عى ان يرفق مع العطاء وصل 
قبض رشاء املناقصة وشهادة االعفاء من الريبة مع تامينات اولية قدرها %2 
ملن قيمة الكلفة التخمينية بموجب صك مصدق او خطاب ضمان من املصارف 
املعتمدة  لدينا وتوضع جميعها داخل ظرفن مغلقن ومختومن احدهما عرض 
تجاري واالخر عرض فني يف صندوق العطاءات يف مقر املديرية مدون عليه اسم 
املناقصة وتاريخ  الغلق علما ان اخر موعد لقبول العطاءات سليكون يف الساعة 
)1( ظهرا ليوم )االربعاء( املوافق 2015/6/24 وسيهمل كل عطاء غري مستويف 
لللرشوط او يرد بعلد تاريخ الغللق واملديرية غري ملزمة بقبلول اوطأ العطاءات  
ويتحمل من ترسلو عليه املناقصة اجور نرش االعان لخمس صحف  الخر اعان  
علما ان الهوية املطلوبة لاشرتاك باملناقصة )هوية غرفة تجارة تعهدات نقل +  
هوية اتحاد الناقلن العراقين( عى ان تكون الهوية مجددة ونوع باستك ونافذة 
مع جلب النسلخة االصلية من الهوية عند رشاء املناقصة ويمكنكم االطاع عى 

تعليمات ورشوط املناقصة عى موقع االنرتنيت.
www.gepp.moelc.gov.iq

عـ/املدير العام

مجلس القضاء االعى
محكمة بداءة البرصة

العدد: 862/ب/2014   
التاريخ: 15 / 6 / 2015 

اعان
املدعيان / 1 ل محمد جرب عبيد

2 ل عفره خنجر كاظم
املدعلى عليهلم : 1 ل مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته بالنسلبة  للقارصين مهدي وواثق وزمن ودنيا 

ابناء جرب عبيد
2 ل حمدية خابط اصالة عن نفسها وحسب وصايتها عى القارصين املذكورين اعاه

3 ل كريم وخديجة وزينب ابناء جرب عبيد 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار   2071 / 12799 الرباط الكبري   مساحته 290م2  وهو عبارة عن دار سكن 
تقع يف منطقة الجمعيات بالقرب من سلاحة الصاة وعى شاعر فرعي مبلط مؤلفه من طابقن االريض يحوي 
حديقة امامية وطارمه وغرفة اسلتقبال وهول داخيل وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي الطابق الثاني 
يحوي ثاث غرف نوم البناء من الطابوق ومسلقف بالكونكريت املسللح درجه عمرانه جيدة  مشلغول من قبل 
املدعلي واملدعى عليها خديجة جرب والتي ترغب بالبقاء كمسلتأجرة بعد البيلع فمن له  رغبة   بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة ثاثمائة وسبعون مليون 
وسلبعمائة وخمسلون الف دينار  بصك مصدق المر  هذه املحكمة     وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من 

ظهر  اليوم الثاثن   التايل  للنرش  واجور املناداة عى املشرتي.  
القايض
ليث جرب حمزة

رقم االخطار
2015/459

اعان
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهلم الهلارب  )الرشطلي سلام شلال منسلف  (  املنسلوب اىل    
مديرية رشطة محافظة البرصة     ملا كنت متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د 
رقلم 14  لسلنة 2008   لغيابلك عن مقر عملك ملن تاريخ 2014/6/4       

ولحد االن   
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعان عى ان تحر 
امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خال مدة 
ثاثلون يوما من تاريلخ تعليق هذا االعان يف محلل اقامتك وتجيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجلز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن العمومين 
القلاء القبض عليلك اينما وجدت وتسلليمك اىل اقرب سللطة حكومية 
وإلزام االهلين الذين يعلملون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
محكمة بداءة املعقل

العدد / 98/ب/2015
التاريخ / 2015/5/24

اعان
املدعية / ورده جاسم عيىس

املدعى عليهم / 1 ل وليد حمدان وادي   2 ل نوال حمدان وادي
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية  العقار 225/80 املاجدية مساحته 200م2 وهو 
عبارة عن دار سلكن تقع يف منطقة املاجدية / حي الشلهداء مقابل مدرسة الرباعم 
واللدار مؤلفلة كراج وديوانية )اسلتقبال( وغرفتن منام  وهول والدار مشليدة من 
البلوك ومسقفة بالكونكريت املسلح وهي قديمة فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف 
قرص القضاء االعى يف تمام السلاعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثاثن التايل لنرش 
االعان مسلتصحبن معهم التامينلات القانونية والبالغه خمسلة وثمانون مليون 

دينار وبصك مصدق.
مشغولة من قبل الرشيك وليد حمدان الذي يرغب بالبقاء بالعقار بصفة مستأجر.

القايض
مصطفى شاكر عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
العدد / 2015/127

التاريخ /2015/6/10
اعان

تبيع هذه املديرية السليارة املرقمة )347635/ بغلداد(  والعائدة للمدين 
)رشليد محمد سلعيد( لقلاء طلب الدائن )سلعد جاسلم احملد( والبالغ 
)7700000 سبعة ماين وسبعمائة الف ( باملزايدة العلنية فعى الراغبن 
باللرشاء الحضور املام هذه املديرية خلال عرشة ايام  ملن اليوم التايل 
للنرش مستصحبن معهم 10% من القيمة املقدرة ومن ترسو عليه املزايدة 
يتحمل اجور الداللية والعان علما ان يكون البيع يف السلاعة الثانية عرش 

ظهرا.
املواصفات :

رقم السيارة : 347635 / بغداد
نوعها : مرسيدس  صالون موديل 1991

 الحالة العامة : جيدة
القيمة املقدرة : 6500000 ستة ماين وخمسمائة الف دينار

املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع انتاج الطاقة

اعالن املناقصة املرقمة 2015/4الكهربائية
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كركوك تعلن تسويق 183 ألف طن من احلنطة والشعري

   بغداد/المستقبل العراقي

كشفت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس االثنين، عن 
توق�ف 8400 قرض مخصصة للعاطلين ضمن مش�روع التخفيف 
م�ن الفقر من�ذ العام الماض�ي 2014، فيما عزت الس�بب إلى عدم 
تخصي�ص المبالغ الالزم�ة لها ضمن موازنتي ذل�ك العام أو العام 

الحالي 2015.
وق�ال المدير الع�ام لدائرة القروض والمش�اريع ف�ي الوزارة 
رياض حس�ن، إن “لدى ال�وزارة العديد من برام�ج منح القروض 
للعاطلي�ن المس�جلين لديه�ا”، مبين�اً أن “ال�وزارة اش�تركت في 

مشروع التخفيف من الفقر التي تديره وزارة التخطيط”.
وأضاف حس�ن، أن “الوزارة هيأت 8400 قرض منذ المباش�رة 
بمش�روع التخفيف ع�ن الفقر عام 2014، لكنه�ا ما تزال متوقفة 
بس�بب عدم تخصيص األموال الالزمة لها ضمن موازنتي العامين 
المنصرم والحالي”، مبدياً “اس�تعداد الوزارة إطالق تلك القروض 
حال وصول المبالغ الالزمة لها، بما يس�هم في زيادة فرص العمل 

وتقليل نسبتي الفقر والبطالة في المجتمع”.
أطلق�ت  ق�د  االجتماعي�ة،  والش�ؤون  العم�ل  وزارة  وكان�ت 
خالل أي�ار 2015، قروضاً قميتها عش�رة ماليين دين�ار للعاطلين 
المس�جلين لديها، البالغ عددهم 3300 ش�خص، مبين�ة أنها تمثل 
الوجبة العاش�رة، حيث منحت قبلها تس�ع وجبات منذ عام 2014 

المنصرم.

العمل تشكو توقف 8400 قرض ضمن 
مرشوع ختفيف الفقر

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل، أمس االثنين، 
تحقي�ق أرباح مالية فاق�ت المليارين 
ونص�ف المليار دينار خالل الخمس�ة 
أشهر الماضية، فيما أكدت مساهمتها 
بالنق�ل المجان�ي بش�كل فّع�ال بنقل 
متطوع�ي الحش�د الش�عبي ونازحي 
المناسبات  الرمادي والمشاركين في 

الدينية.
له�ا  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
،تلقته”المستقبل العراقي”, إنه وبعد 
توجيه وزير النق�ل باقر جبر الزبيدي 
بتحويل ش�ركات الوزارة من خاسرة 
إل�ى رابح�ة, ف�ان “الش�ركة العام�ة 
ال�وزارة  ف�ي  والوف�ود  للمس�افرين 
حقق�ت أرباح�اً مالية بلغ�ت مليارين 
و585 مليون�اً و560 ألفاً و659 ديناراً 
خ�الل الم�دة الممت�دة م�ن األول من 
شهر كانون الثاني 2015 وحتى نهاية 
ش�هر أيار الماضي”.وأك�دت الوزارة، 
أن “الشركة ساهمت بشكل فعال في 
النقل المجاني ال�ذي يفرضه الواجب 
الوطن�ي م�ن خ�الل نق�ل متطوع�ي 
الحش�د الش�عبي ونازح�ي الرم�ادي 
والمشاركين في المناسبات الدينية”.

وكان�ت وزارة النق�ل أعلن�ت، في 
)24 ش�باط 2015(، تس�جيل ارتفاع 
ف�ي إيرادات بعض تش�كيالت الوزارة 
لشهر كانون األول، وفيما أشارت إلى 
أن ش�ركة الخطوط الجوي�ة العراقية 
حقق�ت زي�ادة بنس�بة %26 نتيج�ة 
موسم السياحة الدينية، أكدت سعيها 
اج�ل  م�ن  تش�كيالتها  أداء  لتفعي�ل 
تحويلها إلى شركات رابحة تسهم في 
دع�م الموازن�ة العامة.ف�ي الغضون, 

كشفت الشركة العامة لسكك الحديد، 
أم�س االثني�ن، عن ق�رب االنتهاء من 
تنفيذ مشروع ربط محافظتي كربالء 
الجنوبي�ة. بالمحافظ�ات  والنج�ف 
وق�ال مدير عام الش�ركة س�الم جبر 
، إن “ال�وزارة اوع�زت ال�ى الش�ركة 

الى قبول عروض الش�ركات المحلية 
واالجنبي�ة م�ن اج�ل تنفيذ مش�روع 
كرب�الء  محافظت�ي  يرب�ط  س�ككي 
الجنوبي�ة”،  بالمحافظ�ات  والنج�ف 
مبين�ا ان “الفكرة من المش�روع هو 
تخفيف الزخم على هذه المحافظتين 

خ�الل مواس�م الزي�ارات المليونية”.
واض�اف ان “المش�روع ل�م يت�م من 
ام�وال الموازن�ات، وانم�ا م�ن خالل 
نظام الدفع باآلجل، بس�بب ما تعانيه 
الدولة م�ن ضائقة مالي�ة”، الفتا الى 
ان “الشركة ستدرس العروض بشكل 

دقيق”.وأكد جبر ان “الخط سيبدأ من 
خ�ط أم قصر مرورا بخط الش�المجة 
� البصرة امتدادا بمحافظة الس�ماوة 
النج�ف  محافظت�ي  عن�د  لينته�ي 
وكربالء”، مؤكدا “ق�رب االنتهاء من 

تنفيذ المشروع”.

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة زراع�ة كرك�وك، أمس 
االثني�ن، ع�ن تس�ويق 138 أل�ف طن من 
محصول�ي الحنطة والش�عير لس�ايلوات 

مبين�اً  المحافظ�ة،  ف�ي  التج�ارة  وزارة 
تس�ويق  ف�ي  مس�تمرين  الفالحي�ن  أن 
المحصولين وفق الخطة المعدة لهم.وقال 
مدي�ر الزراعة مهدي مب�ارك ، إن “زراعة 
كركوك س�وقت 130 ألف طن من الحنطة 

وثمانية أطنان من الش�عير إلى س�ايلوات 
وزارة التج�ارة ف�ي محافظ�ة كرك�وك”.

وأضاف مبارك أن “هناك انس�يابية عالية 
في تسليم وتسلم المحصولين المسوقين 
إلى س�ايلوات المحافظة”، مش�يراً إلى أن 

“الفالحين مس�تمرين في تسويق اإلنتاج 
للحنطة والشعير، وفق الخطة المعدة لهم 
من قبل اللجنة الزراعية العليا في محافظة 
كركوك”.يذك�ر أن محافظة كركوك )نحو 
250 ك�م ش�مال العاصم�ة بغ�داد( تعتبر 

واح�دة م�ن أكب�ر المحافظات الش�مالية 
المنتجة لمحصولي الحنطة والشعير بعد 
نين�وى، إال أن اإلنت�اج فيها ش�هد تراجعا 
بعد عام 2003 بسبب قلة مياه الري وعدم 

هطول األمطار بكميات مناسبة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التربية، أمس االثنين، ان درجة القبول 
في مدارس المتميزين للعام الدراس�ي المقبل س�تكون 
الحد األدنى 95بالمئة، مش�يرة إل�ى أن الطالب المتقدم 
للقبول س�يؤدي اختب�ارا في الذكاء واختب�ارا تحصيليا 
في مواد الصف الس�ادس االبتدائي. وقال وكيل الوزارة 
للشؤون الفنية إبراهيم حسن عبد ولي في بيان صحفي 
أن “اللجن�ة المش�كلة لوضع ضوابط القب�ول ارتأت ان 
تك�ون درجة القبول ف�ي مدارس المتميزي�ن وثانويات 
كلي�ة بغداد للعام الدراس�ي 2016-2015 هي 95بالمئة 
صع�ودا، أي يكون مجموع الدرجات )760( للمس�لمين 
و)665( لغير المس�لمين”، مش�يرا الى انه “تم مطابقة 
مع�دالت هذا العام م�ع الطاقة االس�تيعابية للمديريات 
ووجدن�ا ان هذا المعدل هو األنس�ب للقب�ول”. وأضاف 
عب�د ول�ي ان “التقديم للقب�ول في م�دارس المتميزين 
وثانويات كلية بغداد س�يبدأ ي�وم االثنين الموافق ال�22 
م�ن حزيران الحالي، وينتهي مع نهاية الدوام الرس�مي 
لي�وم الخمي�س الموافق التاس�ع م�ن تم�وز المقبل”، 
مبينا انه “يحق للطلبة الراس�بين في السنوات السابقة 
والناجحي�ن هذا الع�ام بالتقديم عل�ى ان يكونوا ضمن 
الس�ن النظامي للمدارس الثانوي�ة، وبعد تأدية االختبار 
ف�ي الذكاء واالختبار التحصيلي في مواد )اللغة العربية 
واالنكليزي�ة والرياضي�ات والعل�وم( من م�واد الصف 
السادس االبتدائي” . ويتراوح القبول في هذه المدارس 
بين س�نة وأخرى على ان�ه ال يقل المع�دل عن ال�90% 
وق�د يصل ال�ى 95 %،حي�ث يخض�ع الطالب بع�د ذلك 
الختبار ألربع مواد أساس�ية وه�ي العربي واالنكليزي 

والرياضيات والعلوم، إضافة إلى اختبار الذكاء.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية، امس االثنين، عن 
إعادة ربط وتشغيل الوحدة األولى بمحطة الناصرية البخارية 
بطاقة 100 ميغا واط.وق�ال مدير إنتاج الطاقة جمال غالم، 
إن “الم�الكات الفني�ة والهندس�ية في المديري�ة تمكنت من 
إعادة ربط تشغيل الوحدة األولى بمحطة الناصرية البخارية 
بطاق�ة 100 ميغ�ا واط بع�د توقف ع�دة أيام إلج�راء أعمال 
الصيان�ة عليها”. وأضاف غ�الم، أن “المحط�ة اوقف العمل 
فيها اضطراريا في وقت س�ابق بس�بب تدني مستوى المياه 
ف�ي نهر الف�رات وتجمع األطي�ان والقواقع ف�ي المضخات 
ومنظومة التبريد والمكثفات وإجراء أعمال الصيانة عليها”.

يذك�ر أن مديرية أنتاج الطاق�ة الكهربائية محافظة ذي قار، 
أعلن�ت في )11 حزيران 2015( عن إطفاء الوحدة األولى في 
محطة الناصرية البخارية، بسبب انخفاض مناسيب ورداءة 
م�اء نه�ر الفرات، مؤك�دة أن المديرية س�تعمل عل�ى إجراء 

عملية صيانة للوحدة وإعادة تشغيلها.

الرتبية حتدد درجة القبول
يف املدارس املتميزة

تشغيل الوحدة األوىل يف حمطة
ذي قار البخارية

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، 

أم�س االثنين، ع�ن اعتق�ال عصابة متخصصة بس�رقة 

الس�يارات في بغداد، مش�يرا إل�ى أن العصاب�ة اعترفت 

بسرقة 55 سيارة في الرصافة. 

وق�ال معن في بي�ان صحفي، إن “مديري�ة مكافحة 

س�رقة الس�يارات الرصافة التابعة لمديرية أجرام بغداد 

تمكنت من اعتقال عصابة متخصصة بس�رقة السيارات 

من خالل متابعة ميدانية”. 

وأض�اف العمي�د مع�ن أن “أف�راد العصاب�ة اعترفوا 

بس�رقة خمسة وخمسين سيارة في جانب الرصافة من 

بغداد”. 

يذكر أن األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية تقوم 

بعمليات دهم وتفتيش بشكل شبه يومي، وتعمل خاللها 

على اعتقال أش�خاص متهمين بقضايا جنائية وإرهابية 

وتفكيك عصابات للخطف وتسليب المواطنين.

اعتقال عصابة رسقت 55 عجلة
يف الرصافة

التجارة تعلن إيقاف ارتفاع أسعار املواد الغذائية
    بغداد/المستقبل العراقي

اتخ�اذ  التج�ارة  وزارة  أعلن�ت 
إجراءات مختلفة لتجهي�ز المواطنين 
بمفردات البطاقة التموينية قبل شهر 
رمض�ان المب�ارك للح�د م�ن ارتفاع 
األسعار وتوفير هذه المفردات للعائلة 

العراقية.
وق�ال وزير التج�ارة مالس محمد 
عب�د الكري�م في بي�ان صحف�ي, ان” 
م�الكات ال�وزارة في ش�ركات الغذاء 
ب�دأت من�ذ اش�هر بتوفي�ر مف�ردات 
منتظ�م  بش�كل  التمويني�ة  البطاق�ة 

اله�دف  برنام�ج  حس�ب  وتوزيعه�ا 
منه منع ارتفاع األس�عار في الس�وق 
ف�ي  العوائ�ل  ومس�اعدة  المحلي�ة 
الحص�ول على ه�ذه المف�ردات خالل 

الشهر الفضيل”.
وأضاف أن” ال�وزارة وزعت جميع 
التموينية لألش�هر  البطاقة  مف�ردات 
الماضي�ة م�ن الع�ام الحال�ي دون أن 
المالي�ة  التخصيص�ات  بقل�ة  تتأث�ر 
نتيج�ة الظ�روف المالي�ة الت�ي تم�ر 
به�ا البالد فض�اًل عن قيامه�ا بتجهيز 
العوائل النازح�ة من المحافظات التي 
تش�هد تطورات أمنية إلى المحافظات 

الجديدة التي يسكنون فيها”.
وأش�ار عبد الكريم إل�ى أن” وزارة 
التج�ارة تعاقدت مع ش�ركات عالمية 
لغ�رض توريد المف�ردات الغذائية من 
أفضل المناشئ , واس�تطاعت تجهيز 
م�واد الطحين والس�كر والرز والزيت 
بش�كل منتظ�م ول�م يس�جل لدينا اي 
حال�ة تقصير ف�ي جمي�ع محافظات 
الب�الد باس�تثناءات بس�يطة تعاملن�ا 
معها بشكل س�ريع وساهمنا في حل 
المش�اكل العالقة الت�ي تحصل هنا او 
هن�اك نتيج�ة الظ�روف األمني�ة التي 

تعيشها البالد”.

النقل حتقق أرباحًا تفوق ملياري دينار ونصف خالل مخسة أشهر

رشكات القطاع املختلط تقيم مؤمترها االول

البيئة تؤكد خلو منطقة القاهرة يف بغداد من التلوث باإلشعاع

   بغداد/المستقبل العراقي

أقام�ت ش�ركات القطاع 
الصناعي المختلط مؤتمرها 
األول لدعم الصناعة الوطنية 
والتعري�ف بهوية الش�ركات 
في ه�ذا القطاع ال�ذي يضم 
مختل�ف  ف�ي  )17(ش�ركة 
االلكترونية  منه�ا  المجاالت 
الخفيف�ة  والصناع�ات 
والصناع�ات  واإلصب�اغ 
واإلنش�ائية  الكيماوي�ة 
والمعدنية والهندسية إضافة 
إلى شركات في مجال صناعة 

الجاه�زة واألدوية  األلبس�ة 
واللقاحات.

وق�ال احم�د عب�د الرافع 
ش�ركة  مدي�ر  العريب�ي 
أن  االلكتروني�ة  الصناع�ات 
“هذا المؤتم�ر هو األول بعد 
لمنتس�بي  رابط�ة  تش�كيل 
ش�ركات القط�اع المختل�ط 
)NGO( مجتمع مدني والذي 
يهدف الى التعريف بمنتجات 
هذه الشركات ويوضح عمل 
إلي�ة االنتق�ال والتح�ول من 
القط�اع العام إلى الخاص أو 

المشترك”.

ولفت إلى أن “هذا المؤتمر 
يركز على قضية الترابط بين 
الصناعة والزراعة الن عملية 
المج�ال  التراب�ط ف�ي ه�ذا 
الوطنية”,  الصناع�ة  يخ�دم 
مش�يرا إلى ان”بعض االمور 
التي تحتاجها تلك الش�ركات 
للنهوض بواقعه�ا الصناعي 
من خالل عدة اجراءات منها 
تس�ويق المنتجات الصناعية 
الدول�ة  مؤسس�ات  اضاف�ة 
وحس�ب حاجته�ا وه�ذا ما 
وزارة  بي�ن  مؤخ�راَ  حص�ل 
للصناعات  الكهرباء وشركة 

االلكترونية”.
بدوره, قال�ت علياء خلف 
المف�وض  المدي�ر  حس�ين 
الحديث�ة  اإلصب�اغ  لش�ركة 
ان “ش�ركته م�ن الش�ركات 
العريق�ة في مج�ال صناعة 
اإلصب�اغ الحديثة”, مش�يرة 
إلى أن منتوج الشركة يضاهي 
المنتوج األجنب�ي فضالً عن 
تنف�رد ف�ي  الش�ركة  ك�ون 
أنت�اج اإلصب�اغ التخصصية 
مبين�ة ان االهتم�ام باإلنتاج 
الوطني هو نج�اح الصناعة 

الوطنية”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيئة، أمس االثنين، 
خلو منطق�ة القاهرة ف�ي بغداد من 
التل�وث باإلش�عاع، وفق�ا للتقاري�ر 
الفني�ة لعمليات المس�ح اإلش�عاعي 
م�ن  الوقاي�ة  مرك�ز  ينفذه�ا  الت�ي 

اإلشعاع في الوزارة. 
وق�ال ال�وزارة ف�ي بيان له�ا، إن 
“المسوحات اإلشعاعية التي أجرتها 
الفرق الفنية التابعة لمركز الوقاية من 

اإلش�عاع لمنطقة حي القاهرة وفحص 
نماذج تربة عائدة لها في مختبرات مركز 
الوقاية من اإلشعاع أظهرت سالمتها من 
الناحية اإلش�عاعية”.وأوضحت الوزارة 
المرك�ز  بي�ن  والتع�اون  “التنس�يق  أن 

ومديريات البيئة في بغداد والمحافظات 
شكل نموذجا جيدا للتنسيق العالي بهدف 
النه�وض بالواق�ع البيئي اإلش�عاعي”، 
مش�يرا الى ان “المركز حرص على دعم 
جميع مديريات البيئة فيما يتعلق بجهود 
الوقاية من اإلش�عاع بمختلف المجاالت 

كالتدريب واالستشارة”.
ولفت البيان إلى أن “مركز الوقاية 
لش�كاوى  اس�تجاب  اإلش�عاع  م�ن 
المواطني�ن ف�ي ه�ذه المنطق�ة في 
أط�ار تحقي�ق األه�داف المش�تركة 
الرامية الى حماي�ة المواطن والبيئة 
م�ن المخاطر التي تنجم عن التعرض 

لإلشعاع او التلوث به”.
وكان�ت وزارة البيئة عن افتتاحها 
بداي�ة الع�ام الحالي منظم�ة االنذار 
المبكر للتحسس االشعاعي في مركز 
الوقاية من االشعاع تتولى مهمة مراقبة 
النشاطات االشعاعية في العراق واعداد 
خارطة بيانات يتم تحديثها بشكل يومي 
للتعرف عل�ى المتغييرات الت�ي قد تطرأ 

على النشاط االشعاعي.

النفط تقرر زيادة حصة املولدات األهلية 
من الكاز خالل رمضان

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، امس االثنين، 
عن زيادة الحص�ة الوقودية الصحاب 
المولدات االهلية م�ن مادة زيت الغاز 
“ال�كاز” لش�هر رمض�ان، مبين�ة ان 
الحص�ة س�تكون بواق�ع 25 لتر لكل 
واح�د KVA.وقال المتحدث الرس�مي 
أن  جه�اد,  عاص�م  ال�وزارة  باس�م 
“الوزارة قررت زيادة حصة المولدات 
األهلي�ة م�ن الوقود م�ن م�ادة الكاز 
لش�هر تم�وز المقب�ل وال�ذي يتزامن 
مع ش�هر رمضان”، مبينا أن “الحصة 
.”KVA س�تكون 25 لت�ر ل�كل واح�د
وأضاف جه�اد أن “هذه الخطوة تأتي 
ضمن ح�رص الوزارة ف�ي دعم خطة 
الحكوم�ة في زي�ادة س�اعات تجهيز 
الطاق�ة الكهربائي�ة للمواطني�ن ف�ي 
رمض�ان وللتخفيف م�ن معاناتهم”.
وتابع ان “التجهيز سيتم وفق اآلليات 

المتبعة في ش�ركة توزي�ع المنتجات 
النفطية”، داعيا اصحاب المولدات الى 
“مراجعة المنافذ التوزيعية الس�تالم 
الحصة الجديدة المقررة لشهر تموز”.

وطال�ب جه�اد “أصح�اب المول�دات 
بااللتزام في ساعات التجهيز المقررة 
وبالتس�عيرة وبما يخفف األعباء عن 
المواطنين خالل هذا الشهر المبارك”، 
“تش�دد  ان  ض�رورة  عل�ى  مش�ددا 
الجهات المعنية ومجالس المحافظات 
والمحلي�ة الرقاب�ة م�ن اج�ل االلتزام 
بساعات التجهيز واألسعار المقررة”. 
يذك�ر أن وزارة النفط قررت في وقت 
س�ابق مضاعفة الكميات المخصصة 
الصحاب المولدات األهلية لتكون )20 
لتر( ل�كل )واحدKVA( ب�دال من )10 
لتر ( ل�كل )واح�دKVA( وذلك لزيادة 
س�اعات تجهيز المواطنين بالكهرباء 
والتعويض عن ساعات قطع الكهرباء 

الوطنية.
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قب�ل عامني، انتظ�ر ثالث�ة صحافيني وأن�ا يف غرفة يف 
فن�دق بهونغ كون�غ رد العالم ع�ى إماط�ة اللثام عن 
تسجيل »وكالة األمن القومي« األمريكية كل االتصاالت 
تقريب�اً يف الوالي�ات املتح�دة والتنصت عليه�ا. وعمتنا 
مش�اعر التوت�ر. ويف األي�ام التالية، ن�ر الصحافيون 
ه�ؤالء وغريهم وثائق تكش�ف أوجه رقاب�ة حكومات 
ديموقراطية عى نشاطات املواطنني العادية والسائرة، 
ع�ى رغم أنهم لم يرتكبوا أي جرم. ويف أيام قليلة، ردت 
الحكوم�ة األمريكي�ة عى نر املعلوم�ات، وادعت عيّل 
باالس�تناد إىل قان�ون م�ن قوانني التجس�س يف مرحلة 
الح�رب العاملي�ة األوىل. ونب�ه محام�ون الصحافي�ني 
الذي�ن ن�روا الوثائ�ق، إىل أنهم س�يواجهون االعتقال 
أو مذكرات اس�تدعاء للمحاكمة إذا ع�ادوا إىل الواليات 
املتحدة. وس�ارع سياس�يون إىل إدانة م�ا أقدمنا عليه، 

واعتربوا أنه »غري أمريكي« ويرقى إىل خيانة.
ويف بع�ض األوقات، س�اورني قلق. وخش�يت أن نكون 
فرطن�ا عبث�اً بحيواتنا املريح�ة، وخف�ت أن يذهب ما 
فعلن�اه مهب الري�اح إذا لم يبال الناس بما كش�فناه 
وقابلوه بازدراء واس�تخفاف. ولكنني لم أش�عر يوماً 
بالف�رح عى قدر ما أش�عر اليوم، بع�د أن أدركت أنني 
جانب�ُت الص�واب يف قلق�ي. وبعد عامني، ظه�ر أثر ما 
ترتب عى م�ا فعلت. والتغيري كبري. ففي ش�هر واحد، 
رأت املحاك�م أن برنام�ج التنصت والتس�جيل الخاص 
بوكالة األمن القومي الذي يجتاح الحياة الخاصة يفتقر 
إىل مروعية قانونية، وتنصل الكونغرس من الربنامج 
ه�ذا. وخلص�ت لجنة تق�ي عّينها البي�ت األبيض إىل 
أن الربنامج هذا لم يس�اهم يف الح�ؤول دون وقوع أي 
هجوم إرهاب�ي. وأمر الرئيس األمريكي الذي س�بق أن 
دافع عن برنامج التنصت الواس�ع ووجه س�هام النقد 
إىل الكشف عنه، بطيه وإنهاء العمل به. وما حصل هو 

خري دليل عى قوة الجمهور املطلع عى ما يجري.
وطي صفحة املراقبة الش�املة ع�ى املكاملات الهاتفية 
الخاصة اس�تناداً إىل قانون باتريوت هو نرص تاريخي 
يرس�خ حقوق كل مواط�ن، وهو مرآة تغ�ري يف الوعي 
العام. فمنذ 2013 إىل اليوم، طعنت مؤسسات أوروبية 
يف نظريه من القوانني وأعلنت أنها غري قانونية، وقّيدت 
أش�كال الرقابة املستقبلية بقيود جديدة. وأعلنت األمم 
املتح�دة أن املراقبة الش�املة هي انته�اك بائن لحقوق 
اإلنسان. ويف أمريكا الالتينية، تكللت مساعي الربازيليني 
بإقرار »ماركو س�يفيل«، وهي رشعة حقوق االنرتنت. 
ودعت منظمة اللجنة األوروبية إىل س�ن قوانني تحمي 

من يفشون أرساراً مماثلة.
ول�م يقترص التغيري عى عالم القوانني. وس�عى خرباء 
التكنولوجيا سعياً دؤوباً من غري كلل إىل تعديل هندسة 
النظ�ام األمني يف األجهزة املحيط�ة بنا، ولغة االنرتنت. 
وتسللت الحكومات إىل ثغرات رسية يف بنى التكنولوجيا 
التحتية لتيسري عملية املراقبة الشاملة. ورصد الخرباء 
ه�ذه الثغرات وس�دوها. واليوم، ش�بكات أمان تقنية 
مثل التش�فري ص�ارت قيد العم�ل تلقائي�اً يف منتجات 
رشكات رائ�دة مث�ل »آب�ل«. وتضمن ه�ذه اإلجراءات 
حماي�ة الحي�اة الخاص�ة، إذا رسق الهات�ف الخ�اص. 
ومثل هذه التغريات يف بنية التكنولوجيا تضمن حماية 
الخصوصية وراء الحدود، وتحصن عامة املواطنني من 
القوانني االستبدادية أو التعسفية املعادية للخصوصية، 

مثل تلك التي تفرض اليوم يف روسيا.
وع�ى رغم قطع ش�وط كبري، الح�ق يف الخصوصية – 
وهي ركن الحريات املرس�خة يف رشع�ة الحقوق )أول 
ع�رة تعدي�الت يف الدس�تور األمريك�ي( يف الوالي�ات 
املتح�دة- مه�دد. فأكثر مواق�ع الخدمات ع�ى الخط 
)اونالين( ش�عبيًة مدرج يف الئحة رشكاء »وكالة األمن 
القومي« األمريكية يف برامج املراقبة الشاملة، وتسعى 
حكوم�ات العال�م إىل حم�ل رشكات التكنولوجي�ا عى 
مخالفة مصالح الزبائن. وتعرتض باليني من س�جالت 
مواقع هواتف خليوية من غري احتس�اب براءة املعنيني 
أو ذنبه�م. وأدركنا أن حكوماتن�ا تقوض أمن االنرتنت 
األس�ايس بواس�طة »أب�واب خلفي�ة« ت�رع أب�واب 
الحي�وات الخاص�ة كما ل�و كانت كتاب�اً مفتوحاً. وإىل 
اليوم، ُتعرتض املعلومات الخاصة بمتصفحي االنرتنت 
العاديني وُتراقب مراقبة واسعة ال نظري لها يف التاريخ: 
وح�ني تتم ق�راءة ه�ذه املقالة ع�ى االنرتن�ت، ترصد 

الحكومة األمريكية أنك طالعتها وتسجل ذلك.
واس�تغل قادة االستخبارات يف أوسرتاليا وكندا وفرنسا 
املآيس األخرية وتذرعوا به�ا إىل إقرار صالحيات جديدة 
تنتهك الحياة الخاصة عى رغم البينات عى أن مثل هذه 
الربامج لن يحول دون وقوع هجمات. وتس�اءل رئيس 
ال�وزراء الربيطاني أخرياً: »هل نرغب يف إتاحة وس�ائل 
اتصال بني الناس ال نس�تطيع )نح�ن الدولة( قراءتها 
)االطالع عليها(؟«. ثم أجاب عن سؤاله بالقول: »طوال 
وقت طويل، كنا مجتمعاً متس�امحاً يقول للمواطنني: 
طاملا تحرتمون القان�ون، نرتككم بحالكم«. ويف مطلع 
الق�رن الواحد والعري�ن عام 2000، ع�ي عى كثر 
تخيل أن مواطني الديموقراطيات املتطورة سيضطرون 
إىل الذود عن مبدأ املجتمع املفتوح والدفاع عنه لحمايته 

من قادتهم.
وال ش�ك يف أن موازي�ن الق�وة تتغري. فثم�ة جيل جديد 
ي�ربز، جيل ما بعد اإلرهاب الذي يلف�ظ رؤية إىل العالم 
تس�تند إىل مأس�اة واح�دة وال تحتس�ب غريه�ا م�ن 
املوازي�ن. وللمرة األوىل منذ هجم�ات الحادي عر من 
أيلول )س�بتبمر( 2001، تربز مالمح سياس�ات تبتعد 

عن ردود الفعل والخوف وترجح كفة العقل واملرونة.

�إدو�رد جي. �سنودن

العالـم يرفض الرقابة 
اإللكرتونية

تح�اول الدول اإلرهابية والدول الراعية لإلرهاب 
نر افكاره�ا التي تخدم مصالحها يف املجتمع, 
ورفعه�ا اىل مس�توى التقيي�م, وكس�ب تأيي�د 
ألهدافه�ا, م�ن أج�ل نيل املكاس�ب السياس�ية 
واالقتصادي�ة, التي تخدم ش�عبها عى حس�اب 

الشعوب االخرى .
يت�م اس�تقطاب نخ�ب فكري�ة وثقافي�ة, م�ن 
اصحاب الرأي العام وذو النفوذ, والتأثري الفعال 
يف املجتمع, وتض�خ لهم افكار وقيم, يتبنوها يف 
املرحلة االوىل, ثم يقومون برتويجها بني صفوف 
املجتم�ع, بما يتي�ر لهم من وس�ائل اعالمية 
وثقافية, يطلق عليها التس�ميم السيايس, وهو 
نوع من الحرب النفس�ية, الت�ي تهدف للقضاء 

عى الشعوب, وعى حضارتها وثقافتها .
أمرك�ة االع�الم )العومل�ة االعالمية(,ودورها يف 
الوس�ائل االعالمية املؤثرة ع�ى عواطف وافكار 
الشعوب, تروج للنخبة الذين تم تبنيهم االفكار 

غ�ري  بطريق�ة  للش�عوب  لنقله�ا  السياس�ية, 
مبارشة, تؤثر عليهم نفس�يا, لتسميم افكارهم 

اتجاه هدف مقصود .
استهداف الحشد الشعبي نموذج ألمركة االعالم 
من قبل االزهر, بهذا التس�ميم الس�يايس, الذي 
غرسوه بهم, بصفتهم من ذوي الرأي, والتأثري 
الفع�ال يف املجتم�ع, والطريق املتي�ر ملناغمة 
أف�كار وعواطف عامة الن�اس, بروابط العقيدة 
املشرتكة, إلخماد شعلة النرص, املتحقق عى يد 
ابناء العراق, لثبات الدين االسالمي, امام عصف 
اإلره�اب بالوج�ود الش�يعي, املتمثل بالحش�د 

الشعبي .
ق�ام الحش�د الش�عبي بإنج�از ال مثي�ل له بني 
ش�عوب العال�م, تفتق�ر له ال�دول االخ�رى, ما 
يجري االن يف الدول املتطورة, فتح باب الدراسة 
والبحوث, للوق�وف عى رس وعقيدة هذا املكون 
الش�يعي, وما يحمل من رشاس�ة وقوة العقيدة 

وااليمان .
تق�ف االق�الم متجم�دة بأحبارها, ام��ام قلب 
الفكر الش�يعي وروحه, وما ي�دور حول رفض 
الظل�م والكفر, اس�تنادا لعقيدة اسس�ها االمام 
ع�يل بن ابي طال�ب, بتوجيه من النب�ي االكرم, 

عليهما والهما افضل الصلوات والسالم .
رافضيتنا كل ما يتعارض مع الرسالة املحمدية 
ووالية اإلمام عيل )عليه السالم (, تبقى صامدة 
بكل ثبات أمام التسميم السيايس, ومخططاتهم 
وبرامجهم, بقوة حش�دنا, الذي اصبح مدرسة, 
لتعليمهم مبادئ الرافضني .الحش�د الش�عبي و 

التسميم السيايس العاملي

عبد الحمزة السلمان
الراعي�ة  وال�دول  اإلرهابي�ة  ال�دول  تح�اول 
لإلرهاب.. يف نر افكارها التي تخدم مصالحها 
يف املجتمع, ورفعها اىل مستوى التقييم, وكسب 
تأييد ألهدافها, من أجل نيل املكاسب السياسية 
واالقتصادي�ة, التي تخدم ش�عبها عى حس�اب 

الشعوب االخرى .
يت�م اس�تقطاب نخ�ب فكري�ة وثقافي�ة, م�ن 
اصحاب الرأي العام وذو النفوذ, والتأثري الفعال 
يف املجتمع, وتض�خ لهم افكار وقيم, يتبنوها يف 
املرحلة االوىل, ثم يقومون برتويجها بني صفوف 
املجتم�ع, بما يتي�ر لهم من وس�ائل اعالمية 

وثقافية, يطلق عليها التس�ميم السيايس, وهو 
نوع من الحرب النفس�ية, الت�ي تهدف للقضاء 

عى الشعوب, وعى حضارتها وثقافتها .
أمرك�ة االع�الم )العومل�ة االعالمية(,ودورها يف 
الوس�ائل االعالمية املؤثرة ع�ى عواطف وافكار 
الشعوب, تروج للنخبة الذين تم تبنيهم االفكار 
غ�ري  بطريق�ة  للش�عوب  لنقله�ا  السياس�ية, 
مبارشة, تؤثر عليهم نفس�يا, لتسميم افكارهم 

اتجاه هدف مقصود .
استهداف الحشد الشعبي نموذج ألمركة االعالم 
من قبل االزهر, بهذا التس�ميم الس�يايس, الذي 
غرسوه بهم, بصفتهم من ذوي الرأي, والتأثري 
الفع�ال يف املجتم�ع, والطريق املتي�ر ملناغمة 
أف�كار وعواطف عامة الن�اس, بروابط العقيدة 
املشرتكة, إلخماد شعلة النرص, املتحقق عى يد 
ابناء العراق, لثبات الدين االسالمي, امام عصف 
اإلره�اب بالوج�ود الش�يعي, املتمثل بالحش�د 

الشعبي .
ق�ام الحش�د الش�عبي بإنج�از ال مثي�ل له بني 
ش�عوب العال�م, تفتق�ر له ال�دول االخ�رى, ما 
يجري االن يف الدول املتطورة, فتح باب الدراسة 
والبحوث, للوق�وف عى رس وعقيدة هذا املكون 
الش�يعي, وما يحمل من رشاس�ة وقوة العقيدة 

وااليمان .
تق�ف االق�الم متجم�دة بأحبارها, ام��ام قلب 
الفكر الش�يعي وروحه, وما ي�دور حول رفض 
الظل�م والكفر, اس�تنادا لعقيدة اسس�ها االمام 
ع�يل بن ابي طال�ب, بتوجيه من النب�ي االكرم, 

عليهما والهما افضل الصلوات والسالم .
رافضيتنا كل ما يتعارض مع الرسالة املحمدية 
ووالية اإلمام عيل )عليه السالم (, تبقى صامدة 
بكل ثبات أمام التسميم السيايس, ومخططاتهم 
وبرامجهم, بقوة حش�دنا, الذي اصبح مدرسة, 

لتعليمهم مبادئ الرافضني .

عبد �حلمزة �ل�سلمان

»التسميم « السيايس العاملي

النش�يد الوطن�ي كان، وال ي�زال رم�زاً يتلوه الصغ�ري، منذ 
نعوم�ة أظافرهن ويتعلق النش�ئ ب�ه كثرياً، حيث يس�تمر 
بتكرار)موطن�ي(، إلثنتي عرة س�نة ع�ى األقل، يف مراحل 
دراس�ية مختلف�ة، وهنا يقفز الس�ؤال، هل يتعل�ق أطفالنا 
بنش�يدنا الوطن�ي، ال�ذي تغري بعد س�قوط الصن�م، وكيف 
ي�درك التالميذ، مب�دأ املواطنة واإلنتم�اء لوطنهم؟ والجواب 
يكون بتوعيتهم ملعاني كلمات موطني، وتطبيقها عى أرض 
الواقع، فعلي�اً ال نظرياً.غالبية معلمي مادة الرتبية الوطنية 
واإلجتماعيات، يرتكون موضوعة حفظ النشيد الوطني، فال 
يش�عر التالميذ بوجوده أصالً، وال يت�م التطرق اىل مفرداته، 
وم�ن ثم فهو مجرد نش�يد يحف�ظ ببغاوي�اً، ال أكثر وال أقل 
من ذل�ك، ألن التجمع الصباحي يبدأ ب�ه يف خضم الضجيج، 

الذي يث�ريه املعلم�ون، لتنظيم وق�وف التالمي�ذ يف طوابري، 
حسب الصفوف الدراسية، فمتى ينتبه التلميذ ملعنى النشيد 
الوطني ومغزاه؟قد يقع التالميذ يف أخطاء كثرية ومستمرة، 
عند قراءة النش�يد فرتة طويل�ة، خاصة الصفوف األوىل، ألن 
صوت النش�يد يصل إليهم، بضوضاء عالية، لذا من املفرتض 
أن يت�م يف درس النش�يد، ال�ذي عطفت علين�ا وزارة الرتبية 

بإلغائ�ه، ويق�وم معلم الرتبي�ة الفنية، بإس�ماعه للتالميذ، 
بغي�ة الحفظ واللفظ الصحيحني، وتنمية األذن املوس�يقية، 
ومن ث�م يكمل معلم العربية دوره، يف رشح معاني النش�يد 
العراقي.جاهلي�ة معلمي هذه األي�ام تبعث عى األىس وهي 
أس�وأ من زمن الجاهلي�ة الوثنية ايل ظهرت ه�ي األخرى يف 
زماننا املنكوب فمعلم اليوم ال يلج بحر املفردات ليغرسها يف 

عقل التلميذ بل يرتك األمر عى عالته بحجج املغريات خارج 
املدرس�ة وإال ما يفعل املعلم بالنش�يد الوطن�ي؟ ويف كلماته 
تعميق لروح التعاون وإش�اعة الحب والتسامح وتوظيفها 
ليش�عر التلميذ بجم�ال وطنه وكربيائ�ه وكرامته!لكل دولة 
نشيدها الوطني، وتقف إحرتاماً وإجالالً عند اإلستماع إليه، 
بي�د أنه من الهام جداً، متابعة األطفال أثناء قراءة النش�يد، 
والتمع�ن بكلماته، وتدري�س ألفاظه يف الحص�ص، وبالتايل 
س�تطبق مش�اعر الحوار، والتمدن وتوجيه املواطن، صوب 
وطن�ه وعلمه ونش�يده، ألنها تمث�ل ثقافة البن�اء ال الهدم، 
وعندها س�يكون من املس�تحيل، إيقاف التالمي�ذ عن قراءة 
نش�يد موطني، الج�الل والجمال، والبهاء والس�ناء يف رباك، 

موطني.

الح�رب النفس�ية، التي لج�أت داعش اليها، لث�ري الفزع يف 
صف�وف الجيش الصام�د، والش�عب الصابر، واألس�اليب 
الرخيص�ة، وهي دليل الخيبة والخ�ران، لهؤالء الرذمة 
الضال�ة، حيث أدركت أنه ال مكان لها، يف أرض املقدس�ات، 

وبلد الصرب واألحزان.
م�ا يث�ر التس�اؤل ع�ن الترصيحات، الت�ي تخ�رج لنا بني 
الح�ني واآلخ�ر من ع�ى لس�ان الساس�ة، واملس�ؤولني يف 
الدول�ة العراقية وهي تعاني األمرين منهم، ألنهم يتمتعون 
بحصانة تافهة، منحتها لهم مواقعهم السياس�ية، بعد أن 

شغلوها عن طريق طائفيتهم.
الع�راق بس�تان جميل، ي�ر الناظرين، لكن�ه ال يخلو من 
األفاعي، فمن املؤك�د عودته معاىف لن يريض األعداء، الذين 
ما برحوا يتآمرون عليه، يف كل خطوة تصعيدية، مثل حرب 
اإلش�اعات اآلن، التي تثري الفوىض، ليخرتقوا ملفات شتى، 

وليخلط�وا األوراق، وتت�اح الفرص للفاس�دين، كي يضيع 
الدم العراقي يف مهب الريح، لتنفيذ مآربهم لزرع الطائفية، 
بأدوات وأس�لحة من الدول املعادية لوحدة العراق، فتظهر 
رضورة ملح�ة، بضب�ط ثالثة عند العب�ادي، اولها الحكمة 
يف التعاطي مع هوالء الفاش�لني، واملطبلة لداعش، وثانيها 
محاس�بتهم عى ترصيحاتهم، عن طريق القضاء العراقي، 
وثالثها طردهم من املواقع الحساس�ة، التي يش�غلونها يف 

الحكومة.

الي�وم يطل علينا رئيس الوزراء حيدر العبادي، القائد العام 
للقوات املسلحة، ليوضح ألبناء شعبه رضورة توحيد الصف 
والكلم�ة، يف الوقت الذي سيش�هد إندحار اإلره�اب نهائياً، 
وأن املغرض�ون بإش�اعاتهم، لن ينالوا م�ن هيبة الحكومة 
والجيش، والحش�د والشعب عى الس�واء، يف مرحلة أحوج 
م�ا نكون فيها اىل ضبط ه�ذه الثالثة، كونها من رضورات 
النرص، الذي وعده الخالق للصابرين، وثبت أقدامهم بجنود 

لم يروها، فكان حقاً علينا نرص املؤمنني.

لي�س جمي�ع املرىض يأخ�ذون نف�س ال�دواء، أذن البد من 
نج�اح العب�ادي، يف التعامل معه�م كل بطريقت�ه، ليكونوا 
عربة لباقي املدسوس�ني، أمثال الكرحوت والفهداوي، ومن 

عى شاكلتهما، ألنهم ساسة الفشل والخيانة.
 الس�الح الذي يستخدمه السيايس الريف، واملحب للعراق 
الواحد، هو إثارة الرعب داخل املجاميع اإلرهابية املتطرفة، 
من خالل الخطاب املوحد، واألش�ادة بوقفة رجال الحش�د 
البطولي�ة، التي أثبتت فعاليته�ا، يف تفكيك الصورة اللعينة 
لداع�ش، وإعتم�اد الحقائ�ق واملوضوعي�ة، يف دع�م أبناء 
العشائر األصيلة، لتنتفض ضد العصابات اإلجرامية، بغية 
الخ�الص، من مرض اإلزدواجية املتفيش س�ابقاً، والتعامل 
م�ع امللف األمن�ي بهدوء، وإعتدال عالي�ني، ليتحقق النرص 

بإذنه تعاىل.

إىل أين تس�ري تركيا بعد االنتخابات األخرية؟ هل ما نش�هده 
حالياً هو نهاي�ة الحقبة األردوغانية التي امتدت ثالث عرة 
س�نة كاملة ورجوع تركيا إىل النم�وذج األتاتوركي الذي أراد 
ح�زب »العدال�ة والتنمية« تصفيته، أم أن البالد س�ائرة نحو 
مرحل�ة جديدة م�ن االضطراب الس�يايس يف س�ياق إقليمي 
شديد التأزم واالضطراب؟ وما انعكاسات املستجدات الرتكية 

عى أوضاع املنطقة وملفاتها الساخنة؟
ليس من السهل اإلجابة عن هذه اإلشكاالت التي تستأثر حالياً 
باهتمام واس�ع يف الس�احة العربية، فال ش�ك أن االنتخابات 
األخرية هي أكثر االس�تحقاقات السياس�ية استقطاباً للرأي 

العام الخارجي يف تاريخ الدولة الرتكية.
النتيجة األساسية لالنتخابات هي رجوع التوازن إىل الساحة 
السياس�ية الرتكية بعد فرتة طويلة من تحكم حزب »العدالة 
والتنمية«، الذي حقق فوزاً كاسحاً يف أشكال االقرتاع املنظمة 
يف الب�الد من�ذ 2002، وب�روز خارطة ثالثية األبع�اد تضم إىل 
جان�ب الح�زب االتجاه�ات التقليدي�ة اليس�ارية والقومية 
)حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية(، التي عادت إىل 
املش�هد بحجم معادل لحزب أردوغان، وح�زب »ديمقراطية 
الشعوب«، الذي يتمحور التنظيمات الكردية ويحمل مطالب 

األقليات القومية وحركة االحتجاج املدني.
وم�ن البديه�ي أن الخيار املت�اح حالياً ألردوغ�ان هو ما بني 

البح�ث ع�ن صي�غ ائتالفية م�ع خصومه بم�ا يقتضيه هذا 
املس�لك من تنازالت جوهرية يف مس�توى مروعه السيايس 
ومطامح�ه الفردي�ة أو إدخ�ال الب�الد إىل حقب�ة جديدة من 
التجاذب�ات واالضطراب الس�يايس. وبطبيع�ة األمر، ال يعني 
تراجع حزب أردوغان انسحاب هذا املكون الرئييس يف الساحة 
الرتكية من املش�هد، ال�ذي ال يزال يتصدره بالنس�بة العالية 
الت�ي حققها يف االقرتاع )41 باملائ�ة(، إال أنه من البديهي أن 
هذه الهزيمة النس�بية تحمل مؤرشات عى تحوالت كربى يف 

الحقل السيايس الرتكي نشري إىل اتجاهني منها:
أوالً : انهي�ار املعادلة االئتالفية الداخلية التي اس�تغلها حزب 
»العدالة والتنمية«، الذي تأس�س عام 2001 كحزب محافظ 
ليربايل يجمع بني الجناح اإلصالحي النقدي يف التيار األربكاني 
-نس�بة إىل نجم الدين أرب�كان- واالتجاه�ات الوريثة للخط 
القوم�ي، ال�ذي يعت�رب أن العلمانية األتاتوركي�ة ال تتعارض 
مع الهوية الثقافية اإلس�المية للدول�ة الرتكية )خط عدنان 
مندريس وسليمان ديمريل..(، والتيار األهيل الديني النشط يف 

املجتمع املدني )جماعة الخدمة التي أسس�ها الشيخ الصويف 
فت�ح الله جول�ن(. وقد عانى ه�ذا االئتالف، الذي يس�تند إىل 
قاع�ة اجتماعية قوية )نخب األناض�ول الصاعدة( إىل أزمات 
متتالي�ة نجم عنها خ�روج األطراف األكث�ر ليربالية واعتداالً 
من مركز الصدارة والتحكم يف الحزب واملواجهة املفتوحة مع 
التيار األه�يل واملدني، الذي خضع لتصفية ش�املة يف مراكز 
القيادة والتأثري يف القضاء واإلعالم والرتبية واألمن والجيش. 
وهكذا ظه�ر الرئيس أردوغان يف ترصيحات�ه وخطبه املثرية 
بوج�ه الزعيم املتعص�ب، الذي ال ي�رتدد يف التلوي�ح بمعاداة 
نم�وذج التحديث الثقايف واالجتماعي، الذي قامت عليه تركيا 
الحديث�ة، وال يخفي تعاطفه مع حركات اإلس�الم الس�يايس 
وانحيازه لها يف رصاعها مع حكومات املنطقة. ومن الواضح 
اليوم أن تركيا عادت إىل حالة االستقطاب األيديولوجي الحادة 
التي طبعتها يف العقود املاضية، وأثرت بقوة عى اس�تقرارها 

السيايس.
ثاني�اً: ال يمك�ن تفس�ري النهض�ة االقتصادي�ة واملكاس�ب 

االس�رتاتيجية الت�ي حققتها تركيا يف الس�نوات األخرية دون 
اعتبار الرؤية الجيوسياس�ية، الت�ي اعتمدها الحزب الحاكم 
يف العري�ة األوىل م�ن حكمه، ويمكن تلخيصه�ا يف االنتقال 
م�ن دور حلي�ف الغ�رب الحاج�ز دون التم�دد الس�وفييتي 
)الرويس( نحو البحر املتوسط والرق األوسط إىل دور مركز 
االس�تقطاب والج�ذب يف منطقة القوقاز وآس�يا الوس�طى 
واملجال الرق أوسطي بعد تفكك اإلمرباطورية السوفييتية، 
بحيث تكون تركيا محور دوائر الراكة اإلقليمية املتعددة يف 
هذا الفضاء الواس�ع والطرف الوس�يط الفاعل يف إطفاء بؤر 
التوتر واحتواء األزمات، مما ترجمه ش�عار »درجة الصفر يف 
الع�داوة«، الذي بن�ى عليه رئيس الوزراء الح�ايل أحمد داوود 
أوغل�و نظريته »يف العمق االس�رتاتيجي«. لقد س�محت هذه 
الرؤي�ة لرتكيا بالتمدد بق�وة يف العالم الرتكمان�ي القوقازي 
والحف�اظ ع�ى عالقة جوار وطي�دة بالعرب وإي�ران، بحيث 
أصب�ح »النم�وذج الرتكي« خي�اراً جاذباً ل�كل دول املنطقة، 
خصوصاً بعد موجة »الربيع العربي«، التي أس�اءت حكومة 
أردوغ�ان التعام�ل م�ع ارتداداته�ا وانتكاس�اتها، فخرت 
مكانتها وحضورها يف الس�احة اإلقليمية، وبدا أنها أصبحت 
من مكونات أزماتها وليس�ت طرفاً مؤهالً لإلسهام يف حلها، 
وذل�ك ما انعكس رضورة عى موقع أردوغان االنتخابي وعى 

مكانته يف الحقل السيايس الرتكي.

�أمل �ليا�سري
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مسارات حل األزمة السورية

العبادي.. ثالثة ال بد من ضبطها!

ماذا حدث يف تركيا؟

فوؤ�د ح�سون



عبدالجبار العتابي
   بغ�داد: إكتظ�ت قاع�ة الجواه�ري باتح�اد 
األدباء والكت�اب العراقيي�ن بالجمهور احتفاء 
بالفن�ان الكبي�ر ي�اس خض�ر الذي اس�تضافه 
الملتق�ى اإلذاع�ي والتلفزيون�ي رغ�م ارتفاع 
درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية. فلم تتس�ع 
القاعة الستقبال الجمهور الذي امتدت صفوفه 
لخارجها، ونس�ي معاناته مع ح�رارة الطقس 
بفرحت�ه بحض�ور "خض�ر" الذي تح�دث عن 
تجربته الفنية في الغناء وتوقف عند المحطات 

المهمة في حياته.
وج�اء حضور "خضر" ليكذب ش�ائعات وفاته 
التي مألت مواقع التواصل اإلجتماعي، فتحدث 
بتواضع�ه المعه�ود وغّن�ى بصوت�ه ال�ذي لم 
تقترب منه الشيخوخة وكأنه لم يعش حوادث 
األزمن�ة، وكان كريماً مع الجمهور الذي طالبه 

بأداء العديد من األغنيات المحببة على قلبه. 

"خضر يتحدث"
وأوض�ح المحتف�ى ب�ه أن�ه م�ن أس�رٍة دينية 
معروف�ة. مش�يراً ألن وال�ده خض�ر القزويني 
مع�روٌف ج�داً في محافظ�ة النجف األش�رف. 
وق�ال أنه لم يك�ن يقصد أن يك�ون مغنياً، فقد 
لعب�ت الصدف�ة دورها حين ش�ارك بمناس�بة 
"ختان"، وقّدم فيها أغنية "الهدل". وصادف أن 
كان هن�اك برنامج خاص ل�وزارة الزراعة ُيَبث 
من خ�ال اإلذاعة، فس�جلوا الجلس�ة وبثوها. 
فلما س�معتها الن�اس أُعِجبوا به�ا ورددوها و 
كانت هذه أغنيته األولى التي حققت له ش�هرًة 
واس�عة. وأضاف موضحاً أن نقلته الكبيرة من 
األغني�ات الريفية إلى المدني�ة كانت في أغنية 
"المكّي�ر"، للملح�ن الراح�ل كم�ال الس�يد في 
العام 1969، وكلمات الشاعر زامل سعيد فتاح. 
وقال: ألحان طالب القره غولي هي األقرب إلى 
نفس�ه. حيث أنهما جازفا مع�اً بتلحين أربع أو 
خمس أغنيات من قصائد الشاعر مظفر النواب 
الذي لم يجرؤ أحد على غناء قصائده. فاس�تمع 
اليها النّواب وكان راضياً عنها. وأشار ألن أغلب 
أغنيات�ه قصص، لكنها ليس�ت عنه ولم يكن إال 

مشاركاً فيها.
وأشار ألنه تتلمذ على يد الموسيقار جميل بشير 
ال�ذي أضافت ل�ه مرافقته الكثير م�ن المعرفة 

الت�ي  والش�خصية  األداء  وق�وة 
يفتقدها أغلب المطربين 

الذي�ن  الحاليي�ن 
يهتم�ون  ال 

ج  نض�ا بإ

موهبتهم قبل الظهور على شاشات التلفزيون. 
وأوضح أنه حين أدى أغني�ة "إعزاز" إلى لجنة 
فح�ص النص�وص ف�ي اإلذاع�ة والتلفزي�ون، 
منحتها إج�ازة التقديم. لكن بعد تس�جيلها تم 
منعها ألنه أض�اف إليها بش�كٍل ارتجالي كلمة 
"والل�ه إع�زاز" وهذا خ�ارج الن�ص المكتوب، 
ولك�ن بع�د ع�دة لق�اءات م�ع رئاس�ة اللجنة 
وتوضي�ح األمر س�محوا لها بالظه�ور.   وعن 
رأي�ه بالمطربي�ن الع�رب، ش�رح أن�ه مول�ع 
بالفنانين صباح فخ�ري ووديع الصافي وأثنى 
على المطربين الخليجين وعلى رأس�هم محمد 
عبده. كما عّبر عن إعجابه بمن عاصره وجايله 
م�ن المطربين المحليين، لكنه اس�تثنى موجة 
من الش�باب باعتبارها أس�اءت لفن الغناء من 
خ�ال أغني�ات مث�ل "بس�بس مي�و" وغيرها. 
ولفت ألنه ال يعد المغني فناناً إال من خال أدائه 

لألغنية الطويلة وفق قواعدها.
ه�ذا وق�ّدم "خض�ر" بع�ض أغنيات�ه العالقة 
بذاك�رة الجماهير مع مجموع�ة من المواويل، 
ومنه�ا "الري�ل وحم�د"، "ك�ذاب"، وش�اركه 
الجمه�ور ب�اإلداء خاصًة مع أغني�ي "حن وأنا 

أحن" و"البنفسج". 

صوت األرض
وكان رئيس الملتقى الدكتور صالح 
الصحن ق�د افتت�ح اللق�اء الذي 

عّبر عن س�روره باإلحتفاء ب�"المطرب الكبير 
الذي ظ�ل صوت�ه غّري�دا بأش�جى األغنيات"، 
وقال: إن لقب "صوت األرض" هو أهم وس�ام 
حص�ل عليه ضيفنا ياس خض�ر علي القزويني 
الحس�يني المول�ود ف�ي مدين�ة النج�ف ع�ام 
1938. مش�يراً ألن لقائه بالملحن محمد جواد 
أموري في نهاية الستينات كان بداية انطاقته 
ف�ي أغنية )اله�دل( الت�ي بثتها إذاع�ة القوات 
المس�لحة آنذاك، واذا بها تنتش�ر ويتغلب اس�م 
األغنية عل�ى مؤديها ليصبح مط�رب "الهدل" 
هو اإلس�م الجديد ل�ه. وتابع: لق�د غّنى بعدها 
"أبو زركه"، والتقى ف�ي العام 1969 بالملحن 
كمال الس�يد ال�ذي قدم له أغني�ة "المكيَّر" من 
كلمات الش�اعر زامل سعيد فتاح، وصارت هذه 
األغني�ة بع�د بثها م�ن إذاعة ص�وت الجماهير 
ببغ�داد جواز مرور مهم. حيث أنه قدم أحلى ما 
ف�ي صوته للجمهور بجه�ود ملحن ذكي راهن 
على صوت�ه المتف�رد بخصوصيت�ه. وأضاف: 
دخل إلى إذاع�ة صوت الجماهير من خال هذه 
األغنية فصار أحد مطربيها. بعدها التقى وفي 
بداية الس�بعينات بالملحن طال�ب القرة غولي 
فلحن له "البنفس�ج" من كلمات الشاعر الكبير 
مظفر النواب، واس�تمر التعاون مع القرغولي 
حتى "مرينه بيكم حمد" للش�اعر النواب أيضاً، 
ثم "إعزاز" للش�اعر زامل س�عيد فت�اح. ولفت 
ألن مش�واره وصل إلى بقاع بعيدة عن العراق، 

مش�يراً لجمهوره الكبير م�ن الجاليات العربية 
والعراقية في لندن وأستراليا وأميركا وفي كل 

دول الخليج العربي.

وسام اإلبداع
وصّرح الفنان مكصد الحلي قائاً: "لقد احتفل 
الملتق�ى اإلذاعي والتلفزيوني في اتحاد االدباء 
والكت�اب العراقيبن ب�"ص�وت األرض" الفنان 
العم�اق الكبير ياس خض�ر  ليكرموه على فنه 
المعط�اء ال�ذي أطرب جمي�ع متذوق�ي الغناء 
العراقي والعربي بصوته الش�جي والذي يحمل 
بنبرات�ه رائح�ة األرض، حي�ث اكتظ�ت قاع�ة 
الجواهري اليوم بمحبيه وعش�اقه. تم تكريمه 
وُقدَِّم�ت له الهدايا ووس�ام اإلب�داع." وأضاف: 
تكلم�ت أن�ا ع�ن مدى حب�ي وولع�ي وعاقتي 
مع�ه، وغنيت مقطعاً من إح�دى أغنياته "تعال 
الحبك"، ونالت استحس�ان الجمه�ور الحاضر 
باإلحتفالي�ة. لكن األجمل حين غ�ّرد أبو مازن 
بصوته الشجي فأطربنا وأعادنا إلى عالم الغناء 

الشجي والجميل والكلمات المعّبرة والرائعة.

عراق الحضارات
بش�رى  واإلعامي�ة  التش�كيلية  الفنان�ة  أم�ا 
سميسم، فقالت: "كانت جلسة إحتفاء وتكريم 
مميزة متفّردة للفنان الكبير الملقب ب�"صوت 
األرض" ي�اس خض�ر. ولق�د أداره�ا الدكت�ور 
صال�ح الصح�ن ب�ذكاء كعادته في اس�تضافة 
المبدعي�ن. فالجمي�ل منه أنه يحتف�ي بهم في 
ومعجبيه�م".  بمحبيه�م  ليس�عدوا  حياته�م 
وأضافت: كانت الجلس�ة طربي�ة بامتياز حيث 
ص�دح ص�وت األرض بأع�ذب ما غن�ى، ففرح 
البنفس�ج به وحن الحبيب بع�د أن غنى الياس 
حن وان�ه حن، ورقصت كل القل�وب معه حين 
وتابع�ت:  الب�راري".  زرازي�ر  "عيون�ك  ق�ال: 
"والل�ه لم أطلب ش�يئاً م�ن الل�ه إال أن يمّد في 
عمر مطربنا العتي�د لنحيا بجمال وفن وأصالة 
صوت�ه، ولنثبت للعالم أجمع أننا نعيش ونفرح 
ونس�مو ونرتق�ي به�والء الناس الذي�ن نذروا 
حياته�م للف�ن والجم�ال والحي�اة. والننس�ى 
العندليب علي سالم عندما غنى بصوته الشجي 
"ولو تزع�ل"".  وأردف�ت: "كيف نزع�ل وأنتم 
تلون�ون الحياة بريش�ٍة من ذهب. ش�كراً على 
كل الجه�ود المبذولة للملتقى. ش�كرا للدكتور 
صال�ح الصحن إصراره على الحي�اة وبث روح 
الفرح والحياة في ع�راق الحضارات، وتبا لكل 
أصوات النش�از التي تريد النيل م�ن ألق العراق 
وبهائه. وإلى مزيٍد من الفرح والس�مو والرقي 

في عراق الحب والجمال".
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لفتت مقدم�ة البرامج التلفزيوني�ة أنابيا هال 
جميع األنظار بإطالتها على الس�جادة الحمراء 
في مهرجان بي�اف أمس الجمعة ف�ي العاصمة 
اللبناني�ة بيروت.وتألق�ت وصيف�ة ملكة جمال 
لبنان لع�ام 2005، بفس�تانها األخضر الربيعي، 
ال�ذي اتجه أكث�ر إلى األخضر الغام�ق مع حلول 
اللي�ل واإلضائ�ة الخافتة. وتميز الفس�تان الذي 
صمم�ه أنطوان ق�ارح، بفتحة ص�در منخفضة 
قلياً وظه�ر م�ن الدانتيل.ورافق ه�ال زوجها 
طبيب الجراح التجميلية والترميمية نادر صعب، 
حي�ث هنأت المكرمي�ن في المهرجان ال س�يما 

الفنانة السوّرية سافة معمار. 

في تجربة جديدة بالنس�بة إليه، يق�ّدم الملحن 
محم�د ضي�اء برنامج�اً غنائياً بعن�وان »ابتدى 
المواه�ب  اكتش�اف  إل�ى  يه�دف  المش�وار«، 
الش�ابة في عال�م التلحي�ن والش�عر والتوزيع 
س�ه  الموس�يقي. ويؤكد ضي�اء أن أكثر ما حمَّ
للبرنام�ج، اختاف�ه عن بقية برام�ج المواهب 
التي تركز على اكتش�اف األص�وات، بينما يهتم 
برنامجه أيض�اً بالمواهب ف�ي الكتابة الغنائية 
والتلحين والتوزيع الموسيقي. ومن المفترض 
تصوي�ر البرنامج في بع�ض األماكن التاريخية 
والس�ياحية ف�ي مص�ر، كن�وع م�ن تنش�يط 
الس�ياحة أيض�اً، عل�ى أن يبدأ عرض�ه بعد عيد 

الفطر المقبل.

نش�رت صفحة "قول للزمان إرجع يا زمان" التي تنش�ر مقاط�ع فيديو قديمة قّيمة 
لفناني�ن كبار رحلوا أو مازالوا على قيد الحياة، مقابلة مع الفنانة نانس�ي عجرم في 
أحد البرامج على تلفزيون البحرين عندما كانت في السادسة عشر من عمرها وكانت 

التزال وقتها في المدرسة.
وس�أل مقدم البرنامج نانس�ي كيف خرجت إلى األضواء، فقالت "بدأت مشواري في 
سن الثامنة وكنت أردد وقتها أغنية لألطفال، وكانت جدتي أيضاً تمتلك صوتاً جمياً، 
فكنت أس�تمع إليها وأعيد ورائها إلى أن اكتش�فوا أن هناك بحة في صوتي وسمعني 

والدي وعرف أن صوتي جميل".
وعّم�ا إذا كان الفن س�رق الطفولة منه�ا، قالت "ال أنكر أن هن�اك بعض الصعوبات، 
ولكني أدرس كثيراً وأحب الغناء في الوقت نفسه". وكان الافت ضحكة نانسي التي 

لم تتغّير وصوتها الجميل.
وعبرت نانسي في المقابلة عن حبها للغناء باللهجة الخليجية. 

تفاصيل االتفاق الذي أهنى أزمة رويب
 بعد الخاف الذي وقع بين الفنانة روبي والشركة المنتجة لمسلسل »أرض النعام«، النسحابها 
المفاجئ منه بسبب ظروف حملها، وما قيل عن تقديم الشركة شكوى ضدها في نقابة الممثلين 
ل�رد العربون التي تقاضته، انتهت أخيراً  تلك األزمة باالتف�اق على احتفاظ روبي بالمبلغ الذي 
تقاضته كمقدم لمسلس�ل في رمضان المقبل مع الشركة نفسها، وذلك بعد أن تكون قد أنجبت 
وعادت إلى ممارس�ة نش�اطها الفني.  وكانت مخرجة العمل غادة سليم قد رشحت زينة بديلة 

لروبي في المسلسل، الذي يعرض في رمضان المقبل وتشارك في بطولته رانيا يوسف.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اهوال العراق واملحصلة الفنية
 االه�وال التي م�رت على الع�راق كثي�رة.. وكثيرة 
ج�دا .. والقلي�ل القليل م�ا تناولته االعم�ال الفنية 
وباقتض�اب .. لهذا مرت م�رور الكرام ولم تترك اي 

اثر يذكر..
والس�بب يع�ود الى عدم وج�ود السيناريس�ت الى  
يتن�اول تل�ك االه�وال واالح�داث التاريخي�ة .. الى 
جان�ب عدم وج�ود واقتناع الجه�ات االنتاجية من 

اج�ل المجازفة باتلروي�ج لمثل تلك االعم�ال .. الى 
جان�ب ابتعاد الدولة عن الخوض في هكذا مضامير 
ال تؤم�ن به�ا .. لكونها تض�ع )الفن( ف�ي القائمة 

السوداء !!.
ومن جهة اخرى نجد الش�ركات االجنبية تتس�ابق 
لمثل تلك االهوال والتس�ابق من اجل الحصول على 
)قصب السبق( النتاجها وعبر اعمال ضخمة تصرف 

عليه�ا المايين من ال�دوالرات .. لكونه�ا تؤمن ان 
مثل تلك االعمال واالهوال تدر عليها بالمليارات بدال 
من المايين الت�ي صرفتها !!.وكمثال قريب جدا ان 
الفنانة االمركية )انجلينا جولي( التي زارت ش�مال 
العراق مؤخرا تس�تعد لتحضي�ر فيلمين عن تنظيم 
)داع�ش( االرهاب�ي .. وف�ي محاول�ة لعم�ل افام 
وثائقية لما يحدث من قصص مأساوية تعرض لها  

الكثيرون.وم�ن تل�ك القصص المأس�اوية اختارت 
)جولي( قصتين من بينها لاكراد الهاربين من هذا 
التنظي�م .. وتحكي القصة االولى عن س�يدة عجوز 
تم اختطاف ابنتها من تنظيم داعش ومحاولة بيعها 
بعد ذلك كجاري�ة .. اما القصة الثانية فتحكي قصة 
فت�اة يتم اختطافها وبيعها كجارية بعد قتل والدها 

الى ان تهرب بعد فترة !.

والذي وددت قول�ه :قد يقول البعض ان الوقت غير 
مناس�ب اليوم النت�اج مثل هك�ذا اعم�ال فنية عن 
االهوال الت�ي يمر بها العراق لكون�ه الزال يخوض 
حربا شرسا السترجاع اراضيه المغتصبة والمدنسة 
م�ن قب�ل الدواع�ش .. وف�ي مقابل ذلك ه�ل يبقى 
اعامنا صامتا دون ان يحرك ساكنا للمساهمة في 

انتاج افام وثائقية كوثائق ادانة للمعتدين ؟!.

أيام قليلة وينطلق ماراثون نجوم رمضان الذين يتنافس�ون 
على ج�ذب الجمهور وتص�ّدر المراكز األولى في س�باق 
الدرام�ا. فم�ن ه�م أب�رز النج�وم الذين يدخل�ون هذا 
الماراث�ون؟ وم�اذا دار ف�ي كوالي�س مسلس�اتهم 
من أزمات وش�ائعات وأس�رار؟ »لها« تكش�ف كل 

التفاصيل.
»أستاذ ورئيس قسم«

»أس�تاذ ورئيس قس�م« هو اس�م المسلس�ل الذي 
يخ�وض ب�ه النج�م ع�ادل إم�ام س�باق الدرام�ا 
الرمضان�ي، ليصب�ح النج�م الكبي�ر الوحيد الذي 
ُيش�ارك ف�ي هذا الموس�م، بع�د انس�حاب كبار 
نجوم الدراما، وعلى رأسهم محمود عبدالعزيز 
ويحي�ى الفخران�ي وليل�ى عل�وي وإله�ام 

شاهين ويسرا.
أيض�اً  يش�هد  ورئي�س قس�م«  »أس�تاذ 
انفصال عادل إمام عن ابنه المخرج رامي 
إم�ام، بعد تعاون اس�تمر لثاث�ة أعوام، 
حيث قرر عادل العمل مع المخرج وائل 
إحس�ان بسبب انش�غال رامي ببعض 

االرتباطات الفنية األخرى.
»الكابوس«

الفنانة غادة عبدالرازق تخوض سباق الدراما 
من خ�ال مسلس�ل »الكابوس«، وُيش�اركها 
بطولته آيتن عامر وكري�م محمود عبدالعزيز 

ومن إخراج إسام خيري.
وم�ن أب�رز الش�ائعات الت�ي ط�اردت ه�ذا 
المسلسل، ما تردد حول تأجيله إلى رمضان 
وصعوب�ة  الوق�ت  ضي�ق  بس�بب   ،2016
االنتهاء من تصوير كل الحلقات قبل حلول 
شهر رمضان الكريم، إال أن الفنانة غادة 

عبدالرازق حرصت على نفي هذه الشائعة بنفسها، وأكدت أن تصوير 
المسلسل يسير بشكل طبيعي وأنه سيشارك في الموسم الرمضاني 

الُمقبل.
»وش تاني«

رغ�م العروض الس�ينمائية الكثيرة التي تلقاها، اعت�ذر الفنان كريم 
عبدالعزيز عنها لرغبته في المش�اركة في س�باق الدراما الرمضاني 
الُمقبل، من خال مسلس�ل »وش تاني« الذي يتعاون فيه مع حسين 
فهمي وس�وزان نجم الدين ومن�ة فضالي، من إخ�راج وائل عبدلله.

والمسلس�ل لم يشهد س�وى أزمة واحدة، هي انسحاب سارة سامة 
بعد تصوير العديد من مشاهدها....

»أرض النعام« 
»أرض النع�ام« هو المسلس�ل األكث�ر تعرضاً لألزم�ات، حيث واجه 
العديد من المش�اكل التي كادت تهدد خروجه إل�ى النور وتمنعه من 
خوض س�باق الدرام�ا الرمضاني الُمقبل، وبدأت بانس�حاب المخرج 
محمد س�امي بش�كل مفاجئ قبل التصوير بأيام قليل�ة، وذلك لعدم 
رغبته المش�اركة في الدراما التلفزيونية.وبعدما رش�حت الش�ركة 
الُمنتجة، المخرجة غادة سليم لتتولى مهمة إخراج المسلسل، قررت 
روبي االعتذار عن المش�اركة في البطولة بس�بب حملها، من ضمن 
األزم�ات الت�ي الحقت المسلس�ل ، هج�وم مجموعة م�ن البلطجية 
على موقع التصوير، لكن الش�رطة نجحت في إنقاذ فريق العمل في 
اللحظ�ات األخيرة، كذلك أنقذت العناية اإللهية الفنان أحمد زاهر من 

الموت، حيث كاد يسقط من أعلى جبل خال تصوير أحد المشاهد.
»مريم«                                 

بعد مش�اركتها العام الماضي في بطولة مسلسل »كام على ورق«، 
قررت هيفاء وهبي خوض س�باق الدرام�ا الرمضاني هذا العام، من 
خال بطولة مسلس�ل »مريم«، الذي يش�اركها بطولته خالد النبوي 
وريه�ام عبدالغف�ور، وتدور أحداث�ه في إطار اجتماعي رومانس�ي، 
حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال تدعى مريم ورجل ثري ُيجسد 

دوره خالد النبوي.

مسلسالت رمضان أرسار وشائعات وأزمات!

امللتقى اإلذاعي والتلفزيوين العراقي يكرم ياس خرض



القاهرة –في حلقة من برنامج »مصارحة حرة«، اس�تضافت اإلعالمية 
منى عبد الوهاب الفنانة منى زكي في الحلبة التي تشهد دوماً مواجهات 
س�اخنة وأس�ئلة جريئ�ة، حي�ث رفض�ت نس�بها لمصطلح الس�ينما 
النظيفة، كما كشفت حقيقة العديد من الشائعات التي انتشرت حولها 

والتصريحات التي ُنسبت إليها عن اإلخوان وحنان ترك وأعمالها.
ف�ي الجولة األولى من البرنام�ج، رفضت منى زكي حديث النقاد عن 
أن فيلمها »إحكي يا ش�هرزاد« أخرجه�ا من الصورة المثالية كرائدة 
للسينما النظيفة، وردت »لم أنسب نفسي للسينما النظيفة وأرفض 
التس�مية… الفيل�م للكب�ار فقط بس�بب أف�كاره وليس مش�اهده، 
وأضاف�ت أنه ل�م يعرض عليها أفالم أكثر ج�رأة منه، وعن صورها 
األخي�رة وتعليق الصحف أنها خلعت ثوب الب�راءة فيها، فقد أكدت 
أنه�ا ص�ور عادية وليس�ت جريئ�ة وكل م�ا علق علي�ه الناس هو 
ش�عرها وليس الفس�تان أو أي ش��يء آخ�ر، وأنه��ا مبالغ�ات.
وأوضحت أنها تتعمد عدم الظهور كثيراً ألن هناك أش�ياء أهم في 
حياتها الش�خصية، مث�ل قضاء وقت أطول م�ع ابنتها واإلهتمام 
بمنزلها وزوجه�ا، وأضافت أن أكثر ما تفتق�ده هو التمثيل ألنها 
ترغب في عمل شيء مختلف، ونفت ما نسب إليها من تصريحات 
وقت حكم اإلخوان حول ظهورها ببدلة رقص في رمضان، وأنها 
ليس�ت خائف�ة منه�م، موضحة أنها ل�م تصرح ب�أي تصريحات 

تخص دورها في مسلسل »آسيا«.

القاهرة: قررت نقابة الموسيقيين 
وقف الفنان الشعبي سعد الصغير 
عن الغناء لحين تس�وية مشكلته 
م�ع متعهد الحفالت ياس�ر نوار 
ال�ذي يرضيه  التعويض  ودف�ع 
ويعوض الخس�ائر التي تعّرض 
لها نتيجة إخالله ببنود التعاقد 

بينهما.
وجاء قرار النقابة بعد تقديم 
للنقابة  ش�كوى  "المنت�ج" 
يته�م فيه�ا "الصغير" بعد 
اإللت�زام ببنود عقد بينهما 
يق�وم  أن  يج�ب  كان 
بموجب�ه بإحي�اء حف�ل 
زفاف في مدينة البحيرة 
فيم�ا  مص�ر،  بدلت�ا 

استنفذت النقابة الطرق القانونية لمخاطبة الفنان 
الش�عبي من أجل الحضور واإلس�تماع ألقواله في 

الشكوى بإرسال 3 إخطارات إلى منزله.
وق�ال المنتج ف�ي ش�كواه أن "الصغير" قد حصل 
على جزٍء من المبل�غ المالي المتفق عليه والمقدر 
ب��35 ألف جني�ه كعربون أجر له قب�ل أن يختفي 
ويتخلّ�ف عن الحض�ور إل�ى الفرح، مش�يراً ألنه 
تكبد خسائر فادحة نتيجة ذلك، من بينها مطالبة 
أصح�اب حفل الزف�اف بتعويض لهم واس�تئجار 
وح�دة ص�وت بمبل�غ 5 آالف جنيه تقريب�اً دون 

اإلستفادة منها.
هذا واستندت النقابة في قرار الوقف للمستندات 
التي قدمها "نوار"، حيث قررت إلزام "الصغير" 
ب�رد األجر الذي حصل عليه وتعويض الش�اكي 

بما يناس�ب حجم الض�رر الذي 
تسبب به.

القاهرة: صّرحت النجمة العالمية الممثلة المكسيكية األميركية 
م�ن أص�ٍل لبناني "س�لمى حاي�ك" أنه�ا ال تؤم�ن بالبوتوكس، 
مش�يرًة ألن لديها العديد من أس�رار الجم�ال الخاصة بها والتي 
تجعله�ا تبدو أصغر س�ناً مما هي عليه على الرغ�م من بلوغها 

عامها ال�48.
وعندما زارتها الصحفية "ليندسي" من مجلة People األميركية 
بع�د أن اتفقتا على إج�راء حوار عن خط الجم�ال الخاص بها ، 
أمس�كت بيدها وقالت لها: "ليندسي تعالي معي"، فأخذتها من 

غرفته�ا الخاصة ف�ي فن�دق The Mandarin Oriental NY إلى 
المرح�اض لتندهش من الكم الهائل من مس�تحضرات التجميل 
التي تم�أ المكان، والتي تجعل إطاللة "حايك" مش�رقة ونقية 
للغاية. وقالت أن سّر جمالها يكمن في أنها ال تغامر بالتجارب، 
إذ أنها تعتب�ر تجربة المنتجات بمثاب�ة مجازفًة حقيقية عندما 
يتعلق األمر بالجمال وبالعناية الش�خصية، فتق�ول: انا أرى أن 
المجازفة الكبي�رة والحقيقية هي إج�راء الجراحات التجميلية 
ومتحفظ�ة جداً ودقيقة عندما يتعل�ق األمر بجمالي، وال أعرف 

م�اذا يمكن أن يح�دث في المس�تقبل. فعلى الرغ�م من رفضي 
للجراح�ات التجميلي�ة، إال أنني من الممك�ن أن اضطر لها يوما 

ما حقاً، ال أعلم.
وتضي�ف: أما عن البوتوكس، فهو مس�ألة مختلفة قليالً. فأنا ال 

أعترف به، وال أؤمن به، 

القاه�رة :- تش�ارك النجمة بش�رى في بطولة 
المسلسل الجديد »الدخول في الممنوع«، تأليف 
محم�د الباسوس�ي، وإخ�راج محم�د النج�ار، 
ويش�ارك ف�ي البطول�ة أحمد فلوك�س وإيمان 
العاص�ي ونوره�ا وع�زت أبو عوف وسوس�ن 

بدر.
تدور أحداث المسلسل بين أعوام 2005 و 2010 
قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 ، ويسلط الضوء 
على منظمات المجتم�ع المدني وما يحدث بها 
من أفكار وفساد وأموال مشبوهة ومدى تأثير 

المنظمات اإلجتماعية على الشباب.
أي مجال أفضل عندك؟ تقول بش�رى: كل شيء 
له متعة خاصة به والمس�ألة ملكة بينها فروق 
فردي�ة هن�اك م�ن يأخ�ذ موهب�ة ويكم�ل بها 
مشواره، وأيضا من يأخذ مواهبه إلكمال »باقة 

ورد« من مواهبة.
وأضافت: التمثيل أصبح مهنة عندي وله شغف 
وحب والموسيقى تظل هوايتي كمطربة ألنني 

ال أحترفها.
وح�ول تقيي�م تجربته�ا كمذيعة قال�ت: درجة 
للوصول إل�ى التمثي�ل كقناة طبيعي�ة، خاصة 

أنني لم أدر التمثيل.
تعدد مواهبك هل يضيق عليك التخصص؟ قالت: 

أراها أداة للتواصل، س�واء في الغناء أو التقديم 
أو الش�عر المه�م التواص�ل مع الن�اس وهناك 

استحس�ان م�ن الجمه�ور، خاص�ة م�ن يحب 
غنائ�ي ومنهم من يطالبني بتقدي�م البرامج أو 

التمثيل وهكذا.
وع�ن التجرب�ة اإلنتاجية في مش�وارها قالت: 
عايش�ت ظروف�ا وأحداث�ا وأش�خاصا بش�كل 
مختل�ف، منهم الطيب الذي وجدته ش�ريرا وأن 
التوزيع مثل المافيا في سوق السينما وال بد أن 
يكون قلبي ميتا ألن »البيزنس عاوز كده« وهذا 

صعب معي.
وأضاف�ت: أفكر في تكرار التجربة لكن بش�كل 
مختل�ف وبفكر آخر وعلى نط�اق ضيق، بحيث 
أتبن�ى مش�روعا أحب�ه وأنف�ذه، أم�ا التجرب�ة 
الس�ابقة فكانت لصالح ش�ركة كبي�رة لكنني 

تعلمت أال يضحك علي أحد.
وح�ول نوعية األف�الم التي يمكن له�ا إنتاجها 
بنفس�ها قالت: الموضوعات الجادة التي ال تجد 
المنتج الذي يؤمن بها، حيث يراها غير تجارية 

وال تحقق له المكاسب المادية المطلوبة.
وأضاف�ت: لكنن�ي أرى وجهة نظ�ر أخرى لهذه 
األفالم الجادة فهو نوع من الكس�ل لدى المنتج 

من الممكن اإلجتهاد في عمل معادلة توازن.
وأوضح�ت أن الجمه�ور يم�ل من ف�رض نوع 
سينمائي معين، مثال األكشن انتشر بشكل ممل 
بينما التنوع هو األفض�ل وتتواجد دائما جميع 

األفالم، وما على المشاهد إال اإلختيار.

املمثلة الكويتية مالك يف أول أدوارها السينامئية
   

تنتته�ي الفنانة الكويتية م�الك قريباً من تصوير فيلمها الس�ينمائي الجديد »ش�قة6«، وهو 
من نوع األكش�ن. شاركت فيه مجموعة من الش�باب. وتجّسد مالك )وهو دورها األول في 

السينما( شخصية الزوجة المخدوعة التي تتعرض كثيراً للصدمات.
الفيل�م من تألي�ف عبدالوهاب الس�يد الرفاعي وإخ�راج لؤلؤة عبدالس�الم، وعبدالعزيز 
العم�ار، وم�ن بطول�ة عبدالله الب�ارون ومحمد صقر إضاف�ة إلى أدوار عدي�دة يؤديها 

ممثلون طالعون.
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نش�رت صفحة "قول للزمان إرجع يا زمان" التي تنش�ر مقاط�ع فيديو قديمة قّيمة 
لفناني�ن كبار رحلوا أو مازالوا على قيد الحياة، مقابلة مع الفنانة نانس�ي عجرم في 
أحد البرامج على تلفزيون البحرين عندما كانت في السادسة عشر من عمرها وكانت 

التزال وقتها في المدرسة.
وس�أل مقدم البرنامج نانس�ي كيف خرجت إلى األضواء، فقالت "بدأت مشواري في 
سن الثامنة وكنت أردد وقتها أغنية لأطفال، وكانت جدتي أيضاً تمتلك صوتاً جميالً، 
فكنت أس�تمع إليها وأعيد ورائها إلى أن اكتش�فوا أن هناك بحة في صوتي وسمعني 

والدي وعرف أن صوتي جميل".
وعّم�ا إذا كان الفن س�رق الطفولة منه�ا، قالت "ال أنكر أن هن�اك بعض الصعوبات، 
ولكني أدرس كثيراً وأحب الغناء في الوقت نفسه". وكان الالفت ضحكة نانسي التي 

لم تتغّير وصوتها الجميل.
وعبرت نانسي في المقابلة عن حبها للغناء باللهجة الخليجية. 

التقط�ت الكاميرا صورة للفنانة ليلى علوي، وهي 
تحم�ل طفلة س�ورية ف�ي ش�هورها األولى؛ لكي 
تلتق�ط معها ص�ورة تذكاري�ة؛ أثناء اس�تعدادها 
للظه�ور ف�ي الحلق�ة قب�ل األخي�رة م�ن برنامج 

اكتشاف المواهب اإلعالمية "مذيع العرب".
كان�ت وال�دة الطفلة تجل�س في أروقة اس�توديو 
التصوير ، وحينما ش�اهدت ليلى الطفلة رق قلبها 
له�ا، وحملتها بيديها وظلت تداعبها لبضع دقائق، 

ثم أخذت صورة معها ومع أمها.
يذك�ر أن ليل�ى كانت ق�د زارت األس�بوع الماضي 
ع�دداً م�ن مخيمات الالجئي�ن الس�وريين الواقعة 

على الحدود. 

بي�روت: هي ملكة جمال لبنان الس�ابقة، خاض�ت مجال التمثيل 
وبرعت فيه، ونالت جائزة أفضل ممّثلة أكثر من مّرة، وفي لقائها 
مع "إيالف" تتحّدث نادين عن تجربتها في مسلسلْي "لو"، و"عشق 
النس�اء"، وتكش�ف تفاصيل عملها الرمضاني الجديد "تشيللو". 
عن نيله�ا لجائزة الموركس دور عن دورها في مسلس�لْي "لو"، 
و"عشق النساء"، قالت: " على الرغم من أّنها ليست المّرة األولى 
التي أحصل فيها على جائزة أفضل ممّثلة، ولكّني سعيدة جداً هذا 
الع�ام أيضاً، ألّن للجائزة دائماً طابع�اً جميالً، ومكانها الكبير في 
قلبي، وأشعر دائماً بأّن ثّمة من يشّجعني ويثني على عملي، ولذلك 
هذه الجائزة تعني لي الكثير". وعن تحضيراتها لخوض الس�باق 
الرمضاني مع النجم اللبنانّي يوس�ف الخال، والنجم السورّي تّيم 

حسن من خالل مسلسل "تشيللو".

سريين عبد النور تقع بحب رجل فاقد للذاكرة
 بيروت: تعثر الفنانة سيرين عبد النور في "بال حدود" على رجٍل مستلقي على الشاطئ وتأخذه 
للمستش�فى ليتبي�ن لها أن�ه فاقد للذاك�رة. وبعد أن تقوم باإلهتمام به وتس�ميته تكتش�ف أنه 
رج�ل متزوج ولديه عائلة، فتقع في حيرة بين إرجاعه بنفس�ها إلى أهل�ه أو المقاومة للحفاظ 
علي�ه وعلى قصة الحب التي نش�أت بينهما. ويش�ارك في ه�ذه الحلقة الممثل عاب�د فهد بإبداء 
رأيه بالفنانة س�يرين عبد النور وتجربته بالتمثيل معها.هذا وتس�اعد "عبد النور" ضمن دورها 
اإلجتماع�ي بطمئنة ميرا إس�كندراني المت�رددة من دخول كلية الطب بس�بب خوفها من منظر 
الدم وتقنعها بفكرة الذهاب الى الطبيب النفسي. وذلك في الحلقة التي تجنع كل هذه التفاصيل 
والتي س�ُتعَرض  عل�ى تلفزيون "اآلن" يوم الجمعة الموافق في 2015-06-12 الس�اعة 10:00 

مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اهوال العراق واملحصلة الفنية
 االه�وال التي م�رت على الع�راق كثي�رة.. وكثيرة 
ج�دا .. والقلي�ل القليل م�ا تناولته االعم�ال الفنية 
وباقتض�اب .. لهذا مرت م�رور الكرام ولم تترك اي 

اثر يذكر..
والس�بب يع�ود الى عدم وج�ود السيناريس�ت الى  
يتن�اول تل�ك االه�وال واالح�داث التاريخي�ة .. الى 
جان�ب عدم وج�ود واقتناع الجه�ات االنتاجية من 

اج�ل المجازفة باتلروي�ج لمثل تلك االعم�ال .. الى 
جان�ب ابتعاد الدولة عن الخوض في هكذا مضامير 
ال تؤم�ن به�ا .. لكونها تض�ع )الفن( ف�ي القائمة 

السوداء !!.
ومن جهة اخرى نجد الش�ركات االجنبية تتس�ابق 
لمثل تلك االهوال والتس�ابق من اجل الحصول على 
)قصب السبق( النتاجها وعبر اعمال ضخمة تصرف 

عليه�ا الماليين من ال�دوالرات .. لكونه�ا تؤمن ان 
مثل تلك االعمال واالهوال تدر عليها بالمليارات بدال 
من الماليين الت�ي صرفتها !!.وكمثال قريب جدا ان 
الفنانة االمركية )انجلينا جولي( التي زارت ش�مال 
العراق مؤخرا تس�تعد لتحضي�ر فيلمين عن تنظيم 
)داع�ش( االرهاب�ي .. وف�ي محاول�ة لعم�ل افالم 
وثائقية لما يحدث من قصص مأساوية تعرض لها  

الكثيرون.وم�ن تل�ك القصص المأس�اوية اختارت 
)جولي( قصتين من بينها لالكراد الهاربين من هذا 
التنظي�م .. وتحكي القصة االولى عن س�يدة عجوز 
تم اختطاف ابنتها من تنظيم داعش ومحاولة بيعها 
بعد ذلك كجاري�ة .. اما القصة الثانية فتحكي قصة 
فت�اة يتم اختطافها وبيعها كجارية بعد قتل والدها 

الى ان تهرب بعد فترة !.

والذي وددت قول�ه :قد يقول البعض ان الوقت غير 
مناس�ب اليوم النت�اج مثل هك�ذا اعم�ال فنية عن 
االهوال الت�ي يمر بها العراق لكون�ه الزال يخوض 
حربا شرسا السترجاع اراضيه المغتصبة والمدنسة 
م�ن قب�ل الدواع�ش .. وف�ي مقابل ذلك ه�ل يبقى 
اعالمنا صامتا دون ان يحرك ساكنا للمساهمة في 

انتاج افالم وثائقية كوثائق ادانة للمعتدين ؟!.

برشى: التمثيل مهنتي والغناء هوايتي

منى زكي
لن أعمل مع مصطفى شعبان

نقابة املوسيقيني توقف سعد الصغري عن الغناء

سلمى حايك: ال أؤمن بالبوتوكس وأعمل بنصيحة أمي
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         قيس مجيد المولى 
 

أكتفيت بوضع ذراعي على مس�ند الكرسّي الخشبي 
، ورغ�م أن ركبتَي قد أخ�ذت وضعا منحنيا قريبا من 
ص�درَي لكني ش�عرت بالراح�ة حين أخ�ذت عيناي 
أمتدادا عرضيا صوب البرج تارة وصوب الجسر تارة 
أخرى ،والش�ك أن تداخالتي في تل�ك اللحظة لم تكن 
تداخالت جراحية للصورة التي جمعتها المخيلة ليلة 
أم�س ، وتفكك�ت من تلق�اء حالها، فق�د حاولت أن 
أستحضر ش�يئا ما من األشياء المتحللة أستحضرها 
لكنه�ا ل�م تكن كافي�ة ف�ي أن تلبي طلبي في رس�م 
المش�هد المقص�ود ، ومن حين آلخ�ر أتنفس بنفس 
ه�واء البح�ر وأتثأب بغ�واء أصوات الطي�ور المائية 
وأحتس�ب ألمر ما قد تصفى به التركات التي الزالت 
في قاع باطني ،والتي يبدو لي بأنها البد من أن تؤدي 

لي واجباً، فتضيف أو تصحح
أو تتكامل أمام الجديد الذي بدأت المخيلة بجمعه للتو 
حين تقدم نادل المقه�ى من مائدتي وقدم لي أبريقا 

برونزيا من الشاي ،
كن�ت ق�د أنتظ�رت الفت�اة الكرواتي�ة الت�ي دعوتها 
لجلس�تي هذه والتي تعرفت عليه�ا ليلة األمس حين 
دخلنا المترو س�وية بعد أن أقتربت مني وأرتني على 
خارطته�ا مقصدها الذي ت�روم ، وكان مكانا ُمعرفا 
يق�ع قرب المط�ار الرئي�س للمدين�ة ، طلب�ت منها 

الن�زول في المحطة الرابعة ونزلنا س�وية فكان البد 
أن تصطح�ب قطارا مترويا أخر م�ن محطة أخرى ، 
وهذا يعني أننا ننتقل س�يرا لبعض من الوقت ،وأثناء 
ذلك تحدثت لي بش�كل صارم يخل�و من العاطفة عن 
رغبته�ا بتطوير رغباتها ومتعه�ا ،وهي تريد أن تمر 
عل�ى لغة أخرى غير لغة موطنها ، لم أس�ألها الكثير 
ولم أفت�ح جعبتي فأطلق عليها حش�دا من األس�ئلة 
اللغوية الت�ي تتصل باللغات ونموه�ا وجمالياتها إذ 
أكتفيت بالصمت ملوحا لها وهي بجانبي إلى جدارية 
كبيرة طلّت أحدى األبنية ، كنُت أريد أش�غالها بشيء 
، أري�د أن أدعها أن تتكلم ،وفعال ماأن س�رنا خطوات 
حتى أفترش�ت األرض وأخرجت قلما وورقة وراحت 
تكت�ب بلغته�ا األم ،خيل ل�ي أنها تكت�ب مالحظاتها 

واألماكن التي نمر بها ولكنها
أس�تمرت بالكتاب�ة وه�ي جالس�ة عل�ى األرض في 
حي�ن بقّيُت واقفا أتف�رس بالالأبالية الغير مقصودة 
الت�ي هي عليها تج�اه المارة والفضولي�ن منهم بعد 
أن تكش�فت أجزاء من جس�دها بشكل عار تماما من 
رقبتها إلى أقدامها، ولربما بش�كل غير مألوف وغير 
معت�اد لكنها أسترس�لت فيم�ا تكتب وهك�ذا لم أكن 
أن�وي الجلوس جواره�ا خوفا من تش�تيت أفكارها 
حيث بدأت لي أنها س�ارحة عن العالم وملتصقة في 
نقطة ما من الحدود القصوى التي خلقتها في لحظة 

السير نحو المحطة التالية ،

بع�د وقت م�ا وجدتها ق�د إنتهت حين لم�ت ورقتها 
وطوته�ا ووضعتها بكل دقة وعناي�ة في محفظتها 
الصغيرة ودنت وقبلتني قبلة شكٍر على أنتظاري لها 
وعل�ى صمتي القنوع من أنها تريد أن تكتب رغبة ما 
لنفس�ها أو إلنس�ان ما أو أي ماتفكر به وتلك لحظة 
حريته�ا وأنس�جامها مع الطارئ ال�ذي يحل كوهج 

برق البد من اإلمساك به قبل أن يرحل ،
ل�م تعث�ر ف�ي محفظتها عل�ى المبل�غ ال�ذي تضعه 
ف�ي ماكنة التذاك�ر وكان معي من القط�ع المعدنية 
مايكفي فوضعت قطعتين أدخلّتها س�لم النفق الذي 
س�يتجه بها ص�وب المترو وقبل أن ته�م عادت مرة 

أخرى وفعلت معي
مافعلت حين أنتهت من الكتابة ، المهم بدأُت بش�رب 
الش�اي وأنهيت قدحا ثم أخر وبعده أخر ولم أكن في 
جلستي أعي كيف أشرب الشاي وكيف أتلذذ به وكيف 
أزاول متعي إذ أن األنش�طارية في الروح وفي العقل 
لصيق�ة اللحظات مادام الخوف م�ن المجهول نزيلنا 
األبدي رغم أنه وإلى األن الش�يء يقرع أمامك جرس 
اإلنذار ولكن هكذا يجد اإلنسان نفسه فهو على حين 
غرة ُيخرج آهاته ، وعلى حين غرة يطيل بتلك اآلهات 
وعل�ى حين غرة يلعن يوم مولده إن لم تصل اللعنات 
على أش�ياء أخرى قد تكون من المقدسات ،حين أتت 
وتقدمت جليس�تي حجبت ش�يئا من أش�عة الشمس 

وكانت

بدي�ال لذل�ك الجزء المحج�وب فهي طويل�ة وفارعة 
وبيض�اء وممش�وقة وذات تركي�ز ع�ال فيم�ا تريد 
وما ت�ود إيضاحه وعلى الحين أعتق�دت أن ثقافتين 
متباينتي�ن ق�د تقابلت�ا والبد م�ن المزيد من ش�رب 
الشاي وبدون أن أنادي النادل قِدَم لنا بأبريق آخر، في 
حين قدمت الس�فن من الموانئ لترحل عبر البسفور 
بعضها بالركاب وبعضها بالوقود والبضائع ،وها أني 
بدأت لطيفا وأنيسا مقبوال وتكلمت معها عبر ذاكرة 
الترحال وداعب�ت يديها وم�ددت أصابعي ألقراطها، 
ورضّي�ت أن أص�َل إلى أط�راف س�يقانها ،لكني على 

حين غرة تلبست
ش�خصيتها الصارمة وتغير ماب�ي وأدركت هي ذلك 
وراح�ت تحاول أس�تلطافي وحاولت ولك�ن الطارق 
الذي يزورني أحايين فعل فعلته حين نهضت وبجدية 
الفت�ة ألنظ�ار اآلخري�ن أن أغ�ادر بمف�ردي بعد أن 
رميت ثمن األبريقين عل�ى المائدة حتى أن مغادرتي 
وطريقتي في دفع حس�ابينا لم تك�ن بالالئقة ،ربما 
أعطيت مثاال س�يئا لتلك المرأة عن أنيس�ها الش�رقي 
لكنها كانت أبعد أيصاال مني لذلك الموروث الثقيل من 
األحداث والذي جعلنا خارج دائرة المس�رة واألفراح 
واألمل ،ش�ممت بعمق ه�واء األش�جار وبعمق أخر 
رائح�ة الماء في حين كانت خلفي تدنو كقط مذعور 
خلف كلب ش�رٍس اليس�تقر على ح�ال واليدري من 

سيطارده

       هيثم حسين
  

 يكش�ف اإلريتري حجي جابر في روايته 
"لعبة المغزل" خطورة التالعب بالتاريخ 
عبر تزوي�ره وتزييف الحقائ�ق بما يالئم 
مصالح هذا الطرف أو ذاك، وإش�كالية أن 
يتم ره�ن الوطن ب�كل مقدراته وطاقاته 
لتلبية نزع�ات الطاغية، عب�ر العمل على 
تلميع صورته وتش�ويه اآلخرين، إلبرازه 
على أنه البطل األوحد، والمنقذ الذي لواله 

لهلكت البالد.
ويش�ير جاب�ر ف�ي روايت�ه )منش�ورات 
المركز الثقافي العربي في بيروت 2015( 
إلى أس�اليب صناعة الك�ذب، عبر تحوير 
الوقائع وممارس�ة الح�ذف واالصطفاء، 
وص�وال إلى الصورة الت�ي ترضي رغبات 
س�لطته  تأس�يس  ومحاولت�ه  الطاغي�ة 

المطلقة.
ُيرّك�ز حج�ي جابر عل�ى فك�رة التغيير، 
تغيي�ر الحكاية عب�ر اللعب ف�ي وقائعها 
وتفاصيله�ا، تغيير التاري�خ عبر تزويره 
تق�ع  ل�م  قص�ص  وتلفي�ق  وتزييف�ه 
وتصديره�ا عل�ى أنه�ا األص�ل، وتغيي�ر 
الش�خصيات والمصائر، وينطلق في ذلك 
بجملة ألليكسيس كارليل يمهد بها لعمله 
تقول: "ال يتغير اإلنسان دون عذاب؛ ألنه 

النحات والمرمر في آٍن معا".
وثائق وأسرار

يب�دأ صاح�ب "س�مراويت" روايت�ه بما 
يس�ميه "الش�ريط األخير"، وه�ي بداية 
التفافية، يقدم فيها المشهد الذي يفترض 

أنه األخير في الرواية، ليعود بعد ذلك إلى 
الش�ريط األول، ويص�ور ت�درج األحداث 

وتصاعد المواقف.
وكأن البداي�ة األول�ى الت�ي يق�دم فيه�ا 
نهاي�ة البطل�ة ومخططها الذي س�تصل 
إل�ى تطبيقه في نهاي�ة الرواية ما هي إال 
تمهي�د للبداي�ة التالية، التي تك�ون عتبة 
ب�دء الحبكة، ونس�ج األح�داث وفق لعبة 
المغ�زل، بحيث تتقاط�ع الخيوط مؤدية 

إلى الخاتمة المقدمة في البداية.
فت�اة جميلة تعي�ش في أس�مرا، تخطط 
لالنقضاض على رجل مهم، ُيعَرف الحقا 
بأنه الرئيس، تتهي�أ للموقف وتعد عدتها 
للقضاء عليه، تالم�س رقبته، ترى نظرة 
مذعورة في عينيه فتشعر بالزهو، توقن 
أن م�ا يحدث يلي�ق بليلته�ا األخيرة حتى 
وهي تتلقى س�يال م�ن الطلق�ات، وترى 

الهلع يستوطن عينيه.
تعم�ل بطلة الرواي�ة -الت�ي تخرجت في 
كلية الفنون- في دائرة حديثة التأس�يس 
الدول�ة  وثائ�ق  ألرش�فة  مخصص�ة 
إلكتروني�ا. وه�ي وثائق كتبه�ا مناضلو 
حرب االس�تقالل كيوميات عن أنفسهم، 
أو عن زمالئه�م، أو القليل مم�ا ُكتب من 
األوامر والرس�ائل الرسمية، إذ كان ُيعمد 
إلى تجنب التعليم�ات المكتوبة ما أمكن. 
تتفاجأ بكميات كبيرة من الورق المهترئ 
المصفر، كان يتوجب إدخالها إلى النظام 

اإللكتروني.
كان يتم انتقاء الموظفين للدائرة الجديدة 
بعد تح�ر دقيق، فق�د علمت الفت�اة أنهم 

وقبل قبولها عرفوا عنها كل شيء تقريبا؛ 
كيف نشأت يتيمة في كنف جدتها، وكيف 
قض�ت طفول�ة ناقص�ة دفعْت به�ا نحو 
االنطواء، قبل أن ُينقذها عالم الرسم الذي 
ألجله أكملت دراس�تها وخرج�ت للحياة 

مجددا.
تكتش�ف الفت�اة أن الوثائ�ق تم�ر بع�دة 
مراح�ل، يت�م تحريره�ا وتش�ذيبها بم�ا 
يتالءم مع تعظيم ش�خصية الرئيس الذي 
يوَصف بأن�ه النحات الذي يراجع األوراق 
ويض�ع عليها مالحظاته وإش�اراته، ليتم 
إدخاله�ا عليها، وإعادة صياغتها بطريقة 
تلب�ي رغبت�ه ومس�عاه للتف�رد بالحك�م 

وتشويه اآلخرين. 
وتنف�رج خيوط اللعبة حي�ن تطلع الفتاة 
عل�ى وثائق تتح�دث عن أمه�ا المجهولة 
له�ا، وكيف أن الزعيم اس�تغلها وحجبها 
ع�ن اآلخري�ن، وأنج�ب منه�ا ابن�ة ألقي 
به�ا في كن�ف جدتها، وقيل له�ا إن أباها 
استش�هد وأمه�ا توفي�ت بع�د ذل�ك ف�ي 
حادث، حيث يتم إيهامها بصدق الحكاية، 
ف�ي الوقت ال�ذي تفتقر فيه إلى أي س�ند 
يدعمها. وتتفاجأ أن الزعيم الذي يتالعب 
بالب�الد  ويتالع�ب  ويزوره�ا،  بالوثائ�ق 
ويزي�ف تاريخه�ا، ويش�وه حاضرها، ما 
هو إال أبوها الذي تنكر لها وألمها، وتنكر 
لوط�ن حاول أن يوقف�ه لنزواته ويحوله 

إلى مزرعة شخصية له.
بطوالت ملفقة

تتناس�ل الحكايات في "لعبة المغزل" من 
بعضها البعض، يتبادل الحكاؤون تس�ليم 
خيوط الس�رد لبعضهم، فالجدة هي نبع 
الحكاي�ات، عل�ى الطريقة الكالس�يكية، 
وه�ي المتكتمة عل�ى األس�رار واأللغاز، 
والطبي�ب ب�دوره يدخ�ل دائ�رة الحكاية 
وي�دور في فل�ك الفتاة التي ه�ي جامعة 
تتنقل  الحكايات، والممس�كة بزمامه�ا، 
بين قصص الوثائق والمستندات، وأسرار 
وتصفياته�ا  تحركاته�ا  ف�ي  القي�ادات 
ومعاركه�ا، وتكتش�ف تباع�ا كثي�را من 
المسائل التي كانت مستعصية ومستغلقة 
عليها.يمارس صاحب "َمْرَس�ى فاطمة" 
ويكم�ل  األول،  الفص�ل  ف�ي  التش�ويق 
تش�ويقه بش�كل تصاع�دي ف�ي العم�ل، 

حت�ى بلوغ حبكته ذروته�ا، وهي الذروة 
الت�ي بدأ بها ويعود إليها، إذ ال تنفك دوائر 
األس�رار تتسع وتنجلي في الوقت نفسه، 
س�ر يس�تدعي آخر في رحل�ة البحث عن 
الهوي�ة المفق�ودة، والس�عي الكتش�اف 
الحقائق وسط متاهة من الزيف والخداع 
والتالع�ب بالوثائق واألح�داث، وتحويل 

الهزائم الواقعية إلى انتصارات متخيلة.
يش�ير جابر إلى لعبة المرايا، أثناء حديثه 
ع�ن لعب�ة المغ�زل وتصوي�ره تفاصي�ل 
نس�ج األكاذيب واش�تغال اآللة اإلعالمية 
والدعائي�ة على تجميل ص�ورة الطاغية، 
وإظه�اره متفوقا على أقران�ه وزمالئه، 
وتب�دأ لعب�ة المرايا من�ذ بداي�ة األحداث 
وصوال إلى الخاتمة، فالش�خصيات مرايا 
لبعضه�ا البع�ض، وإن اختلفت أش�كالها 
ومالمحه�ا، لكنه�ا تتقاطع في س�برها 
األغوار ومحاولة اكتشافها خفايا الواقع.

يتذكر قارئ "لعبة المغ�زل" الفكرة التي 
اش�تغل عليها اإليطالي أمبرت�و إيكو في 
روايته "مقبرة براغ"، وهي االشتغال على 
مسألة تزوير الوثائق التاريخية والتالعب 
بها، وتحوي�ل الهزائم إل�ى انتصارات، أو 
تلفي�ق القص�ص والبط�والت، وإظه�ار 
الحقائ�ق مش�وهة ف�ي س�ياقات تخدم 
رغبات األقوياء والمتنفذين ومس�اعيهم 

للهيمنة على اآلخرين.
لكن اش�تغال جابر يأتي من باب المحلية، 
اإلريت�ري  الواق�ع  عل�ى  والتخصي�ص 
ال�ذي يمك�ن أن يرمز إلى واق�ع األنظمة 

الديكتاتورية في هذا المكان أو ذاك.

الطارئ الذي البد من اإلمساك به قبل أن يرحل 

لعبة املغزل تكشف آليات التالعب بالتاريخ

خطوط الصدع
 

في كتاب “خطوط الصدع: كيف ال تزال الشروخ المستترة تهدد االقتصاد 
العالم�ي”، الص�ادر حديثا، عن مش�روع “كلم�ة” للترجم�ة التابع لهيئة 
أبوظبي للس�ياحة والثقافة يكش�ف مؤلفه راغورام غ. راجان عن بعض 
العيوب الخطيرة في االقتصاد القائم. الكتاب ترجمه إلى العربية الباحث 
والكات�ب الصحفي طارق عليان.يتتّبع راغورام غ. راجان،: كيف ال تزال 
الشروخ المستترة تهدد االقتصاد العالمي” خطوط الصدع االقتصادية 
العميق�ة في عال�م يعتمد اعتم�ادا مفرطا على المس�تهلك الغارق في 

الدي�ون لتحريك عجل�ة النمّو االقتص�ادي العالمي وتجّن�ب التراجع.
ويظهر أن تنامي انعدام المس�اواة وضعف ش�بكة األمان االجتماعي 
ف�ي بع�ض الدول يؤدي�ان إلى ضغوط سياس�ية هائلة تش�ّجع على 
تسهيل االقتراض والمحافظة على متانة استحداث الوظائف، بصرف 

النظر عن العواقب االقتصادية على المدى الطويل.

فرد يف العائلة
  ص�درت ع�ن دار فض�اءات في عم�ان حديث�اً مجموعة ش�عرية جديدة 
للشاعر الفلسطيني قصي اللبدي بعنوان "فرد في العائلة"، تقع في 104 
صفحات من القطع المتوسط، وتضم 35 قصيدة نثر يحمل أغلبها عنواناً 
م�ن كلمة واحدة، مثل: الوصية، أغنية، ن�ون، أبي، تأهيل، عري، طريق، 
الحنين، انفجار، خيال، وحكر.تتميز قصائد المجموعة بنبرتها المتفردة 
وموس�يقاها الداخلية اللتين تمنحانها ش�فافية ومرون�ة، وتتخذ في 
نماذج كثيرة منها، منحى س�ردياً ال يكتنف صوراً واستعارات إال بقدر 
مضبوط، وفي الوقت الذي تتطلبه بنية القصيدة، فجمالية النص تنبع 
م�ن داخله، من تدفقه وتناغم�ه وفكرته، ال من اش�تغاالت على اللغة 

والصَور تفّصل على مقاس�ه.وقصي اللبدي س�بق أن صدرت له مجموعتان شعريتان 
األول�ى بعن�وان "أخوة الظل" عام 2004، وهي المجموعة الحاصلة على جائزة الش�ارقة للعمل الش�عري 

األول، والثانية بعنوان "ليكن لي اسمِك"، عن بيت الشعر الفلسطيني في رام الله عام 2011. 

الش�اعر العراق�ي موفق محمد م�ن مواليد 
1947 ول�د ف�ي محل�ة الط�اق القريب�ة من 
الف�رات في مدين�ة الحلة ه�ذه المحلة التي 
ولدت الكثي�ر من النجباء , وقد انماز ش�عر 
موفق محمد برصانة اللغة وقوة االس�لوب 
والجرأة في ط�رح المواضيع  التي تراوحت 
بي�ن الهزل والج�د في بي�ان الحقيقة  ,فقد 
لقب بش�اعر )الوجع العراق�ي( ؛النه ترصد 
مواض�ع األلم في العراق وتحديدا في وجعه 
المس�تديم وظروف�ه األليمة  , قارئ ش�عر 
موفق محمد ينس�اب مع لغته التي تراوحت 
بين السالس�ة والوضوح والجمالية األدبية 
ف�ي ط�رح المف�ردات الت�ي تأس�ر قارئه�ا 

لنضوج وسبك معانيه ومفرداته .
لنتلمس ذلك في نصوصه :

عشرة أيتام
كنا حين ينام النهر ننام

في منتصف الليل
وفي محلة الطاق

حيث ينحت النهر خصره
تأخذ أمي مكانها في الشريعة

فيأتي النهر الى حضنها 
وبصوٍت أعذب من كل مياه األرض

ك�م حمل ه�ذا النصأال�م ومعان�اة صورها 
إل�ى  م�ال  عندم�ا  تصوي�ر  اروع  الش�اعر 
اس�تخدام األس�اليب البالغية في نظم نصه 
ففي قوله: ين�ام النهر , ينحت النهر خصره 
, يأتي النهر الى حضنها , كل الفاظ الش�اعر 
قائمة على اسلوب االستعارة الذي به تتضح 
امكانيته وجم�ال نصوص�ه ,فالنهر ال ينام 
ألن�ه ليس من الكائنات الحية والنوم للكائن 
الح�ي فق�ط , والنه�ر ال يمل�ك الخص�ر وال 
يق�وى على النحت وتبقى هذه االش�ياء من 

صفات الكائن الحي فقط , ابدع الشاعر في 
توظيفها في نصه بلغة رصينة . 

لم أنم الليلَة
فالنهُر النازُف في الظلمِة يغفو بيَن يديَّ

ويهمُس 
لغيوٍم تنقُر باب القلب 

وسنابَل ترقُص عاريًة في البيِت
وأنهاٍر تجري خبزاً وخمرا

وشعٍب تتلوُن فيه األجناُس 
ويسري فوَق الماِء 

ويعفو في السراء وفي الضراء 

الن�ص يطفو بمعان مجازي�ة فاض بها عبر 
بوساطتها الش�اعر عن المه ,فالنص مليء 
باالس�تعارات التي بها اس�تطاع الشاعر ان 
يص�ب وجع�ه ومعانات�ه , وقد وج�د مالذه 
اآلمن في )الطبيعة( التي بها عبر عن وجعه 
ف�راح يؤنس�نها ويش�خصها عله يج�د بها 
ضالت�ه األدبي�ة واإلبداعي�ة , فيص�ف النهر 
بالغفيان ,والسنابل بالرقص والعري , صور 
اس�تعار به�ا الفاظه فتحققت في تش�كيلة 
النص رصانة اللغة وقوة االس�لوب وس�بك 
جمالي دالل�ي عبر بها الش�اعر عما يعتري 

دواخله .

التن�اص دوره ف�ي ش�عر موف�ق  ويلع�ب 
محم�د إلمكانيته في بث ش�كواه وتناصها 
م�ع القران الكريم , فق�د كان لجرح العراق 
عمقا في ساحات شعره التي يحاول بها بث 
معاناة العراق وس�جنه األبدي وظلمه الذي 
اصبح مسلس�ال ال خت�ام ألحداثه , تمثل في 
قوله الذي يتناص مع قوله تعالى )) وسالم 
علي�ه يوم ولد ويوم يم�وت ويوم يبعث حيا 
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قبل أن يطلقوا رصاصة الرحمة على قلبه 

سألوا دجلة وهم يسمعون في نبرته جرساً 
خفّيا 

ما الذي تتمناه اآلن 
فرّتل أروني العراق 

ألقول له 
س�الم عليك يوم ول�دت ويوم تم�وت ويوم 

تبعُث حيا   

حم�ل النص من الي�أس واألستس�الم لأللم 
الذي طوق به الشاعر شعره , فهو يطلب ان 
ي�رى العراق ليودعه لما حل به وما س�يحل 
م�ن ك�وارث عج�ت به�ا بن�وه , ليق�ول له 

الحقيقة ويقرأ عليه السالم. 

اما الحلة مس�قط رأس�ه كان له�ا نصيب ال 
يحصى في ابداع الشاعر تمثل في قوله : 

فانا احب الحلة
ال ألنها مدينتي

فما زلت جنينا في رحمها
اسمع صوت أمي

في هسهسة الخبز
وفي نهرها الهادر بالحمام

هذا النهر الذي مد ذراعيه وسحبني
برفق من رحمها

وخبأني وأراني ما في قلبه من تيجان

وكنوز
ولفني في سورته
حيث يفور الصبر

وتلبس االمواج عباءات الثكالى
وتسير بخطى وئيدة

فترتبك النوارس فوقها صارخة
يا نهر

انى لك هذا السواد!؟
انا احب الحلة

اعشق ازقتها التي تفوح برائحة العنبر
وحليب أمي وهي ترضع آخر العنقود

على العتبة وقد طار منها..
فأين هو االن

أتراه يرى صدرا مفتوحا في عتبة
أعشق حيطانها التي أتوكأ عليها

بعد منتصف الليل فأصحو من سحر
في آجرها

في الصبح أشطف في نهرها
وأقبل مراقد الصالحين فيها

وأعتذر.. احب جسرها القديم
لم يحلق لحيته رفقا بالصبية

المتعلقين فيها 

ختاما نلم�ح لغة الش�اعر الرصينة وتمكنه 
م�ن بث ش�كواه فق�د امتلك ناصية الش�عر 

وتفوق في رسم صوره الشعرية.

مجاليات الصور الشعرية يف قصائد موفق حممد
مها يوسف الصافي

�أ�سمك حبيبتي
رجب �ل�سيخ

أسمِك
مكتوب على نوافذ

قلبي
ورسمك 

ارجوحة في حدائق
عمري
أسمِك 

ذلك الوشم الندي 
مازال مطبوع على

صدري...
والأدرى 

من اي عوالم أنِتِ
أنِت 

قصيدتي االولى
وأنت 
شعري
هل ؟

انِت ملهمتي 
هل؟ 

انِت وحي قريحتي 
والأدري...

أم انِت لوحة عشق
معلقة مابين جلدى

وجلدي
أم انِت أغنية حفظتها

وحدي
من انِت

هل أنِت عطر الياسمين
وسحري ...

أخاف اقول أسمك ) ياحبيبتي:-(
والأدري



 لفي�ف من المعلمي�ن والمعلمات يناش�دون وزارة 
التربي�ة بااللتفات�ة الكريم�ة الحوالهم المعيش�ية 
والس�كنية، وذلك بتخصيص قطع اراضي س�كنية 
اليهم وقبل احالتهم ال�ى التقاعد،واعتبارها تكريم 
للمعلمي�ن ومرب�ي االجي�ال، ولم�ن افن�وا حياتهم  
في س�بيل تعلي�م الن�شء الجديد على ح�ب الوطن 
والمبادئ واالنس�ان .علم�ا انهم س�بق وان قدموا 

معامالتهم الرسمية بخصوص منح االراضي ومنذ 
ع�ام 2014 على ضوء كت�اب وزارة التربية الصادر 
في وقت س�ابق، لك�ن لغاية االن ل�م يحصلوا على 
نتيجة ترتج�ى وتحقق حلمهم بالس�كن في منازل 
خاص�ة به�م، وذل�ك الن غالبيته�م يس�كنون ف�ي 
بيوت مس�تأجرة وببدالت ايجار مرتفعة، ويعانون 
م�رارة الحي�اة المعيش�ية في ظل ارتفاع االس�عار 

وااللتزامات الش�هرية المترتبة بذمتهم بالنظر الى 
ش�ح الخدمات. م�ع العل�م ان خدمته�م الوظيفية 
ش�ارفت على االنتهاء، حيث التق�ل خدمة كل معلم 
ومعلم�ة منه�م عن 25 س�نة. لذا يتلمس�ون عطف 
ال�وزارة باي�الء اهتمام كاف بهم، م�ن خالل اصدار 

قرار يمنحهم اراضي سكنية خاصة بهم. 
لفيف من المعلمين والمعلمات

المستقبل العراقي/متابعة -ش�كا عدد من المواطنين 
ف�ي مرك�ز مدين�ة الس�ماوة بمحافظ�ة المثن�ى م�ن 
ممارسة بعض القصابين الذبح العشوائي في ساحات 
بيع االغنام بغياب الش�روط الصحي�ة. ودعت الجهات 
المعني�ة ال�ى تكثيف حمالته�ا الرقابية م�ن اجل الحد 
من الممارس�ات الضارة بالبيئة والصح�ة ومنع مهنة 
الذبح في المناطق المفتوحة عبر اصدار غرامات مالية 

كبيرة بحق القصابين المخالفين وأحالتهم الى القضاء 
ك�ي ال يمارس�وا القصابة ف�ي االماكن الس�كنية. مع 
ضرورة انش�اء مجازر صحية ونظامية تش�رف عليها 
دائ�رة البيطري�ة لغرض فحص اللح�وم  ومعرفة مدى 
مالءمتها لالس�تهالك البش�ري، وكذلك فحص الحيوان 
قب�ل الذبح للتأكد م�ن خلوه من االم�راض التي تصيب 
االنس�ان .  ومثلم�ا مع�روف أن عملية ذبح المواش�ي 

خارج المجازر المخصصة لها تس�بب انتشار االمراض 
الخط�رة الت�ي طالم�ا ح�ذر األطب�اء البيطري�ون من 
خطورة انتقالها، السيما أن بعض األمراض المشتركة 
تنتقل من الحيوان الى اإلنسان في حال استهالك لحوم 
الحيوانات غير الخاضعة للكش�ف الصحي، ومن أهمها 
مرض الحمى القالعية، ومرض الجمرة الخبيثة والسل 

الرئوي والمرض المعروف بجنون البقر.
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اىل حمافظة بغداد
 

نحن اهالي قرية المكاس�ب/ 17 س�ويب نناش�دكم بان ترفعوا 
عنا المعاناة الصعبة التي تثقل كاهل المواطن العراقي البسيط.. 

ومعاناتنا هي..
* موافق�ة المجلس البلدي -  موافقة مركز الش�رطة - موافقة 

الفوج - موافقة اللواء
جميع هذه الدوائر يجب علينا الحصول منها على الموافقة وذلك 
لغ�رض دخول المواد االنش�ائية الخاصة بالبناء وعندما نس�أل 
لم�اذا كل هذه الموافقات وتعذيب المواط�ن بهذا الجو الالهب؟ 
يجيبوننا ب�ان محافظة بغداد هي من تطلب ذلك. وهنا نس�أل.. 
الس�نا عراقيين وابناء ه�ذا البلد، اال يحق لن�ا العيش على ارض 
وطننا الحبي�ب. اال يكفي ما نعانيه من م�رارة الحياة وصعوبة 
العيش؟ نناشدكم باسم الدين وباسم الروح الوطنية التي ينتمي 
له�ا كل مواط�ن ش�ريف ان ترفعوا عنا ه�ذه المعان�اة الصعبة 

والشروط التعجيزية التي ليس لها اي مبرر.
اهالي قرية المكاسب/ 17 سويب

غياب خدمة تبليط الشوارع  يف سبع أبكار
 

يعان�ي أهالي محلة 340 التابع�ة أداريا الى منطقة س�بع أبكار، هزالة 
الخدمات المقدمة لهم والتي تتمثل بش�كل واضح في تهالك الش�وارع 
لع�دم تبليطه�ا منذ فت�رة، حيث تكثر فيه�ا المطبات والتخس�فات، ما 
ينعك�س تأثي�ره  على أهالي المنطق�ة، اذ تتجمع المياه اآلس�نة ومياه 
األمطار في الحفر وتتحول الش�وارع إلى مستنقعات في فصل الشتاء، 
فيم�ا يتصاعد الغب�ار واألتربة منه�ا أيام فصل الصي�ف، وعلى اثر تلك 
المعان�اة قدم  األهال�ي طلباً موقعاً الى مجل�س محافظة بغداد لغرض 
زي�ارة المنطقة واالطالع عل�ى أحوالها الخدمية المتردي�ة علها تبادر 
باإليع�از إل�ى الف�رق العاملة لدائ�رة البلدية بتحس�ين واق�ع الخدمات 
والتخفيف من معاناة الناس، وقد جرت مخاطبات بين بلدية االعظمية 
وقس�م المشاريع وكل ما جاء فيها مجرد تبريرات غير صحيحة والتي 
لم ينجز ش�يء منها.وهم يكررون مناش�دتهم ال�ى مجلس المحافظة 

لزيارة المنطقة  والتحرك الجدي من اجل تقليل معاناة أهل المنطقة.
 صالح الدين البياتي

من سكنة محلة 340 سبع ابكار

الواقع البيئي يف بابل .. حتديات كبرية
المستقبل العراقي/متابعة-تواجه الجهات المعنية في محافظة 
باب�ل تحديات بيئية كبيرة تعود لعش�رات الس�نين، منها ملفات 
النفاي�ات وتلوث الهواء ووجود مجازر رديئ�ة خارج المحددات 
البيئية، إضافة الى مش�اكل التصحر وتجريف األراضي الزراعية 
ومش�كلة ش�ط الحلة الذي يعتب�ر النهر الوحيد ال�ذي تصب فيه 
المي�اه الثقيل�ة وكذلك نهر اليهودي�ة الذي يخت�رق مدينة الحلة 
والذي تحول إلى مكب للنفايات وتجمع للمياه الثقيلة، وبحس�ب 
تأكي�دات بيئة الفرات االوس�ط .اذ يش�كو اهال�ي محافظة بابل 
مش�اكل في الطم�ر الصحي وتراكم النفايات ف�ي مختلف أنحاء 
المدينة بسبب عدم وجود معمل لتدوير النفايات،  فضال عن كثرة 
التجاوزات والمخالفات البيئية وتش�مل ق�دم مجازر المحافظة 
التي ال تمتلك ابس�ط الش�روط الصحية والبيئية،  على الرغم من 
وجود مجزرة حديثة في الحلة افتتحت قبل ثالث س�نوات فإنها 
لم تعمل حتى اآلن بس�بب وجود مش�اكل بين البلدية والش�ركة 
المنفذة.ل�ذا، يتطل�ب االمر وقفة جادة من قب�ل جهات حكومية 
ع�دة في المحافظة لغ�رض التعاون والتنس�يق  لحماية األنهار 
واألراضي وب�ذل الجهود من اجل وضع معالج�ات وحلول بغية 
تطوي�ر الواق�ع البيئي ف�ي المحافظة، خدم�ة للمصلحة العامة 

واالهالي.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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الكهرباء ورضيبة الكودة  
 

عاصي دالي
 

بس�بب السياسة الخاطئة التي انتهجها النظام السابق، 
م�ا ادى الى ادخال البلد في دوامة م�ن الحروب العبثية 
الرعناء والتي أكلت األخض�رو اليابس، فكانت نتائجها 
المحتم�ة التده�ور وف�ي كاف�ة االصع�دة السياس�ية 
واالقتصادية واالجتماعي�ة وغيرها،كما كانت نتائجها 
تهديم البن�ى التحتية للمؤسس�ات الخدمية والمجتمع 
اث�ر الحص�ار الجائ�ر المف�روض وال�ذي لم يع�رف له 
مثيل ف�ي تاريخ البلد.بع�د التغيير كان الش�عب يتطلع 
لتخفي�ف معاناته من خالل رفع المس�توى المعاش�ي 
له، وتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء 
بالنظ�ر لما ش�هدته فترة التس�عينيات م�ن بداية ازمة 
الطاق�ة في بلدنا، لكن�ه لم يحصل غير الوع�ود الرنانة 
م�ن المس�ؤولين، ومنه�ا تصريح الس�يد رئي�س لجنة 
الطاقة الس�ابق  ف�ي الحكومة العراقية أن�ذاك بان عام 
2013 س�يكون عصر ازده�ار الكهرباء التي س�تغطي 
حاج�ة المواطنين الفعلية، كما س�يتم تصدير الفائض 
م�ن الطاقة إل�ى دول الجوار. وبواقع الح�ال لم تتمكن 
وزارة الكهرب�اء من تحقيق نص�ف حاجة المواطن من 
الطاق�ة لكنها اكتش�فت أن س�بب التده�ور بالكهرباء 
وع�دم اس�تقرارها هو المواط�ن الذي يس�رف )بدون 
وجع قل��ب( وعليه قررت عقوبته برفع أس�عار أجور 
الكهرب�اء لكي ال يحصل على تيار ه�واء بارد في فصل 
الصي�ف الله�اب لع�دم تمكن�ه م�ن  تش�غيل أي جهاز 
تبريد.  وقتها بين المواطنون عن بعض غضبهم بسبب 
الق�رارات المجحف�ة بحق�ه حي�ث عم�ت التظاه�رات 
ف�ي المحافظات المتض�ررة والتي طالب�ت بالغاء قرار 
التس�عيرة الجدي�دة مما دف�ع وزارة الكهرب�اء للتريث 
بقرارها لكنها ألغت قرار توزيع الوقود مجانا ألصحاب 
المولدات األهلية، وهؤالء لم يسعهم اال فرض جشعهم 
ورفع تسعيرة األمبير الواحد من خمسة آالف دينار إلى 
عش�رة آالف دينار وفي بعض المحافظ�ات والعاصمة 
اضع�اف ذلك المبلغ.ق�د يتبادر للذه�ن أن عدم موافقة 
المواطن على تس�عيرة الكهرباء م�ا يتوجب برضوخه 
للقب�ول باس�عار اصح�اب المولدات األهلي�ة ويذكرني 
ه�ذا بقصة احد مربي الجام�وس عندما احتضر للموت 
فدعا ابنه لغ�رض تبليغه بوصيته وقال البنه )ال تعطي 
الكودة( وهي الضريبة التي كانت تستحصلها الحكومة 
ان�ذاك من مربي الحيوانات، فقال االبن ألبيه: سترس�ل 
الحكومة برجال الشرطة وتدعني بالسجن ويضربوني 
كثيرا يا أبي، فقال األب: دعهم يضربوك ويسجنوك الن 
السجن للرجال يا بني. قال االبن: وبعد ذلك، اجابه األب 

ادفع الكودة بعد ذلك!
ألتفت االبن إلى من حول�ه وقال بصوت عال: إذا أعطي 

الكودة، لماذا هذا السجن والضرب؟

انتباه رجاء

نورس حسن
محلة العاقولية من المناطق البغدادية القديمة، وهي تقع قريبا 
م�ن جامع )حيدر خانه( س�ميت بهذا االس�م نس�به الى جامع 
)العاقولي( والذي يضم قبر الشيخ )جمال الدين العاقولي( احد 

علماء مدرسة المستنصرية انذاك.
اليوم تعاني محلة العاقولية القديمة من اإلهمال الواس�ع، وقد 
ال يكلف المرء نفس�ه بالبحث عن اس�باب هجرة س�كنتها وذلك 
النهيار جدران وسقوف اغلب المنازل فيها وذات الطراز القديم، 
فيم�ا المنازل االخرى آيلة للس�قوط بس�بب قدمه�ا ايضا وهي 

مملؤة بالنفايات واالوساخ .
تجول�ت في احياء محلة العاقولي�ة الضيقة، والتقيت بالمواطن 
قاس�م البديري- وه�و صاحب مرس�م  حيث يق�ول: توجد في 
المحل�ة مطبع�ة الحري�ة التي ه�ي اليوم ف�ي حالة انهي�ار تام 
اضاف�ة الى محل للنجارة والزخرفة الذي كان يعود الخي األكبر 
الفنان )حمودي الحارثي(، مضيفا ، تعمدت إلى اقامة معرضي 
الش�خصي ف�ي المحل�ة من أج�ل ايصال رس�الة ال�ى المعنيين 
للنه�وض بواقع المحل�ة نتيجة االهمال والنس�يان الواضح لها 
وخاص�ة ازقتها وجدران منازله�ا المهدمة، ع�الوة على غياب 

الخدمات االساسية ومنها تراكم النفايات.
ووج�ه البدي�ري عتبه ال�ى وزارات البيئ�ة والتج�ارة و الثقافة 
وامانه بغداد إلهمالها هذه األماكن التراثية التي تعد من المحافل 
الس�ياحية واالثري�ة المهم�ة ف�ي العاصم�ة، خاصة م�ع تميز 
موقعه�ا القريب من ش�ارع الثقافة )ش�ارع المتنبي( وتصميم  

وبناء منازلها المميز  بالطراز القديم والمعروف بالشناشيل.

عبر العديد من النازحين في محافظة ديالى 
عن اس�تيائهم  بسبب تكرار ظاهرة حرائق 
المخيم�ات ف�ي بعقوبة و خانقي�ن، والتي 
أدى بعضه�ا إلى حدوث وفيات في صفوف 
األطفال ناهيك عن االضرار المادية الجسيمة 
م�ا عمق�ت ج�راح العش�رات م�ن األس�ر 
النازحة بالنظر لشظف العيش والفقر الذي 
يعيش�ونه ووسط أوضاع إنس�انية صعبة 
ف�ي ظ�ل محدودي�ة المس�اعدات وتجاهل 

اغلب الدوائر الحكومية لمعاناتهم.
 وق�ال ابراهي�م حمي�د، ن�ازح ف�ي مخيم 
)علياوة( بقض�اء خانقين: إن المخيم الذي 
يع�د األكب�ر م�ن نوعه ف�ي ديال�ى ويضم 
مئات األس�ر تعرض إلى حريق هائل التهم 
نحو )40( خيمة وتس�بب في إصابة بعض 

األشخاص.
وأض�اف حمي�د ف�ي حديث للصحاف�ة  :ان  
نشوب الحرائق في المخيم تكررت أكثر من 
مرة بسبب ضعف واقع الخدمات واضطرار 
األس�ر للطبخ على مقربة م�ن الخيام التي 

سرعان ما تلتهمها النيران.
وأشار حميد إلى ان أسرته نجت من الحريق 
باعجوب�ة وكاد ثالثة م�ن أطفاله ان يقعوا 
فريس�ة للني�ران ل�وال س�رعة تدخل بعض 

الرجال وإنقاذهم في الوقت المناسب.

م�ن جهت�ه عبر عم�ر غان�م )ن�ازح( عن، 
الجه�ات  صم�ت  ازاء  الش�ديد  اس�تيائه 
الحكومية ع�ن الحريق، حيث ل�م يبادر أي 
مس�وؤل بزيارة األس�ر المتضررة بالرغم 
من ان هناك العش�رات من األس�ر أصبحت 
ف�ي العراء بع�د احتراق الخي�ام التي كانت 

تؤويها.
وأض�اف غان�م : بع�ض الساس�ة حاول�وا 
اس�تثمار معان�اة النازحي�ن ضم�ن اإلطار 
السياس�ي دون ان يكلفون انفس�هم زيارة 
المخيم�ات واالطالع ميداني�ا على أوضاع 
النازحين الصعب�ة والمعقدة في ظل الفقر 

المدقع والظروف المعيشية السيئة للغاية.
وأش�ار غانم إلى أن النازحين يدفعون ثمن 
لعب�ة الساس�ة وتباي�ن المصال�ح وهذا ما 
يفس�ر تأخر حس�م إعادتهم الى مناطقهم 
المحررة من سطوة تنظيم داعش منذ وقت 

طويل.
من جانبها دع�ت عضو مجلس ديالى نجاة 
الطائ�ي، إلى ض�رورة فت�ح تحقيق معمق 
ف�ي ح�وادث الحرائق بمخيم�ات النازحين 
والعمل عل�ى منع تكرارها م�ن خالل بيان 

األسباب الحقيقية.
وأضافت الطائي: حريق مخيم علياوة الذي 

يمثل اكبر حريق يسجل في مخيمات ديالى 
كاد يودي بكارثة حقيقي�ة لوال اإلجراءات 
العاجلة من قبل األهالي عبر إخالء األطفال 

والنساء وكبار السن.
وأش�ارت الطائي إلى ضرورة اإلس�راع في 
تعوي�ض األس�ر النازح�ة المتض�ررة م�ن 
حرائق المخيمات والعمل على إعداد خطط 
وقائية تتمثل بنش�ر مفارز لإلطفاء تكون 
على أهبة االستعداد ألي طارئ خاصة وان 
فص�ل الصيف يش�هد تك�راراً للحرائق بين 

فترة وأخرى.
ال�ى ذلك أش�ارت النائب�ة عن ديال�ى غيداء 
كمبش الى ضرورة حس�م مل�ف النازحين 
في ديال�ى من خالل برنام�ج وطني محدد 
بتوقيت�ات زمنية إلنه�اء معاناتهم في ظل 
تك�رار الحرائق داخل المخيم�ات بين فترة 
وأخرى والتي أدت بعضها إلى وقوع ضحايا 

في صفوف األطفال.
وأضافت كمب�ش: يتحمل الجمي�ع وزر ما 
يعاني�ه النازح�ون ف�ي ديال�ى، وعل�ى كل 
الجهات الحكومية بذل مساعيها للعمل على 
تقديم الخدم�ات والمس�اعدات الضرورية 
الن النازحي�ن أمانة في أعناق الجميع دون 

استثناء.
واعتبرت كمبش ان حسم معاناة النازحين 
ال�ى  بإعادته�م  موح�د  ق�رار  م�ن  يأت�ي 
مناطقهم المحررة منذ أشهر، داعية رئيس 

مجلس الوزراء والنواب الى التدخل في هذا 
االطار من اجل حس�م معاناة اكثر من 100 

الف نازح.
اما حس�ام الدين العبيدي ناش�ط في مجال 
دع�م النازحي�ن بديالى فقد اكد ان اس�باب 
حرائق المخيمات تأتي نتيجة ضعف مبادئ 
الس�المة العام�ة وافتق�ار النازحي�ن ال�ى 
الثقاف�ة العامة من ناحية خط�ورة الطبخ 

قرب الخيم.
واضاف العبيدي ان جمي�ع التحقيقات في 
الحرائق القت التقصير على عاتق النازحين 
من خالل قيام بعض النساء بطبخ االطعمة 
داخ�ل الخي�م او ال�ى جوارها م�ا ادى الى 

نشوب الحرائق.
لك�ن عم�ر جليل ناش�ط ف�ي مج�ال دعم 
النازحي�ن ق�ال: ان الجهات المش�رفة على 
المخيم�ات تتحم�ل وزر الحرائ�ق فهي لم 
تضع مسافات قياسية بين الخيام وجعلتها 
متالصقة وقد يؤدي الحريق الى االنتش�ار 

بسرعة.
واضاف جلي�ل: ان ضعف مبادئ الس�المة  
العام�ة ل�دى النازحي�ن ال يعن�ي تحميلهم 

كامل المسؤولية.
يش�ار ان ديالى تضم اربعة مخيمات كبيرة 
ابرزه�ا علياوه في خانقين  ش�مال ش�رق 
بعقوب�ة، وهو يس�توعب اكثر م�ن 1000 

اسرة وفق تقديرات الدوائر الحكومية

حرائق املخيامت تعمق جراح نازحي دياىل

حملة العاقولية يف بغداد 
تعاين اإلمهال

المستقبل العراقي/متابعة

لفتة عبد النبي الخزرجي
الف�او  مدين�ة عراقية جنوبية، تمتد محاذية لش�ط 
العرب في وجه�ه الغربي، وهي قض�اء تابع إداريا 
إلى محافظ�ة البصرة، ويقع ف�ي الحافة الجنوبية 
للبص�رة، وآخر ج�زء  من�ه " رأس البيش�ة " وهو 
امتداد لرمال البحر التي تغطي هذا الجزء من مدينة 
غارقة في مش�ارف الخليج. الف�او تصلح أن تكون 
ميناء فريدا ومتميزا، لو أن  الحكام  وأصحاب القرار 

اس�تجابوا الى المس�ؤولية الوطنية، لتحولت الفاو 
إلى اكبر ميناء في الش�رق ، إال أن السياس�ة تدخلت 
في ه�ذا األم�ر، فأحال�ت الموضوع إل�ى مناكفات 
ومزايدات وتصريحات ال طائل منها .الفاو من حيث 
التس�مية ، وحسب ما يذكره المؤرخون ، أن باخرة 
تعطلت عند مش�ارف المنطقة كانت تسمى )فاو(، 
وم�ن ثم أصبحت م�ن الغ�وا رق في تل�ك األنحاء ، 
فأصب�ح الناس يطلقون اس�م الباخرة )الفاو( على 

ه�ذه المنطق�ة ، وهكذا بات اس�م الف�او قد تمكن 
من إثبات نفس�ه وتعل�ق بتل�ك األرض متخذا منها  
منطلقا لمدينة ساحلية وغابة نخيل ومدينة للحناء 
واحوازا للزراعة والس�كن وميناء جنوبيا ومنطقة 

نفطية .
يحدون�ا األم�ل أن يلتف�ت المس�ؤولون وأصح�اب 
الق�رار إل�ى هذه المدين�ة العراقية الت�ي تغفو على 

سواحل الخليج وتدعو الى االلتفات لها.

قضاء الفاو.. مدينة ساحلية

أمام أنظار وزارة الرتبية

دعوات اىل احلد من القصابة العشوائية يف املثنى



تعرضت الس�يدة أم حازم “32” س�نة ،وزوجها للعديد 
م�ن المواقف التي س�ببت لهما اإلحراج، عندما كش�ف 
ابنه�م الصغي�ر النق�اب عن أم�ور تخص المن�زل أمام 
اآلخرين، رغم تنبيههما الدائم له بضرورة عدم الحديث 
م�ع اآلخرين عن األمور التي تحصل ف�ي المنزل، إال أن 

جهودهما لم تفلح.
وتذك�ر أم حازم موقفا وضعها فيه أح�د األبناء عندما 
ق�ال أمام جدت�ه ألبي�ه أن والدت�ه تتذمر م�ن المجيء 
لزيارتها خصوص�ا وأن عليها أن تزورها يوما بعد يوم 
“فبمجرد اس�تقبالها له صرخ وقال، جدتي أمي ال تحب 
زيارتك دائما”، وكان حجم اإلحراج كبيرا بالنس�بة لها 
ولزوجها، ولم يكن من الجدة سوى الرد، “من يأتي إلينا 

أهال وسهال، ومن ال يأتي اهال وسهال أيضا”.
وتضيف أم حازم “رغم أن حماتي داعبت صغيري، إال أن 
استقبالها لنا في المرات التي جاءت بعد هذا الموقف لم 
تكن كالمعتاد”، متابعة “حاولت إثبات خطأ الصغير وأن 
كالمه غير حقيقي، إال أنني أشك في قناعتها بالتبرير”.

تح�اول بعض الس�يدات إخف�اء خصوصي�ات بيوتهن 
وأس�رهن عن اآلخرين وما يتناقش�ن به مع ازواجهن 
وأفراد أس�رهن ، حفاظا على استمرار الحياة الزوجية 
في أمان وعدم السماح ألحد من بعيد أو قريب بالتدخل 
في حياتهن دون أن تدري أولئك النس�اء أن في منازلهن 
“وكاالت إع�الم” لنقل األخب�ار أو “أطباقا القطة” تبث 
الخب�ر بث�ا حيا، وذلك م�ن خالل أطفاله�ن بكل عفوية 
وب�راءة، حي�ث يتفوهون بم�ا يحدث ف�ي منازلهم من 
مواق�ف وأحادي�ث ق�د يرغب الكب�ار ف�ي إخفائها عن 
اآلخري�ن، وهذا البوح م�ن قبل الصغ�ار غالبا ما يضع 
ذويه�م ف�ي مواق�ف محرجة وأخ�رى قد تتس�بب في 

إشكاليات عائلية.
فيما تحمل خولة صالح )38 عاما( مس�ؤولية إفش�اء 
أسرار المنازل من قبل الصغار إلى الكبار الذين يلجؤون 
إلى اس�تدراجهم بطرق وأساليب مختلفة، ودفعهم إلى 

الكشف عما يدور في منازلهم وبين أفراد أسرهم.
وتؤكد صالح أن البعض هو الذي يدفع الصغير بأسئلته 
إلى سرد ما يحدث، وبرهنت على ذلك بقصتها الواقعية 
مع جارتها التي تستغل دخول صغيرتها للعب مع بناتها 

لتبدأ بسؤالها عن أمور األسرة.
وتق�ول “عندما تع�ود طفلتي إلى المنزل تبدأ بس�ؤالي 
أس�ئلة غريبة عرفت فيم�ا بعد أنها توج�ه لها من قبل 
الج�ارة الت�ي ال يفوتها أن تس�أل أيضا ع�ن أكلنا وأين 

ذهبنا، ومن أين جئنا”.
وتعترف صالح بأنها غير قادرة على منع صغيرتها من 
الحديث م�ع اآلخرين عما يحدث داخ�ل محيط العائلة، 

كما أنها ليست الوحيدة التي باتت تخشى أن يزل لسانها 
ف�ي الحديث أمام صغير يورطها فيما بعد في مش�كلة 

ما.
ويرى السيد  سالم مهدي )أب ألربعة أطفال( أنه ال يلجأ 
لتوصية أبنائه بالحفاظ على أسرار عائلتهم، فقد غرس 
بهم منذ الصغر معنى كلمة )األس�رة( وكيفية الحفاظ 
عليها وال س�يما أسرارها فهي خصوصية للعائلة ليس 

من حق أحد اإلطالع عليها.
يق�ول “ال أنكر أن أبنائي يقعون بزالت اللس�ان أحيانا، 
ولألسف هذا بسبب استدراج اآلخرين لهم بأسلوب ما، 
لك�ن بذات الوقت لم أوصيهم يوما بعدم البوح لآلخرين 
بتفاصي�ل عائالتنا”، متابعا “لكني على يقين أن الطفل 
منذ الصغ�ر يعتاد س�لوكياته، فإم�ا أن يوجهها األهل 

لإليجابية أو تنحدر نحو السلبية”.
من جهتها تؤكد االختصاصية االرش�اد التربوي س�ناء 
االبراهيم�ي  عل�ى ض�رورة أن يفهم األطف�ال من قبل 
ذويه�م معنى خصوصية ما يدور في المنزل حيث يعي 
الصغي�ر أن هن�اك أم�ورا ال يجب أن يطل�ع عليها حتى 
األقرباء واألصدقاء، ومع مرور الوقت، س�يدرك معنى 
ومفهوم خصوصية المنزل، فبعض األطفال يشرعون 
ف�ي الحديث عن أهله�م ومنازلهم وأش�قائهم ليجذبوا 
انتب�اه واهتم�ام اآلخري�ن، وقد يك�ون األطف�ال بذلك 
مقلدين آلبائهم ممن يتحدثون أمام الصغار عن اآلخرين 

ومنازلهم وعائالتهم.

وتبين أن الطفل أحيانا يقلد والديه، وتفاديا لكثير من 
اإلحراج والخجل وحتى االش�تباك مع اآلخرين بسبب 
إفشاء الصغار ألسرار الكبار يوضح أن الخطوة األولى 
في تفادي ذلك كله تكمن في تعليم الطفل أن إفش�اء 
أسرار العائلة والمنزل من األمور غير المستحبة التي 
تزع�ج الوالدي�ن، وأن هناك أحاديث أخ�رى يمكن أن 

يجذب من خاللها اآلخرين.
من جانبه يدعو االختصاصي االجتماعي،د. حسين 
الخزاع�ي الوالدين إلى االلتزام بعدم إفش�اء أس�رار 
اآلخري�ن أمام أبنائهم، ألن الصغ�ار قد يعمدون إلى 
ذلك من باب التقليد، ويشدد على تجنب االعتماد على 

العن�ف في معالجة هذه المش�كلة، ألنه يفاقمها، مع 
ضرورة وقف اللوم المس�تمر واتب�اع الحوار، وضرب 
األمثلة كطريقة على االحتجاج على مثل هذا التصرف.

القص�ة والمثل قد يكونان طريقا أمثل لألهل، والتطرق 
إلى حوادث وقصص مشابهة لغرس مفهوم االحتفاظ 
باألمور العائلية داخل نطاق األسرة، وعدم الحديث مع 

الغرباء عن العائلة والبيت، وفق الخزاعي.
ويوجه الخزاعي رس�الة إلى الكثيري�ن ممن يحاولون 
االط�الع على حي�اة اآلخرين من خ�الل صغارهم، هذا 
التص�رف غي�ر مقبول ويتناف�ى مع ما نحاول غرس�ه 
م�ن قيم دينية وأخالق حميدة في نفوس الصغار، ومن 
الض�روري احترام ب�راءة الطفولة وع�دم إقحامها في 

حشرية البعض باالطالع على أسرار وحياة اآلخرين.
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 إفش�اء األس�رار الزوجية كان س�ببا رئيس�يا في نشوب 
العدي�د م�ن الخالف�ات الزوجية بمن�زل عائل�ة أبو راضي 
الت�ي لم تت�وان زوجته عن نق�ل كافة أخب�اره وتفاصيل 
حياتهما الزوجية للغير، األمر الذي جعله يستشيط غضبا 

ويطلقها. 
وتعت�رف قائل�ة، “لم أت�ردد عن البوح ف�ي أي مجلس عن 
الحدي�ث ع�ن حياتي الزوجي�ة، اعتقدت بأنه�ا فضفضة، 
وش�اء القدر أن ينكش�ف أمري ويصل إلى زوجي، بعد أن 
نقلت إح�دى صديقاتي الخب�ر لزوجها ال�ذي نقله بدوره 
لزوج�ي، لتنتهي حياتي الزوجي�ة حينها، ولكن بعد تدخل 
األه�ل واألقارب ع�دت للمنزل واعدة بعدم إفش�اء أي أمر 

يتعلق بحياتنا الزوجية”.
إسرار ام نشرة إخبار؟

قد يلجأ الكثير من النساء، بل والعديد من الرجال، للحديث 
عن حياتهم�ا الزوجية، والبوح بأس�رار بيوتهم وكش�ف 
الغطاء ع�ن خصوصياته�م لألق�ارب أو األصدقاء بحجة 
الفضفض�ة ت�ارة، وطل�ب النصيح�ة واالستش�ارة ت�ارة 
أخرى، حتى تتحول تلك األس�رار إلى نشرة أخبار، وتنتهك 
خصوصي�ة العالقة الزوجية على ي�د أحد طرفيها )الزوج 
أو الزوج�ة(، األم�ر الذي قد يهدد كيان األس�رة، ويقوض 
أركانها وينذر بهدمها، في حال اكتش�اف أحد الزوجين ما 
فعله الطرف اآلخر، وحينها لن يجني من أفشى األسرار إال 

الحسرة والندم، ولكن بعد فوات األوان.
تؤكد الموظف�ة ربى عبد الهادي أن هناك زوجات يس�ئن 
إلى أزواجهن ويصفنه�م بأوصاف غير الئقة في مجالس 
النساء، ويتعمدن االستهزاء بهم وكشف أسرارهم الخاصة 

وكل ما يعني أسرتهم.
وتعتبر أن العديد من النساء يبالغن في الشكوى من الحياة 
الزوجية، مثل خض�وع الرجل ألهله، وتضيف، “خصوصا 
إحدى صديقاتي في العمل، التي ال تكف بحديثها يوما عن 

التذمر من زوجها وعائلته”.
وترى أن اختالف األزواج والغموض والتردد في مكاشفة 
الش�ريك بالعيوب تؤدي إلى الشكوى للغير واتساع نطاق 
ه�ذه المجال�س الت�ي تعقده�ا النس�اء كل مرة ف�ي بيت 
إحداهن وعلى مس�امع األطفال أحيانا، ما يسبب مشاكل 

كثي�رة لألس�رة ويؤث�ر عل�ى تماس�كها وعلى نفس�يات 
األطفال ونظرتهم لألب. 

الضغوط والمشاكل احد األسباب
وتب�رر أروى س�معان عدم حف�ظ األس�رار الزوجية بأن 
ضغوط الحياة والمشاكل التي تعاني منها الزوجة، خاصة 
رب�ة المن�زل تدفعه�ا إلى الش�كوى لصديقاته�ا من قبيل 
الفضفض�ة، وأنها دائما ما تحرص ه�ي وصديقاتها على 
التجمع، لمناقش�ة أم�ور الحياة العام�ة والخاصة، حيث 

تعرض كل منهن مشكلتها لتستفيد من تجارب الغير.
وتضي�ف، “ال أرى خط�أ ف�ي الحدي�ث م�ع صديقاتي عن 
حياتي الزوجية فهن يفدنن�ي كثيرا، خاصة عندما يحتدم 
الخالف بيني وبين زوجي، فكثيرا ما كادت حياتي الزوجية 

أن تنتهي، وبفضلهن حياتي مستمرة حتى اآلن”.
أما عروبة مصطفى )28 عاما( فتش�تكي من عدم حفاظ 
زوجها على أس�رارهما الزوجية قائل�ة، “لم أتصور يوما 
أن يخبر زوجي ش�قيقه ب�كل ش�اردة وواردة عن حياتنا 
الخاص�ة، حيث أنن�ي علمت باألمر ش�عرت ب�أن كرامتي 

هدرت وبأن عائلة زوجي اختلست مني حياتي”.
وتضيف، “فاجأني رده بأن األمر عادي جدا، وبأن تجارب 
أفراد أس�رته في الحياة أفضل من�ه، وكان من الضروري 
استش�ارتهم، ال يتوقف زوجي عند هذه اإلستش�ارات بل 
يخب�ر امه بكل م�ا يتعلق بالبيت والوظيف�ة، بل وحتى ما 

يتعلق براتبي”.
تس�تطرد قائل�ة، “ال يمك�ن تص�ور م�دى اإلح�راج الذي 

ينتابني عندما تناقش�ني والدته أو أحد إخوته في ما أنوي 
تغيي�ره مثال في بيت�ي، إلى درجة أنني أصبحت أش�عر أن 

الكل يعرف تفاصيل حياتي وأسرارها”.
اضطرابات نفسية

يبي�ن االختصاصي النفس�ي د. خليل العبيدي أن الش�ريك 
الذي يفش�ي األس�رار الزوجي�ة لديه اضطرابات نفس�ية 
تجلعه ال يعي سلبيات أو خطورة ما يقدم عليه، كما يوضح 
أن الشريك الذي يفشي االسرار الزوجية يعتبر )ثرثارا( ال 
يس�تطيع أن يوقف نفس�ه عن الهذيان، وعندما ال يجد ما 

يتحدث عنه ينتقل إلى الحديث عن األسرار الزوجية.
ويلف�ت إلى أن هن�اك أس�بابا اجتماعية أيض�ا تقف وراء 
الكشف عن األسرار الزوجية منها أن الشريك الذي يفشي 

باألسرار الزوجية لم يتلق تنشئة اجتماعية سليمة ومتزنة، 
تمنعه من الكشف عن خصوصيات عالقته الزوجية.

ويؤكد تأثير ذلك على األطفال والعالقة األس�رية، لذا فإن 
الكش�ف عن األس�رار الزوجية للغرباء يؤثر بشكل سلبي 
عل�ى األطفال، حيث يعيش�ون حالة من القلق والش�عور 
بالدوني�ة والنق�ص أمام تلك االس�رار الت�ي يخجلون من 
سماعها، كما يعيشون حالة من الوهم والوساوس، حيث 

يعتبرون أن كل من ينظر إليهم يتحدث عن أسرار والديه.
الحرص على احترام الخصوصية

يبين استشاري اإلجتماع األسري مفيد سرحان أن الصفات 
الحمي�دة ف�ي التعام�ل بين الن�اس حفظ األس�رار وعدم 
إفشائها، وهي مطلوبة في التعامالت جميعا، سواء داخل 
األسرة أو بين األصدقاء أو بين الزوجين بشكل خاص، ألن 
إفش�اء األسرار قد يؤدي إلى مشكالت كبيرة قد تصل لحد 
الط�الق، واألصل أن يح�رص ال�زوج أو الزوجة على عدم 
إفشاء أسراره وخصوصياته إلى اآلخرين وأال يتحدث بها 
في مجالسه الخاصة ألن ذلك ينم عن استخفاف واستهتار 

بالحياة الزوجية التي هي رباط مقدس.
ويضي�ف، كم�ا أن م�ن المهم أن ي�درك الجمي�ع في حالة 
معرفته�م بأي موضوع خاص ألحد الزوجين أن يحرصوا 
على عدم الحدي�ث فيه ونقله إلى غيرهم، والواقع يش�ير 
إلى أن كثيرا من المشكالت األسرية سببها إفشاء األسرار 
وتناقله�ا بين الن�اس، إذ أن ذلك يؤدي إل�ى ردة فعل قوية 

لدى الطرف اآلخر.
وأيضا من المهم أن ال تسمح األسرة لنفسها بالحديث في 
أس�رار اآلخرين وفق سرحان، س�واء األقارب أو الجيران 
أو األصدق�اء ألن ذل�ك س�يؤدي إلى وصول هذه األس�رار 
إل�ى األبناء الذين ربما يتناقلون�ه بينهم دون إدراك ووعي 
لخطورة ذلك، باإلضافة إلى أن ذلك يعني بالنس�بة لهم أن 
هذه األم�ور يمكن تداوله�ا وبالتالي ربم�ا ينقلونهم إلى 
ابائهم وأمهاتهم بعض األس�رار التي ربما عرفوها بحكم 
الس�ن ودخول منازل األق�ارب واألصدقاء، فعلى األهل أن 
يعّودوا أبناءهم على عدم نقل المعلومات واألخبار، وكذلك 
على الكبار أن يحرصوا على عدم الحديث في خصوصيتهم 
أم�ام األطفال حتى الصغار منهم، ولألس�ف بعض الكبار 
يطلبون م�ن الصغار البحث عن األخبار واألس�رار لنقلها 

أليهم.

»افشاء  األرسار الزوجية« فضفضة تتحول لنرشة اخبار
        المس����تقبل العراقي/متابعة 

»األرسار العائلية«.. خط أمحر خيرتقه الصغار
المستقبل العراقي/ متابعة

 رغم علم وثقافة السيدة أم جمال”54” سنة،، إال أنها تصدق 
وتؤمن بمعتقدات وأفكار وهمية حس�ب قول ابنتها الكبرى 
سها.وتوضح س�ها قائلة، “على س�بيل المثال، إذا انسكبت 
القهوة على األرض فتستبش�ر أمي بالخير، أما إذا انس�كبت 
على الثي�اب فتنفعل العتقادها أن مكروها س�يحدث، كذلك 

غسل المالبس في يوم الجمعة يذهب بالرزق”.
وتضيف، “الغري�ب أن والدتي ما ت�زال تؤمن وتطبق حرفيا 
كل هذا، وأس�ألها ما عالقة النظاف�ة بالرزق كل هذا من عند 
الل�ه، وترد بالقول هذا صحيح لكن هذا ما وجدنا عليه آباءنا 
وأمهاتن�ا وأخذناه منهم، وما علينا س�وى تنفيذه وتطبيقه 
تفاديا لح�دوث المكروه”.نوال العط�ار )35 عاما( التي هي 
على إط�الع ودراية في بع�ض المعتقدات تق�ول، “الصدفة 
ه�ي التي تعطي لبعض المعتقدات المصداقية، ونحن فتحنا 
أعينن�ا على موروثات قديمة، ومنها؛ أن رفة العين اليس�رى 
فأل سيئ والعين اليمنى فأل حسن، و”الحكة” باليد اليسرى 
تعني تس�لم نقود، وباليد اليمنى نعطي بها نقودا لش�خص 
ما، و”الغصة” في األكل أو أثناء ش�رب الماء تأتي بهدية من 

قريب”.وتعترف العطار أنها تؤمن بكثير من المعتقدات، فإذا 
ما صادفتها قطة س�وداء تتش�اءم بذلك الي�وم، وإذا ما نعق 
غ�راب أيضا تردد في س�رها “اللهم اجعل ه�ذا اليوم خيرا”، 
وعل�ى عكس هذه المخلوقات تجد ف�ي صوت هديل الحمام 
وأصوات العصافير كلها مدعاة للتفاؤل والخير، وكذلك مشي 

الطفل على يديه ورجليه من الدالئل على قدوم الضيوف”.
والمعتقدات باألشياء هي موروثات قديمة تتوارثها األجيال، 
وغالب�ا ما تك�ون من نتاجات البيئة التي يعيش�ها اإلنس�ان 

وأثرها فيه، ويتدخل فيها العامل الثقافي واالجتماعي.
والغري�ب أن كثيرين يعلقون أموره�م الحياتية المهمة على 
ه�ذه المعتقدات، وهناك م�ن ال يخطو خطوة في عمل ما إذا 

تشاءم من شيء، إذن هي معتقدات متداولة بين األجيال.
ونس�رين نصرالله أيضا لديها معتق�دات تؤمن بها، إذ تقول 
“إن طني�ن األذن من المعتقدات التي نؤمن بها، وورثتها عن 
وال�دّي وأجدادي، فعندما أش�عر بطنين مفاج�ئ داخل أذني 
اليمنى، فهذا يعني أن هناك أشخاص يذكرونني بالخير، وإذا 

كان الطنين باألذن اليسرى، فهناك من يذكرني بالسوء”.
أم�ا ربة المنزل هالة عبدالرحمن فهي من األش�خاص الذين 

يخاف�ون العيون ذات اللون األزرق ومن لهم أس�نان “فرق”، 
وتقول، “يعرف عن الش�خص صاحب العي�ون الزرقاء بأنه 
حس�ود، وكذل�ك صاحب األس�نان المتفرق�ة، وإذا اجتمعت 
الصفتين في الش�خص كانت مصيبة كبرى”.ويبين الس�يد 
أبو مراد”62” س�نة،أن هناك معتقدات راس�خة في األذهان 
من�ذ ال�والدة، ومن بينها أننا “نلجأ إلى الطرق على الخش�ب 
إلبعاد الحس�د عن أنفس�نا أو عن أبنائنا، ويذكر بأنه اختلف 
ذات مرة م�ع أحد أصدقائه على هذا التصرف، كونه وصفها 

)بالخرافات( وكانت طريقته بالحديث سيئة جدا”.
ويزي�د أبو مراد على هذه المعتقدات قائال، “ومن المعتقدات 
الموروثة أنه إذا عطس ش�خص ما وكان آخر يتحدث فتأتي 
تصديقا لما يقول�ه”، ومن المعتقدات المضحكة، أن والدتي 
كانت تس�ارع بكسر إحدى جرار الفخار عند مغادرة شخص 
س�يئ للمكان، داعي�ة أن يذه�ب بش�ره عنا”.االختصاصي 
االجتماع�ي د. حس�ين الخزاع�ي يبي�ن أن المعتق�دات أو 
)الخرافة( تزدهر كلما قل المستوى المعرفي والثقافي لدى 
أبناء المجتمع.ويقول، “طمأنينة واهية، تلك التي تنبثق عن 
اس�تخدام التعاويذ والتمائم لدى البعض، وكأن مس�تخدمها 

يلجأ إلى إحالة مش�كلته إلى قوة خفية تسانده وتخفف من 
هواجس�ه، لذا قد يشعر مستخدمها براحة نفسية وهدوء”.
ويوضح أن الصحة العقلية هي أساس التنمية البشرية وتقدم 
المجتمعات، وهذه الصحة تتحقق بقبول كل ما هو منطقي 
والتحرر من أفكار باطلة ليست موثقة.وحينما كان اإلنسان 
الش�عبي ال يجد من وس�ائل العلم الحديثة التي نعيشها اآلن 
ما يفسر له كل ما يتعلق بالظواهر الطبيعية المحيطة به أو 
ما يعرض له من عوارض متعلقة بجس�مه، كما يقول خبير 
التراث كمال لطيف سالم ، فإنه يميل إلى إيجاد تفسير غيبي 
يرك�ن إليه ويقتنع به”.والحياة، وفق س�الم ، مقس�مة في 
األصل ما بين البناء األس�طوري والذي يشمل كل الورائيات 
والغيبي�ات، ث�م جاء الدين الذي اس�تطاع أن يوفر لإلنس�ان 
مظلة تفسيرية ويريح نفسه من مغامرة الحلول التي نظنها 
مغلوط�ة مع أن علماء النفس واالجتماع والميثلوجيا يرون 
غي�ر ذلك.وج�اء بعد الدين، بحس�ب س�الم ، عص�ر النهضة 
ف�ي اإلختراعات العلمية وما ش�ابه ذل�ك، ووالدة الكثير من 
النظريات التي حقق بها اإلنسان نصرا كبيرا في معرفة العالم 
ونفسه.ويشيرس�الم  إل�ى أن مثل هذه المعتقدات انتش�رت 

في البيئات الش�عبية في زمن ما وكانت متوارثة باعتبارها 
مسلمات، لكن اآلن وبعد انتشار العلم والثورات التكنولوجية 
الهائل�ة أصبحت ه�ذه األمور عل�ى أرفف الدراس�ة والبحث 
الدراس�ي فقط.ويوض�ح قائال “فمس�ألة حكة الي�د اليمنى 
واليس�رى مثال هي أم�ور بيولوجية بحت�ه متعلقة بأجهزة 
الجسم، والعالم المتقدم الذي اشتغل على االختراعات تجاوز 
هذه المس�ائل على الرغم من وجود معتقدات ش�عبية عنده 
حتى في أكثر الدول الصناعية تقدما مثل إلمانيا وبريطانيا”.

ويؤكد :” على أن المعتقدات انحسرت إلى حد كبير مع وجود 
ثمرات التكنولوجيا المتقدمة، التي أصبحت تفس�ر لإلنسان 
وتنق�ل له ما يجري وما س�يجري في محيطه المحس�وس 
والدليل على ذل�ك التنبؤات الجوية األخي�رة التي تم رصدها 
قب�ل وصول العاصفة الثلجية بأكثر من أس�بوع في حين ما 
زلنا نش�هد الكثير من الحكايات الشعبية والموروثات حول 

أو “ثلج�ات” مثلها  الخمس�ينيات  ف�ي  كان�ت 
الستينيات.

             المستقبل العراقي/خولة كامل

»اخلرافات«.. موروثات قديمة تتناقلها األجيال
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إن مس�ألة أس�هم الفئ�ة “أ” التي ال 
تزال تقتصر على المستثمرين الصينيين 
المحليي�ن باس�تثناءات قليل�ة، تس�لط 
الض�وء أيضا على المؤش�رات نفس�ها. 
فبعد أن كانت مؤشرات مرجعية سلبية، 
أصبحت نش�طة تحرك ع�دة تريليونات 

من الدوالرات.
أكب�ر   ،MSCI أعل�ن  ه�ذا األس�بوع 
مؤشر لألسواق للعالمية، عن مراجعته 
الس�نوية ألعض�اء مؤش�ره لألس�واق 
الناشئة، المستخدم أساسا مرجعي من 
قب�ل الصنادي�ق التي لديها أص�ول تبلغ 
1.7 تريليون دوالر. ليس فقط صناديق 
اس�مي  وأي صن�دوق  ب�ل  المؤش�رات 
نشط يستخدم مؤشر مورجان ستانلي 
لألس�واق الناش�ئة كنقط�ة مرجعي�ة، 
يكون من الناحية العملية ملزما بتحويل 
موجوداته استجابة للمراجعة. وتشكل 
الصين، من خالل األس�هم المدرجة في 
هونج كونج، ما نسبته 25 في المائة من 
المؤشر الخاص باألسواق الناشئة، لكن 
هذه النس�بة قد ترتف�ع إلى أكثر من 45 
في المائة إذا ما أدرجت أسهم الفئة “أ” 
بقيمتها السوقية الكاملة. وقد استشير 
المؤش�ر بش�أن قبول أس�هم الفئة “أ”، 
ب�وزن يص�ل فقط إلى 5 ف�ي المائة من 
إجمالي قيمتها الس�وقية، لكنه تعرض 

للضغط من جميع األطراف.
إن س�وق أس�هم الفئ�ة “أ” كبي�رة 
وس�ائلة بما فيه الكفاية، لكن المشكلة 
في وصول المستثمرين األجانب. وخالل 
الس�نة الماضي�ة كش�فت الصي�ن ع�ن 
إجراءات لفتح الس�وق. وتعمل خدمات 
االتص�ال بي�ن هونج كونج وش�نغهاي 
على تس�هيل التداول بأس�هم الشركات 
المدرج�ة في بورص�ة ش�نغهاي، وقد 
تم توضيح القواع�د الضريبية الخاصة 
بأرباح رأس المال، وتم توسيع حصص 
“QFII” التي تمنح المستثمرين األجانب 
المؤهلي�ن حصص�ا ثابت�ة لالس�تثمار 
في الس�وق. وتريد الصين بشدة أن يتم 
إدراجها، وهذا من ش�أنه أن يدفع رأس 

المال الدولي في اتجاهها.

لكن كثيرين مارسوا الضغط ضدها. 
واش�تكى مدي�رو الصنادي�ق م�ن أن�ه 
س�يكون من غي�ر العدل الحك�م عليهم 
بمعيار يشتمل على أسهم ال يسمح لهم 
بشرائها. وجلبت ال� 12 شهرا الماضية 
أنب�اء مثيرة للقل�ق في الصي�ن، تمثلت 
ف�ي انخفاض الواردات وتراجع أس�عار 
السلع األساس�ية التي تستوردها، ومع 
ذل�ك وصلت أس�هم الفئ�ة “أ” إلى أعلى 

المستويات.
من الصعب تفس�ير هذا االرتفاع ما 
ل�م يك�ن مدفوع�ا بس�يولة المضاربة. 
لذلك، إضافة أسهم الفئة “أ” إلى المؤشر 
يمك�ن أن يعم�ل على تضخي�م الفقاعة 
بشكل أكبر، بينما يتعرض المستثمرون 
الذي�ن تجنبوا الصين للش�عور بالحرج. 
له�ذا، توص�ل مؤش�ر MSCI إل�ى ح�ل 
وس�ط. تحتاج الصين إلى إجراء المزيد 

من اإلصالحات. وسيناقش فريق العمل 
هذا م�ع المنظمي�ن الصينيين وأس�هم 
الفئة “أ” في طريقها إلى االنضمام إلى 

المؤشر في أيار )مايو( 2017.
في الوقت نفس�ه، أعلن فاينانشيال 
تايمز، المؤش�ر العالم�ي الكبير اآلخر، 
عن نهجه الخاص ب�ه. وهو يوافق على 
أن�ه يج�ب إدراج الصي�ن قريب�ا، لكنها 
ليس�ت مس�تعدة بع�د. وأنش�أ مؤش�ر 

فاينانش�يال “مؤش�ر ظل” يضم أسهم 
الفئة “أ” بما يتناس�ب م�ع الكمية التي 
يمكن للمستثمرين األجانب تحملها من 

خالل نظام الحصص.
حت�ى نفهم كي�ف حظيت ش�ركات 
االهتم�ام،  ه�ذا  بمث�ل  المؤش�رات 
انظ�ر للع�ام الماض�ي، عندم�ا أضيفت 
اإلمارات إلى مؤش�ر مورجان س�تانلي 
المركب لألس�واق الناشئة، عقب إجراء 

مشاورات. في السنتين السابقتين حتى 
أيار )مايو( 2012، تحركت سوق األسهم 
في اإلم�ارات بص�ورة متأرجحة. ومن 
ثم، في الوقت الذي كانت فيه الصناديق 
تس�تعد لالنضمام إلى المؤشر، ارتفعت 
بنس�بة 234 ف�ي المائ�ة، بينم�ا كانت 
األسواق الناش�ئة ثابتة. وحين انضمت 
إل�ى المؤش�ر، قب�ل 12 ش�هرا، هبطت 

أسهمها بسرعة نحو 40 في المائة.
لذلك، قد يعمل المس�تثمر المكافيلي 
مؤش�ر  يق�وم  الت�ي  باكس�تان،  ف�ي 
الت�ي  مورج�ان س�تانلي بمراجعته�ا، 
يمك�ن أن تدخ�ل في مؤش�ر األس�واق 
الناش�ئة في ع�ام 2017، أو الس�عودية 
التي تشبه الصين وتستحق بوضوح أن 
تنال العضوية، لكنها مس�تبعدة بس�بب 
القي�ود المفروض�ة على االس�تثمارات 
األجنبية. ومع أن كال البلدين يعاني بين 
المس�تثمرين الغربيين، وه�و ما يعمل 
على كبح أس�عارهما، إال أن هناك فرصا 
كبيرة النطالقهما بينما تقترب مس�ألة 

العضوية.
عل�ى  يج�ب  ذل�ك،  وراء  فيم�ا 
المس�تثمرين إعادة التفكي�ر في آرائهم 
المتعلق�ة باألس�واق الناش�ئة. وض�ع 
ه�ذا المصطلح قبل ثالث�ة عقود عندما 
أراد البن�ك الدولي إع�ادة تصنيف العالم 
الثالث، لكنه لم يعد مفيدا بأي حال اآلن. 
تعد الصين بمنزلة حوت كبير إلى درجة 
أن شراء “األسواق الناشئة” ال يزيد على 

كونه شراء الصين.
يج�ب علين�ا أيض�ا إع�ادة النظر في 
وض�ع  لش�ركات  المخول�ة  الس�لطة 
المؤشرات. مثل وكاالت التصنيف، التي 
ت�م االس�تعانة به�ا للحكم عل�ى جودة 
االئتمان قبل حدوث أزمة االئتمان، منح 
المستثمرون هذه الشركات سلطة أكبر 
مم�ا كانت مع�دة لحمله�ا. إن الحقيقة 
البين�ة الت�ي تس�ببت بها هذه المس�ألة 
بشكل مهم جدا هي حقيقة مثيرة للقلق 
وتبين أن س�لطة ش�ركات المؤش�رات، 
بسبب أخطاء لم ترتكبها هذه الشركات، 

تصبح خطيرة.

      هانا كوتشلر

دي�ك كوس�تولو يب�ذل قصارى 
جه�ده لتصوير رحيله عن رئاس�ة 
تويتر على أنه انتق�ال منظم. لكنه 

كان أبعد ما يكون عن ذلك.
بعد أش�هر من التكهن�ات حول 
مس�تقبله في وسائل اإلعالم وبين 
المحللي�ن ف�ي وول س�تريت، قال 
إن ه�ذه الخط�وة ج�زء م�ن خطة 
طويلة األجل، ولكن من دون تقديم 
أي س�بب لم�اذا يغ�ادر - وال حتى 
المنطق المج�رَّب والمعروف وهو 
أن�ه يريد قض�اء المزيد م�ن الوقت 
م�ع عائلته. وقال معلنا اس�تقالته 
م�ن منصب�ه رئيس�ا تنفيذي�ا يوم 
الخمي�س إنه رغب ف�ي الرحيل في 
الوق�ت ال�ذي تك�ون فيه الش�ركة 
“مس�تقرة” و”قوي�ة”. لك�ن بكل 
المقاييس، تويتر ليست في موقف 
قوي. تبقى أس�همها أقل من سعر 
إغالقها في اليوم األول من التداول 
ف�ي الس�نة ونص�ف الت�ي مضت، 
ونم�و ع�دد المس�تخدمين يعتب�ر 
ضعيفا، وحتى اإليرادات التي عادة 
م�ا تتفوق عل�ى التوقع�ات، عانت 

خيبة أمل في الربع األخير.
أيض�ا  الش�ركة  إدارة  اهت�زت 
في الع�ام الماضي. وبع�د عدد من 
المديري�ن التنفيذيي�ن، بم�ن فيهم 
كبي�ر اإلداريين التش�غيليين وكبير 
الذي�ن تركوا  الماليي�ن،  اإلداريي�ن 
الش�ركة أو تم تخفيض مناصبهم، 
اآلن، ج�اء دور كوس�تولو ليرح�ل 
ويترك 16 مليون دوالر من األسهم 
غي�ر المنقول�ة عل�ى الطاولة، من 
أص�ل ما يق�ارب 280 مليون دوالر 
يملكه�ا. س�يحل ف�ي مكان�ه جاك 
المش�ارك  المؤس�س  دورس�ي، 
لتويتر والرئيس التنفيذي الس�ابق 
ال�ذي يقود أيضا “س�كوير”، وهي 
ش�ركة أسس�ها من قب�ل وتختص 
في مدفوعات الشركات. ودورسي 
يأخذ زمام اإلدارة باعتباره الرئيس 
التنفي�ذي المؤقت لتويت�ر، أو ربما 
حت�ى الزعي�م الدائم له�ا. وبالفعل 
قال دورسي ل� “فاينانشيال تايمز” 

إنه يرفض اس�تبعاد الترشح للدور 
بشكل دائم.

وبم�ا أن�ه معج�ب بالمؤس�س 
المشارك ألبل، س�تيف جوبز، الذي 
ت�رك الش�ركة الت�ي بناه�ا قبل أن 
يع�ود ويحولها إلى مؤسس�ة حتى 
أكبر وأكثر نجاحا، فإن رواية وادي 
الس�يليكون ع�ن المؤس�س ال�ذي 
يعود إلنقاذ الش�ركة يتردد صداها 

مع دورسي.
ويق�ول أح�د أوائ�ل الموظفين 
في تويتر إن دور الرئيس التنفيذي 
المؤق�ت ق�د يوف�ر أيض�ا فرص�ة 
الس�تعادة سمعته، التي تعثرت مع 
التعث�ر األوس�ع في كل م�ن تويتر 
وسكوير. وقال هذا الشخص: “إنها 
طريقة بالنس�بة له إلثبات نفس�ه. 
الن�اس ال يزال�ون يحاولون معرفة 

م�ا ه�ي تويت�ر”. ومش�اكل تويتر 
ربما تكون هي كل ما بقي مستقرا 
س�ريع  المنت�ج  يبق�ى  إذ  بعن�اد. 
الحرك�ة، وتي�ار التغري�دات الت�ي 
تبدو عش�وائية، مرب�كا وغير قابل 
للوص�ول لكثي�ر من المس�تهلكين 
بما يتجاوز 302 مليون مس�تخدم 
نشط شهريا، على الرغم من وعود 
الشركة المتكررة إلعادة اختراعها. 
وليس�ت ه�ذه الم�رة األول�ى التي 
اس�تخدام  تويت�ر  فيه�ا  تح�اول 
اس�تراتيجية “إع�ادة ج�اك”. ففي 
عام 2011، عاد دورسي مع انتداب 
إلص�الح المنتج ال�ذي كان قد قام 
بإنش�ائه كمش�روع جانب�ي قب�ل 

خمس سنوات.
ش�ّخص المش�كلة التي ال تزال 
األول  قائم�ة، وق�ال ف�ي كان�ون 

)ديس�مبر( م�ن ذل�ك الع�ام: “في 
الوق�ت الراهن، يتعي�ن على الناس 
القيام بالكثي�ر من العمل ليحصلوا 

على الكثير من التغريدات”.
لكن ف�ي غضون أقل م�ن عام، 
م�ن  أخ�رى  م�رة  نفس�ه  أخ�رج 
الموضوع بهدوء على مراحل. وفي 
الوقت الذي رس�خ فيه كوس�تولو 
نفسه رئيسا تنفيذيا، فإن دورسي 
قد يقدم في وقت الحق هذه الخطوة 
للع�ودة بأنه�ا كان دائم�ا مؤقت�ة. 
ورحيل كوس�تولو يه�دد بمخاطر 
العودة إل�ى أيام كان�ت تويتر فيها 
مش�هورة في ه�ذه الصناعة بأنها 

مشغولة باالقتتال والفصائل.
وعان�ت الش�ركة البالغ�ة م�ن 
العمر ثماني س�نوات من النزاعات 
من�ذ أيامه�ا األول�ى، حي�ث تم في 

السابق إخراج المؤسسين دورسي 
وإيفان ويليامز من منصب الرئيس 

التنفيذي.
“كيف نشأت تويتر”، وهو كتاب 
من تأليف نيك بيلتون، الصحافي في 
“نيوي�ورك تايمز”، حول تأس�يس 
الش�ركة، يتح�دث عن التوت�ر بين 
الخيانات  المؤسسين وسلسلة من 
م�ن قب�ل المس�تثمرين ومجل�س 
اإلدارة. ومشكلة الشركة الرئيسية 
الثانية هي اس�تراتيجية االتصاالت 
التي تؤكد عل�ى الوصول والخطط 
الكبرى، في حين يريد المساهمون 

التوجيه الواضح واليقين.
وعانت وول ستريت من عواقب 
األزمة بعد كل تقرير لألرباح تقريبا 
ال�ذي كان�ت الش�ركة تص�دره في 
األرباع األربع�ة الماضية: تراجعت 

بنس�بة 25 في المائ�ة، ثم ارتفعت 
16 في المائة، ثم انخفضت 10 في 
المائ�ة، ثم ارتفع�ت 20 في المائة. 
وحتى اآلن، يج�ري تداولها بمعدل 
يزي�د عل�ى 100 ضع�ف متوس�ط 
تقديرات المحللين لنصيب الس�هم 

من األرباح هذا العام.
وأصر كوس�تولو يوم الخميس 
عل�ى أنه كان على ح�ق في تركيزه 
عل�ى “أهداف طويل�ة األجل” حتى 
ف�ي مواجه�ة “الضغط المس�تمر 

على المدى القصير”.
ومع ذل�ك، كما قال براين ويزر، 
المحلل في معهد أبحاث بايفوتال، 
كوس�تولو  “إخفاق�ات”  أح�د  إن 
كانت التركيز على رسالة أنه يمكن 
لتويت�ر أن تك�ون ف�ي كل م�كان 
كش�ركة مس�اهمة عامة. وأضاف 

وي�زر أنه في عهد دورس�ي، بدا أن 
الرسالة على حالها.

وق�ال هوارد لندزون، مؤس�س 
س�توك توت�ز، خدم�ة االتص�االت 
المالي�ة التي اس�تفادت م�ن تويتر 
من بين منصات أخرى، إن ما تريده 
وول ستريت هو أضغاث أحالم: أن 

تتحول تويتر إلى فيسبوك أخرى.
وكت�ب ف�ي مش�اركة ل�ه على 
مدونة أنه ال يوج�د رئيس تنفيذي 
يمكن أن يجعل ذل�ك يحدث، بحجة 
أن تويت�ر ضحية التوقعات الفائقة 

والجشع.
أكث�ر  اآلن  تويت�ر  ومس�تقبل 
هشاش�ة م�ن أي وق�ت مضى، مع 
عدم وجود قائد دائم وتكهنات بأنها 

يمكن أن تكون هدفا لالستحواذ.
وإل�ى جانب دورس�ي، تش�مل 
لخالف�ة  المرش�حين  قائم�ة 
كوستولو، أنتوني نوتو، المصرفي 
ل�دى  س�ابقا  يعم�ل  كان  ال�ذي 
جولدم�ان س�اكس، ال�ذي التح�ق 
بتويتر في الس�نة الماضية، وكانت 
مهمته ه�ي أن يجعلها أقرب فهما 
بالنس�بة إل�ى وول س�تريت. ومنذ 
مس�ؤوليات  تول�ى  الحي�ن  ذل�ك 
أخ�رى، بما في ذلك اإلش�راف على 
دائ�رة التس�ويق. وترقي�ة مختص 
في الش�ؤون المالي�ة ليتولى إدارة 
الش�ركة س�يكون أمرا غير معهود 

في صناعة التكنولوجيا.
وتض�م القائمة أيض�ا آدم بين، 
العالمية،  رئيس تويت�ر لإلي�رادات 
وكان رئيس�ا للقس�م الالمع داخل 
الش�ركة، وه�و تولي�د الدخ�ل من 
اإلعالن�ات. وقبل األرق�ام المخيبة 
لآلم�ال ف�ي الربع الماض�ي، كانت 
اإلي�رادات باس�تمرار تتف�وق على 
التوقعات. وبين معروف ومحبوب 
داخل الشركة، وهو مشهور بكونه 
ش�خصية اجتماعية. وقد جاء من 
ش�ركة فوكس قبل خمس سنوات، 
حي�ث كان يتمتع بخب�رة من النوع 
ال�ذي يمك�ن أن يك�ون مفي�دا في 
عالق�ة تويت�ر بش�ركات اإلع�الم. 
لكنه ال يمتلك المنتجات التي يقول 

كثيرون إن تويتر بحاجة إليها.

خماوف من وصول »احلوت الصيني« إىل املياه العاملية

»تويرت« هش بعد رحيل كوستولو

     جون أوثرز 
 

” )اأ�سهم ال�سركات التي يوج��د مقرها يف ال�سني، املتاحة للمتداولني ال�سينيني دون غريهم( هي ال�سوق ذات التداولت الأكرث كثافة يف العامل،  تعت��ر �سوق الأ�سهم ال�سينية الفئة “اأ
لكنه��ا غ��ري متاحة لبقية الكوكب. اإنها مث��ل حوت يتقلب يف حو�ض من املاء. وي�سلم اجلميع باأن ه��ذا ل ميكن اأن ي�ستمر لفرتة طويلة. لذل��ك كان الأ�سبوع املا�سي حتت هيمنة احلجج 
املتعلق��ة بكيفي��ة ومدى �سرع��ة تعريف احلوت ال�سيني على بحر الأ�س��واق العاملية. لكن ذلك يتطلب اإجراء تغي��ريات كبرية يف �سلوك ال�سلطات وامل�ستثمري��ن يف ال�سني. ويبدي كال 
اجلانب��ني غ�سبهم��ا، ب�سكل �سحيح، من اأن احلوت ال�سيني ق��د يت�سبب يف اإزاحة كميات كبرية من امل��اء. وكثمن لفتح قناة جديدة كبرية لراأ�ض املال الأجنب��ي، �سيتعني على ال�سلطات 

ال�سينية تخفيف �سيطرتها على �سوقها املحلية.
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امل�ضتقبل العراقي/ متابعة
كش�ف مختص�ون ان م�ن واح�دة من 
اهم اسب�اب غياب امل�درب العراقي عن 
املالعب العربي�ة واالسيوية هو ابتعاده 
ع�ن كل ما هو جديد ع�ن عالم التدريب 
الري�ايض  الحص�ار  بسب�ب  الحدي�ث 
املفروض عىل العراق والذي ال يسمح له 
باحتضان ال�دورات التدريبية االسيوية 
املتقدم�ة ع�ىل االرايض العراقية,االم�ر 
الذي يجعل املدرب العراقي رغم موهبته 
وحبه ملجال عمله مبتعدا عن العمل مع 

االندية العربية او االسيوية. 
وق�ال الخب�ر الك�روي عبد االل�ه عبد 
الحمي�د: ان واح�دة م�ن اه�م االسباب 
التي تق�ف وراء غياب امل�درب العراقي 
ع�ن املالع�ب العربي�ة واالسيوي�ة هو 
تدني املستوى العلم�ي والفني للمدرب 
انخف�اض  ان  اىل  العراقي,مش�را 
للمنتخب�ات  س�واء  الفن�ي  املست�وى 
الوطنية العراقي�ة اواالندية املحلية عىل 
صعيد البط�والت الخارجية او الداخلية 
ساه�م اىل ح�د كبر بع�دم اهتم�ام او 
اك�راث االندي�ة العربي�ة او االسيوي�ة 
باستقطاب امل�درب العراقي عدا تواجد 
املدرب العراقي الش�اب رايض شنيش�ل 
مع ن�ادي قط�ر القطري الن شنيش�ل 
نجح يف قي�ادة منتخب اس�ود الرافدين 
بالحص�ول عىل املركز الرابع يف نهائيات 
بطولة امم اسيا والتي جرت يف اسراليا 

مطلع العام الحايل. 
وم�ن جهت�ه عل�ل امل�درب االكاديم�ي 
الدكتور كاظ�م الربيعي ظاهرة اختفاء 
امل�درب العراق�ي ع�ن املالع�ب العربية 
واالسيوية اىل صعوبة تسويق او وصول 
امل�درب العراق�ي بسبب عدم مش�اهدة 
لل�دوري  واالسيوي�ة  العربي�ة  االندي�ة 
العراق�ي بك�رة القدم وبالت�ايل صعوبة 
التع�رف عىل امكانيات وق�درات املدرب 
العراق�ي, بدلي�ل ان ن�ادي قط�ر اقتنع 
بالتعاق�د م�ع امل�درب العراقي الش�اب 
رايض شنيش�ل املوس�م امل�ايض ك�ون 
مسؤولي�ه شاهدوا رايض شنيش�ل من 
خ�الل نجاحه بقي�ادة املنتخب الوطني 
العراق�ي للحصول عىل املرك�ز الرابع يف 
نهائيات امم اسي�ا االخرة والتي جرت 

يف اسراليا اوائل العام الحايل.

 يف حني ذكر م�درب نادي الكرخ عصام 
العراقي�ني  املدرب�ني  ان توقي�ع  حم�د: 
لالندي�ة املحلية لقاء مبالغ مالية افضل 
م�ن تلك الت�ي سيحصل عليه�ا يف حالة 
او االردن  او االم�ارات  عمل�ه يف قط�ر 

ساهم اىل حد كبر ببقاء املدرب العراقي 
داخ�ل بلده وعدم السف�ر للخارج لقاء 
عق�ود زهي�دة فضال ع�ن ان العمل مع 
فرق الفئات العمري�ة بالخليج ال يطور 

للم�درب  الفن�ي   املست�وى  م�ن 

العراقي مثلم�ا ان ذات العمل ال يحسن 
من امل�ردود املادي الذي ينبغي الحصول 
عليه,وبالت�ايل ف�ان امل�درب العراقي لم 
يعد مج�را ع�ىل السفر وتحم�ل اعباء 
الغرب�ة نظ�ر عمل ال ي�در عليه 

امل�ال الكثر. اما م�درب ن�ادي الزوراء 
عماد محم�د فقد اتفق ع�ىل ان ارتفاع 
االقيام املالية لتعاقد املدربني مع االندية 
العراقي�ة باملقارنة م�ع ما يحصل عليه 
نفس املدرب عند سفره للخارج والعمل 

مع االندية العربية ساهمت اىل حد كبر 
بندرة تواجد امل�درب العراقي يف املالعب 
الخارجية ناهيك عن ان املدرب العراقي 
عندما يعمل يف الداخل فانه سيعمل مع 
املنتخب�ات الوطني�ة او االندي�ة املحلية 

ذات الرصيد الجماهري الكير, بينما يف 
حالة سفر املدرب العراقي للخارج فانه 
لن يحظى بالعمل مع املنتخبات الكبرة 
او االندي�ة املعروف�ة ب�ل ستعه�د عليه 
العمل مع فرق الفئ�ات العمرية التي ال 
يعمل معها مدربي تل�ك الدولة سواء يف 

قطر او االمارات او االردن او لبنان.
وتح�دث م�درب ن�ادي نف�ط الجن�وب 
عماد عودة عن ظاه�رة اختفاء املدرب 
العراقي عن املالعب العربية واالس�يوية 
ل�موقع  بالقول: تدني املس�توى الفني 
للم�درب العراق�ي وع�دم مواكبت�ه مل�ا 
يحص�ل م�ن تط�ور يف عال�م التدري�ب 
ع�الوة ع�ىل ان االندي�ة الخليجية باتت 
الي�وم تنظ�ر فق�ط للم�درب االجنب�ي 
القادم م�ن اس�بانيا واملاني�ا والرازيل 
وانجلره واالرجنتني وفرنس�ا وبدرجة 
اقل تون�س ومرص والجزائ�ر, من دون 
االلتف�ات او النظ�ر او التفكر باملدرب 
العراق�ي الفاقد للعديد م�ن املواصفات 
الفني�ة والعلمي�ة والش�خصية. واخ�ر 
املتحدث�ني كان املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
االوملبي العراقي يحيى علوان والذي برر 
ع�زوف االندي�ة العربية عن االس�تعانة 
باملدرب�ني العراقيني بالقول: ال ش�ك ان 
انكفاء االندية العربية عامة والخليجية 
خاص�ة عىل املدرب�ني االجانب القادمني 
م�ن اورب�ا وامري�كا وافريقي�ا بس�بب 
الكبرة وانجازاتهم  التدريبية  سمعتهم 
الكروي�ة العالي�ة باالضافة اىل الس�رة 
الذاتية املحرم�ة التي يملكونها بخالف 
املتقدمة  التدريبية  امتالكهم للشهادات 
س�اهم اىل حد بعيد بعدم تفكر االندية 
العربية االستعانة باملدرب العراقي الذي 
يمل�ك املوهبة والخرة والس�معة وحب 
املهن�ة ورسعة التط�ور بيد ان�ه يفتقد 
اله�م نقطة وه�ي التس�ويق والدعاية 
التي تصل ب�ه اىل ادارات االندية العربية 
واالس�يوية وكما حصل للمدرب الشاب 
رايض شنيش�ل الذي سوقته بطولة امم 
اس�يا االخ�رة التي ج�رت يف اس�راليا 
كونه�ا بطول�ة تلق�ى اهتم�ام اعالمي 
ورس�مي وش�عبي اس�تثنائي لدى دول 
الق�ارة الصف�راء, وال�يء االكثر الذي 
س�اعد رايض شنيش�ل عىل ول�وج باب 
االحراف الخارجي هو نجاحه بايصال 
املنتخب العراقي للمركز الرابع اسيويا.

خمتصون: ضعف التسويق وراء غياب املدرب العراقي عن املالعب االحرتافية

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
 يحتض�ن ملع�ب الصناع�ة يف الساعة 
الخامس�ة من ع�رص يوم غ�د االربعاء 
احتفالية تقيمها ادارة النادي بمناسبة 
لرحي�ل  السادس�ة  السنوي�ة  الذك�رى 
امل�درب الكب�ر محمد الش�يخيل ، وقال 
ام�ني رس ادارة الن�ادي فال�ح م�وىس 
ان احتفالي�ة االستذكار ستش�هد لقاء 
كروي�ا يجم�ع  اب�رز نج�وم منتخبن�ا 
الوطن�ي السابقني بك�رة القدم ونجوم 
ن�ادي الصناعة القدامى، مش�را اىل ان 
الدعوة عامة لجميع العاملني يف الوسط 

الريايض م�ن رؤوساء اندي�ة ومدربني 
االع�الم  ووسائ�ل  وجمه�ور  والعب�ني 
املختلف�ة  لحض�ور املب�اراة واستذكار 
اح�د اب�رز املدرب�ني الذين ارشف�وا عىل 
فريق النادي وت�رك اثرا طيبا يف الوسط 
الكروي ،وزاد ان استذكارالشيخيل ياتي 
متزامنا مع احتفاالت النادي بتاهله اىل 
ال�دوري املمتاز وهو امر يمنح املناسبة  

طعم�ا خاص�ا يف هذا العام ملايش�كله 
هذا االنجاز من فرحة البناء النادي 

امل�درب  واوله�م  السابق�ني 
الراح�ل ال�ذي ك�ان يمني 

النفس يف تتويج الفريق 

بلق�ب الدوري بع�د ان نجح بنفسه يف 
لقب  يف اح�راز  الع�راق  ك�اس 

سم  1984-1985 مو

ذك�ر املدير الفني الجديد لنادي الطلبة ايوب اوديش�و 
ان�ه لم يج�ازف بالتوقيع م�ع النادي لقي�ادة الجهاز 
الفني للفريق االزرق يف املوسم املقبل. وقال اوديش�و: 
"ن�ادي الطلب�ة يملك ك�ل املقومات االداري�ة والفنية 
واملهارية التي تجعل�ه منافسا قويا عىل لقب الدوري 
املوس�م املقبل".واضاف: "ان الهيئ�ة االدارية للنادي 
االني�ق تركت يل حرية اختي�ار الالعبني وبما يسهم يف 
رفع اسه�م النادي ببورصة الدوري املحيل".وكش�ف 
اوديش�و عن ان�ه: "سيعي�د الن�ادي االزرق للواجهة 
املحلية من خالل رفع املستوى الفني وتحقيق النتائج 
االيجابية التي تريض االدارة وجماهر النادي الوفية".
يذكر ان الهيئة االدارية لن�ادي الطلبة اتمت االسبوع 
املايض التعاقد مع املدرب الجديد ايوب اوديش�و خلفا 
للمدرب السابق صالح رايض.وسبق الوديش�و ان قاد 

الطلب�ة للتتويج بلقب ال�دوري املحيل موسم 
)1992-1993(.ع�ىل صعي�د متص�ل سم�ت 
الهيئة االدارية لن�ادي الطلبة الريايض صباح 
جعر مديرا لفريق كرة القدم بالنادي للموسم 
املقب�ل. وقال نائ�ب رئي�س الهيئ�ة االدارية 
للنادي محمد الهاشمي: "لقد استغنت الهيئة 
االدارية عن املدير السابق نواف صالل وسمت 

صباح جعر مكان�ه للموسم املقبل".واضاف 
الهاشم�ي ان: "خ�رة وتجرب�ة صب�اح جعر 

يف املالع�ب الرياضي�ة ستكون عام�ال مساعدا 
للجه�از الفن�ي الجدي�د بقي�ادة امل�درب ايوب 
اوديش�و".يذكر ان نادي الطلبة لم ينجح ببلوغ 
االدوار النهائية من الدوري العراقي املمتاز بكرة 
الق�دم للموس�م الح�ايل )2014-2015(.وسبق 

لجع�ر ان مثل اندي�ة الصناعة والطلب�ة والقوة 
الجوية عل  الصعيد املحيل.

 
واج�ه منتخب إسباني�ا صعوبات يف البقاء عىل 
مست�وى التوقع�ات العالي�ة، بع�د ف�وز جيله 
الذهب�ي بلقب ك�أس العالم لكرة الق�دم، مرة 
واحدة وببطولة أوروب�ا مرتني بسبب افتقاره 

للفعالية يف خط الهجوم. 
وسج�ل ديفيد سيلفا اله�دف الوحيد يف مباراة 
انته�ت بالفوز 1-صف�ر عىل روسي�ا البيضاء 
بتصفيات أوروبا األحد وأصبح من املعتاد رؤية 
املنتخ�ب اإلسباني يستحوذ عىل الكرة بش�كل 

كامل لكن دون فاعلية كبرة. 
وهيمن�ت إسبانيا عىل الش�وط األول يف روسيا 
البيض�اء لكنه�ا لم تصنع خط�ورة عىل مرمى 
أصح�اب األرض إال يف م�رات مع�دودة بينم�ا 
اعتمدت يف الش�وط الثاني ع�ىل حارسها إيكر 

كاسياس الذي تصدى لفرصتني خطرتني. 
وفازت إسبانيا ببطولة أوروبا يف 2008 و2012 
وبينهم�ا حص�دت لقب كأس العال�م 2010 يف 

فرة تألق الثنائي الهجومي ديفيد بيا وفرناندو 
توريس لكنها باتت تعان�ي حاليا من الندرة يف 
تسجي�ل األه�داف. ويظ�ل املنتخ�ب اإلسباني 
بقي�ادة فيسنت�ي دل بوسك�ي يف موق�ف جيد 
للتأه�ل لبطولة أوروب�ا 2016 بعدما جمع 15 
نقطة يف ست مباريات بالتصفيات لكنه يتأخر 
بثالث نقاط عن سلوفاكيا املتصدرة. ودعم دل 
بوسكي فريقه بمجموعة من الوجوه الجديدة 
لكنه يبقى يعتم�د عىل أسلوب االستحواذ الذي 

حقق نجاحات كبرة مع فريق برشلونة. 
لك�ن يف الواق�ع ف�إن برشلون�ة أصب�ح يلعب 
بشكل مبارش أكر هذا املوسم بعد تعاقده مع 
املهاجم لوي�س سواريز ونجح يف الفوز بثالثية 
من األلقاب تتمث�ل يف الدوري اإلسباني وكأس 
املل�ك ودوري أبطال أوروبا. وق�ال دل بوسكي 
لصحيف�ة البايي�س: "ه�ذا األسل�وب مرتب�ط 
بالعبي برشلونة وريال مدريد لذا فإن االعتماد 
علي�ه أمر منطقي، إذا كان الفريق يملك العبني 
م�ن أصح�اب الرسع�ة وال يتكت�ل يف الخلف يف 

ر  نتظ��ا ا
ت  لهجم�ا ا

املرتدة فإن��ه 
م�ن الطبيع�ي 

بهذه  اللع����ب 

الطريق�������ة". 
وأض�����اف دل بوسكي: 

"م�ن الجي�د أن تعرف كيف 
تلع�ب وتستح�وذ ع�ىل الكرة 

املرت�دة  الهجم�ات  تتق�ن  وأن 
وتمتلك الق�درة عىل تنفيذ تمريرة 

حاسمة".وتاب�ع: "أحيانا يكون من 
اليسء تمرير كرة سهلة بشكل آمن بينما 

تملك خيارا بالنظر لألمام ومحاولة البحث عن 
ثغرة".ورغ�م امتالك إسبانيا لالعب�ني اعتادوا 
تسجي�ل األه�داف من عين�ة سيلف�ا وسيسك 
فابريج�اس فإنهم�ا يجدان صعوب�ة يف الفرة 
األخ�رة ملساع�دة الفريق لكن الح�ل قد يكون 

غدًا.. الصناعة يقيم استذكار ملدربه الشيخيل

اوديشو : الطلبة يملك مقومات 
املنافسة عىل اللقب

إسبانيا تبحث عن حل جذري ملشكلة اهلجوم

 أش�ادت وسائل اإلع�الم الرازيلي�ة بنجم منتخب 
السامب�ا نيمار دا سيلفا، بعد مساهمته الكبرة يف 
الف�وز الذي حققه فريق�ه 2 - 1 األحد، عىل برو يف 
مسته�ل مبارياته يف بطولة كوب�ا أمريكا لكرة القدم 

.2015
وقال ماريو ماغاالهي�س، الناقد الريايض بموقع 
"يو أو إل" الرازييل: "نيمار يتجه ألن يصبح 
أح�د أفضل الالعبني عىل م�ر العصور، إنه 
يش�غل جمي�ع املواق�ع يف أرض امللع�ب 

باإلضافة إىل تمتعه بفاعلية كبرة".
أض�اف املوقع الرازييل: "نيم�ار يتألق وينقذ الرازيل 
يف أوىل مبارياتها أمام برو"، مؤكدا عىل االنطباع الذي 
تولد لدى الجميع بأنه لوال وجود نجم برشلونة لتعثرت 
الرازي�ل يف أوىل لقاءتها الرسمية عقب الهزيمة املذلة 
7 - 1، الت�ي تجرعته�ا أمام املنتخ�ب األملاني يف الدور 

قبل النهائي للمونديال املايض.
وتاب�ع الناق�د الري�ايض الرازي�يل قائ�ال: "املنتخ�ب 
الرازي�يل ك�اد يتعث�ر أم�ام ب�رو يف تيموك�و، فريق 

كارلوس دونغا نجا بفضل نيمار".
وفاجأ منتخب برو نظره الرازييل بافتتاح التسجيل 

بع�د ثالث دقائ�ق من انط�الق املباراة بأق�دام الالعب 
كريستي�ان كويف�ا، إال أن نيم�ار أعاد أبن�اء السامبا 
إىل املب�اراة م�رة أخرى بعد دقيقت�ني فقط من الهدف 

البرويف وعادل النتيجة.
 وتألق النجم الرازييل مرة أخرى يف الوقت بدل الضائع 
من اللق�اء وقام بالتمريرة الحاسم�ة التي سجل من 
خاللها الالعب دوغالس كوستا هدف الفوز للمنتخب 

الرازييل قبل وقت يسر من انطالق صافرة النهاية.
 وق�ال موق�ع "جلوبو سب�ورت": "لنك�ن صادقني، 
مباراة الرازيل األح�د لم تكن األفضل ولكن يكفي أن 

تمتلك نيمار يف امللعب لتفوز".

 
أك�د الالعب ال�دويل األسبان�ي الساب�ق راؤول 
غونزاليس، أن�ه سيعود إىل نادي ريال مدريد يوما 
ما، إال أنه لم يحدد إذا ما كان سيشغل منصبا يف 

الجهاز الفني أو اإلداري للنادي امللكي. 
وق�ال راؤول يف مقابلة مع صحيفة "ماركا" 
األسباني�ة: "سأعود يوما ما ألنه بيتي الذي 
حصل�ت معه ع�ىل أك�ر االنتص�ارات يف 

مسرتي". 
الراه�ن  الوق�ت  يف  راؤول  ويختت�م 
سنوات�ه االحرافي�ة األخرة ضمن 

صفوف نادي كوزم�وس نيويورك األمريكي، عىل 
أن يش�غل أح�د املناص�ب الفني�ة أو اإلدارية بعد 
ذل�ك يف نف�س النادي: "م�ن الصع�ب اآلن تحديد 

اتجاهاتي املقبلة". 
وال زال الالع�ب ال�دويل الساب�ق يتاب�ع ع�ن كثب 
مجري�ات األمور داخ�ل فريقه القدي�م الذي قدم 
ب�ني جدرانه مسرة أسطوري�ة، مؤكدا أن املوسم 
القادم سيك�ون أكثر نجاحا للفري�ق املدريدي يف 

ظ�ل وجود رافاي�ل بينيتيز ع�ىل رأس القيادة 
الفنية للفريق. 

فريق�ا  هن�اك  "سيك�ون  راؤول:  وأض�اف 
منافسا وأنا أعتقد أنه موجود، سيتم إيجاد 

الحلول القتناص األلقاب يف العام املقبل". 
رونال�دو  بالنجم�ني كريستيان�و  راؤول  وأش�اد 
وليوني�ل مييس صاحبا اليد العليا يف الكرة العاملية 
قائ�ال: "إنهما يتمتع�ان بمستوى مغاي�ر لكافة 

املستويات عىل مر التاريخ". 
وتط�رق راؤول إىل الحدي�ث ع�ن ايك�ر كاسياس 
أح�د أيقونات فريق ريال مدري�د يف الوقت الحايل، 
والذي أصب�ح مستقبله داخ�ل النادي 
امللكي مجه�وال: "ال يمكن ألحد أن 
يشكك بإيكر، سننتظر القرار الذي 

سيتخذه يف املستقبل".

املنقذ نيامر حديث وسائل اإلعالم الربازيلية

راؤول: سأعود إىل ريال مدريد يومًا ما

إبراهيموفيتش يثري الغموض 
حول مستقبله

 
تحدث السويدي الدويل زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنيس لكرة القدم، مجدًدا عن احتمالية عودته مليالن اإليطايل، مشرًا 
إىل أن اللع�ب يف دوري أبط�ال أوروب�ا لي�س معياًرا الختي�ار وجهته 

املقبلة. 
وق�ال إبرا يف ترصيحات لوسائل اإلعالم : "قلت إنني ال ازال 

امل�ك موسًما يف عق�دي، وال أنوى إح�داث أي تغير، 
لك�ن يف الحقيقة، األمور ممك�ن أن تتغر من يوم 

ألخر". 
وأضاف: "الجميع يظن أن اللعب يف "تشامبينز 
ليج" هو الخيار األول، لكن يف الحقيقة هذا 

غ�ر صحي�ح، وال يمثل معي�ار، االختيار 
األن يرجع لراحتي وشعوري باملتعة يف 

هذا النادي".
وأكمل: "كلما تقدم العمر، اختلفت املعاير، 

لس�ت يف حاجة للع�ب يف دوري أبط�ال أوروبا، 
وأصبح ال ينقصني، يمكنك متابعة سجيل وتاريخي".

يذك�ر أن النج�م صاحب 33 عاًما يعد اله�دف األول مليالن 
اإليط�ايل الذي يسعى الستعادة خدماته بنفس الراتب الذي 

يتقضاه يف العمالق البارييس.
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امليزان

؟؟هل تعلم
يف عام 1989 ، ادعى كاهن رويس انه يستطيع ايقاف 

وصل  وعندما   . فقط  اإليحاء  شحن،باستخدام  قطار 

القطار، دهسه واكملرحلته! مات

تستطي�ع النعامة ان تركض برسعة تصل اىل 80 كيلو 

مرت يف الساعة

كمي�ة الح�رارة التي تنبعث يف الي�وم الواحد من جسم 

الشخص العادي كافية لجعل 40 لرتا من املاء تصل اىل 

درجة الغليان

طي�ور البطري�ق تستعمل التثائب كج�زء من طقوس 

الغزل يف فصل التزاوج

أثبت�ت البح�وث العلمية ان س�م إن�اث األفاعي اقوى 

واكثر فتكا من سم ذكورها

إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله أكرب.

ابهامك وسبابتك  فرك قطعة ثلج عىل باطن يدك بني 

ممرات  وجود  بسبب  االسنان  الم  عالج  يف  يس�اهم 

األعصاب املحفزة للدماغ التي تمنع اشارات األلم!

مهني�اً: تفاج�أ بمنافسة قوي�ة من أحد 
الزمالء، ال تستسلم واعتمد عىل عزيمتك. 

عاطفياً:
تقصد مكاناً رومنسياً وهادئاً مع الرشيك 
وتم�ي مع�ه ف�رتة ممي�زة. اجتماعياً: 

تجنب

مهني�اً: أنت مفع�م بالنش�اط والحيوية 
بعدما زالت مخاوفك وأصبحت قادراً عىل 

االنطالق.
عاطفي�اً: بوادر عالقة عاطفية جديدة قد 

تخلط الكثري من األوراق يف حياتك. 
مهنياً: اعتمد ع�ىل نفسك يف كل ما يتعلق 

بمسؤولياتك خصوصاً يف هذه الفرتة
الدقيقة. عاطفياً: تعيش لحظات حساسة 

يف عالقتك مع الرشيك، ال تقلق ستمّر
برسعة. اجتماعياً: الرتدد الذي تعانيه هو 

نتيجة تعدد الخيارات أمامك وعدم ثقتك
بموقفك.

مهني�اً: تبدأ نهارك بنش�اط كبري وتسعى 
إىل إكمال مهامك املختلفة عىل أتم وجه.

عاطفي�اً: يش�عر الرشي�ك باألم�ان ألنك 
تتحمل املسؤولية بجدي�ة وتعيش الحياة 

بفرح.

مهني�اً: ال تتخ�ذ قراراتك برسع�ة وتهّور 
ألن العواق�ب قد تك�ون وخيمة وخطرية. 

عاطفياً:
انفعال�ك غ�ري املربر ق�د يجرح مش�اعر 

الحبيب ويضايقه. انتبه إىل ترصفاتك. 

مهني�اً: النش�اط والحرك�ة الدائم�ة من 
األم�ور الت�ي تجعلك أكث�ر إيجابية وأكثر 

حماسة.
عاطفياً: اهتمامات مسلّية تتقاسمها مع 

الحبيب تضفي الرونق عىل حياتكما. 

متع�ددة  اقرتاح�ات  تصادف�ك  مهني�اً: 
ومواقف متضارب�ة، تعامل معها بحكمة 

ومنطق.
عاطفي�اً: يح�اول أح�د األشخ�اص م�ن 
الجن�س اآلخر التق�رب منك، ف�ال تصّده 

وتهمله.

مهني�اً: ابتعد ع�ن التوتر وتح�لَّ بالصرب، 
قريب�اً تحص�د ثم�ار النج�اح والتف�وق 

والتقّدم.  عاطفياً:
تلتق�ي شخصاً من الجن�س اآلخر صدفة 

وتشعر نحوه بحب من النظرة األوىل. 

مهني�اً: تتف�ق م�ع الزم�الء ع�ىل موق�ف 
موّح�د تج�اه أزم�ة خط�رية تواجهكم يف 
العمل.عاطفي�اً: تفاه�م م�ع الرشيك عىل 
حّل وس�ط يكفل لكما الراح�ة واالطمئنان 
والسالم. اجتماعي�ًا: اغتن�م فرصة تتاح لك 
لتوطيد عالقتك بشخص يهمك أمره كثرياً.

انتق�ادات  الزم�الء  مهني�اً: يوج�ه أح�د 
ملرشوعك األخري فتقبله�ا بروح رياضية. 

عاطفياً: خّفف
م�ن مالحظات�ك للحبي�ب فه�و يح�اول 
جاهداً لكسب حبك واهتمامك. اجتماعياً: 

مسألة

مهنياً: تعمل بش�كل جدي بع�د املنافسة 
القوي�ة الت�ي واجهتها من أح�د الزمالء. 
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رشيك يص�رب عليك 
وعىل جنون�ك ويسامح لسان�ك السليط. 
اجتماعي�اً: تجدنفس�ك يف وض�ع صع�ب 

يوقعك فيه أحد األصدقاء، ال تستسلم.

مهنياً: صحيح أنك نشيط بيد أنك تميل إىل 
البطء والرتوي يف تنفيذ مهامك . عاطفياً:

تعرف تمام�اً كيف تظهر قوت�ك بحيث ال 
يتخط�ى الرشيك حدوده معك. اجتماعياً: 
ُتعرض عليك فرصة ذهبية لتحقيق هدف 

لطاملا حلمت به وانتظرته.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 هضبة سورية محتلة
2 دولة جارة لسوريا

3 منطق�ة سياحية سورية o هزار 
ولعب

4 شخص بالغ o سوف لن نرضخ
5 جس�م سم�اوي o بمعنى سوى 

)مبعثرة(
6 الم يف األعىل o ترأس

7 نهر صغري o نقلم القلم
بامل�اء  مليئ�ة  سبخ�ة  أرض   8
والنبات�ات o قري�ة سوري�ة ق�رب 

الحدود اللبنانية
9 للنفي o وحدة عملة اجنبية

10 مدين�ة سوري�ة جن�وب جبال 
طوروس قرب الحدود الرتكية

 o 1 ساحة الش�هداء وسط دمشق
أهال )بالعامية(
2 ملل o موبايل

3 األساس واملنبع
4 الش�خص الذي يتوىل األمور o يف 

السلم املوسيقي
5 ثياب o الالحرب

6 حرف ناصب o صنف
املنم�ق  الخط�اط  أو  الكات�ب   7

لكتابته o نزيل الوسخ باملاء
8 شاعر عربي سوري راحل

9 مملكة سورية قديمة
10 أهم أسواق سوريا

سـودوكـو

املقادير:
1 2⁄1 كيلوغرام سمك، منزوع الحسك

1 بصلة وسط، رشائح رفيعة
2 كوب عصري الطماطم 

4 ملعق�ة كبرية معجون الطماطم، مذوب بنص كوب 
ماء

125 غرام تمر هندي، أي كيس صغري
2⁄1 كوب زبيب 

1 كوب كرفس طازج، مفرومة فرما ناعما
4⁄1 كوب حلبة، مفرومة

4 ملعقة كبرية زيت للطهي 
1 ملعقة صغريه فلفل أسود 

1 ملعقة صغريه كمون 
1 ملعقة صغريه كركم 

ملح حسب الذوق 
1 2⁄1 كوب زيت نباتي للقيل 
طريقة تحضري تبيس السمك

1. يف مق�الة كبرية ع�ىل النار، يوض�ع الزيت ويضاف 
البصل ثم يرش بامللح ويقلب حتى يذبل تماما ويصبح 
لون�ه بن�ي فات�ح، يض�اف الفلف�ل االس�ود، الكمون 

والكركم ويقلب مع البصل حتى تظهر رائحة  زكية.
2. يضاف الكرف�س والحلبة ويقلب جي�دا حتى يذبل 
تمام�اً، ث�م يوضع معج�ون الطماطم امل�ذوب وترتك 
املكون�ات حت�ى تنش�ف املاء تمام�اً وتظه�ر فقاقيع 

الزيت عىل السطح.
3. يض�اف التمر الهندي اىل عص�ري الطماطم ويبفرك 
التم�ر حتى تخ�رج بذوره ثم يصف�ى ويضاف مزيج 
التم�ر الهندي وعص�ري الطماط�م اىل املكونات ويرتك 
عىل النار حتى تصبح الصلصة كثيفة نوعا ما )حسب 
الرغب�ة(، يمكن تذوق الصلصة قب�ل اضافة امللح الن 
التمر الهندي يحتوي نسبة من امللح. 4. يقطع السمك 
اىل خمسة اقس�ام ويرش بالقليل من الدقيق ويقىل يف 

مقالة الزيت عىل النار جيداً. 
5. عن�د اإلنتهاء م�ن الق�يل السمك، تك�ون الصلصة 
ق�د اصبح�ت كثيف�ة نوعا م�ا، يوضع السم�ك املقيل 
يف الصلص�ة بحي�ث تغم�ر الصلصة السم�ك بالكامل 
ويضاف الزبيب ويرتك عىل نار هادئة ملدة ربع ساعة.

تبيس السمك

فوائد العرقسوسمعلومات  عامة
1- يساع�د ع�ىل شف�اء قرح�ة املع�دة خ�الل عدة 

أشهر.
2- ل�ه أثر فع�ال يف إزال�ة الش�حطة و الحرقة عند 

حدوثها .
3- يساع�د عىل ترمي�م الكبد إلحتوائ�ه عىل معادن 

مختلفة.
4- يدر البول.

5- يش�في السع�ال املزم�ن باستعمال�ه كثيف�ا أو 
محلوالً باملاء الساخن، و لذا يفضل أستعاله ساخناً 

للوقاية من الرشح و السعال و أثار الربد.
6- يجلب الشهية باستعماله أثناء الطعام .

7- يسهل الهضم باستعماله بعد الطعام . 
8- أفض�ل رشاب مرطب للمصاب�ني بمرض السكر 

لخلوه تماماً من السكر العادي .
9- منشط عام للجسم و مروق للدم .

الروماتي�زم ألحتوائ�ه ع�ىل  يفي�د يف شف�اء   -10
عنارصفعالة .

11-يحت�وي ع�ىل الكث�ري م�ن أم�الح البوتاسيوم 
والكالسيوم وهرمونات جنسية ومواد صابونية .

12- يفيد يف شفاء الروماتيزم الحتوائه عىل عنارص 
تع�ادل الهدروكورتي�زون ويساع�د يف تقوية جهاز 

املناعة يف الجسم.

»أوكولوس« تكشف عن الواقع االفرتايض
“أوكول�وس”، رشك�ة الواق�ع االف�رتايض اململوك�ة 
لفيسب�وك، تكش�ف عن املودي�ل االستهالك�ي الذي 
ط�ال انتظاره من خوذة الواق�ع االفرتايض، وأعلنت 
ع�ن رشاكة مع منصة ألع�اب الفيديو، إكس بوكس 
ون، التابعة لرشك�ة مايكروسوفت. وبالرغم من أن 
نموذجا أوليا من خوذة الواقع االفرتايض، “أوكولوس 
ريف�ت”، متوفر للمطوري�ن منذ ع�ام 2013، شهد 
الح�دث ال�ذي عقدته رشك�ة أوكول�وس أول عرض 
للمستهلكني من الخوذة التي ستكون متاحة للطلب 
املسب�ق يف وقت الحق م�ن هذا العالم ليب�دأ طرحها 

فعليا مطلع عام 2016.

أريزونا- قالت السلطات إن رجال محظوظا 
لبقائه عىل قيد الحياة، بعد تعرضه ملا بني 
500 و1000 لدغة، من آالف النحل املحتشد 
قرب كينغمان بوالية أريزونا، شمال غربي 

الواليات املتحدة، الجمعة.
وأك�دت متحدث�ة باسم قائ�د الرشطة إن 
الرج�ل »يف حالة مستق�رة« بمركز طبي، 
يف أعقاب الهج�وم الذي تعرض له، بعد أن 
أزعج فيما يب�دو خلية كبرية من النحل يف 

فناء خلفي ملنزل.
وكان الرجل يعمل يف العقار عندما تعرض 

للدغ، ورك�ض إىل سيارته وتلقى مساعدة 
من شخصني مارين تعرضا أيضا للدغ.

ت�م  ال�ذي  أيض�ا  النح�ال  تع�رض  كم�ا 
استدع�اؤه إىل مكان الحادث إىل 23 لدغة، 
وأبلغ السلطات بأن األمر ربما يتطلب عدة 

أيام الحتواء النحل بالكامل.
وح�ذرت السلط�ات سك�ان املنطق�ة من 
امليش يف األماكن القريبة، ونصحتهم بغلق 
نوافذ السي�ارات خالل القيادة عرب املكان، 
واإلبق�اء ع�ىل الحيوان�ات األليف�ة داخل 

منازلهم.

لدغة من التاريخ

الـخـمـر
من هنا وهناك

حسني الساعدي

جلست عجوز من األعراب اىل فتيان يرشبون 
نبيذا ... فسقوها قدحاً ... فطابت نفسها 

فتبسمت 
فسقوها قدحاً آخر فاحمر وجهها وضحكت 

فسقوها ثالثا 
فقال�ت : خربون�ي هل نساؤك�م يرشبن هذا 

؟؟؟
قالوا : نعم ...

قال�ت : والل�ه إن صدقتم مافيك�م من يعرف 
اباه ...

خالل رحل�ة قارب يف املي�اه الدافئة قبالة سواح�ل فلوريدا 
التقطت عدسة كامريا أحد البحارة سمكة أبو منشار تتموج 

بجسمها الطويل نسبيا.
لك�ن رسع�ان م�ا أصيبت البح�ارة بالدهش�ة لحظ�ة قفز 
السمك�ة من امل�اء لتظه�ر بحجمه�ا الكبري وطوله�ا الذي 

تجاوز 4 أمتار.
تتمي�ز ه�ذه السمكة بأنف طويلة تبدو كمنش�ار ضخم به 
توزعت أسنان عىل جانبي�ه. ويمكن لهذه السمكة أن تنمو 

حتى ليبلغ طولها 7 أمتار.
وقال�ت تقارير من 9News إن الصي�د الجائر دفع الحكومة 
األمريكية إلضافة سمكة أبو منشار إىل قائمة األنواع املهددة 

باالنقراض يف عام 2003.
يذك�ر أنه يف وقت سابق من هذا الش�هر شوه�د يف النرويج 

حوت أحدب ضخم يزن حوايل 40 طنا.

سمكة أبو منشار عمالقة
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ات امض���اء

عبد الرضا الساعدي

مس���احة لل���راي

حني تجس�د مش�اهد الدراما مش�اعر األموم�ة الدافقة وحنان س�ت 
الحباي�ب تأتي بمش�هد ألم تطمنئ عىل صغارها يف فراش�هم الدافئ الوثري 
ترفع أغطيتهم وتتمنى لهم أحالما س�عيدة. من حق جميع أطفالنا التمتع 
بالحياة والسعادة، من حقهم الخلود للنوم الهادئ والسباحة يف عالم الخيال 
وتلوي�ن الحياة بكل األلوان املتاحة، الحل�م من حق الصغار والحياة أيضا. 
ولكن الحلم حصاد مشاهدنا اليومية، فاألطفال السابحون يف عالم الخيال 
وحدهم من تس�عفهم املخيلة الخصبة يف األحالم، وحدهم من يلون الحلم 
نومهم بألوان الطيف. ولكن ماذا عن أطفال العراق وفلسطني وسوريا، هل 
يحلمون كباقي األطفال، هل تنظر األمهات يف أعينهم مس�اء وتتمنى لهم 
نوما هنيئا وأحالما سعيدة، هل يستيقظون عىل زقزقة العصافري وأصوات 
األمه�ات املرح�ة ومداعبات رقيقة تضع ح�دا فاصال بني الن�وم واليقظة 
وتهدهد مش�اعرهم املرهفة، هل تستمع األمهات ألحالم الصغار وتضحك 
بعل�و الصوت من براءتها وبراءتهم، أم تأخذهم الحياة املمزقة بني الحرب 
والح�رب إىل عالم قاتم وحيد اللون وال رائحة له غري رائحة القنابل واملوت. 
رأيت أطفاال عىل أكتاف أمهاتهم يس�رقون دقائق نوم ال تريح أجسادهم 
املتعبة وال تش�جع خيالهم املشحون بمشاهد القتل والحرق وكافة أشكال 
العن�ف والخ�راب، عىل الحل�م، هي فق�ط دقائ�ق يغالبهم فيه�ا النعاس 
ورسع�ان ما يوقظه�م دوي املدافع. ماذا يدور يف بال ه�ؤالء الصغار وهل 
يرس�مون فراش�ات ملونة وأزهارا صفراء وحم�راء يحملها غصن أخرض 
غض، وهل تبدو أش�واك الزهور يف رسومات الصغار مجرد نقوش عفوية 
تحمي الزهرة، أم أن كل ما يرسمونه أضحى أشواكا وحسب. كانت الطفلة 
الس�ورية سحر قنرب ذات الخمس سنوات التي فقدت والدتها وشقيقها يف 
الحرب الدائرة رحاها يف س�وريا هي بطلة سطور مقال الكاتب الربيطاني 
“روبرت فيس�ك” عىل صفحات جريدة اإلندبندنت الربيطانية، لم تع طفلة 
بلدة جرس الش�غور، معنى كلمة موت وال استش�هاد تلك التي رددتها حني 
س�ألت عن والدتها وش�قيقها، ولك�ن مداركها التي تفتحت عىل مش�اهد 
القتل واالستشهاد والتدمري وعت بالتجربة ال بالكلمات املعنى األكرب للفقد 
والحرمان ألعز األحباب.  تحلم س�حر كباقي األطفال بسماء زرقاء تتسع 
ألحالمه�ا الربيئة وأرض خ�رضاء مزروعة بالياس�مني واألوركيد، أم ترى 
القنابل يف أحالمها كما تش�اهدها يف مفردات يومها ونهارها التعيس. هل 
تدرك الحكومات التي تسكن القصور كم طفال حول العالم ال يحلمون وال 
يملك�ون رفاهي�ة الحلم وال النوم عىل فراش وتحت غط�اء وإن كان باليا. 
هل تعنى املنظم�ات الحقوقية بعدد األطفال الذين رسقت الحروب والقتل 
والن�زوح الحلم م�ن خيالهم املره�ق، والنوم م�ن مآقيه�م املتعبة بصور 
الجثث. تس�اءلت كثريا كم طفال م�ن أطفال األنبار كان يحمل دميته وهم 

وقوف خائبي الرجاء أمام أبواب الخيام وبوابات اللجوء القرسية.

رغم غاراتها الجوية املكثفة العدوانية عىل الش�عب اليمني املظلوم ، تحاول 
الس�عودية ع�رب إعالمه�ا وقنواتها املأج�ورة املعروفة أن تضل�ل الحقيقة أمام 
الرأي العام العربي والدويل ولكن من دون جدوى .. وأكرب دليل عىل فشلها األكيد 
ه�ذا هو قصفها لتجمعات مدنية وس�كانية وبنى تحتي�ة ال صلة لها بالجانب 
العسكري ، رغم الدعم األمريكي واإلرسائييل لها .. قصف يطال األطفال والنساء 
والش�يوخ األبرياء ، هذا م�ن جانب ، ومن جانب آخر ه�و تواصل نجاح أبطال 
اليمن املتصدين للعدوان الس�عودي ، يف تحقيق إنج�ازات عىل األرض ومنع هذا 
العدوان الغاش�م من تحقيق أهدافه .. هذا عىل الصعيد العسكر والتعبوي .. أما 
عىل الصعيد الشعبي واملعنوي ، فقد أدى هذا العدوان  إىل أن ينترش شعار »اللعنة 
عىل آل سعود« بشكل واسع إىل جانب شعار »املوت ألمريكا« و«املوت إلرسائيل ». 
ويعترب الخرباء الدوليون إن التدخل العسكري السعودي املبارش يف اليمن، يشري 
إىل فشل املخططات السعودية التي أنفقت خاللها مئات املليارات من الدوالرات 
لرويج اإلرهاب والعنف، وبالتايل يعد فش�ال سياس�يا وثقافيا للسعودية..  كما 
إن العدوان الس�عودي عىل اليمن محكوم بالفشل مسبقا، وهذا األمر ناجم من 
الحس�ابات البعيدة عن الواقع والشعور الكاذب بالقوة لدى الحكام السعوديني 
الجدد، وبالتايل فالسعودية لن يمكنها احتالل اليمن بل أن هذا العدوان سيكون 
مقدمة الس�تعادة اليم�ن األرايض اليمنية التي تحتلها الس�عودية، فرجل يمني 
مس�لح قادر عىل مواجهة 10 مسلحني سعوديني _حسب وصف الخرباء والرأي 
العام _..  الفش�ل الس�يايس اآلخر أيضا حصل عندما صوت الربملان الباكستاني 
مؤخ�را لصال�ح قرار يقيض بع�دم التدخل العس�كري يف اليم�ن يف إطار عملية 
»عاصف�ة الُجرم ‘‘ ض�د اليمن ، حيث طلبت الس�عودية من باكس�تان يف وقت 
سابق املساهمة بسفن وطائرات وجنود يف إطار الحملة العسكرية التي شنتها 
ضد الحوثيني .. كما عرب الربملان الباكستاني عن مخاوفه الجدية بشأن تدهور 
الوض�ع األمن�ي واإلنس�اني يف اليمن وتداعيات ذلك عىل الس�لم واالس�تقرار يف 
املنطق�ة .. وهو ما يعني أن األيام املقبلة ستش�هد مواق�ف جديدة وعديدة ضد 
هذا العدوان سواء من الدول املتحالفة مع السعودية أو خارجها ..  عىل الصعيد 
الداخيل اليمني فإن العدوان الغاش�م الس�عودي قد أدى وي�ؤدي يوميا إىل املزيد 
من التكاتف والتالحم بني األحزاب والتنظيمات السياس�ية فهناك إدانة واسعة 
لجرائم غ�ارات العدوان الس�عودي أعلنها يف صنعاء مؤخ�را 19 حزبا وتنظيما 
سياس�يا يف بي�ان صحف�ي مش�رك تضم�ن موقفا موح�دا ملناهض�ة التدخل 
العس�كري السعودي وأكدت هذه األحزاب السياس�ية رضورة التصدي الحازم 
إلفشال الهجمة العدوانية وأهدافها املشبوهة، محذرة أي قوى سياسية داخلية 
م�ن التربير للعدوان أو مس�اندته .. وهكذا يقف اليمني�ون اليوم وبكل ما أوتوا 
من قوة بوجه عدوان الس�عودية وحلفائها، وتبدوا مواقف الش�ارع متحدة عىل 
رضورة تح�دي الظروف واألزم�ات ومقاومة العدوان ومطالب�ة املجتمع الدويل 

إليقافه والسعي لحل سيايس ..

رابعة الختام

أحالم مستحيلة

     بغداد / المستقبل العراقي

قّدم مسؤولون يف الحكومة العراقّية التهاني 
والتربيكات بالذك�رى ال��«146« للعيد الوطني 
للصحافة العراقية، مش�يدين بكفاءة وشجاعة 
العامل�ني فيه�ا، مس�تذكرين التضحي�ات التي 
قّدمته�ا عىل مدى أكثر من قرن عىل تأسيس�ها، 
متمني لها التق�دم واالزدهار وخدم�ة الحقيقة 

والوطن واملواطنني.

رئيس الجمهورية
وج�ه رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم 
,ام�س االثنني, تهنئة بمناس�بة العيد الوطني 
 ،146 ال��  ذكراه�ا  يف  العراقي�ة”  للصحاف�ة 
الصحفي�ات  وكف�اءة  بش�جاعة  مش�يدا 
والصحفيني العراقيني وس�معتهم املهنية عىل 
الصعيدي�ن الوطن�ي وال�دويل، وق�ال معصوم 
يف بيان�ه بمناس�بة »العيد الوطن�ي للصحافة 
العراقي�ة” يف ذكراه�ا ال�� 146، حيث اإلعالن 
عن انط�الق أول صحيفة “ال�زوراء” يف بغداد 
ع�ام 1869، أتق�دم بأح�ر التهان�ي اىل كاف�ة 
الصحفيات والصحفي�ني العراقيني وإىل كافة 
النقابات واملؤسس�ات الصحفية واالعالمية يف 
كل انح�اء الب�الد، متمنياً له�م جميعا النجاح 
والس�ؤدد ودوام التقدم لخدمة مسرية االعالم 
الديمقراط�ي الحر اله�ادف اىل اعالء الحقيقة 
وامللتزم بالقضايا الوطنية واإلنسانية واملدافع 
ع�ن حقوق ش�عبنا وطموحات�ه يف حياة حرة 

كريمة مزدهرة.
ودعا معص�وم إىل«اتخاذ كاف�ة اإلجراءات 
لحماية الصحفيني ورعاية ارس شهدائهم واىل 
اصدار ترشيعات تعزز حرية الصحافة وتضمن 
حق الوصول اىل املعلومة والقدرة عىل االسهام 

الخالق يف دحر االعالم املضاد للعراق«.

رئيس الوزراء:
تق�دم رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، امس 
االثنني، بالتهنئة والتربيكات إىل االرسة الصحفية 
بمناس�بة الذك�رى الس�نوية لعي�د الصحاف�ة 
العراقي�ة، مؤك�داً حرص حكومته عىل ترس�يخ 
ودع�م حري�ة الصحاف�ة وتوف�ري مس�تلزمات 
العم�ل الصحفي الحر، فيما دعا اىل تبني ش�عار 
»صحاف�ة وطني�ة مس�ؤولة تس�اهم بتحقيق 

النرص« خالل احتفالية هذا العام. 
وق�ال العبادي يف بيان، إن�ه »يتقدم بالتهنئة 
والتربيكات لالرسة الصحفية بمناس�بة الذكرى 
السنوية لعيد الصحافة العراقية«، مضيفا »اننا 
اذ نهن�ىء ونب�ارك للصحاف�ة العراقي�ة عيدها 
ونحي�ي الصحف�ي العراقي الذي يعم�ل بالرغم 
م�ن املخاطر الكبرية التي يواجهها فاننا يحدونا 
االمل بأن تقف السلطة الرابعة بمسؤولية تجاه 
الهجم�ة االرهابي�ة والتحدي�ات العدي�دة الت�ي 

يتعرض لها بلدنا العزيز«.
وأضاف أن »ما ش�هدته الصحاف�ة العراقية 
م�ن تكميم لالف�واه وقمع ومص�ادرة للحريات 
اب�ان فرة الس�لطة االس�تبدادية للبع�ث تجعل 
الجمي�ع ان ينظر بع�ني املس��������ؤولية اىل 
اهمي�ة الحفاظ ع�ىل املكتس�بات املتحققة بعد 
س�قوط الدكتاتوري�ة، وترس�يخ مب�دا حري�ة 
الصحاف�ة املس�ؤولة م�ن خ�الل الح�رص عىل 

مصلحة البلد ومواطنيه«. 
وأك�د العبادي »يف ذات الوق�ت فاننا نحرص 
عىل ترس�يخ هذه املبادىء وتوفري مس�تلزمات 
العمل الصحفي الحر ودعم الصحافة«، مش�ريا 
اىل أن »اس�قاطنا لجمي�ع الدع�اوى املقامة من 
قب�ل مكت�ب رئيس ال�وزراء ض�د الصحفيني اال 

دليل عىل ما نطمح اليه«.
ودع�ا العب�ادي اىل أن »تك�ون احتفالية هذا 
العام بعيد الصحافة متميزة عن االعوام السابقة 
من خالل تبني شعار )صحافة وطنية مسؤولة 

تس�اهم بتحقيق الن�رص(«، مؤك�دا ان »االعالم 
الوطني املس�ؤول الذي ال تنطيل عليه ش�ائعات 

العدو سيكسبنا ثلثي املعركة«. 
وتابع العب�ادي »ال يفوتنا يف هذه املناس�بة 
ان نس�تذكر باجالل ش�هداء الصحافة العراقية 
الذي�ن ضح�وا بانفس�هم وهم يقف�ون جنبا اىل 
جنب مع اخوتهم املقاتلني يف ساحات القتال من 
اجل ايصال الحقيقة للمواطنني ودفعوا دمائهم 
الزكية قربانا الوطن وس�طروا بذلك اروع صور 

التالحم والتضحية«.

رئيس البرلمان
هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
ام�س االثن�ني، االرسة الصحافي�ة يف العراق 
بمناس�بة عيد الصحافة، مؤكداً حرصه عىل 
توفري كل س�بل الدعم من اجل ضمان حرية 

التعبري والحصول عىل املعلومة.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان، إن »الصحافة 
العراقية مرت ع�رب تاريخها الحافل بمراحل 
عديدة وشهدت حقباً من االزدهار والتميز«، 
مؤك�داً حرصه ع�ىل »توفري كل س�بل الدعم 
م�ن اجل ضم�ان حري�ة التعب�ري والحصول 
عىل املعلوم�ة وتداولها بم�ا يضمن املصلحة 
االجتماعي�ة والوطني�ة ويعط�ي للصحاف�ة 
واإلع�الم دوراً ايجابي�ًا ع�رب س�ن ترشيعات 

تكفل سالمة الصحفيني«.
وأض�اف الجب�وري، »ال يفوتن�ا يف ه�ذه 
املناسبة ان نستذكر بإجالل شهداء الصحافة 
العراقي�ة الذي�ن ضح�وا بأنفس�هم من اجل 
ايص�ال الحقيقة ودفعوا دمائهم الزكية فداء 

للوطن«.

وزير الداخلية 
تق�دم وزي�ر الداخلي�ة محم�د الغب�ان، 
االثنني، بالتهنئة والت��������ربيكات لالرسة 
الصحفي�ة بمناس����بة الذك�رى الس�نوية 

ال�146 لعيد الصحافة العراقية.

وزير النقل
هنأ وزير النقل باق�ر جرب الزبيدي، امس 
االثن�ني، االرسة الصحفي�ة بمناس�بة ذكرى 

تأسيس الصحافة العراقية.
عن�ه  ص�در  بي�ان  يف  الزبي�دي  وق�ال 
»اتقدم بأزك�ى التهاني والتربي�كات لالرسة 
الصحفية، بمناسبة ذكرى تأسيس الصحافة 

العراقية«.

أمين بغداد األسبق
هن�أ أمني بغ�داد األس�بق صابر العيس�اوي 

الصحفيني العراقيني بمناسبة عيد الصحافة.
وقال العيس�اوي أن األرسة الصحفية قدمت 
التضحي�ات الجس�يمة، إال أنه�ا ضل�ت الصوت 

الوطني النابض املدافع عن الديمقراطية.
وأك�د العيس�اوي أن األرسة الصحفية لطاملا 
دافعت ع�ن الحقيقة ووقف�ت إىل جانب القوات 
األمني�ة يف الحرب املقدس�ة الت�ي تخوضها ضد 

القوى الظالمية.
وتمنى العيساوي للصحفيني بعيدهم مزيداً 

من التقدم واالزدهار.

وزير البلديات
العام�ة  واألش�غال  البلدي�ات  وزي�ر  تق�دم 
عبدالكريم يونس االنصاري بالتهنئة والتربيكات 
ل�الرسة الصحفية بمناس�بة الذكرى الس�نوية 

ال�146 لعيد الصحافة العراقية.
وتمنى االنصاري ل�أرسة الصحفية النجاح 

والتوفيق.
وأكد عىل أن الصحافة العراقية ظلت شجاعة 
وجريئ�ة ومهني�ة، الفت�اً إىل أنه يأمل اس�تمرار 

الكلمة الصادقة واعالء اسم العراق عاليا .

وزير االتصاالت
هن�أ وزير االتصاالت حس�ن الراش�د االرسة 

الصحفي�ة بمناس�بة ذكرى تأس�يس الصحافة 
العراقية.

وأكد الراش�د عىل الدور اإليجابي الذي قدمته 
الصحافة العراقية يف العهد الديمقراطي، وشدد 

عىل أنها وقفت صّداً لكشف الحقائق.
وأِشار إىل أن الصحافة العراقية كانت كففؤاً 
يف محارب�ة اإلعالم اإلقليمي املحرّض ضّد العراق 

والعراقيني.

   وزير الدولة لشؤون المحافظات
املحافظ�ات  الدول�ة لش�ؤون  هن�أ وزي�ر 
ومجلس النواب أحمد عبد الله الجبوري، األرسة 
الصحفي�ة العراقية بمناس�بة عيدها الوطني، 

فيما تمنى لها املزيد من »التألق واإلبداع«.
وقال الجبوري يف بيان صحفي، إنه »يهنئ 
األرسة الصحفي�ة العراقي�ة بمناس�بة عيدها 
أن�ه  الجب�وري،  ال�146«.وأض�اف  الوطن�ي 
»يتمن�ى للصحاف�ة العراقية املزيد م�ن التألق 

واإلبداع«. 

النائب المساري 
هنأ رئي�س الكتلة النيابي�ة لتحالف القوى 
االثن�ني،  ام�س  املس�اري،  احم�د  العراقي�ة، 
االرسة الصحفية العراقية بالذكرى السادس�ة 
واالربع�ني بعد املئ�ة لعيد الّصحاف�ة العراقية، 
مشيدا بدور الصحفيني العراقيني يف الدفاع عن 
ح�ق حرية التعب�ري. وقال املس�اري يف بيان ان 
»تحالف القوئ العراقية يتقدم بازكى التهاني 
وأجمل التربي�كات لكل الصحفي�ني العراقيني 
الذي�ن رضبوا أروع األمثلة يف التضحية والفداء 
والج�ود بالغ�ايل والنفي�س دفاعا ع�ن العراق 
ووحدت�ه الوطنية وأمنه واس�تقالله وانتصارا 

لحرية الكلمة والتعبري عن الرأي«.
واضاف “نس�تذكر بهذه املناسبة بمشاعر 
الفخ�ر واالعتزاز ش�هداء مهن�ة املتاعب الذين 

قدم�وا ارواحهم فداء للوطن والكلمة الصادقة 
واملوق�ف الوطني املس�ؤول داع�ني الباري عز 
وج�ل ان يتغمدهم بفس�يح جناته وان يحفظ 

العراق واهله من كل سوء”.

 وزير الهجرة
هنأ وزي�ر الهجرة واملهجرين جاس�م محمد 
األرسة الصحفية بالذكرى ال� 146 لعيد الصحافة 
العراقي�ة . وقال الوزي�ر يف برقية تهنئة ان »هذه 
املناس�بة العزيزة الت�ي تمر علينا الي�وم تعيد اىل 
أذهانن�ا ص�وراً بطولية للصحف�ي العراقي الذي 
خاض غمار التحديات وكابد الصعوبات يف سبيل 
إيص�ال الحقيق�ة اىل املتلقي، وكل تل�ك الظروف 
الصعبة أسهمت يف إيجاد صحافة عراقية ناضجة 
ذات نهج يتصف باملوضوعية والحيادية يف تغطية 
األح�داث ». وأض�اف ان »املس�ؤولية الت�ي تق�ع 
اليوم عىل عاتق الس�لطة الرابعة كبرية ، فالظرف 
الراهن بكل ما يحمله من أزمات أمنية تسببت يف 
نزوح مئات اآلالف من العوائل يس�توجب تغطية 
إعالمية مس�تمرة تساهم يف إيصال أصوات أهلنا 
النازح�ني اىل الجه�ات التنفيذي�ة والترشيعي�ة ، 
وأملنا كبري بفرسان الكلمة بأن يكونوا خري عون 
ألهلهم يف الش�دائد ، ونسأل املوىل القدير أن يوفق 

األرسة الصحفية يف إيصال رسالتها ».
 

وزير الموارد المائية
هن�أ وزي�ر امل�وارد املائي�ة  مهند الس�عدي, 
لعي�د   146 ال��  بالذك�رى  الصحفي�ة  األرسة 
الصحاف�ة العراقي�ة . وذك�ر الس�عدي يف برقية 
تهنئ�ة باملناس�بة »اتق�دم لك�م بأح�ر التهاني 
والتربيكات ملناس�بة ي�وم الصحاف�ة العراقية٬ 
متمنيا لكم ولأرسة الصحفية النجاح والتوفيق٬ 
محيني فيكم الش�جاعة والجرأة واملهنية العالية 
٬ من اجل اس�تمرار الكلمة الصادقة واعالء اسم 

العراق عاليا ».

المسؤولون يهنئون الصحفيين بعيدهم

الذكرى ال� »146« للعيد الوطني للصحافة: صاحبة اجلاللة مستمرة بالعطاء


