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التفاف أمريكي عىل احلشد الشعبي
واشنطن تحّول االنبار إلى موقع الستنزاف فصائل المقاومة

     المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مصدر مق�رب م�ن الحكوم�ة المحلية في 
االنب�ار, أم�س الس�بت, ع�ن ضغ�وط أمريكي�ة على 
الحكومي�ة العراقي�ة إليقاف الدعم والتمويل للحش�د 
الش�عبي في خطوة لتأخير عملية تحري�ر المحافظة 
من عصابات »داعش«. وبحسب المصدر المطلع, فان 
»الوالي�ات المتحدة تس�عى إلى ع�دم تحرير محافظة 
االنبار من عصابات )داعش(«, الفتاً إلى أنها  »تمارس 
ضغط�اً كبيراً عل�ى الحكومة االتحادي�ة لتقليل الدعم 
للحش�د الش�عبي وتحجي�م دوره في معرك�ة تحرير 
المحافظ�ة«. وأردف المص�در بالق�ول أن »حكوم�ة 
واش�نطن له�ا أجن�دات خاص�ة به�ا اذ تول�ي االنبار 
أهمي�ة خاصة ك�ون تحريرها س�ينعكس على وجود 
)داع�ش( ف�ي الع�راق والمنطق�ة وهذا م�ا ال تريده 
واش�نطن«, مبينا ان »امريكا تريد ان تجعل من االنبار 

مكان الس�تنزاف القوات األمنية والحشد الشعبي من 
دون التحري�ر التام«. وكانت القوات األمنية مس�نودة 
بالحش�د الش�عبي وأبناء العش�ائر، قد أعلنت انطالق 
عملية عسكرية واسعة النطاق في 13 من شهر تموز 
الماضي, الستعادة مدن محافظة االنبار من عصابات 
داعش اإلجرامية . يشار إلى أن الواليات المتحدة تقود 
تحالفاً دولياً ضد تنظيم )داعش(، في العراق وسوريا، 
فيما أبدى مزيد من الدول رغبتها بالمشاركة في هذه 
الحمل�ة، بعد تعاظم خطر التنظي�م وانضمام عدد من 
مواطن�ي هذه ال�دول إلى صفوف التنظي�م والتخوف 

من عودتهم لتنفيذ عمليات داخل هذه الدول.
يذكر أن تنظي�م )داعش( قد فرض س�يطرته على 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،)405 كم شمال 
العاصم�ة بغداد(، في )العاش�ر من حزي�ران 2014(، 
كما امتد نش�اطه بعدها، إلى محافظات ومناطق عدة 

تشكل قرابة ربع مساحة العراق.
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حذر خبراء في مكافحة اإلرهاب من مخطط 
إرهابي يه�دد األردن تحضر لتنفي�ذه جماعات 
متطرف�ة تتواج�د حاليا في صحراء س�يناء من 
الجان�ب المص�ري, وفيم�ا أكدت بان ه�ذا األمر 
أصب�ح مص�در قلق إلس�رائيل, كون عم�ان تعد 
م�ن اب�رز حلفائه�ا بالمنطق�ة, لفت�ت إلى عدم 
ج�دوى إس�تراتيجية التحالف الدول�ي لمحاربة 
»داع�ش« بالعراق وس�وريا. وبحس�ب الخبراء, 
فان »الضرب�ات الجوية للتحالف الدولي لم تثبت 
نجاحاً حت�ى االن, فالتنظيم يس�تغل الصراعات 

العرقي�ة والديني�ة وم�ن المرج�ح ان يس�تمر 
التنظيم في تمويل نفس�ه من خ�الل بيع النفط 
واآلثار المهربة في السوق السوداء«.وأوضحوا 
أن »فشل اإلستراتيجية الجوية للتحالف الدولي, 
ينذر باستخدام القوات البرية األميركية  لمقاتلة 
)داعش( بالعراق وسوريا«, مؤكدين  بان »طهران 
أكثر جدية لمساعدة بغداد في حال لو زاد الخطر 
اإلرهابي«.  وحذرت المصادر المختصة بشؤون 
اإلره�اب، م�ن وج�ود جماع�ات متطرف�ة في 
صحراء س�يناء من الجان�ب المصري, مضيفين 
بان »هذه الجماعات تع�د التهديد الذي يتعرض 
له األردن يمثل من وجهة النظر اإلسرائيلية اكبر 

مص�در قلق للدولة اليهودية«، مش�يرين إلى أنه 
»إذا تم تهديد بقاء الدولة األردنية فان إس�رائيل 
ستكون في خطر فقدان حليف استراتيجي على 
الرغ�م من أن األجهزة األمنية في األردن مازالت 

على قدر مسؤولياتها«.
وتثي�ر مح�اوالت تنظي�م »داع�ش« لفرض 
س�يطرته على س�وريا والع�راق قل�ق المجتمع 
الدول�ي، إذ أعرب�ت دول ع�دة م�ن بينه�ا عربية 
وأجنبية ع�ن »قلقها« حيال مح�اوالت التنظيم 
ه�ذه، قب�ل أن يق�وم التحال�ف الدول�ي بقيادة 
التنظي�م  لمواق�ع  واش�نطن بضرب�ات جوي�ة 

بمناطق متفرقة من البلدين مكافحة اإلرهاب .

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة دولية تابعة للتنظيم 
الدولي االخوان المس�لمين، أمس السبت، 
ع�ن التحضي�ر ل��«والدة« م�ا وصفت�ه 
للطوائ�ف  عاب�ر  وطن�ي  ب�«مش�روع 
والقوميات قريباً« في بغداد، مضيفة انه 
يضم »كفاءات عراقية ووجوها سياسية 
االنتخاب�ات  ف�ي  للمش�اركة  جدي�دة«، 
صحيف�ة  وبحس�ب  المقبل�ة.  النيابي�ة 
“العرب�ي الجدي�د” الت�ي تتلق�ى تموي�اًل 
قطرياً ضخماً، فان “المش�روع السياسي 

ال�ذي يتم إع�داده يه�دف لتج�اوز حالة 
التخن�دق الطائفي والدين�ي والقومي في 
العراق وإع�ادة العناوي�ن الوطنية للعمل 
السياس�ي ف�ي الب�الد، عبر تجّم�ع يضم 
ش�خصيات عراقية من مختلف الطوائف 
والديانات، وله قاعدة ش�عبية واس�عة«. 
العاصم�ة  ومقره�ا  الصحيف�ة  وتش�ير 
البريطانية لندن، الى ان »المش�روع الذي 
ال يزال في طور اإلعداد، سيولد من بغداد 
ويسعى ألن يكون الوجه المدني الوطني 
للعراقيين في االنتخابات المقبلة«. ووفقاً 
للمصدر السياس�ي الذي تحدث للصحيفة 

ف�أّن »الوض�ع العام ف�ي الع�راق أصبح 
مناس�باً لوالدة حزب جدي�د يقود التغيير 
وحالة الرغبة الش�عبية في إنهاء الوضع 
القائم منذ 13 عاماً«. ولم تش�ر الصحيفة 
ال�ى تفاصيل أكثر بش�أن التي�ار المزمع 
تشكيله، ملمحة الى ان “المشروع ال يزال 
في خطواته األولى ومعظم المش�اركين 
فيه س�يكونون من جيل الشباب«.وسبق 
للمستقبل العراقي أن كشفت عن مخطط 
لتش�كيل فصيل سياسي مدعوم من قطر 
ويعتنق فكر األخوان المسلمين للسيطرة 

على الحكم في العراق.

قطر تشّكل فصيل سيايس خلوض االنتخابات العراقية خمطط »داعيش« لالستيالء عىل األردن.. وإرسائيل تستنفر قواهتا
تأكيدًا لمعلومات المستقبل العراقي إيران مستعدة لمساعدة العراق في حال ازداد الخطر
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التحالف الدويل: القوات العراقية حتقق اإلنجازات يف معركة تطهري االنبار
      بغداد / المستقبل العراقي

المركزي�ة  القي�ادة  كش�فت 
لقوات التحالف، أمس السبت، عن 
تقدم الق�وات االمنية ف�ي العراق 
فادح�ة«  »خس�ائر  وتكبيده�ا 
لتنظي�م )داعش(، وفيما اش�ارت 
ال�ى اس�تمرار عملية ع�زل مدينة 
الرم�ادي بمحافظة االنبار تمهيداً 
لتحريره�ا من س�يطرة التنظيم، 
بع�ض  هنال�ك  ان  ال�ى  أش�ارت 
»التحدي�ات الصعبة« التي ما تزال 
قائمة لغاي�ة االن. وقال المتحدث 
باس�م القي�ادة المركزي�ة لقوات 
التحال�ف الكولوني�ل باترك رايدر، 
عق�ده  صحاف�ي  مؤتم�ر  خ�ال 

بمبن�ى وزارة الدف�اع االميركي�ة 
)البنتاغ�ون(، إن »المعرك�ة ض�د 
تنظي�م )داع�ش( مات�زال صعبة 
ومن المتوق�ع ان تس�تغرق وقتا 
لحين الح�اق الهزيمة ب�ه«، مبيناً 
العراقي�ة  االمني�ة  »الق�وات  ان 
يواجه�ون تحدي�ات صعب�ة ف�ي 
بع�ض س�احات القت�ال، ولكنهم 
مس�تمرون بتحقي�ق الكثي�ر من 
االرض«.وحول  عل�ى  االنج�ازات 
معارك تطهير االنب�ار، اكد رايدر، 
ان »عملي�ة ع�زل مدين�ة الرمادي 
م�ا ت�زال مس�تمرة ف�ي الوق�ت 
الذي تق�وم في�ه ق�وات التحالف 
بتوفي�ر االس�ناد الج�وي للقوات 
العراقي�ة ف�ي عملي�ة اس�ترجاع 

المدينة«، مش�يرا الى ان »القوات 
العراقية حققت بعض المكاس�ب 
م�ن خ�ال تحري�ر بع�ض الطرق 
والمسالك متقربين بزحفهم اكثر 
راي�در،  المدينة«.واوض�ح  نح�و 
ان�ه  »على الرغم م�ن التقدم الذي 
تح�رزه الق�وات العراقي�ة، ف�ان 

المعرك�ة مات�زال تتخلله�ا بعض 
التحدي�ات الت�ي تس�تدعي ادام�ة 
الضغط عل�ى التنظيم في المعراك 
الدائ�رة في الع�راق«، الفتا الى أن 
الضغط  التحالف هدفه�ا  »ق�وات 
على تنظيم داعش في الوقت الذي 
نقوم في�ه بتعزيز جه�ود القوات 

العراقية على االرض«. في السياق 
ذاته، لفت رايدر، ال�ى ان »القيادة 
المس�لح  المركزي�ة اك�دت مقتل 
البريطان�ي الب�ارز ضم�ن ق�وات 
داعش المدعو جنيد حسين، بغارة 
جوية اميركية ف�ي منطقة الرقة 
معقل التنظيم في سوريا«، مؤكدا 
أن »المسلح البريطاني حسين كان 
مس�ؤوال عن اس�تقطاب وتجنيد 
المس�لحين ف�ي الغ�رب ليدفعهم 
بتنفي�ذ هجم�ات داخ�ل بلدانه�م 
العناص�ر  م�ن  يع�د  كان  ، وه�و 
الخط�رة ف�ي التنظي�م فق�د كان 
يتمتع بمهارات تقنية كبيرة وكان 
يعبر عن رغبته بقتل االميركان«.

يش�ار إل�ى أن الوالي�ات المتحدة 

تق�ود تحالف�اً دولي�اً ض�د تنظيم 
)داع�ش(، ف�ي العراق وس�وريا، 
فيما أب�دى مزيد من الدول رغبتها 
بالمش�اركة في هذه الحملة، بعد 
التنظي�م وانضمام  تعاظم خط�ر 
ع�دد م�ن مواطن�ي ه�ذه ال�دول 
إل�ى صف�وف التنظي�م والتخوف 
عملي�ات  لتنفي�ذ  عودته�م  م�ن 
داخل ه�ذه الدول.يذكر أن تنظيم 
)داعش( قد فرض س�يطرته على 
مدين�ة الموصل، مرك�ز محافظة 
نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغداد(، في )العاش�ر من حزيران 
2014(، كما امتد نش�اطه بعدها، 
ع�دة  ومناط�ق  محافظ�ات  إل�ى 

تشكل قرابة ربع مساحة العراق.

االخوة املتظاهرون.. حلظة من فضلكم
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ام�س لي�ًا كنت أمر م�ن الباب الش�رقي 
حي�ث اقيم�ت تظاه�رات الجمع�ة وقلت في 
وقته�ا ال بد ل�ي من ان اس�جل مجموعة من 
الماحظ�ات بع�د ان يك�ون المتظاهرون قد 
ذهب�وا الى بيوتهم ولم يب�ق اال صورة اللحم 

والدم كما يقول الشاعر!.
ربما ه�ذه هي الم�رة االولى الت�ي ازور 
فيها س�احة التحرير بعد انته�اء التظاهرات 
مباش�رة ورايت اك�داس النفايات مرمية في 
الس�احة وفي الشوارع الفرعية ولم تستطع 
دوريات البلدية وعش�رات العم�ال الذين اتوا 
الى تنظي�ف المكان من ازال�ة هذه االكداس 
واذا بق�ي هذا االمر مس�تمرا في التظاهرات 
فانن�ا قد ندخ�ل »ازمة نفايات« ال تس�تطيع 
الدولة معها ان تفعل ش�يئا في مواجتها وقد 
ندخ�ل ازمة معقدة ش�بيهة بازم�ة النفايات 

اللبنانية!.
رايت الفتة فيه�ا قدر كبير من االعتراض 
السياس�ي ويب�دو انه�ا م�ن مجموع�ة م�ن 
النازحي�ن العراقيين الذي�ن اتوا من مخيمات 
الاجئي�ن العراقيين في اربيل والس�ليمانية 
وفي مناطق الشتات العراقية تقول »ياصالح 
المطل�ك اي�ن ام�وال النازحي�ن« في اش�ارة 
ال�ى اعتراض ه�ذه الفئة م�ن النازحين على 
االم�وال الت�ي قيل انه�ا تم تبديده�ا من قبل 
الجه�ة السياس�ية التي اس�ناد مهمة توزيع 

االموال من خالها على النازحين.
الش�يء الجمي�ل ف�ي التظاه�رات 
العراقي�ة الصراح�ة الكبي�رة والجرأة 
والبس�الة في طرح االش�ياء واالسئلة  
الت�ي تتحرك الت�ي كان له�ا وقع كبير 
في تقدي�م المطالب الش�عبية على اية 

مطالب.
ليس هنال�ك كام غير مباش�ر وال هتاف 
الت�ي  الكلم�ات  كل  وكان�ت  مباش�ر  غي�ر 
يتب�ارى المتظاه�رون على القائها مباش�رة 
وجريئة وهذا دلي�ل على صراحة التظاهرات 
درج�ة  ع�ن  عب�رت  لكنه�ا  والمتظاهري�ن 
الديموقراطية الكبيرة التي تتحلى بها التجربة 

الوطنية والسياسية العراقية وهو ماتفتقده 
اغلب الدول العربية المجاورة وربما التتحلى 

به الكثير من التجارب السياسية الغربية!.
اذا كان ل�ي من ماحظ�ة وهي ماحظة 
اخوي�ة بالتاكي�د فه�ي ف�ي حماي�ة س�احة 
التحري�ر م�ن النفايات وضرورة ان تتش�كل 
للوج�ه  واب�رازا  المتظاهري�ن  م�ن  لجن�ة 
الحض�اري والوطن�ي والح�رص الكبير على 

س�احة التحري�ر باعتباره�ا س�احة ابط�ال 
وفرس�ان تغيي�ر مهمتها رف�ع النفايات عن 
الشارع وعدم ترك النفايات في المكان وكأن 
ماجرى لم يكن تظاهرات س�لمية وحضارية 

انما هو جزء من بقايا حرب كانت هنا!.
ان س�احة التحري�ر هي س�احتنا جميعا 
والمي�دان ال�ذي يمك�ن م�ن خال�ه تطوي�ر 
االدوات السياس�ية النظيفة والس�لمية التي 

تتح�رك على قاط�رة االخاص له�ذا الوطن 
ام�ا ان نت�رك النفايات في الم�كان فهو دليل 
على ان البعض يريد ان يعطي صورة س�لبية 
ع�ن المتظاهرين التعك�س الوجه الحضاري 

لاجتماع السياسي الوطني العراقي.
المس�الة االخرى  هي ان س�احة التحرير 
ليس�ت ميدانا للقتال والتباري لتدمير الوطن 
ق�در ماهي س�احة وطني�ة لتطوي�ر ادوات 

االعت�راض السياس�ية الوطني�ة وه�و ام�ر 
يستلزم بذل الجهد الحقيقي للترويج للبضاعة 
السياس�ية المفيدة والش�عارات القريبة الى 
التحقيق والتنفيذ ال العمل في الخندق البعيدة 
ع�ن الواقعية وبعيدة التحق�ق وانا اعرف ان 
المتظاهرين الس�لميين م�ن اخوتنا يدركون 
جي�دا ان االصاح�ات التي انطلق�ت كان لها 
عاقة وصل�ة وثيقة بالش�عارات والمطالب 

الواقعي�ة ال الش�عارات والمطالب التعجيزية 
التي تس�تهدف في الحقيقة العملية الوطنية 

والحكومة ومستقبل الوطن.
اتضام�ن واق�ف بقوة مع االهال�ي الذين 
يطالبون باطاق س�راح ابنائه�م المعتقلين 
وادعو الرئيس حيدر العب�ادي دعوة القضاء 
الوطن�ي العراقي التس�ريع بانجاز معامات 
تسوية االوضاع وان اليبقى هذا الملف معلقا 
الى ماالنهاية او خاضعا للمزايدات السياسية 
الس�ائدة  والفئوي�ة  الحزبي�ة  والمناكف�ات 
في الس�احة العراقية بين الكت�ل الكبيرة في 

البرلمان العراقي والعملية السياسية.
ان اط�اق س�راح المعتقلي�ن العراقيي�ن 
مطلب ش�عبي حقيقي عل�ى الرئيس ان يجد 
ل�ه مخرج�ا من بي�ن انش�غاالته الكبيرة في 
الملف�ات الش�عبية وارى ان االهمي�ة كامنة 
ف�ي حل هذا الملف وليس ف�ي فتح او اطاق 
س�راح الشوارع الخاصة بالمنطقة الخضراء 
الن المعتقل بين اهله ليس مثل اطاق سراح 
ش�ارع في منطقة محس�وبة على الحكومة 
والمس�ؤولين  ال�وزراء  وبي�وت  العراقي�ة 

العراقيين.
شخصيا افخر بالتظاهرات العراقية رغم 
انها جائت ف�ي مرحلة امنية وسياس�ية في 
غاية الحراجة والصعوبة بس�بب المواجهات 
العس�كرية م�ع داعش ودقة الظ�رف االمني 
الوطني الذي يتطلب تنس�يقا عالي�ا وتغليبا 
للمصال�ح الوطني�ة العلي�ا ف�ي البل�د عل�ى 

المصالح االخرى.
مص�در الفخ�ر انن�ا نتظاه�ر م�ن 
اجل الوط�ن حرصا على الوطن وليس 
تدمي�را ل�ه ولم ت�رف ص�ورة للرئيس 
العب�ادي بالمقل�وب ول�م يطالبه احد 
بالرحي�ل وهو دليل على انس�جام مع 
الحكومة ودليل على انس�جام مماثل من قبل 

الحكومة مع مطالب المتظاهرين.
ارى ان بع�ض الماحظات من المفترض 
ان تؤخ�ذ باالعتب�ار لك�ي نبق�ي التظاهرات 
نقية م�ن نفايات الق�ول ونفاي�ات مايتركه 

المتظاهرون من اوراق والفتات..
دمتم ودامت ثورة التظاهرات العراقية.

التظاهرات عبرت عن درجة الديمقراطية التي تتحلى بها التجربة الوطنية العراقية
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جملس األمن: اجلواري والزواج باإلكراه 
»تـكـتـيـك حـربـي«!

تركيا تدخل التحالف الدويل: شن أول غارة 
جوية ضد »داعش« 

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عدد من االحزاب الكردس�تانية الممثلة في برلمان 
اقليم كردستان، أمس السبت، عدم المشاركة في االجتماع 
المق�رر عق�ده اليوم االح�د من قب�ل االحزاب الخمس�ة 
الرئيس�ة في االقليم لبحث ازمة رئاس�ة اقليم كردستان، 
فيما اعلن التركمان والمسيحيون المشاركة المشروطة.

وجاء في بيان للحزب االش�تراكي الكردستاني وحزب 
العم�ال والكادحي�ن الكردس�تاني انهم�ا لن يش�تركا في 

االجتماع.
وعب�ر البيان عن االعتقاد بان االجتماع الخماس�ي لن 
يستطيع حماية التعددية السياسية والمسار الديمقراطي 
وتقدي�م الخدمة لكردس�تان وحل المش�كات، كما جرى 
ماحظته خال الفترة الماضية، مؤكدا انهما لهذا الس�بب 

لن يشارك الحزبان في اجتماع الغد.
كما عبر البيان عن االعتقاد بانه يجب مش�اركة جميع 
االطراف السياس�ية في اصدار القرارات بش�أن المس�ائل 
الوطني�ة والمصيري�ة وان تحاف�ظ عل�ى وح�دة الص�ف 
الكردس�تاني بالكامل وبجميع مكوناتها وعدم الس�ماح 

الستمرار االحتكار السياسي في كردستان.
من جهته اعلن نائب س�كرتير اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الكردستاني عن عدم مشاركة حزبه في اجتماع 

االحزاب الكردستانية يوم االحد.
وقال كاوه محمود ان حزبه ابلغ ديوان رئاسة االقليم 
رس�ميا قراره بعدم المش�اركة في االجتم�اع، مؤكدا ان 
الحزب لن يش�ارك ف�ي اجتماع يصبحوا في�ه ممثلين عن 

اربعة اطراف.
من جهتها اعلنت الحركة االس�امية الكردستانية عن 

عدم مشاركتها ايضا في االجتماع.
ام�ا ممثل�و المك�ون التركمان�ي فق�د اك�دوا ان م�ن 
المتوجب ع�دم التعامل معهم ككوتا ويج�ب النظر اليهم 
كوف�د وليس كممثلين عن مكون، اال ان المس�يحيين فقد 

عينوا ممثا عنهم وقرروا المشاركة في االجتماع.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع، أمس الس�بت، ع�ن قرب وصول 
أرب�ع طائ�رات م�ن نوع »صائ�د اللي�ل« روس�ية الصنع، 
فيم�ا بينت أن قدرات القوة الجوية ستتحس�ن مع وصول 
ه�ذه الطائرات.وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
الدف�اع نصير ن�وري محمد في حدي�ث، إن »أربع طائرات 
Mi- وطراز Mi-35M هليكوبتر روسية الصنع من طراز

28N المعروفة باسم صائد الليل والمجهزة للرؤية الليلية 
س�تصل الى بغ�داد في المس�تقبل القري�ب باالضافة الى 

قطع الغيار المتضمنة في عملية التسليم«.
وأضاف محمد أن »قدرات القوة الجوية ستتحسن مع 

قرب وصول هذه الطائرات«.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت اتفاقاً مع موسكو، 
في العش�رين من آيار الماضي خال زيارة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي الى روس�يا، بش�راء 43 مروحية هجومية 
بحل�ول نهاية عام 2016 حيث تم تس�ليم 27 طائرة، منها 
Mi- و11 طائرة من طراز ،Mi-35M 16 طائرة من طراز

28N، الى وزارة الدفاع العراقية.

االحزاب الكردية ترفض
 املشاركة لبحث أزمـة »الرئـاسـة« 

واألقليات توافق برشوط

الدفاع: أربع طائرات »صائد الليل« 
ستصل قريبًا إىل بغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجلس األم�ن الدولي 
أم�س الس�بت أط�راف األزمة 
ف�ي س�وريا والع�راق لحماية 
المدنيي�ن من العنف الجنس�ي 
كس�اح  اس�تخدامه  وع�دم 
في الص�راع هناك.وبن�اء على 
معلوم�ات ص�ادرة عن مجلس 
األمن بأن »سوق السبايا« الذي 
أنش�أه تنظيم »داعش« يحظى 
بطلب كبير ويساعده في تجنيد 
مقاتلي�ن ج�دد ف�ي صفوف�ه. 
وذك�ر مجلس األم�ن في بيان، 
ب�أن العنف الجنس�ي في حالة 
الحرب يرتقي ليصبح مس�اويا 

لجرائ�م الحرب ويع�د »انتهاكا 
صارخ�ا التفاقي�ات جني�ف«. 
وأش�ار أعض�اء مجل�س األمن 
في بيانهم إلى هذه االنتهاكات 
االغتص�اب  عل�ى  تنطب�ق  ال 
فقط، ب�ل أيضا عل�ى العبودية 
والزواج  )الجواري(  الجنس�ية 
الذي يت�م باإلك�راه والذي يتم 
تطبيق�ه ك�«تكتي�ك حربي في 
سوريا والعراق«. ودعا أعضاء 
المجلس أط�راف النزاع التخاذ 
الممكن�ة  الخط�وات  جمي�ع 
المدنيي�ن وحمايتهم  لتجني�ب 
الجنس�ي، ودعوا  العن�ف  م�ن 
أيضا المجتم�ع الدولي لتوحيد 
الجه�ود لتقدي�م مرتكبي هذه 

إلى  للعدالة، مش�يرين  الجرائم 
أن تس�وية الصراع في الشرق 
األوسط سيساهم في مكافحة 

العنف الجنسي.
األم�ن  مجل�س  أن  يذك�ر 
عق�د في 25 آب جلس�ة خاصة 
استمع خالها إلى تقرير قدمته 
زين�ب بانغورا الممثلة الخاصة 
لألمم المتحدة لش�ؤون العنف 
الجنسي في حاالت النزاع ، بعد 
عودته�ا من زيارة إلى الش�رق 
األوس�ط، بين�ت في�ه فظائ�ع 
مسلحي تنظيم »داعش« الذين 
جعل�وا من العبودية الجنس�ية 
مايي�ن  عليه�م  ت�در  تج�ارة 

الدوالرات.

      بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
التركي�ة، أم�س الس�بت، ع�ن 
تنفي�ذ أول غ�ارة جوي�ة ض�د 
تنظيم »داعش« ضمن التحالف 
الدولي بقيادة الواليات المتحدة 

األميركية.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بيان 
أوردت�ه وكال�ة »رويت�رز« إن 
»طائرات تركية ش�اركت ألول 
مرة في ضربات جوية للتحالف 

الدولي ضد تنظيم داعش«.
»الضرب�ات  أن  وأضاف�ت 

نفذت، الجمعة، في سوريا«.
وكان وزير الدفاع األميركي 
اشتون كارتر حث، في )21 آب 
2015(، تركيا على القيام بدور 
أكب�ر ف�ي القت�ال ض�د تنظيم 
»داع�ش«، وق�ال إنها أش�ارت 
إل�ى اس�تعدادها للذه�اب إل�ى 
مدى أبع�د من قراره�ا مؤخرا 
أميركي�ة  لطائ�رات  بالس�ماح 
بش�ن ضرب�ات جوي�ة انطاقا 

من قواعد تركية. يش�ار إلى أن 
تركيا وافقت في تموز الماضي 
على السماح للواليات المتحدة 
بش�ن ضرب�ات ض�د »داعش« 
انطاق�ا م�ن قاع�دة انجرليك 
أعل�ن  فيم�ا  الب�اد،  جن�وب 
أميركيون، في )5  مس�ؤولون 
آب 2015(، عن تنفيذ واشنطن 
أول ضربة جوي�ة ضد التنظيم 
انطاقا م�ن القاع�دة، مبينين 
أن الضرب�ة نف�ذت في ش�مال 

سوريا.

اهلجرة الدولية: أكثر من ثالثة ماليني عراقي 
نازح بحاجة إىل مأوى

أوامر عسكرية للعبادي: تعني ثالثة قادة بدالً  
من الشهيدين أبو رغيف وعبد املجيد

     بغداد / المستقبل العراقي

أكدت منظم�ة الهج�رة الدولية، 
أمس السبت، ارتفاع معدالت النزوح 
في الع�راق، موضحة أن النزوح في 
العراق مس�تمر بس�بب العنف الذي 
يجب�ر مايي�ن الن�اس عل�ى العيش 
بعيدا عن منازلهم، فيما لفتت الى أن 
عدد النازحين في البلد تجاوز الثاثة 
مايي�ن إنس�ان حاجتهم الرئيس�ية 
المأوى و٩٤٪ منه�م ينوون العودة 
وقال�ت  األصلي�ة.  مواطنه�م  إل�ى 
المنظمة في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »العراق 
فيه ثاثة مايي�ن و176 ألف وثاثة 
نازحي�ن عراقيي�ن، يش�كلون ٤٩١ 
أل�ف و٥٢٩ أس�رة في جمي�ع أنحاء 
الع�راق من�ذ كان�ون الثان�ي ٢٠١٤، 
أن  مبين�ة   ،»٢٠١٥ أب   ١٣ حت�ی 

»أغلب ه�ؤالء النازحين يقيمون في 
القطاع الخاص، بما في ذلك، السكن 
باإليجار، والس�كن لدى أس�ر أخرى 
مضيفة، فضا عن الفنادق والمباني 
غي�ر المكتمل�ة، والمبان�ي الدينية، 
الرس�مية،  غي�ر  والمس�توطنات 
م�أوي  جان�ب  ال�ى  والمخيم�ات، 
أخ�رى غي�ر معروف�ة«. وأوضحت 
النازحي�ن  »أغل�ب  أن  المنظم�ة، 
وكرك�وك  أربي�ل  ف�ي  يتمرك�زون 
وبغداد والس�ليمانية«، الفت الى أن 
»٩٤٪ م�ن النازحين ين�وون العودة 
إلى مواطنهم األصلي�ة، وحاجيتهم 
الرئيسية هي المأوى، تليها الحصول 
وتابع�ت  والمي�اه«.  العم�ل  عل�ى 
أس�باب  م�ن   96%« أن  المنظم�ة، 
النزوح هي النزاع المس�لح والعنف، 
تليها تهديدا مباشرا لألسرة، وأفراد 
األسرة الذين قتلوا في العنف العام«. 

ونق�ل البيان ع�ن رئي�س المنظمة 
الدولية للهجرة بعثة العراق توماس 
لوث�ر فاي�س قول�ه، إن »النزوح في 
العراق مستمر، ومع استمرار العنف 
يضطر المايين م�ن الناس بالعيش 
بعيدا ع�ن منازلهم«، داعيا المجتمع 
معرف�ة  »تحدي�ث  ال�ى  اإلنس�اني 
المنظمة باحتياج�ات النازحين من 
أجل اس�تخدام موارده�ا المحدودة 
الفئ�ات  لمس�اعدة  فعالي�ة  األكث�ر 

األكثر هشاشة«. 
الس�امية  المفوضي�ة  وكان�ت 
لألم�م المتح�دة لش�ؤون الاجئين 
أعلنت، االثنين )22 حزيران 2015(، 
عن وجود أربعة مايين نازح عراقي 
داخل الباد، معتبرة أن هذه األرقام 
»مروعة«، فيما أشارت إلى أن نصف 
مجموع األس�ر النازح�ة تفتقر إلى 

المأوى المناسب.

     بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر القائ�د العام للق�وات المس�لحة رئيس مجلس 
ال�وزراء حيدر العبادي أمس الس�بت بتعيين ثاثة قادة 
عس�كريين جدد اثنان منه�م بدالً من قائدي�ن قتا اول 
أمس الخميس بتفجيرات انتحارية في القاطع الشمالي 

لمدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة االنبار.
وعّين العبادي العميد الركن درع مجيد محمد جاسم 

الفتاوي قائداً للفرقة الثامنة.
وأمر ايض�اً بتعيين اللواء الركن اس�ماعيل ش�هاب 

كام�ل نائب�اً لقائ�د عملي�ات االنب�ار وقائ�داً للمح�ور 
الش�مالي، وكذلك العميد الركن محم�ود الفاحي قائدا 
للفرقة العاش�رة.وكامل والفاحي قد عينهما العبادي 
ليح�ا محل نائب قائد عملي�ات االنبار اللواء الركن عبد 
الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاش�رة العميد الركن 
س�فين عبد المجي�د، واالخيران قد قتا ي�وم الخميس 
الماضي ومعهما عدد من الضباط والجنود بتفجير عدد 
من السي����ارات المفخ��خة التي يقودها انتحاريون 
م�ن تنظيم داع�ش اإلرهابي ف�ي منطقة »الب�و عيثة« 

شمالي الرمادي.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة الح�ج والعمرة، عن وصول أكثر م�ن أربعة آالف حاج 
عراق�ي الى المدينة المنورة في الس�عودية، موضح�ة أن عدد رحالت 

الحجاج بلغ 16 رحلة من مختلف المطارات العراقية.
وق�ال المتحدث باس�م الهيئة حس�ن فه�د الكناني في بي�ان تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه، إن “عدد الحجاج العراقيين الذين تم 
إيصاله�م إلى المدينة المنورة عبر المطارات العراقية بلغ 4727 حاجا 

عراقيا سيتم تفويج عدد منهم الى مكة المكرمة”.
وأض�اف الكنان�ي أن “الحجاج ت�م تفويجهم بانس�يابية عالية من 
دون أي مش�اكل تذكر”، مش�يرا إلى أن “عدد الرح�الت التي ذهب بها 
الحجاج بلغت 16 رحلة من مطارات بغداد والسليمانية وأربيل والنجف 

والبصرة”.

وصول أكثر من أربعة آالف حاج عراقي اىل املدينة املنورة

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ي�دور لغ�ط كبير داخ�ل أروقة 
الكتل السياس�ية ع�ن وجود طلب 
العراقي�ة  للحكوم�ة  أمريك�ي 
إلبداء المس�اعدة العسكرية – في 
أش�ارة إلى أعادة قواته�ا للعراق- 
عل�ى خلفي�ة التط�ورات األمني�ة 
والسياس�ية األخي�رة, وأبرزها ما 
روج ل�ه البع�ض, ب�ان »داع�ش« 
اس�تعاد س�يطرته على العديد من 
المدن التي حررها الحشد الشعبي 

والقوات األمنية في وقت سابق.
تح�اول  ال�ذي  الوق�ت  وف�ي 
الوص�ول  العراق�ي«  »المس�تقبل 
إلى معلوم�ات مؤكدة بش�ان هذا 
الطلب, دعا مسؤولون في الجيش 
األمريك�ي, بغ�داد إل�ى رف�ع م�ا 
أس�موها ب� »القيود السياس�ية«, 
لقواته�م المتواج�دة بالعراق لكي 

تأخذ دورها بمحاربة »داعش«.
األمريكي�ة  الدع�وة  وتش�ير 
إل�ى وج�ود رغب�ة للبي�ت األبيض 
بالتدخ�ل البري في الع�راق, األمر 
ال�ذي رفضت�ه الحكوم�ة والقوى 
السياس�ية ف�ي وقت س�ابق, لكن 
واشنطن هذه المرة, تحاول إعادة 
احياء فكرتها عبر بوابة تزايد قوة 
اإلره�اب وع�دم ج�دوى ضربات 

التحالف الدولي.  
سياس�ي  مص�در  وبحس�ب 
مقرب من التحال�ف الوطني, فان 
»هن�اك حدي�ث عن طل�ب تقدمت 
ب�ه الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
للحكوم�ة العراقي�ة إلعادة نش�ر 
بالمناط�ق  العس�كرية  قواته�ا 

المص�در,  الساخنة«.وبحس�ب 
فان »واش�نطن حاول�ت أن تركب 
موجة اإلش�اعات التي تحدثت عن 
اس�تعادة )داعش( الس�يطرة على 
بيج�ي, بمحافظ�ة ص�الح الدين, 
ومحاولتها الضغط على الحكومة 
والتلويح بخيار مشاركتها البرية, 
كوس�يلة وحيدة لهزيمة اإلرهاب 

بالمنطقة الغربية«.
 ولفت المصدر إلى أن »السفارة 
األمريكي�ة قد لوحت به�ذا الخيار 

عل�ى خلفية التظاه�رات الحاصلة 
مؤخرا في البالد«, مقترحة »عودة 
القوات األمريكية لضمان الحفاظ 
على العملية السياسية تحسباً ألي 

طارئ«.
وبذات التوجه, أشار السيناتور 
س�كوت  الجمه�وري  األمريك�ي 
ووك�ر إلى ان�ه »هناك ق�درة على 
مش�اركة الق�وات األمريكي�ة في 
العراق بعد إنهاء القيود السياسية 
األمريكي�ة عنه�ا«. ودع�ا ووك�ر 

الق�وات األمريكي�ة العامل�ة ف�ي 
العراق إلى »المش�اركة في القتال 

المباشر لهزيمة تنظيم داعش«.
والي�ة  ع�ن  المرش�ح  وتنب�أ 
ويسكونسن األمريكية ان »صراع 
االجيال بين العالم وارهابي داعش 

يلوح باالفق«.
إلى«االعتم�اد  ووك�ر  ودع�ا   
على الق�وات األمريكية البرية في 
محارب�ة )داعش(، بع�د أن وصلت 
أعداد التنظيم االرهابي في العراق 

الى ٣٠ الف مقاتل«، مشيراً الى ان 
»عمل مس�لحي داعش بات اس�رع 

من عمل التحالف الدولي«.
الى  االمريكي  السيناتور  ولفت 
ان »القوات االمريكي�ة الموجودة 
للقي�ود  خاضع�ة  الع�راق  ف�ي 
السياس�ية وه�ذا م�ا يمنعهم من 
لهزيم�ة  حقيق�ي  ب�دور  القي�ام 
مس�لحي داعش«، داعياً الى »رفع 
القيود على الفور من هذه القوات 

لبدء نشاطها في العراق«.

وف�ي الوق�ت ذاته, ح�ث ووكر 
التحالف الدولي ل�«العمل بنش�اط 
أكث�ر ف�ي الع�راق، والبح�ث ع�ن 
شركاء له في البالد لتخفيف العبء 

على القوات األمنية العراقية«.
وأضاف ووكر أن »هدف امريكا 
بالعراق هو رفع القيود السياسية 
من أجل أن تعمل القوات األمريكية 

بحرية  ».
من جهته، قال أس�تاذ الشؤون 
الدولية في جامعة جورج واشنطن 

س�تيفن بي�دل إن�ه »ال اعتق�د ان 
إرس�ال لواء ال�ى العراق س�يكون 

كافياً لهزيمة داعش«.
»الق�وات  ان  بي�دل  وأض�اف 
ال�ف  لديه�ا ١٠٠  االمريكي�ة كان 
جن�دي في العراق لحين نهاية عام 
٢٠٠٦، ول�م يكن ه�ذا العدد كافياً، 
ع�الوة عل�ى ذل�ك، ف�ان الق�وات 
األمني�ة العراقي�ة افض�ل من عام 
٢٠٠٦ عس�كرياً، الن ذلك العام هو 

االسوأ«. 
ف�ي الغض�ون, ش�نت طائرات 
التحال�ف الدول�ي غ�ارات جوي�ة 
لعناص�ر  أه�داف  عل�ى  مكثف�ة 
تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي جن�وب 
غربي كركوك، ما اس�فر عن مقتل 
العش�رات منهم، فض�ال عن تدمير 

آليات وعجالت لهم.
وق�ال ام�ر الل�واء التاس�ع في 
ق�وات البيش�مركة الل�واء الرك�ن 
اراس عب�د الق�ادر، إن »طائ�رات 
التحالف الدولي شنت غارات جوية 
مكثفة على اهداف ثابتة ومتحركة 
لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة في 
قري�ة غيدة التابع�ة لقضاء داقوق 

جنوب غربي محافظة كركوك«.
وأضاف عبد القادر أن »الغارات 
الحق�ت خس�ائر كبي�رة بداع�ش، 
حيث اس�فرت عن مقتل العشرات 
م�ن داع�ش ودمرت ع�دة عجالت 
مفخخ�ة نوع هم����ر«، مش�يرا 
إلى أن »التنس�������يق متواصل 
م�ع غرف�ة العملي�ات المش�تركة 
لتزويد طائرات التحالف بمعلومات 
عن اه�داف للعدو وف�ق احداثيات 

دقيقة جدا«.

البنتاغون ترسل طلبًا إىل احلكومة: نريد عودة اجليش األمريكي إىل بغداد
تتحجج بتزايد عناصر »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

فيما ش�ّوه عناصر تنظي�م »داعش«، 
أمس السبت, معالم كنيستين تاريخيتين 
في مدينة الموصل، وفّجروا احد الجوامع، 
بذريع�ة وج�ود قب�ر ف�ي داخل�ه, نش�ر 
التنظيم اإلرهابي قائمة تضم أسماء أكثر 
من ٢٠٠٠ ش�خص تم إعدامهم  بالمدينة, 
أطلق عليها »المصالوه« تس�مية »قائمة 

الموتى«.
وبحس�ب مصدر محلي, ف�إّن عناصر 
التنظي�م دخلوا  كنيس�تي مري�م العذراء 
والكل�دان، ف�ي ش�ارع األطب�اء )وس�ط 
النق�وش  بإزال�ة  وقام�وا  الموص�ل(، 
التاريخي�ة من واجهة الكنيس�تين، مبيناً 
أن »النقوش األثرية التي أزيلت تشير إلى 
تاريخ بناء الكنيستين، ومعلومات أخرى 

عن الديانة المسيحية في العراق«.
بموازاة ذل�ك، أّكد المصدر، أن »داعش 
فج�ر جام�ع أبو بك�ر في بلدة الش�ورى 
)جنوب�ي الموص�ل( بذريعة وج�ود قبر 
أّن  مبين�اً  بداخل�ه”،  الصالحي�ن  ألح�د 
“عناص�ر التنظيم زرعوا ع�دداً كبيراً من 
العب�وات الناس�فة ف�ي داخ�ل الجام�ع، 
وفي محيط�ه، وأدى تفجيرها إلى انهيار 

المسجد بشكل كامل«.
من جانب أخر, كشف موقع امريكي, 
عن  قيام داعش بنشر قائمة تضم أسماء 
أكثر من ٢٠٠٠ ش�خص، ت�م إعدامهم في 

الموصل.
ونش�ر الموق�ع تقريراً مفص�اًل حول 
ه�ذه القضية، وذلك عقب مقابلة أجراها 
مع شاب من الموصل سمع بالحادثة عبر 

فيسبوك.
ونقل الموقع عن الشاب قوله إنه »بدأ 
قلبه يخفق بقوة وكاد أن ينقطع نفس�ه، 
فقد رأى لتوه ش�يئاً ما عل�ى فيس بوك، 

عن الموصل مسقط رأسه«.
وأوضح الموقع أن الش�اب الذي أطلق 
عليه اسم حسن، لحمايته وأسرته، أمضى 
يومين داخ�ل أحد س�جون الموصل فور 

سقوط المدينة في قبضة داعش، وسجن 
أبوه أيضاً، وبعد إطالق سراحهما، هرب 
حسن من المدينة، ولكن أبوه بقي هناك، 
ومن�ذ ذل�ك اليوم وحس�ن يبح�ث، بيأس 

شديد، عن أية أخبار تطمئنه عن أبويه.
وعل�م من خالل فيس ب�وك، أن داعش 
نش�ر قائمة تضم أس�ماء أكثر من ٢٠٠٠ 

شخصاً تم إعدامهم هناك.
يعاق�ب  داع�ش  إن  الموق�ع  ويق�ول 
س�كان الموصل على أي ش�يء ب�دءاً من 
التدخين ومش�اهدة مباري�ات كرة القدم 
وص�والً للزن�ى، بعقوب�ات تش�مل الجلد 
والرجم والشنق واإلغراق، وكل ما يمكن 
للعقل البش�ري تص�وره م�ن فظاعات، 
وأمل حسن، الذي سمع تقارير متضاربة 

ح�ول أبي�ه، أن يك�ون م�ا زال عل�ى قيد 
الحي�اة، لكنه ظن أيض�اً أن يكون قد قتل 
على أيدي المتطرفين، وقد تكون القائمة 
التي نش�رها داعش فرصة له وألس�رته 

لمعرفة مصير الرجل.
ويش�ير الموق�ع االمريك�ي، إل�ى أن 
اآلالف من سكان الموصل فقدوا، ويعتقد 
أن معظمه�م معتقل�ون داخ�ل س�جون 
داع�ش، وال أحد من خارج التنظيم يعرف 
ش�يئاً عن مصيرهم، فيما إذا كانوا أحياء 
أو موت�ى، وه�ذه هي الم�رة األولى التي 
نش�ر فيه�ا داع�ش إح�دى تل�ك القوائم 

النحسة.
ووصف س�كان الموصل تل�ك القائمة 
باس�م” الئحة الموتى”، وضمت أس�ماء 

٢٠٧٠ ش�خصاً، وعلق�ت نس�خاً لها على 
ج�دران م�ا يطلق علي�ه داع�ش “مراكز 
الشرطة اإلسالمية”، وما إن انتشر الخبر، 
حت�ى اندف�ع س�كان الموص�ل للتدقي�ق 
ف�ي األس�ماء لمعرف�ة مصي�ر أقاربه�م 

وأصدقائهم المفقودين.
والتق�ى الموقع برج�ل أعطاه بهدف 
حمايته، اس�م عمر جيرجيس، وهو يقيم 
بجوار مركز لش�رطة يدي�ره داعش في 
حي س�ومر ش�رق الموصل، وش�هد بما 
رآه، وق�ال عم�ر للموقع »جاء عش�رات 
م�ن األش�خاص إل�ى المرك�ز بحث�اً عن 
أس�ماء أبن�اء وأخ�وة وأزواج وأق�ارب، 
وكانت وجوه معظمهم ش�احبة، وغادر 
معظمه�م المركز والدموع ف�ي أعينهم، 

وأخذت بعض النس�اء ف�ي البكاء بصوت 
مرتفع، وبلط�م وجوههن، وفيما اقترب 
الن�اس من الج�دران حيث علق�ت قوائم 
الموتى، وقف عناصر من ش�رطة داعش 
للتدقيق في الهويات، ولمصادرة الهواتف 

المحمولة والكاميرات مؤقتاً«.
وتاب�ع »إنهم ال يس�محون ألحد بأخذ 
صور للقوائم، وربم�ا بقصد إجبار أفراد 
األس�ر للقدوم من أجل للتدقيق بأنفسهم 

في القوائم«.
ووفقا لحديث عمر جيرجيس للموقع 
األمريكي, »مل عناصر التنظيم االرهابي 
الس�الح، وأخذوا في مراقبة ردود أفعال 
الن�اس عن كث�ب، وكان القص�د من ذلك 
أن كل م�ن يرى اس�م أح�د األحبة ضمن 

القائمة ال يستطيع الش�كوى أو لعن من 
قتل�وه، ألنه�م أدرك�وا أن عناصر داعش 
لن يترددوا في قتل كل من يشتم التنظيم 

اإلرهابي أو يعترض على أحكامه”.
ويتابع جيرجي�س »رأيت رجالً وضع 
ي�ده على فم ام�رأة جاءت وه�ي ترتدي 
التف�وه بكلم�ة،  لمنعه�ا م�ن  النق�اب، 
وعندم�ا غ�ادرت وركب�ت س�يارة، أغلق 
الرجل األبواب والنوافذ، وبدأت المرأة في 
الصي�اح والبكاء ولطم وجهه�ا، لكن، لم 

أستطع سماع كلمة مما قالته«.
وبحس�ب الموق�ع، ت�م التحقي�ق مع 
أصح�اب األس�ماء ال�واردة ف�ي القوائم 
بعدما اعتقلهم داعش، في أوقات مختلفة 
م�ن الع�ام الماضي، لكن يب�دو أن معظم 
هؤالء سجنوا خالل األشهر األربع األولى 

من سيطرة التنظيم على الموصل.
وضمت قوائم الموتى أسماء أشخاص 
من جميع فئات المجتم�ع الموصلي من 
الذك�ور واإلناث، ويب�دو أن معظم هؤالء 
الضحاي�ا خدموا في الجيش أو الش�رطة 
العراقية، وفي وظائف حكومية، أو كانوا 
ساس�ة وأعض�اء بلدي�ة، أو صحافيي�ن، 
وع�دد من رج�ال الدين المعتدلي�ن الذين 

عارضوا إيديولوجية داعش المتطرفة.
ويقول الموقع بأنه في حين يشير عدد 
األسماء لتزايد عدد اليتامى في الموصل، 
لكن ال وجود لقبور، فقد تم التخلص من 
الجثث في مجرى وداخل كهف يقع جنوب 
مدينة الخفسة القريبة من الموصل، كما 
تم إح�راق جثث أخرى، فض�اًل عن إعدام 
آخرين بواس�طة متفجرات وس�واها من 

الوسائل، التي ال تخلف وراءها أي أثر.
وبحس�ب الموق�ع، لم يحص�ل جميع 
ذوي وأق�ارب المفقودين عل�ى تأكيدات 
بشأن مصيرهم، إذ لم تضم لوائح الموت 
أس�ماء جميع ضحايا داعش، التي ضمت 
أسماء معتقلين لم يكن مصيرهم معروفاً 
حتى ذلك الوقت، وس�رت إش�اعة بش�أن 
قائمة أخرى، تضم أس�ماء ٥٧٠ شخصاً، 
وتضم أس�ماء أفراد أعدموا خالل األشهر 

األربع األخيرة.

»داعش« يالحق سكان املوصل بـ »قوائم املوت«
علقها اإلرهابيون على جدران المدينة

إنتاج النفط يف تصاعد.. وأزمة األسعار هتدد االقتصاد
البنك المركزي يضخ 4 مليارات دوالر للحفاظ على سعر الدينار
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قال موقع »اوي�ل برايس« االمريكي 
االقتص�ادي، ان العراق نج�ح في زيادة 
انت�اج النف�ط الى مس�تويات قياس�ية 
ف�ي ظل محاربة الع�راق لقوى ارهابية 
مس�يطرة منذ ع�ام تقريباً عل�ى اراِض 

عراقية شمالية وغربية.
وعلى الرغم من الجمود السياس�ي، 
وحاجة البلد لالس�تثمار، نج�ح العراق 
لتعزي�ز انتاج�ه النفط�ي ال�ى 4 مليون 
برميل يومياً مع زيادات مالية كبيرة في 
الشهر على مدار السنة. هذا الحال، جعل 
العراق البلد الثاني في انتاج النفط، لكنه 
اليوم يواج�ه ازمة مالية كبيرة ادت الى 
تراجع اس�عار النفط باكث�ر من 60 في 
المائ�ة منذ الصيف الماض�ي، االيرادات 

تتقل�ص في بغداد وس�ط مخ�اوف من 
ت�أزم الوض�ع اكث�ر ووصل الح�ال الى 
مس�تويات يصع�ب التغلب عليه�ا فيما 
بع�د. وفق�اً لتقري�ر ش�بكة بلومبي�رغ 
للتقارير االقصادية، فان العملة العراقية 
تقلصت بعد انخفاض احتياطات الدوالر 
ف�ي البل�د بنس�بة 20 في المائ�ة. ومن 
اجل الحف�اظ على الدينار يس�عى البنك 
المرك�زي العراق�ي الط�الق مبلغ مالي 
ق�دره 4.6 ملي�ار دوالر من�ذ بداي�ة آب 
الحالي. ويق�ول الموق�ع االمريكي، ان 
العراق ليس الوحيد الناشئ بين االسواق 
ويواج�ه ازم�ات مالي�ة، رغ�م ان�ه من 
االس�واق المنتجة االساسية وهذا سبب 
تده�وراً اقتصادياً في امري�كا الالتينية 
بسبب الركود باالسواق السلع بالعراق. 
لذل�ك ليس م�ن المس�تغرب، ان العراق 

يعتبر من البل�دان المحاصرة في جميع 
انح�اء العالم، ناهيك عن الموارد المالية 
المتناقضة التي تعد مشكلة مخيفة في 
ظ�ل مكافحة تنظيم داعش الذي بدوره 
يش�كل ضغطاً عل�ى الموازن�ة العراقية 
الن ذل�ك التنظيم الى االن مس�يطر على 

آبار نفطية في الشمال العراقي.
ي�رى الموق�ع االمريك�ي، ان العراق 
تمام�اً مث�ل الس�عودية ل�ه رأس م�ال 
كبي�ر، لك�ن مش�اكل العراق باالس�اس 
بش�أن  االقتص�ادي  كردس�تان  ح�راك 
ف�راح  االقتصادي�ة،  م�وارده  زي�ادة 
االقلي�م الكردي الى زي�ادة الضغط على 
بغ�داد حينما بدأ بتصدي�ر النفط بمعزل 
ع�ن حكوم�ة المرك�ز. م�ن المش�اكل 
االقتصادي�ة الت�ي تواجه الع�راق، عدم 
دف�ع مس�تحقات الش�ركات النفطي�ة 

االجنبي�ة العاملة في البص�رة فهي من 
جانبه�ا تريد مس�تحقاتها للعمل، وهذا 
م�ا عم�ل علي�ه رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي حينما وعد تلك الش�ركات بدفع 

مستحقاتها لتبدأ بالعمل مجدداً.
وتعم�ل ش�ركات في حق�ول النفط 
الضخم�ة ف�ي جن�وب الع�راق بالقرب 
من مدين�ة البصرة، منذ فت�رات طويلة 
لكنه�ا اليوم تتع�رض لمخاطر من قبل 
اطراف مس�لحة ته�دد وجودها، فضالً 
ع�ن امتناع الحكومة بدفع مس�تحقات 
الحكوم�ة  وعدته�م  الت�ي  الش�ركات 
وعل�ى  اخي�راً.  مس�تحقاتهم  بدف�ع 
خلفي�ة االحتجاج�ات ف�ي بغ�داد، فان 
مبيعات النفط ب�دات باالنتعاش بعد ان 
ق�ررت حكوم�ة اقليم كردس�تان بدفع 

مستحقات الشركات العاملة عندها.



اتفاق على توريد منظومة صواريخ لطهران

تبّنت روس�يا واي�ران »خريط�ة طريق« 
لتنفيذ االتفاق بش�أن توريد انظمة صواريخ 
اش�ار مس�ؤول  م�ا  300«، حس�ب   � »اس 
روس�ي، في وقت اتفق الجانبان على تطوير 
التع�اون الثنائي ف�ي الصناع�ات الفضائية 

والطيران.
في ه�ذا الوق�ت، ذكرت الوكال�ة الدولية 
للطاق�ة الذرية، أن إيران ش�يدت في ما يبدو 
مبن�ى ملحق�ا بج��زء م�ن موقع بارش�ين 

العسكري منذ أيار الماضي.
لوكال�ة  روس�ي  مس�ؤول  وكش�ف 
»سبوتنيك« الروسية عن تبني روسيا وإيران 
ما اسماه ب� »خريطة طريق« لتنفيذ االتفاق 
بش�أن توري�د منظومات صواريخ روس�ية 

إليران.
وب�ات معلوما أن روس�يا وإي�ران وقعتا 
منظوم�ات  لبي�ع  االتف�اق  تنفي�ذ  مذك�رة 

صواريخ روسية للدفاع الجوي إلى إيران.
وص�رح مس�ؤول رفي�ع المس�توى في 
هيئة التعاون العس�كري الفني بين روس�يا 
ودول العالم ل� »سبوتنيك«، بأنه »تم في هذا 
األسبوع توقيع مذكرة تنفيذ االتفاق لتوريد 
منظومات صواريخ روسية من طراز )إس-

300( إليران«.
وأشار المس�ؤول إلى أن المذكرة التي تم 

توقيعها تعتبر بمثابة »خريطة طريق«.
وال تتضم�ن »خريط�ة الطري�ق« ش�يئا 
محدداً، كما اشار الى ذلك المصدر المسؤول، 
اذ إنه�ا ال تح�دد كمية المنظوم�ات المزمع 

بيعها وثمنها وتوقيت توريدها.
ووقع�ت إي�ران، ف�ي الع�ام 2007، عقدا 
لش�راء منظومات »إس300-« مع روس�يا، 
إال أن ق�رار مجلس األم�ن الدولي رقم 1929 
بشأن حظر تصدير األس�لحة إلى إيران حال 

دون تنفيذ هذا العقد.
وفي شهر نيس�ان الماضي، قرر الرئيس 
الروس�ي فالديمي�ر بوتين رف�ع الحظر عن 
تصدي�ر منظوم�ات »إس �300«، فانطلقت 
األحادي�ث عن أن إي�ران قد تتس�لم قريبا ما 
تعاقدت على ش�رائه قبل فرض الحظر على 

تصدير األسلحة إليها.
الى ذلك، بحثت ایران وروسیا استراتیجیة 
التع�اون الفضائی بینهما خ�الل المباحثات 
الت�ی اجراه�ا مس�اعد رئی�س الجمهوری�ة 

للش�ؤون العلمیة والتقنیة س�ورنا س�تاری 
ورئیس منظمة الفضاء الروسیة کاماروف.

واش�ار الطرفان ال�ی ارضی�ات التعاون 
الواس�عة بینهم�ا فی مج�ال الفض�اء، مثل 
االقم�ار االصطناعي�ة والصواری�خ الحاملة 
لالقمار االصطناعیة، وكذل�ك البنی التحتیة 
الالزم�ة، مؤکدی�ن عل�ی اهمی�ة ه�ذا االمر 

لتعزیز مستوی عالقات البلدین.
من جه�ة ثانية، اش�ارت الوكالة الدولية 
للطاق�ة الذرية الى ان اي�ران يمكن ان تكون 

ق�د ش�يدت مبن�ى ملحق�اً بموقع بارش�ين 
العسكري منذ ايار الماضي، وذلك في تقرير 

نشرته يوم امس.
ويتناول التقرير جانبا رئيسيا من تحقيق 
تجريه الوكالة التابعة لألمم المتحدة بش�أن 
األبعاد العسكرية المحتملة ألنشطة طهران 

الذرية في الماضي.
وتسوية ملف الوكالة بشأن بارشين الذي 
يشمل طلبا للسماح بدخول مفتشي الوكالة 
للموق�ع مس�ألة ذات داللة رمزي�ة يمكن أن 

تس�اعد في نجاح أو فش�ل االتف�اق النووي 
الذي وقعته طهران م�ع القوى العالمية في 

14 تموز الماضي.
واش�ار التقري�ر الس�ري، ال�ذي حصلت 
عليه وكالة »رويت�رز«، الى انه »منذ التقرير 
الس�ابق )ف�ي اي�ار الماضي( ظل�ت الوكالة 
ترصد عبر صور األقمار االصطناعية وجود 
مركب�ات ومعدات وربما مواد بناء في مكان 
معين في موقع بارشين، باالضافة الى ذلك، 
يب�دو أنه قد تم تش�ييد ملح�ق صغير لمبنى 

قائم بالفعل«.
وق�ال ديبلوماس�ي مطل�ع عل�ى تحقيق 
الوكال�ة الذري�ة إن التغيي�رات رصدت للمرة 

االولى خالل الشهر الماضي.
وتق�ول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن 
أي أنشطة قامت بها إيران في بارشين منذ أن 
زار مفتشو األمم المتحدة الموقع العسكري 
آخ�ر مرة في العام 2005، قد تقوض قدرتها 
على التحقق من معلومات استخبارية غربية 
تش�ير إلى أن طهران نف�ذت اختبارات هناك 

مرتبط�ة بتفجي�رات تتعلق بالقنبل�ة الذرية 
قبل أكثر من عش�ر سنوات، فيما تنفي إيران 

المعلومات وتقول إنها »ملفقة«.
وبموجب اتفاق »خريطة طريق« توصلت 
إلي�ه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالت�وازي م�ع اتف�اق طه�ران م�ع الق�وى 
العالمية فإن الجمهورية اإلس�المية ملزمة 
ب�أن تق�دم للوكال�ة الت�ي مقره�ا فيينا ما 
يكفي من المعلومات عن أنش�طتها النووية 
الس�ابقة بما يتيح للوكال�ة كتابة تقرير عن 
القضية الشائكة بحلول نهاية العام الحالي.

وقال تقري�ر الوكالة الجدي�د إن »تطبيق 
األج�زاء ذات الصلة الت�ي تتضمنها خريطة 
الطريق بش�كل كامل وفي الوقت المناس�ب 
ضروري لتوضيح قضايا تتعلق بهذا الموقع 

في بارشين«.
بع�ض  قدمته�ا  بيان�ات  وتش�ير 
ال�دول األعض�اء للوكال�ة إل�ى أن تج�ارب 
هيدروديناميكي�ة ربم�ا أجري�ت ف�ي موقع 
بارش�ين لتقيي�م نتيجة تفاعل م�واد معينة 
تحت ضغط ش�ديد مثلما يح�دث في انفجار 
نووي.واشار تقرير الوكالة الذرية الى انها ال 
ت�زال تراجع معلومات قدمتها إيران للتحقق 

من األبعاد العسكرية المحتملة.
وق�ال المدير العام للوكال�ة يوكيا أمانو، 
ام�س االول، إن المعلوم�ات موضوعية لكن 
م�ن الس�ابق ألوانه الق�ول بأنه�ا معلومات 
جدي�دة. وقال ديبلوماس�ي ث�ان مطلع على 
المل�ف اإليراني إنه ال يتوقع حدوث أي تقدم 

من الوثائق التي قدمتها إيران.
ويرى ديبلوماس�يون أن�ه في حين تلتزم 
الوكال�ة الذري�ة بتفويضها ضم�ان االمتثال 
بمن�ع االنتش�ار النووي فه�ي حريصة على 

عدم تقويض اتفاق إيران ومجموعة 5+1.
الى ذل�ك، قال وزي�ر الخارجي�ة االيراني 
محمد جواد ظري�ف إن االتفاق النووي یبعد 
منطقة الشرق االوسط عن اخطار حقیقیة.

وقال ظريف، خ�الل مؤتمر صحافي في 
اصفهان، إن »علی الدول التي رأت ان االتفاق 
یشكل تهدیدا لها، ان تعید النظر في مواقفها 
وأن تعمل علی وقف االج�راءات غیر البناءة 

کالموضوع الیمني«.
واكد وزی�ر الخارجیة االيراني اس�تعداد 
طه�ران للحوار مع دول الجوار، مش�يراً الى 
انه سيقوم بجولة في منطقة شمال افريقيا 

خالل االسبوع المقبل.

روسيا وإيران.. خرائط لألسلحة والفضاء
   بغداد / المستقبل العراقي

»داعش« خيتطف
200 شخصًا من ابناء الرطبة 

لتظاهرهم ضده
     بغداد / المستقبل العراقي

قض�اء  قائمق�ام  كش�ف 

األنب�ار  بمحافظ�ة  الرطب�ة 

عماد احمد، أمس الس�بت، عن 

قي�ام “داعش” باختطاف 200 

مواطن�ا م�ن أهال�ي القض�اء 

ض�د  بتظاه�رة  لخروجه�م 

عناصره�ا بع�د تش�ييع اح�د 

المواطني�ن ال�ذي اعدمته هذه 

الجماعة االرهابية.

وق�ال احم�د، إن “داع�ش 

اعدم احد المواطنين من أهالي 

قضاء الرطب�ة )310 كم غرب 

مهاجم�ة  بتهم�ة  الرم�ادي(، 

اح�د عناص�ره وقتل�ه وس�ط 

المدينة”.

وأضاف احمد أن “عش�يرة 

أخ�رى  وعش�ائر  الكبيس�ات 

خرجوا بتظاهرة كبيرة وسط 

المجني  القضاء بعد تشييعهم 

علي�ه ض�د التنظي�م واإلعمال 

واس�تيالء  به�ا  يق�وم  الت�ي 

عناص�ره عل�ى ممتلكاته�م”، 

مش�يرا إلى أن “عناصر داعش 

بالق�وة  المتظاهري�ن  فرق�وا 

 200 م�ن  أكث�ر  واختطف�وا 

منهم”.

الرطب�ة  مدين�ة  ان  يذك�ر 

الواقع�ة في محافظ�ة االنبار 

لس�يطرة  حالي�ا  تخض�ع 

“داع�ش”، حي�ث فرضت هذه 

الجماع�ة عل�ى األهال�ي من�ذ 

دخول�ه المدينة قرارات غريبة 

منه�ا ارت�داء ال�زي األفغان�ي 

للنس�اء،  والنق�اب  للرج�ال 

ومن�ع التدخين، ومنع تس�ليم 

مفردات البطاقة التموينية إلى 

األقليات الديني�ة، وغيرها من 

االم�ور الت�ي ادت الى اس�تياء 

المواطنين.

تشاد: احلكم باإلعدام عىل 10 مسلحني من بوكو حرام

»داعش« يفجر مسجدًا ويزيل نقوش كنيستني يف املوصل

وزير االمن االيراين: مؤامرات عديدة حتاك يوميًا ضد ايران

     بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة تشادية حكما باإلعدام 
على عش�رة من مجموعة متهمين أعضاء 
ف�ي جماع�ة بوكو ح�رام المتش�ددة التي 

تتخ�ذ م�ن نيجيري�ا مق�را لها، بع�د ثبوت 
اتهامه�م بالقت�ل واإلرهاب.ونقلت وكالة 
“رويت�رز” عن مصادر قضائية قولها “لقد 
حكم عليهم جميع�ا باإلعدام”.هذا وكانت 
أول محاكم�ة لمس�لحي ه�ذه الجماعة قد 

انطلق�ت ف�ي العاصمة التش�ادية نجامينا 
ي�وم 26 آب بتهمة تنفي�ذ عمليات إرهابية 
ف�ي نجامين�ا، حيث نقلت وكال�ة “فرانس 
برس” عن النائب العام لمحكمة اس�تئناف 
العاصم�ة “برون�و ماخوول�ي لوابامبيه” 

قول�ه إن المتهمين الذين يبل�غ عددهم 60 
شخصا متهمون بإنشاء مجموعة إجرامية، 
وبالقتل واستخدام مواد متفجرة، وحيازة 
أسلحة ومواد حربية بطريقة غير شرعية، 

فضال عن تعاطي مواد هلوسة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، أمس الس�بت، 
ب�ان جماع�ة “داع�ش” فج�رت اح�د المس�اجد جنوبي 
المحافظ�ة، فيما قام�ت بإزال�ة النق�وش التاريخية من 
إن  المص�در  الموصل.وق�ال  كنيس�تين وس�ط  واجه�ة 
“عناصر داعش فخخوا مسجد ابو بكر في ناحية الشورى 

)35 ك�م جنوبي نين�وى(، بالعب�وات الناس�فة وفجروه 
بالكامل تحت ذريعة وجود قبر داخل المس�جد”.وأضاف 
المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن “عناصر 
التنظيم قام�وا ايضا بازالة النق�وش التاريخية والتراثية 
م�ن واجهة كنيس�تي مريم الع�ذراء والكلدان في ش�ارع 
األطب�اء وس�ط الموصل”.وكان مس�ؤول إع�الم الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني في الموصل س�عيد مموزيني 

أعل�ن أن “داعش” أعدمت 20 م�ن عناصرها في الموصل 
بينه�م 5 بتهم�ة تنفيذ هج�وم على وال�ي الموصل.يذكر 
أن مدين�ة الموص�ل تخضع لس�يطرة “داع�ش” منذ )10 
حزيران 2014(، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة 
نتيجة سعي هذه الجماعة إلى فرض رؤيتها “المتطرفة” 
عل�ى جمي�ع نواحي الحي�اة ف�ي المدينة، فيم�ا تتواصل 

الضربات الجوية على مواقعها في المحافظة.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر االم�ن االيران�ي الس�يد 
محم�ود عل�وي ع�ن ان مؤام�رات عديدة 
تح�اك يوميا ضد الجمهورية االس�المية، 

مؤك�دا ان يقظ�ة منتس�بي وزارة االم�ن 
س�اهمت في تفويت الفرصة على االعداء 
ومعارض�ي النظام واحب�اط مؤامراتهم.

وق�ال ف�ي كلمة ل�ه القاه�ا قبي�ل صالة 
اراك  اقيم�ت ف�ي مدين�ة  الت�ي  الجمع�ة 

)وسط ايران( ان وزارة االمن تقوم برصد 
تحركات االع�داء بحنكة ويقظ�ة وتقوم 
باحباط مؤامرات االع�داء التي تهدف الى 
توجي�ه ضربة الم�ن البالد.واش�ار وزير 
االم�ن ال�ى مخطط�ات اع�داء المجتم�ع 

االسالمي وبينهم التكفيريون والسلفيون 
والصهاينة لضرب الوحدة بين المسلمين.

وش�دد عل�وي عل�ى ان الس�بيل الوحي�د 
الحب�اط ه�ذه المؤام�رات ه�ي الوح�دة 

وتعزيزها بين صفوف المسلمين.

أوباما لليهود: حريصون عىل أمن »رسائيل«
   بغداد / المستقبل العراقي

الرئي�س األميرك�ي  طم�أن 
باراك أوباما، اليهود األميركيين، 
على متان�ة العالقات األميركية 
م�ع الكي�ان اإلس�رائيلي رغ�م 
االتف�اق  بش�أن  االختالف�ات 
الن�ووي مع إي�ران ودعا لمزيد 
م�ن المحادث�ات بي�ن الجانبين 

بشأن التنسيق األمني.
األميركي  الرئي�س  وتوق�ع 
باراك أوباما حصول تحسن في 
عالق�ات الوالي�ات المتحدة مع 
الكيان االس�رائيلي بسرعة بعد 
المصادقة على االتفاق النووي 

مع إيران في الكونغرس.
لليه�ود  أوبام�ا  وأك�د 
األميركيين على متانة العالقات 
األميركية مع الكيان االسرائيلي 
رغم االختالفات بش�أن االتفاق 
النووي مع إي�ران، داعًيا لمزيد 
من المحادثات بين الحكومتين 

بشأن التنسيق األمني.
وقال ف�ي رس�الة بالفيديو 
عبر اإلنترنت رك�ز خاللها على 
االتف�اق الن�ووي “ف�ور انتهاء 
ه�ذا الج�دل أتمن�ى أن ترغ�ب 
عل�ى  اإلس�رائيلية  الحكوم�ة 
الع�ودة لالنضمام  الف�ور ف�ي 
لمحادثات بدأناها من قبل حول 
كيفي�ة العم�ل عل�ى مواصل�ة 
تطوي�ر وتعزيز أمنها في جوار 

شديد االضطراب”.
وأض�اف أوبام�ا: “الواليات 
أجريت�ا  وإس�رائيل  المتح�دة 
محادث�ات من�ذ أش�هر بش�أن 
ع�ودة المحادث�ات األمنية إلى 
مسارها، وإن تلك المباحثات قد 
تش�مل برامج دف�اع صاروخي 
التال�ي وتحس�ين  الجي�ل  م�ن 

معلومات المخابرات”.
عل�ى  تصريحات�ه  ج�اءت 
رس�مية  تصريح�ات  خلفي�ة 
إس�رائيلية جاء فيه�ا أن تجديد 

الح�وار األمن�ي م�ع الوالي�ات 
المتح�دة م�ن ش�أنه أن يش�ير 
إلى أن “إس�رائيل متعايشة مع 

االتفاق النووي”.
وفي رده على أسئلة وجهت 
ل�ه، ق�ال أوبام�ا إنه ي�درك أن 
التوتر القائم غير مريح لليهود 
األميركيين إال أنه ش�دد على أن 
ع�دم طرح الخالف�ات قد يكون 
خطيرا، مشيًرا إلى أن العالقات 
غي�ر قائمة عل�ى السياس�ة أو 
الحزبي�ة، إنم�ا هي “أش�به ما 
العائلي�ة”،  بالعالق�ات  يك�ون 
مضيفا أنه “من المهم أن يتذكر 
المت�رددون بأنن�ا جميع�ا م�ع 

إسرائيل”.
الوالي�ات  أن  اوبام�ا  وق�ال 
كل  ب�ذل  س�تواصل  المتح�دة 
جهوده�ا لمنع إي�ران من نقل 
أس�لحة إلى ح�زب الل�ه أو إلى 
منظم�ات أخرى معادية للكيان 

االسرائيلي.

ووتش للسعودية: استخدمتم »القنابل العنقودية« يف اليمن
   بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت منظم�ة هيوم�ن رايت�س 
ووت�ش أن التحال�ف العرب�ي بقيادة 
السعودية استخدم صواريخ عنقودية 
ف�ي س�بعة هجم�ات عل�ى االقل في 
محافظ�ة حجة ش�مال غ�رب اليمن 
مم�ا أدى إلى س�قوط قتلى وجرحى 

بين المدنيين.
إن  بي�ان  ف�ي  المنظم�ة  وقال�ت 
قوات التحالف الذي تقوده السعودية 
“اس�تخدمت على ما يب�دو صواريخ 
محمل�ة بذخائ�ر عنقودية ف�ي ما ال 
يقل عن سبعة هجمات على محافظة 
حجة ش�مالي اليمن، فقتلت وأصابت 

العشرات من المدنيين”.
الهجم�ات  “ه�ذه  أن  واوضح�ت 
نف�ذت ف�ي الفت�رة م�ا بين نيس�ان 
ومنتص�ف تموز 2015، مش�يرة الى 
ان ه�ذه “الذخائ�ر العنقودية اوقعت 
خس�ائر في صفوف المدنيين س�واء 
أثن�اء هذه الهجمات الت�ي ربما كانت 

تس�تهدف مقاتلي�ن حوثيي�ن وأيضا 
فيم�ا بع�د حي�ن التق�ط المدني�ون 
الذخائ�ر الت�ي لم تنفج�ر، فانفجرت 

فيهم”.
المدافع�ة عن  المنظم�ة  واك�دت 
حق�وق االنس�ان ان�ه “عل�ى ق�وات 
التحالف أن تتوقف فورا عن استخدام 
الذخائر العنقودية التي توقع أضرارا 

ال مفر منها في صفوف المدنيين”.
تم�وز  ف�ي  زارت  انه�ا  وتابع�ت 
الماضي “اربعة من مواقع الهجمات 
السبعة التي تقع جميعها في مديريتي 
حرض وحيران ف�ي محافظة حجة، 
ووجدت ف�ي كل منها ذخائر صغيرة 

أو بقايا ذخائر عنقودية لم تنفجر”.
واضاف�ت ان “العدي�د م�ن ه�ذه 
الهجم�ات وقعت ف�ي مناطق تمركز 
المدنيي�ن أو بالقرب منها، ما يش�ير 
إل�ى أن ه�ذه الهجم�ات الصاروخية 
ذاته�ا ق�د تكون ق�د ُش�نت بطريقة 

عشوائية”.
واكدت هيومن رايتس ووتش انه 

“يتعين على مجلس حقوق اإلنس�ان 
يش�كل  أن  المتح�دة  لالم�م  التاب�ع 
للتحقي�ق  الحقائ�ق  لتقص�ي  لجن�ة 
ف�ي االنتهاكات الخطي�رة المزعومة 
لقواني�ن الحرب الت�ي ارتكبها جميع 
أطراف النزاع المس�لح في اليمن منذ 

ايلول 2014.
وه�ذه ليس�ت المرة االول�ى التي 
تدي�ن فيها منظمة للدفاع عن حقوق 
االنس�ان استخدام اس�لحة عنقودية 
في اليمن منذ انش�اء التحالف العربي 
بقيادة السعودية.ويشن تحالف عربي 
بقيادة الس�عودية من�ذ آذار الماضي 
حملة ض�د الحوثيين الذي�ن انطلقوا 
ف�ي تم�وز 2014 من صعدة ش�مال 
اليمن ودخلوا صنعاء بعد شهرين ثم 
طرد الحكومة مطل�ع العام الجاري.

للتحالف  الجوي�ة  الحمل�ة  واطلق�ت 
العربي لمنع الحوثيين الذين استولوا 
منذ العام الماضي على مناطق واسعة 
بما في ذل�ك العاصمة صنعاء وعدن، 

من االستيالء على كامل اليمن.

البحرين: تظاهرة »علامء خلف 
القضبان« للدعوة إىل إسقاط النظام

     بغداد / المستقبل العراقي

بهتافات أّكدت الثبات على الثورة والتمس�ك بخيار 
إس�قاط النظ�ام، انطلقت في منطقة س�ترة تظاهرة 
حاشدة تحت ش�عار “علماء خلف القضبان”، تضامناً 
مع رم�وز الث�ورة وق�ادة المعارض�ة المعتقلين في 
الس�جون الخليفي�ة، وآخره�م القي�ادي ف�ي جمعية 
الوف�اق الش�يخ حس�ن عيس�ى ال�ذي ُوّجه�ت ضده 
اتهام�ات بتمويل “اإلرهاب”، وُزج به في ملف تفجير 
س�ترة الذي وق�ع في نهاية يوليو الماض�ي وأّدى إلى 

مقتل اثنين من مرتزقة القوات الخليفية.
“ُش�لّت يداك يا حمد”، “ُيعدم حمد” و”الشعب يريد 
إس�قاط النظ�ام”..( كان�ت الّش�عارات المدّوية الذي 
امت�زج بالّش�عارات التي وّجه�ت التحية إل�ى الرموز 
المعتقلي�ن في الس�جون، ون�ّددت بسياس�ة االنتقام 
الخليفّي التي تحاول النيل من ثبات الش�عب القيادات 
داخل الس�جون الذين اعتبره�م المتظاهرون “منارة 

المسيرة”.
التظاه�رة التي تحّدت اآلليات العس�كرّية، ومضت 
في ش�عاراتها وراياتها على مسافة قريبٍة من تجّمع 
الق�وات الخليفية، لم تأبه من القم�ع الذي وّجه إليها 

الغازات السامة التي غّطت األجواء.
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         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعلنت منظمة العفو الدولية أمس السبت 
أن ع�ى لبن�ان التحقيق يف مزاعم بش�أن 
استخدام أف�راد من األمن الق�وة املفرطة 
يف تفري�ق مظاهرات مناهض�ة للحكومة 
يف ب�روت األسبوع امل�ايض، وذلك يف بيان 
أصدرت�ه املنظمة قبل مس�رة احتجاجية 

حاشدة مقررة عرص اليوم يف بروت.
وقال�ت مل�ى فقي�ه، كب�رة مستش�اري 
ش�ؤون األزمات بمنظمة العف�و الدولية: 
ع�ى  اللبناني�ون  األم�ن  مسؤول�و  "رد 
التظاه�رات السلمية إىل حد بعيد يف وسط 
ب�روت بإط�اق ذخ�رة حي�ة يف الهواء، 
وإطاق الرصاص املطاطي وعبوات الغاز 
املسيل للدموع ومداف�ع املياه، ويف بعض 
األحيان كان�وا يلقون الحجارة ويرضبون 

املتظاهرين بالهراوات والبنادق".
وألق�ى منظم�و التظاه�رات املسؤولي�ة 
عى عن�ارص مندس�ة مرتبط�ة بحركات 
بمحاسب�ة  س�ام  وتعه�د  سياسي�ة، 
املسؤولني عما وصفه باالستخدام املفرط 
للق�وة. وقالت فقي�ه: "استخ�دام العنف 
من قب�ل بعض املتظاهرين ال يعفي قوات 
األم�ن من الل�وم يف استه�داف املظاهرات 

التي كانت سلمية يف معظمها".
ونقل�ت املنظمة ع�ن أرقام م�ن الصليب 

األحم�ر أن 343 شخًص�ا تلق�وا الع�اج 
م�ن إصاب�ات، وإن 59 آخري�ن نقل�وا إىل 

املستشفى بعد االحتجاجات.

وكانت االحتجاجات جذبت آالف األشخاص 
قبل أن تتخذ طابًعا عنيًفا مطلع األسبوع 
امل�ايض، ما أدى إىل إصابة العرشات، ودفع 

برئي�س ال�وزراء تم�ام س�ام إىل التلويح 
باالستقالة من رئاسة الحكومة.

وم�ن املق�رر أن تب�دأ مظاه�رة أخرى يف 

وس�ط ب�روت الي�وم الساع�ة السادسة 
بتوقي�ت بروت. وتحش�د حمل�ة "طلعت 
ريحتك�م" للتظاه�رات بش�كل مستق�ل 
ع�ن األح�زاب الرئيسي�ة، بعد أن فش�لت 
الحكوم�ة يف االتفاق ع�ى خطة للتخلص 
من النفاي�ات يف لبنان، ما تسبب يف تراكم 
أكوام القمامة يف الش�وارع وتعفنها بفعل 

حرارة الشمس.
القمامة  وبالنسب�ة للمتظاهرين، أك�وام 
املتعفن�ة تربز فش�ل الدولة الت�ي يقولون 
إنه�ا تعفنت بسب�ب الفساد م�ن الداخل. 
ودعا املتظاهرون وزي�ر البيئة لاستقالة 
وإج�راء انتخاب�ات برملاني�ة مبكرة وحل 

شفاف ألزمة القمامة.
تع�رض  منش�ورات  املتظاه�رون  ووزع 
مطالبهم يف بروت الي�وم السبت، ونصب 
عدد منه�م خياًما ليًا يف ساحة قرب مقر 
الحكومة، حي�ث أقامت الرشطة اللبنانية 
حواجز اسمنتية ووضعت أساًكا شائكة 

إضافية.
وكش�ف الفش�ل يف االتف�اق ع�ى حل عن 
مأزق سي�ايس أوسع نطاقا يف لبنان حيث 
أججت الحرب السورية التنافس الطائفي 

عى السلطة.
وقال�ت الحكومة إنه�ا تعمل لوضع خطة 
لح�ل أزم�ة القمام�ة لك�ن االتف�اق ظل 

مستعصيا.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

 يبدو أن الغالبية التي يعتمد عليها الرئيس 
الفرن�ي فرنس�وا هوالن�د ت�زداد تفككا 
قبل أقل من سنتني ع�ن موعد االنتخابات 

الرئاسية.
فم�ن الخط�اب اللي�ربايل لوزي�ر االقتصاد 
الذي دانه االشرتاكي�ون أنفسهم بحدة اىل 
االستقاالت املدوية يف ح�زب املدافعني عن 
حماية البيئة، يجد هوالند نفسه محارصا 

باملزيد من الضغوط.
وق�د أثار وزير االقتصاد الش�اب ايمانويل 
ماك�رون الذي واج�ه أصا انتق�ادات من 
ش�ق يف اليس�ار الفرن�ي بسب�ب قانونه 
حول النم�و املستوحى من الفكر الليربايل، 
هجوما الذعا جديدا بسب�ب انتقاده لعدد 
ساع�ات العم�ل أسبوعي�ا الت�ي حدده�ا 
االشرتاكي�ون قبل 15 عام�ا ب� 35 ساعة، 
وهي قضية تعد مناقش�تها من املحرمات 

يف صفوفهم.
وقال ماكرون أم�ام ممثيل أصحاب العمل 
الفرنسيني "االعتقاد بأن فرنسا يمكن أن 
تصب�ح أفضل بساعات أقل من العمل كان 

فكرة خاطئة".
كتل�ة  رئي�س  ب�ول  كريستي�ان  وعلّ�ق 
'املتمردين' الذين ينتقدون الطابع الليربايل 
اقرته�ا  الت�ي  االقتصادي�ة  لإلصاح�ات 
الحكومة إلنع�اش النمو بالقول "اعتقدت 
أن نيك�وال ساركوزي ع�اد لكنني لم أدرك 

أنه عاد إىل الحكومة".
أما ممثل الجناح اليساري النائب يان غالو 
فقد اتهم ماكرون ال�ذي عمل يف املايض يف 
مرصف روتش�يلد ولم يستبعد من الحزب 

االشرتاكي ب�"انكار كل قيم اليسار".
وق�ال غال�و إن معركة تخفي�ض ساعات 
العمل معركة تاريخية، وأن وزير االقتصاد 
بترصيحاته بشكل ما االشرتاكيني/ مشرا 
إىل شخصي�ات مثل ج�ان جوريس وليون 

بل�وم والرئي�س الراح�ل فرنس�وا ميرتان 
وليونيل جوسبان ومارتني اوبري.

وح�اول رئي�س ال�وزراء مانوي�ل فال�س 
الجمع�ة تهدئ�ة التوتر بقطع�ه وعدا باال 
يكون هناك "تش�كيك" يف مسألة ساعات 
العم�ل، مؤكدا أن "الجم�ل الصغرة تؤذي 

الحياة العامة".
وبعي�د ذل�ك ق�ال ماك�رون إن�ه ل�م يكن 
يسته�دف بترصيحات�ه ساع�ات العم�ل 
املحددة ب��35 ساع�ة بل "العمل بش�كل 

عام".
ويف م�ؤرش واضح ع�ى انقس�ام اليسار، 
يلتئم االجتماع السنوي لاشرتاكيني وسط 
يف الروشي�ل بجنوب غرب فرنسا بداية من 
الجمع�ة لثاثة أيام أج�واء متوترة تزامنا 

مع مناقشات القطب االصاحي.
وعكس انسحاب اثن�ان من حزب الخرض 
جانبا من تفكك الغالبية التي يعتمد عليها 
الرئي�س االشرتاكي فرنسوا هوالند خاصة 

أن انسحابهم�ا تزام�ن مع اق�رتاب موعد 
ديسمرب/كان�ون  يف  املناط�ق  انتخاب�ات 
األول، وهي انتخاب�ات تتسم بالحساسية 
بالنسب�ة اىل اليس�ار ال�ذي واج�ه هزائ�م 

متعاقبة منذ وصوله للسلطة يف 2012.
وك�ان فرنسوا دو روجي نائب رئيس كتلة 
مجموع�ة الخ�رض يف الجمعي�ة الوطني�ة 
ق�د أعل�ن انسحابه، فيم�ا أعل�ن الجمعة 
ج�ان فنس�ان باسي�ه رئي�س الكتل�ة يف 
مجلس الشيوخ انسحابه من حزب البيئة 

االوروبي.
ويتهم املنسحبان بعض اليساريني ممثلني 
بالوزي�رة السابقة سيسي�ل دوفلو بأنهم 
انحرفوا بالح�زب االشرتاكي عن مساره. 
وتمهيدا النتخابات املناطق، أبرمت دوفلو 
تحالفات مع حزب جبهة اليسار يف بعض 

املناطق.
وق�ال باسيه الذي اع�رتض يف 2014 عى 
انسح�اب وزيري�ن يف ح�زب البيئ�ة م�ن 

الحكوم�ة كانت سيسي�ل دوفلو أحدهما، 
بسبب ع�دم تجانسهما مع رئيس الوزراء 
الجدي�د مانوي�ل فالس "ان للح�زب اليوم 
بني�ة ميت�ة تعط�ي ص�ورة كاريكاتورية 

ومسيسة للبيئة".
وأظه�ر نتائج أحد استط�اع الرأي اجراه 
معهد ايف�وب لحساب مجلة باري ماتش، 
أن 75 باملئ�ة من الذين شملهم االستطاع 
"مست�اؤون" من الرئي�س هوالند الذي لم 
يستع�د شعبيته، ما يجع�ل التحدي كبرا 
لوحدة اليس�ار قبل االنتخاب�ات الرئاسية 

التي ستجري يف 2017.
وكش�ف االستط�اع أيضا أنه ل�و اجريت 
الدورة االوىل من االنتخابات األحد لتقدمت 
مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية 
اليمين�ي املتطرف بف�ارق كبر عى رئيس 
الدولة ورئيس ال�وزراء بحصولها عى 26 
باملئة من نوايا التصويت، وبفارق أقل عن 

نيكوال ساركوزي.
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تظاهرات لبنان: قمع القوات األمنية مستمر

هوالند خيرس حتالفاته

تنسيقيات جديدة من أجل اإلصالح

اعان
تعلن الجمعي�ة التعاونية الخدمية / السيدي�ة عن اجراء مزايدة 
علني�ة للمحات املدرج ادن�اه وفقا الحكام النظ�ام بيع وايجار 
ام�وال وعق�ارات التنظيم�ات التعاونية يف ي�وم السبت املصادف 

2015/9/13 الساعة العارشة صباحا يف مقر الجمعية .
فعى الراغبني باالشرتاك باملزاي�دة مراجعة مقر الجمعية الواقع 
يف مجمع )6( السكني / السيدية لتسديد التامينات البالغة %20 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االع�ان والداللية 

البالغة %2.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد:4444/ش/2015

التاريخ:25 /2015/8
اعان

اىل املدعى عليه/ احمد عبد الباقي محمد  
اقام املدعي  ) يعرب محي الدين عبد الحميد(  
الدعوى   الرشعية   املرقمة 4444/ش/2015  
ضدك تطل�ب فيها ابط�ال القس�ام الرشعي 
مح�ل  وملجهولي�ة    2006 67/م/  املرق�م 
اقامت�ك حسبم�ا ورد برشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس البل�دي  ملنطقة كوت الحجاج 
لذا تقرر تبليغك اعانا   بصحيفتني  محليتني 
يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافع�ة املصادف 2015/9/9 وبعكسه 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
لقايض
حيدر عاشور حيدر
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1434/ب/2015
التاريخ:26 /2015/8

اعان
اىل املدعى عليه/ هيثم هادي جفات  

اق�ام املدع�ي  )اسع�د سيد حس�ن(  الدعوى   
البدائي�ة   املرقم�ة 1434/ب/2015  والت�ي  
يطلب الحكم فيها باسرتجاع كامل بدل البيع 
وقدره 190,000,000 مائة وتسعون مليون 
دينار ، عليه تقرر تبليغك  اعانا   بصحيفتني 
يوميتني بالحضور  امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2015/9/7 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
ستج�ري املرافعة بحقكم غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول.
القايض
ليث جرب حمزة

�������������
محكمة بداءة الزبر

لجنة تثبيت امللكية
اعان

قرار تثبيت العائدية عقار مجدد
بناء عى صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( 
الق�ايض    الش�مال  تسلس�ل /679 منطق�ة 
تثبي�ت امللكي�ة يل / بالتسجيل باس�م  /انور 
ياسني زيدان /  بموجب قرار تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2015/7/26 الص�ادر م�ن لجنة 
تثبيت امللكية ومستن�د اىل احكام املادة )49( 
م�ن قانون /43 لسنة 1981 نعلن هذا القرار 
مدة )ثاثني يوما( وعى من لديه اعرتاض عى 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة محكمة 
االستئن�اف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االع�ان وعند انتهاء املدة وع�دم ورود اشعار 
م�ن رئاس�ة االستئن�اف بوق�وع الطعن عى 
القرار لديها خال املدة املذكورة ستبادر هذه 
الدائ�رة ماحظية التسجيل العقاري يف الزبر 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض
عاء حسني صيهود

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
يف قضاء الزبر
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فقدان

فق�د  مني وص�ل  قبض حكوم�ي صادر من 
بلدي�ة البرصة )امانات( بمبل�غ )400,000( 
باس�م   2012/10/2 يف   )23796( واملرق�م 
)نبي�ل عبد الل�ه عبادي( عى م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
رقم الدعوى : 814/ش/2015

التاريخ / 2015/8/25
تش�كلت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
برئاس�ة   2015/8/25 بتاري�خ  املعق�ل  
الق�ايض السيد مؤيد شمخي جرب الش�اوي 
امل�اذون بالقض�اء باسم الش�عب واصدرت 

قرارها التايل :
املدعي�ة / ذك�رى محم�د حي�در /وكيله�ا 

املحامي خلف الخالدي 
املدعى عليه / جاسم صابر محمد

الق�رار :
ادعت املدعية ان املدعى عليه زوجها الداخل 
به�ا رشع�ا وق�د هجره�ا هج�را متواصا 
من�ذ ع�ام 2009 ولح�د االن  وطلبت دعوته 
للمرافع�ة والحك�م بالتفري�ق للهجر بينهم 
واالط�اع   العلني�ة  الغيابي�ة  وللمرافع�ة 
املحكم�ة ع�ى عق�د ال�زواج املرق�م 2024 
محكم�ة  م�ن  والص�ادر   2001/5/15 يف 
االح�وال الش�خصية يف الب�رصة واملتضم�ن 
زواج املتداعيان ولتقرير الباحث االجتماعي 
املرقم 153/بح�ث/2015 يف 2015/2/19 
لطل�ب  باالستجاب�ة  التوصي�ة  واملتضم�ن 
املدعي�ة والستم�اع املحكم�ة لبين�ة املدعية 
الش�خصية  الت�ي اك�دت الهج�ر املتواص�ل 
للمدعي�ة  علي�ه  املدع�ى  مع�ارشة  وع�دم 
املحكم�ة  ادخ�ال  وبع�د  االزواج  مع�ارشة 
شقي�ق املدع�ى علي�ه عم�ار صاب�ر محمد 
شخص�ا ثالثا  يف  الدع�وى لاستيضاح منه 
ع�ن مصر شقيقه وعدم حضور الش�خص 
الثال�ث رغم تبلغه بكتاب مركز بوب الش�ام 
املدعي�ة  الداء   2015/7/7 يف   513 املرق�م 
اليم�ني املستمعة وفق�ا للصيغة املسطرة يف 
محرض جلس�ة 2015/7/9 وملطالعة نيابة 
االدعاء العام املؤرخة 2015/7/9 املتضمنة 
الطلب باجاب�ة دعوى املدعية ول�دى التامل 
والتدقي�ق تج�د  املحكم�ة ان املدع�ى عليها 
ثبت هج�ره للمدعي�ة هج�را متواصا منذ 
ع�ام 2009 ولح�د االن  دون انقط�اع وهذا 
ما تايي�د بالبينة الش�خصية ويمني املدعية 
املستمعة  وحيث ان الزواج هو عقد النش�اء 
رابط�ة للحياة املش�رتكة والنسل وان الهجر 
يف�رغ عقد الزواج بتلك الرابطة املقدسة من 
محتواه الرشع�ي والقانوني يرض بالزوجة 
رضرا بالغ�ا بتعذر معه االستم�رار بالحياة 
الزوجي�ة ك�ون الهج�ر  يح�رم الزوجة من 
حقها الرشعي الطبيع�ي يف الحياة والسيما 
ان الزوجة  يف عمر صغر ويخىش عليها من 
الفتنة والوق�وع يف املحضور واملعصية عليه 
ق�رر الحك�م بالتفري�ق للهجر ب�ني املدعية 
ذكرى محم�د حي�در واملدعى علي�ه جاسم 
صابر محمد اعتبارا من تاريخ صدور القرار 
واعتب�ار ذل�ك التفري�ق طاقا بائن�ا بينونة 
صغ�رى ال تحل في�ه املدعي�ة للمدعى عليه 
اال بموافقته�ا  وعق�د ومه�ر جديدين وعى 
املدعية االعتداد بالعدة الرشعية البالغة ثاثة 
ق�روء اعتب�ارا من تاريخ صدور ه�ذا القرار 
وان ال تنك�ح زوجا اخر اال بعد انتهاء عدتها 
واكتساب القرار الدرج�ة القطعية وتحميل 
املدعى عليه الرس�وم واملصاريف ولم تحكم 
املحكمة باتع�اب املحاماة لعدم وجود طرف 
راب�ح يف دع�اوى التفري�ق والط�اق وصدر 
القرار استنادا الحكام املواد  43/اوال/2 من 
قانون االحوال الش�خصية و 22 و76 اثبات 
و177  و166  و161  و156   154 وامل�واد  
و203 و300 مرافع�ات مدنية حكما غيابيا 

قابا للتمييز وافهم علنا يف 2015/8/25.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئن�اف صاح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 2014 
نرش فقدان

ق�دم املدع�و حس�ني ع�يل اصغ�ر عبد 
الحمي�د طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم 
فيه�ا نصبه قيما ع�ى شقيقه املفقود 
حسام ع�يل اصغر عب�د الحميد حسني 
الطائي والذي فقد يف طريق بغداد – بلد 
بتاري�خ 12 / 4 / 2006 بع�د ان قامت 
مجموعة ارهابية باختطافه ولم يعرف 
أي يشء عن مصره لحد االن  وهو من 
سكن�ة محافظة ص�اح الدين – قضاء 
بل�د – باب الس�ور لذا ق�ررت املحكمة 
ن�رش الفقدان يف الصح�ف املحلية فعى 
من لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه 

.
القايض
يعرب عيل جاسم
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تنويه

ورد سه�وا باع�ان دع�وة مساهم�ي 
رشكة االسوار للتحويل املايل / مساهمة 
خاصة بحضور اجتم�اع الهيئة العامة 
الرشكة واملنش�ورة بصحيفة املستقبل 
 /  8  /  26 يف   1036 بالع�دد  العراق�ي 

2015 – العبارات التالية :
1 – مناقش�ة زي�ادة راس مال الرشكة 
م�ن 16 ست�ة عرش مليار دين�ار اىل 45 
خمس�ة واربع�ون ملي�ار دين�ار عما 
باحكام امل�ادة ) 55 / اوال ( من قانون 
العب�ارة  وان  الذك�ر  آن�ف  الرشك�ات 
الصحيحة هي 1 – مناقشة زيادة راس 
مال الرشكة من 30 ثاثون مليار دينار 
اىل 45 خمس�ة واربع�ون ملي�ار دين�ار 
عم�ا باحك�ام امل�ادة ) 55 / اوال ( من 
قانون الرشكات آن�ف الذكر لذا اقتىض 

التنويه .
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مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئن�اف صاح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العلم

العدد / 61 / ش /       2015 
إىل املدعى عليه )محمود جاسم محمد( 

م / تبليغ
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة 61 
/ ش / 2015 واملقامة من قبل املدعية 
)سحر ثابت جاسم ( والتي تطلب فيها 
الحك�م بالتفري�ق فيم�ا بينه�ا وبينك 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك علي�ه قررت 
هذه املحكمة تبليغك بالحضور بالنرش 
يف  للحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني  يف 
موع�د املرافعة املوافق / 7 / 9 / 2015 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك أو إرس�ال من ين�وب عنك أو 
إبدائ�ك مع�ذرة مرشوع�ة ت�ربر غيابك 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا .  
القايض عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود /  محمد خلف محمد حمد

للطلب املقدم من قبل زوجتك ) جميله 
حم�اده عبد ( الذي تطلب فيه حجرك 
والختفائ�ك  علي�ك  قيم�ة  ونصبه�ا 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك ل�ذا قررت 
ه�ذه املحكمة بتبليغ�ك بالحضور اىل 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف العلم 
ويف حال�ة عدم حضورك سيتم حجرك 

ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القايض
عبد العليم فيصل عزاوي
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فقدان  

فق�دت مني هوية الطالب )عيل ماجد 
بان�ي ( الص�ادرة م�ن املعه�د التقني 
الب�رصة  فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
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فقدان  
فق�دت الهوية الوزاري�ة الصادرة من 
الرشك�ة  واملع�ادن   الصناع�ة  وزارة 
العام�ة للصناع�ات البرتوكيماوية + 
باج دخول الدائرة   باسم ) فاضل مكي 
رايض(( فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
22\ 9\ 2014 لتسجيل ارقام العقار تسلسل 
1376 محل�ة ال�رشق  باس�م )كري�م جمعة 
كوي�رة ( مج�ددا باعتب�ار حائزا له�ا بصفة 
املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجي�ل العق�اري رق�م )43( لسنة 1971 
قررنا وقف احك�ام قانون التسجيل العقاري 
رقم 43 لسن�ة 1971 قررنا اعان هذا الطلب 
فعى كل م�ن يدعي عاق�ة او حقوق معينة 
ع�ى هذا العقار تقديم م�ا لديه من بينات اىل 
ه�ذه الدائرة خال مدة 30 يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعان وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الساع�ة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعان 
وذلك الثبات حقوق موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيج�ري يف الي�وم املذك�ور له�ذا الغ�رض 
ماحظ التسجيل العقاري يف غماس
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فقدان

فقدت مني  هوية الطالب )نارص ثويني عبد 
السادة( الصادرة م�ن املعهد التقني � برصة 
ف�رع بناء وانش�اءات  ع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان 
فقدت مني هوية غرفة تجارة البرصة باسم 
)حسام فاح عبد الرزاق( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

رقم اإلخطار   563 / 2015
إعان

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي عب�اس احمد حسن  ( املنس�وب إىل مديرية رشطة محافظ�ة البرصة  ملا 
كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/8/3 

ولحد االن   
 وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعان عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعان يف محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك وعند ع�دم حضورك سوف تج�ري محاكمتك غيابيا وتحج�ز أموالك املنقولة 
والغر املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة 
حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 

وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األم�ن الداخ�يل رق�م 17 لسن�ة 2008.
رئيس املحكمة

بي�ان صادر ع�ن رشك�ة األم�اك للتج�ارة واملق�اوالت واالستثمارات 
العقارية والسياحية والوكاالت التجارية والنقل والصناعات امليكانيكية  

)مساهمة خاصة( رأسمالها )5,500,000,000( دينار
إىل/ الس�ادة مساهمي رشكة األماك للتجارة واملقاوالت واالستثمارات 
العقارية والسياحية والوكاالت التجارية والنقل والصناعات امليكانيكية  

)مساهمة خاصة(املحرتمون
م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استن�ادا ألحكام قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997 النافذ وتنفيذا 
لق�رار مجل�س اإلدارة املتخذ بالجلس�ة املرقم�ة )41( املنعقدة بتاريخ 
2015/5/6 ، تق�رر دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئ�ة العامة للرشكة 
يف تم�ام الساع�ة )5( مساءا من يوم)االحد(  املواف�ق 2015/9/20 يف 
مدين�ة نوارة االماك السياحي الرتفيهي الكائن يف كرباء / ناحية الحر 
- الكمالي�ة قرب محط�ة كهرباء رشق كرب�اء ، ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني لاجتماع يؤجل إىل يوم )االحد( املوافق 2015/9/27 

يف نفس الزمان واملكان املحددين ملناقشة جدول األعمال أدناه :
1. مناقش�ة الحسابات الختامي�ة للرشكة وتقرير مراق�ب الحسابات 

للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 واملصادقة عليها .
2. املصادق�ة عى التقرير السنوي ملجل�س اإلدارة للسنة املالية املنتهية 

يف 2014/12/31.
3. مناقشة معالجة الخسائر من االحتياطيات.

4. مناقش�ة موضوع التسويات القيدية من حساب املخزون وتحويلها 
اىل حساب استثمارات طويلة االجل .

5.   تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2015 .
6. ب�راءة ذمة رئيس وأعض�اء مجلس اإلدارة للسن�ة املالية املنتهية يف 

. 2014 /12/31
7. مناقش�ة زيادة رأسمال الرشكة وفقا ألحك�ام املادة )55/أوال( من 

قانون الرشكات النافذ .
راجني حضوركم اصالة يف الزمان واملكان املحددين أعاه أو إرسال من 
ين�وب عنكم من املساهم�ني بموجب صك إناب�ة أو وكالة مصدقة من 
كات�ب العدل مع تقدي�م شهادة األسهم التي يحملونه�ا إنابة أو وكالة 
إىل مركز الرشكة قبل ثاثة أيام من املوعد املحدد لعقد االجتماع لغرض 

تدقيقها أو التأكد من صحتها .
ماحظة :

تت�م مراجعة مقر الرشكة الكائن يف كرباء / شارع املجمعات / عمارة 
الجوه�رة – الطابق الثالث الست�ام صكوك اإلنابة ونسخة من الكراس 

املتضمن التقرير السنوي والحسابات الختامية مع التقدير .
عيل احمد نعمة الوكيل
رئيس مجلس اإلدارة

المجمعرقم المحلالصنفت

1306محل نجاره1

1676محل العاب اطفال2

1756كشك نداف3

96محل العاب الكترونية4

1256محل موبايل5

156غذائية6

1316فرن صمون7

1506محل كماليات8

1516مغذائية9

كماليات10
10  
15   

7

رئيس مجلس االدارة 
عاء عبد املني خضر

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ن�أى الفاتيكان بنفس�ه عن طلب دول�ة فلسطني رفع علم�ي الدولتني 
املراقبت�ني يف مقر االمم املتحدة، مش�راً اىل ان ذل�ك مخالف "لاجراءات 
املطبق�ة" يف االمم املتح�دة.ويف بيان سعت دول�ة الفاتيكان بلباقة لعدم 
ارشاكه�ا يف املب�ادرة الفلسطينية الت�ي قد تثر املزيد م�ن االستياء لدى 
ارسائي�ل التي اعربت ع�ن استيائها العرتاف دول�ة الفتيكان يف حزيران 
ب�"دول�ة فلسط�ني" م�ن خال توقي�ع اول اتف�اق ثنائي م�ع السلطة 
الفلسطينية.وم�رشوع ق�رار فلسط�ني يرم�ي اىل رفع علم�ي الدولتني 
اللتني تتمتعان بصفة مراقب - فلسطني والفاتيكان- فوق مقر املنظمة 
الدولي�ة اىل جان�ب الدول االعضاء.وج�اء يف بيان ن�رشه الفاتيكان "ان 
الك�ريس الرسويل ال يعرتض ع�ى تقديم مرشوع ق�رار مماثل" النه "ال 
يح�ق الي دولة عضو او مراقبة" االعرتاض ع�ى هذه الخطوة.واضاف 
ان "االج�راءات املتبعة واالعراف املتفق عليها يف االمم املتحدة منذ 1945 
تقيض برفع اعام الدول االعضاء فقط فوق مقر ومكاتب االمم املتحدة".

واك�د الفاتيكان انه سيحرتم ق�رار املنظمة الدولية "اي�ا كان".وافادت 
مصادر مطلعة انه تم الت�داول يف نيويورك قبل ايام بمذكرة دبلوماسية 
م�ن دول�ة الفاتيكان تؤكد انها ال تن�وي بتاتا دعم الن�ص الفلسطيني.

وقال�ت وكال�ة اي ميديا املتخصص�ة يف قضايا الفاتيك�ان ان "الكريس 
الرسويل بهذا البيان اراد توضيح موقفه لكي ال ييء اىل دولة فلسطني".

لك�ن البيان يهدف ايض�ا اىل ارضاء ارسائيل يف ح�ني ان البابا فرنسيس 
سيخاطب الش�هر املقبل اىل الجمعي�ة العامة لامم املتحدة خال زيارته 
لكوبا والوالي�ات املتحدة.وبالنسبة اىل منظمة التحرير الفلسطينية فان 
االتف�اق الثنائي املوقع يف حزيران يجعل من الفاتيكان البلد ال136 الذي 
يع�رتف بدول�ة فلسطني.ول�دى االعان ع�ن االتفاق منتص�ف ايار رأت 
ارسائيل ان مثل هذا االعرتاف "ال يدفع بعملية السام".ويتبع الفاتيكان 
دبلوماسية حساسة للحفاظ عى التوازن وعى عاقات ودية مع كل من 

ارسائيل والسلطة الفلسطينية.

الفاتيكان ينأى بنفسه عن علم 
فلسطني

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قال�ت الرشطة الفرنسي�ة، أمس السبت، إنها الق�ت القبض عى رجلني 
رسق�ا خزائن من غ�رف يف 12 م�ن الفن�ادق الفرنسية الفاخ�رة وذلك 
بتقمصهم�ا هوي�ات سائحني خليجي�ني الستهداف ه�ؤالء السائحني.

وقال�ت الرشط�ة إن اللص�ني كان�ا يستخدم�ان ازميا وسماع�ة طبية 
لفت�ح الخزائن.ووقعت الرسق�ات يف فنادق فاخ�رة يف كل ارجاء فرنسا 
م�ن العاصمة باري�س اىل نيس اىل غرهما م�ن املدن.وقالت الرشطة إن 
اللصني كانا يستدالن اوال اىل الغرف التي يشغلها السائحون الخليجيون 
يف هذه الفنادق، ثم يقومان بانتحال شخصياتهم للحصول عى مفاتيح 
الغ�رف من ادارات الفنادق مدعيني انهم�ا فقداها.بعد ذلك، كان االثنان 
يستخدم�ان سماع�ة طبية للتأكد م�ن أن الغرف خالية م�ن شاغليها، 
ثم يدخان ه�ذه الغرف ويستخدمان ازميا القت�اع الخزائن التي كانا 

يضعانها يف حقيبة ويخرجان بكل هدوء.
وقالت الرشطة إن اللصني اللذين يبلغان من العمر 56 و31 عاما اعتقا 
يف اح�د فن�ادق مدينة سان�ت اتيان وس�ط فرنسا يف الراب�ع والعرشين 
من الش�هر الحايل بعد ان تم التعرف عليهم�ا من خال ارشطة مصورة 
لرسق�ة سابقة.ونقلت وكال�ة فرانس برس عن اذاع�ة RTL الفرنسية 
قوله�ا إن الرشطة عثرت بحوزة اللصني عى مجوهرات ومابس فاخرة 
وعمات اجنبية معظمها خليجية تبلغ قيمتها 80 الف يورو.كما عثرت 
الرشط�ة بحوزتهما عى 20 مفت�اح الكرتوني لغ�رف فندقية وسماعة 

طبية ومطرقة وازميل.

فرنسا تعتقل »لصوص« أثرياء اخلليج!



 الزبيدي: صيانة الطائرات داخل العراق ستوفر أمواال كبيرة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصرف الرافدين، امس السبت، عن استرجاع عش�رات 
الملي�ارات التي كانت مسربة الى السوق العامة ويتم تش�غيلها 

من قبل بع�ض الجهات 
ملتوية.وق�ال  وبط�رق 
المص�رف  ع�ام  مدي�ر 
بيان  الحسني في  باسم 
إن “مص�رف  صحف�ي، 
م�ن  تمك�ن  الرافدي�ن 
عش�رات  استرج�اع 
المسرب�ة،  الملي�ارات 
والتي كان يتم تشغيلها 
بط�رق ملتوي�ة من قبل 

بعض الجهات”، مش�يرا إلى أنه “تمت السيطرة على تلك اموال 
بي�ن محاوالت اختالس عبر صكوك او عبر تش�غيل تلك المبالغ 
بص�ورة مخالف�ة للسياق�ات القانونية”.وأض�اف الحسني ان 
“هن�اك بع�ض الجهات تضغط بط�رق رخيص�ة للحصول على 
مكاسب وتسهيالت مصرفية خ�ارج اطار الضوابط القانونية، 
ب�ل واحيانا ع�دم حصول هذه الجهة او تل�ك على قروض يدفع 

بعضهم للتشهير بعمل المصرف”.

مرصف الرافدين يعلن استعادة 
املليارات من األموال املرسبة

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أكد وزير النقل باقر جبر الزبيدي 
أن إدام�ة وصيان�ة الطائ�رات داخل 
الع�راق سيوفر أم�واال كثيرة كانت 

تعطى لشركات أجنبية.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة النق�ل أن” 
وزي�ر النقل باقر الزبيدي زار شركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة بمطار 
بغداد الدولي وعقد اجتماعا حضره 
كل من مدي�ر عام الش�ركة ومدراء 
األقسام والش�عب وبعض الطيارين 
والمهندسين حي�ث تناول االجتماع 
عدة أم�ور منها كيفي�ة دعم شركة 
الخطوط الجوية العراقية من خالل 
المتخصص  الك�ادر  توفي�ر وتهيئة 
وكذلك دع�م القسم الفن�ي وشعبة 
الهندس�ة في الش�ركة باعتباره من 
األقس�ام المهم�ة والحيوي�ة الت�ي 
الجوي�ة  الخط�وط  عليه�ا  ترتك�ز 

العراقية “.
االجتم�اع  ان”  البي�ان  وأض�اف 
تطرق إلى إدام�ة وصيانة الطائرات 
حص�راً في داخ�ل الش�ركة بالعراق 
ألن�ه يوفر األموال الت�ي كانت تدفع 
إلى الش�ركات األجنبي�ة إضافة إلى 
ان�ه يوفر الوقت والجه�د بعد أن تم 
تجرب�ة } 3 { فحوص�ات للطائ�رات 
ومتوسط�ة  كبي�رة  سع�ة  ذات 
وصغي�رة كم�ا تطرق�وا إل�ى إلي�ة 
السيط�رة والصيانة  أنظمة  تحديث 
والتش�غيل الجديدة التي تخدم عمل 
طائ�رات الش�ركة وف�ق متطلب�ات 
وجه�ة  وكذل�ك  األورب�ي  االتح�اد 
الوزي�ر بدراسة الع�روض المقدمة 

م�ن قب�ل الش�ركات المختص�ة في 
الصيان�ة ومراقبة األداء والتش�غيل 

واختيار أفضلها “.
وأم�ر الوزي�ر “بتقيي�م وتكريم 
الذين ينج�زون إعمال  المهندسي�ن 
متميزة ووجهة بتوفير كادر هندسي 

إضاف�ي وحس�ب حاجة الش�ركة”.
واستمع الوزير إل�ى “شرح مفصل 
م�ن قبل مدير عام الش�ركة وبعض 
المهندسي�ن والطياري�ن إل�ى واقع 
الخدم�ات التي تقدمه�ا للمسافرين 
الكرام وبعض المعوقات التي قد أمر 

بوض�ع الحلول المناسبة لها فوراً”.
ومن�ح الوزير” عجلتي�ن إلى القسم 
الفن�ي نظ�راً لحاجتها ف�ي الساحة 
والم�درج النجاز اإلعم�ال الخاصة 

بالقسم الفني”.
ووجهة الزبيدي “أقسام الشركة 

بتقديم دراساته�م وطلباتهم والتي 
من شأنها أن تط�ور عمل الخطوط 
ف�ي  وتص�ب  العراقي�ة  الجوي�ة 
مصلحتها ووع�د بدعمها وتنفيذها 
وتذلي�ل كل المعوق�ات الت�ي تعي�ق 

عملهم”.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة ذي ق�ار، أمس 
السب�ت، ع�ن موافق�ة وزارة النفط 
على إنش�اء جس�ر الرفاع�ي الكبير 

ضم�ن حدود حقل الغ�راف النفطي، 
مشيرًة الى أن الجسر سيربط جانبي 
الزحام�ات  م�ن  وسيقل�ل  القض�اء 

المرورية.
وقال النائب األول للمحافظ عادل 

الدخيل�ي ، إن »وزارة النف�ط وافقت 
عل�ى مش�روع الحكوم�ة المحلي�ة 
بإنش�اء جسر الرفاع�ي الكبير الذي 
يقع ضم�ن الرقعة الجغرافية لحدود 

حقل الغراف النفطي«.

وأضاف الدخيلي، أن »المش�روع 
سيح�ال إلح�دى الش�ركات المحلية 
لتنفيذه«، مبين�اً أن »الجسر سيربط 
جانب�ي القض�اء ببعضهم�ا ويقل�ل 

الزحامات المرورية في القضاء«.

ويع�د قض�اء الرفاع�ي )80 ك�م 
شمال الناصرية( م�ن اكبر األقضية 
مساح�ة ف�ي ذي ق�ار بع�د قض�اء 
الناصري�ة، ويتوسط�ه نه�ر الغراف 

الذي يفصل القضاء إلى نصفين.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة والمع�ادن ع�ن تش�كيل لجنة فنية 
مش�تركة مع وزارة الكهرباء بهدف زيادة كفاءة وتحسين اداء 

عمل الواح الطاقة الشمسية .
وق�ال مدي�ر مرك�ز اإلع�الم والعالق�ات العامة ف�ي مركز 
ال�وزارة عبد الواح�د الش�مري, ان “هذه اللجنة الت�ي يترأسها 
مدير مش�روع الطاقات المتجددة ف�ي وزارة الكهرباء ستتولى 
مهمة زيادة كفاءة وتحسين اداء عمل الواح الطاقة الش�مسية 
المنتج�ة في شركة المنص�ور العامة احدى الش�ركات التابعة 
للوزارة وزي�ادة العمر الزمن�ي لعمل اللوح الش�مسي المصنع 
في الش�ركة المذكورة ليصل وحس�ب الدراسة الموضوعة الى 
) 70( سنه عم�ل وبنفس الكفاءة اضافة الى تقليل المفقودات 
من طاقة اللوح الش�مسي اثناء تعرضه لحرارة الشمس العالية 
الت�ي تصل في بعض االحيان ال�ى )80 ( درجة مئوية ما يؤدي 

الى فقدان نسبة عالية من طاقة اللوح “.
يذك�ر ان شرك�ة المنصور العام�ة تمتلك ومنذ ع�ام 2011 
معمال متكامال النتاج وتجميع الواح الطاقة الش�مسية بطاقة 

)3 ( ميكاواط ايطالي المنشأ .

الصناعة تشكل جلنة مشرتكة مع الكهرباء 
لزيادة كفاءة أداء ألواح الطاقة الشمسية وزيـر الـنـقـل يـفـتـتـح مـشـروع »تـكـسـي بـغـداد« رسـمـيـًا

ذي قار تعلن املوافقة عىل إنشاء جرس الرفاعي الكبري

املثنى تستأنف العمل بمرشوع »جممع اجلوادين« االستثامري
   المثنى/المستقبل العراقي

أعلنت هيئة االستثمار في محافظة 
المثن�ى، ام�س السبت، ع�ن استئناف 
الجوادين االستثماري،  العمل بمجمع 
وس�ط مدين�ة السم�اوة، بع�د تعث�ر 
العم�ل في�ه  ألكثر م�ن ثالث�ة اشهر، 
فيما اشارت ال�ى ان الكلفة اإلجمالية 
للمش�روع تصل الى 29 مليون دوالر، 
اك�دت ان المش�روع يتضم�ن بناء 50 
شقة وبم�دة تنفيذية تص�ل الى ثالث 

سنوات.
وقال رئي�س هيئة استثمار المثنى 
ع�ادل الياس�ري ، إن “المثن�ى الي�وم 
مجم�ع  مش�روع  بتنفي�ذ  باش�رت 
 50 االستثم�اري وبواق�ع  الجوادي�ن 

شق�ة سكني�ة و275 مح�اًل تجاري�اً” 
مؤك�داً أن “رأسم�ال المش�روع يصل 
وبق�درة  دوالر،  ملي�ون    29 ال�ى 
عام�اًل”.   550 ال�ى  تص�ل  تش�غيلية 

“مش�روع  أن  الياس�ري،  واض�اف 
الجوادي�ن االستثم�اري تع�رض ال�ى 
تلكؤ في العمل وذلك بسبب التقش�ف 
المالي الكبير ال�ذي رافق المحافظات 

العراقية وبخاص�ة المثنى، ولعل مدة 
توقفه دام�ت ثالثة أشه�ر ليتم اليوم 
االستمرار في السع�ي إلكماله بوقته 
المح�دد لتص�ل نسبة انج�ازه الى 20 
%”، مشيراً الى أن “مجمع الجوادين، 
يضم محاالً ومخ�ازن وشققاً سكنية 

ومكاتب  ومكون من ثالث طوابق”. 
م�ن جهت�ه، ق�ال مدي�ر مش�روع 
الجوادين االستثماري علي جاسم عبد 
، أن “شركة ه�الل البصرة للمقاوالت 
البحرية والنقل  والتجارة والخدم�ات 
الع�ام، ه�ي صاحب�ة االستثم�ار في 
مش�روع مجمع الجوادي�ن” الفتاً الى 
ان “م�دة تنفي�ذ المش�روع هي ثالث 

سنوات”.
وأوض�ح عبد، ان�ه “سيتم انش�اء 

90 مح�اًل مع 25 شق�ة سكنية ضمن 
الطاب�ق األول للمجم�ع، فيما يتضمن 
الطابق الثاني 25 شقة وبمساحة 120 
م2،  م�ع مراع�اة الحداثة ف�ي عملية 
البن�اء”، الفت�اً الى أن “وج�ود عمالة 
محلية من ابناء المحافظة تقدر بأكثر 
من 50 عامالً ونتوقع ارتفاع العدد الى 

300 عامل عند ارتفاع وتيرة العمل”.
يذك�ر أن محافظ�ة المثن�ى أعلنت 
عن عدد من المشاريع ضمن موازنتي 
 ،2015 الحال�ي  والع�ام   2014 ع�ام 
عل�ى ان تستكمل تلك المش�اريع التي 
تض�م مبان�ي سكنية والبن�ى التحتية 
وتأهيل بحيرة س�اوة )17 كم جنوبي 
السماوة(، فضالً عن انشاء مستشفى 

الماني في السماوة يضم 400 سرير.

التجارة تسلم سيارات للوكالء إليصال 
»التموينية« إىل املنازل

استثامر بغداد تفتتح مستشفى القمة 
التخصيص بكلفة ثامنية مليارات دينار

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التج�ارة م�الس محمد عب�د الكريم إج�راءات 
لتسهيل تسليم وك�الء المواد الغذائية في بغ�داد والمحافظات 
سي�ارات بالتقسي�ط المريح لغرض إيصال المف�ردات الغذائية 

للمواطن العراقي الى مسكنه.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن “ وزير التجارة، وجه الشركة 
العامة لتجارة السيارات بتوريد سيارات حوضية لوكالء المواد 
الغذائي�ة في بغداد والمحافظات تجهز له�م بالتقسيط المريح 
لغ�رض االستفادة منها في قي�ام الوكالء بتجهي�ز المواطنين 
بالمف�ردات الغذائية الى مساكنهم وفق خطة جديدة تقوم على 
تجهيز المواطنين في منازلهم بع�د توفير السيارات الحوضية 
ل�كل وك�الء الم�واد الغذائية”.وأش�ار البي�ان ال�ى” ان تجهيز 
السي�ارات للوك�الء يأتي في إط�ار خطة االص�الح التي أعدتها 
ال�وزارة تماشياً م�ع االصالحات التي أعدته�ا الحكومة لتنفيذ 
مطالب المتظاهرين، وكذلك تسهيل اجراءات تسليم المواطنين 
للحص�ة التموينية التي تش�وبها بعض التعقي�دات بسبب تلكؤ 
بع�ض الوكالء وفساد البع�ض االخر ممن يقوم�ون باستبدال 
المف�ردات الغذائية بأخرى رديئة أو م�ن مناشئ غير رصينة”.
وأك�د وزي�ر التج�ارة إع�داد خط�ط واج�راءات للوق�وف على 
التجاوزات التي يقوم بها بعض الوكالء وأمناء المخازن لغرض 

وضع اليد عليها واتخاذ اجراءات قانونية للحد منها”.

     بغداد/المستقبل العراقي

 افتتحت هيئة استثمار بغداد، أمس السبت، مستشفى القمة 
التخصصي بتكلفة اجمالية نحو ثمانية مليار دينار.

وق�ال رئيس الهيئة شاكر الزاملي ، إن “هيئة استثمار بغداد 
رعت مش�روع مستش�فى القمة التخصصي، الذي تم افتتاحه 
مساء أمس الجمعة، من أجل النهوض بالواقع الصحي والعلمي 
وقيام مستشفيات تخصصية تخدم أكبر شريحة من المواطنين 
وتق�دم خدمة طبية عالية مع استخ�دام أفضل األجهزة الطبية 

التشخيصية والعالجية”.
وأضاف الزاملي أن “المستش�فى تقع على مساحة 630م2 
بواق�ع سبعة طواب�ق مع سرداب بمساح�ة إجمالية 3000 م2 
وبطاق�ة استيعابي�ة تصل إلى 50 سرير، ويش�مل التخصصات 
الطبي�ة )جراح�ة األن�ف واألذن والحنج�رة وجراح�ة ال�رأس 
والعن�ق(”، مبين�ا ان “كلف�ة المش�روع بلغت ثمان�ي مليارات 

دينار”.
وأوض�ح أن “الطاب�ق األول م�ن المستش�فى يحتوي على 
عي�ادات وصالة عمليات في حين تحتوي الطوابق األخرى على 
صال�ة عمليات وغرف للمرض�ى، بينما يحت�وي السرداب على 
غ�رف ومخ�ازن ومطبخ ومذخر وغ�رف خدمات، أم�ا الطابق 
األرض�ي فيحتوي عل�ى عي�ادات وصال�ة استقب�ال وصيدلية 

ومختبر وغرف لألشعة والسونار”.
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جامعة واسط تنظم حفل خترج متطوعي احلشد الشعبي
   واسط/ المستقبل العراقي

نظم�ت جامع�ة واسط, حف�ل تخرج 
الدفعة األولى لمتطوعي الحش�د الشعبي 
م�ن الطلب�ة واألسات�ذة والموظفين بعد 
التدري�ب عل�ى األسلح�ة  أكماله�م م�دة 

والفنون القتالية.
وبحس�ب بيان للجامعة, ف�ان” الحفل 
تضم�ن العدي�د م�ن الفعالي�ات الرياضية 
والمسير العسكري وفعالية الهرم البشري 
وفرقة حظيرة مداهمات قتالية ، وفصيل 
مش�اة متمك�ن ومب�دع ، والتدري�ب على 
 )RBG(�أسلحة الكالشنكوف  وس�الح ال

وال )BKC( فض�ال ع�ن تلق�ي المتدربين 
محاضرات تعبوية وعقائدية”.

وقال رئي�س جامعة واس�ط  الدكتور 
عبد الرزاق احمد النصيري, ان “تخرج هذه 
الدفعة يأتي استجاب�ة لدعوات المرجعية 
الدينية الرشيدة بضرورة القيام بالتدريب 
العسك�ري خ�الل م�دة العطل�ة الصيفية 
على األسلحة والفن�ون القتالية ومهارات 
الدف�اع عن النفس دعم�اً لألجهزة األمنية 
والحش�د الش�عبي في التص�دي لإلرهاب 

التكفيري”.
وأض�اف, أن “المتدربي�ن نف�ذوا ف�ي 
اليوم قب�ل األخير لل�دورة فعالي�ة الرمي 

بالرص�اص الح�ي بمختل�ف األسلحة في 
ميدان الرم�ي ، وقد كان�ت النتائج مبهرة 
وأصب�ح المتدرب�ون عل�ى جاهزية كبرى 
لمقاتلة عصابات داعش التكفيرية”, داعيا 
المتدربي�ن أن يكونوا على أهبة االستعداد 

لالنخراط بسرايا الحشد الشعبي”.
بال�روح  الجامع�ة  رئي�س  وأش�اد 
المعنوي�ة والقتالي�ة للمتطوعي�ن الذي�ن 
أرض  ع�ن  للدف�اع  استعداده�م  أعلن�وا 
الوط�ن والمقدس�ات، مثمن�ا دور هيئ�ة 
وقي�ادة  واس�ط  ف�ي  الش�عبي  الحش�د 
شرط�ة المحافظة الت�ي ساهمت بتدريب 

المتطوعين من منتسبي الجامعة.

النفط ختفض حصة الكاز للمولدات األهلية يف أيلول املقبل
  بغداد/المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة النف�ط، امس 
السب�ت، تخفي�ض حص�ة مداة 
للمولدات األهلية لش�هر  الك�از 
 »kv»�أيلول المقبل إلى 20 لتر لل
إل�ى  السب�ب  عازي�ة  الواح�د، 

انخفاض معدالت الحرارة.
وقال مدير عام شركة توزيع 
الوزارة  النفطي�ة في  المنتجات 
عل�ي الموس�وي ، إن »ال�وزارة 
قررت تخفيض حصة المولدات 
األهلي�ة من م�ادة الكاز لش�هر 
 kv �أيلول المقبل إل�ى 20 لتر لل

الواحد«.
أن  الموس�وي،  وأض�اف 
»قرار التخفيض جاء النخفاض 

مع�دالت الح�رارة ف�ي الش�هر 
أب  بش�هر  مقارن�ة  المقب�ل 
الجاري وتموز الماضي«، مؤكدا 
أن »ال�وزارة أوف�ت بالتزاماتها 
بتجهيز المول�دات بحصتها من 

الكاز رغ�م الظروف االقتصادية 
واألمنية«.

المتحدث  أك�د  م�ن جانب�ه, 
باس�م ال�وزارة عاص�م جه�اد، 
أن »ال�وزارة ستق�وم بمراجعة 

شامل�ة لحص�ص منت�ج الك�از 
الموزعة للوزارات ودوائر الدولة 

من خالل مراجعة الكشوفات«.
وق�ال جه�اد ، إن »ال�وزارة 
ق�ررت إعادة النظ�ر بالمنتجات 
التي توزع للوزارات لغض تقليل 
اله�در والحد م�ن استغالله من 

قبل بعض ضعاف النفوس«.
وكان�ت وزارة النفط أعلنت، 
الثالثاء )23 حزيران 2015(، عن 
زيادة حص�ة المول�دات األهلية 
 »KV« من الك�از إلى 25 لتر لكل
خ�الل شه�ر أب، فيم�ا طالب�ت 
أصحاب تل�ك المولدات بااللتزام 
ف�ي ساع�ات التجهي�ز المقررة 
وضعته�ا  الت�ي  وبالتسعي�رة 

مجالس المحافظات.

الديوانية تضع احلجر األساس
لـ»دريم الند«

   الديوانية/المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة الديواني�ة، وض�ع حج�ر األساس لمش�روع )دريم الند 
الديواني�ة(، االستثم�اري، وفيم�ا أوضحت أن المش�روع يع�د من اكبر 
المش�اريع الترفيهية والسياحية في الف�رات األوسط، أكدت أنه سيوفر 
فرص عمل آلالف العاطلين من الش�باب.وقال محاف�ظ الديوانية، عمار 
المدني، في كلمة ألقاها خالل حفل وضع حجر االساس لمش�روع دريم 
الن�د الديوانية ، إن “الحكومة المحلية تمكنت عل�ى الرغم من التحديات 
والعقبات من تخطي الصعاب وتحقيق ميزة تنافسية كسبت من خاللها 
ثق�ة المستثمري�ن”، الفتاً الى أن “مش�روع )دريم الن�د الديوانية(، يعد 
اكبر مش�روع استثماري ترفيهي تجاري سياحي في الفرات األوسط”.

واش�ار المدني، الى أن “دريم الند سيسهم بش�كل كبي�ر برفد االقتصاد 
المحل�ي في المحافظ�ة، باستقطاب ع�دد كبير من سي�اح المحافظات 
المج�اورة، كما أنه سيوفر ف�رص عمل لآلالف م�ن العاطلين خصوصاً 
الخريجين والش�باب”، مؤك�داً “استعداد حكومته لتقدي�م كافة وسائل 
الدع�م واإلسناد من أج�ل نجاح المش�روع وإنجازه في سقف�ه الزمني 
المحدد”.وكان�ت حكوم�ة الديوانية خصصت أرض�اً بمساحة 80 دونماً 
بمح�اذاة نهر الديوانية وس�ط مركز المدينة، الى شرك�ة إعمار المدينة 
االستثماري�ة للتجارة المحدودة، لتنفيذ مش�روع )دريم الند الديوانية(، 
الذي تبلغ كلفته اإلجمالية 30 مليار دينار.يذكر أن إدارة الديوانية، وقعت 
في،)العشرين من نيسان 2014 المنصرم(، عقداً إلقامة أول وأكبر مطار 
شح�ن جوي ومنطقة صناعي�ة ومخزنية في منطقة الش�رق األوسط، 
وف�ي حين أكدت حصولها على موافق�ة وزارة النقل على إقامة منطقة 
حرة وإخراج كمركي مكملة لمشروع المطار، أكدت أن المطار يمكن أن 
يعوض المحافظة عن النفط، للنهوض بالقطاعين االقتصادي والتجاري 
فيها واإلسهام في تش�غيل آالف الش�باب العاطلين ع�ن العمل.كما أعلن 
محافظ الديوانية، عمار المدني، في،)الثالثين من آب المنصرم(، موافقة 
مجل�س الوزراء عل�ى إقامة مطار مدن�ي بالمحافظ�ة،)180 كم جنوب 
العاصم�ة بغ�داد(، مؤك�داً أن إدارة المحافظة ستطرح المش�روع أمام 

االستثمار األجنبي، وتفرض شروطاً على نوعية الشركات المتقدمة.

ً



وأخرياً وصلت حزمة االصالحات السياسية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي لفك ش�فرة املشهد السيايس الذي يش�وبه الفساد، حيث لم تعد 
الب�الد ق�ادرة عىل تحم�ل فقدان مليارات ال�دوالرات يف وقت تكاف�ح فيه خطر 

التنظيمات االرهابية يف ظل انخفاض أسعار النفط.
لذل�ك جاءت دع�وة الرئيس العبادي املدعوم�ة من املرجعي�ة الدينية ومن قبل 
الش�ارع العراقي لتكون أقوى هزة يف عمر النظام الس�يايس يف العراق منذ عام 
2003 وخصوص�ا بعد أن تكش�فت الحقائق عن حجم ما فق�د البلد من أموال 
تقدر ب� 350 مليار دوالراً منذ ذلك العام وهو ما وضع البالد ضمن أسوء الدول 

عىل قائمة مؤرش الشفافية.
لك�ن تبقى املفاجئات تتصدر س�احة الحدث؛ وخصوص�اً عندما تصل قرارات 
االصالح إىل مواقع حساس�ة يف الدولة، وخصوصاً األمنية منها، بمعنى آخر أن 
االنظ�ار توجهت نحو التطورات الهائلة يف اتس�اع حزمة االصالحات التي كان 
من تداعياتها قرار اللجنة النيابية التي قدمت تقريرها حول ما يخص س�قوط 
مدينة املوصل بيد تنظيم "داعش" والذي ورد فيه اتهام رئيس الوزراء العراقي 

السابق نوري املالكي وقادة عسكريني ومحليني بالحادثة.
إذ ان املؤسس�ة األمنية تعد الالعب الرئيس يف املشهد السيايس العراقي؛ وتشهد 
انقس�امات ب�ني الحكومة والكتل السياس�ية ح�ول املناصب. ومن ش�أن هذا 

التح�دي، أّن يوجه البلد باتجاه�ني األول: الوصول اىل اتفاقات معينة من خالل 
تفاوض العبادي مع قادة الكتل السياس�ية من أجل ايصال البالد اىل بر األمان، 
أما االتجاه الثاني فهو االنحدار بالعملية السياسية وبطبيعة الحال سينعكس 

ذلك عىل االوضاع األمنية.
فع�ىل بعد كيلومرتات م�ن العاصمة بغ�داد تواجه الحكوم�ة العراقية تحديها 
األكرب من قبل تنظيم "داعش". ويش�مل ذل�ك االنتهاكات الصارخة التي يقوم 
بها التنظيم بحق األهايل. وس�يتطلب من الحكوم�ة اتخاذ مزيداً من اإلجراءات 
األمني�ة والسياس�ية، وكالهم�ا يمثل تحدي�اً. لذلك تأتي أهمي�ة االصالحات يف 
املؤسس�ة األمنية م�ن أهمية املصلحة الرئيس�ية للبالد يف خض�م تفاقم خطر 
االره�اب. وه�ذا يعتمد عىل مس�اعدة الرئي�س العبادي عىل النه�وض بمهمته 

اإلصالحية من دون خنق املرشوع االصالحي.
ومن�ذ اطالق حزمة االصالحات تبنى الربمل�ان والحكومة التغيري، إال أن وزارتي 

الدفاع والداخلية وبقية املؤسس�ات األمنية تبق�ى الالعب املحوري حيث بقيت 
ديناميكيتها غري واضحة املعال�م أمام ملف االصالحات. وعىل الرغم من وجود 
وزيري دفاع وداخلية رسميني، تشري املعطيات اىل ان الضغوط السياسية تدخل 
بقوة يف التوصل إىل اتفاقات فاعلة حول املواد املتعلقة باملؤسس�ة األمنية. وهو 
ما اعتربه محللون أن األمر خارج عن س�يطرة العبادي مع وجود حاجة ملحة 
اىل األمن.وعن�د الحديث عن اصالح املؤسس�ة األمنية إنما هو من أجل االصالح 
ومن أجل بناء جيش منظم وفق بصرية قيادية تتماىش مع األهداف السياسية، 
وتحويل االصالحات اىل انتصار اسرتاتيجي. ويبدأ ذلك بقدرة القيادة السياسية 
ع�ىل التعامل مع املل�ف األمني بكفاءة عالية، ألن ضمان أمن واس�تقرار البالد 
يعتم�د عىل تأمني هذه املؤسس�ة من أي خروقات. لذل�ك أصبح من الرضوري 
أن تشمل االصالحات املؤسس�ة العسكرية وعىل املستويني القريب والبعيد، لذا 

ينبغي مراعاة ما ييل:

- إعادة تش�كيل القوات املس�لحة وهيكلة القيادة العسكرية وصياغة برنامج 
لألمن القومي.

- تدريب وحدات الجيش العراقي حسب االصناف.
- بناء الثقة بني القيادات السياسية وبني املؤسسة العسكرية.

- مراجعة س�جالت وزارتي الدفاع والداخلية وباقي املؤسسات األمنية لتحديد 
من هم مؤهلون للخدمة.

- تعي�ني قادة ج�دد يتمتعون باملصداقي�ة واملهنية، ونرش الجي�ش وفق ماهو 
مطلوب من مهام.

- التعام�ل م�ع املجموعات املس�لحة وفق القوان�ني الدس�تورية بحيث يمكن 
دمجها يف القوات املسلحة.

- بناء كل من وكالة االس�تخبارات واملخابرات داخل كل مؤسس�ة أمنية بشكل 
مهني احرتايف.

ان العراق اليوم يمر بمرحلة أمنية خطرية بس�بب طبيعة العالقة بني الس�لطة 
السياس�ية وبني املؤسس�ة األمنية، لذلك يجب أن تدخل اإلصالحات التي تبناها 
رئيس الوزراء العراقي حيز التنفيذ، من أجل ضمان اسرتاتيجية بناء الدولة. ويف 
نفس الوقت فان االس�تيالء عىل الس�لطة من قبل العسكر سيوصف باالنقالب 

عىل املسرية الديمقراطية يف البالد.

األخ�الق هي عن�وان الش�عوب وقد حث�ت عليها 
جميع األديان ونادى بها املصلحون فهي أس�اس 
الحضارة ووس�يلة للمعاملة بني الناس واألخالق 
دور كب�ري يف تغري الواقع الحايل والعادات الس�يئة 
لذل�ك قال الحبيب محمد )ص( ) إنما بعثُت ألتمم 
مكارم األخالق فبهذه الكلمات قد حدد الرسول ) 
ص ( أن�ُه يريد أن يتمم م�كارم األخالق يف نفوس 
امت�ُه والناس أجمعني ويري�د للبرشية أن تتعامل 
بقانون الخلق الحس�ن الذي ليس فوقُه قانون أن 
التحيل باألخالق الحس�نة والبع�د عن أفعال الرش 
واآلث�ام يؤدي�ان باملس�لم اىل تحقي�ق الكث�ري من 

األه�داف النبيلة منها س�عادة النف�س ورضاء 
الضمري وأنها ترفع من ش�أن صاحبها وتش�يع 
األلفة واملحب�ة بني أفراد املجتمع املس�لم وهي 
طريق الفالح والنجاح يف الدنيا واألخرة واألخالق 
اإلس�المية هي األخالق واآلداب التي حث عليها 
اإلس�الم وذكرت يف القرآن الكريم السنة النبوية 

اقت�داء بالحبي�ب محم�د ) ص ( الذي ه�و أكمل 
البرش خلق�ًا لقولُه تعاىل ) وأن�ك عىل خلق عظيم 
( مم�ا تقدم ق�د علمنا ان األخ�الق هي من اجمل 
م�ا يوجد يف األنس�ان وان القرآن الكريم والس�نة 
النبوي�ة قد ن�ادت وأق�رت األخ�الق وان طريقها 

يج�ب أن يبنى ويغرس يف املجتمع واألنس�ان منذ 
الصغر لك�ي نصنع جيالً يحمل األخ�الق وينادي 
به�ا واالخ�الق تأتي يف الكثري من األم�ور يف البيت 
اح�رتام االب واألم واالخ واالخت يف الش�ارع ادأب 
الطري�ق ومس�اعدة األخري�ن يف املدرس�ة احرتام 
املعلم وزمالء الدراس�ة يف الباصات احرتام الناس 

وحقوقه�م ال�خ .. ولك�ن لألس�ف الش�ديد ف�أن 
املجتمعات املس�لمة قد ابتعدت عن األخالق فنحن 
ن�رى الي�وم الكث�ري من األم�ور املخجل�ة حقيقًة 
وهذه األمور بعيدة عن طريق األخالق وعن الدين 
اإلسالمي فنجد بعض الشباب ال يحرتمون ابائهم 
وأمهاتهم واخوانه�م وأخواتهم والبعض األخر ال 

يحرتم ادأب الطريق فيعىل صوتُه وكالمُه البذيء 
والبعض األخر ال يح�رتم معلمُه وزمالئُه فيقوم 
بأط�الق النكت وال�كالم الغري محب�ب يف حقهم 
أم�ا البعض منهم ال يح�رتم الناس وحقوقهم يف 
الباصات أو الش�وارع ونحن أمة أقراء أمة خاتم 
النبيني ) ص ( الذي قال ) إنما بعثُت ألتمم مكارم 
األخ�الق ( وأمة خاتم النبي�ني بعيدة كل البعد عن 
األخ�الق وبم�ا أنها بعيدة فس�وف نأخ�ذ اليابان 
مثاالً ع�ىل األخالق وهيه دولة غري مس�لمة ففي 
اليابان تدرس م�ادة يف الصفوف االولية االبتدائية 
وحتى الصف الثالث املتوس�ط تس�مى الطريق اىل 

األخ�الق يتعلم فيها التالميذ األخالق والتعامل مع 
الناس واحرتام الناس والحقوق والحريات . يجب 
ان تك�ون هذه املادة الجميل�ة والراقية يف منهاج 
مدارس�نا لك�ي نعلم ونرب�ي أبنائنا ع�ىل األخالق 
وندلهم عىل طريق األخالق الجميل اال يس�تحقون 
ان نن�ري طريقه�م وان نصن�ع جي�اًل يلي�ق بأمة 
أق�راء أمة خاتم النبيني ) ص ( يجب عىل الجهات 
املختص�ة ان تضع يف املنهاج ه�ذه املادة الجميلة 
وان تقدم ندوات ومحارضات أسبوعية او شهرية 
ألولياء الطالب لتثقيفه�م ولتعليم أبنائهم مكارم 

األخالق.

علي الطالقاين

بالل حنويت الركابي 

هزة االصالحات وارتدادها عىل البيئة األمنية

الطريق اىل األخالق 

يتأكد من يتمع�ن يف مطالب املتظاهرين العراقّيني 
بأن خروجه�م نتيج�ة تراكمات وغضب ش�عبي؛ 
للتغيري ومحاس�بة الفاس�دين وإلغاء املحاصصة، 
ثم ينح�رف اىل نس�ف العملية السياس�ية، وإلغاء 
الدستور والربملان، واملطالبة بنظام رئايس، وتتدرج 

اىل املطالبة بعودة الدكتاتورية واملركزية؟
أن  الش�ارع  وف�وران  الش�عارات  تزاح�م  يؤك�د 
اإلندفاع ل�م يأتي من إرتفاع درج�ات الحرارة، وال 
من إتهام�ات تقصري وإرساف املواطن، وتش�غيله 

السخان يف الصيف؟!
عج�زت الحكومات املتعاقبة م�ن توفري الخدمات، 
املعي�ي واألمن�ي، وفش�لت يف  املس�توى  ورف�ع 
التخلص من آفة الفس�اد، ولم تنجح س�وى يف فك 
إرتباط الش�عب بالبوصلة الوطنية، وزرع تش�تت 
املواق�ف، وخضوعه�ا لتخضع ش�عبها؛ للتأثريات 
الحزبي�ة، وص�ار الحل�م مج�رد وع�ود كالرساب 
يالحقه�ا املواطن، وهن�اك يف الزاوية األخرى بريق 

شعارات مخالفة.
سؤال منطقي يف وقته املناسب، ملاذا التظاهرات يف 
العراق ولبنان، وكالهما نظام ديموقراطي، يسمح 
باملش�اركة وحري�ة التعب�ري؟! والش�عب ه�و من 
يختار من يمثله، فلماذا تس�وء الخدمات وتتكدس 
النفايات، ويس�ترشي الفساد؛ بدليل فقر املواطن، 

وثراء فاحش للمسؤول.
نفس الس�ؤال مل�اذا فضلوا أنفس�هم عىل ش�عب؛ 
توس�لوه قبل وصول السلطة، وأقسموا له وأقسم 
له�م عىل عدم الخيانة؟! ورسعان ما س�قطت تلك 
الوعود، وم�ن الظاهر أن أيادي خفية، تديرهم من 
خل�ف الكوالي�س، تجمعه�م وترضبه�م ببعضهم 
متى تش�اء، وبالنتيجة ينقس�م ش�عبهم ش�تات، 
عىل أس�اس طائفي وعرقي؛ بقواسم مشرتكة بني 

العراق ولبنان؟!
وقف جمي�ع الش�عب بجانب التظاه�رات، وحتى 
النخ�ب ل�م تتأخ�ر يف مس�اندها، وظه�رت حركة 
واضح�ة املعالم، تحت�اج اىل اإلدارة وجمع تش�تت 
املوج�ة،  الساس�ة م�ن رك�وب  املواق�ف، ومن�ع 
يس�تأجرون س�ذجاً لتنفيذ أجنداته�م، ويمنعون 
الحل�ول العلمي�ة؟ وتنظيم الواقع الس�يايس وفق 
متطلبات املرحلة بعيداً عن الفاسدين، الذي يسعون 
لتوجيه التظاهر للتس�فيه والتش�هري والتسقيط، 
بعيداً عن األخ�الق العراقية، ونف�س املوقف تكرر 
يف لبن�ان واع�رتف جمي�ع الساس�ة بالتقص�ري، 
وتفاق�م الخالفات؛ أدى اىل س�وء الخدمات وتراكم 

النفايات.
إن لبنان والعراق لديهما كثري من القواسم املشرتكة، 
تس�ببت بإصابة الساس�ة باألنا وعضال الفس�اد، 
وضع�ف إدارة العملي�ة السياس�ية، وخالف�ات ال 
تنتهي، ومعظم النخب تسلقت عىل أسس طائفية، 
وتناحرت لدرجة هالك املواطن، وإضعاف وعرقلة 
اإلصالح�ات؛ لت�رضر جهات تربع�ت بطريقة غري 
رشعية، وترك مؤسس�ات الدولة س�ائبة بالوكالة، 
وإنعكس ذلك عىل صلب العملية السياسية وإدارة 
الدول�ة، وبالتايل س�وء إدارة ب�الد ونقص خدمات 

وفساد مسترشي.
ل�م تقت�ر الظاهرة ع�ىل الع�راق ولبن�ان، وفق 
معطيات الربيع العربي، وبعد الفساد والدكتاتورية 
ركب�ت املوج�ة نخب أفس�د تعجن خبزه�ا بدموع 

األيتام، وتهرس لحم وعظام الضحايا.
وحقوقه�م  الخدم�ات  بمطال�ب  الن�اس  خ�رج 
املس�لوبة، ودخلوا دوامة ال تنتهي بوجود ساس�ة 
فاس�دين، لديه�م القدرة عىل س�حق ش�عبهم من 
أج�ل البقاء وعرقلة اإلصالحات، وربما أنها فوىض 
وإعادة لرتتيب أوراق الديموقراطية، والتعرف عىل 
الحق�وق والواجبات، ولكنها عس�رية أيضاً بوجود 
ساسة لم يتوقفوا ولم يراجعوا مسريتهم الكارثية، 
وقد تكون الس�نوات املاضية كله�ا مخاض لوالدة 
عس�رية، وطرد لوالدة خارج رحم معناة الش�عب، 
ومس�تقبل بأمل، ال يمكن تغ�ريه بمصالح ضيقة 
مشخصة للش�عب وفردية سياس�ية منبوذة، وأن 

املشكلة وجود نفايات سياسية.

واثق اجلابري

دموع األيتام 
وعظام الضحايا

الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه  فيما الش�ارع العراقي ينتفض 
غضباً من حكومته جراء تردي األوضاع املعيشية والخدماتية 
وتراكم الفس�اد والفش�ل االداري، هو: هل انتفاضة الشارع 
ثورة مفتعل�ة أم مؤامرة؟، فالش�ارع العراقي بعضه يصف 
املظاه�رات الصاخب�ة يف امل�دن الجنوبية بث�ورة وتعبري عن 
الس�خط ع�ىل السياس�يني الفاش�لني والفاس�دين، فيم�ا 
هنالك آخرون يصفون املظاهرات براع ش�يعي - ش�يعي 
ورصاع مرجعي�ات ب�ني النج�ف وطه�ران، وثال�ث يصفها 
بأنه�ا مؤامرة من خارج الحدود  يحركه�ا يف الداخل ضباط 
الجيش الس�ابقون بهدف إحداث الفوىض وإس�قاط النظام 

الديمقراطي الوليد وعودة العراق اىل أحضان البعثيني!.
 رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي تج�اوب رسيعاً م�ع حراك 
الش�ارع الغاضب، فأجرى اصالحات حكومي�ة فورية ألغى 
بموجبه�ا مناصب نواب رئي�س الجمهورية ورئيس الوزراء 
وخفض عدد مقاعد الوزراء، مع دمج وزارات غري اساس�ية 
يف الوزارات االساسية كوزارتي التعليم العايل والبحث العلمي 

ووزاراتي املرأة وحقوق االنسان، وخفض الرواتب واملكافآت 
واملعاش�ات التقاعدي�ة لل�وزراء وأعض�اء مجل�س الن�واب 
واملدراء العامني مع خفض الحمايات الشخصية للسياسيني 
ودمجه�م بالجيش والرشط�ة االتحادية، واع�داً باملزيد من 

االصالحات يف القادم من األيام.
 يف واقع الحال لم يشعرالعراقيون يوماً منذ اإلطاحة بالنظام 
الصدامي االس�تبدادي اىل يومنا الراهن باألمان واالس�تقرار 
وه�ذا انعكس عىل الوضع املعيي للمواطن العادي، ففقدان 
األمن احد أه�م املعوقات لجريان الحياة الطبيعية وملس�رية 
العمل ودفع عجلة اإلعمار، وإذا كان هنالك من نجاح ُيسجل 

ع�ىل الصعيد الس�يايس فهو ص�دور الدس�تور واالنتخابات 
الربملاني�ة واختي�ار رئاس�ة الدول�ة وتش�كيل الحكوم�ات 
وانتخاب�ات مجالس املحافظ�ات وكل ذلك انجازات ال ينبغي 
االس�تهانة بها م�ع موجات العن�ف التي لم تتوق�ف، ولعل 
األوضاع األمنية لن تستقر ما دام هناك متآمرون من الخارج 
ومخرب�ون من الداخ�ل.  ال ري�ب أن األوضاع هن�اك مركبة 
ومعق�دة، ولن يكون بمق�دور رئيس ال�وزراء العبادي حتى 
وان حمل العصا الس�حرية أن ينج�ز اإلصالحات التي ينادي 
بها الش�ارع إذا لم يش�عر العراقيون وعىل األخص الساس�ة 
أن اإلص�الح يب�دأ م�ن ضم�ان األم�ن، والع�ودة إىل أحضان 

الدول�ة العراقية ال احض�ان الطائفة أو املذه�ب أو القومية 
او العش�رية. لقد نج�ح النظام املباد بتمزي�ق العراق ما بني 
العش�ائرية والطائفية واالثنية ولكن يف النظام الديمقراطي 
يفرتض اذابة الطوائف واالثنيات والديانات واملذاهب وغريها 
يف بوتقة الدولة الوطنية عىل أساس الدستور الذي هو املظلة 
الجامع�ة لكل العراقيني، وعليه يجب تاليش نفوذ املرجعيات 
العش�ائرية والقومي�ة أمام س�لطة الدس�تور عىل أس�اس 

االعرتاف بالدولة املدنية.
  ال ش�ك أن مس�رية اإلصالح  طويلة ومرهقة، فاإلصالح لن 
يتحقق بني ليلة وضحاها بعد عقود من الحروب والدكتاتورية 
ومص�ادرة حق املواطن يف التعبري الح�ر ولكن اإلصالح ليس 
معج�زة بعيدة املن�ال، وكل ذلك يتوقف عىل الساس�ة الذين 
يقودون دفة املس�ؤولية السياس�ية وعىل الوعي املجتمعي، 
فمحاربة الفساد مسؤولية وطنية، ومعركة األمن مسؤولية 
وطنية واإلعمار مسؤولية وطنية وهذا يتطلب بأن يفهم كل 

مواطن دوره الوطني وموقعه من معركة اإلصالح.

من�ارة الحدب�اء، ومرق�د النب�ي يونس، وش�يت، ودانيال 
)عليهم السالم أجمعني(، وقلعة املوصل، ونصب أبي العالء 
املع�ري، وق�رى أم الربيعني، وتلعفر الحضارة، وس�نجار 
التالقح الثق�ايف، العرب�ي والكردي، وكنائس املس�يحية، 
وجوام�ع الرتكم�ان، ومن�ادي الصابئ�ة واأليزيدية، هي 
فسيفس�اء القوميات، والطوائف، واألديان، كلها تجتمع 
بجمال طبيعتها، وتنوع زهورها، وطيبة س�اكنيها، إنها 

املحافظة التي سبيت نينوى!
إس�تيقظت املوصل يف صباح يوم أس�ود، فلم يتحرك أحد، 
فاألم�ر ليس بالخط�ري! هذا إذا ما علمنا ب�أن قادة تركوا 
كل يشء وراءهم، فغطت الرايات السود سماء املحافظة، 

دون أن يدركوا كيف؟ وملاذا؟ وما السبب؟
فتي�ات الش�مس، مجموع�ة م�ن املجن�دات األيزيديات، 
اللواتي تطوعن لقتال داعش، بس�بب املعاملة الوحش�ية 
التي تعرض�ن لها، أثناء إحتالل س�نجار، ولم يتمكَن من 
النج�اة، ووقعَن يف األرس، ومع امل�رارة واإلحتقار، وجدت 

)ش�نكايل( أش�هر مغنيات الطائف�ة األيزيدي�ة، طريقها 
لإلنتقام من الدواعش الجبناء، والثأر لبني جنس�ها الذي 

عانى السبي، والعنف، واإلذالل يف سوق النخاسة!
املجندة )ش�نكايل(، تمكنت من تدري�ب )123( امرأة من 
طائفتها، مؤكدة بأنها ماضية يف طريق الشهادة، متى ما 
حانت فرصتها للثأر، من هؤالء املجرمني، الذين ال يمتون 
لإلسالم بصلة، فالدين الذي جاءوا به وثني جاهيل زائف، 
يه�ني املرأة بأبش�ع الص�ور، وإال َمن وكله�م بحق بيعنا 

ورشائنا كاإلماء، أال تعساً لهم وإلسالمهم! 
)إن الج�رأة يف اختيار حي�اة أخرى، ينظم اإلنس�ان فيها 

س�لوكه للعب�ور، اىل مرافئ التحرر من الدنيا، واس�تلهام 
دروس الحرية الحمراء، من أجل األرض والعرض( هذا ما 
أكدته ش�نكايل األيزيدية، التي أضافت أن )الوقت الضائع 
يف الصم�ت، س�أتركه ورائي رغبة من�ي، يف قطع عالقتي 

باملايض التائه( ألن حارضي يريد شيئاً آخر! 
املس�ألة الكربى ملا تقوم به فتيات الشمس األيزيديات، أن 
بعضه�ن فقدن أطفالهن أثناء الس�بي، ألنهم لم يتحملوا 
مرارة الطريق، وحر الصيف، فرتكن قبورهم عىل أرصفة 
الطرق�ات، دون دلي�ل دال عليه�م، فال يس�ع الوقت بعد 
لزيارتهم، إن غاب هذا الوحش املجنون )داعش(، والنساء 

تتكل�م بحرسة وألم بعمق الكون، ولكن بال مغيث فقررَن 
الثأر!

مذك�رات ش�نكايل ت�ؤرخ زمن�اً بائس�اً، للس�بي، والذل، 
واإلس�تهانة بقيمة امل�رأة، لم يتوقع أحد حدوثه، لنس�اء 
الع�راق يف ي�وم من األيام، وم�ا يزيدنا حرق�ة وحزناً، هو 
أن الحكوم�ة والق�ادة، واملس�ؤولني لم يحركوا س�اكناً، 
لن�رة ه�ؤالء الثكاىل، ب�ل إن العال�م هو من اس�تجاب 
الغاثتهم ومعالجتهم، مع بعض الخريين من ابناء عراقنا 

الجريح.
اختفاء الطيور الصغرية يف الرمال، وإس�تباحة أزقة املدن 
القديمة، وانتهاك الحرمات واألعراض، وإنش�اء أس�واق 
النخاس�ة للبي�ع وال�رشاء، ومش�اهد امل�وت الجماع�ي، 
واإلبادة العرقية، هو ما جعل فتيات الش�مس املجاهدات، 
ينتفض�ن لقتال الدواعش األوب�اش، وقد اخرتَن يف العراق 
وظيف�ة جديدة مل�دى الحياة، إنه�ا حياة الع�ز، والرشف 

والجهاد والشهادة من أجل عالم أفضل!

ح�سن علي كرم

اأمل اليا�سري 

العراق الذي نحلم به

شنكايل وفتيات الشمس!

فوؤاد ح�سون
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س�معة الفنان وحفاظه على تاريخه الفني 
وتجّنب�ه التصرف�ات الت�ي ُتس�يء إلى هذا 
التاري�خ، أم�ر أساس�ي لنجاح�ه وحفاظه 
على نجوميت�ه، ولكن في بع�ض األحيان 
يق�ع الفنان في الخطأ ال�ذي من الممكن 
أن ُيدم�ر حيات�ه المهني�ة بش�كل كامل.

ويع�ّد إدمان المخ�درات وضب�ط قوات 
األم�ن لبعض الفنانين خ�ال تعاطيهم، 
من الحوادث التي إنتش�رت خال الفترة 
ه�ؤالء  مس�تقبل  وه�ددت  الماضي�ة 
الفنانين... "لها" ترصد حكايات مثيرة 

لنجوم اتهموا باإلدمان.

محضر ونفي
إنضم الممثل عم�ر مصطفى متولي 
إلى قائمة الفنانين الذين تم إتهامهم 
بتعاطي المخدرات حيث أعلنت نيابة 
مدينة العبور عن إلقاء قوات الشرطة 
القبض عليه خال تعاطيه "الحشيش" 
في س�يارته وتم إخاء س�بيله بعد ساعات 

قليلة بكفالها قدرها ألف جنيه.

ورغ�م ان النياب�ة أرس�لت رق�م المحض�ر 
إل�ى الصح�ف ووكاالت األنب�اء إالّ أن عمر 
نف�ى كل ما تردد حول ه�ذا األمر من خال 

حسابه على فايسبوك.
وكت�ب: "اللي حص�ل إن أنا روح�ت لواحد 
النياب�ة عش�ان عن�دو مش�كلة  صاحب�ي 
عبيطة م�ش مس�تاهلة يحبس�وه  وطبعاً 
عش�ان أنا وشي هو اللي معروف كل واحد 
بقى يحكي القصة بطريقته اللي يقول دي 
مشكلتي أنا واللي يقول مشادة كامية مع 
ضابط و العناوين المس�تفزة والهيصة دي 
.. فأنا ب�س بطمن الناس اللي بتس�أل عليا 
أن�ا زي الف�ل و أص�ا امب�ارح بالليل كنت 
في المس�رح وكان عندنا ن�اس من الرقابة 
بتشوف العرض ده غير إن رقم العربية اللي 

في الخبر مش رقم عربيتي".

إيقاف عن التمثيل
ُتعّد الفنانة دينا الشربيني من أبرز الفنانين 
الذين دمرت المخدرات نجوميتهم، حيث تم 
إلق�اء القبض عليها قبل أكثر من عام خال 

تعاطيه�ا المخ�درات بش�قة ف�ي الزمالك، 
وتم إص�دار حكم قضائي ضده�ا بالحبس 
لمدة ع�ام كامل. ورغم إنتهاء مدة العقوبة 
وخ�روج دينا من الس�جن إالّ أنه�ا ما زالت 
تدف�ع ثم�ن ه�ذا الخط�أ حت�ى اآلن، حيث 
م�ا زال�ت نقاب�ة المه�ن التمثيلي�ة ترفض 
ممارس�تها لمهن�ة التمثي�ل، وإعطائها أي 
تصاريح للمش�اركة في بطولة أعمال فنية 
جديدة.وتستند النقابة في موقفها هذا إلى 
قواني�ن فيها تمنع دينا من العودة للتمثيل، 
إالّ أن األخي�رة قدم�ت مؤخراً التماس�اً وال 
يزال النقيب أشرف زكي يدرس موقفها مع 

المستشار القانوني للنقابة.

أنا بريء
بهذه الكلمات دافع أحمد عزمي عن نفس�ه 
بع�د إلق�اء ق�وات الش�رطة القب�ض عليه 
بتهمة حيازة أقراص مخدرة خال تواجده 
بمدينة ش�رم الشيخ، حيث قامت المحكمة 
بإخاء سبيله بعد دفع غرامة ُتقدر ب�2000 

جنيه.

�

 MBC عل�ى الرغم م�ن كثاف�ة برام�ج المواهب الت�ي تس�تعّد لتقديمه�ا محطة
الس�عودية، يب�دو أّن برنامج "أرابز غ�وت تالنت"، وهو أقدم برامجها المباش�رة 
لله�واة، الذي القى نجاحاً كبي�راً في العالم العربي، سيش�هد تأجياً مرتقباً حتى 

العام المقبل.
وم�ن ضمن لجنة تحكيم البرنامج الفنانة نجوى كرم، التي قيل إّنها لن تكون في 
هذا الموس�م رغم محاوالت اإلقن�اع العديدة إلعادتها، علم�ت نواعم من مصادر 
إنتاجي�ة خاص�ة أّن نجوى كرم طالبت إن كان هناك موس�م خامس من البرنامج 
الخاص بالمواهب، بزيادة أجرها الس�نوي.هذا األمر لم يرق الشركة المنتجة وال 
قن�اة MBC، التي اس�تمهلت نجوى كرم قلي�ًا لبّت طلبها وبالتال�ي إقرار إن كان 
البرنام�ج س�يبصر النور الع�ام المقبل أم ال، في الوقت نفس�ه قال�ت المعلومات 
نفس�ها إّن تكلفة البرنامج باتت عائقاً كبيراً أمام اس�تمراره، لكّن MBC لم تعِط 
موقفاً نهائياً إن كانت ستقّدم "أرابز غوت تالنت" في موسم جديد أم ستؤّجله أو 

تلغيه من أجندتها الخاصة ببرامج المواهب الفنية.

تزور النجمة التونس�ية لطيفة بيروت هذه األيام، إذ تقضي فترة إجازة قصيرة قبل 
متابعة أعمالها الفنية الخاصة، ومنها تصوير أغنية جديدة من ألبومها األخير.

فيم�ا غابت لطيفة ه�ذا العام ع�ن المهرجانات الصيفي�ة التي يحتف�ل فيها الوطن 
العربي، علّقت على مس�ألة محاربتها للفنان محمد عساف الذي شارك هذا العام في 
مهرجان قرطاج التونس�ي، وقيل إّن لطيفة رفضت أن يش�اركها ليلة كانت ستقسم 
فقرتين لها ولعس�اف وقالت: "نعم رفضت ذل�ك، إذ أرادت إدارة المهرجان تحجيمي 
عبر مش�اركتي أنا ومحمد عساف في ليلة واحدة، وأنا اعتدُت منذ ما يقارب عشرين 
عام�اً أن أحيي ليل�ة منفردة على مس�رح قرطاج وضم�ن المهرج�ان الدولي، لذلك 
رفضت ذلك العرض، لكّنني لس�ت ضد وليس هناك مش�كلة مع محمد عس�اف الذي 
باركت ل�ه نجاحه الكبير في قرطاج وهّنأته عبر رس�الة هاتفية، واس�تغربت كيف 
على وس�ائل اإلعام أن توقع بيني وبينه، هو الذي استبش�رت به خيراً منذ انطاقته 

في برنامج أراب آيدول".

أنغام تستعني بشقيقها وحممد محاقي
 شارفت الفنانة أنغام على االنتهاء من ألبومها الجديد، وهي تضع عليه حالياً اللمسات األخيرة 

بالتعاون مع مسؤولي شركة »روتانا« التي تتولى إنتاج أعمالها الفنية.
 وتتاب�ع أنغ�ام بنفس�ها عمليات الميكس�اج وتجهي�ز النس�خة النهائية من األلب�وم، الذي من 

المفترض طرحه قريباً.
 ويضم األلبوم 12 أغنية، تعاونت فيها أنغام مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منهم 
أمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ومحمد رحيم، ورامي جمال، وعزيز الش�افعي، باإلضافة إلى 

شقيقها الموزع الموسيقي خالد الذي يتولى توزيع بعض أغاني األلبوم.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

كلامت تتغنى ببغداد االزل
 كلما وقفت عند بغداد اليوم اغرورقت عيناي بالدموع 
وانا اراها بعيدة عن ذلك التالق والعش�ق االزلي .. وبعد 
ان كان�ت قبلة العالم والمعرفة ودارا للنهوض ..  حتى 
ان الكثير م�ن المطربين الع�رب والعراقيين تغنوا بها 
وبس�حرها الذي ال يبارح المخيلة .. وان ابرز من غنى 
لمدين�ة الس�ام بغداد الموس�يقار الراح�ل محمد عبد 
الوهاب  حيث قدم اغنيتي�ن لبغداد وثورتها في الرابع 
عشر من تموز عام 1958 احداهما بعنوان : ) كلنا فداك 

يا بغداد( للشاعر حسين السيد والتي يقول مطلعها :
)ونج�اح الثورة الش�عبية .. في الجمهوري�ة العراقية 
.. نعم�ة من المولى وهدية .. لش�عوب االمة العربية ( 
كما وتذكرت س�يدة الغناء العربي ام كلثوم  التي غنت 
لبغ�داد اغنيتي�ن ايضا .. االولى في فيل�م )دنانير( عام 
1939 للش�اعر احمد رامي والحان السنباطي .. تقول 

فيها :
"الشمس مالت للمغيب .. لما زها ورد الشفق" 

"وهذه بغداد تبدو من قريب فتانة عند االفق"
اما االغنية الثانية فهي نشيد للسنباطي:

"بغداد  يا قلعة االسود .. يا كعبة المجد والخلود" 
يا جبهة الشمس للوجود"

ثم ج�اء المطرب عبد الغني الس�يد ليغن�ي من كلمات 
علي الجارم والحان السنباطي .. )) بغداد يا بلد الرشيد 
... ومنارة المجد التليد(( كما ولفيروز صولة مع بغداد 
برفق�ة االخوي�ن رحبان�ي واغني�ة "بغداد والش�عراء 

والص�ور  ... ذه�ب الزمان وضوعه العط�ر" اما كريم 
العراق�ي وطال�ب القره غول�ي فلهما ايض�ا اغنية عن 
بغداد وغناها الفنان العربي محمد منير .. والتي تقول 

كلماتها :
"بغ�داد ي�ا بغداد .. عن اه�ل بغداد .. س�معت الكثير .. 
واصبح�ت روحي .. اليها تطي�ر ... حمامة بيضاء عند 

االصيل"
كم�ا تذكرت وانا انظر الى م�ا حل ببغداد اليوم االغنية 

المشورة للموسيقار فريد االطرش : " نروح يا بسااط 
على بغداد .. باد خيرات .. باد امجاد" 

اما الساهر سفير االغنية العراقية فقد غنى رائعته عن 
بغ�داد )هل اجمل م�ن كل  مدينة .. احل�ى منك واحلى 
من�ي .. بغ�داد وهل خلق الله اجمل من�ك .. في الدنيا ؟ 
ابدا"والذي وددت الوصول اليه : هل سيأتي اليوم الذي  
تصل فيه بغداد للمكانة التي كانت عليها لتعيد امجادها 

وتتغنى بكل تلك االغاني واالناشيد التي تغنت بها ؟!.
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تعت�رف بأنه�ا غاب�ت لفت�رة بس�بب ظ�روف 
ش�خصية، لكنه�ا ترف�ض ال�كام عنه�ا، ألنها 
تخّصه�ا وحدها وفق تعبيره�ا، وتفضل الكام 

على عودتها بمسلسل »بين السرايات«.
س�يمون تكش�ف لن�ا حكايته�ا مع ه�ذا العمل 
الذي عادت به من جديد إلى الشاش�ة، ونصائح 
النجم�ة الكبيرة لها، والتي ما زالت تعيش عليها 
حت�ى اآلن، كم�ا تتحدث عن ظهوره�ا من دون 
ماكي�اج طيلة 30 يوماً، وتجس�يدها ش�خصية 
األم للم�رة األول�ى، وت�رد على اتهامه�ا بإهانة 

المرأة المصرية.
• لماذا غبت س�نوات طويلة عن المش�اركة في 

أي أعمال درامية؟
أوضح ف�ي البداية، أن�ه ال يوجد فن�ان يحب أن 
يبتعد عن مهنته التي عشقها منذ الصغر، والتي 
اكتس�ب بس�ببها حباً وجماهيري�ة كبيرة، لكن 
الغياب يعود دائماً إلى أس�باب ش�خصية ال أريد 
الكام عنها، ألنها تخصني وحدي، كما أنني من 
الفنان�ات اللوات�ي ال يس�تطعن أن يقدمن عماً 
من دون أن يكون له مردود إيجابي واس�ع، فأنا 
أبحث دائماً ع�ن األعمال الممي�زة، وفي الفترة 
الماضي�ة عرضت عل�يَّ أعمال مع نج�وم كبار، 
لكنن�ي اعت�ذرت عنها، ألنني لم أجد نفس�ي في 
تلك األدوار، وأنا ال أس�تطيع القي�ام بأي دور ال 

أشعر به وال أصدقه.
• لماذا وافقت على المشاركة في مسلسل »بين 

السرايات«؟
ل�ن تصدق م�دى س�عادتي به�ذا العم�ل الرائع 
المكتمل من وجهة نظري، فالناحية اإلخراجية 
لسامح عبدالعزيز على أحسن وجه، والسيناريو 
والش�خصيات التي ابتكرها السيناريست أحمد 

عبدالله كانت أكثر من رائعة.
إضافة الى ذل�ك، يضم العم�ل كوكبة من نجوم 
الفن في مصر، وأعتبر نفسي محظوظة بالعمل 
معهم، أمثال باس�م س�مرة وآيتن عامر ونجاء 
بدر وصبري ف�واز، واإلنتاج مع ش�ركة العدل، 
وال ب�د م�ن أن أعترف ب�أن ش�خصية »صباح« 
التي جس�دتها في العمل هي م�ن أجمل وأقرب 

الشخصيات إلى قلبي.
• هل قرار عودتك إلى التمثيل اآلن كان مناس�باً 

لك؟
بدراس�تي وخبرتي التي ربم�ا تكون طويلة في 
عالم الفن، أؤكد لك أن اختيار الوقت الجيد للظهور 
من أهم عوامل نجاح الفنان، فالنجاح ال يتوقف 
عل�ى دور وفري�ق متميز فقط، ب�ل على توقيت 

ت ظهور الفنان، فغالبية  حيا لمس�ر ا

والمسلس�ات الت�ي قدمته�ا ل�م تك�ن ليكت�ب 
له�ا النج�اح لو عرض�ت ف�ي توقيت آخ�ر غير 
ال�ذي عرض�ت في�ه، فمث�ًا المس�رحيات التي 
جس�دتها مع الفنان الكبير محم�د صبحي كان 
توقيته�ا رائع�اً، مع العلم أنه قب�ل تقديمي هذه 
المس�رحيات، سواء »لعبة الس�ت« أو »كارمن« 
أو »سكة السامة«، عرض عليَّ أن أقدم عشرات 
المس�رحيات، لك�ن قلة خبرت�ي الفنية جعلتني 
أعتق�د أن العم�ل في المس�رح نمط�ي ويضّيع 
وقت�ي، إل�ى أن تغي�رت تل�ك الفك�رة وقدم�ت 
المسرحيات مع صبحي وحققت نجاحاً مبهراً، 
ولذلك لو كنت ش�اركت في أعمال مسرحية قبل 
التوقي�ت المقرر لها، لما نجح�ت ولما أصبحت 
فنانة ناضجة، كما أن المناخ نفسه وقت ظهور 
تل�ك المس�رحيات ف�ي مهرجان المس�رح كان 

مهيأً، ألنه كان وقتها في أفضل حاالته.
•لكن البعض اعتاد على سيمون الفتاة الجميلة... 

فكيف صدقوك في دور »سايس سيارات«؟
المش�اهدون اعت�ادوا عل�ى س�يمون الفت�اة 
الجميل�ة فق�ط ف�ي األغني�ات والكليب�ات، 
مثلما ظه�رت في »مش نظرة وابتس�امة« 
و »تاكس�ي«. أما في الدراما فدائماً ما كنت 
أظهر بش�خصيات مختلفة بعيدة تماماً عن 

فكرة الفتاة الجميلة الدلوعة، وأتوقع أن قدراتي 
التمثيلية س�تقنعهم بأنني قادرة على تقديم أي 
دور، فمثاً صدقون�ي حينما ظهرت مع الفنانة 
الراحل�ة فاتن حمام�ة في فيلم »ي�وم حلو يوم 
مر« وجسدت ش�خصية الفتاة البسيطة، وأيضاً 
دوري ف�ي فيل�م »الهجامة«، حتى ف�ي األعمال 
التلفزيوني�ة، قّدم�ت الدكتورة رقي�ة في »حلم 
الجنوبي« والكونتس س�جريس في »فارس با 

جواد«.
•أل�م تقلقي من تقديم دور األم للمرة األولى في 

حياتك؟
ربم�ا أختلف ع�ن باقي زمياتي ف�ي هذا األمر، 
فكل م�ا يهمني حينما أجّس�د عم�ًا درامياً، أن 
أق�دم الجدي�د والمختلف، فه�ذه العقب�ات مثل 
الماكي�اج والظهور كأم ال تمث�ل لي أي ضيق أو 
خوف، فرغم أنها الم�رة األولى التي أظهر فيها 
كأم، لكنن�ي لس�ت رافضة تقديم ه�ذه األدوار، 
كما أنني في »بين السرايات« أقدم األم المصرية 
الحن�ون، التي تتمتع أيضاً بالق�وة والحزم، ألن 
ابنه�ا هو أمله�ا الوحيد ف�ي الدني�ا، وتريده أن 
يكون رجاً ُيعتمد عليه في المس�تقبل، والفنان 
ال�ذي يقوم بدور ابن�ي في المسلس�ل، رغم أنه 
يمثل للمرة األولى، لكن�ه كان مجتهداً وعاقتنا 

كانت جميلة في الكواليس.
• م�ا العم�ل الذي لو ع�رض عليك ق�د ترفضين 

تقديمه؟
ال أحبذ فكرة األعم�ال التقليدية التي تدور حول 
تجس�يد شخصية س�يدة تعمل على خطف رجل 
من س�يدة أخرى، أو تسعى إلى الزواج من رجل 
ذي نفوذ أو س�لطة أو م�ال، أو األدوار التي تمر 

مرور الكرام على المشاهد فا يشعر بها.
أح�ب أن أبحث عن األف�كار الجدي�دة والغريبة، 
فمثاً فكرة صباح في »بين السرايات«، هي أول 
سيدة تعمل )سايس س�يارات( في مصر، فهذه 
ه�ي األدوار التي تش�د انتباه المش�اهد، يجلس 
ينتظرها لس�اعات لكي يش�اهدها م�رة أخرى، 
فهو يصدقه�ا ألنه يراها كل يوم أمام عينيه في 

الشوارع والطرقات.
• لم�اذا وافق�ت على الظهور ضيفة ش�رف في 

فيلم »فزاع«؟
الفك�رة الت�ي عرض�ت عل�يَّ أعجبتن�ي للغاية، 
وأحبب�ت أن أق�دم للم�رة األولى أغني�ة خاصة 
باألطفال، كما تشرفت بالغناء في هذا العمل من 
كلمات ش�وقي حجاب، فأنا ال أنظر إلى مساحة 

الدور مثلما أنظر إلى الهدف من تقديمه.
• ما الذي تعلمته من وقوفك أمام سيدة الشاشة 
العربي�ة فات�ن حمامة حينما قدم�ت معها فيلم 

»يوم حلو يوم مر«؟
فات�ن حمام�ة ه�ي الت�ي اختارتني لل�دور مع 
المخرج خيري بش�ارة، وهذا االختيار مستحيل 
أن أنس�اه، ألنه جاء من سيدة عظيمة في تاريخ 
الف�ن العربي، بالتأكيد حتى اآلن ال أس�تطيع أن 
أنس�ى نصائحها الت�ي كانت توجهه�ا إلي وإلى 
كل العاملين في الفيلم، فيش�اء القدر أن أجس�د 
دور ابنته�ا ف�ي العم�ل، كم�ا أنه�ا كان�ت أمي 
الروحية في الوس�ط الفن�ي، فمن أهم النصائح 
الت�ي تعلمته�ا منها، عندما كان�ت تقول لي: »ال 
تلتفت�ي إلى أي نقد س�لبي لك بال�رد، حاولي أن 
تتجاهلي�ه«، وتضيف: »أن�ت تذكرينني بمرحلة 
ش�بابي«، ألنني كنت أحب دائماً الضحك والهزار 
ف�ي الكواليس. كم�ا تعلمت منها أش�ياء كثيرة 
على المس�توى اإلنس�اني، فكلما أتذكرها، ال بد 
من أن أترّح�م عليها. باختصار، م�ا زلت أعيش 

على نصائحها حتى اآلن.
• ماذا عن أعمالك الغنائية الجديدة؟                               

أحّض�ر حالي�اً أللب�وم يتضمن ع�دداً كبي�راً من 
األغنيات المنفردة التي لم أطرحها من قبل، لكن 
األمر المؤكد أنني س�أطرح خال األيام المقبلة 
أغني�ة جدي�دة بعن�وان »اس�هر بق�ى لوحدك«، 
كلمات محمد ناصر وألحان وجيه عزيز وتوزيع 
باس�م مني�ر، وه�و الفري�ق ال�ذي قدم�ت معه 
أغنيتي�ن من أش�هر أغنياتي، هما: »ماش�ية في 

حالي« و »مش نظرة وابتسامة«.
•كيف تسير حياتك الخاصة بعيداً عن الكاميرا؟

أنا س�عيدة في حيات�ي وراضية به�ا، وال يوجد 
فيه�ا ش�يء غري�ب يمكنن�ي أن أتح�دث عن�ه، 

فحياتي عادية جداً.

سيمون: أعيش عىل نصائح »فاتن محامة«

نجوم متهمون باإلدمان... كيف كان مصريهم؟



صف�اء وجهه�ا يش�ي برجاح�ة فكره�ا 
واتزانها وانس�جامها مع نفسها، وجمال 
مالمحه�ا يعك�س نق�اء قلبها. مش�رقة 
دوماً، وت�زداد نضارة مع مرور الس�نين. 
ه�ي الت�ي تنطبق عليه�ا كلم�ات األغنية 
الش�هيرة »كّل ما تكبر تحال«. دينا عازار، 
ملكة جمال لبنان الس�ابقة، ترى نفس�ها 
في أكثر مراحله�ا العمرية جماالً. وتتوج 
ثقافتها وخبرتها في الحياة وعالم الجمال 
في موقعها االلكتروني »دنيا دينا« اليوم. 
وتتحدث بش�فافية ع�ن حياتها ونظرتها 

إلى المرأة في هذا الحوار.
 -تقولي�ن إن�ك الي�وم ف�ي أجم�ل مرحلة 
عمرية، وعادة المرأة تخاف سّن األربعين؟ 

ما السبب الذي يجعلك تقولين ذلك؟
ه�ذا  ف�ي  كبي�ر  دور  النفس�ية  للحال�ة 
الموضوع. فالمرأة في سّن األربعين تبلغ 
درجة متقّدمة من النضج الفكري، بحيث 
تستثمر خبراتها التي اكتسبتها من الحياة 
وبالتالي تزي�د ثقتها بنفس�ها. وهذا كلّه 
يعكس انسجاماً مع الذات ويجعلها تجمع 
جم�ال الخارج والداخل مع�اً. وهكذا يجد 

المرء نفسه أكثر جماالً.  
-انُتخبت ملكة للجمال في لبنان من سنين 
طويلة، هل تعتبرين أن المعايير الجمالية 

لالنتخاب اختلفت عما كانت عليه؟ 
لي�س بالض�رورة، لكنن�ا نعي�ش ف�ي بلد 
صغي�ر جغرافياً، ومن الصع�ب توافر كّل 
المواصف�ات المطلوب�ة ف�ي المتباريات، 
مقارن�ة مع فرنس�ا التي تع�د 60 مليون 
نس�مة، وحيث تفوق أعداد المتباريات ما 
هو في لبن�ان بأضعاف. ومع ذلك الموقع 
تطّبق في لبنان المعايير العالمية النتخاب 
الملك�ة، بحيث ال يتّم اختي�ار من خضعن 
التجميلي�ة  الجراحي�ة  للعملي�ات  مث�اًل 

الواضحة.    
•هل وظفت جمالك ولقبك كملكة جمال؟ 
وكيف اس�تفدت من ذلك؟ هل دينا سعيدة 

اليوم بما وصلت إليه؟ 
ل�و ل�م أُنتخب ملكة جم�ال ولو أخذت مس�اراً 
آخ�ر، لما كنت حظي�ت بالنجاح ال�ذي وصلت 
إلي�ه اليوم. فمس�يرتي ف�ي عال�م التلفزيون، 

وكون�ي حظي�ت بلقب ملكة جمال، أكس�باني 
خبرة ألصبح مرجعاً في شؤون الجمال، وهذا 
 Dounia األم�ر وّظفت�ه في مش�روعي الي�وم
Dina الموق�ع اإللكتروني الخ�اص بي. وأظن 

أّنه حت�ى لو لم أُنتخ�ب لكنت عملت في 
مجال التلفزيون. فقد عملت س�ابقاً 

في مج�ال تصمي�م المجوهرات، 
ألّن التصميم جزء من ش�غفي، 

لكنني لم أجد نفسي فيه ألنني لم أجد الشّقين 
الثقافي والفكري اللذي�ن أبحث عنهما حينها. 
واليوم وجدت نفسي في الموقع حيث نتناول 
كّل المواضيع من صح�ة وثقافة وجمال وفّن 
وطب�خ. وأعتب�ر أنن�ي محظوظة بم�ا وصلت 

إليه. 
•ه�ل من س�ّر أو طق�وس تجميلي�ة تّتبعينها 

للمحافظة على جمالك؟
أهت�ّم كثي�راً ببش�رتي، ال أعّرضه�ا للش�مس 
إطالقاً، وأنظفها جّيداً. وأؤمن بمفعول األشياء 
الطبيعي�ة. كم�ا أّن الرياضة مهمة ج�داً، ليس 
فقط للجس�م إنما للوجه أيضاً. وزيادة نس�بة 
العضل في الجسم تجعله أكثر شباباً ونضارًة، 
وتصبح البشرة أكثر نقاًء، وبالتالي الرياضة ال 

تراكم السموم في الجسم. 
•ما نوع الرياضة التي تمارسينها؟ 

الركض وتمارين مع األوزان فهي تحافظ على 
العضالت. 

•م�اذا عن حياة دين�ا العاطفية، هل تعيش�ين 
قصة غرام؟ 

أتحفظ عن الج�واب. صحيح أنن�ي اخترت أن 
أك�ون وجهاً عاماً ولكن أحب أن أترك لنفس�ي 

هامشاً من الخصوصية. 
•هل ع�دم زواج�ك ووج�ود رجل إل�ى جانبك 

يزعجك؟ 
حيات�ي اليومي�ة مليئ�ة وال أش�عر بالنق�ص 
أب�داً. فمع الوقت اإلنس�ان يعتمد على نفس�ه 
أكثر والحاجة إلى إنس�ان يس�انده تصبح أقل. 
ويصبح هناك أش�خاص آخ�رون يلعبون دور 
الس�ند، كأم�ي وأصدقائي. مع العل�م أّنه ألمر 
جميل أن يكون للمرأة رفي�ق، ولكن لكّل حالة 
حسناتها وسيئاتها. وفي مجتمعاتنا الشرقية 
يصعب وجود رجل إلى جانب المرأة، لذا نسبة 
الطالق لدى المش�اهير كبيرة. ومن هنا أعتقد 
أن المتطلب�ات ل�دى من يت�زوج بنجمة تكون 

أكثر بكثير منها لدى أي رجل آخر.

فوجئ�ت الفنان�ة دالي�ا البحي�ري بأخبار ع�ن قبولها 
المش�اركة ف�ي الج�زء الثان�ي م�ن مسلس�ل »حدائق 
الش�يطان« مع جمال سليمان، بدالً من سمية الخشاب 

التي رفضت العمل.
ونف�ت دالي�ا أن تك�ون ق�د تلق�ت ترش�يحاً م�ن أحد 
للمش�اركة في هذا المسلس�ل، مؤكدة أنه�ا قرأت هذه 
األخب�ار مثل غيرها.وتكم�ل: »عندما يأتين�ي أي دور، 
ال يش�غلني هل كانت هناك فنانات أخريات مرش�حات 
ل�ه، ب�ل كل م�ا يهمني ف�ي النهاي�ة هو الدور نفس�ه، 

وإحساس�ي وإعجابي به، ولذلك ال أقبل دوراً أو أرفضه 
إال بعد قراءته«.كانت س�مية الخش�اب قد شاركت في 
الج�زء األول من العم�ل، لكنها رفضت المش�اركة في 
الجزء الجديد، ورغم أنها أعلنت أن س�بب اعتذارها هو 
خوفه�ا من أال يحقق العمل نجاح الجزء األول نفس�ه، 
لك�نَّ أخباراً تتردد في الكوالي�س بأن خالفاً على األجر 

كان السبب الرئيسي وراء اعتذار سمية.
المسلس�ل يخرجه حسني صالح، ويشارك في بطولته 

رياض الخولي وأحمد سالمة وأميرة العايدي.

�

منذ انطالق الممّثلة منة ش�لبي في عالم التمثيل استطاعت 
أن تحتل مكانة متقدمة بين الفنانات، لناحية نجاح أعمالها 
الفنية م�ن جه�ة، ولناحية تصّدره�ا الئحة الّش�ائعات، إذ 
أنها تعتبر منافس�ة بقوة على االستحواذ على أكبر قدر من 

الشائعات.
ففي الفترة األخيرة، نش�رت أخبار ح�ول زواج قريب لمّنة 
ش�لبي من مخرج مسلس�لها األخير "حارة اليهود"، محمد 
جمال العدل الشهير بماندو. وعلى الرغم من تأكيد العاملين 
معه�ا في المسلس�ل أّن االرتباط ت�ّم بالفع�ل، وأّنهما على 
عالق�ة ح�ب من�ذ ب�دء تصوي�ر العم�ل، إال أن والدتها نفت 
ل�"سيدتي نت" الخبر بمجمله، موضحة أّنها ومحمد مجرد 

صديقين، وأّن هناك عالقة أسرية تربطهما.

سعت شركة O3 لإلنتاج المشترك التركي - العربي، إلى التعاقد 
مع ع�دد من الممثلي�ن األتراك م�ن بينهم مري�م أوزرلي التي 
م�ن المرتقب أن ت�ؤدي دور البطولة المزدوج�ة في أحد أهم 
المسلس�الت الدرامية التي ينطلق عرضها ف�ي يوليو المقبل.
ُيش�ارك في هذا العمل النجم مراد يلدريم ، وتدور أحداث العمل 
ضم�ن إطار قّصة الحب، فُيجّس�د النجم هال�وك بيلغينير دور 
رج�ل أعمال ثري ج�ّداً، ولكّنه ال يعيش حياًة س�عيدة بس�بب 
إصابته بمرض صعب، فُيسافر ليتلقى العالج في ألمانيا، إاّل أّن 
ابنه الذي ُيرافقه في رحلة عالجه يقع في غرام الممّرضة التي 
تؤّدي دورها أوزرلي وُيحاول إقناعها بالعودة إلى تركيا معه، 
وه�ذا الموضوع ُيس�ّبب له مش�اكل عائلية كبيرة، وتتس�ارع 

وتيرة األحداث ضمن قالب درامي حديث.

قّرر المط�رب محمد ف�ؤاد التراجع عن إص�دار ألبومه الغنائي 
الجدي�د »يا أصلي«، الذي كان من المق�رر أن يطرح خالل فترة 
عيد الفطر المبارك، إلى نهاية العام الجاري من أجل إضافة عدد 

جديد من األغنيات.
عل�م  أن ف�ؤاد خضع لمطال�ب جماهيره برفضهم فكرة نش�ر 
األلب�وم على قنات�ه في »يوتي�وب«، وطرح أغنية كل أس�بوع، 
لكونه�م يريدون ألبوم�اً متكامالً وليس على ش�بكة اإلنترنت، 
مم�ا أدى إل�ى تراجعه ع�ن فكرت�ه وقيامه بفت�ح األلبوم لكي 

يحذف أغنيات عدة ويضيف أخرى.
 يذكر أن فؤاد كان قد طرح أغنية »يا أصلي« بطريقة »السينغل«، 
ويتعام�ل ف�ي األلبوم م�ع عدد من نج�وم األغني�ة، أمثال أمير 

طعيمة وعزيز الشافعي وتوما.

القضاء يمنع مسلسل صباح اجلزائري وسلوم حداد
أنهى فريق عمل مسلس�ل البيئة الش�امية "صدر الباز"، تصوير المسلس�ل الذي كتبته بتول ورد 
ورامي المدني وعالجه درامياً مروان قاووق وأخرجه تامر إس�حاق، منذ مدة ليس�ت بالقصيرة، 
وأصب�ح العم�ل جاهزاً للع�رض، كما كان مق�رراً أن ُيعرض بع�د رمضان مباش�رة على عدد من 
القنوات الفضائية، إاّل أّن العمل لم ُيعرض، ما أثار العديد من التس�اؤالت.وعلمت "نواعم" بش�كل 
خاص، أّن س�بب ع�دم عرض العمل على القن�وات الفضائية هو الدع�اوى القضائية القائمة بين 
ش�ركتي الرجا والبارون المنتجتين للعمل بش�كل مشترك، وأّن س�بب هذه الخالفات هو مشاكل 
إنتاجي�ة لم ُتح�ل بالتراضي بين الطرفين، م�ا دفع بأصحابها إلى القضاء ليق�ول الكلمة الفصل، 
وبالتالي ال يمكن الس�ماح بعرض المسلس�ل عل�ى الفضائيات إذا لم يفص�ل القضاء في الدعوى 

القائمة بين الشركتين.

كلامت تتغنى ببغداد االزل
 كلما وقفت عند بغداد اليوم اغرورقت عيناي بالدموع 
وانا اراها بعيدة عن ذلك التالق والعش�ق االزلي .. وبعد 
ان كان�ت قبلة العالم والمعرفة ودارا للنهوض ..  حتى 
ان الكثير م�ن المطربين الع�رب والعراقيين تغنوا بها 
وبس�حرها الذي ال يبارح المخيلة .. وان ابرز من غنى 
لمدين�ة الس�الم بغداد الموس�يقار الراح�ل محمد عبد 
الوهاب  حيث قدم اغنيتي�ن لبغداد وثورتها في الرابع 
عشر من تموز عام 1958 احداهما بعنوان : ) كلنا فداك 

يا بغداد( للشاعر حسين السيد والتي يقول مطلعها :
)ونج�اح الثورة الش�عبية .. في الجمهوري�ة العراقية 
.. نعم�ة من المولى وهدية .. لش�عوب االمة العربية ( 
كما وتذكرت س�يدة الغناء العربي ام كلثوم  التي غنت 
لبغ�داد اغنيتي�ن ايضا .. االولى في فيل�م )دنانير( عام 
1939 للش�اعر احمد رامي والحان السنباطي .. تقول 

فيها :
"الشمس مالت للمغيب .. لما زها ورد الشفق" 

"وهذه بغداد تبدو من قريب فتانة عند االفق"
اما االغنية الثانية فهي نشيد للسنباطي:

"بغداد  يا قلعة االسود .. يا كعبة المجد والخلود" 
يا جبهة الشمس للوجود"

ثم ج�اء المطرب عبد الغني الس�يد ليغن�ي من كلمات 
علي الجارم والحان السنباطي .. )) بغداد يا بلد الرشيد 
... ومنارة المجد التليد(( كما ولفيروز صولة مع بغداد 
برفق�ة االخوي�ن رحبان�ي واغني�ة "بغداد والش�عراء 

والص�ور  ... ذه�ب الزمان وضوعه العط�ر" اما كريم 
العراق�ي وطال�ب القره غول�ي فلهما ايض�ا اغنية عن 
بغداد وغناها الفنان العربي محمد منير .. والتي تقول 

كلماتها :
"بغ�داد ي�ا بغداد .. عن اه�ل بغداد .. س�معت الكثير .. 
واصبح�ت روحي .. اليها تطي�ر ... حمامة بيضاء عند 

االصيل"
كم�ا تذكرت وانا انظر الى م�ا حل ببغداد اليوم االغنية 

المشورة للموسيقار فريد االطرش : " نروح يا بسااط 
على بغداد .. بالد خيرات .. بالد امجاد" 

اما الساهر سفير االغنية العراقية فقد غنى رائعته عن 
بغ�داد )هل اجمل م�ن كل  مدينة .. احل�ى منك واحلى 
من�ي .. بغ�داد وهل خلق الله اجمل من�ك .. في الدنيا ؟ 
ابدا"والذي وددت الوصول اليه : هل سيأتي اليوم الذي  
تصل فيه بغداد للمكانة التي كانت عليها لتعيد امجادها 

وتتغنى بكل تلك االغاني واالناشيد التي تغنت بها ؟!.

دينا عازار: أنا يف أكثر مراحيل العمرية مجاالً

بعد مفاوضات بينه وبين الشركة المنظمة، رّحب الفنان تامر حسني 
بالمش�اركة بالغن�اء في حفل غنائي كبير في مدين�ة رام الله على أن 
يكون الحفل ثاني أيام عيد األضحى المبارك، وبالتحديد على مس�رح 

روابي.
وقد أش�ارت معلومات إلى أّن تامر سيتقاضى أجراً عن الحفل، الذي 
ُيعّد األول له ضمن األراضي الفلس�طينية، ُيقّدر بحوالى ربع مليون 
دوالر، وذل�ك بعدما أنه�ى منظم الحفل تجهي�ز التصاريح الالزمة 
لدخ�ول حس�ني إل�ى األراض�ي المحتلّ�ة، وبالفعل واف�ق الرئيس 
محمود عب�اس على حضور تام�ر لمالقاة جمهوره الفلس�طيني 
للم�ّرة األول�ى. ومن المتوقع أن يصل تامر صب�اح يوم الحفل إلى 
العاصمة األردنية عمان، وس�يتوجه مباشرة بعدها إلى مدينة رام 

الله بمرافقة عسكرية وحماية أمنية ُمشّددة.
وكان تام�ر حس�ني قد طل�ب من مخ�رج فيلمه الجدي�د "أهواك" 
إجازة لم�دة يومين من التصوير، وذلك النش�غاله بإحياء حفل في 

س�موحة، ليعود بذلك للحفالت بعد غياب خاصة أنه انش�غل الفترة 
الماضية بتصوير الفيلم، الذي ُيجّسد فيه دور شريف، جراح التجميل 

الشهير في مصر.

إيامن البحر درويش يلجأ إىل املحكمة

حفل تامر حسني يف فلسطني 
بربع مليون دوالر

عالم الفن

داليا البحريي: ال أعرف شيئًا عن دور سمية اخلشاب

ق�رر الفنان إيمان البحر درويش إقامة دعوى قضائية ضد صّناع برنامج 
»مصارح�ة حرة«، الذي ع�رض في رمضان الماضي، بس�بب عرضهم 
حلقته التي انس�حب منها غير مكتملة، رغم أنه س�بق وأرس�ل إليهم 

إنذاراً قانونياً بمنع عرضها.
 وكان إيمان قد غضب عندما وجهت إليه المذيعة منى عبدالوهاب 

س�ؤاالً عن م�روى اللبنانية، والتي قال إن�ه ينتقدها وال يرحب 
بالمش�اهد الس�اخنة التي تقدمها، فواجهته المذيعة بمشهد 

ساخن له من فيلم »زمن الممنوع«، فرّد بأنه كان صغيراً 
وف�ي بداية حيات�ه الفنية، وفجأة غ�ادر مكانه قائالً 

إن الس�ؤال غير الئق وال يناسب مكانته وتاريخه، 
وبعده�ا طلب ع�دم إذاع�ة الحلقة، لكن�ه فوجئ 
بعرضه�ا، فتق�دم بب�الغ تمهي�داً إلقام�ة دعوى 

قضائية ضد صناع البرنامح. 



وق�ع الكاتب الفلس�طيني المقيم ف�ي بريطانيا ربعي 
المده�ون روايته »مصائ�ر« في منتدى ال�رواد الكبار 
ف�ي العاصمة األردنية عمان في ج�و احتفالي برواية 

جمعت الحب والغربة والهوية والحنين إلى العودة. 
الرواي�ة الصادرة عن »المؤسس�ة العربية للدراس�ات 
والنش�ر« في بي�روت، ومكتبة »كل ش�يء« في حيفا، 
ه�ي الثاني�ة بع�د روايته »الس�يدة من تل أبي�ب« التي 
وضع�ت عل�ى القائم�ة القصي�رة للجائ�زة العالمي�ة 
للرواي�ة العربية في دورته�ا الثالثة عام 2010. الندوة 
الت�ي قدمها الروائي إلياس فرك�وح تحدث فيها الناقد 
فيص�ل دراج ع�ن الرواي�ة الت�ي في رأي�ه خرجت عن 
أس�لوب كّتاب الجيل القديم، موضحا »يقول المدهون 
ف�ي »مصائر« ببداية تس�تمر ف�ي بدايات، ف�ا مكان 
للخاتمة أو لقول أخير، بداية تستمر من عام 1948 إلى 
الي�وم، وليس في روايته ما يضعها إلى جانب »الرواية 
الغاضبة« فهي تتذكر وتتأمل وتحاور »زمناً معلقاً« ال 
تتسع له رواية مفردة النظر«.رسمت الرواية المأساة 
الفلس�طينية في أبعادها كلها، مبتع�دة عن الموعظة 
والميلودراما، فالدموع تخطئ باب الحقيقة، مجس�دة 
ما هو مأساوي بامتياز. كشفت عن المأساوي المديد 
في أقدار الفلسطيني، الذي عليه أن يمحو هويته حتى 
ي�زور بيت�ه القديم، كأن ال يعود إل�ى وطنه األصلي إال 
بجواز س�فر بلد آخر. ويضيف »ولعل إصرار المدهون 
على الس�ير م�ع »القضي�ة« ف�ي أزمنته�ا المتعاقبة، 
كم�ا قراءة الفلس�طينيين وأمكنته�م المتحّولة، داخل 
فلس�طين وخارجها، هو ال�ذي قاده إل�ى عمل روائي 
ذهني ملتبس: ذهني وهو يحاول القبض على المأساة 
الفلسطينية في مس�توياتها المختلفة، التي يخترقها 

احتال إسرائيلي متعدد الوجوه، وملتبس وهو يضيف 
الواقع�ي إل�ى المحتمل، ويق�رأ الوقائ�ع المتخيلة في 
مدن فلسطينية معروفة االسم: مجدل، عسقان، عكا، 
الق�دس، حيفا، يافا«. ويرى دراج أن رواية الربعي في 
جمل�ة حكايات، تت�وّزع على لندن وع�كا، ومونتريال 
وغزة والقدس التي تحتوي متحف المحرقة »يدفشم«. 
كما وزع الروائي حكاياته على أربع »حركات«، تتوازى 

وتتقاطع وتنفتح على قول أخير، لن يكون أخيراً. 
يقتف�ي الزمن آثار حكاياته، يرتد إلى قصة عش�ق في 
زمن االنت�داب البريطاني، تكملها قص�ص ابنتها التي 
جاوزت الستين، ويش�ير، وهو سائر من »لحظة« إلى 

أخرى، إلى دير ياس�ين ومجزرتها الشهيرة، وغزة بعد 
الذي له 1948، وحرب األيام الستة و»الهولوكوست«، 

صناعة خاصة به و»س�ام أوسلو«، الذي 
أطلق يد التدمير اإلسرائيلي بشكل جديد. 

وبحس�ب دراج اجته�د ربعي المدهون 
ف�ي رس�م نهاي�ات فلس�طينية، لها 

شكل البدايات المستمرة، فاألرمنية 
الفلسطينية العكاوية، تستمر في 

ابن�ة إنكليزي�ة تعي�د ابنتها من 
جديد إلى عكا، والفلس�طيني 

هن�اك«،  »باق�ي  الس�اخر 
أو ال�ذي يثي�ر الس�خرية، 

رواي�ة،  ف�ي  يس�تمر 
وأط�ال دي�ر ياس�ين 

تنبع�ث مج�دداً على 
لس�ان عج�وز من 

المدينة الماضية، 
والش�خصيات 
وال  تعي�ش  ال 
ففيها  تم�وت، 

م�ا يتكئ عل�ى واقع 
أضاف إلي�ه المتخّيل الروائي 

أشياء كي يستقيم. 
وتتمي�ز روايت�ه وفقا لدراج برس�م وجوه 

الظلم الذي وقع على اإلنس�ان الفلس�طيني، وتأمله 
طوي�ًا ورفعه إلى مق�ام »ظلم الوج�ود«، حيث في 
الحاض�ر ماض ينفيه، وفي بي�وت الماضي حكايات 
اندث�ر أهله�ا. يتبقى العج�ز والحني�ن وحنين عاجز 
تعالج�ه الذاك�رة بالكتاب�ة. وم�ع أّن ف�ي مصائ�ر 
ش�خصيات الرواي�ة م�ا يعلن عن أس�ى فلس�طيني 
صري�ح، فقد تعّي�ن هذا األس�ى بلغة نثري�ة تكاد أن 

تك�ون فري�دة، ترص�د تفاصي�ل المكان ف�ي الروح 
المثلوم�ة، وتجعل من اللغة مرآة للمكان المش�تهى 

والروح المدحورة. 
عمل ربعي المدهون على إنتاج رواية فلسطينية 
ش�املة، فكتب عن فلس�طين التي كانت، 
وع�ن الفلس�طينيين الذين انتهوا 
إل�ى خارجه�ا، وقرأ أس�ى 
المنفى،  الفلس�طينيين في 
حيث اإلقام�ة في الاإقامة، 
داخ�ل  الس�اخر  ومنفاه�م 
فلسطين )عرب الداخل( وغزة، 
أكث�ر  الموّزعي�ن عل�ى  وه�ؤالء 
م�ن م�كان وإقامة وتذّك�ر، وأكمل 
المش�هد الروائي بح�وار بين عذابات 
»الهولوكوس�ت«  و  الفلس�طينيين 
معطي�اً ف�ي التحدي�د األخي�ر »التزاماً« 
بفلس�طين، ال التب�اس فيه وال مس�اومة. 
لم يش�أ ربع�ي أن يتوس�ل الرضا م�ن أحد، 
عال�ج قضيته الوطنية بمنظ�ور عميق، وعّبر 
عنها إبداعي�اً بتقنيات جديدة، وبلغة تنوس بين 
الش�عر والفلسفة. انتسب في اجتهاده الامع إلى 
الفلسطينيين الكبار الثاثة: غسان الراسم الرهيف 
لمعنى المأس�اة، وإميل حبيبي في نثره الجميل الذي 
ال يض�ارع، وجب�را إبراهي�م جب�را الواس�ع الثقافة 
المتعدد التجربة. لكن كتابة ربعي أضافت إلى هؤالء 

جميعاً جديداً لم تعرفه الرواية الفلسطينية. 
ربم�ا يكون ربع�ي المدهون، في روايت�ه »مصائر«، 
قد أعطى تأسيس�اً لرواية فلسطينية مغايرة، تقارن 
بي�ن اختاف األزمنة، وتقف أمام الحاضر قبل غيره، 
وتع�رف أن الرواية ال تأتي م�ن الغضب والدموع، بل 

من عمل في اللغة، وفي تاريخ الرواية أيضاً.

       شاكر نوري 

توغل�ت بخط�ى وجل�ة لكنن�ي حالما ش�عرت 
باالطمئنان،كان�ت الخمرة الاهث�ة قد صعدت 
إل�ى رأس�ي مثل دبي�ب نمل بط�يء الحركة إثر 
خروجي م�ن الحانة في تلك الليلة. لم تكن لدّي 
أّي رغب�ة في الذهاب إلى منزل�ي. والليل أصبح 
صديق�ا أليف�ا في تل�ك اللحظ�ة. أثن�اء تجولي 
جذبني منظر رؤية نهر دجلة الذي لم يكن بعيدا 

عن مكان الحانة أو هكذا خيل إلّي.
حدقت من الك�وة المحفورة في الجدار المعمل 
من الشارع، فظهر لي النهر كبحر هائج يحثني 
على الس�ير نحوه. توغلت بخطى وجلة لكنني 
حالما شعرت باالطمئنان عندما رأيت األضوية 
الخافت�ة تنعك�س عل�ى صفحة النه�ر وتحدث 
أش�كاال هندس�ية ممتعة للنظر حيث بدأ سرب 
م�ن النوارس يخفق بأجنحته مامس�ا صفحة 
المياه الس�اكنة، محدثا كجس�د واح�د، أمواجا 

خافتة بطيئة.
في ظهر المباني المطلة على النهر، ثمة شرفات 
منخفضة تقطعها حديدة صدئة محدثة تجويفا 
بمحاذاة الشاطئ، تس�تندها أعمدة كونكريتية 
ضخمة من األس�فل، تكونت الشرفة على شكل 
غرف�ة مطلقة. م�ن ذلك التجوي�ف، خرج فجأة 
رج�ل ك�ث اللحي�ة، جاح�ظ العيني�ن، منحني 
الظهر، واضعا ذراعيه خلف ظهره في محاولة 
إلس�ناد هامته المعوجة نوعا م�ا، وقف برهة 

يرسل نظره صوب النهر.
تقدم�ت نحوه بحذر، حابس�ا أنفاس�ي ال تطلع 
إل�ى تجاعيد وجهه الغامضة. آنذاك رفع رأس�ه 
ورمقني بنظ�رات عدائية، فتبين�ت من مامح 
وجه�ه بأنه ش�يخ طاعن في الس�ن، له مامح 

مزيج من الهندي واآلس�يوي. لم ينبس بكلمة، 
فتراجعت إل�ى ال�وراء قليا، تخيلت�ه أصما لذا 
لوحت له بيدي معبرا عن التحية لكنه س�رعان 

ما استدار نحو غرفته معبرا عن قرفه.
فك�رت بمغادرة الفن�اء لكني انتظ�رت محدقا 
بالنه�ر الس�اكن والمصابيح الخافت�ة المتألقة 
مندفع�ا بحالة ح�ب الفض�ول الس�يئة. ولكي 
أصحو م�ن تعاوي�ذ الخمرة اللعين�ة، نزلت إلى 
النه�ر، وضرب�ت وجه�ي برش�قات م�ن الماء 

البارد.
كان الصمت يغطي الفناء فيما عدا صوت تبول 
بع�ض الس�كارى محدث�ا صوتا يش�به جريان 

المزاريب وقت هطول المطر.
غمرتن�ي الفرحة فج�أة حين رأيت�ه يخرج من 
جح�ره مرة ثانية حاما صحنا يريد أن يغس�له 
ف�ي النهر كم�ا يبدو. بع�د أن قام بذل�ك انحنى 
يجم�ع بع�ض القنان�ي الطافية. ألقي�ت نظرة 
على مخبأه غاصا بالقناني واألسمال واألدوات 
المهملة. كنت أعتقد بأني سببت له بعض اآلالم 
من خ�ال مراقبتي ل�ه، تمنيت لو أك�ون قادرا 

على استئجار غرفة له.
تساءلت في نفسي:

- م�اذا يحص�ل ل�و تق�ذف األم�واج المعتوهة 
غرفته وقت الفيضان؟

ازداد فضولي لمعرفته. قصدت مخبأه وقلت له 
دون تردد:

- يا ح�اج.. أال تخاف أن يأتي الفيضان ويحتاج 
غرفتك؟

- رفع رأسه، ونظر إلّي باستغراب. بعدها أخفى 
رأسه وانهمك يغلي الشاي في إبريق صدئ.

وقال بنبرة ساخرة:
- الفيضان؟!

قلت له:
- أج�ل.. الفيضان. دجلة تفيض ثاث مرات في 

العام.
لكني استدركت األمر وقلت في نفسي:

- ربم�ا يع�رف الح�اج مواعيد فيض�ان دجلة، 
ويهجر غرفته.

تمتم بكلمات مبهمة كمن يتحدث مع نفسه:
- دجلة لم يفض سوى مرة واحدة!

- مرة واحدة!

- أجل
- متى؟

هز رأسه ضاحكا.
ثم تمتم بكلمات مبهمة:

-تسألني متى؟
………-

- حين سبح فيه المغول!
ثم نظر إلّي بتحد قائا:

- جدي مات في ذلك الفيضان!

شعرت بش�يء من ركاكة في لغته العربية تدل 
على أنه تعلمها في عمر متأخر.

قلت له:
-ومن هو جدك؟

قهقه..
- الحاج القوقازي.. أال تعرفه؟!

ثم انطل�ق كمن يهذي خالطا التواريخ واألرقام 
ومتنقا من عصر إلى آخر..

كان ذلك في العشرينات. ال أدري من هذا القرن 
أو من القرن الماض�ي. حاج من القوقاز. أزرق 
العينين، أش�عث الش�عر، جاء إلى بغداد وعاش 

مع عائلته الثرية.
كان نوع�ا م�ن الح�ارس الذي يتنك�ب بندقيته 
ويهت�م بتنظيم حديقة الباط الملكي التي تطل 

على ضفاف دجلة.
صمت قليا.. ثم أضاف:

ذات ظهيرة، وقت القيلولة. تراخت أجفانه على 
ضف�اف دجلة يتخي�ل جنائنها. وم�ا بين الحلم 
واليقظة، لمح ش�خصا يركب س�لة من القش. 

نظر إلى السماء لحظة.
ش�عر بأن ثم�ة خطرا يح�دق به. ق�د يأتي ذلك 
الش�خص ليقتل�ه. لم يكن له س�وى عدو واحد 
يترب�ص ب�ه وه�و ح�اج هن�دي. وأصدق�اؤه 
ه�م أبن�اؤه.. يأت�ون لزيارت�ه مرة ف�ي العام.. 
يفترش�ون األرض أيام�ا وليال�ي الزي�ارة ف�ي 

األماكن المقدسة.
تناول سيجارة، وواصل الحديث وأنا أصغي إليه 

بشغف:
-أتعلم أن�ه كان محّصنا م�ن كل األخطار. فقد 
قط�ع بأصابعه قطع�ة من الحجر األس�ود من 
الكعب�ة لتدفع عن�ه كل أذى لكن صاحب س�لة 
الق�ش.. أي الح�اج الهندي كان يتق�دم. وحين 

ش�عر بالخط�ر، ص�وب بندقيته نح�وه. عندما 
انطلق�ت الطلق�ة كانت فوه�ة بندقيته تامس 
صفح�ة الماء. م�د يده إل�ى صدره، ش�عر بدم 
يخ�رج منه بينم�ا راح الماء اله�ادر يجذبه إلى 
القاع وهو يرس�ل نظراته إلى السماء الزرقاء.. 
والن�وارس البيضاء.. هل أصابت الطلقة قلبه؟! 

ال أحد يدري!
- لمعت الدموع في عينيه.

- قلت في نفسي:
- أيأت�ون م�ن القوق�از إل�ى بغ�داد ليصبح�وا 

حجاجا..
ونبقى نحن سكان هذه المدينة جاحدون؟!
ثم صرخت حين صعدت الخمرة إلى رأسي:

- اللعنة عليك يا بغداد.. صانعة المغول!
وحين خرجت إلى الشارع مخلفا ورائي فيضانا 
كام�ا م�ن الكلم�ات، دخل�ت إح�دى الحانات 
القريب�ة، فوجدت صديقا لي. لم أحتمل أن أكتم 
في ص�دري ما رواه ل�ي الح�اج القوقازي عن 
مقت�ل جده أو ربما انتحاره.. وحين انتهيت من 

سردي ضحك مني قائا:
-أما زلت تؤمن بجنائن دجلة؟!

قلت له:
- أنا ال أؤمن بشيء.. إنه الحاج القوقازي.

سألني بدهشة:
أما يزال الحاج القوقازي يعيش تحت الش�رفة 

لحد اآلن؟
- أجل.. قابلته قبل قليل.

وفجأة مس�كني م�ن ذراعي، وقال ل�ي بجدية 
باردة.

- أنصح�ك ب�أن تتخل�ى عن ش�رب الخمرة ألن 
الحاج القوقازي عاش في القرن الماضي عندما 

كانت لدجلة جنائن.. وبغداد قبلة الحجاج!

جــنــــائـــن دجـــلــــة

       أزراج عمر 

الم�كان،  المكرس�ة لس�بر دور  الدراس�ات  أجمع�ت 
أو الفض�اء، ومناخهم�ا ونم�ط بني�ة معمارهما في 
تش�كيل الذاتية، والهوي�ة، أن ثقاف�ات المجتمعات ال 
يمكن أن تفهم س�وى أنها ابن�ة العاقة العضوية بين 
المكان والتاريخ اللذي�ن ال يمكن الفصل بينهما. ففي 
الصفح�ات األولى من مقدمت�ه نجد ابن خلدون يربط 
ربطا قويا بين تأثير المكان الجغرافي وطبيعة هوائه 
وبي�ن ما ينت�ج عن ذلك م�ن أنواع الس�لوك واألخاق 
وتكوين لون بش�رة أف�راده لدى هذا الش�عب أو ذاك، 
وه�ذا يعني مباش�رة أن الهوي�ة واألخ�اق والطباع 
ليست في جزء كبير منها مشروطة بمؤثرات الوراثة 

وليست أيضا بالجواهر الجاهزة أو المعطاة قبليا.
وف�ي مش�هد الثقاف�ة العربي�ة المعاصرة نج�د أيضا 
المفك�ر المص�ري جمال حم�دان قد أعطى مس�احة 
كبيرة في مؤلفاته المخصصة لدراسة شخصية مصر 
وركز بقوة عل�ى تأثير الجغرافي�ا المصرية على بناء 

هوية مصر الثقافية والتاريخية.
ولق�د اتضح ل�ي الدور األساس�ي الذي يلعب�ه معمار 
الفض�اء عندم�ا اطلعت على أعمال المفكر الفرنس�ي 
بيير بورديو المخصصة للمجتمع األمازيغي الجزائري 
وخاصة كتابه “منطق الممارس�ة” الذي يحتوي على 
ملحق عنوان�ه” المنزل القبائلي أو العالم بالمقلوب”. 
لقد درس بورديو في أغلب مؤلفاته، وفي هذا المقال/ 
الملح�ق، دور عناصر الفضاء المنزل�ي، واالجتماعي 

ف�ي بن�اء فكرة الش�رف، والع�ادات، وكل ما يس�ميه 
بالرأس�مال الرمزي من جهة، وف�ي إفراز تباين هوية 
كل من الذكورة واألنوثة وبالتالي تبعية المرأة للرجل 

من جهة ثانية.
وفي دراسته لمعمار المنزل األمازيغي اكتشف بورديو 
أن توزي�ع الفضاء فيه مرتبط بع�دة عناصر عدة مثل 
الزمان الذي تظهر فيه المرأة والزمان الذي يظهر فيه 
الذكر، وكذلك توزي�ع األدوار بينهما “إنه يمكن القول 
بأن المرأة محبوس�ة في المنزل فقط طالما أن الرجل 
موج�ود خارجه في النهار على األقل. إن مكان الرجل 
يوج�د في الخارج، في الحقول، أو في مجلس القرية، 
ويلقن هذا لألوالد في سنهم المبكرة”. ويضيف مبرزا 
أن “الرجل الذي يقضي كثيرا من الوقت في المنزل في 

وقت النهار فهو مش�كوك في أمره أو أنه أحمق، وهو 
رج�ل المنزل الذي يحض�ن البيض مث�ل الدجاجة في 
خّمه�ا”، وفضا ع�ن ذلك فإن “العاق�ات بين الرجال 
تق�ام خ�ارج المن�زل” وأن “األصدق�اء ه�م أصدقاء 

الخارج وليسوا بأصدقاء الموقد”.
إن تقس�يم معمار المنزل األمازيغي الجزائري، حسب 
اس�تنتاج بورديو، ه�و الذي أنتج ثقاف�ة تبعية المرأة 
للذكر وولَد التراتبية والثنائيات المتضادة في السلوك 
االجتماع�ي لديهم�ا. من بي�ن عناصر هذا التقس�يم: 
باب للنس�اء مفصول ومحجوب عن الباب المخصص 
للضي�وف الذك�ور األجانب، والصال�ة المفتوحة على 
الض�وء ه�ي أيض�ا للذك�ور، والعلي�ة المعتم�ة ه�ي 

لإلناث”.

املعامر وصنع ثقافة الذكورة

املريض العريب 
تس�تلهم رواية "المريض العربي"، التي صدرت مؤخرا عن دار “روافد للنش�ر والتوزيع” 
بالقاه�رة، للروائية والقاصة ه�دى توفيق، من واقع ال يتج�اوز العامين، من عام 2012 
إل�ى بداية ع�ام 2014، أي خال فترة حكم اإلخوان المس�لمين ف�ي مصر.وتدور أحداث 
الرواي�ة من خال واقع بطلين يمارس�ان لعبة اإلنصات والحكي، ع�ن طريق خلق عالم 
افتراض�ي من مكانيهما الثابتين، نتيجة لعجز حركي أصيب به االثنان، وقد انفصا عن 
العالم الخارجي لفترة من الوقت ليس�ت بقصي�رة، مما دفعهما إلى البحث عن طريقة 

لمواجهة هذا التاشي والشعور الطاغي بالعجز النفسي.
تقول هدى توفيق “اقتبس�ت اس�م الرواية من قصة المري�ض اإلنكليزي، فالمريض 
العرب�ي هو التعبي�ر األمثل من وجهة نظ�ري عن مدى ترّدي الوط�ن العربي وحالة 
احتض�اره، وه�ي الحالة الت�ي يعيش عليها اآلن ج�ّراء اإلرهاب األس�ود وخفافيش 

الظام، حتى أصبح وكأن فيروس�ا أصاب الوطن العربي، فحل بجس�ده مرض عضال، 
نتمنى أن يشفى منه قريبا”.

يف متاهات الذاكرة 
 

بي�روت - ع�ن دار “الفاراب�ي للنش�ر” ببي�روت، ص�درت حديث�ا رواي�ة بعنوان 
“ف�ي متاهات الذاك�رة”، للكاتب�ة اللبنانية وفيق�ة معتوق. الرواي�ة من القطع 

المتوسط.
تحاول ش�خصية البطلة سوس�ن المنس�جمة مع ش�خصية جزال في الرواية، 
تسجيل خاطرة من خواطر الحواس العصرية التي تتساوى مع مفهوم الحدس 
ف�ي محيطنا العربي، حيث ال ت�زال فكرة الوعي لمكنون�ات الذّرات المحيطة 
بنا، تفصيا س�اقطا من جدول األساسيات. وال يزال المجهود الذهني للعقل 
الباطن مس�جونا ضمن حدود جمجمة الجس�د الداف�ئ، والمعزول عن طاقة 

التواص�ل الروحاني للموجودات وجذرها الزمني في األماك�ن. من هنا تأتي أهمية ِقدم 
المدن في العالم. تشير الكاتبة وفيقة معتوق إلى أنها قرأت في أحد المواقع جملة تقول “يدفعك الناس إلى 

أقصى الحدود لتغضب، وعندما تفعل تصبح أنت المخطئ!”.

ربعي املدهون يقبض عىل املأساة الفلسطينية
آية الخوالدة
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�أما  من  �صهيل
كامل  �لزهريي

أما  من ضميٍر

يهزُّ الشعوَر

أما  من  صهيٍل

لنحفظ فيه  ماء  الوجوِه

أما  من  ضميٍر

أْم هْل تراُه غاَب  وولّى

وأصبَح مثل بقايا قشوٍر

تراه  أم عملة  نادرة

**         **        **

وتلك  المآسي

وكل  األفوِل

أتلك  الروابي  

وتلك  السهوِل

وهذا  النخيُل

وهذا  الفراُت

تراُه   يصيُر ؟ 

بحكِم  الزنيِم

وما  أرضعتُه  سوى  عاهرة 



 

تلوث مبزل يف كربالء بزيوت 
حمطات الكهرباء

 
متابعة- ناش�د عدد من اهالي مدين�ة كربالء الجهات ذات العالقة 
للح�د من ظاهرة تلوث احد المب�ازل القريبة من محطة الجمالية 
بكرب�الء. وذل�ك اثر الق�اء الزيوت م�ن محطة كهرب�اء الجمالية 
ف�ي مجرى المب�زل مما يؤث�ر عل�ى البيئ�ة المائي�ة، وتأثيراتها 
على النبات�ات واالحياء االخرى.وقد طالب�وا مديرية بيئة كربالء 
بأخذ دورها الفعال في محاس�بة الجهات التي تس�ببت في تلوث 
المب�زل كائ�ن من تكون وبغ�ض النظر عن مكانته�ا االجتماعية 
او السياس�ية ،ووقف التجاوزات الحاصل�ة على البيئة عبر فرض 
العقوب�ات الرادع�ة والغرام�ات وغيره�ا ، كما ناش�دوا الجهات 
الرقابية والمس�ؤولين المعنيين الحد م�ن هذه الظاهرة الخطيرة 

في المدينة الدينية التي يؤمها ماليين الزائرين سنويا.

نقل املياه بالسيارات احلوضية 
طريقة غري صحية

 
أزمة ش�ح المياه تتجدد مع إطاللة موسم كل صيف في المناطق 
الواقعة على اطراف بغداد، وذلك بسبب قدم او عدم وجود شبكات 
توزيع المياه في هذه المناطق وما يماثلها من األحياِء البغدادية، 
�َيما الش�عبية، فضالً عن تع�رِض الكثير من أنابيِبه�ا الناقلة  السَّ
للعط�ب، ما أدى الى ح�دوث خلل في عمليِة توزي�ع المياه، حيث 
يواجه س�كان ه�ذه االحياِء صعوبات كبيرة ف�ي عمليِة الحصوِل 
عل�ى المياه، في وقٍت تصل في�ه المياه إلى أحياٍء أخرى وبكميات 
تزي�د على حاج�ِة المس�تهلكين. وهو األم�ر الذي أل�زم اإلدارات 
المعنية بتأميِن مياه الش�رب واختيار الس�يارات الحوضية لتنقل 
المي�اه وهذه الطريقة غير صحية بالم�رة لتعرض المياه للتلوث، 
م�ا يه�دد صحة الناس ف�ي تلك المناط�ق . عليه يقت�رح مواطنو 
منطقة النصر والمعامل اختيار طرق بديلة تكون اكثر صحية في 

ايصال المياه اليهم.

التشدد األمني عىل دخول البضائع إىل مجيلة يرفع 
األسعار

 اضاف�ت اإلج�راءات االمني�ة المتش�ددة على دخول الش�احنات 
والبضائع ال�ى منطقة جميلة، في االي�ام الماضية هماً آخر على 
كاهل المواطن بس�بب ارتفاع االسعار ، حيث يقول كاظم سلمان 
صاحب مطعم : ان الخضراوات تش�هد ارتفاعا كبيرا بعد تش�ديد 
االجراءات على دخول الشاحنات التي نشاهدها تنتظر طويال في 
الطري�ق المؤدية الى مدخل منطقة جميل�ة، وبالتالي فأن التاجر 
رفع اس�عار الخضراوات والفواكه، وهذا ما لمسته خالل تبضعي 
من المكاتب الخاصة، وعلى س�بيل المثال كنا في السابق نشتري 
البطاط�ا بس�عر )600( دينار للكيلو الواحد بينم�ا االن وصل الى 
)1000( دين�ار، وبالتالي انا مجبر على رفع االس�عار في المطعم 
اذا اس�تمرت ه�ذه الحالة.احم�د نعيم - س�ائق ش�احنة، قال: ان 
إيقاف الش�احنات لس�اعات طويلة ليس ح�ال خصوصا ان هناك 
بضائ�ع منها الخضراوات تس�تهلك بش�كل يومي وم�ن الطبيعي 
تتصاعد أس�عارها بشكل سريع، الحل يأتي بوضع جهاز السونار 
الحديث الذي يكش�ف المتفج�رات وبالتالي تس�هل عملية دخول 
البضائع الى منطقة جميلة في أي وقت، واالس�تغناء عن الجهاز 

اليدوي الحالي.
احمد حسين علوان

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

الشارع والرصيف والساحة
.. حق عام

 حميد فرحان المسعودي
يعتقد بعض المواطنين ان الس�احة أو الش�ارع المقابل 
ل�داره او محل�ه التج�اري  إقطاعي�ة تابع�ه ل�ه، وعلى 
أساس هذا الفهم الخاطئ يقوم بمصادرة حق اآلخرين، 
فيصول ويجول في التجاوزات حتى يتعمد قلع جزء من 
أس�فلت هذا الش�ارع ويحفر وس�طه لتمرير انبوب ماء 
او »صوندة«، وقد يثّبت ع�وارض حديدية على الرصيف 
لمنع وقوف الس�يارات او يقوم بتثبيت العوارض وسط 
الشارع او الساحة إلقامة مراسم مناسبة معينة، وربما 
يرمي نفاي�ات داره او  محله بطريقة غير الئقة تش�ّوه 
منظ�ر ه�ذا المرفق وال تنس�جم م�ع ابس�ط متطلبات 
التعامل الحضاري للحفاظ على النظافة ،ويعطي صورة 
مشوهة ودالة على مستوى التخلف والتدني الذي  انحدر 

اليه الذوق واإلحساس تجاه هذا الحق المنتهك.
انن�ا ال نس�بح ف�ي فض�اء ب�ل نتح�رك يومي�ا كمش�اة 
ومتبضعي�ن عل�ى ش�وارع وس�احات يمك�ن وصفه�ا 
بمطبات ومعوقات وعراقيل تس�تهلك م�ا بقي فينا من 
ق�درة على التحمل وطاق�ة احتمال بعد إنه�اك ومعاناة 

يومية من انفالتات متنوعة.
وظاهرة رمي النفايات وتكديس�ها وركن عربات الدفع 
للعتالين وتكدس س�يارات االجرة بشكل عشوائي تحتل 
مرك�ز الص�دارة ف�ي منطقت�ي الش�ورجة والرصاف�ي 
لكونهما اكبر سوقين تجاريتين للمتبضعين في العاصمة 
بغ�داد ، فهما يمث�الن نموذجا س�لبيا صارخاً لتش�ويه 
معالم المدينة وذلك لفق�دان التعاون والالابالية وضياع 
التنس�يق والضوابط بين الجه�ات المعنية للحفاظ على 

نظافة هذه المناطق.
وعندما تتوجه بالس�ؤال الى أط�راف الظاهرة المواطن 
المتبض�ع وصاح�ب المحل وعم�ال االمانة يك�ون الرد 
منحص�راً بقل�ة الحاوي�ات وبعده�ا وت�ذرع اصح�اب 
المح�ال بأن الحاويات تمتلئ م�ن دون تفريغها من قبل 
عمال النظاف�ة بينما يتحدث عمال االمان�ة بحرقة وألم 
واضحين الن كل جهودهم باءت بالفش�ل للحد من هذه 
الظاه�رة ويلقون بالالئمة عل�ى المواطن الذي يفترض 
به االمتناع عن رمي اي اوساخ على الشارع ورميها في 
أماكنها المخصص�ة أضافة الى المواطن صاحب المحل 
ال�ذي يمث�ل حجر األس�اس في وج�ود منطق�ة نظيفة 
طالم�ا ت�م التزامه بضواب�ط النظافة وامتن�ع عن رمي 
نفايات محله على الش�ارع او الس�احة بل عليه جمعها 
ف�ي س�يارة خاصة به او مس�تأجرة لرميه�ا في أماكن 
مخصص�ة لهذا الغ�رض، كذلك دائرة البلدي�ة لها دورها 
ف�ي ه�ذه المهمةعبر المباش�رة بحمل�ة توعية ووضع 
ملصق�ات تش�ير الى ع�دم رم�ي النفايات ف�ي األماكن 
العام�ة وتكثيف الرقابة ووضع قوانين وفرض غرامات 

لمحاسبة المقصرين من اجل عاصمة اجمل.

انتباه رجاءًا

 
مراقب- يعاني سكنة عشرة أحياء سكنية جنوبي الناصرية في 
محافظ�ة ذي قار انقط�اع التيار الكهربائي،  االم�ر الذي أكدته 
مديرية توزيع كهرباء ذي قار، عازية الس�بب الى عطل في احد 
خط�وط الطاقة، فيما أوضح�ت أن كوادر المديري�ة تعمل على 
إصالح العطل الذي تسبب في قطع الخط التابع لمديرية شبكات 
الجن�وب الغربي والمغذي لمحطة تل اللحم والذي ادى الى قطع 
التيار الكهربائي عن عشر مناطق في قضاء سوق الشيوخ،  هي 
الصلبة األولى والثانية وحي الشهداء واإلسماعيلية الثانية وحي 
الحكيم والفرهة وحي عاشور والحسائية وأم البنين، فضال عن 

حي النواشي.
 علي�ه يطالب اهالي االحي�اء الجهات المعني�ة بضرورة اصالح 
العطل وبأس�رع وقت ممكن نظرا الرتف�اع درجات الحرارة في 

فصل الصيف الذي يرافقه شح مياه بشكل صارخ.

االمني�ة  والظ�روف  البطال�ة  دفع�ت   
واالقتصادي�ة الس�يئة، فضال ع�ن عوامل 
متداخلة اخرى العش�رات من الش�باب في 
محافظة ديالى الى الهجرة الى دول اجنبية 
وعبر طرق مختلفة بعضها غير قانوني في 
محاولة للهرب من واقع مترد على مختلف 
الصع�د، عل�ى ام�ل االنتقال ال�ى بيئة اكثر 
أمانا وه�دوءاً بعيدا ع�ن دوي االنفجارات 
وش�ح الخدمات في اغلب محافظات البلد. 
فيما دع�ت احدى اعضاء مجلس ديالى الى 
تبن�ي خارطة طريق تعطي للش�باب األمل 

والتعلق بالبقاء داخل ارض الوطن.
  وق�ال )ق- ث( البال�غ من العم�ر 27:  ان 
عوام�ل كثي�رة ضاغطة هي الت�ي دفعتني 
ال�ى قرار الهجرة الى اح�د البلدان االجنبية 
تاركا كل شيء خلفي في بعقوبة الوظيفة 
وارضاً اعش�قها واصدقاء كثراً هم االقرب 
ال�ى قلب�ي.  مبين�ا أنه ي�درك ب�ان الرحيل 
صعب وقاس لكنه يبق�ى افضل من البقاء 
وس�ط ازيز الرص�اص ودوي االنفجارات 
الت�ي بس�ببها فق�د اقرب�اء واحب�اء كثراً، 
خاص�ة في االش�هر االخيرة بفع�ل اعمال 

العنف الدامية.
واقر بأن طرق الس�فر ال�ى الخارج خاصة 
البل�دان االوربية بعضه�ا قانوني والبعض 
االخ�ر غي قانون�ي لكني افض�ل حظا من 

العش�رات من الشبان ألن هناك من وفر لي 
مهمة الفيزا والدخول بطريقة قانونية.

ام�ا جاس�م الخري�ح الجامع�ي من�ذ اربع 
س�نوات، حيث لم يفلح ف�ي الحصول على 
وظيفة حكومية فقد اضطر اخيرا الى  بيع  
قطعة ارض سكنية ورثها عن ابيه لتمويل 
رحلة سفره الى احد بلدان الجوار ومنه الى 

اوربا بطريقة غير قانونية.
واض�اف جاس�م ال�ذي رفض ذكر اس�مه 
الكام�ل:  ان ق�رار الهج�رة ال�ى المجهول 
ق�رار ثمن�ه باهظ علي�ه ان يدفعه من اجل 

الحصول على مستقبل افضل.
واشار جاسم الى ان البطالة احساس قاس 
جدا وهي أصعب ش�يء يواجه الخريج ، اذ 

حاول جاهدا العمل ف�ي اعمال كثيرة لكنه 
وصل الى مرحلة من االرهاق النفسي بحيث 
دفعته الى ان يختار الس�فر بدالً من البقاء.

وتابع: ان العش�رات من الشباب يهاجرون 
بين فترة واخرى عبر طرق مختلفة اغلبها 
غير قانون�ي من خالل بع�ض دول الجوار 
الى اوربا، الفت�ا الى ان قرار الرحيل صعب 

لكن ما باليد حيلة.
فيما يذرف )غ-ش( الدموع وهو يقف على 
بعد امت�ار من احدى رده�ات االنعاش في 
مستش�فى بعقوبة التعليمي يتأمل والدته 
الراقدة في الردهة بس�بب حالتها الصحية 
الحرجة بعدم�ا رفض طلبها بالبقاء وعدم 

الهجرة الى بالد الغربة.
وقال: ان قرار رحيلي جاء ألني فقدت االمل 
في بناء حياة س�عيدة ف�ي ظل االنفجارات 
الت�ي أهدرت روح ابي وتس�ببت في اعاقة 
اخي وتحويل حياتنا الى جحيم في سنوات 
مع�دودة، مبين�ا انه ي�درك أن الهجرة فيها 
مخاطر جمة لكن�ه تيقن من أنه ذاهب الى 
بل�دان ليس فيها ناس�فات او مفخخات او 

احزمة متفجرة تقتل االبرياء.
م�ن جانبه�ا اق�رت عض�و مجل�س ديالى 
اس�ماء كمب�ش بخط�ورة تنام�ي ش�عور 
الش�باب بالرغبة في الهج�رة والرحيل عن 
ارض الوطن بسبب عوامل متداخلة ابرزها 
الفقر والبطالة وعدم توفر مس�ارات لبناء 

مستقبل واعد أمامهم.

واضاف�ت كمب�ش: ان الكثي�ر من الش�بان 
فقدوا حياتهم ف�ي رحلة الهجرة الى اوربا 
في الس�نوات الماضية، مؤكدة، ان الهجرة 
مل�ف انس�اني حس�اس الب�د من تس�ليط 
االض�واء علي�ه والعمل عل�ى تبني خارطة 
طريق تس�هم ف�ي دع�م الش�باب لمنعهم 
من الهج�رة الى الخارج والعم�ل على بناء 
البالد.وف�ي الموض�وع ذاته، ق�ال الباحث 
االجتماعي  خيرالله العبيدي : ان ش�ريحة 
الش�باب في البلد بشكل عام وديالى بشكل 
خاص قد تعرضت لضغوط نفس�ية هائلة 
المزمن�ة  االضطراب�ات  تداعي�ات  بس�بب 
التي تضرب المحافظة منذ اكثر من عش�ر 

سنوات متتالية.
والفق�ر  البطال�ة  ان  العبي�دي  واض�اف 
والهاج�س االمن�ي كله�ا عوام�ل دفع�ت 
عش�رات الش�باب ال�ى مرحل�ة الخي�ارات 
الصعب�ة وهي الهج�رة والرحيل عن ارض 
الوط�ن في محاولة لتحقيق احالم الجميع 
الت�ي يدرك انها ال تأتي بس�هولة وقد يفقد 
الكثير م�ن المهاجرين حياتهم في مطبات 
الس�فر ومخاط�ره الت�ي نراها بي�ن فترة 
واخ�رى م�ن خالل الك�وارث الت�ي تصيب 

الهاربين الى اوربا.
واش�ار العبيدي الى ان هناك بالفعل شباناً 
يغ�ادرون، لك�ن ال تزال أعداده�م محدودة 
واغلبهم من ش�ريحة النازحي�ن الذين هم 

في وضع نفسي قاٍس للغاية.

البطالة تدفع الشباب إىل اهلجرة.. ومطالبات بوضع اخلطط الكفيلة الستقطاب الطاقات

عرشة أحياء سكنية جنويب النارصية 
تعاين انقطاع التيار الكهربائي

المستقبل العراقي/ متابعة

تس�تمر ش�كوى م�ن المواطنين 
والصيادي�ن  في محافظة البصرة 
م�ن توس�ع الم�د الملح�ي حيث 
لغاي�ة  المالح�ة  المي�اه  وصل�ت 
منطقة كتيبان، ش�مالي البصرة، 
بس�بب قلة االيرادات المائية عبر 
ناظ�م قلع�ة صالح في ميس�ان، 
م�ا تس�بب في نف�وق ع�دد كبير 
م�ن الثروة الس�مكية والحيوانية 

واث�ر  على حي�اة س�كان المدينة 
ألن األم�ر وصل إلى ح�د ال يطاق 
، نتيج�ة تض�رر القن�اة اإلروائية 

لشط العرب بالمياه المالحة.
االمر الذي أكدت�ه مديرية الموارد 
المائية في البصرة، حيث اش�ارت 
الى أن تجاوز بع�ض المحافظات 
عل�ى حص�ة المحافظ�ة أدى إلى 
داخله�ا،  الملح�ي  الم�د  توس�ع 

في حي�ن أبدى مجل�س محافظة 
البصرة عزمه على دراسة إمكانية 
إقامة محط�ات تحلية "عمالقة" 
تكاليفه�ا  الحكوم�ة  تتحم�ل 
بحسب االتفاق مع رئيس مجلس 

الوزراء.
وتع�د محافظ�ة البص�رة نهاي�ة 
المص�ب الع�ام في الع�راق، حيث 
المتدفق�ة من  المي�اه  تس�توعب 

نهري دجلة والفرات ليكن مصبها 
األخي�ر في ش�ط الع�رب، إال أنها 
عان�ت خ�الل الس�نوات األخي�رة 
مي�اه  منس�وب  انخف�اض  م�ن 
الشط بس�بب عدم تدفق الكميات 
الكافية، ما أدى الى انس�ياب مياه 
الخلي�ج العرب�ي إلى ش�ط العرب 
وارتفاع نس�بة الملوحة فيه على 

نحو كبير.

 عالء عبد الوهاب
ش�كا العديد من منتس�بي ش�ركات التموي�ل الذاتي 
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الذين يحالون على 
التقاع�د ولديهم خدم�ة مضمونة لس�نتين او ثالث 
س�نوات، من عدم احتس�اب تلك الخدمة المضمونة 
ضمن س�نين الوظيفة والراتب التقاع�دي ، وتتمثل 

الخدمة ف�ي تعيينهم قب�ل بلوغهم الثمانية عش�رة 
سنة وبصفة عقد مؤقت.

فف�ي اع�وام 1976 و 1977 و 1978 ج�رى تعيي�ن 
أحداث لم يبلغوا الثمانية عشرة سنة ويتم   استقطاع 
مبال�غ ش�هرية م�ن رواتبه�م كضم�ان اجتماع�ي 
وتقاع�دي وعندما يحالون عل�ى التقاعد يفاجؤون 

بان ه�ذه الخدم�ة المضمونة لن تضاف الى س�نين 
الخدمة التقاعدية.

عليه يوج�ه العديد م�ن المحالين عل�ى التقاعد من 
منتسبي شركات التمويل الذاتي سؤالهم الى الجهات 
المعنية: لماذا ال تحتسب لنا خدمة وأين ذهبت مبالغ 

االستقطاع ولماذا ال يصرفونها لنا نقداً؟

خدمة مضمونة ال حتتسب ضمن راتب التقاعد

  متابعة-طال�ب العش�رات م�ن موظفي عقود 
تنمي�ة االقاليم ف�ي محافظة واس�ط،  مجلس 
المحافظة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور 
عدة، ف�ي حي�ن رفض�وا "تس�ويف" موضوع 
الرواتب المتأخرة، مطالبين الحكومة باإلسراع 

في إطالق رواتبهم المتوقفة منذ مدة طويلة.
الموظفي�ن: لق�د ش�كونا حالن�ا  وق�ال اح�د 
ج�دوى.  دون  لك�ن  ع�دة  حكومي�ة  لجه�ات 
حي�ث س�معنا لمرات عدي�دة وع�ود الكثير من 
مس�ؤولي المحافظة بإيجاد آلية لصرف رواتب 

موظف�ي العقود، وكل تل�ك الوعود مجرد كالم 
فارغ ال أس�اس ل�ه من الصحة ول�م نعد نصدق 
المس�ؤولين المحليين. مع العلم ان الموظفين 
ه�م من اصح�اب العائالت وبحاجة ماس�ة الى 
الرواتب لتمش�ية أمورهم المعيش�ية، وبالرغم 
م�ن توقف رواتبه�م  لكنهم يمارس�ون عملهم 

منذ نحو ثمانية أشهر.
 وه�م يه�ددون الحكومة فيما ل�و تغاضت عن 
مطلبه�م الوحي�د وه�و ص�رف الرات�ب بأنهم 
س�يعمدون ال�ى تنظي�م اعتصامات مس�تمرة 

م�ا يؤدي ال�ى ايقاف العم�ل في غالبي�ة دوائر 
المحافظة ومنها ديوان المحافظة، حيث هناك 
أكث�ر م�ن نص�ف الموظفي�ن هم م�ن أصحاب 

العقود.
يذكر أن "عقود تنمية االقاليم" هي الصفة التي 
تطل�ق على الموظفين المعيني�ن بعقود مؤقتة 
وتصرف رواتبهم من مبالغ االشراف والمراقبة 
المحددة بنس�بة مئوية لكل من مشاريع تنمية 
االقالي�م الت�ي تنف�ذ ف�ي المحافظ�ة ولعموم 

القطاعات المدنية.

موظفو العقود يف واسط  وثامنية أشهر بال راتب

ارتفاع نسبة امللوحة يف البرصة لقلة اإليرادات املائية
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تعددت الطرق والفعل واحد...
مع اقت�راب موع�د االمتحان�ات الدراس�ية لهذا الع�ام يبدأ 
الطال�ب بالجدية والتفكير والتخطيط , فباألجواء المحيطة 
ب�ه و الظ�روف الت�ي تطبق الخن�اق عليه , من أج�واء توتر 
تجاه نمط األس�ئلة المعقد , لحرارة الجو وانعدام الكهرباء 
,إلى مش�اغل الحياة “العمل, اإلنترنت..” والظروف األمنية 
العصيب�ة . ينش�غل الطالب وكما ذكرنا س�لفاً ف�ي التفكير 
بطريقة المواجهة التي تعتبر عند البعض الكثير بالمحتومة 
, فيلجأ ألعداد العدة !! لضمان النجاح والخالص من العقاب 
المنتظ�ر م�ن قبل األبوين . ي�ا ترى ما ال�ذي يفعله الطالب 
الجتي�از هذه المحنه هل هو الغ�ش ؟ نعم الغش وله فنونه 

وطرقه منها..
“الغ�ش” :- وه�و محاول�ة اإلجاب�ة على أس�ئلة االمتحان 
بطريقة أكثر س�هولة من عناء الدراس�ة, وقد تكون ناجحة 

أو قد تفشل في بعض األحيان . ولها أنواع عدة منها..
#”البرش�ومة” :- وتعتبر البرش�ومة من أق�دم أنواع الغش 
وجمعه�ا “براش�يم” وهي عبارة عن قصاص�ة صغيرة من 
الورق يكتب فيها ما يتوقع مجيئه في أسئلة االمتحان بخط 
واضح وصغير جداً يكاد “المبرش�م” ي�راه , وطبعاً تحتاج 
إلى دقة وقوة مالحظة وس�رعة بديهي�ه للخروج بإجابات 

جيدة وبدون أضرار وهي الزالت تستخدم لآلن .
# “الكتاب�ة عل�ى الرحل�ة أو الس�بورة “ :- وه�ذه من أكثر 
الطرق الكالس�يكية وأفش�لها ويتطلب عن�د عملها نوع من 
المكر واالحتيال القويي�ن , وال تمارس بصورة دائمة إال ما 

ندر , ألنها أكثر عرضة للخطر على مستخدميها .
# “الكتاب�ة على باطن المالبس” :- وهذا نوع أخر من أنواع 
الغ�ش و أغربه�ا ألنه يتل�ف كمية من المالب�س وممكن أن 
تس�بب مش�اكل في البيت , وتس�تخدم ه�ذه الطريقة عند 
الضرورة القصوى وال يمكن كش�فها بس�هولة إال في حال 
التفتيش المشدد , وأصبحت هذه الطريقة  الحقاً في رفوف 

المنسيات .
# “القل�م ذو ألفتح�ه” :- نوع ث�ان من أن�واع الغش , وهو 
عب�ارة عن قلم رص�اص ميكانيكي أو غير ذل�ك , توجد فيه 
فتح�ه جانبية على طول�ه تقريباً تمكن المس�تخدم لوضع 
قصاص�ه مس�تطيله في داخله�ا ويمكن بذلك س�حبها عند 

الحاجة وهذه طريقة مشارفة على االنقراض . 
# “الهات�ف النق�ال” :- ودخلت ه�ذه الطريقة 

الحق�ًا بس�بب ع�دم توافر أجه�زة النقال 
في فترة م�ن الفترات , وعادة ما يلجأ 

لالس�تعانة بسماعة  المس�تخدم 
وح�دوث   , الس�لكية  األذن 

مكالم�ة م�ع ش�خص أخ�ر 
س�بق وأن ت�م االتف�اق معه 
لتزوي�د الطالب بما يحتاجه 
من أجوب�ة , ويلجأ آخرون 
بكام�رة  ص�ور  اللتق�اط 

الهاتف للرجوع إليها عند 
وف�ي  الحاج�ة 

أحس  حال 

المس�تخدم بخط�ر م�ا يخبئ�ه ف�ي أماكن 
حساس�ة في جس�ده يصعب على المراقب 
تفتيش�ها و حتى الوص�ول إليها وهي 

تستخدم لآلن.
الط�رق  م�ن  المزي�د  والمزي�د 

المستخدمة وأخرها هي..
االلكترونيةه�ي.  “الس�ماعة   #
وه�ي عبارة عن س�ماعة صغير جداً 
يصل حجمها تقريباً حجم حبة العدس 
توض�ع داخل األذن وتك�ون مرتبطة بجهاز 
خل�وي ع�ن طري�ق “البلوت�وث” , والقط�ة 
صغي�رة أيضا توضع تح�ت للتواصل مع من 
تم االتفاق معهم , كما والصوت الصادر منها 
ال يمكن أن يس�معه أحد س�وا من يستخدمها 
, وم�ن مزاياها أنها ممغنط�ة إذ يمكن أخراجها 
بس�هولة وذلك بوضع إي ش�يء معدني قرب األذن 

وهي اآلن تستخدم بكثرة .
األس�ئلة التي تدور هنا هي . هل جميع الطلبة يرمون 
لذل�ك ؟ وبم�ا أن جمي�ع األوراق كش�فت , م�ا ه�ي 
اإلج�راءات المتخذة تج�اه االمر؟ وه�ل أن اإلجراءات 
القديم�ة هي الحل لوضع حد لهذه الظواهر والكثير من 

االستفسارات سنجيب عنها في التحقيق التالي..
ما زالوا يمارسون...

مع الصعوبات التي يواجهوها مصّرين على 
عدم الدراس�ة ف��” ح.ح” يقول 
أن بداي�ة االمتحان أقوم 
بضغط زر التش�غيل في 

الجهاز الصغير وبدوري أقرأ لمن يسمعني ويسعفني بنفس 
الوقت خارج القاعة بأضعف صوت ممكن وهو يقوم بالرد 
على أس�ئلتي كاتًب إياها بأس�رع وقت, لك�ن وباإلجراءات 
المتخذة حاليا من أجهزة التشويش والتفتيش المشدد تعاق 
سالس�ة العملي�ة على الطالب . كما وقال�ت “عذراء نجيب” 
طالب�ة جامعية )  أحيانا ما ألجئ للغش بس�بب عدم وجود 
وقت كافي للدراسة وأحيان أخرى تكون مساعدة لما قرأته 
وطريقة الغش بسهولة وذلك بوضع “ برشومة” بين منديل 
“الكلينك�س” والتي أقوم بقصها وترتيبها بعناية وحس�ب 
ش�كل المندي�ل ( وأضاف�ت ) إن ه�ذه الحال�ة مؤقت�ة ألني 
وبصراح�ة نصحوني أن ال أغ�ش في االمتحان�ات النهائية 

خوفاً من ضياع السنة بأكملها ويضيع جهدي سداً(!
مسؤولون وضحايا..

التربي�ة والتعليم تعتبر هي الحجر األس�اس للطالب  والتي 
تبدأ من المراحل االبتدائية مروراً بالمتوس�طة واإلعدادية , 
إذ قال “عل�ي كرّيم” مدير أحدى المدارس : أن حاالت الغش 
تعتبر ظاهرة سلبية وهذا متفق عليه وليس بجديد , الجديد 
في األمر هو تفشي هذه الظاهرة والتفنن بها ما دفع بعض 
األساتذة الستخدام التفتيش المشدد والفصل وحتى أحيانا 
الض�رب لوضع حٍد لها. وبعد الدور التربوي يس�تلم التعليم 
العالي الراية فكان على لس�ان رئيس قس�م الصحافة كلية 
اإلع�الم جامعة بغداد ال�� د.نزهت الدليم�ي بخصوص هذا 
الموض�وع اآلت�ي: أكيد نفرح ب�أي تط�ور تكنولوجي يفيد 
اإلنس�ان ويزيد من ثقافت�ه واطالعه على مجري�ات العالم 
وتغييرات�ه في كل تفصيالت الحياة وف�ي خدمة احتياجات 
اإلنس�ان وفي المجاالت كافة وأكيد إن هذا التطور يحتاجه 
الفرد في تلبية متطلباته الش�خصية بحرية إن كانت رغبته 

في االنفراد عن اآلخرين وممارسة حقوق شخصية ال تؤثر 
عل�ى احد ..كما ف�ي االبتكارات واالختراع�ات االليكترونية 
الحديث�ة والس�ريعة والمتالحق�ة والس�ماعة االليكترونية 
إح�دى هذه الصيح�ات الحديثة التي تقدم خدم�ات ايجابية 
لصاحبه�ا في االس�تماع لما يحب وكيفما يش�اء بعيدا عن 
ضوضاء أو صخب المحي�ط الذي يكون فيه ولكن أن تكون 
ه�ذه االختراع�ات أو االبت�كارات مقص�ودة ومخط�ط لها 
مس�بقا من اجل الغش في االمتحانات ومساعدة الطلبة في 
الحصول ع�ل المعلومات وأجوبة األس�ئلة أالمتحانيه فهو 
أمر مرف�وض ويجب محاربته واتخاذ اإلج�راءات المضادة 
لمحاربته ومنع تداوله بين الطلبة عبر وضع أجهزة تشويش 
توق�ف عملها واصال بتم تفتيش الطلبة من طالب وطالبات 
جي�دا للحفاظ عل�ى قدس�ية االمتحانات وعلى المس�توى 
المعرف�ي والعلم�ي للطلبة مم�ن يبذلوا الجهود ويس�هروا 
الليالي للحصول على أعلى الدرجات ..ويتساوى معهم ممن 
يغش وال يمتل�ك إمكانيات التأهل والنجاح وهو ما يس�اعد 
على انخفاض المس�توى العلمي للطلب�ة عموما عبر توافر 
هذه التس�هيالت االليكترونية لش�ركات تصني�ع عالمية ال 
تع�رف للقيم واألخالق معنى وال يهمه�ا إال الربح وتكديس 
األموال على حس�اب تط�ور المجتمع�ات وتقدمها بجهود 
وإمكانيات أبنائها ونحتاج هنا إلى توعية وتثقيف وإرش�اد 
اسري ومجتمعي وعبر وسائل اإلعالم والمؤسسات الدينية 
بخطر هذه الس�لوكيات وإنها انتهاك للحرمات وممارسات 
س�لبية مرفوضة اجتماعي�ا ودينيا ومن يمارس�ها يعد من 
المنحرفين ومن ذوي األخالق السيئة وغير ملتزم بالتعاليم 
الدينية واألخالقية وال ننس�ى هنا قول رسولنا الكريم ..من 

غشنا ليس منا .
فكان أحد الضحايا )م.ر( الذي تحدث عن تجربته مس�تهالً” 
أن�ا هذه أول م�رة أحاول الغش ف�ي االمتحان�ات النهائية” 
وأكم�ل”  كان�ت م�ادة االمتح�ان كثيف�ة ج�داً باإلضاف�ة 
لصعوبته�ا , حاولت م�رات عديدة أقناع األس�تاذ بتلخيص 
المادة وتبس�يطها لالمتحان النهائي سريعاً ما جوبه طلبي 
بالرف�ض وبإصرار وهذه الحال تنطبق عل�ى مواد عدة , لم 
أستطع الدراسة ألني وبعد عودتي من الكلية أذهب مباشرًة 
لعملي مخصصاً وقت يتراوح ما بين 3 إلى 4 س�اعات يومياً 
ولألس�ف ه�ذا ما دفعني للجوء إلى وس�يلة أخ�رى لضمان 
النج�اح وباءت بالفش�ل وبع�د أن عانيت ما عانيت بس�بب 
الرس�وب ف�ي الغ�ش ق�ررت م�ن اآلن فصاع�داً أن ال أعيد 

المحاولة ثانيًة حتى لو حصلت على أدنى الدرجات .
رأي اإلشراف التربوي..

كون المش�رف التربوي هو متابع لس�ير العملي�ة التربوية 
والدراس�ية.. كانت “هيفاء ألرماحي” مش�رفة تربوية في 
قاط�ع الكرخ األول�ى متحدثة لله�دى إذ قالت : أن مس�ألة 
الغ�ش بصورة عامة باتت واضحة ومعلومة لكن المش�كلة 
تكمن ف�ي إن هناك أيدي تدعم وتس�اند الطل�ب على الغش 
س�واء من مدير المركز أالمتحاني أو المراقب أو حتى جهة 
حكومي�ة أو حزبية!!! وهذا الكالم ليس من فراغ إذ ش�هدت 
عيناي عديد من المواقف وأكثرها ما س�معت , وهذه نقطة 
سلبية في جبين التعليم والتربية وإال لو وضع قانون يجرم 
هكذا أفعال ويحاس�بها ش�ريطة أن يكون فعال إذ ما فائدة 
قان�ون مقر وهو غير فعال!! , كما تش�هد الوزارة هذا العام 
اج�راءات جديدة يقال انها قد تنه�ي من الغش وذلك بوضع 
الذكور من الش�باب في الجامعات ووضع اجهزة تش�ويش 
وعزل الش�باب من الفتيات في المدارس , وهذا ليس بالحل 
االس�اس الن البد اجتثاث الظاهرة من جذورها س�يما وان 

البنات غير بعيدات عن شبهة الغش.
ولنا كلمة..

ق�ال خاتم النبيي�ن محمد”صلى الله عليه وال�ه وصحبه” : 
)من غشنا فليس منا(. صدق رسول الله...

السماعة اإللكترونية..دليل الطالب في الـ..!!

التقدم التكنولوجي يكرس الصعاب!
       حس����ن هادي \ المس����تقبل العراقي 

تع�ددت الجرائ�م في اآلون�ة األخي�رة وتراوحت 
في أس�لوبها الجرمي بين األقس�ى واألبشع عند 
التنفي�ذ، وأصبح المواطن يعي�ش حالة من الهلع 
متسائال هل زادت الجرائم واستسهل تنفيذها في 
الوق�ت الحاضر؟ أم أن اإلع�الم ومواقع التواصل 
االجتماع�ي المختلف�ة “كش�فت المس�تور” في 
نقله�ا ومعرف�ة المواطن بها.س�يدة تق�دم على 
قتل طفله�ا، زوجة تقتل زوجه�ا ، أب يقتل ابنته 
بمس�اعدة أش�قائه، فتاة تقتل والدها، آخر يقدم 
على قت�ل ابن عمه، أخ يقتل أخاه م�ن أجل المال، 
وش�خص يقرر إنه�اء حياة فتاة رفض�ت الزواج 
من�ه، وغيرها العدي�د من الجرائم البش�عة.يحلل 
الخبراء أس�باب ازدياد نس�بة الجريمة في العراق 
منها االقتصادية واالجتماعية والنفسية، ولعبت 
التواص�ل االجتماع�ي دورا كبي�را ف�ي  مواق�ع 
تسليط الضوء عليها ونقلها للقارئ.االختصاصي 
النفس�ي د. محم�د الحيال�ي ي�رى:” أن الجرائ�م 
زادت بش�كل كبي�ر، ويرجح بأن وس�ائل االعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي كش�فت المس�تور، 
وهذا يفس�ر جهتي�ن؛ أوالهما تتمث�ل في نوعية 
الجريم�ة التي اختلف�ت طريقة تنفيذه�ا، ومدى 
العن�ف في وقوعها )صلة القرابة(، وعليه يش�دد 
عل�ى ض�رورة أن يك�ون هناك كش�ف توضيحي 
للجرائم، حتى نتوجه للفئة الحقيقية المستهدفة 
)مس�ح تفصيلي(، حت�ى تصبح الرؤي�ة لإلعالم 
والجمه�ور واضحة.ويتح�دث عن جان�ب يتعلق 
بالمرحلة االنتقالية س�واء اجتماعيا أو اقتصاديا 
أو سياس�يا والتي يم�ر بها الع�راق، وكذلك حالة 
الغم�وض فيما يتعلق بالظروف المحيطة، مؤكدا 
أن حالة الضغط الحياتي والمعيش�ي التي يترتب 
عليه�ا ضع�ف اإلمكان�ات تؤثر أيضا ف�ي ارتفاع 
نسبة الجرائم.ويضيف “وهناك جانب آخر يتعلق 
بغياب القانون والتشريعات غير الحازمة، وحكم 
القان�ون انتقائي بش�كل أو بآخر تدخل به عوامل 
كثيرة مثل المحس�وبية والواس�طة والعشائرية، 

فالقضايا ال تأخذ مسارها بالشكل الصحيح”.!
وعلي�ه فإن تغلي�ظ القانون والعقوب�ات وتثبيت 

القانون ودولة المؤسس�ات والعدالة االجتماعية 
تعد حلوال س�ريعة لتفادي تلك الجرائم وكثرتها، 
وفق الحيالي ، وإن أي حل سريع ترغب الدولة في 

القيام به يجب أن يرتبط فورا بالتشريع.
ويلفت إلى ضعف التأثير األس�ري العائلي، فهناك 
غي�اب لقواعد أخالقي�ة وس�لوكية )اضمحلت(، 
وغي�اب التوعي�ة النفس�ية والتثقي�ف وح�دوث 
اضطراب�ات جس�دية، والبطالة، والغ�الء، وعدم 
الحساس�ية الحكومية تجاه المواطن، واإلحباط 
السياسي واالقتصادي يصل به الشخص لمرحلة 
)م�ا ال�ذي سأخس�ره( وه�ي جملة خطي�رة في 
علم النفس.ويفس�ر االختصاص�ي االجتماعي د. 
حسين الخزاعي، الس�بب الرئيس الذي يؤدي الى 
ارتكاب الجرائ�م والجنح في المجتمع يعود لعدم 

قيام مؤسس�ات الضبط االجتماعي غير الرسمي 
والمتمثل�ة ف�ي غي�اب دور مؤسس�ات التنش�ئة 
االجتماعي�ة والتربوي�ة والديني�ة ف�ي التوعي�ة 
واإلرش�اد وضب�ط المجتم�ع، ويق�ول الخزاعي 
والجامع�ة  والمدرس�ة  األس�رة  دور  :”غي�اب 
والمس�جد والج�ار والج�د والمخت�ار ف�ي الردع 
االجتماع�ي والتوجيه ي�ؤدي الى زي�ادة ارتكاب 
الجرائ�م في المجتمع”.وفي ه�ذا الصدد، يوضح 
الخزاعي قائال :”الزيادة في عدد القضايا الجرمية 
والجنحية زادت ويبين أن التفكك األسري وقضايا 
العنف األسري تعد حاضنة للعنف، وثقافة العنف 
الت�ي يتربى عليه�ا األبناء من أهم أس�باب العنف 
وارت�كاب الجرائ�م، والخلط بين مفه�وم التربية 
والعق�اب الذي يمارس من قبل األهل يهيئ لبروز 

ثقافة العنف، فاالعتقاد الخاطئ عند األهل بأن لهم 
الحرية في معاقبة األبناء وبالطريقة التي يرونها 
مناسبة”.ويشير:” الى أن جرائم السلب والسرقة 
تتص�در الجرائ�م وتحت�ل الترتي�ب األول في عدد 
النزالء المحكومين والموقوفين حاليا في مراكز 
اإلصالح والتأهيل؛( حالة، تليها الجرائم المتعلقة 
ف�ي المخدرات ف�ي الترتي�ب الثاني  ، ث�م جرائم 
القت�ل والتدخل بالقتل والش�روع بالقت�ل ، وفي 
الترتيب الراب�ع جرائم االغتص�اب وهتك العرض 
والخطف بس�بب هذه القضايا المنفرة والصادمة 
للمجتمع.ويوض�ح الخزاع�ي أن ضع�ف ال�وازع 
الدين�ي وعدم الخوف م�ن القانون من األس�باب 
المهمة التي ت�ؤدي الى تفاقم الجريمة وارتكابها 
ف�ي المجتم�ع، وبروز ثقاف�ة أخذ الح�ق في اليد 

وعدم انتظار صدور األحكام من القضاء مؤشر 
خطير، والتهديد والتطاول عل�ى اإلدارة العامة؛ 
حيث وقعت )1903( حاالت جرمية على اإلدارة 
العامة. ويرى خب�راء وباحثون متخصصين في 
قضاي�ا الجريم�ة :” أن أخبار جرائ�م القتل تعد 
قضي�ة أساس�ية، يهتم به�ا المجتم�ع أكثر من 
غيرها من األخب�ار اليومية، ك�ون الحياة تحتل 
قيمة اجتماعية مهمة في مجتمعاتنا، ويرجحون 
س�بب تزايدها لالنفت�اح والعولمة فهناك العديد 
م�ن الجرائ�م ترتك�ب بح�ق اإلنس�ان )االتجار 
بالبشر، األسلحة، غش المستهلك وهي جميعها 
جرائم لم تكن لدينا تشريعات متعلقة بها، وحتى 
اآلن ليس�ت لدينا تش�ريعات مس�تحدثة لقضايا 
الجرائ�م اإللكترونية”.وبحس�ب ه�ؤالء،:” فإن 
العوامل االجتماعية والدوافع تختلف من جريمة 
ألخرى، فعندما يقدم شخص على قتل آخر فإنه 
يلوم المجتمع الذي دفعه الرتكاب هذه الجريمة، 
أما اذا قتل الش�خص نفس�ه فإنه وبهذا السلوك 
يلوم نفس�ه”.ومن جهة أخرى، يشير الخبراء :” 
ال�ى أن تغير وتحول أي مجتمع مع مرور الزمن 
تنتج عنه خلخلة في القيم والمعارف والعالقات 
االجتماعية، وبالتالي يرى الش�خص نفس�ه في 

حل من هذه القيم التي تربطه بالمجتمع”.
ويحصرالخبراء دواف�ع الجرائم لثالثة عوامل:” 
أوله�ا عوامل فردي�ة وس�وء التنش�ئة، والبناء 
االجتماع�ي )البطال�ة والفقر وتدن�ي األجور(، 
الثقافة السائدة وخاصة في جرائم العنف، وهذه 
األس�باب تتس�بب في أغلب األحي�ان بخلق عامل 
نفس�ي تراكمي ي�ؤدي إلى اإلق�دام على مثل هذه 
الجرائم”.ويرى أس�تاذ علم االجتماع عبد المنعم 
صبيح  :”أن العنف يمأل المشهد اإلنساني، ويحيط 
بنا من كل جانب، إضافة الى وجود عوامل مجتمعية 
داخلية من ضعف في البناء االجتماعي والقيمي، 
والظ�روف االقتصادية الضاغط�ة، واختالل نظم 
التربية والتنش�ئة والتثقي�ف وبالتالي اختالل في 
بناء شخصيات وسلوكيات األفراد. كل ذلك يؤدي 
الى إضعاف عناصر الوقاية والحصانة والمقاومة 
عند األف�راد تجاه االنح�راف والجريمة”.وإضافة 
الى ذلك، تش�ير الدراس�ات إلى أن اهتمام وس�ائل 
اإلعالم وبالذات التلفزيون ببث مش�اهد الجريمة 

الحية وأخبارها وتفصيالتها يؤدي إلى زيادة في 
معدل ارتكاب مثل هذه الجرائم بعد فترة البث، فقد 
ازدادت حاالت العنف والس�طو المسلح بعد نشر 
ح�وادث االغتيال والقتل، وف�ق عليمات.ويضيف 
:”هناك جرائم وس�لوكيات قد ال يتصور حدوثها 
ولك�ن بعد بثها تلفزيونيا أو في وس�ائل االتصال 
المتنوعة س�واء حقيقة أم خياالً، فإنها تدخل في 
حي�ز اإلمكان العقل�ي هو أولى درج�ات اإلمكان 
الواقعي والشيء الممكن عقالً ممكن واقعاً. وإن 
تكرار مشاهدة مشاهد االنحراف والجريمة يؤدي 
إلى زوال وحشتها وشناعتها واستهجانها، وهذا 
يؤدي إلى اعتبار الجريمة سلوكاً معهوداً والسلوك 

المعهود مأنوس ومألوف”.
والنتيجة أن الجريم�ة تصبح من مجريات الحياة 
االعتيادية، وفق صبيح، وبالتالي يسهل ارتكابها 
وتبريره�ا ويضعف رد الفع�ل االجتماعي ضدها، 
كيف ال يكون ذلك ونحن نش�هد س�يال جارفا من 
س�فك الدم�اء والقت�ل والتدمي�ر بأبش�ع صوره 
وأش�كاله الت�ي لم يكن يتص�ور حدوثها وها هي 
ماثلة حية في الواقع وفي وسائل اإلعالم وبشكل 
يومي، فلم تعد للجرائم البش�عة وحشة وال رهبة 

ولم يعد للنفس االنسانية قداسة أو احترام.
ويلف�ت “من جان�ب آخر فإن العوام�ل الخارجية 
تفعل فعلها مقابل عوامل مجتمعية وش�خصية. 
فتوجد ضوابط مجتمعية من قيم وأعراف وتقاليد، 
اضافة الى عوامل التنشئة والتربية التي تضع عند 
الفرد حاجزا يمنعه من االنحراف واإلجرام. وبقدر 
ما تكون عوامل المقاومة والمناعة عند الشخص 
تجاه االنحراف والخطأ بقدر ما يستطيع مقاومة 
الظروف واألحداث الضاغطة التي قد تسهل عليه 

ارتكاب الخطأ”.
ويختم “إذا عرف اإلنسان انه لن يفلت من العقوبة 
)التأكيد(، وأنها فورية )االرتباط الزمني بالجرم-

الح�دث(، ف�إن الردع ممكن للش�خص وللنفوس 
المريض�ة جمع�اء. أم�ا إذا كان�ت العقوب�ة غير 
فعالة، بل يستمرئها الذين تعودوا عليها، أو الذين 
يمكن أن يجدوا منافذ تنقذهم منها، عندها تكون 
العقوب�ة غي�ر رادعة بل غي�ر ذات ج�دوى، وهو 
ما نالحظه ولألس�ف الش�ديد في مجتمعاتنا في 

الظروف الحاضرة”.
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وف�ي الس�نوات األخي�رة، تزايدت 
وتيرة القرارات الصادرة عن الجامعات 
والش�ركات والهيئ�ات المالية الدولية 
وس�حب  المقاطع�ة  حرك�ة  بتبن�ي 
االس�تثمارات، في إطار حمالت عامة، 
البارزة  النجاح�ات  وتحقق�ت بع�ض 
مم�ا جعل م�ن الموضوع ش�أناً لجدل 
سياس�ي إس�رائيلي داخلي، كما بعثت 
ه�ذه االختراق�ات األولية األم�ل لدى 
الناشطين بأن تصعيد حركة المقاطعة 
هي الوسيلة األساسية لخوض الصراع 
مع االستعمار االستيطاني الصهيوني 
باإلضاف�ة  الدولي�ة،  المحاف�ل  ف�ي 
للمطال�ب المتك�ررة بتطبيقه�ا عل�ى 
الفلس�طيني، كما  الميدان�ي  الصعي�د 
جرى في الضفة الغربية في 2014 في 

أعقاب الحرب اإلسرائيلية على غزة.
وم�ع التقدير لم�ا أنجزت�ه حركة 
المقاطع�ة العالمي�ة م�ن انتص�ارات 
تحقق�ه  أن  يمك�ن  وم�ا  اآلن،  حت�ى 
نظري�اً ف�ي ح�ال توس�يعها لتش�مل 
دوالً أوروبي�ة وعالمي�ة متعاطفة مع 
القضي�ة الفلس�طينية، ف�إن مس�ألة 
تطبي�ق المقاطع�ة االقتصادية محلياً 
ش�أن مختلف تماماً ول�ه مغاٍز أخرى، 
ال بّد من دراسة تداعياتها بشكل جّدي 
قب�ل المطالبة بمثل ذل�ك التصعيد في 
المواجهة مع إس�رائيل، الذي ينطوي 
االقتص�ادي  الفص�ل  تح�ّدي  علي�ه 
ع�ن إس�رائيل وبن�اء اقتص�اد منت�ج 
فلس�طيني، وه�ذا م�ا عج�زت جميع 
الحمالت الس�ابقة ع�ن إحداثه، بغض 
النظر عن الجهة المبادرة أو القطاعات 
المس�تهدفة أو الحقبة السياسية التي 

تّمت فيها.

من 1936 اىل 2015: ماذا تعّلمنا؟
وربم�ا تغف�ل “الذاكرة الش�عبية/ 
المؤسس�ية” الفلس�طينية أن حمل�ة 
المقاطع�ة الحالي�ة ليس�ت التجرب�ة 
الش�عب  فيه�ا  يل�ّوح  الت�ي  األول�ى 
الفلسطيني ومناصروه بسالح الحرب 
االقتصادي�ة لوض�ع ح�د لالس�تعمار 
الصهيوني، وأن األسباب التي أدت إلى 
فشلها وإبطالها في الجوالت الماضية 
ربم�ا ل�م تتغّي�ر إلى درج�ة تجعل من 
المب�ادرة للمقاطعة اكث�ر حظاً اليوم. 
وقب�ل الحم�الت الش�عبية ف�ي 2014 
التي اس�تهدفت البضائع اإلس�رائيلية 
المصدرة إلى أس�واق الضف�ة الغربية 
)بمقدار يفوق 3 مليارات دوالر سنوياً( 
وهي اختفت بعد أشهر قليلة ولم تغير 
شكل العالقة التجارية الفلسطينية مع 
اقتصاد الدولة المحتلة، فإّن أبرز حملة 
النطاق لمقاطع�ة منتوجات  واس�عة 
المس�توطنات هي تلك الت�ي أطلقتها 
السلطة الفلسطينية بمبادرة من وزير 
االقتصاد الوطني في 2009، من خالل 
تش�ريع يح�رِّم التعام�ل م�ع اقتصاد 
المس�توطنات، مم�ا نج�ح بالتقلي�ل 
م�ن توغ�ل بضائعه�ا ف�ي األس�واق 
الفلسطينية. لكن هذه المبادرة عجزت 

عن تحري�م العمال الفلس�طينيين من 
العمل في المستوطنات ألسباب عديدة 
على رأس�ها عدم المق�درة على توفير 
أماكن عمل ووظائف بديلة لما يقارب 

30 ألف عامل فلسطيني.
وقب�ل ذل�ك، ف�ي إط�ار فعالي�ات 
االنتفاض�ة األولى، خاض�ت الفصائل 
الش�عبية،  والفئ�ات  الفلس�طينية 
اعتباراً م�ن 1988، العديد من حمالت 
مقاطعة البضائع اإلس�رائيلية والعمل 
ف�ي إس�رائيل واالمتن�اع عن تس�ديد 
اإلس�رائيلية  الضرائبي�ة  المطال�ب 
واإلض�راب التجاري اليوم�ي.. إلى أن 
اس�تنفدت زخ�م االنتفاض�ة وق�درة 
االقتص�اد والمواطني�ن عل�ى تحم�ل 
أعب�اء المقاطع�ة وخلق ف�رص عمل 
وإنت�اج البدي�ل م�ن خ�الل “االقتصاد 
للزراع�ة”،  “الع�ودة  أو  المنزل�ي” 
وخاص�ة ف�ي أعق�اب ح�رب الخليج 
األول�ى والعقوب�ات المالي�ة العربي�ة 
الت�ي فرض�ت عل�ى منظم�ة التحرير 
الفلس�طينية وتهجير مئات اآلالف من 
الفلسطينيين من الخليج وانضمامهم 
إل�ى أع�داد الباحثي�ن ع�ن عم�ل ف�ي 
اإلس�رائيلي   - الفلس�طيني  الس�وق 
الحرك�ة  عم�ر  أّن  وم�ع  المش�ترك. 
المعاص�رة  الفلس�طينية  الوطني�ة 
ُيحَس�ب ع�ادة على أس�اس أّنها ولدت 
م�ع انطالق�ة الكف�اح المس�لح العام 
1965، فإن التجربة النضالية الوطنية 
الفلس�طينية تمت�د إل�ى أوائ�ل القرن 

العش�رين، وكان الس�الح االقتصادي 
واإلض�راب التجاري الش�امل من بين 
األدوات الت�ي وظفت في ثورة -1936

1939، من دون ج�دوى، وتجّددت في 
1946 مع دخول جامعة الدول العربية 
ف�ي المعركة االقتصادية م�ع قرارها 
بمقاطع�ة االقتصاد اليه�ودي تجارياً 
ومالي�اً. وم�ع إط�الق المقاطع�ة من 
قبل ال�دول العربي�ة، كان على القيادة 
الفلس�طينية االنضمام إلى ذلك الجهد 
عشية قرار تقس�يم فلسطين ووقوع 

النكبة العام 1948.

املجامالت” عهد  “وم�ضى 
ه�ذه  ف�ي  الخ�وض  يه�دف  ال 
المراجعة إلى مزيد من دراسة التاريخ 
االقتصادي أو النضالي الفلسطيني، بل 
لما تتضّمنها من عبر يبدو أن ناشطي 
اليوم  السياس�ات  المقاطعة وصن�اع 
ال ُيعيرونه�ا م�ا يجب م�ن اهتمام أو 
تقدير، على افتراضه�م أننا في القرن 
ال��21 ال�ذي يتطلّ�ب حل�والً وأجوبة 
الئقة بالعصر، وليس التذكير بنضاالت 
تاريخية مضى عهدها. وعلى الرغم من 
ذلك، فهناك كتاب هام صدر مؤخراً في 
ثالثة مجلدات، بعن�وان “ومضى عهد 
المجامالت: مذكرات الدكتور حس�ين 
فخري الخالدي”، الذي كان عضواً في 
الهيئ�ة العربية العليا منذ قيامها وأول 
رئي�س بلدي�ة منتَخب للق�دس إلى أن 
ُنفي إلى جزر السيشل مع زمالئه إّبان 

ثورة 1936.
ومع أّنه تّم تسجيل هذه المذكرات 
الع�ام 1949 بع�د س�قوط البالد وفي 
التاريخي�ة مأس�اوية،  الحق�ب  أكث�ر 
فإنه�ا لم تنش�ر س�وى بعد 65 س�نة 
م�ن تجميعها، ألس�باب سياس�ية تّم 
ش�رحها في مقّدمة المذّك�رات. ومن 
بي�ن م�ا يمّي�ز ه�ذه المذك�رات أنه�ا 
بمثاب�ة تأري�خ للقضية الفلس�طينية 
عاش�تها  كم�ا   1919-1949 بي�ن 
الفلس�طينية  القيادي�ة  الش�خصيات 
التي ش�اركت بجمي�ع مراحلها، وفي 
مواق�ع مختلفة، وبالق�رب من القائد 
األعل�ى الح�اج أمي�ن الحس�يني. وما 
يدعو للدهش�ة هو استعراض المؤلف 
م�ن “دون مجامل�ة” )لك�ن أيضاً من 
دون تجري�ح أو تش�هير أو تخوي�ن( 
ألوج�ه القصور في البناء المؤسس�ي 
الفلس�طيني  السياس�ي  والنظ�ام 
حين�ذاك، وألخط�اء فادحة ف�ي األداء 
والديبلوماس�ي  والسياس�ي  النضالي 
واالقتصادي الفلسطيني، ومن تواطؤ 
رس�مي عرب�ي )وأحياناً فلس�طيني( 
مع المطام�ع اإلمبريالي�ة البريطانية 
والمصال�ح الصهيوني�ة. وما هو أكثر 
جاذبي�ًة لي�س تعام�ل المؤل�ف الحذر 
واللبق مع قضايا في غاية الحساسية 
السياس�ية والش�خصية فحس�ب، بل 
م�دى التش�ابه بي�ن تقييم�ه الصريح 
لتل�ك الحقب�ة التاريخي�ة وإخفاقاتها 
من جهة، والوضع الفلس�طيني اليوم 

الذي ربما يعتبر أس�وأ بكثير مما كان 
علي�ه قب�ل 65 عام�اً، نظ�راً للدروس 
الت�ي كان ُيفت�رض اس�تيعابها لك�ي 
ُتحرز القضية الفلسطينية )والوسائل 
النضالية المس�تخدمة( تقّدماً بعد كل 
النكبات والنكس�ات والش�هداء  ه�ذه 

والتضحيات.

اجتماعية اقت�ضادية  حربًا  ن�ضنها  “اأن 
 ال هوادة فيها”

ي�روي حس�ين فخ�ري تفاصي�ل 
الجه�ود الت�ي كلّف باإلش�راف عليها 
م�ن قب�ل الهيئ�ة العربي�ة العلي�ا في 
القدس الع�ام 1946، لتنظي�م تجارة 
فلسطينية مساندة للمقاطعة العربية 
الجدي�دة، من خ�الل توفي�ر منتجات 
وأسواق فلس�طينية عربية بديلة عن 
القن�وات التجارية الت�ي كانت قائمة 
فت�رة االنتداب البريطان�ي بين بعض 
األس�واق ف�ي ال�دول العربي�ة وتل�ك 
اليهودية في فلسطين، باإلضافة إلى 
إطالق حملة مقاطعة فلس�طينية �� 
عربية للعالقات االقتصادية التي كانت 
تربط االقتصادي�ن العربي واليهودي 
في فلس�طين: “وكان ق�رار الجامعة 
القضي�ة  العربي�ة ه�ذا ف�ي صال�ح 
الفلس�طينية ومن أجلها، فكان لزاماً 
على الش�عب العربي الفلس�طيني أن 
يتحم�ل أيض�اً جمي�ع التضحيات في 
ه�ذا الس�بيل مهم�ا كان�ت جس�يمة 
المؤل�ف  ويس�تعرض  ش�اقة”.  أو 

بش�كل مفص�ل المجري�ات المؤلم�ة 
الفلس�طينية  الداخلي�ة  للصراع�ات 
ح�ول المب�ادرة لتفعي�ل المقاطع�ة 
المحلية ف�ي قطاعات حساس�ة مثل 
صناع�ة الحمضي�ات وم�واد البناء و 
)النس�يج  الموح�دة”  “المنتوج�ات 
واألدوات المنزلي�ة(، الت�ي تعتبر من 
أكث�ر القطاع�ات التي يس�يطر عليها 
االقتص�اد اليهودي، وهي ذات حيوية 
خاص�ة للعديد من الطبق�ات الفقيرة 
الفلس�طينية على  الغنية  والتجاري�ة 
الس�واء. وبي�ن األمور الت�ي يذكرها 
الطع�ن من قب�ل أعضاء ف�ي القيادة 
العربي�ة بالترتيب�ات الت�ي توصل لها 
مع الغرف التجارية العربية لتوس�يع 
رقع�ة المقاطع�ة، ومح�اوالت كبار 
عل�ى  للحص�ول  الحمضي�ات  تج�ار 
المقاطع�ة بس�بب  اس�تثناءات ع�ن 
ش�بكات  عل�ى  الكبي�ر  االعتم�اد 
التس�ويق اليهودي�ة، وش�راء “بعض 
الّتجار الجش�عين” البضائع اليهودية 
المحظ�ورة وتس�ويقها على أس�اس 
أنه�ا كانت ف�ي مخازنه�م قبل إعالن 
المقاطعة، وبيعها “بأضعاف أضعاف 
أثمانها عند اليهود”، وكيف “اشتبكت 
مصالح الع�رب بمصال�ح اليهود في 
جمي�ع نواح�ي الحي�اة”، ث�م اإلدارة 
غير الدقيقة لنظام ش�هادات المنش�أ 
للحمضي�ات العربي�ة ال�ذي “س�ادته 
الفوض�ى بع�د حي�ن فأصبح�ت هذه 
التصاريح تعطى يميناً وش�ماالً على 

بياض فيملؤها المصّدرون وتتس�ّرب 
الب�الد  إل�ى  اليهودي�ة  الحمضي�ات 
العربية...”، وغيرها من األمثلة لسوء 
التحضي�ر وقلة التخطيط والدراس�ة 
النخب�وي “اللّين” بخطوط  وااللتزام 
وأه�داف المقاطع�ة التي ه�ي “كما 
هو معروف قضي�ة أخالقية وعقيدة 
وإيمان قبل أن تك�ون أوامر تصدرها 
هيئ�ة وطني�ة فيطيعها الن�اس... أو 
تفرضه�ا أداة تفتيش�ية مهم�ا كانت 
مي�زات أو أخ�الق القائمي�ن عليها”. 
ويختتم حس�ين فخ�ري قراءته لتلك 
التجربة وهو يتحس�ر على الس�نوات 
ال��30 الضائع�ة ف�ي المواجه�ة مع 
الحركة الصهيوني�ة التي لم يتم فيها 
التمهي�د للمقاطعة، بينم�ا في 1946 
“أردنا القيام بعمل جبار بظرف بضعة 
أش�هر، نقيم فيها المصانع لنس�تقّل 
بإنت�اج ما نحتاجه ونؤلف الش�ركات 
الكبيرة لالس�تيراد والتصدير، وفاتنا 
القطار هذه المّرة كما فاتنا في مرات 
عديدة سابقة...”. فيبقى السؤال في 
محله: هل تعلمنا ش�يئاً م�ن كل هذه 
والمواجهات،  والتج�ارب  التضحيات 
ق�د تطمئن ب�أن المقاطع�ة اليوم لن 
تواجه مصير س�ابقاتها نفس�ه؟ هل 
الي�وم بوضع  الفلس�طيني  االقتصاد 
يس�مح له بخوض “ح�رٍب اقتصادية 
اجتماعي�ة ال هوادة فيه�ا”، كما كان 
يدعو أمثال حسين فخري، لالنفصال 
وكس�ر  اإلس�رائيلية  الهيمن�ة  ع�ن 
الط�وق التج�اري والمالي المفروض 
و “تش�ابك مصال�ح الع�رب بمصالح 
اليه�ود”؟ .. هن�اك بري�ق صغير من 
األم�ل ف�ي اإلحص�اءات االقتصادية 
الفلس�طينية: التط�ورات األخيرة في 
الفلس�طينية  الصناعي�ة  القطاع�ات 
والطاقة(  والتحويلية  )االستخراجية 
الت�ي لطالم�ا تراجع�ت حصته�ا في 
اإلنت�اج المحلي اإلجمال�ي منذ 1994 
)حي�ن كان�ت حصتها تف�وق 20 في 
المئ�ة(، لكنه�ا اس�تطاعت، وبالرغم 
من كل م�ا يواجه االقتص�اد الوطني 
من عراقيل إس�رائيلية، وغياب للدور 
اإلنمائي للدولة، بأن تزيد حصتها من 
13 ف�ي المئة من الناتج المحلي العام 
2010 إلى 16 ف�ي المئة العام 2013. 
وف�ي ش�هر حزي�ران 2015، س�جل 
الرق�م القياس�ي لإلنت�اج الصناع�ي 
الفلس�طيني ارتفاع�اً بنس�بة 8 ف�ي 
المئ�ة ع�ن الش�هر الس�ابق )و3 في 
المئة عن الش�هر نفس�ه من 2014(، 
في فروع الصناعة التحويلية أساساً، 
مما ي�دّل على وج�ود الن�واة الصلبة 
األول�ى “لصناع�ة وطني�ة” نش�طة 
يمك�ن للسياس�ات العام�ة رعايته�ا 
وتحفيز نمّوها وتوّس�عها لكي توفر 
السند المادي واألس�اس المتين الذي 
ال ب�ّد منه بالتوازي لجع�ل المقاطعة 
االقتصادي�ة إلس�رائيل فع�اًل ولي�س 
كالماً. وهذه هي البش�رى الّسارة من 

فلسطين!

    جون كاي 

مض�ى 40 عام�اً منذ أق�دم إدوارد 
فوك�س، البطل الش�رير لفيل�م “يوم 
اب�ن آوى”، عل�ى تهريب س�الحه عبر 
الح�دود اإليطالي�ة � الفرنس�ية عن�د 
نقط�ة فينتيميليا، في طريقه الغتيال 
الجن�رال ديجول. بع�د مناورة فوكس 
بس�يارته المكش�وفة حول كورنيش 
الريفي�را، عزمت على قيادة س�يارتي 
يوما ما � دون سالح أو نوايا إجرامية 
� عل�ى نحو ما فع�ل. اآلن، بما أن لدي 
من�زال في مدينة منت�ون على الجانب 
الفرنس�ي م�ن الح�دود، أس�تطيع أن 

أفعل ذلك.
ف�ي ع�ام 1992، موق�ع الح�دود 
أصبح قبة فارغة. تم إلغاء اإلجراءات 
الُجمركية بي�ن دول االتحاد األوروبي 
وانته�ى التحّقق م�ن الج�وازات بين 
فرنس�ا وإيطاليا. على م�دى أكثر من 
عش�رة أعوام لم تكن هناك حاجة إلى 
م�لء المحفظ�ة بالليرات قب�ل عبور 
الحدود. لكن في حي�ن أن الكثير تغّير 
فيم�ا يب�دو، إال أن الكثي�ر أيض�ا بقي 
كما هو. الحافالت الفرنس�ية المحلية 
تس�ير إلى الح�دود، ثم تع�ود. وكذلك 
تفع�ل الحاف�الت اإليطالي�ة المحلية. 
القطارات الفرنسية اإلقليمية تتوقف 
في فينتيميليا، وكذلك تفعل القطارات 
اإليطالية. متجر كبير على ُبعد بضعة 

أمت�ار من الح�دود يبيع المش�روبات 
والتبغ بش�كل حصري تقريباً للزبائن 
الفرنس�يين بأس�عار أقل من األسعار 

الُمطّبقة في إيطاليا.
لك�ن األكثر أهمية ه�و أن المتجر 
اإليطال�ي يس�وِّي معامالت�ه الخاصة 
ببطاق�ات االئتم�ان م�ن خ�الل بن�ك 
إيطالي وليس من خالل بنك فرنس�ي، 
ربما يتقاضى أسعارا أقل. كذلك يفعل 
مطعم إيطالي ُمجاور، على الرغم من 
أنه أقرب إلى مدينة منتون الفرنس�ية 
مما هو إلى أي مدينة إيطالية. سالسل 
التوري�د لمتاج�ر التجزئة ف�ي منتون 
يتم توجيهها في الغالب عبر فرنس�ا، 
في حين أن تل�ك التي لمتاجر التجزئة 
ف�ي فينتيميلي�ا تعم�ل عب�ر إيطاليا. 
س�يارات  س�ائقو  أض�رب  وعندم�ا 
الصهري�ج الفرنس�يون، اكتش�فنا أن 
محط�ات البنزين الفرنس�ية التي يتم 
تعبئته�ا من مرس�يليا، كان�ت فارغة 
� وتل�ك الت�ي عب�ر الح�دود كان يت�م 
تزويده�ا بالكامل من جن�وا. وعندما 
تعّطلت ش�بكة الكهرباء ف�ي أوروبا، 
من المفارق�ة أنها بس�بب حادثة في 
فرنسا، انهارت الش�بكة اإليطالية إال 
أنه تم�ت المحافظ�ة عل�ى اإلمدادات 
الفرنسية. في إحدى الرحالت الجوية 
المسائية، أدى تفاوت الظالم والضوء 
إلى تعريف الحدود بش�كل دقيق كأي 
خريطة. دراس�ة مش�هورة ف�ي عام 

1995، أجراها جون ماكالوم، أظهرت 
أن التب�ادل التجاري بي�ن الُمقاطعات 
الكندي�ة ضع�ف التبادل م�ع الواليات 
المتح�دة. وم�ن المرجح أن يش�تري 
المواط�ن الكن�دي، أو يبي�ع مواط�ن 
كن�دي آخر أكث�ر بكثير مم�ا قد يفعل 

مع تاجر أمريكي يقع في مكان أقرب 
إليه. وهذا التمييز موجود في التجارة 
بي�ن البل�دان األعض�اء ف�ي منطق�ة 
التجارة الح�رة، مع بعض االختالفات 
اللغوي�ة، أو الثقافي�ة، أو المالي�ة، أو 

التنظيمية، بين البلدان.

نح�ن نعرف أن مقاطعة كورنوول 
ُمندمجة في اقتصاد المملكة المتحدة 
ألن نس�بة عالية للغاية من نش�اطها 
االقتص�ادي يت�م تصديرها إل�ى بقية 
المملكة المتحدة، ونسبة عالية للغاية 
م�ن اس�تهالكها يت�م اس�تيرادها من 

بقية المملك�ة المتح�دة. “الصادرات 
والواردات” ليس�ت مجرد بضائع يتم 
تحمليها على السفن. سكان المنطقة 
التجزئ�ة عندما  يس�توردون خدمات 
يتس�ّوقون ف�ي بليموث، وه�ي أكبر 
بلدة في المنطقة، لكنها موجودة في 

ُمقاطعة ديفون. عندما تتم معالجتهم 
ُتعتب�ر  بليم�وث،  مستش�فى  ف�ي 
مقاطعة ديفون بمنزلة ُمصّدر للعالج 
الطب�ي. وعندما يش�تري األش�خاص 
أنفس�هم الخوخ اإليطال�ي من متاجر 
تيس�كو في نيوك�واي، الت�ي هي في 
ُمقاطعة كورنوول، فإن معظم تكلفة 
الخوخ تعكس تكلفة سلس�لة التوزيع 
ف�ي تيس�كو، وه�و نش�اط يق�ع في 
الغال�ب في أجزاء أخ�رى من المملكة 

المتحدة.
عندم�ا يحّل الظ�الم، حتى الحدود 
الُمنتهي�ة يمك�ن أن ُتصب�ح بمنزل�ة 
عقبات م�رة أخرى وكأنها نهر صغير 
على أحد الجبال. بعد 20 عاماً من إنشاء 
الس�وق األوروبية الموّحدة ومنطقة 
الس�فر المش�تركة حس�ب معاه�دة 
شنجن، يرى المرء الشرطة الفرنسية 
م�رة أخرى عل�ى مركز الح�دود وفي 
مقص�ورات الرس�وم - حي�ث ُيصبح 
إذا  للس�يارات.  طريق�اً  األتوس�تراد 
كنت من ذوي البش�رة السمراء، تأكد 
أن�ك تحمل أوراق�ك الثبوتي�ة إذا كنت 
ستركب قطارا فرنسيا في فينتيميليا، 
وإال فإن�ك يمك�ن أن تواج�ه نقاش�ا 
طويال م�ع الدرك. مدين�ة منتون تقع 
على الح�دود بين نق�اط الهبوط غير 
القانوني�ة في إيطالي�ا وبقية االتحاد 
األوروب�ي. حتى ف�ي عال�م مترابط، 

يبقى من الصعب إزالة الحدود.

املقاطعة االقتصادية إلرسائيل.. كامن وكامن!

حدود فشلت العوملة يف إزالتها

     رجا الخالدي

يف غياب حركة مقاومة م�ضلحة قد ت�ضغل اإ�ضرائيل اأو تقارعها، وبينما الدول العربية واالإ�ضالمية املجاورة م�ضتبكة يف حروب طائفية و�ضراعات اإقليمية جعلت من 
“ق�ضيتهم االأوىل” اأولويتهم االأخرية، ومع انعدام عملية �ضيا�ضية قد تختم 25 �ضنة من التفاو�ض واالإقرار مبحدودية تاأثري املقاومة ال�ضلمية ال�ضعبية على املحتل، 
“للن�ضال القانوين” والعمل اجلماهريي الت�ضامني  “املقاطعة و�ضحب اال�ضتثمارات وفر�ض العقوبات” )BDS( متثل اإحدى اأبرز االأدوات املتاحة  اأ�ضبحت حركة 

الدويل املناه�ض لالحتالل االإ�ضرائيلي. 
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علوان يؤكد جاهزية املنتخب ملالقاة تايوان ويعول عىل حضور اجلامهري
أك�د املدير الفن�ي ملنتخبن�ا الوطني لك�رة القدم 
يحيى عل�وان جاهزية املنتخب ملالق�اة تايوان يف 
الثالث من ش�هر أيلول املقبل يف افتتاح مش�وارنا 

بالتصفيات املزدوجة. 
عالي�ة،  الفري�ق  “معنوي�ات  إن  عل�وان،  وق�ال 
والجمي�ع ع�ى أت�م اإلس�تعداد ملواجه�ة تايوان 
والظف�ر بالنق�اط الث�الث، وال يوج�د م�ا يقلقنا 
كجه�از فني، ك�ون الجميع مندف�ع يف الوحدات 
التدريبية، وحرصنا عى خلق أجواء تنافسية بني 

الالعبني األساسيني والبدالء. 
وأوض�ح أن “معس�كري الدوح�ة وب�روت كانا 
مثمري�ن للمنتخب العراق�ي، وتمكنا من التعرف 
عى مستويات العبني س�يكون لهم شأن كبر يف 

الكرة العراقية باملستقبل القريب”.
 وزاد عل�وان أن “بعث�ة املنتخب العراقي تناش�د 
الجالية العراقية والجماه�ر القادمة من العراق 
ملس�اندة أسود الرافدين والحضور بكثافة لتقديم 

الدعم املعنوي لالعبني”.
يذكر أن منتخبنا الوطني وصل العاصمة االيرانية 
مس�اء الجمع�ة، تأهباً ملالقاة املنتخ�ب التايواني 

يوم الخميس املقبل عى ملعب باص يف طهران.
ه�ذا وأعلن يحيى علوان م�درب املنتخب العراقي 
لكرة الق�دم تش�كيلته املبدئية لخ�وض مباراتي 
السادس�ة  املجموع�ة  ضم�ن  وتايالن�د  تاي�وان 
بالتصفي�ات اآلس�يوية املش�ركة املؤهلة لكأس 
العالم بروس�يا 2018 وكأس آس�يا التي س�تقام 

باإلمارات 2019.
وفاز العراق عى لبنان 3-2 يف مباراة ودية أقيمت 

يف صيدا.
وأضاف االتح�اد العراقي أن 11 العب�ا يلعبون يف 
الخ�ارج س�ينضمون لبقية التش�كيلة يومي 30 
و31 أغس�طس آب الج�اري قب�ل أن يتم تقليص 
التشكيلة إىل 23 العبا استعدادا لخوض املباراتني.
وس�يلتقي العراق مع تاي�وان يف طهران يف الثالث 
م�ن س�بتمرب/أيلول يف أوىل مباريات�ه باملجموعة 
السادس�ة للتصفيات عقب إلغ�اء مواجهته ضد 
اندونيس�يا يف يونيو/حزي�ران امل�ايض، ويلع�ب 
الع�راق ض�د تايالن�د يف بانكوك بعد خمس�ة أيام 

أخرى.
وضم�ت تش�كيلة املنتخ�ب العراقي ن�ور صربي 
ومحم�د كاص�د وعيل ياس�ني ومصطف�ى ناظم 
وعيل رحيمة وس�عد ناطق وكرار محمد وسامح 
س�عيد وحس�ني فالح وأس�امة عيل وعيل قاس�م 
وحس�ني عبد الواحد وع�يل حصني وهمام طارق 
وبش�ار رس�ن وع�الء عب�د الزه�رة ومهن�د عبد 
الرحيم وأيمن حس�ني ويونس محمود وجيس�تن 
مرام ويارس قاسم واحمد ياسني وريبني سوالقا 
وس�الم ش�اكر وس�عد عبد األمر ومروان حسني 
وعيل عدنان ورضغام إس�ماعيل وأس�امة رشيد 

واحمد إبراهيم.
م�ن جانبه ق�ال الع�ب منتخبنا الوطن�ي ونادي 

الوك�رة القطري عيل حس�ني رحيم�ة  ان مباراة 
تاي�وان ضمن تصفيات كاس العالم مهمة للغاية 

بالنسبة لنا وهي مباراة اكون او ال اكون.
واضاف " مباراة تايوان لن تكون سهلة وال يجب 
علين�ا الته�اون لكن يج�ب ان نق�دم اداءآ مميزآ 
ونتيج�ة كبرة كي نحقق ث�الث نقاط واالهم هو 
االقراب م�ن متص�در املجموعة منتخ�ب تايلند 

اللذي يملك 6 نقاط يف املجموعة.
وأك�د ان الالعبني جاهزون بنس�بة كبرة لخوض 
املباري�ات , وتحدث ايضآ حول الالعبني املحرفني 

الل�ذي وص�ف تواجده�م يف املنتخ�ب الوطن�ي " 
بالرضوري " حيث س�تكون هن�اك اضافة كبرة 
للمنتخ�ب بانضم�ام الالعبني يارس قاس�م احمد 
ياس�ني وجس�تن م�رام وبقي�ة املحرف�ني قبل 

مباراة تايوان.
وعى صعي�د اخر أعلن نادي الطلب�ة الريايض أن 
اعارة مدرب ح�راس املرمى يف النادي عبد الكريم 
ناعم للمنتخب الوطني ستنتهي بعد لقاء منتخب 

تايلند.
وذكر عضو املكتب االعالمي للنادي وائل حسن 

العن�زي، أن “االتف�اق ال�ذي ت�م ب�ني ادارة نادي 
الطلبة واتحاد الكرة بش�أن اعارة مدرب الحراس 
عب�د الكريم ناعم للمنتخ�ب الوطني، يقيض بأن 
يعود امل�درب للنادي بع�د نهاية مب�اراة منتخبنا 
الوطن�ي ونظره التايلندي يوم الثامن من ش�هر 
أيلول املقب�ل يف العاصمة بانكوك ضمن تصفيات 
ق�ارة آس�يا املؤهلة ملونديال روس�يا ع�ام 2018 

ونهائيات كأس آسيا عام 2019 يف االمارات”. 
وب�ني أن “املدرب هش�ام عيل يقوم 
حالي�اً ب�االرشاف ع�ى تدريب 

حراس مرمى فريق الطلبة بش�كل 
مؤقت لحني عودة املدرب عبد الكريم 
ناعم للن�ادي، إذ ان ناعم قرر البقاء 

م�ع فريق الطلب�ة والعمل معه خالل 
املوسم الكروي الجديد الذي من املقرر 

أن تنطلق فعالياته منتصف شهر أيلول 
املقبل”.يذك�ر ان الجه�از الفني لفريق 
الطلبة يتألف من أيوب أوديش�و مدرباً 
وكريم س�لمان مدرباً مس�اعداً وعبد 

الكريم ناعم مدرباً لحراس املرمى.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

أهيل طرابلس يرفض إعارة الليبي بن حامد للميناء

قحطان جثري خيتار قائمة الناشئني

يب�دو أَن تجرب�ة اح�راف الالع�ب رويد ب�ن حامد 
مهاجم أه�يل طرابل�س واملنتخب الليب�ي لم ُيكتب 
له�ا النج�اح وت�م وأده�ا يف مهدها، بع�د أن رفض 
جم�ال بونوارة املدي�ر الفني لفري�ق أهيل طرابلس 
إعارت�ه لفريق امليناء العراقي ملوس�م واح�د، نظراً 
لحاج�ة الفري�ق ملهاجم بقيمته يف مس�ابقة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم يف نسختها الجديدة العام 

املقبل.وم�ن جانب�ه أب�دى املهاجم روي�د بن حامد 
اس�تياؤه من هذا الق�رار يف ترصيح حرصي خَص 

به موقع  قائالً:
"م�ا كنُت أخش�اه ح�دث بالفعل، ورفض�ت إدارة 
الن�ادي إعارت�ي للفري�ق العراق�ي، والحقيق�ة أنا 
مس�تاء جداً مما حصل، وكم تمنيت من إدارة نادي 
أه�يل طرابلس أن تتفهم موقفي ورغبتي يف خوض 
تجربة االحراف، أنا ما زلت صغر يف السن والنشاط 
الك�روي يف ليبي�ا متوق�ف، وبالتايل عندم�ا تتاح يل 

فرصة االحراف سأس�تفيد فنياً ومعنوياً ومادياً، 
ولكن كان للمدرب جمال بونوارة رأي مختلف وأنا 

احرم رأيُه، ولكنن�ي ما زلُت طامعاً يف أن يعِدَل عن 
ق�راره ويس�مح يل بالرحيل".ُيذك�ُر أن إدارة 

نادي أهيل طرابل�س خاطبت الفريق 
العراق�ي موضحًة يف رس�التها، أن 
الفري�ق األول بحاج�ة لخدم�ات 
الالعب، لهذا م�ن الصعب أن يتم 

إعارته لكم خالل املوسم الحايل.

 
اختار مدرب منتخب الناشئني بكرة القدم قحطان جثر 22 العباً لتمثيل املنتخب يف التصفيات اآلسيوية التي ستقام يف قطر خالل 
ش�هر أيلول املقبل.وأوضح املدير االداري للمنتخب جليل صالح، أن “الالعبني ال� 22 الذين وقع عليهم االختيار من قبل املدرب 
قحطان جثر وجهازه الفني املساعد هم منتظر عباس وحبيب محمد خلف وسجاد ماجد حميد ومؤمل كريم وعمار محمد 
وع�يل احمد رايض وعيل حس�ان عيل واحمد رستي�ب عمر وجوهر هيثم وصالح مهدي ومحمد رض�ا جليل وعيل ميثم ومنذر 
نجم وسيف خالد شيال وعبد القادر احمد ومنتظر محمد وعالء عدنان وعيل عبادي جبار وباقر عبد 
الحس�ني ومنتظر عبد السادة عبد الحسني وابراهيم بايش ورافد طالب منشد”.وبني أن “الجهاز 
الفني للمنتخب يتألف من قحطان جثر مدربا وغالب عبد الحسني ومؤيد جودي واحمد جمعة 
مدربني مساعدين وحسني جبار مدربا لحراس املرمى”، مضيفاً أن “املنتخب العراقي سينتظم 
يف معسكر تدريبي يف العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من يوم السابع من شهر أيلول املقبل، 
ع�ى ان يخوض اوىل مباريات�ه يف التصفيات القارية يوم 16 من الش�هر ذاته امام منتخب 
طاجكس�تان وبعدها س�يواجه منتخب قط�ر املضيف يوم 18 من�ه ويختتم مبارياته يف 

التصفيات بلقاء منتخب تركمانستان يوم 20 من الشهر ذاته”.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

استمر لقب بطولة أمريكا املفتوحة للتنس طويال حكرا عى العبني 
يف العرشينات من عمرهم لكن يف ظل تألق املخرضم روجر فيدرر 
فإنه سيتطلع إىل وضع حد لهذا االتجاه وإحراز اللقب يف مالعب 

فالش�ينغ ميدوز يف الع�ام الحايل.وطوال أكثر م�ن ثالثة عقود 
مض�ت فاز العبان فقط يف الثالثين�ات من العمر باللقب هما 
بي�ت س�امرباس يف 2002 وجيمي كون�ورز يف 1983 وكان 

عمر كل منهما 31 عاما.واآلن يأتي فيدرر )34 عاما( وهو 
يف حالة رائعة بعد فوزه بلقب بطولة سينس�ناتي، ورغم 

أن لق�ب في�درر األخر يف ه�ذه البطولة جاء منذ س�بع 
س�نوات فإن مستواه تطور بش�كل واضح بعدما تغر 

أس�لوبه بعض اليشء عقب تعاونه مع املدرب السويدي 
ش�تيفان إدبرج الفائز باللقب مرتني كالعب يف نيويورك.

وق�ال فيدرر الذي أحرز لق�ب بطولة أمريكا خمس مرات 
متتالي�ة ب�ني 2004 و2008: "أود أن أع�رب ع�ن خال�ص 

التقدير لش�تيفان ال�ذي س�اعدني بش�كل كبر".وأضاف 
الالعب الس�ويرسي الذي أحرز 17 لقبا يف البطوالت األربع 

الك�ربى: "لكن�ي أعتق�د أن رضباتي الخلفي�ة أصبحت 
أفضل منذ بدء اس�تخدام مرضب أكرب، أعتقد أن هذا 

هو التغير ألنه حدث يف الوقت ذاته".

48 ساعة تفصل ريال مدريد عن ليفاندوفيسكي

حكيم شاكر: هنالك من يريد حمو اسمي من تاريخ الكرة العراقية

بع�د الع�رض الباهت الذي قدم�ه ريال مدريد امام س�بورتينغ 
خيخون يف افتتاح مش�واره ببطولة الدوري االسباني 
لكرة القدم، وانتهى بالتعادل الس�لبي، بات النادي 
امللكي يفك�ر بتدعيم صفوف�ه بمهاجم رصيح، 
قب�ل اغالق ناف�ذة االنتق�االت الصيفية يوم 31 

آب/ اغسطس الجاري.
ووفقا لصحيفة )دييل اكسربيس( الربيطانية 
، فإن رئيس النادي امللكي فلورنتينو بريز 
يسعى بكل قوته إىل التعاقد مع البولندي 
روبرت ليفاندوفيس�كي مهاجم بايرن 
ميوني�خ االملاني، خالل ال� 48 س�اعة 

املتبقي�ة عى انتهاء املركاتو، لخالفة الفرنيس كريم بنزيمة، الذي يعاني 
كثرا من كابوس االصابة فضال عن تذبذب مستواه.

واش�ار موقع )Fichajes.net( االس�باني أنه من غ�ر املرجح أن يوافق 
باي�رن ميوني�خ عى رحي�ل ليفاندوفيس�كي إىل ريال مدري�د بمبلغ اقل 
م�ن 45 مليون جنيه اس�رليني، كما أن�ه من الصع�ب ان يتخى املدرب 
االس�باني بيب غوارديوال عن ليفاندوفيس�كي رغم وجود متعدد االدوار 
توم�اس مولر، بيد ان ريال مدريد يتمس�ك ببصيص امل للظفر بخدمات 
روبرت.ويعي�ش امل�درب االس�باني رافيي�ل بينيتيز كابوس�ا مرعبا مع 
الل�وس بالنكوس، بعد بدايته الرس�مية الس�يئة مع الفري�ق، حيث بات 
مطالبا برك بصمته عى اداء ريال مدريد يف ملعبه )س�انتياغو برنابيو( 
امام ريال بيتيس مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الليغا 
االس�بانية، للتخفيف من غضب جماهر املرينغي التي تبحث عن اعتالء 

منصات التتويج مجددا.

 افص�ح م�درب املنتخ�ب العراق�ي 
السابق لكرة القدم، ونادي الرشطة 
حاليا، حكيم ش�اكر انه لن يعود 
لتدريب املنتخبات مستقبال طاملا 
ظ�ل املال عب�د الخالق مس�عود 
العراقي لكرة  رئيس�ا لالتحاد 

القدم.
واكد حكيم شاكر: أن هنالك 
من داخل قبة االتحاد ومن 

خارجها من يكره حكيم شاكر ومن يريد 
محو تاريخ حكيم ش�اكر مع املنتخبات 
املحلية التي س�جل معه�ا افضل النتائج 
وحق�ق عند قيادته�ا احس�ن االنجازات 

ولكل الفئات العمرية.
الفتا اىل ان البعض من املراقبني واملتابعني 
يتقب�ل  ل�م  العراق�ي  الك�روي  للح�دث 
النجاحات الت�ي حققناها مع املنتخبات 
العراقي�ة ولهذا ق�رر هذا البع�ض ابعاد 
اسم حكيم شاكر من املنتخبات العراقية 
مؤخ�را. كاش�فا ع�ن انه س�رفض كل 

ع�رض يتقدم ب�ه االتحاد لح�ايل لقيادة 
اي منتخ�ب عراقي كون�ه يعيش مرحلة 

ممتازة مع ناديه الرشطة.
مبين�ا ان االيام املقبلة ستكش�ف الكثر 
من االم�ور الغامضة الت�ي الزمت فرته 

مع املنتخبات.
مش�را اىل ان�ه يتمنى النج�اح والتوفيق 
مل�درب املنتخ�ب العراق�ي الح�ايل يحيى 
علوان يف قي�ادة منتخب اس�ود الرافدين 
لنهائيات مونديال روس�يا ونهائيات امم 

اسيا يف االمارات.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

فيدرر يتطلع للفوز ببطولة أمريكا 
املفتوحة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
تس�تعد اللجن�ة الطبي�ة لالتح�اد الدويل لك�رة القدم 
)فيفا( إىل مناقش�ة الخالف االخ�ر الذي حدث بني 
الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو املدي�ر الفني لفريق 
تش�يليس االنجلي�زي وطبيب�ة الفري�ق ايفا 
كارنرو.وغض�ب موريني�و م�ن كارنرو 
بعدم�ا هرع�ت إىل ارض امللع�ب لع�الج 
البلجيك�ي ايدين ه�ازارد يف اللحظات 
االخرة من املب�اراة االفتتاحية للبلوز 
يف الربيمرليج امام سوانيس سيتي، 
والت�ي انته�ت بالتع�ادل االيجابي 
2-2، حي�ث كل�ف دخ�ول طبيبة 
الفري�ق إىل ارض امللع�ب لعالج 
ال�دوري  يف  الع�ب  افض�ل 
اكم�ال  االنجلي�زي، 
تشيليس اللقاء ب�9 العبني 
بعد ط�رد كورتوا وخروج 
حس�ب  لالرهاق،  هازارد 
وان. السبيش�ال  اعتقاد 

وق�ام موريني�و بتجريد 

ايفا كارنرو من واجباتها مع تشيليس عى خلفية هذه 
الحادث�ة، حيث لم تعد تش�ارك يف ال�دورات التدريبية او 
ايام املباري�ات أو بفندق الفريق مع اس�ود لندن.وقالت 
صحيف�ة )دييل مي�ل( الربيطانية يف عدده�ا االلكروني 
الصادر الس�بت، أن رئيس اللجنة الطبية بالفيفا مايكل 
دوهوجي، اش�ار بأن: "أزمة إيف�ا وجوزيه مورينيو تم 
إدراجها عى جدول اعمال اللجنة الطبية الذي س�يجري 
يوم 11 ايلول/ سبتمرب املقبل يف زيوريخ".واضاف رئيس 
اللجنة الطبية: "مثل ه�ذه االمور تحدث يف العالم، لكن 
ه�ذه املرة ح�ان الوقت لظهورها يف املالع�ب االنجليزية 
بني مورينيو وايفا".واس�تطرد: " ال�يشء االكثر اهمية 
للطبي�ب هو القيام بواجبه دون ت�ردد، وال يجب انتظار 
اش�ارة الحك�م او امل�درب لع�الج الالعب".وختم حديثه 
بالق�ول: "م�ا حدث يظهر وج�ود ازمة صعب�ة يعانيها 
االطباء مع الفرق، علينا مساندة االطباء للقيام بعملهم 
ع�ى اكم�ل وج�ه دون اي مضايقات".وتفاع�ل العالم 
ب�أرسه مع قضية ايفا ومورينيو، حيث حظيت الطبيبة 
بتعاطف جماهري من زمالء املهنة واالتحاد الدويل لكرة 
القدم )فيفا( .. ليس بس�بب جماله�ا رغم أنها متقدمة 
بالس�ن قليال، ولك�ن ألن الطبيبة قام�ت بدورها عندما 

شاهدت الالعب يتألم ويحتاج إىل العالج.

جلنة فيفوية تتدخل الهناء ازمة ايفا ومورينيو

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
• تدوي�ن اف�كارك الس�لبية يف ورق�ة و الرمي بها 
يف القمام�ة يمكن ان يس�اعدك فعالً ع�ى تعديل 

مزاجك السيئ!
•  التف�اح أكث�ر فعالية م�ن القه�وة لجعلك أكثر 

يقظة يف الصباح!
•  كثري من الناس يعتق�د أن النقود مصنوعة من 

الورق ، و الحقيقة أنها مصنوعة من القطن.
•  األل�م ال�ذي تش�عر ب�ه يف رأس�ك عندم�ا تأكل 
ش�يئاً بارداً برسعة س�ببه تجمع ال�دم يف دماغك 

للمحافظة عى حرارته
• نس�بة انتشار الس�الح يف أمريكا هي 89 سالًحا 
ل�كل 100 مواط�ن أمريك�ي، وه�ي أك�ر نس�بة 

النتشار السالح يف أي دولة من دول العالم
• عند االس�تحمام تقيض 5% من الوقت يف تنظيف 

جسمك، بينما تميض 95% من الوقت يف التفكري.
• يف اللغة العربية: حروف السني والذال ال يجتمعان 
يف كلم�ة واح�دة. وإن اجتمعا فأص�ل الكلمة غري 

عربي. مثال: أستاذ وساذج

الدوافع يمكن أن تجعل قلبك ينبض بقوة قليالً 
. س�تحب الذهاب إىل الس�وق ألنك س�تجد فيه 
بعض هذه اإلثارة . قل نعم ألي دعوة توّجه لك 
. أنت أكثر من مشغول اليوم بموعدين أو ثالثة 
. حضورك الخاطف يشحن املكان املوجود به . 

و ُتعامل كأنك نجم .

ال ته�در وقت�ك و جهدك بالتفاصي�ل التافهة ، 
بدالً من ذلك استغّل قدرتك يف مساعدة اآلخرين 
.تري�د أن تش�عر أنك أنجزت ش�يئاً ، ال تتفاخر 
بالعظمة أو الش�هرة ، فالن�اس يبحثون دائماً 
عن األخط�اء و االنتقاد ، تفصيلي�ًا و إجماالً ، 

فيحبطونك و يثنون من عزيمتك .

أنت ميلء بالنش�اط والحماسة اليوم. أن تقدم 
النصيح�ة مل�ن حولك فه�ذا أمر لطي�ف ، لكن 
عليك أن تسأل نفس�ك : هل المست مشاكلهم 
الحقيقي�ة حق�اً ؟ وهّل أنت مس�تعد ألن تقدم 
مس�اعدة مادية حقيقية ؟. ال تتوقع املساعدة 

من اآلخرين اذا لم تساعدهم .

اس�تخدم ذلك الس�حر والطاق�ة اللطيفة التي 
لديك لتنال من تحب. يمكنك اآلن أن تس�تخدم 
مواهبك للحصول عى ما تريد ممن تريد. العمل 
يتقدم ببطئ بس�بب بع�ض األخطاء املرتاكمة 
ننصحك بب�دأ تقييم عملك م�ن جديد عاطفيا 

انت شخص حساس جدا و الجميع يحبك .

س�اعد اآلخرين ملس�اعدة نفس�ك. رصاحتك و 
بس�اطتك املمزوجة م�ع القليل من الس�حر و 
حالوة اللسان تجذب الناس إليك. حّدد أولوياتك 
، هل أهدافك األوىل هي بخصوص مرشوع عمل 

أم أشياء أقرب إىل القلب.

ابدأ مبّكراً بتنفيذ مهامك هذا الصباح، فأنت لن 
تكون نش�يطاً كاملعتاد يف وق�ت الحق من هذا 
اليوم. يبدو أن كّل يشء يمكن إنجازه بسهولة 
هذا الصباح، وخصوصاً ما هو متعلّق بشخص 

جديد أو مكان جديد أو أمر جديد.

ق�د يحبط ش�عورك ه�ذا اليوم ألن�ك بطيء يف 
إنج�از بعض األمور. أن�ت تحتاج فقط لبعض 
الراحة التي ستعيد إليك نشاطك . تتمنى لو أنك 
تنجز كل مهامك من ع�ى الطاولة بينما يحب 

الناس أن يتعاملوا معك يف الطبيعة .

أنت لس�ت عادة ذلك الشخص االنطوائي، لكن 
تغي�رياً مفاجئاً يح�دث. إنك تتج�ه إىل الروتني 
بش�كل غري عادي ، و ترغ�ب بالهدوء. ترفض 
فطوراً مع األصدقاء من أجل كأس من القهوة 
مع نفس�ك , تحب املعجنات الخفيفة ، وامليش 

التأّميل.

أنت تعود إىل طبيعتك من الحيوية و النش�اط . 
إذا كنت تش�عر بأنك لس�ت أنت ، ترّقب خروج 
روح�ك املغامرة لتعويض م�ا فاتك من الوقت. 
إن انطالق الروح العاشقة املغامرة ، هو قوة ال 
يمكن إيقافها أبداً. يف العمل تنجز امور لم تكن 

تتوقع ان قادر عليها .

إس�تغرق وقتك قبل أن تواف�ق عى أّي يشء. خذ 
كّل التفاصيل بعني االعتبار قبل توقيع أّي عقود.

لديك فرص�ة فريدة لحّل بع�ض قضايا املايض ، 
قلّب املوضوع عى كافة األوجه قبل اتخاذ القرار 
.رك�ود عاطف�ي يجتاح�ك الي�وم ، ال تقلق فلن 

يطول األمر حتى يعاود الركان ثورته .

تحت�اج العواط�ف العظيم�ة إىل الكث�ري م�ن 
االنتب�اه. تحت�اج العواطف الصغ�رية أيضاً إىل 
نف�س االنتب�اه ، فك�ر بذل�ك .س�يكون اليوم 
عاصفاً عاطفياً. و هذا ال يعني بأّنك س�تواجه 
صخباً و فوىض ، لكّنك قد تحتاج إىل تذكري بأن 

تمسك نفسك عن املؤثرات الكبرية .

إذا كن�ت تريد التحرّك، فيج�ب أن تبدأ فوراً قبل 
ف�وات األوان .إّن النج�وم تعم�ل بج�ّد إللهامك 
للقيام بالتغي�ريات، فليس لديك مش�كلة. فإذا 
كان هناك ش�خص محظوظ اليوم ، فهو أنت. 
النجوم تعطيك القوة لكي تتخذ القرر املناس�ب 

ال ترتدد يف طلب نصيحة الحبيب .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 مقطوع غري مكتمل o منس�وب 
لألب

2 تصليحات o متشابهان
 o 3 زي�ارة ديني�ة مل�كان مق�دس
موس�يقي عاملي صاح�ب عدد من 

السيمفونيات
4 مدينة مغربية o تحول إىل سائل
5 التوق والتمني o مروة بالرتكية

 o 6 م�ا يس�يل م�ن عص�ارة الفم

مدينة فرنسية ساحلية )مبعثرة(
7 نهر أملاني )مبعثرة( o للتفس�ري 

واالسرتسال
8 كارث�ي o مرتو وآخذ كفايته من 

املاء
9 إيص�ال أو تواصل o وحدة قياس 

الطاقة
مي�ول  ذو   o الط�ري  يغط�ي   10

ومشاعر غري صديقة

1 يف فرنس�ا حيث يحتف�ظ بلوحة 
املوناليزا

2 من معالم دبي العمرانية األوىل
3 اكتم�ل o رئيس اللجن�ة االوملبية 

الدولية السابق
4 االسم اآلخر لالنرتنت o سهام أو 

أسهم
5 حذف o ثلثا نوع

6 أكمل o مراقبة ومتابعة
7 يوجهه مفتش املباحث يف قضية 

ما o وحدة قياس عاملية
8 غ�ري مش�ذب ونات�ج ع�ن بيئة 

خشنة
9 مكتمل o العاملون يف مجال فني

10 نهر صيني o ثنية

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 باكيت بسكويت عادي

200 غرام زبدة مذوبة 
1 بيض 

1 كوب سكر
1 كوب حليب بودرة

1 ملعقه صغرية نسكافيه
2 قطرة نكهة املوز 

2 قطرة نكهة الكراميل 
5 موز

طريقة تحضري حى البسكويت واملوز
1. يف وعاء، تخف�ق البيضة ملدة 4 دقائق، ثم 
يضاف السكر ويخفقوا ملدة 4 دقائق، بعدها 
يضاف الحليب، نكهة امل�وز، نكهة الكراميل 

والنسكافيه.
2. تغ�ى الزب�دة عى الن�ار وتضاف بش�كل 
خيط رفيع وببطء إىل الخليط مع االستمرار 

بالخفق عى رسعة متوسطة.
3. يكرس البسكويت إىل قطع صغرية، يضاف 

إىل الخليط ويقلبوا جيداً.
4. يم�د الخليط يف صينية بايركس ويس�وى 

الوجه بامللعقة.
5. يقط�ع امل�وز إىل دوائ�ر وت�وزع عى وجه 
الصينية، تغلف بالنايل�ون وتوضع الصينية 

يف الثالجة لحني التقديم.

حىل البسكويت واملوز

معلومات  عامة

فوائد االذريون
مانع النتشار العدوى  .

مفتت للحصوات  .
مساعد عى رسعة  الشفاء  .

مسقط لالجنة ، ولو حتى بلمس النبات  .
مدر للصفراء  .

مساعد عى الهضم  .
منشط لجهاز املناعة يف الجسم   .

مطهر ومسكن لاللم  .
مزيل ومنظف من السموم  .

مصلح لالسنان ، بالغرغرة  .
منقي لالمعاء   .

مقوي للقلب  .
منظم للعادة الشهرية  .
منقي للصدر والدماغ  .

طارد للديدان من البطن    .
مضاد لاللتهابات  .

ط�ارد للهوام والح�رشات من املن�زل ، بدخان 
النبات   .

7 .. الرقم السحري للنوم
قّدم�ت األكاديمية األمريكي�ة لطب النوم 
وجمعية أبحاث النوم، توصية مش�رتكة 
برضورة أن ينام من ترتاوح أعمارهم بني 
ال�18 و60 سنة، مدة 7 ساعات كل ليلة.
وتبني أن الرقم الس�حري لس�اعات النوم 
التي يحتاج إليها جسم اإلنسان يف كّل ليلة 
ه�و »7«.وق�ال مدير األكاديم�ة الدكتور 
أس�ايس  »الن�وم  إن  واتس�ون  ناثاني�ال 
للصح�ة، ع�ى أن يق�رتن بنظ�ام غذائي 
صحي وممارس�ة الرياضة بشكل دائم«.
وأش�ار إىل أنه تم االتفاق عى أن النوم ل� 
6 س�اعات أو أقل يف كل ليلة غري مناسب 

للحفاظ عى صحة الراشدين وسالمتهم، 
وعى أن النوم 7 ساعات أو أكثر هي املدة 
املوىص بها. ولفت واتس�ون، إىل أن النوم 
لساعات أقل من الحاجة بات وباء صحياً 
عام�اً، وس�بباً لتزاي�د املش�اكل الصحية 
ومن بينها ارتفاع ضغ�ط الدم، وأمراض 
القلب، والس�كري، والجلطات، والبدانة، 
واالكتئاب وخطر املوت.ُيشار إىل أنه طوال 
س�نة كاملة، عمد فريق من 15 خبريًا إىل 
التدقيق يف أكثر من 5 آالف مقالة علمية، 
لدراس�ة العالقة بني مدة النوم والصحة، 

قبل إصدار هذه التوصية.

أوردت مجلة »إييل« األملانية أن اللوز يساعد 
عى إنقاص الوزن بفضل تأثريه اإليجابي 
ع�ى محيط الخ�ر، وذلك وفقا لدراس�ة 
حديث�ة نرشتها الدوري�ة العلمية الصادرة 
ع�ن الجمعي�ة األمريكية ألم�راض القلب.

ويف هذه الدراسة التي تمحورت حول قيم 
الكوليس�رتول، خضع املش�رتكون لحمية 
غذائي�ة ع�ى مدار 12 أس�بوعاً، وقس�موا 
إىل مجموعت�ني: تناول�ت األوىل اللوز وجبة 
خفيف�ة، بينم�ا تناولت املجموع�ة الثانية 
املاف�ن.وإىل ذلك، تناولت املجموعتان نفس 
الطع�ام ونفس ع�دد الس�عرات الحرارية.

انخف�اض  الدراس�ة  نتائ�ج  وأظه�رت 
قي�م الكوليس�رتول الض�ار وارتف�اع قيم 
الكوليس�رتول املفي�د ل�دى املجموعة التي 
تناول�ت اللوز، باإلضاف�ة إىل انخفاض قيم 
الكوليس�رتول املفي�د ل�دى املجموعة التي 
تناولت املافن. كما توصلت الدراس�ة إىل أن 
تناول اللوز س�اهم يف خفض دهون البطن 
ومحيط الخر. ومن ناحية أخرى، أشارت 
املجلة املعنية بش�ؤون الصحة والجمال إىل 
أن اللوز غني بالروتينات واأللياف الغذائية 
وفيتام�ني »ه��«، باإلضاف�ة إىل مضادات 

األكسدة والدهون املفيدة.

اللوز يساعد عىل إنقاص الوزن

تصحو بعد دفنها بيوم

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

؟؟ عالم الهمُّ
رأى إبراهي�م ب�ن األدهم رج�اًل مهموم�اً، فقال له: أيه�ا الرجل: 

أيجري يف هذا الكون يشء ال يريده الله؟ قال: ال
قال: أينقص من رزقك يشء قدره الله؟ قال: ال

قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله يف عمرك؟ قال: ال
قال إبراهيم: فعالم الهم إذن؟؟

أتدري لم وليت؟
استعمل الخليفة املنصور رجال عى خرسان، فأتته امرأة يف حاجة 

فلم ترى عنده ما يفيدها وال قىض حاجتها
فقالت له قبل أن تنرف: أتدري لم والك أمري املؤمنني؟

قال: ال
قالت: لينظر، هل يستقيم أمر خرسان بال وال ٍ أم ال؟

اس�تيقظت س�يدة يف هندوراس تدعى 
ني�ي برييز يف قره�ا بعد م�رور يوم 
ع�ى جنازته�ا حي�ث س�مع زوجه�ا 
رودي غونس�اليس رصاخ�ا وأص�وات 
طرق صادرة م�ن القر. وفقدت نيي 
وعيها عند س�ماع صوت إط�الق النار 
بالق�رب م�ن منزلها يف مدين�ة النرتادا 
الهندوراس�ية، حيث وجد والداها زبدا 
ع�ى فمه�ا وتوقف�ت ع�ن إظه�ار ما 
يش�ري إىل أنها ماتزال ع�ى قيد الحياة، 
فظن الجميع أنه�ا توفيت ونقلوها إىل 
مستش�فى، حيث أكد األطب�اء وفاتها، 

وقامت عائلتها بدفنها. وحرض الزوج 
إىل املق�رة يف الي�وم الت�ايل م�ن جنازة 
زوجت�ه، واكتش�ف أن زوجت�ه ماتزال 
ع�ى قيد الحي�اة، حيث س�مع أصواتا 
من القر وقام باستدعاء أقاربه لنبش 
القر، فوج�دوا نيي عى قي�د الحياة 
ومصاب�ة بج�روح ع�ى يديه�ا نتيجة 
محاوالته�ا للخروج م�ن التابوت، وتم 
نقلها إىل املستشفى لكنها توفيت رغم 
الجهود املبذولة النقاذ حياتها. ويعتقد 
أطب�اء أن بريي�ز فقدت وعيه�ا نتيجة 

لنوبة قلبية أدت إىل توقف القلب.
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عراق األسود واألبيض
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

مس���احة لل���رأي

ل�م تحل معضلة الهم العراق�ي وماترتب عليه جراء ما ارادت�ه امريكا لهذا 
الوطن املصنوع من اثنيات تجانس�ت منذ سومر واشور وبابل لتصنع منه جنة 
دملون ، كما قال رامس�فيلد يف اول رسالة له ملحرري الرتاب العراقي : ستجدون 
العراقي�ون يطوق�ون بال�ورد رقاب جن�ود املارين�ز الوديعني ، وه�م يطلقون 
االبتس�امات كما كان يطلق الفس برس�ي نغم قيثارته قبل ان يمل من الحياة 
وينتهي كئيبا ومدمنا ويائس�ا . لم تحل معضلة دافور الغائبة بني عراة وحفاة 
وج�وع وايدز واكواخ قص�ب . والصومال ظال صوماال للف�وىض وليس للموز ، 
وكوريا الش�مالية فلت عقالها واجرت تجربتها النووية االوىل ، فيما ايران تحث 
الخط�ى ع�ى الطريق من اج�ل ان تصبح ن�دا للمارينز املبتس�مني بحذر وهلع 
وه�م يضعون الصلبان عى البنادق عندما يتجولون يف ش�وارع بغداد او االنبار 
والديوانية. وحسن نرص الله بقي حسن نرص الله بجربوت الثورة والعقيدة التي 
فيه . ولم تستطع ال أف 18 وبنادق العوزي ان تفعل ملقاومته شيئا . العالم بقي 
عاملا للحذر واش�تعال البارود ، وطلبان والقاعدة وداعش مايزالون خطرا يهدد 
امن وس�الم العالم كما يقول الرئيس اوباما يف كل خطاب اذاعي ومتلفز .وغري 
ذلك يف اماكن ش�تى واغلبها يف جنوب الله املمتد عى طول االرض جنوبا مستلبا 
ومقاوم . جنوب الفلبني ، جنوب تايلند ، جنوب لبنان ، جنوب السودان ، جنوب 
املري�خ .. كل هذا ..واممنا املتحدة . العطوفة التي أُريَد لها ان تصنع االبتس�امة 
عى خرائط العالم تنش�غل باهتمام لتختار خليفة جديدا ، ألمينها الكوري بان 
كي مون . وليس يف ازمنته س�وى التغريات الكوني�ة الهائلة واالحداث العظيمة 
، منهاتن وحرب افغانس�تان والع�راق والعوملة الزاحفة ع�ى رسفات الدبابات 
ومايكروس�وفت وحروبا اخرى صغ�رية بحجم بيضة العصف�ور كالتي قامت 
يف افريقي�ا وامريكا الالتينية . اذن س�يذهب بان كي م�ون  وال يشء تحقق من 
حلم خطابه االول س�وى انه بقي محافظا ع�ى رباطة الجأش واالناقة ، وماذا 
اس�تفاد العالم من هاتني الخصلتني ، اليشء غ�ري رحمة العراقيني انه لم يفعل 
شيئا ملهجري الداخل ومعضلة التناحر السيايس. اذن الرجل سيذهب ومنجزاته 
قليلة .فعل ش�يئا ، ولم يفعل وهذا هو عائد اىل ضيق اليد وقلة الحيلة وحقيقة 
ان العالم منذ لحظة اغتيال داغ همرشيلد وحتى الحرب اللبنانية �� اإلرسائيلية 
محكوم�ا بخواطر صالحيات الفيتو ، بعد ان ذهب�ت الحرب الباردة بعيدا واتت 
الينا الحرب الحارة التي تش�به حرارة ) س�ندويش املاكدونالد ( ..ذهب االسود 
االفريقي ، وس�يجيء االصفر او االبيض االس�يوي يف معادلة محس�وبة ثمنها 
ان العالم س�يظل واقفا عى قدميه وبحذر . واىل متى ...؟ يعلم الله ان ) املتى ( 
تل�ك مرهونة بعرص تاريخي جديد ليس موجودا يف االفق ، مادام االرهاب تطور 
وصار ندا عجيب�ا ألعتى االمرباطوريات العوملية ، وم�ع االرهاب تطورت احالم 
اخ�رى هي اح�الم املقاومات التي بعضه�ا صائب يف الرؤى وبعض�ه ) زعالن ( 
بس�بب فقدانه امتيازات االمس وضياع الرتب ) وشارة الركن الحمراء ( وهكذا 
نتأرجح بني االس�ود واالبيض ، ارجوحة ازلية منذ ايام س�بارتيكوس ، النعرف 
اين ترس�و الس�فينة وكل يوم يأكل القاع من ركابها جمع�ا بريئا ، مفخخات ، 
فرق موت ، ذبح عى الطريقة الزرقاوية ، قصف بالليزر ، اغتيال ، وموت مغدور 
قب�وره االنهر وال�رتع واالماكن الخربة .. بني االس�ود واالبي�ض ، نكون نحن ، 
ونبقى ..اىل ما شاء الله ..مدركني يف نهاية كل عام درايس ان اللجنة االمتحانية 
ألسئلة البكلوريا ستوجه الينا يف اول اسئلة اللغة العربية تفسري البيت الشعري 
التايل عى ش�كل انش�اء : ماذا يعني الش�اعر حني يقول : اذا الش�عب يوما اراد 

الحياة ........فالبد ان يستجيب القدر .

األس�لوب الذي ابتك�ره متظاه�رون يف أوكرانيا العام امل�ايض، برمي نواب 
ومس�ؤولني يف حاوي�ات القمامة لتورطهم يف عمليات فس�اد بوصفه جزءا من 
ظاهرة “التطهري بالقمامة”، نال استحسانا وإعجابا كبريين من قبل الجمهور 
العرب�ي وإن اختلفت األس�باب والدوافع وأنواع القمامة املراد تطهري الش�وارع 
منه�ا. أما التظاهرات واالحتجاجات يف العراق والتي بدأت قبل أس�ابيع بس�بب 
س�وء الخدم�ات فقد اتخذت يف بعض امل�دن، مؤخرا، طابعا عنفيا بس�بب عدم 
اس�تجابة املس�ؤولني املحليني إىل املطالب املرشوعة، فيم�ا اتجهت بعض أفكار 
الشباب من املتظاهرين إىل حاويات القمامة يف تصعيد غري محمود العواقب، إذا 

ما تطور األمر أيضا إىل تبني مبدأ “التطهري بالقمامة” األوكراني طيب الذكر.
ويف لبن�ان مث�ال، دعت حملة بريئ�ة مكونة من ناش�طني مدنيني إىل تنظيم 
احتجاج�ات س�لمية بعد أن عج�زت الحكومة ع�ن إيجاد حل ألزم�ة النفايات 
املنزلي�ة، الت�ي تغرق فيها ش�وارع ب�ريوت منذ أش�هر لكن دون ج�دوى، فقد 
تصاعدت األزمة يف إحدى أوجهها وعجز املس�ؤولون عن التعامل معها، يف حني 
نوه البعض إىل أن موضوع النفايات ما هو إال القشة التي قصمت ظهر البعري، 

أما البعري فيتعلق ببعض النفايات السياسية يف البلد.
يف مج�ال العمل البيئ�ي، تختلف طرق جم�ع النفايات بني البل�دان النامية 
والبل�دان املتقدم�ة، فف�ي الوقت ال�ذي تعتمد فيه ش�عوب ال�دول النامية عى 
املب�ادرات الذاتي�ة الس�لمية يف مكافحة القمام�ة، تتوىل الحكوم�ات املحلية أو 
القطاع الصناعي الخاص يف الدول املتقدمة هذه املهمة الصعبة، ويف أغلب الدول 
األوروبي�ة ويف أمريكا وكندا وغريها هناك طريقة خاصة تتبع يف جمع النفايات 
من جانب الطريق، فتقدم لكل منزل ثالث حاويات قمامة: واحدة للمواد القابلة 
إلعادة التدوي�ر وواحدة للنفاي�ات العامة والغذائية وأخ�رى لنفايات الحدائق، 
وتطب�ع كل حاوية بلون معني. يف لندن مثال، اللون الرمادي مخصص لحاويات 
النفاي�ات العامة واللون األخرض لنفايات الحدائق أما حاويات النفايات القابلة 
للتدوي�ر مثل ال�ورق والبالس�تيك والهي�اكل الفلزي�ة وقطع األث�اث الصغرية، 

فتخصص لها حاويات باللون األسود مطعمة باألزرق للسقوف.
ويجد املواطن املس�تجد يف عملية فصل النفاي�ات منزليا، حرجا كبريا حيث 
تختل�ط عليه األمور يف بعض األحيان وال يع�ود يمّيز بني األلوان؛ فيضع فائض 
امل�واد الغذائي�ة يف الحاوية الخرضاء أو يضع علبة العص�ري الفارغة يف الحاوية 
الرمادي�ة وهكذا… لكن العبء األكرب يقع ع�ى البلديات التي تأخذ عى عاتقها 
مهم�ة ترصيف هذه النفايات يف الوجهات املناس�بة، حي�ث تطمرها يف األرض 
أو تحرقه�ا وهي طريقة ش�ائعة يف كث�ري من البل�دان، رشط أن تتم إدارة هذه 
العمليات بطريقة نظيفة وغري مكلفة، أما إذا لم تدار بش�كل جيد فقد تؤدي إىل 
تبعثر الفضالت واجتذاب الحرشات وتتس�بب يف انبعاث امللوثات الغازية يف حالة 
الحرق. األبحاث البيئة القديمة يف املجال )القمامي( تقول، بأن أفضل اس�تغالل 
للنفاي�ات هو إع�ادة تدويرها للحصول عى منتجات أخ�رى أقل جودة؛ فيمكن 
مثال إعادة تدوير املواد البالس�تيكية إىل أكياس أو لع�ب أطفال، أو إعادة تدوير 
مختلف املنتجات وتحويلها إىل طاقة مفيدة كما يمكن استخدام النفايات بشكل 
مبارش للحصول عى وقود أو س�ماد. لكن املتخصصني الثوريني يف مجال البيئة 
خرجوا بنتيجة أكث�ر عملية مفادها أن أهم طريقة للتخفيف من النفايات هي 
التقلي�ل من إنتاجها منذ البداية، كما ح�ذروا من مغبة إعادة تدوير النفايات يف 
فصل الربيع، وشدّدوا يف توصياتهم عى أهمية توسيع حجم الحاويات الرمادية 

ومنع وصول الحاويات السوداء ذات الغطاء األزرق إىل الدول العربية.

نهى الصراف

ثورة القاممة

الذكرى السنوية االوىل الستشهاد املجاهد القائد محيد الدراجي » ابو هاشم« أحد ابطال كتائب سيد الشهداء »عليه السالم«


