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عرض لبغداد بثالثة رشوط
مؤامرة أميركية خليجية ظاهرها »إنهاء« األزمة المالية وباطنها إحياء »داعش«

     المستقبل العراقي / خاص

حصل�ت »المس�تقبل العراق�ي« عل�ى 
معلوم�ات مهم�ة تفي�د بتقدي�م أمي�ركا 
ودول الخلي�ج عرض مال�ي مغري للعراق 
للخروج م�ن أزمته المالي�ة واالقتصادية 
جراء انخفاض أس�عار النفط, مقابل عدة 
ش�روط قدمها الجانبان, لكنهم اشتركوا 
في ثالث منها.وبحس�ب مصادر سياسية 
مطلع�ة, فان »ع�روض أميركي�ة وأخرى 
خليجية, قدم�ت للعراق مؤخ�راً لمعالجة 
أزمته المالية )الراهنة( عبر تقديم موازنة 

سنة كاملة كقرض ميسر بال فائدة على أن 
يتم اس�ترجاعها على مدى خمس سنوات 
مع إمكانية التمدي�د مقابل الموافقة على 
بعض الش�روط«.وبينما أشارت المصادر 
إل�ى أن الش�روط األمريكي�ة والخليجي�ة 
تختلف في نقاط عدة, بينت أنهما اشتركا 
بث�الث مطالب, هي حل الحش�د الش�عبي 
وزج قادته في الس�جون وتس�ليم ملفهم 
لواش�نطن, أما الش�رط الثان�ي فيتضمن 
منح الس�نة العرب وضعا مش�ابها لوضع 
األك�راد والحيلول�ة دون إع�الن إقليم في 
المحافظ�ات الجنوبية والوس�طى, بينما 

ينص الشرط الثالث على منح كوتا خاصة 
للسنة العرب واألكراد في العاصمة بغداد.

وعل�ى خلفي�ة المتغي�رات الكبي�رة عل�ى 
الس�احة األمني�ة العراقي�ة بفع�ل اندفاع 
انتص�ارات  وتحقيق�ه  الش�عبي  الحش�د 
كبيرة, بات هذا التشكيل العسكري مصدر 
قل�ق ل�دول الخليج وأمري�كا, لذلك تحاول 
تحجي�م دوره عب�ر ع�دة س�يناريوهات 
معلنة وغي�ر معلنة, وأبرزها الضغط على 
الحكوم�ة المركزية التخذا ق�رار بإبعاده 
عن الساحة من خالل الترغيب بمساعدات 

مالية وعسكرية.  
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     بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناشط السياسي وعضو جمعية العمل 
االس�المي في البحرين الس�يد يحيى الحسيني 
أن الش�عب البحريني مقبل على مرحلة جديدة 
وهي مرحلة الصمود الالمتناهي والتصعيد في 
الثورة.وف�ي تصريح لوكالة أنب�اء فارس، قال 
الحس�يني انه بفضل دماء الشهداء البحرينيين 
وصمود أبناء الشعب قد أرتفع سقف المطالب 
الش�عبية م�ن االصالح�ات ال�ى س�قف أعل�ى 
وهو اقال�ة الحكومة وأن يملك الش�عب القرار 
وتقلي�ص دور االس�رة الحاكمة وهن�اك أيضا 
م�ن يتحدث ع�ن حق تقري�ر المصي�ر وأجراء 

أس�تفتاء واختي�ار ش�كل النظ�ام وهن�اك من 
يطالب أصال بأس�قاط النظام. وأضاف الناشط 
البحريني أن النظام الخليفي فش�ل فشال ذريعا 
في القضاء على الثورة وس�حق إرادة الش�عب 
البحريني، معتبرا أن النظام فاشل رغم حمالت 
االبادة وس�قوط الش�هداء واالعتقاالت وهدم 
المس�اجد وفصل الموظفين الش�يعة. وكشف 
الحسيني أن النظام جلب ضباطا أجانب لسحق 
الث�ورة و قمع االحتجاجات لكنه لن يس�تطيع 
رغم مس�اندة الس�عودية وأمي�ركا و بريطانيا 
لن يس�تطيعوا كس�ر أرادة الش�عب البحريني.  
وتاب�ع ان النظ�ام اليس�تعين فق�ط بجه�ازي 
االس�تخبارات االميركي او البريطاني بل هناك 

جه�از االس�تخبارات االردن�ي ايض�ا وهن�اك 
تقارير عن مس�اهمة قوات الدرك االردنية في 
قم�ع االحتجاجات ف�ي البحري�ن وهناك ايضا 
قوات درع الجزيرة كما ان هناك سياس�ة امنية 
قذرة يس�تخدمها النظ�ام باس�تغالل االطفال 
ويغتصبه�م ومن ثم يجنده�م للعمل مع جهاز 
المخابرات من اجل معرفة النشطاء والتحركات 
الميدانية للشباب.  وأردف الناشط البحريني ان 
ه�ذا النظ�ام ايضا اعتدى على النس�اء من اجل 
ارغامهن على العمل مع المخابرات لكننا نقول 
ان الصراع مس�تمر واليمكن الحد من الش�عب 
ان يتراج�ع ويع�ود الى منزله م�ن غير تحقيق 

المطالب واننا منتصرون.

النظام البحريني يرغم النساء عىل العمل كـ »خمربات«
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كوبيتش يكشف عن زيارة مرتقبة ملدير مكتب مكافحة االرهاب باالمم املتحدة إىل العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعفري، أمس االثنين، أن العراق 
ال يحت�اج لوثائق يثبت من خاللها 
دول  ع�ن  بالنياب�ة  يح�ارب  أن�ه 
العال�م كافة، فيما كش�ف رئيس 
بعث�ة االم�م المتحدة ف�ي العراق 
ي�ان كوبيتش عن زي�ارة مرتقبة 
لمدي�ر مكتب مكافحة »اإلرهاب« 
ف�ي األم�م المتح�دة ج�ون ب�ول 
البورد الى الع�راق. وقالت وزارة 
الخارجي�ة، إن »وزي�ر الخارجية 
إبراهيم الجعفريإس�تقبل، اليوم، 
رئي�س بعثة األم�م المتح�دة في 
الع�راق ي�ان كوبيت�ش، وج�رى 

عم�ل  اس�تعراض  اللق�اء  خ�الل 
األممي�ة وس�بل دعمه�ا  البعث�ة 
بما يس�اهم في تقدي�م الخدمات 
والمس�اعدة للع�راق ف�ي حرب�ه 
ضد عصابات داع�ش اإلرهابية«. 
وذك�ر الجعفري، بحس�ب البيان، 
أن »الع�راق ليس بحاجة ألبناء أي 
بلد آخ�ر للتواجد على اراضيه ألن 
أبناء الع�راق يضحون بأنفس�هم 
ودمائهم لمواجهة إرهابيي داعش 
القادمين م�ن أكثر من 80 دولة«، 
مبيناً أن »العراق ال يحتاج لوثائق 
يثب�ت م�ن خالله�ا أن�ه يح�ارب 
بالنيابة عن دول العالم كافة، وأن 
أبن�اءه يبذلون الدماء في س�بيل 
القضاء على هذا الخطر العالمي«. 

وأض�اف أن »الع�راق يواجه أزمة 
إنس�انية تتمثل بالعوائل النازحة، 
وتوفير المساعدات الضرورية لهم 
باالضافة ال�ى األزمة االقتصادية 
بس�بب انخف�اض أس�عار النفط، 

وتكلفة الحرب ضد اإلرهاب«.
وأشار الى أن »العراق بلد غني 
بالثروات المتعددة، وال يس�تجدي 
من أي�ة دولة الدع�م ولكنه يدعو 
العالم كله إلى تحمل مس�ؤولياته 
ف�ي مكافح�ة الخط�ر المش�ترك 

الذي يستهدف اإلنسانية كلها«.
م�ن جانب�ه، أك�د كوبيتش أن 
»األمم المتحدة مس�تمرة بتقديم 
كل أن�واع المس�اعدة للع�راق من 
الت�ي  المتع�ددة  الملف�ات  خ�الل 

تس�اهم في إنجاحه�ا«، موضحاً 
أن »مدير مكتب مكافحة اإلرهاب 
ف�ي األم�م المتح�دة ج�ون ب�ول 
البورد س�يزور الع�راق في إطار 
تعزي�ز التع�اون م�ع الع�راق في 
داع�ش  عصاب�ات  ض�د  الح�رب 
اإلرهابي�ة«. وتاب�ع كوبتيش، أن 
»اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
المتحدة التي ستعقد في نيويورك 
خالل ش�هر أيلول ستش�هد بحث 
المزيد من اإلمكان�ات الضرورية 
لمساندة العراق، وتضافر الجهود 
الدولية لمواجهة اإلرهاب«، مبيناً 
أنه »س�يبحث خالل األيام المقبلة 
عدداً من الملفات المهمة الخاصة 
بدعم العراق مع بلدان المنطقة«.

نحن يف الفخ!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
الديكتات�وري  النظ�ام  اس�قاط  بع�د 
المتح�دة  الوالي�ات  اش�تغلت  المقب�ور 
االمريكية على التجرب�ة الوطنية تمزيقا 
على اساس المكونات المحورية للمجتمع 
العراق�ي وعلى الدول المجاورة من خالل 
السكوت عن اخطائها الستراتيجية بحق 
الش�عب العراقي والتجرب�ة الديمقراطية 
الجديدة عبر ارسال االرهابيين وتشجيع 
التطرف واالرهاب الداعشي في الوصول 
الى االراضي العراقية بهدف التخلص منه 

كما حدث في المسالة السورية!
ونجح�ت الواليات المتح�دة في قيام 
نظ�ام وطن�ي عل�ى اس�اس المكون�ات 
القومي�ة والطائفي�ة ول�م تس�تطع في 
الحقيق�ة من تمري�ر هذا النظ�ام ليكون 
الخدم�ات  يوف�ر  ال�ذي  البدي�ل  النظ�ام 
ويقضي على الفساد ويوفر البيئة المالية 
واالقتصادية الصالحة لقيام حركة جذب 
حقيقي�ة لالس�تثمار والبن�اء والتط�ور 

والتنمية البشرية.
التجرب�ة  ان  العراقي�ون  فوج�ىء 
الس�نوات  بفع�ل  تتح�ول  الديمقراطي�ة 
والتطبيق االعوج لس�ياقاتها في »الدولة 
العراقي�ة« الى نوع من النظام المش�جع 
عل�ى الفس�اد وغي�اب الش�فافية وانهم 
داع�ش وهدف�ا  قب�ل  مس�تهدفون م�ن 

للتنظيم�ات االرهابي�ة القادمة من 
انهم مس�تهدفون  الخ�ارج واالهم 
دائم�ا وف�ي كل لحظة ولم يس�تثن 
منهم احد لكن القيادة والمسؤولين 
الموظفي�ن  وعش�رات االالف م�ن 
ف�ي  االول�ى  الدرج�ة  اصح�اب 

واالقتصادي�ة  السياس�ية  المؤسس�ات 
محصن�ة  اماك�ن  ف�ي  فه�م  الجدي�دة 
واليعرفون كم س�يارة انفجرت اليوم او 

اليوم الذي سبق هذا اليوم!.
الفخ ال�ذي نصبته الوالي�ات المتحدة 
للع�راق وس�وريا والمنطقة  االمريكي�ة 
العربي�ة وال�دول المجاورة ب�ات واضحا 
ولم يع�د مس�الة محيرة وبان�ت مالمح 
المشروع االمريكي وهو يقضي بتقسيم 

المنطق�ة العربي�ة الى كانتون�ات فئوية 
وسياس�ية وديني�ة وطائفي�ة متناح�رة 
ومتقاطع�ة والاحد يحمي اح�دا في ظل 
سيادة هذا الدعم الالمحدود لهذا التطرف 

االعمى!
النظري�ة االمريكي�ة اذن تق�وم عل�ى 
اساس انشاء نظام ديمقراطي فوق ركام 
نظام اس�تبدادي اهوج ديكتاتوري وترك 
المجتم�ع يغلي فوق صفي�ح التنظيمات 
المتطرف�ة الت�ي دخل�ت الع�راق بفع�ل 

»االحت�الل االمريك�ي للع�راق« ث�م بدات 
العملي�ة االحتوائي�ة للتجرب�ة الوطني�ة 
العراقية تاخذ ش�كلها في المجتمع وفي 
المحافظ�ات »المنتفضة« وف�ي العقلية 
السنية التي باتت تعتقد ان »عصر الظالم 
بدا« وان عصرا شيعياً بات واضح البزوغ 

من قبل االمريكيين!
الع�راق الحال�ي االن جزء م�ن الخطة 
نظ�ام  ينش�ا  ان  القديم�ة..  االمريكي�ة 
ونزيه�ة  ح�رة  بانتخاب�ات  ديمقراط�ي 

ليختار العراقيون كل على خلفية طائفية 
وقومي�ة وسياس�ية معين�ة االش�خاص 
الن�واب  يمثلونه�م ف�ي مجل�س  الذي�ن 
العراق�ي.. الع�راق االن ف�ي الف�خ بع�د 
كل التط�ورات الدراماتيكي�ة الت�ي جرت 
ف�ي السياس�ة وف�ي العالق�ة باالرهاب 
وبالتوس�ع الداعش�ي ف�ي الح�دود وفي 
المحافظات والمساحات التي احتلها في 

الشهر السادس من السنة الماضية!.
الفخ سيستمر زمنا طويال وقد يكون 

اس�تمرار الفخ مرهونا باستمرار الغفلة 
الش�عبية العامة لهذا المشروع االمريكي 
الذي يس�تهدف المرور على جثثنا لتنفيذ 
مآرب�ه االقتصادية والسياس�ية واالمنية 
واالسرائيلية بالدرجة االولى واذا استمر 
الف�خ ف�ان الع�راق ذاه�ب ال�ى حديق�ة 
خلفية لمارب عربية تتخذه وسيلة وبابا 
للعبور ال�ى االه�داف التلمودية وتحويل 
للمش�اريع  طوي�ل  جس�ر  ال�ى  الع�راق 
االمريكية واالس�رائيلية في القرن الثاني 

والعشرين!
نحن ف�ي الف�خ وعلينا ان نك�ون اما 
وادوات�ه  االمريك�ي  للمش�روع  حطب�ا 
العراقي�ة الت�ي تتح�رك لتخري�ب تجربة 
االفادة م�ن الديمقراطية وان يكون البلد 
حرا سيدا مستقال واما ان نكون اصحاب 
ارادة شاملة للتخلص من اعباء السياسة 
االمريكي�ة الت�ي اتت بداعش ال�ى العراق 
وناصفتنا ادارة المدن العراقية بعد س�نة 

من احتاللها للموصل!
نح�ن ف�ي الفخ لكنن�ا نمل�ك االصرار 
واالرادة والعزيم�ة وحب الوطن والقدرة 
على اختصار زمن الخوف من المش�روع 
االمريكي الى زم�ن االنتصار على داعش 

واستعادة الكرامة قبل استعادة االرض.
هذا الكالم يجب ان يتحرك في الفتات 
المتظاهري�ن وش�عارات المحتجي�ن في 
ان يعل�ن العراقي�ون رفضه�م للتقس�يم 
والتجزئ�ة والتالعب بالوط�ن وتقطيعه 
تحت عناوين الفيدرالية واالدارات المحلية 
وهنالك اليوم وفي ظل العدوان والمشروع 
التخريبي الداعشي اصوات وتحركات في 
الجنوب العراقي تدعو االمة وباس�تثمار 
حال�ة غياب الخدمات وغي�اب الدولة في 
بعض االحيان واس�تثمار ظاهرة االفادة 
من الثروة النفطي�ة العراقية الى مغادرة 
الوطن والوطنية واللجوء الى الكانتونات 
»االقلي�م« واصحاب هذا المش�روع ابعد 
م�ا يكونون ع�ن االخ�الص لالمة 
والشعب العراقي واقرب الى المغانم 
وتحويل الثروة الى بقرة حلوب لهم 

ولمن زرعهم في العراق!.
عل�ى العراقيي�ن ان يعلن�وا في 
س�احة التحري�ر رفضه�م الع�الن 
البص�رة اقليم�ا ف�ي ظ�ل تل�ك الظروف 
التعقي�د  البالغ�ة  واالمني�ة  السياس�ية 
والصعوب�ة وفي الوقت ال�ذي يقاتل فيه 
ابناء العراق الس�تعادة ماسلب منهم قبل 

سنة من االن.
ايه�ا العراقيون .. اعلنوا البصرة جزءاً 
من وطن الجبارين واسود الحشد الشعبي 
وارادة المقاتلي�ن م�ن ابن�اء المقاوم�ة 

وليس خندقا اسرائيليا!.

نـــحــن فــي الفــخ لكننــا نملـــك الــقــــدرة على إفــشـــــال الـمشــــروع االمـــريكـــي
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الثقافة: ال توجد منحة للصحفيني والفنانني هذا العام!!

عمليات بغداد: سنفتتح املنطقة اخلرضاء تدرجييًا

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أم�س االثني�ن، ع�ن احال�ة 
وزيرها باق�ر جبر الزبيدي أحد كب�ار الموظفين في 
الخط�وط الجوي�ة العراقية ال�ى النزاه�ة بعد ثبوت 
تورطه بالفس�اد، فيما أش�ارت الى أن الزبيدي وجه 
بتش�كيل لجنة تحقيقية لدراسة اس�باب عدم تقديم 

الخدمات السريعة للمواطنين. 
وقالت الوزارة في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »وزير النقل باق�ر الزبيدي وصل الى 
مكت�ب الخط�وط الجوي�ة العراقية فرع الس�عدون، 
وكانت ل�ه وقفة مع المواطنين الذي�ن كانوا يعانون 
م�ن بطئ اج�راءات الحجز«، مبيناً أن�ه وجه ب�«عدم 
خروج اي موظف حتى انجاز كافة االجراءات الخاصة 
بالمواطنين وسيتم اجراء تحقيق مع المسؤولين عن 
التلك�ؤ«.  وأضاف البيان أنه »تبين أن هناك ش�بهات 
من الفس�اد في بع�ض المكاتب عب�ر تباطئ مكاتب 
الخط�وط ع�ن انجاز حج�وزات المواطنين بس�رعة 
لصال�ح بعض مكات�ب ال�وكالء المحيط�ة بالمكتب 
مقاب�ل عموالت م�ن مكاتب الوكالء الذين س�ينالهم 

العقاب القاسي«. 
ووج�ه الزبيدي، بحس�ب البيان ب�«تش�كيل لجنة 
تقدي�م  اس�باب ع�دم  بدراس�ة  تحقيقي�ة س�تقوم 
الخدمات الس�ريعة للمواطنين ف�ي مكاتبنا الداخلية 
والخارجي�ة«، مؤك�داً أن »الزبي�دي اح�ال اح�د كبار 
الموظفين في القسم التجاري الى النزاهة بعد ثبوت 

تورطه بفساد الحجوزات«. 
وأك�دت الوزارة في بيانها، أن »هناك لجنة تواصل 
عمله�ا بمتابع�ة التحقي�ق م�ع احد موظف�ي مكتب 

السعدون وسيحال ملفه الى النزاهه غداً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث باس�م محافظ االنبار حكمت سليمان، 
أمس االثنين، تشكيل مقر مسيطر بأمر من رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، فيما أوضح أن المقر يمثل 20 وزارة وهيئة 
ويعمل بإدارة المحافظ صهيب الراوي من أجل العمل على 
إعادة تحرير المدن وعودة النازحين الى المناطق المحررة.  
وقال س�ليمان »تم تش�كيل مقر مس�يطر بأمر من رئيس 
الوزراء والقائ�د العام للقوات المس�لحة حيدر العبادي«، 
موضحا أن »المقر يمثل 20 وزارة وهيئة فيبغداد، ويكون 

تحت إدارة محافظ االنبار صهيب الراوي«.
كل  ال�راوي  »العب�ادي خ�ول  أن  وأض�اف س�ليمان، 
صالحي�ات الصرف ف�ي المق�ر«، مبينا أن »اله�دف منه، 
هو العمل عل�ى إعادة تحرير المدن وع�ودة النازحين الى 
المناط�ق المحررة وتهيئة الخدمات الالزمة لتلك المناطق 

واألسر العائدة«.
يذكر أن محافظة االنبار ش�هدت منذ مطلع عام 2014 
مواجهات عسكرية أدت الى نزوح آالف األسر من مختلف 
مدن ومناطق المحافظة، فضال عن تدمير %70 من البنى 

التحتية فيها.

الـزبـيـدي يـحـيـل 
أحد كبار املوظفني يف اخلطوط اجلوية  

إلـى الـنـزاهــة

العبادي يشكل مقرًا لتحرير االنبار 
      بغداد / المستقبل العراقيوإعادة النازحني 

الثقاف�ة،  وزارة  أعلن�ت 
خل�و  ع�ن  االثني�ن،  أم�س 
ميزانيته�ا لع�ام 2015 م�ن 
لمنح�ة  تخصيص�ات  أي 
الصحفيي�ن والفنانين، فيما 
بينت أنها تسعى إلى إعادتها 
ف�ي الس�نوات المقبل�ة عند 
تحس�ن الظ�رف االقتصادي 
للب�الد. وق�ال بي�ان للوزارة 
العراقي«  »المس�تقبل  تلقت 
نسخة منه، إنها دأبت »خالل 
األعوام السابقة على توزيع 
والفنانين  الصحفيين  منحة 

واألدباء والكت�اب في نهاية 
كل عام والبالغة مليون دينار 
بعد أن كانت تدرج في أبواب 
ميزاني�ة ال�وزارة«. وأضاف 
البيان أن »ميزانية عام 2015 
الثقاف�ة  ب�وزارة  الخاص�ة 
خالية من مخصصات منحة 
الصحفيي�ن ول�م ت�درج في 
أي باب من أب�واب الموازنة 
نتيج�ة للظ�رف االقتصادي 
أن  إل�ى  مش�يرة  للبل�د«، 
»ال�وزارة ال يمكنه�ا توفي�ر 
المطلوب�ة  التخصيص�ات 

لهذه المنحة«.
وأوضح أن »الوزارة تعمل 

أبواب  عل�ى تضمينه�ا ف�ي 
الموازنة وإعادتها وش�مول 
اكب�ر ش�ريحة ممكن�ة م�ن 
الصحفيين والكتاب واألدباء 
في السنوات المقبلة في حال 
تحس�ن الوض�ع االقتصادي 
للبالد«.وكانت وزارة الثقافة 
اعتادت على صرف مكافآت 
خم�س  من�ذ  تش�جيعية 
الصحفيي�ن  عل�ى  س�نوات 
واألدباء والفنانين وبلغ عدد 
المس�تفيدين منه�ا 27 الف 
مس�تفيد ينتم�ون لنقاب�ات 
وفني�ة  أدبي�ة  واتح�ادات 

وصحفية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر المتح�دث باس�م عملي�ات بغ�داد 
العميد س�عد معن، أمس االثنين، ان انتش�ار 
الق�وات االمني�ة في بغ�داد إج�راء طبيعي، 
فيما أك�د أن هناك دراس�ة موضوعية لفتح 

المنطقة الخضراء بصورة تدريجية.
وقال معن، ان »قيادة عمليات بغداد قامت 
منذ فترة بنش�ر دوريات متحركة مش�تركة 
إلس�ناد الس�يطرات الثابتة من اجل مباغتة 

العدو ومحاسبة المخالفين للقانون«.
وأض�اف معن أن�ه »ال يوجد مب�رر امني 
النتش�ار القوات االمنية ف�ي بغداد كرد فعل 
تجاهه�ا«، مؤك�دا أنه�ا »إج�راءات طبيعية 

لعمليات بغداد وتواجد القوات طبيعي«.
وتاب�ع معن أن�ه »تم اليوم فت�ح عدد من 

الش�وارع في جانب الك�رخ«، الفت�ا الى أنه 
»لدين�ا دراس�ة موضوعي�ة لفت�ح المنطقة 

الخضراء بصورة تدريجية«.
واص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
االمني�ة  القي�ادات  ال�ى  أوام�ره  العب�ادي 
المختص�ة بوض�ع الترتيب�ات الالزمة لفتح 

المنطقة الخضراء امام المواطنين.
واف�اد بع�ض ش�هود عي�ان، أم�س، بأن 
الق�وات االمنية انتش�رت بش�كل مكثف في 
بع�ض مناط�ق العاصمة بغداد بش�كل »اثار 
مخ�اوف االهال�ي«. يش�ار إل�ى أن المنطقة 
الخض�راء الكائن�ة وس�ط العاصم�ة بغ�داد 
تحت�وي على مق�ار حكومية ومن�ازل كبار 
المس�ؤولين، وتتمتع بحماي�ة أمنية فائقة، 
حيث تفرض القوات األمنية إجراءات مشددة 

على الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

العامري من آمريل: عمليات التحرير تكمن باملساعي 
املشرتكة لنبذ الطائفية 

مرسور بارزاين يدعو إىل  »إعادة تنظيم«
 الرشق االوسط

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد أمين عام منظمة بدر هادي 
العام�ري، أمس االثنين، أن الحش�د 
الش�عبي والقوات األمني�ة أمامهم 
معارك عدي�دة لتحرير ما تبقى من 
المدن من س�يطرة »داعش«، مبينا 
أن هن�اك مناط�ق تنتظ�ر أبنائه�ا 
الذين انخرطوا بالحش�د لتحريرها، 
فيم�ا أوض�ح أن عملي�ات التحرير 
تكم�ن بالمس�اعي المش�تركة لنبذ 

الطائفية.
وق�ال العام�ري ل�دى حضوره 
ف�ي احتف�ال أقامته ناحي�ة آمرلي 

بمناس�بة الذكرى الس�نوية األولى 
لتحريره�ا م�ن »داع�ش«، »أمامنا 
معارك عدي�دة لتحرير ما تبقى من 
المدن من س�يطرة داع�ش«، مبينا 
أن »اه�م تل�ك المناطق ه�ي قصبة 

البشير«.
وأضاف العامري، »هناك مناطق 
تنتظ�ر أبناء الش�عب العراقي الذين 
انخرطوا ضمن تش�كيالت الحش�د 
الش�عبي لتحريره�ا، ومنها قضاء 
الحويج�ة وم�ا تبق�ى م�ن مناطق 
بيجي«، مش�ددا على أن »مسؤولية 
تحري�ر تلك المدن تكم�ن من خالل 
توحد أبناء الشعب العراقي بمختلف 

قومياتهم وطوائفهم«. 
أن »عملي�ات  العام�ري  وتاب�ع 
التحرير تكمن بالمساعي المشتركة 

لنبذ الطائفية«.
يذك�ر أن ناحي�ة آمرل�ي التابعة 
ك�م   90( طوزخورمات�و،  لقض�اء 
ش�رق تكري�ت(، تحررت ف�ي مثل 
هذا اليوم م�ن »داعش« بعد حصار 
لها دام لش�هرين، من قبل التنظيم، 
إذ تمكنت الق�وات األمنية مدعومة 
بالحشد الش�عبي من إنقاذ األهالي 
وط�رد التنظيم المتطرف، الذي كاد 
يلح�ق أس�وء أذى بالمدنيين العزل 

في المنطقة. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستش�ار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور 
بارزان�ي، عل�ى ض�رورة ان تتّم إع�ادة رس�م وتنظيم 
منطقة الش�رق األوس�ط بس�بب ظهور تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي وارتكابها الجرائم بح�ق المكونات العراقية 

والدينية ومنها الكرد االيزديون.
ج�اء ذلك خ�الل لقائ�ه المدع�ي العام الس�ابق في 
المحكم�ة الجنائية الدولية، والمس�ؤول ع�ن التحقيق 
والمالحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم 
المرتكب�ة ض�د اإلنس�انية واإلب�ادة الجماعي�ة، لويس 

مورينو اوكامبو، والوفد المرافق له.
وذكر بيان صادر عن مستشارية مجلس امن اإلقليم 

ان الوف�د تحدث خالل اللقاء ع�ن هدفه من زيارة اقليم 
كردس�تان، وهو جم�ع المعلومات واالدل�ة عن جرائم 
القت�ل الجماع�ي ال�ذي ارتكب�ه ارهابي�و داع�ش بحق 
الك�رد االيزيديين.وبحس�ب البي�ان ف�إن بارزاني ثّمن 
عاليا عم�ل الوفد، وقدم نبذة ع�ن كيفية احتالل قضاء 
ش�نگال من قبل ارهابي�ي داعش وارتكابه�م المجازر 
الجماعية والجرائم غير االنس�انية االخرى بحق الكرد 
االيزيديين، مضيفا انه »له�ذا فأن اعادة تنظيم منطقة 
الشرق االوس�ط مهم«.ونقل البيان عن لويس مورينو، 
قوله ان »جمع المعلومات واالدلة ذات اهمية بالنس�بة 
لتعري�ف هذه الجرائ�م كإبادة جماعية، كما سيس�اعد 
على التعريف بهذه القضي�ة، وايضا في حربكم )اقليم 

كردستان(على ارهابيي داعش«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتتاح الدراس�ة المس�ائية في تس�ع كليات بجامعة بغداد للس�نة الدراس�ية 2015 
/ 2016 . وق�ال الناطق الرس�مي لل�وزارة الدكتور حيدر جب�ر العبودي، إن وزارة التعليم وافقت على افتتاح الدراس�ة المس�ائية 
ف�ي تس�ع كليات بجامعة بغداد للس�نة الدراس�ية 2015 / 2016 هي الهندس�ة الخوارزمي، واالدارة واالقتص�اد، والتربية للعلوم 
الصرفة، والفنون الجميلة، والتمريض.واضاف الناطق الرسمي ان الكليات التي ستفتح الدراسة المسائية فيها هي التربية للعلوم 
االنسانية، والعلوم االسالمية، واالداب، والعلوم. وتابع ان وزارة التعليم سبق ان اصدرت ضوابط التقديم للدرسة المسائية والتي 
تضمنت أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الدراسة االعدادية العراقية، معززًة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة 
أو على ش�هادة تعادلها، وأنه يحق لطلبة خريجي الس�نة اإلعدادية للس�نة الدراس�ية الحالية الحصول على االمتيازات نفسها التي 
حصل عليها اقرانهم المتقدمون للقبول المركزي عند احتساب المجموع الغراض المفاضلة في القبول. واوضح ان وزارة التعليم 
حددت اجور للطلبة المقبولين في الدراس�ة المس�ائية في الجامعات للس�نة 2015 / 2016 في التخصصات الهندسية والتمريض 
بمليون�ي دين�ار كحد اعلى والتخصصات العلمية ) العلوم الصرفة والكليات التقنية واالقس�ام العلمية ف�ي كلية التربية والزراعة 

والفنون الجميلة بمليون و650 الف دينار، فيما حددت مبلغ مليون و300 الف دينار لكليات القانون واإلدارة واالقتصاد.

التعليم تفتتح الدراسة املسائية يف تسع كليات بجامعة بغداد

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

وجه الحش�د الشعبي والقوات 
األمني�ة, أم�س االثني�ن, ضربات 
موجع�ة لتنظي�م »داع�ش« ف�ي 
وفيم�ا  واالنب�ار,  الدي�ن  ص�الح 
تحدث�ت المعلوم�ات األمني�ة عن 
مقتل عشرات اإلرهابيين, كشفت 
خلية اإلع�الم الحربي ع�ن مقتل 
ثالث�ة م�ن اب�رز ق�ادة اإلره�اب 

بالموصل اثر ضربة جوية. 
وف�ي أط�راف محافظة صالح 
الدي�ن المتاخمة للموصل, تمكنت 
مدفعية الحش�د الشعبي والقوات 
180 إرهابي�ا  األمني�ة م�ن قت�ل 
وتدمي�ر 30 عجل�ة كان�ت تقلهم 
في الشرقاط,بينما قتل أربعة من 
عناص�ر تنظي�م »داع�ش« بينهم 
انتح�اري يرت�دي حزام�اً ناس�فاً 
خالل عملية عس�كرية في، قضاء 

بيجي، شمالي تكريت.
وقال قائد الش�رطة االتحادية 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت، إن 
»قوة من مغاوير قيادة الش�رطة 
االتحادي�ة نف�ذت، ظه�ر االثنين، 
عملية عس�كرية واس�عة النطاق 
استهدفت تجمعات عناصر تنظيم 
)داعش( على أطراف قضاء بيجي،  
مما أس�فر ع�ن مقت�ل أربعة من 
عناص�ر التنظيم بينه�م انتحاري 

يرتدي حزاماً ناسفاً«.
»الق�وة  أن  ج�ودت  وأض�اف 
األمنية المنفذة للعملية، اس�تولت 
عل�ى أس�لحة رشاش�ة وقاذفات 

أنبوبية تابعة لعناصر التنظيم«.
المش�تركة,  الق�وات  وص�دت 
أمس األول األحد, هجوماً انتحارياً 
لتنظي�م »داع�ش« عل�ى منطق�ة 
ت�ل البو ج�راد ف�ي بيج�ي. وبعد 

تحري�ر البوجراد, تنتظ�ر القوات 
األمنية والحشد الش�عبي األوامر 
من القيادات العليا للتقدم باتجاه 
منطق�ة الصيني�ة ومناطق أخرى 

في القضاء لتحريره بالكامل.
وقبل أس�بوعين حاول عناصر 
»داعش« إرسال أكثر من 30 عجلة 
مفخخ�ة اضاف�ة ال�ى انتحاريين 
م�ن منطق�ة الصينية الس�تعادة 
عليه�ا  يس�يطر  الت�ي  المناط�ق 
الحشد الش�عبي والقوات االمنية 
وتم صد الهجوم وإيقاع الخسائر 
بالقوة المهاجمة,بحسب مقاتلين 

بالحشد الشعبي.
وكان محافظ صالح الدين رائد 
الجبوري كش�ف عن قرب انطالق 
عملية أمني�ة كبرى لتحرير قضاء 
بيجي، وفيما ع�زا تأخر انطالقها 
حتى اآلن إلى فتح »جبهة االنبار«، 
أك�د ان تحري�ر قضاء الش�رقاط 

سيكون »الخطوة الالحقة«.
عل�ى صعيد آخ�ر, أعلنت خلية 
اإلع�الم الحربي، ع�ن مقتل ثالثة 
ق�ادة بارزين ف�ي تنظي�م داعش 
اإلرهابي، أثر قصف لطيران القوة 

الجوية غربي مدينة الموصل.
وقال�ت الخلية في بي�ان تلقت 
العراقي« نسخة منه،  »المستقبل 
إن »طي�ران القوة الجوي�ة، وبعد 
ورود معلوم�ات اس�تخبارية من 
العسكرية  االس�تخبارات  مديرية 
تمك�ن من قص�ف مق�را لعناصر 
تنظيم داعش االرهابي في قضاء 

البعاج غربي مدينة الموصل«.
وأضاف�ت أن »القص�ف أس�فر 
عن مقتل ثالثة من قيادات تنظيم 
م�ن  كل  وه�م  الب�ارزة،  داع�ش 
المدعو رعد عبد الرحمن رمضان، 
والمدع�و س�الم م�ذري الزبيدي، 

والمدع�و عل�ي عضي�وي المكنى 
)بغ�داد النملة(، وتدمي�ر مقرهم 
االنبار, كش�ف  بالكام�ل«. وف�ي 
رئيس اللجن�ة األمنية في مجلس 

قضاء الخالدية عن مقتل مسؤول 
ف�ي  )داع�ش(  تنظي�م  قناص�ي 
المحافظة واربعة من مس�اعديه 
ش�رقي  امني�ة،  عملي�ة  خ�الل 

الرمادي. وقال ابراهيم الفهداوي، 
إن »معلومات اس�تخبارية مكنت 
الق�وات االمنية م�ن تنفيذ عملية 
تجمع�ات  اس�تهدفت  عس�كرية 

»داع�ش«  ف�ي منطق�ة  تنظي�م 
»اش�تباكاً  أن  مبين�اً  الجزي�رة، 
مس�لحاً اندلع بين القوات االمنية 
وخالي�ا االرهاب، مما اس�فر عن 

مقت�ل مس�ؤول قناص�ي التنظيم 
ف�ي االنبار المدع�و ابو عب�د الله 

البيالوي وأربعة من مساعديه«.
واض�اف الفه�داوي أن »قوات 
الش�رطة دم�رت ث�الث عج�الت 
كان يس�تقلها عناص�ر )داع�ش( 
مع تفجي�ر مخبأ كبير لألس�لحة 
والصواريخ ف�ي المنطقة التي تم 

استهدافها شرقي الرمادي«.
من جانبه, قال ش�يخ عش�يرة 
الب�و نم�ر ف�ي محافظ�ة االنبار 
نعيم الكع�ود، إن »عناصر تنظيم 
»داع�ش« هاجم�وا، مدخل ناحية 
بروان�ة الجنوبي التابع�ة لقضاء 
حديثة، مبيناً أن »اشتباكاً مسلحاً 
اندل�ع بي�ن المهاجمي�ن والقوات 
األمني�ة الموج�ودة ف�ي الناحية، 
مم�ا أس�فر ع�ن مقت�ل ثالثة من 
مقاتلي العش�ائر وإصابة خمسة 
آخري�ن بجروح، فض�اًل عن مقتل 

العشرات من عناصر التنظيم«.
وأض�اف الكع�ود، أن »القوات 
األمني�ة م�ن الجي�ش والش�رطة 
ومقاتل�ي العش�ائر، تمكن�وا من 
تدمي�ر أربع عج�الت مثبت عليها 
أس�لحة متوس�طة وثقيل�ة م�ع 
تفجي�ر ش�احنة مفخخ�ة«، الفتاً 
ال�ى، أن »تنظي�م »داعش« يحاول 
رفع معنوي�ات عناص�ره بتنفيذ 
الهجم�ات الفاش�لة ض�د القوات 
األمنية وتم ص�د جميع الهجمات 
الت�ي نفذوه�ا خ�الل األي�ام التي 
مض�ت«. وكانت قي�ادة العمليات 
المش�تركة أعلنت، في،)ال�13 من 
تم�وز 2015(، انط�الق عملي�ات 
تحري�ر األنب�ار، مركزه�ا مدين�ة 
الرمادي، بمشاركة جميع صنوف 
القوات األمنية، والحش�د الشعبي 

والعشائر.

»داعش« خيرس  حرب »املعنويات«: أعداد قتالهم تتزايد 
تقدم كبير في بيجي.. ومقتل ثالثة من ابرز قادة اإلرهاب بالموصل
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يتجاه�ل إقلي�م كردس�تان الدس�تور 
العراقي الذي يحضر العالقة مع إسرائيل 
كونه�ا كي�ان مغتصب, فالنف�ط الكردي 
الزال يه�رب لت�ل أبيب عبر تركي�ا, بينما 
تواص�ل اربي�ل مغازلته�ا ل�«الصهاينة« 

لفتح سفارة وتوطيد العالقة.
به�ذا  سياس�يون  يس�ير  وبينم�ا 
االتج�اه, دون أن يفصحوا عن عالقاتهم 
عل�ى  ابي�ب, خوف�اً  بت�ل  »المش�بوهة« 
التزام�اً  السياس�ي, ولي�س  مس�تقبلهم 

بالنهج الوطني.
وبع�د فت�رة صم�ت دام�ت ألكثر من 
عشر س�نوات عن هذه الممارسات التي 
تعتب�ر وفق القان�ون العراقي »مؤامرة«, 
بدء برلمانيون يجمعون تواقيع لمناقشة 
ه�ذه القضي�ة بالبرلم�ان, ف�ي مس�عى 
لحظر »الش�خصيات والكتل السياس�ية« 

التي تتمتع بعالقة مع إسرائيل.
ول�م يقتصر حد التع�اون الكردي مع 
إس�رائيل على بيع النفط فحس�ب, وإنما 
وبحس�ب اتهام�ات أعض�اء ف�ي مجلس 
الن�واب, فهنالك س�فارة لت�ل أبيب تعمل 

ب�«الخفية« في اإلقليم.
وكشف رئيس كتلة الدعوة البرلمانية 
خلف عب�د الصمد خلف، امس االثنين،عن  
بحظ�ر  للمطالب�ة  تواقي�ع   107 جم�ع 
التي  السياس�ية  الش�خصيات والكيانات 
تربطها عالقات مع »الكيان الصهيوني«، 
مش�يرا ال�ى أن قيام بعض الش�خصيات 
بزيارة »الكي�ان الصهيون�ي« يعد خيانة 

للشعب العراقي.
وبحسب عبد الصمد »ال يخفى على كل 
العراقيين ما للكي�ان الصهيوني من دور 
تخريبي في المنطق�ة ضد العرب عموماً 
والمسلمين، خصوصاً إذ الحظنا أن هناك 
عالقات لبع�ض الش�خصيات والكيانات 

السياسية مع هذا الكيان الغاصب«، الفتا 
ال�ى »جمع 107 تواقيع م�ن النواب ومن 
كتل مختلفة من أجل حظر الش�خصيات 
والكيان�ات الت�ي ترتب�ط بعالق�ات م�ع 
ه�ذا الكي�ان ومنعها م�ن االش�تراك في 
االنتخابات أو التمثيل في قبة البرلمان«.

»ه�ذه  أن  الصم�د،  عب�د  وأض�اف 
القضية م�ن الثوابت التي يتفق عليها كل 
العراقيين«، مؤكدا »ضرورة إبعاد كل من 

يرتبط بعدوا العراق«.
وشدد على أن »قيام بعض الشخصيات 

بزي�ارة الكي�ان الصهيون�ي يع�د خيانة 
للشعب العراقي بأكمله«.

وف�ي الش�أن ذاته, لم�ح رئيس حزب 
الدعوة تنظيم الداخل، النائب علي البديري, 
بان الموس�اد االس�رائيلي واس�تخبارات 
أجنبي�ة، يعمل�ون ف�ي اقليم كردس�تان, 
فيما رج�ح وجود قنصلية “إس�رائيلية” 

في اإلقليم تعمل ب�”الخفاء”.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  البدي�ري  وق�ال 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
“هناك انتهاكات من حكومة اإلقليم تمس 

بسيادة العراق من خالل تصدير النفط إلى 
اسرائيل، وعلى حكومة اإلقليم ان تعطي 
أخب�ارا ومعلوم�ات للحكوم�ة المركزية 

عن عالقاتها وارتباطاتها الخارجية”.
»قنصلي�ة  وج�ود  البدي�ري  ورج�ح 
اسرائيلية في االقليم تعمل بالخفاء وبدى 
واضحا وجليا من خ�الل تصدير حكومة 
االقلي�م للنف�ط عب�ر تركيا الى اس�رائيل 
وه�ذا ما تم نش�ره عبر وس�ائل االعالم 

المختلفة«.
وأش�ار رئي�س ح�زب الدع�وة تنظيم 

الداخل إلى »تواجد الموس�اد االسرائيلي 
واستخبارات اجنبية في اقليم كردستان«، 
مؤك�داً »جم�ع تواقيع نيابية وإرس�الها 
إل�ى رئاس�ة مجل�س الن�واب لمناقش�ة 

الموضوع«.
وال يعت�رف الع�راق بوجود إس�رائيل 
منذ تأسيس�ها على أرض فلس�طين عام 
1948، وأطل�ق عليه�ا من�ذ ذل�ك الحي�ن 
تس�مية »الكيان الصهيوني« أو فلسطين 
المحتلة، وش�ارك العراق في حربين ضد 

إسرائيل عامي 1948 و1973.

وكانت صحيفة »جيروزاليم بوس�ت« 
اإلس�رائيلية أك�دت أن إقلي�م كردس�تان 
يفض�ل الحص�ول عل�ى مس�اعدات م�ن 
إس�رائيل عن طريق »ط�رف ثالث«، فيما 
أش�ارت إل�ى أن تل أبي�ب »مهتم�ة جدا« 
بتعزي�ز عالقاته�ا م�ع كردس�تان، فيما 
كش�فت صحيف�ة »الفاينيش�يال تايمز« 
البريطانية، أن إس�رائيل اس�توردت نحو 
ثالث�ة أرب�اع نفطها م�ن حكوم�ة إقليم 

كردستان خالل الثالثة أشهر األخيرة.
 ووفق�اً لصحيفة »فايننش�ال تايمز« 
البريطانية فان معظم النفط اإلس�رائيلي 
يتم استيراده من مناطق إقليم كردستان، 
األش�هر  طيل�ة  إلس�رائيل  وص�ل  وأن�ه 
األخي�رة، ما مّك�ن اإلقليم م�ن الحصول 

على موارد مالية مهمة.
ويوض�ح التأكيد الجديد، عمق العالقة 
بين إس�رائيل  وأكراد العراق الذين س�عوا 

الى ابقائها سرا.
   وأنشأت حكومة أربيل خط نقل نفط 
مباش�ر بين كردس�تان وتركيا متجاوزة 
منظومة أنابيب النفط المركزية العراقية، 

وهو ما اثار الخالف حول حقوق النفط.
وبحس�ب الصحيف�ة البريطانية، فإن 
حج�م صفق�ات النف�ط بي�ن الطرفي�ن 
بل�غ نح�و 77 بالمائ�ة م�ن  االحتياجات 
اإلس�رائيلية للنفط، والت�ي تقدرب� 244 
أل�ف برميل نفط يومياً، وقدرت قيمة تلك 
المبيع�ات  بملي�ار دوالر أميركي حس�ب 

أسعار النفط خالل الفترة نفسها.
وسبق لصحيفة معاريف االسرائيلية, 
ان ذك�رت ب�أن رئي�س اإلقلي�م مس�عود 
بارزان�ي على اس�تعداد الفتت�اح قنصلية 
اس�رائيلية في مدينة اربيل في المستقبل 

القريب.
ونقل�ن الصحيف�ة اإلس�رائيلية, ع�ن 
البارزان�ي قول�ه, أن »إقام�ة عالقات مع 

إسرائيل ليست جريمة.

تواقيع برملانية: ال لشخصيات و»جهات« تعاملت مع إرسائيل
»الخفية«!  برلمانيون: سفارتهم تعمل بـ

مراقبون أمريكيون لإلدارة األمريكية: سرتاتيجيتكم يف حماربة »داعش« فاشلة
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الب�ارز  االمريك�ي  المس�ؤول  ق�ال 
جيم مايكل�ز، إن قوات االم�ن العراقية 
يت�م تدريبها لش�ن هج�وم نهائي على 
مدين�ة الرم�ادي، واصفا الهج�وم بأنه 
اول اختب�ار لنتائ�ج الق�وات االمريكية 
التي درب�ت القوات العراقية الس�تعادة 

السيطرة على مدينة الرمادي.
وذكرت صحيفة بزنس انس�ايدر في 
تقري�ر أن »الق�وات األمريكي�ة جهزت 
حوال�ي ٣٠٠٠ جندي عراق�ي فقط بعد 
تدريبهم للمش�اركة في عملية استعادة 
الق�وات  ان  الواض�ح  وم�ن  الرم�ادي، 
االمريكي�ة تري�د زيادة هذا الع�دد النها 
تعل�م ان اع�داد مس�لحي داع�ش تفوق 

اعداد القوات العراقية«.
ويسعى تنظيم داعش المسيطر على 

مدينة الرمادي في ش�هر أيار الماضي، 
ال�ى احكام قبضته ف�ي المدينة في ظل 
عزم الحش�د الش�عبي ش�ن هجوم على 
الرم�ادي الس�تعادتها، لك�ن العملي�ات 

العسكرية متوقفة حتى االن.
يذكر أن تنظيم »داعش« سيطر على 
الرمادي بالسيارات المفخخة والعمليات 
االنتحارية، رغم ان اإلرهابيين كانوا اقل 
عدداً م�ن القوات االمني�ة والتزال هذه 

الجماعات تسيطر على المدينة.
تنظي�م  ف�أن  الصحيف�ة  وبحس�ب 
»داع�ش« ح�ول س�كان الرم�ادي ال�ى 
دروع بش�رية بعدما فش�لوا في الفرار 
من مدينتهم في االشهر الماضية، وبقي 
بعض االهالي ف�ي المدينة على لضمان 
حصولهم على الغذاء والخيارات القابلة 

للبقاء على قيد الحياة.
وقال محلل الشؤون العراقية وباحث 

ف�ي الش�أن الع�راق بمركز الدراس�ات 
الش�رق اوس�طية مايكل نايت�س، الذي 
يتخذ من واش�نطن مقراً له، إن »النجاح 
بالرمادي ما ي�زال بعيد وغير مضمون، 
وإن افض�ل م�ا يمك�ن توقعه ف�ي عام 
٢٠١٥ هو تحقيق االستقرار في مدينتي 
الرم�ادي والفلوج�ة، كم�ا ان�ه ال اح�د 
يتحدث عن تحرير مدينة الموصل، التي 

تعد معقالً لمسلحي داعش«.
وعل�ى ه�ذا المع�دل، ف�ان الواليات 
المتحدة ف�ي العراق ما ت�زال متراوحة 
بين المش�اركة بالح�رب او البقاء على 
الدور االستش�اري، وهذا االمر مرهون 

باالنتخابات االمريكية المقبلة.
وفي ظل ف�رض قيود مش�ددة على 
القوات االمريكية الموجودة في العراق، 
فانه س�يكون من الصع�ب على القوات 

احراز تقدم سريع ضد »داعش«.

وأضاف نايتس، ان »برنامج التدريب 
والتس�ليح االمريك�ي مس�تمر وبطيء 
تأثي�ر  ذات  ليس�ت  الجوي�ة  والغ�ارات 
بسبب عدم وجود مراقبين دوليين على 

االرض«.
وكت�ب تش�ارلز ليس�تر، أن�ه »هناك 
تقيي�م س�لبي للح�رب ض�د مس�لحي 
داعش وإن المكاس�ب االخيرة تكتيكية 
وفضفاضة وليس�ت تقدماً استراتيجياً 

كبيراً«.
وتبين الصحيفة أن الهدف االمريكي 
االن ه�و تدمير التنظي�م االرهابي رغم 
انها االن قوة تمتلك سالحاً كبيراً وقادرة 
على الحاق هزيمة واضرار مادية كبيرة 
باي قوة تواجهها، إال أنها لم تتمكن منه 
وه�ذا يوضح عن�اد هذا التنظي�م، لذلك 
على الواليات المتح�دة اعادة النظر في 

استراتيجيتها ضد ارهابيي داعش.



شركة إيطالة تمد »طوق النجاة« ألم الدنيا

خب�ر س�ار حملته ش�ركة »ايني« 
االيطالية للدولة المصرية. حقل غاز، 
ه�و االضخ�م في الش�رق االوس�ط، 
وتق�در احتياطياته بنحو 30 تريليون 
مت�ر مكع�ب، ج�رى اكتش�افه قبالة 
الس�واحل المصرية، ف�ي وقت يعاني 
في�ه االقتصاد المص�ري من ضغوط 

شديدة، في قلبها ازمة الطاقة.
وغداة لق�اء الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس�ي بالمدير التنفيذي ل� 
»إين�ي« كالودي�و دس�كالزي، اعلنت 
اكتش�اف  ع�ن  االيطالي�ة  الش�ركة 
احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي 
ف�ي المي�اه االقليمي�ة المصري�ة في 
البحر المتوس�ط، متوقع�ة أن يحقق 
هذا االكتش�اف الكبير االكتفاء الذاتي 

لمصر من الطاقة.
اللق�اء ال�ذي ج�رى بي�ن الرئيس 
المصري والمدير التنفيذي ل� »ايني«، 
توقع فيه دس�كالزي نتائ�ج إيجابية 
البح�ث  ألعم�ال  قريب�ة  ومبش�رة 
والتنقي�ب، الت�ي تق�وم بها الش�ركة 
االيطالي�ة ف�ي مص�ر، بع�د توقيعها 
اس�تثماراتها  حج�م  بزي�ادة  اتفاق�ا 
ف�ي مصر ف�ي حزيران الع�ام 2015، 
رئاس�ة  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  بحس�ب 
الجمهورية المصري�ة. ولكن لم يكن 
م�ن المتوق�ع أن تأتي النتائ�ج بهذه 

السرعة الكبيرة.
ال�ذي وقعت�ه  االتف�اق  ان  يذك�ر 
»ايني« م�ع وزارة البترول في مصر، 
وال�ذي تبل�غ قيمته ملي�ارا دوالر، قد 
جاء قب�ل توقي�ع مذك�رة تفاهم في 
آذار الماضي تتيح للش�ركة االيطالية 
التنقيب في س�يناء وخليج السويس 
والبحر المتوسط ومناطق في الدلتا.

وف�ي بيانه�ا الصحاف�ي، أعلن�ت 
الشركة أن االكتشاف الجديد يتضمن 
بنح�و  تق�در  أصلي�ة  احتياطي�ات 
30 تريلي�ون ق�دم مكع�ب م�ن الغاز 
تص�ل  مس�احة  ويغط�ي  الطبيع�ي، 
إل�ى 100 كيلومت�ر مرب�ع، مضيف�ة 

ان�ه وبذل�ك يصب�ح الكش�ف الغازي 
»ش�روق« أكب�ر كش�ف يتحق�ق في 
مصر وفي مياه البحر المتوسط، وقد 
يصبح من أكبر اكتش�افات الغاز على 

مستوى العالم”.
النف�ط  أس�عار  تراج�ع  وبرغ�م 
والغ�از عالمي�ا، اال ان اكتش�اف هذه 
االحتياطات يمثل طوق نجاة بالنسبة 
الى مصر، التي تتكبد موازنتها العامة 
أكث�ر م�ن 80 ملي�ار جني�ه )أكثر من 
أميرك�ي(،  دوالر  ملي�ارات  ثماني�ة 
كبن�ود دعم للطاقة، ف�ي الوقت الذي 

تعان�ي في�ه الموازنة العام�ة للدولة 
المصرية من عجز مزمن.

كذل�ك، ف�إن مش�كلة الطاق�ة في 
مص�ر تمثل إحدى أه�م العقبات أمام 
مشاريع التنمية وجذب االستثمارات 
بعدما أصبحت مصر دولة مس�توردة 
معون�ات  س�اهمت  وق�د  للطاق�ة. 
خليجية خالل العامين 2013 و2014 
ف�ي تخفيف األزم�ة جزئي�ا، ولكنها 
ظلت الهاج�س األكبر أمام مش�اريع 
التنمي�ة وتطوي�ر الصناع�ة، وهو ما 
دفع الحكوم�ة الى التفكي�ر في بناء 

محطة الطاقة النووية والتوس�ع في 
استخدام وسائل الطاقة البديلة.

وإذ يفيد البيان الصادر من »إيني« 
الغ�ازي  الكش�ف  تنمي�ة  عملي�ة  أن 
ستس�تغرق حوالي 4 س�نوات، اال ان 
الش�ركة االيطالية اك�دت انها تدرس 
حالي�ا بدائ�ل عدي�دة من أج�ل ضغط 
البرنام�ج الزمن�ي لتنمي�ة الكش�ف، 
بحيث يكون في فت�رة زمنية أقل من 

المعلنة.
واعتبرت الش�ركة االيطالية، على 
لس�ان رئيس�ها، أن الكش�ف الجدي�د 

س�يحقق تحوال محوريا في سيناريو 
الطاقة في مصر.

م�ن جهته، اعتب�ر وزي�ر البترول 
ف�ي  إس�ماعيل  ش�ريف  المص�ري 
الكش�ف  ان  صحافي�ة  تصريح�ات 
الجديد يفتح آفاقا جديدة الكتشافات 
أخرى ويس�هم في ج�ذب المزيد من 
االس�تثمارات لتكثيف عمليات البحث 
االحتياطي�ات  لدع�م  واالستكش�اف 
وزي�ادة مع�دالت االنت�اج، مؤكدا أن 
الكش�ف هو إحدى النتائ�ج اإليجابية 
لالتفاقيات البترولية التى تم توقيعها 

خ�الل العامي�ن والنص�ف الماضيين 
والتي بلغت 56 اتفاقية باس�تثمارات 
حدها األدنى أكثر من 13 مليار دوالر، 
والتي تشمل حفر 254 بئراً بحد أدنى، 
باإلضاف�ة إل�ى 21 اتفاقي�ة جدي�دة، 
وخط�ط لتعدي�ل المراح�ل النهائي�ة 
لالصدارات.وأوض�ح وزي�ر البت�رول 
آفاق�اً  يفت�ح  الكش�ف  أن  المص�ري 
جدي�دة الكتش�افات أخ�رى، ويؤك�د 
أن منطق�ة البح�ر المتوس�ط قبال�ة 
السواحل المصرية من أهم األحواض 
الحاملة للغاز الطبيعي على المستوى 

العالم�ي، ويؤكد أيض�اً أن مصر دولة 
واعدة.واش�ار الى ان ذلك يساهم في 
جذب المزيد من االستثمارات لتكثيف 
عملي�ات البحث واالستكش�اف لدعم 
االحتياط�ات وزيادة مع�دالت اإلنتاج 
الت�ى توليه�ا وزارة البت�رول أهمي�ة 
أولى فى أط�ار هدفها االس�تراتيجي 
لتأمين احتياجات البالد من المنتجات 
النفطية.من جهته، أكد رئيس شركة 
»إين�ي«، ف�ي البيان الصحاف�ي، على 
أهمي�ة الش�راكة االس�تراتيجية م�ع 
مص�ر، والممتدة ألكثر م�ن 60 عاماً، 
ويمث�ل إنتاجها نحو 30 في المئة من 
إجمالي إنتاج مصر م�ن الزيت الخام 
والغاز.واكد رئيس اتح�اد الصناعات 
في مص�ر محم�د الس�ويدي أن خبر 
االكتشاف الجديد مفرح للمستثمرين 
ورج�ال الصناعة.وق�ال »ه�ذا الخبر 
م�ن أهم األخبار لرج�ال الصناعة في 
مصر. ف�ال يمكن التفكي�ر في خطط 
تنمي�ة وتصنيع بعيدة المدى من دون 
توفير مصادر مس�تقرة للطاقة. وقد 
كانت ألزم�ة الطاقة آثار وخيمة على 
الصناع�ة ف�ي مصر، خاص�ة صناعة 
األس�مدة والكيميائي�ات واألس�منت 

وغيرها«.
وبينما ظه�رت أنباء في الس�ابق 
عن كش�وف كبي�رة في مج�ال الغاز 
أساس�ها  عل�ى  وقام�ت  الطبيع�ي، 
للخ�ارج،  الغ�از  بتصدي�ر  الدول�ة 
حت�ى اضط�رت ف�ي النهاي�ة إلعادة 
اس�تيراده، ي�رى الس�ويدي أن األمر 
مختل�ف حالي�ا، حي�ث أن الكثير من 
عمليات التنقيب واالستخراج تعطلت 
بس�بب المديونيات لشركات التنقيب 
واالس�تخراج، وهو ما تمت تس�ويته 
بحسب السويدي.الكش�ف الجديد قد 
يمث�ل طوق نج�اة بالفعل لمش�اريع 
التنمية في مصر، والتي تمثل الطاقة 
عصبه�ا الحي�وي، ولكن بش�رط، أال 
يج�ري التعام�ل معه�ا مثلم�ا تعامل 
نظام حس�ني مب�ارك، عندم�ا صدره 
ليع�اد  زهي�دة،  بأس�عار  إلس�رائيل 

استيراده بعد ذلك بأسعار مضاعفة.

مرص تنام عىل خزين غاز »األضخم«

 :  Perestroyka البيريس�ترويكا 
كلمة روسية الجذر واألصل. تعني: 
)إع�ادة البناء(، وتعب�ر عن مرحلة 
اإلصالحات والتحوالت، التي شهدها 
االتحاد السوفيتي عام 1985 عقب 
وصول ميخائيل غورباتش�وف إلى 
الس�لطة، وق�د صاحبته�ا وقت�ذاك 
 ،)Glasnost( سياسة الغالسنوست
الت�ي تعن�ي الش�فافية واالنفتاح، 
والكلمة مش�تقة من كلمة روسية 
)غ�اّلس(،  أو  )غول�وس(  قديم�ة 
وتعني )صوت(، وتعب�ر أحياناً عن 
حرية االعتراض بصوت عال وعلني 

من دون خوف أو تردد.
البيريس�ترويكا  تس�ببت  لق�د 
الس�وفيتية بتقطي�ع أوص�ال تل�ك 
الدولة العظيمة، وانتهت بانهيارها 
تمام�اً ع�ام 1991. فه�ل تتقط�ع 
البيريس�ترويكا  بهتافات  أوصالن�ا 
المنطلق�ة م�ن حناج�ر  العراقي�ة 
األصوات الجنوبية الهادرة بالغضب، 
والتي فقدت ثقتها بالش�فافية؟ أم 
أنها س�تتقطع بمعاول المحاصصة 
بعب�وات  وس�تتمزق  الطائفي�ة، 
بمفخخ�ات  وس�تتبعثر  اإلره�اب، 
التجزئة والتقسيم المفروض علينا 

بطغيان المفسدين في األرض؟
وتي�رة  تصاع�دت  وه�ل 
بتصاعد  العراقي�ة  البيريس�ترويكا 
العم�ود الملح�ي ف�ي مي�اه ش�ط 
الع�رب؟ أم أنه�ا ارتفع�ت بارتفاع 
االس�توائية  الح�رارة  مع�دالت 
الملتهبة فوق صفي�ح بيوت التنك، 
وبي�ن براكين الحواس�م المتفجرة 
ف�ي األحي�اء الفقيرة؟ أم أن فس�اد 
المفس�دين ه�و ال�ذي أوصلن�ا إلى 
االنهيار ال�ذي لم نك�ن نتوقعه في 

يوم من األيام؟
بي�ن  الوحي�د  الف�ارق 

الس�وفيتية  البيريس�ترويكا 
والبيريسترويكا العراقية أن األولى 
بها غورباتش�وف  قاده�ا وانف�رد 
وح�ده، بينم�ا تخص�ص عش�رات 
أنش�طة  ممارس�ة  ف�ي  العابثي�ن 
خيم�ة  تح�ت  والتناح�ر  التناف�ر 
العراق�ي،  السياس�ي  الس�يرك 
العفاري�ت  عش�رات  وتطوع�ت 
المتلهفة لتحريك بلدوزرات الخراب 
في كل االتجاهات، فعلى الرغم من 
صغر المساحة الجغرافية العراقية 
الخرافية  المساحات  بالمقارنة مع 
التي حملت اس�م االتحاد السوفيتي 

أو  االنجليزي�ة،  باللغ�ة   )USSR(
إال  الروس�ية،  باللغ�ة   )CCCP(
أن عفاريتن�ا أخط�ر م�ن عفاري�ت 
)راس�بوتين(، فهي تمتلك القدرات 
التخريبية  الهائلة لتحطيم األرق�ام 
كله�ا وتأجي�ج الفوض�ى المدمرة، 
وتنفي�ذ مش�اريع الخ�راب في كل 
الس�يد  س�يتقمص  فه�ل  م�كان. 
)العبادي( دور )غورباتش�وف( في 
التف�كك واالنهيار؟  تبني خط�وات 
أم أن ري�اح التفكك ه�ي التي هبت 
علين�ا م�ن التش�كيالت الحكومية 
وتس�للت  )الفضائي�ة(؟  الوهمي�ة 

إلينا م�ن ثغرات ال�وزارات الركيكة 
والمؤسس�ات الضعيفة، وترسخت 
والطامعي�ن  الساس�ة  بهف�وات 

بالرياسة؟. 
لق�د خرج الناس عن بكرة أبيهم 
ليعبروا عن س�خطهم واس�تيائهم 
العراقية  البيريس�ترويكا  من ه�ذه 
المتعددة المعاول، فهزموهم كلهم 
من دون اس�تثناء، لكنهم سيصلون 
ف�ي نهاي�ة المط�اف إل�ى مفت�رق 
الطرق المصيري�ة المعتمة، ليجدوا 
أنفس�هم يقفون وجه�ا لوجه أمام 

الكون كله بانتظار الفرج.

برييسرتويكا عراقية متعددة املعاول
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

الكويت: رشكة سعودية 
متد أنابيب التصدير

يف حقل »الوفرة« املشرتك
     بغداد / المستقبل العراقي

“القب�س”  صحيف�ة  قال�ت 
مص�ادر  ع�ن  نق�ال  الكويتي�ة، 
ش�ركة  قي�ام  مطلع�ة،  نفطي�ة 
الس�عودية  العربي�ة  ش�يفرون 
بتنفيذ مش�روع مد خ�ط أنابيب 
نفط خ�ام جدي�د للتصدير يربط 
عمليات الوفرة المشتركة بميناء 
ال�زور عل�ى الرغ�م م�ن إيق�اف 
اإلنتاج وتجميد جميع المشاريع 

الخاصة بالعمليات المشتركة.
وسألت المصادر، كيف تقوم 
الشركة بتنفيذ هذا المشروع على 
الرغم من اعتراضها مسبقا على 
ش�راء أي معدات جديدة أو تنفيذ 
أي مش�روع خ�اص بالعملي�ات 

المشتركة؟
وتابع�ت، أين هيئ�ات الدولة 
المنف�رد؟  المش�روع  ع�ن ه�ذا 
وكيف للشركة أن تنفذ مشروعا 
به�ذا الحجم م�ن دون أن تحصل 
الالزم�ة م�ن  الموافق�ات  عل�ى 
وزارات الدول�ة ؟ وأي�ن دراس�ة 
المردود البيئي للمش�روع؟.. الى 

آخر االسئلة الممكنة.
وبس�ؤال المص�ادر ح�ول ما 
اذا كان ه�ذا المش�روع قد يكون 
ع�ودة  لق�رب  ايجابي�ا  مؤش�را 
المقس�ومة  بالمنطق�ة  اإلنت�اج 
قالت: قد يكون ذلك صحيحا، فما 
الفائ�دة إذن من تنفيذ مش�روع 
بهذا الحجم واإلنتاج متوقف في 

العمليات المشتركة؟
وأضافت، ه�ذه األنابيب التي 
تعمل على مدها شركة شيفرون 
العربي�ة على طريق الوفرة لربط 
العمليات المشتركة بميناء الزور 
ه�ي خاص�ة بعملي�ات التصدير، 
وقد تكون ش�ركة شيفرون فعال 
لديها الرغبة بع�ودة اإلنتاج لكن 
بعد انتهائها من تنفيذها لمشروع 
مد خ�ط أنابيب التصدير الخاصة 
بها.يذك�ر ان�ه قبل إيق�اف حقل 
الخفج�ي ومن ث�م الوفرة، كانت 
المقس�ومة  المحايدة  المنطق�ة 
تنتج بش�كل عام م�ا يقارب من 
500 ألف برميل يومياً من النفط 
الخام تتقاسمها مناصفة كل من 

السعودية والكويت.

تركيا تزود البحرين بقوارب رسيعة وطائرات دون طيار

العفو الدولية: السعودية تقتل الشعب اليمني

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجلس األعم�ال التركي البحرين�ي عثمان 
يول�درم في تصريح�ات أدلى بها خالل لق�اء وفد صحافي 
بحرين�ي ف�ي اس�طنبول ان م�ن أه�م مج�االت التع�اون 
العس�كري بي�ن الطرفين ه�و ش�راء البحرين م�ن تركيا 

القوارب الس�ريعة، البندقيات للجنود المش�اة والطائرات 
من دون طيار.

واش�ار إلى أن حص�ة الصناعات الدفاعي�ة من إجمالي 
حج�م التبادل التج�اري بين البلدين نس�بتها 7.5 في المئة 

ويقدر ذلك بنحو 40 مليون دوالر.
وكش�ف عن مس�اٍع إلقامة منطقة صناعية تركية في 

البحرين، منوه�اً إلى أن »البحرين موقفها إيجابي من هذا 
المش�روع، وقد تم بالفعل التباحث حول الموقع المقترح 

للمشروع«.
يذكر ان تركيا العضو في حلف ش�مال االطلسي )ناتو( 
ترتب�ط م�ع الكيان الصهيون�ي بمعاهدة تعاون عس�كري 

وتستورد منه طائرات بدون طيار.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال تقرير لمنظم�ة العفو الدولية صدر 
تح�ت عن�وان “المج�زرة البش�رية لح�رب 
السعودية في اليمن”، أن المملكة السعودية 
تقتل أبناء الش�عب اليمن�ي بقنابل أمريكية 
األزم�ات  مستش�ارة  وأش�ارت  الصن�ع، 

بالمنظمة الدولية “دوناتيال روفيرا” إلى أن 
المدنيين يدفعون ثمن هذه الحرب، وحذرت 
م�ن أن األس�لحة األمريكي�ة س�تخلف إرثاً 
س�اماً يصيب اليمن بكارثة لس�نين قادمة، 
إضاف�ة إل�ى الذخائر الت�ي لم تنفج�ر بعد.

ويكشف التقرير أن الوضع اإلنساني تفاقم 
من�ذ بداية النزاع ليصبح أكثر من 80 بالمئة 

من الس�كان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 
كما اش�ار إلى تقدي�م واش�نطن معلومات 
اس�تخبارية وتزوي�د الطائرات الس�عودية 
بالوقود مايجعل اإلدارة األمريكية مسؤولة 
ع�ن جرائ�م الحرب.وح�ذرت روفي�را ف�ي 
تقريرها من أن األسلحة األمريكية ستخلف 
إرث�اً س�اماً يصي�ب اليم�ن بكارثة لس�نين 

قادم�ة، إضافة إلى الذخائر الت�ي لم تنفجر 
بعد.كما شدد التقرير على استخدام العدوان 
الس�عودي اس�لحة محرمة دولي�اً ضد أبناء 
الش�عب اليمني ومنه�ا القناب�ل العنقودية 
المصنعة ف�ي امريكا، التي لم ينفجر المزيد 
منه�ا، مم�ا يش�كل وجوده�ا خط�را على 

المواطنيين اليمنيين.

معبد بل يف سوريا »ال يزال صامدًا«
   بغداد / المستقبل العراقي

ال ي�زال معب�د ب�ل ف�ي مدين�ة 
تدُمر األثرية الواقعة وسط سوريا 
مس�لحي  محاول�ة  رغ�م  صام�دا 
تنظيم “داعش” تفجيره، حس�بما 
ص�رح مدي�ر اآلث�ار ف�ي س�وريا 
مأمون عبد الكريم.وأكد عبد الكريم 
وق�وع انفجار ش�ديد داخل محيط 
المعب�د، لك�ن “هيكل�ه األساس�ي 
وأعمدت�ه وحرم�ه ل�م يتعرض�وا 
ألضرار”.وال يمكن لش�هود العيان 
االقتراب من الموقع لمعرفة حجم 

األضرار التي لحق�ت بالمعبد الذي 
قال ناش�طون س�وريون في وقت 
س�ابق إن مس�لحي التنظيم دمروا 
ج�زءا منه.وقال المركز الس�وري 
لحقوق اإلنسان المعارض، ومقره 
التنظي�م  مس�لحي  إن  بريطاني�ا، 
“دم�روا جزءا م�ن معبد ب�ل الذي 
يع�ود إل�ى العص�ر الرومان�ي في 
هذه المدينة التاريخية الصحراوية 
وس�ط س�وريا”.ولم يحدد المركز 
حجم الضرر ال�ذي وقع في المعبد 
الذي يعد م�ن معالم ه�ذه المدينة 
قائم�ة  عل�ى  المدرج�ة  األثري�ة 

اليونسكو للتراث العالمي.لكن أحد 
س�كان المدينة قال إن الضرر الذي 
أصاب المعبد كان كبيرا جدا بعد أن 
وضع المسلحون داخله كمية كبيرة 
م�ن المتفجرات.وقال أحد س�كان 
تدمر لوكالة أسوش�ييتد برس “إنه 
تدمير ش�امل. األحج�ار واألعمدة 
اآلن عل�ى األرض”.وأض�اف “كان 
تفجي�را يس�معه األص�م”، قائ�ال 
إنه ل�م يتبق من المعب�د إال الجدار.

وكان المعب�د مكرس�ا آللهة تدمر 
وكان م�ن أكثر المواقع األثرية في 
المدين�ة احتفاظ�ا ببهائه.وأفادت 

بأن  الماض�ي،  تقاري�ر، األس�بوع 
مس�لحي تنظيم الدولة اإلس�المية 
فجروا معبد بعل شمين الشهير في 
المدين�ة ذاتها. كما أعدم مس�لحو 
التنظي�م عالم اآلثار خالد األس�عد 
بقط�ع رأس�ه على الم�أ، وربطوا 
بحس�ب  أث�ري،  بعم�ود  جثمان�ه 
عل�ى  س�يطرتهم  نش�طاءومنذ 
تدُمر، دمر مس�لحو التنظيم تمثاال 
ألسد يعود للقرن الثاني الميالدي، 
وضريحين إس�الميين بالقرب منه 
بأنهم�ا من “مظاهر  ووصفوهما 
مس�لحو  س�يطر  الش�رك”.وقد 

التنظي�م على مدين�ة تدمر في آيار 
الماضي، مما أثار المخاوف بش�أن 

مصير هذه المدينة األثرية. 
وتق�ع تدمرالحديثة، المتاخمة 
للمواق�ع األثرية، ف�ي منطقة ذات 
الطريق  أهمي�ة اس�تراتيجية ف�ي 
بين العاصمة السورية ومدينة دير 
ال�زور ش�رقي البالد.وكانت تدمر 
التاريخي�ة مركزا ثقافي�ا وموقعا 
أثريا هام�ا على قائمة اليونس�كو 
للتراث العالمي.وأدانت اليونس�كو 
تدمي�ر الت�راث الثقاف�ي لس�وريا 

ووصفته بأنه جريمة حرب.
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الرئيس االيراين: بعض الدول 
االسالمية ستقع يف خمالب 

اإلرهاب

   بغداد / المستقبل العراقي

انتق�د الرئيس االيراني حس�ن روحاني بعض الدول 
االس�المية التي تدع�م االرهابيين ف�ي المنطقة بالمال 
والس�الح، وكذل�ك باالمكانيات السياس�ية، مؤكدا بان 
هذه الدول س�وف لن تك�ون بمأمن م�ن االرهاب الذي 
سيطالها ويرتد عليها يوما ما.وفي كلمته أمس االثنين، 
خالل مؤتمر تكريم ذكرى 17 الف شهيد لالغتياالت في 
ايران، اعتب�ر الرئيس روحاني ب�ان االغتيال واالرهاب 
قد ظهرا اليوم بش�كل جديد، الفتا ال�ى منظمة “خلق” 
االرهابية التي يعتبر عناصرها انفس�هم مجاهدين وقد 
شهد الش�عب جرائمهم البشعة التي ارتكبوها.واوضح 
بان قضية االرهاب على اس�اس االغتيال تتجاوز احيانا 
المس�الة التنظيمية التي كانت زم�رة “خلق” مثاال لها، 
وتتعداه�ا لتصبح كيانات.واض�اف ان “بعض الكيانات 
بنيت على اس�اس االغتيال وترى ديمومة وجودها في 
ظل ممارسة االغتيال واالنموذج البارز لذلك هو الكيان 
الصهيوني المصطنع في ارض فلسطين”.وقال ان “هذا 
الكيان قد بني على اساس الترهيب واالغتيال واالحتالل 

ومازال حتى اليوم يواصل مساره الالانساني هذا”.



         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

يف إطشار الحشرب ضشد اإلرهشاب، نشرت 
الجريدة الرسشمية الرتكيشة، أمس االثنني، 
قانوًنا ضمن قوانشني مكافحة اإلرهاب يف 
النظام الداخشي لوزارة الداخليشة، يقّر بش 
"تقديم مكافآت مالية أو اإلبالغ عن أماكن 

اإلرهابيني أو الكشف عن هوياتهم".
وبحسشب القانون، فشإن قيمشة املكالفأة 
املاديشة تحشدد من قبشل لجنشة مخصصة 
تنظر يف قيمة املعلومات املقدمة وخطورة 
الششخص املقدمة بحقه، عىل أال تزيد عىل 

200 ألف لرية تركية )68 ألف دوالر(.
وحسشب وكالشة أنبشاء )األناضشول( فإن 
املكافشأة تتضاعف بحسشب تقويم اللجنة 
وتوقيشع وزارة الداخلية، إىل 20 ضعًفا، يف 
حال كانت املعلومات املقدمة تكششف عن 
هويشة قيادي رفيشع يف تنظيشم إرهابي أو 
تكشف مالبسشات جريمة لها وقع وتأثري 

يف املجتمع.
إىل ذلك، أعلنت القوات الرتكية أنها تمكنت 
من القضاء عشىل 943 عنرًصا من منظمة 
حشزب العمال الكردسشتاني )بي كي كي( 
التي تصفها أنقرة بش)اإلرهابية(، منذ 22 

تموز املايض، خالل العمليات ضد املنظمة 
داخشل تركيشا وخارجها )يف إقليم ششمال 

العراق(.
وبحسشب املعلومات، التشي نرتها وكالة 

)األناضول(، فقد قتل 66 من أفراد الجيش 
واألمشن، جراء الهجمشات اإلرهابية، خالل 

55 يوًمشا بني 7 تمشوز و30 آب فضاًل عن 
مقتشل 19 ششخًصا مدنًيشا، أحدهم يحمل 
الجنسية اإليرانية، وإصابة 267 شخًصا، 

بينهم 3 إيرانيني.
وقالشت الوكالشة إن )اإلرهابيني( أرضموا، 
 233 يف  النشريان  املذكشورة،  املشدة  خشالل 
مركبة، معظمها شاحنات، يف حني قضت 
القشوات الرتكية عشىل 110 إرهابيني، أثناء 
اششتباكات داخل البالد، إضافشة إىل إلقاء 
القبض عىل 19 إرهابًيا، بينهم 14 مصاًبا، 

خالل املواجهات.
وبلغ عشدد املصابني من عنشارص )بي كي 
كشي( نحشو 580، جشراء الغشارات الجوية 
خارج البالد، إضافة إىل ما بني 250 و300 
جريشح، خشالل العمليشات ضمشن تركيشا. 
وختشم التقرير قائاًل إن فرق األمن الرتكية 
نفشذت عمليشات ضشد منظمشات "بي كي 
كي"، و"داعش"، و"جبهة حزب التحرير 
الششعبي الثشوري" يف واليشات مختلفشة، 
وكان القسشم األكشر منها ضشد "بي كي 
كشي" وكادرها الششبابي، حيشث بلغ عدد 
املوقوفشني 2221، منذ 24 تمشوز )يوليو( 
املايض، وصدرت قرارات قضائية باعتقال 

559 منهم.
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تركيا: مكآفات »مالية« ملن يرصد »اإلرهاب«

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اتهم متمردو جنوب السودان الحكومة 
بخرق وقف اطالق النار املتفق عليه بني 

الطرفني.
وقال ريشك مششار زعيشم املتمردين إن 
قوات الجيش الحكومي هاجمت قواته 
يف واليتشني ششماليتني، وهشي ادعاءات 

رفضها الجيش.
وكان الرئيشس سشلفا كشري قشد وقشع، 
تحت تهديشد من األمشم املتحدة بفرض 
عقوبات، اتفاق سشالم يوم االربعاء عىل 

الرغم مما سماه "تحفظات قوية".
ويف السشابق، عقد العديد مشن اتفاقات 

وقف إطالق النار لوقف الرصاع الدموي 
الشذي امتشد لعريشن ششهرا يف الدولة 

الناشئة، إال أنها فشلت يف االستمرار.
وقشال مششار إن قواته ملتزمشة بوقف 
اطشالق النار عىل الرغم مشن الخروقات 
املزعومشة يف واليتي يونتي وأبر نايل، إال 
أنه سيكون يف موقف الدافع عن النفس 

إذا تواصل الهجوم.
ودخشل وقف إطشالق النار حيشز التنفيذ 
عنشد منتصشف ليشل السشبت بالتوقيت 

املحي.
ولقي اآلالف مرصعهم وترد أكثر من 
مليونشي ششخص منذ بدايشة الرصاع يف 
كانشون األول 2013.ودعا مجلس األمن 

األسبوع املايض، يف قرار صدر باإلجماع، 
طريف النشزاع إىل "االلتشزام بوقف فوري 
ودائشم إلطالق النشار، أو مواجهة حظر 
عىل اسشترياد السشالح.وطبقا التفاقية 
السشالم يحصل املتمشردون عىل منصب 
نائشب الرئيس، وهو املنصشب الذي كان 
ريك مشار يشغله حتى عام 2013 حتى 
أقاله الرئيس سلفا كري من منصبه بعد 
أن اتهمه الرئيشس بالتخطيط لالنقالب 
عليه.ونفى مشار تلك االتهامات وكون 
قوة متمردة ملحاربة الحكومة واندلعت 

الحرب بينهما يف كانون األول 2013.
وكانت جنوب السودان قد استقلت عن 

السودان عام 2011.

متمردو جنوب السودان يتهمون احلكومة بخرق اهلدنة

في إطار قانون جديد
         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اعرتفشت حركشة طالبشان األفغانيشة ألول مرة بالتسشرت عشىل خر موت 
زعيمهشا السشابق املال عمر ألكثر من سشنتني.وجاء هشذا االعرتاف بنر 
حركة طالبان السشرية الذاتية لزعيمهشا الجديد، املال أخرت منصور، الذي 
كان نائبشا للمال عمر.واجتمع مئات من عنشارص الحركة للبت يف خالف 
بششأن تعيني املال أخشرت منصور بعشد رحيل زعيمها السشابق.وتضمنت 
السرية الذاتية للمال أخرت منصور التي أرسلت إىل الصحفيني مرتجمة إىل 
خمس لغات 5000 كلمة.وجاء يف السشرية الذاتية أن املال أخرت"مولود يف 
عام 1968 وهو مجاهد رشس، ومستمع جيد، وذو هندام أنيق. ومدافع 
متحمس عن املدنيني".وورد يف البيان أن "عدة أعضاء بارزين يف مجلس 
القيشادة األعشىل لإلمشارة اإلسشالمية )طالبان(وعلماء ديشن موثوق بهم 
قرروا عدم نشر خر موت )عمر(...وجعل هشذا الرس مقترصا عىل قلة 
من الزمالء الذين كانوا عىل علم بهذه الخسارة التي ال تعوض".واعرتف 
بيان طالبان وألول مرة بأن املال عمر مات يوم 23 أبريل/نيسشان 2013 
مثلما أعلنت أجهزة االستخبارات األفغانية.ورغم ذلك، استمرت طالبان 
يف إصدار بيانات باسم زعيمها السابق املال عمر حتى شهر تموز املايض 
عندمشا قالت بأنه مات لكنها لم تعرتف بأنه مات قبل أكثر من سشنتني.

وأدى اإلعالن عن وفاته إىل تعميق الخالفات الداخلية بني قيادات الحركة، 
واتهشم بعض عنارص طالبان قيشادة الحركة بأنها غطت عىل خر وفاته 
ملدة سشنتني.ولم يششاهد املال عمر عالنية منذ إزاحة طالبان من الحكم 
يف عشام 2001.وأدى تأكيد موت املال عمر وتويل املال أخرت منصور زعامة 
الحركة إىل ظهور رصاع عىل السلطة داخل حركة طالبان يف الوقت الذي 

أخذ تنظيم الدولة اإلسالمية يف التغلغل التدريجي يف داخل أفغانستان.

طالبان تعرتف: أخفينا خرب وفاة املال عمر

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اصيشب قرابة 12 ششخصا خصوصا من عنارص الرطة 
بجروح، أمشس االثنني، يف انفجار امشام الرملان يف كييف 
وقع خالل صدامات بني عنارص من الرطة ومتظاهرين 
كانشوا يحتجون عىل اقشرار مروع قانشون مثري للجدل 
يمنشح حكمشا ذاتيشا اكشر لشرق البالد.وافشاد مراسشل 
لوكالة فرانس برس ان العديد من االششخاص من بينهم 
رشطيشون وصحافيشون عشىل االرجح كانشوا ممدين عىل 
االرض تغطيهم آثار دماء امام الرملان.وكانت مواجهات 
اندلعت يف وقت سشابق بني قوات االمشن ومتظاهرين اثر 
تبني الرملان اصالحا يمنح حكما ذاتيا اوسع لرق البالد 
االنفصايل.وصشوت 265 نائبا لصالح هشذا املروع فيما 

االقليشة املطلوبشة هي 226 صوتا، خالل جلسشة صاخبة 
اعرتض خاللهشا بعض النواب عىل مروع القانون الذي 
اعتروه "معاديا الوكرانيشا" و"مؤيدا لبوتني" كما انهم 
عرقلشوا الوصشول اىل املنصة يف الرملان هاتفشني "العار".

وتابع مراسشل فرانس برس ان متظاهرين رشقوا قنابل 
دخانية عند خروج النواب من الرملان مما ادى اىل انبعاث 
دخان اسشود وابيض، باالضافة اىل استخدام قوات االمن 
واملتظاهريشن للغشازات املسشيلة للدموع.وقبشل الظهشر، 
تجمشع مئات الناششطني مشن الحزب القومي سشفوبودا 
لالعرتاض عىل مروع القانون بينما اعلنت حركة برايف 
سشيكتور من اليمشني املتطرف انها عطلت حركة السشري 
يف الششارع امشام الرملان.وتشم تبني القانشون بطلب من 
الحلفاء الغربيني الوكرانيا كوسشيلة لتهدئشة النزاع الذي 

اوقع اكثر من 6800 قتيال يف غضون 16 شهرا.

انفجار امام الربملان األوكراين

اعالن
تعلشن عمشادة كلية التمريشض عن اجشراء مزايدة 
علنية لتاجري كل من الكافترييا العائدة لها وكشك 
االستنساخ يف مقر الكلية خلف مستشفى البرصة 
العام قرب مرصف الدم  فعىل الراغبني باالششرتاك 
باملزايدة مراجعة الوحدة القانونية يف الكلية لغرض 
اسشتالم رشوط املزايدة مسشتصحبني معهم كافة 
املستمسكات القانونية  علما ان موعد املزايدة هو 

اليوم الثالثني من تاريخ نر االعالن.

دائرة الكتاب العدول
دائرة  الكاتب العدل يف الخالص 

العدد /554
التاريخ/ 2015/8/31

اعالن تسجيل 
بناءا عشىل الطلب املقشدم اىل هذه الدائشرة من قبل 
 2015/7/23 يف  واملشؤرخ  حسشن  رضشا  صشادق 
املتضمشن طلب تسشجيل مكائشن معمشل الجنائن 
البالستيكية العائدة له واملنسوبة حاليا يف الخالص 
واملدرجشه اوصافهشا ادناه فعىل من لشه عالقة بها 
وادواتهشا املوضشوع ان يراجشع الطشرق القانونية 
الثبشات ذلشك وابراز استششهاد لهشذه الدائرة بغية 
ايقاف التسشجيل خالل مدة خمسة عر يوما من 
اليوم التايل لتاريخ النر ويتعر التسشجيل متاخر 
لحني حسشم الدعشوى واالعرتاض ملدة سشبعة ايام 
لدى املحكمة املختصة وبعكسشه سشيتم تسشجيل 
وادواتهشا باسشم طالشب التسشجيل وفقشا لقانون 
الكتاب العدول رقم )32( لسشنة 1998 وتعطى له  

شهادة التسجيل.
الكاتب العدل

االوصاف:
1 ش ماكنة ثرم بالستيكية 

2 ش ماكنة صنع الصوندة عدد )2(
3 ش ماكنة نفخ كاملة

4 ش ماكنة عالكه كاملة كرود
5 ش ماكنة مكصوصة وكبس النايلون 

شششششششششششششششششششششششششش
اعالن 

اىل كافة دائني رشكة مدار سشماء الرق االوسشط 
للتجارة العامة املحدودة )تحت التصفية( 

انشي املصفي املحامي وليشد الصالحي ادعو كل من 
لشه حق او دين عىل الركة اعشاله  مراجعة موقع 
الركشة الكائن بغشداد حي الوحدة بغشداد ش محلة 
904  ششارع سشلمان فائق ش بنايشة مرصف دجلة 
والفرات الطابشق االول وذلك خالل مدة عرة ايام 
اعتبشارا مشن تاريخ النشر وبخالفه يسشقط حقه  

باملطالبة .
املصفي
وليد لصالحي

ششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد :579/ش/2015
التاريخ/2015/8/31

اعالن
اىل املدعى عليها /)ايمان محمد عطية( 

اقامشت املدعيشة )سشعدية كاظشم زغشري( الدعوى 
املرقمشة اعشاله امام هشذه املحكمشة   تطلب فيها  
عزلشك عشن وصايشة القارصيشن )تبشارك وعشذراء 
ودعشاء( ابنشاء عصشام حليشس وتنصيب السشيدة 
)سشعدية كاظشم( وصية عنهم ولثبشوت مجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغشك  بالنشر يف  صحيفتني يوميتشني محليتني 
بالحضشور امام هشذه املحكمة يف جلسشة املرافعة 
املوافق 2015/9/6 السشاعة التاسشعة صباحا ويف 
حالة عشدم حضورك تجري املرافعشة بحقك غيابيا 

وفق القانون.
 القايض ابراهيم  احمد سالم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1398//ب/2015

التاريخ:30 /2015/8
اعالن

اىل املدعى عليه/ طالل حمود عبد الرزاق 
اقام املدعي   محسشن فاضل عبشد الكريم  الدعوى      
البدائيشة   املرقمشة 1398/ب/2015   ضدك يطلب 
فيها تاديتك مبلغ قدره ستة وثالثون مليون دينار  
عن قيمة الصك املرقم 69997375 يف 2014/7/11  
وملجهوليشة  محشل اقامتشك حسشب رشح القائشم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي قررت هذه املحكمة 
تبليغك  بصحيفتني   محليتني يوميتني للحضور اىل 
هذه املحكمة يوم 2015/9/9 او ارسال من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سشوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض

شششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف   املعقل

العدد:2655//ش/2015
التاريخ:27 /2015/8

اعالن
اىل املدعى عليها ) ليايل حمد يارس(   

اقشام املدعشي   )جاسشم محمشد حسشن(  الدعوى      
الرعية   املرقمة )2655/ش/2015 (  لدى هذه 
املحكمة يطالبك فيها بتصديق الطالق        وملجهولية  
محشل اقامتك حسشب رشح القائشم بالتبليغ املبلغ 
القضائي كاظم حسن محمد املؤرخ 2014/8/23 
لشذا قررت املحكمة تبليغك   بصحيفتني     محليتني 
يوميتشني ويف حالة عدم حضورك فانه سشوف يتم 
اجشراء املرافعة بحقشك غيابيا وفشق القانون علما 
ان موعشد املرافعة يصادف 2015/9/17 السشاعة 

العارشة صباحا.
القايض
نوري نادر حنون املالكي

ششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
االحوال الشخصية يف شط العرب

العدد:591//ش/2015
التاريخ:23 /2015/8

اعالن
اىل املدعشى عليها / سشنني عصشام رعد/لبنانية 

الجنسية
اقشام املدعشي   )احمشد ناهي سشباهي(  الدعوى      
والشذي  591/ش/2015   املرقمشة  الرعيشة   
يطلب تصديق زواجه منك الواقع خارج املحكمة 
بتاريشخ 2015/1/12   وملجهولية  محل اقامتك 
تقشرر تبليغك اعالنشا        بصحيفتني     محليتني 
يوميتشني  للحضور امام هشذه املحكمة يف موعد 
املرافعشة املوافق 2015/9/9 السشاعة التاسشعة 
صباحشا ويف حالة عشدم حضورك او ارسشال من 
ينوب عنك قانونا سشتجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا.
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ: 31 / 8 / 2015   

3382/ش/2015
 اعالن  للمدعى عليه  /باسم ناظم نارص

اصدرت هذه املحكمة  بتاريخ 2015/8/3 حكما غيابيا 
بحقشك يتضمن الحكم بتصديق الزواج الواقع بينك وبني 
املدعية  )فاطمة شعيبث صيوان( بتاريخ 2012/4/27 
وملجهولية  177 محل اقامتك حسشبما ورد برح القائم 
بالتبليغ وتاييد مختار منطقة حي سعيد لذا قرر تبليغك 
االعنا بصحيفتشني محليتني يوميتني  ولك حق االعرتاض 
خشالل املشدة القانونيشة عشرة ايام  مشن تاريشخ النر 
وبعكسه  سشوف يكتسشب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض
غازي داود سلمان

ششششششششششششششششششششششششششششششششششش
فقدان

فقشد  مني وصل قبض حكومي صادر من بلدية البرصة 
يف   )237969( واملرقشم   )400,000( بمبلشغ  )امانشات( 
2012/10/2 باسم )نبيل عبد الله عبادي( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
شششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
العدد 1652/ش/2015 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية باملعقل                                التاريخ 

2015/7/22
)اعالن (

اىل املدعى عليها / سعاد فالح محمود 
بتاريشخ 2015/6/29 اصشدرت هشذه املحكمشة قرارها 
يف الدعشوى املرقمشة 1652 بتصديق الطشالق الذي اوقعه 
املدعشي محمشد حسشن جاسشم بحقشك غيابيشا ونظشرا 
ملجهوليشة محشل اقامتك حسشب رشح املبلشغ القضائي 
لهذه املحكمة وتاييد املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية 
بتاريشخ 2015/7/21 لشذا قشرر تبليغشك بقشرار الحكم  
الغيابشي عن طريق الصحف ويف حالشة عدم حضورك او 
من  يمثلك قانونا  لالعرتاض عىل القرار فسشوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض 

ششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية

اىل املفقود / زياد مصحب حسني
م / اعالن

قدمشت زوجتشك ) عذيشه صعب علشوان ( طلبشا اىل هذه 
املحكمشة لنصبهشا قيمشة عليشك لفقدانك بتاريشخ 12 / 
11 / 2014 واسشتنادا اىل احشكام املشادة 87 مشن قانون 
رعاية القارصين قررت هذه املحكمة بتبليغك بواسشطة 
صحيفتشني محليتشني لحضورك امام هشذه املحكمة ويف 
حالشة عشدم حضورك او ارسشال مشن ينوب عنك سشوف 
تنصب زوجتك املدعوة ) عذيه صعب علوان ( قيمة عليك 

حسب االصول .
القايض عبد الله حسن خلف

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود / وطبان ناظر ابراهيم 

للطلب املقدم من قبل زوجتك سشعدية صايف حمد حسن  
الذي تطلب فيه حجشرك ونصبها  قيمة عليك والختفائك 
ومجهولية محل اقامتك لذا قررت هذه املحكمة بتبليغك 
بالحضشور اىل محكمة االحشوال الششخصية يف العلم ويف 
حالشة عدم حضورك سشيتم حجشرك ونصشب قيما عليك 

وفقا للقانون .
القايض
عبد العليم  فيصل عزاوي

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرقي
العدد/23601

التاريخ/2015/8/31 
سجل/119 

اعالن
ادنشاه االنشذار املسشري من قبشل الكاتشب العشدل يف الباب 
الرقشي بالعشدد 23271 يف 2015/8/26 والحوجشة اىل 
السيد محمد لطيف جاسم وملجهولية محل اقامته قررنا 

نره يف الصحف املحلية . 
عنوانشه – بغشداد – الجعيفر – عمارة 13 ششقة 2 طابق 

 .6
جهة االنذار

اششرتيت منك السشيارة املرقمة 68601/ دياىل / فحص 
/نوع فولفو لوري موديل /1993 من السشيد عي كريم 
صبشاح الذي نظمشت له وكاله وصدقتهشا من كاتب عدل 
الباب الرقشي 4984 يف 2007/3/1 وقشام هو بتنظيم 
وكالة يل من كاتب عشدل الباب الرقي وصدقتها بالعدد 
18271 يف 2012/7/22 وسلمها يل يف وقته لذلك لخوض 
مراجعتكم اىل دائرة مرور دياىل لغرض تسشجيل السيارة 
املذكشورة بأسشمي بصفتشك املالشك الحقيقشي للسشيارة 
املذكشورة لذلشك انذرك بوجشوب الحضشور امشام الدائرة 
املذكشورة خشالل مشدة )8( ثمانية ايام مشن تاريخ تبلغك 
بهذا االنذار للغرض املذكور وبخالفه سوف اضطر التباع 
الطرق القانونية بحقك واحملك كافة املصاريف واتعاب 

املحاماة . 
املنذر 
صباح سعد حسني 

احوال الرصافة 00070469 سجل 890م 
صفحة 160 يف 2014/6/12 

بغداد – محلة 729 زقاق 33 دار 1/2 
استمارة 5897  

ششششششششششششششششششششششششششششش
فقدان وصل

فقشد وصل امانات املرقشم 62439 يف 5 / 8 / 2010 عن 
املحشل املرقشم xx 65800 كشرسة وعطشش بمبلشغ قدره 
900000 تسعمائة الف دينار بأسم / رزاق حسني جودة 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار .
ششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن دعوة دائنني
انشي املصفشي عي كاظشم عليشوي لركة عطر امليسشم 
للتجشارة العامشة املحشدودة ادعو كل من له حشق او دين 
عىل الركة مراجعتي عىل العنوان التايل – بغداد ششارع 
الصناعشة مقابل الجامعشة التكنلوجية – عمارة الرياش 

ط 2 .
املصفي
عي كاظم عليوي

ششششششششششششششششششششششششش
قرار دمج رشكتان محدودتان

قدمت الينا رشكشة ) الكوثر للتجشارة العامة املحدودة ( 
قشرار الهيئة العامة املشؤرخ يف 27 / 4 / 2015 املتضمن 
دمجهشا بركة ) مجموعشة الكوثر للشوكاالت التجارية 
املحدودة ( والتي وافقت هي االخرى عىل الدمج بموجب 
قشرار هيئتهشا العامة املشؤرخ يف 27 / 4 / 2015 وتعديل 
اسشمها ونششاطها لتصبشح رشكشة ) مجموعشة الكوثر 

للتجارة العامة والوكاالت التجارية املحدودة ( 
اني مسجل الركات صادقت عىل دمج الركتني اعاله 
وبالكيفيشة املبينشة يف القرارين اعاله عشىل ان يتم النر 
طبقا الحكام املادة 150 / ثالثا من قانون الركات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الثامن عر من ششهر ششوال لسنة 
1436 ه / املوافشق لليوم الثالث من ششهر تموز لسشنة 

2015 م .
فريال اكرم عبد الله
مسجل الركات / وكالة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد: 508/ب/2013   
التاريخ: 18 / 8 / 2015 

اعالن
املدعني / عبد الرضا وعبد الجبار وعي وعدنان وجودت وهناء وجنان وهدى ابناء كاظم فنجان 

/ وكيلتهم املحامية اخالص احمد
املدعى عليهم / 1 ش محمد وعي ومصطفى ومرتىض ووئام وانسجام ابناء عادل كاظم وكيلهم 

املحامي محمد قاسم
2 ش نبيهه جعفر محمد

3 ش عالء حكمت / وكيلته املحامية نجاح العبيدي
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسشل 96 / 234 الرباط الصغري   مسشاحته 303م2  يقع 
يف منطقة الطويسه /خلف جامع االمام عي الهادي وعىل الشارع فرعي مبلط مشيد عليه دار 
سكن مؤلفه من طابقني الطابق االريض يحوي غرفة استقبال وهول وثالث غرف نوم ومطبخ 
وحمام ومرفق صحي البناء من الطابوق ومسشقف بالكونكريت املسلح مبلط بالكايش القديم 
وقسشم مبلط بالسرياميك مشغول من قبل املدعي عبد الرضا كاظم والطابق الثاني يحوي ثالث 
غرف نوم وحمام ومرفق صحي مششغول من قبل املدعي عليه عي كاظم فنجان درجه عمران  
الدار قديمة فمن له    الرغبة  بالراء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنسشبة 
10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة خمسمائة وسبعه وثالثون مليون وتسعمائة وخمسون 
الف دينار    وبصك مصدق المر  هذه املحكمة     وستجري املزايدة الساعة الثانية عر من ظهر  

اليوم   الثالثني    التايل  للنر  واجور املناداة عىل املشرتي.

تنويه
تعلشن املديريشة العامشة لنقشل الطاقشة 
احشدى   / االعشىل  الفشرات  الكهربائيشة 
تشكيالت وزارة الكهرباء عن تمديد موعد 
غلق املناقصة املحلية م ف.ع 2015/48 
والخاصشة بش )تجهيز جوينات اسشالك 
وعشدد خطشوط( ليصبشح موعشد الغلق 
الجديد يوم االثنشني )2015/9/7( بدال 
من يوم االثنشني )2015/8/31( وعليه 

اقتىض التنويه.
لالستفسار عىل العنوان التايل :

Up.tran.dg@moelc.gov.iq
 Upper_cuphrates_transmission@yahoo.com
املدير العام وكالة

العميد
 نائل حسني عيل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس: 671/ 10154 

اسم املحكمة – محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اسشم املتهشم ورقمشه ووحدته: الرطي فعل سشفيح مكنشزى مهوس/ مدير رشطشة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها: 498/ 2014 

تاريخ ارتكاب الجريمة: 1/ 8/ 2009 
تاريخ الحكم: 20/ 4/ 2014 

املادة القانونية: 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسشة عىل املدان الغائب )الرطي فعل سشفيح مكنزى 
مهوس( بأسم الشعب بما يي:

1- بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 
61/ اوال و 69/ اوال مشن رقشم 17 لسشنة 2008 لغيابه عن مقر عمله مشن تاريخ 1/ 8/ 2009 

ولحد االن.
2- اعطشاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليشه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
3- الشزام املوظفني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اسشتنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
4- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسشتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسشنة 

.2008
5- اخراجه من الخدمة اتسنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .

6- تحديد اتعاب محاماة املحامي املنتدب جبار عاتي جر مبلغ قدره عرون الف دينار ترصف 
له بعد اكتاسب الحكم الدرجة القطعية.

حكما صادرا باتفاق االراء اسشتنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا 
يف  /  / 2014 م.

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
فقدان هوية

فقدت مني هوية الطالبة حنان عبد الرضا محمد/ الكلية الرتبوية املفتوحة/ مركز واسط رقم 
الهوية )691( ومن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أفتتَح محافظ  بغداد علي محس�ن التميمي مدرس�ة ابتدائية في 
منطقة س�بع قصور بسعة ) ١٢ صف ( وبمدة إنجاز قياسيه. وقاَل 
المحاف�ظ في كلمة ل�ه خالل حفل االفتت�اح, أنَّ “المحافظة عازمة 
على تقديم كل ما بوسعها من إمكانيات لبناء المدارس في العاصمة 
بغداد ، والمس�اهمة بسد النقص الحاصل باألبنية المدرسي��ة حال 
توف�ر التخصيصات المالية”. وأك�َد  التميمي أنَّ “المحافظة نجحت 
بإحال�ة الكثير من المدارس في جانبي الكرخ والرصافة ، فضالً عن 
إعادة تأهيل البعض اآلخر ، حيث تتضمن المدرس�ة إضافة صفوف 
وصحيات وإضافة أبنية جديدة ومختبرات وقاعات متعددة األغراض 
، ناهي�ك ع�ن إقامة عدد من الم�دارس الكرفانية ب�دالً عن المدارس 
التي عمدت وزارة التربي�ة هدمها ) وهي بمثابة حل مؤقت لضمان 
إستمرارية الدوام للطلبة وعدم إنقطاعهم عن مناهجهم الدراسية”. 
وأضاَف, أنَّ “هذه المدرسة ُنّفذت بمدة زمنية قياسيه وعمدنا خالل 
التصامي�م الخاصة بهذه المدرس�ة أن يتم إس�تخدام مواد البناء من 
المناش�ئ العالمي�ة الرصينة إلى جانب إس�تخدام الزجاج المس�لَّح 
لتجن�ب وقوع أي إصاب�ات في حال تعرض المنطق�ة إلى تفجير أو 
عم�ل إرهابي ولضمان س�المة أبناؤن�ا الطلبة ، ناهي�ك عن إحتواء 
المدرس�ة عل�ى قاعات متعددة األنش�طة وكذلك س�احات واس�عة 
لألنشطة الرياضية المختلفة وغيرها من اإلهتمامات التي يمارسها 
ي مداركِه وإمكانياته الفكرية والتثقيفية”. ولفَت  الطالب والتي تنمِّ
التميمي : إنَّ محافظة بغداد على تنسيق مشترك مع المديريات الستة 
على إعتبارها الجهات المس�تفيدة من هذا الغرض كما أتفقنا معها 

على تأثيث بعض المدارس بغية المباشرة بالعمل الرسم��ي”.

حمافظ بغداد يفتتح مدرسة بواقع 
١٢ صفًا يف منطقه سبع قصور

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أك�دت وزارة النق�ل، أنه�ا س�تقبل 
الق�رض المق�دم م�ن أح�د المصارف 
لتموي�ل صفق�ة طائ�رات  األميركي�ة 
بوين�غ إذا كان م�ن دون ش�روط ول�م 
يشكل عبئاً على العراق ، كاشفة عزمها 
ع�ن إحال�ة س�تة أرصفة ف�ي الموانئ 
لالستثمار العربي أو األجنبي لتمكينها 

من مضاهاة نظيراتها في المنطقة.
جب�ر  باق�ر  النق�ل،  وزي�ر  وق�ال 
الزبيدي، إن “ال�وزارة ترحب بالقرض 
المق�دم م�ن اكس�م بن�ك األميرك�ي، 
لتموي�ل صفق�ة الطائ�رات بوين�غ إذا 
ما كان بدون ش�روط ولم يش�كل عبئاً 
على العراق”، مش�يرا إل�ى أن “الفريق 
العراق�ي المفاوض بش�أن الموضوع، 
عاد، في،)ال�28 من آب 2015 الحالي(، 
من تركيا بعد مفاوضات جيدة أجراها 

مع المصرف األميركي”.
“ال�وزارة  أن  الزبي�دي،  وأض�اف 
ستحيل في األيام المقبلة، ستة أرصفة 
في الموانئ إلى شركات استثمار عربية 
وأجنبية، بينها فرنس�ية”، عاداً أن ذلك 
“س�يمكن الوزارة م�ن تحويل الموانئ 
الصغي�رة إل�ى كبيرة ت�وازي نظيراتها 

في المنطقة”.
وكان�ت الس�فارة االمريكي�ة ف�ي 
2015( أن  2اب  الع�راق اعلن�ت ف�ي ) 
وزارة النقل العراقية حصلت على قرض 
مؤك�د م�ن مص�رف امريك�ي لتمويل 

صفقة شراء طائرات بوينغ ، موكدة أن 
الكرة االن باتت ف�ي ملعب وزارة النقل 

العراقية الستكمال اجراءات القرض.
ف�ي،  أك�دت  النق�ل  وزارة  وكان�ت 
)ال�15 من تموز 2015(، أن مفاوضاتها 
للحص�ول على ق�رض لتموي�ل صفقة 
طائرات بوينغ تس�ير بنح�و “ايجابي”، 
وفي حي�ن بّين�ت أن الع�راق يمتلك 30 
طائ�رة وع�دداً م�ن النواق�ل الوطنية، 
رفض�ت فرض ش�روط “تكل�ف العراق 

كثيراً”.
يذك�ر أن تاري�خ تأس�يس الخطوط 
)الطائ�ر األخض�ر(  العراقي�ة  الجوي�ة 
يعود إلى )ال�18 من أيار 1938(، عندما 
أوصت جمعي�ة الطي�ران العراقية على 
شراء ثالث طائرات نوع )داركن رابيد(، 
ف�ي مصان�ع طائ�رات )دي هافيالند(، 
وقد وصلت بغداد السبت الموافق )األول 
من تش�رين األول 1938(، وكانت تقوم 

برحالت داخلية وإلى الدول المجاورة.
وكان الع�راق يمتل�ك اكث�ر م�ن 20 
طائرة مدنية من طراز اليوشن الروسية 
)االس�طول الش�رقي( تابع�ة للخطوط 
الجوي�ة العراقية قبيل عام 1991، حيث 

ت�م تدمي�ر أغلبه�ا ف�ي ح�رب عاصفة 
الصحراء، ونقل القس�م اآلخر منها الى 

دول الجوار خالل مدة العقوبات.
ووقع العراق في أيار 2008، عقدين 
األول م�ع ش�ركة )بوين�غ( األميركية 

لش�راء 40 طائ�رة، والثاني مع ش�ركة 
لش�راء عش�ر  الكندي�ة،  )بومباردي�ر( 
طائرات، في حين بّينت وزارة المالية أن 
القيمة اإلجمالية للعقدين تبلغ خمس�ة 
مليارات دوالر.وتسلم العراق منذ نهاية 

ع�ام 2012 وحتى ش�هر اذار ع�دداً من 
طائ�رات البوين�غ ضمن العق�د الموقع 
مع الشركة والذي من المؤمل أن ينتهي 
نهاي�ة العام 2018، كما تس�لم طائرات 
األع�وام  CRJ900 خ�الل  بومبارديي�ه 

الماضية.
وكانت وزارة النق�ل أعلنت في )20 
اذار 2015( ع�ن تس�لم طائ�رة جدي�دة 
من ش�ركة بوينغ ضم�ن العقد الموقع 
بين العراق والش�ركة خالل عام 2008، 
فيما أكدت أن أسطول الخطوط الجوية 

العراقية يتكون حالياً من 28 طائرة.
وكان وزير النقل باقر الزبيدي أعلن 
في )ال�26 من شباط 2015(، ان العراق 
سيتسلم 13 طائرة من نوع بوينغ، خالل 
عام 2015 الحالي، وفي حين كشف عن 
وج�ود مفاوضات مع ش�ركة ايرباص 
لش�راء طائرات منها، أك�د أن الخطوط 
الجوية العراقية دعمت الموازنة العامة 
للدولة لعام 2015 ب�450 مليون دوالر.

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة اس�تثمار كرك�وك، امس األثنين، ع�ن منح إجازة 
إلنش�اء 29 مش�روعاً اس�تثمارياً بكلف�ة أكث�ر م�ن 552 ملي�ون 
دوالر خالل األش�هر الثمانية الماضية.وقال رئيس هيئة اس�تثمار 
محافظ�ة كركوك، فالح عبد الرحمن البزاز ، إن “الهيئة منحت 29 
مشروعاً اس�تثمارياً خالل األش�هر الثمانية الماضية في مجاالت 
س�كنية وتجارية وصناعية وس�ياحية وخدمية ورياضية”، مبيناً 
أن “الكلف�ة االجمالي�ة لتلك المش�اريع تبلغ اكثر م�ن 552 مليون 
دوالر”.وأض�اف الب�زاز أن تل�ك “المش�اريع توزع�ت بواق�ع 18 
تجارياً، وخمسة سكنية، وثالثة صناعية، فضالً عن مشروع واحد 
في كل م�ن المجاالت الس�ياحية والخدمية والرياضي�ة”، عاداً أن 
ذلك “يش�كل رسالة تجس�د إرادة أهالي كركوك لالرتقاء بواقعهم 
وتحّديه�م لإلرهاب األعم�ى واألوضاع االقتصادي�ة الصعبة التي 
تعيشها المحافظة حالياً لتعزيز الترابط المجتمعي والسلم األهلي 
بي�ن مكوناتها، ورف�ع معنويات المقاتلين األبطال الس�يما قوات 

البيشمركة”.

استثامر كركوك متنح إجازة لتنفيذ
٢9 مرشوعًا بأكثر من 55٢ مليون دوالر الزبيدي: نعتزم إحالة 6 أرصفة يف املوانئ لالستثامر األجنبي

رشكات إيرانية تبدي رغبتها ببناء حمطات كهرباء حلل أزمة ذي قار
   ذي قار/المستقبل العراقي

أكد مجل�س محافظة ذي قار، امس 
االثني�ن، أن مجموع�ة م�ن الش�ركات 
اإليراني�ة أب�دت رغبتها ببن�اء محطات 
كهرب�اء تس�هم ف�ي ح�ل األزم�ة التي 
تعان�ي منه�ا المحافظ�ة، مش�يراً الى 
أن المحافظ�ة تمتلك كاف�ة المقومات 
الت�ي تؤهله�ا الن تكون ارض�اً خصبًة 
وعامالً مشجعاً للشركات االستثمارية 
المجلس حميد  العالمية.وق�ال رئي�س 
الغزي ف�ي بيان صحف�ي، على هامش 
لقائه مجموعة من الشركات االيرانية، 
إنه بحث “مع الش�ركات إمكانية تنفيذ 
مش�اريع اس�تثمارية في المحافظة”، 
مبيناَ أن “الشركات أبدت رغبتها بتنفيذ 
مشاريع استثمارية في قطاع الكهرباء 
لبن�اء محط�ات كهرب�اء تس�هم بح�ل 
االزمة الت�ي تعاني منه�ا المحافظة”.

وأض�اف الغ�زي، أن “لجنت�ي الطاق�ة 
والفنية في المجلس س�تقومان بإعداد 
دراس�ة بع�روض الش�ركات وعرضها 

قب�ل  للمجل�س  العام�ة  الهيئ�ة  عل�ى 
الموافقة عليها”، الفتاً الى أن “الدراسة 
س�تتركز على التكاليف وم�دة االنجاز 

واألعم�ال المماثل�ة للش�ركات”.وأكد، 
أن “المحافظة تمتل�ك كافة المقومات 
الت�ي تؤهله�ا الن تكون ارض�اً خصبًة 

وعامالً مشجعاً للشركات االستثمارية 
تنفي�ذ  العالمي�ة الس�يما ف�ي مج�ال 
المش�اريع اإلس�تراتيجية الت�ي تفتقر 
أن  الغ�زي،  المحافظة”.وتاب�ع  إليه�ا 
“الحكومة المحلية س�تدعم االستثمار 
ف�ي ظ�ل االزمة المالي�ة الت�ي يمر بها 
البل�د”، مبين�اً أن “االس�تثمار هو الحل 
االمث�ل لألزمة، وس�يخفف العبء على 
الدول�ة وس�يوفر ف�رص عم�ل ألبن�اء 

المحافظة”.
يش�ار الى أن محاف�ظ ذي قار يحيى 
الناصري جدد، االثني�ن )24 آب 2015(، 
مطالبت�ه لوزارة الكهرباء بحل مش�كلة 
نق�ص الطاق�ة ف�ي المحافظ�ة وع�دم 
التج�اوز عل�ى حصته�ا م�ن الكهرب�اء 
واالبتعاد عن سياسة “تطييب الخواطر”، 
فيما لوح بأن المحافظة س�تتخذ جميع 
السبل الالزمة لمعالجة هذه األزمة إذا لم 
تلتزم الوزارة بالعدالة بتوزيع الحصص.

اإلقليم يسجل ٢0 إصابة باإليدز 
وخيصص رواتب شهرية هلم

النرصاوي يبحث مع رشكة فرنسية  بناء 
6 حمطات حتلية مياه الرشب

   أربيل /المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة الصح�ة ف�ي إقلي�م كردس�تان، ام�س االثنين، 
تخصيص رواتب شهرية للمصابين بمرض االيدز )نقص المناعة( 
في إقليم كردس�تان، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين بالمرض 
في اإلقليم يبل�غ 20 مريضاً، دعت المصابين الى ضرورة االلتزام 
بتعليم�ات الوزارة.وقالت وزارة صح�ة اإلقليم في بيان صحفي، 
إن “مجلس وزراء إقليم كردس�تان واف�ق على الطلب المقدم من 
قب�ل وزارتنا عل�ى تخصيص مبلغ 500 ألف دين�ار عراقي كراتب 
ش�هري للمصابين بم�رض نقص المناع�ة )االي�دز(”، مبينًة أن 
“ع�دد المصابي�ن بالمرض في اإلقلي�م يبلغ حالي�اً 20 مريضاً”.

وأضافت الوزارة، أن “المصابي�ن بمرض HIV )االيدز( مطالبين 
بااللتزام بالتعليمات التي وضعتها الوزارة”، مؤكدًة على ضرورة 
“االس�تمرار بزيارة المراك�ز التخصصية للمصابي�ن بالمرض”.

وكان وزي�ر صح�ة إقليم كردس�تان ريك�وت حمة رش�يد، اعلن 
س�نة 2014 عن وجود 17 حالة اصابة بمرض االيدز مسجلة في 
كردستان، وأن 12 حالة أخرى من المصابين بالمرض تم ترحيلهم 
إلى بلدانهم، وان السبب في زيادة عدد المصابين، هو تدفق أعداد 
كبي�رة من العمالة األجنبية نتيجة االس�تثمار في اإلقليم، وكذلك 
بس�بب تطور قطاع الس�ياحة بكردس�تان، فضالً عن زيادة عدد 
الالجئين.وكان�ت وزارة الصح�ة ف�ي اقليم كردس�تان اعلنت ان 
لديه�ا خطط�اً وبرامج واضحة في مواجهة خط�ر مرض اإليدز، 
وأن العمل جار للحد من نس�بة انتش�اره في كردستان عبر اتباع 
األس�اليب الوقائية وتوعية المواطنين.يذكر ان وزارة الصحة في 
إقليم كردس�تان، قد أج�رت 100 ألف حالة فح�ص احترازية منذ 
عام 2007 وحتى عام 2012، في حين ارتفعت نسبة الفحوصات 
االحترازية وخاصة لألجانب الوافدين في العامين 2013 و2014، 

بهدف التأكد من سالمة الوفود األجنبية وعدم حملها للمرض.

     البصرة/المستقبل العراقي

بح�ث محافظ البصرة ماجد النصراوي مع وفد ش�ركة فييوال 
الفرنس�ية مشروع بناء 6 محطات لتحلية مياه الشرب المقدم من 
قبل الش�ركة للحكومة المحلية ، والس�بل الكفيل�ة بإنجازه خالل 
فت�رة قياس�ية .وقال النص�راوي في بي�ان صحف�ي ان “حكومة 
البص�رة موافقة من الناحية المبدئية على هذا المش�روع المهم”.
واشار الى انه “سيطلب الموافقة السريعة عليه من رئاسة مجلس 
الوزراء حصراً ، كون الدولة العراقية تعاني من ش�حة في االموال 
م�ع االيع�از الحكومي الرس�مي بإيق�اف جميع المش�اريع وفي 
كافة المحافظ�ات العراقية”.وطالب النصراوي الش�ركة المعنية 
بدراسة جدوى وتصميم وكلفة المشروع سريعا .من جانبه, تعهد 
المدي�ر المفوض ومدير مبيعات الش�ركة في العراق علي حس�ين 
بتقديم المش�روع متكامالً للحكومة المحلية خ�الل األيام القليلة 

القادمة”.

www.almustakbalpaper.net
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الوقف الشيعي ينسق عمل  دوائره ومديرياته
يف بغداد واملحافظات

   بغداد/ منى خضير عباس

أقامت دائرة أوقاف المحافظات 
في ديوان الوقف الش�يعي ورش�ة 
عم�ل لتنس�يق العم�ل بي�ن دوائ�ر 
الديوان ومديريات الوقف في بغداد 

والمحافظات .  
وحض�ر الورش�ة الت�ي أقيم�ت 
بالتعاون مع مديرية الوقف الشيعي 
في النجف االش�رف, المفتش العام 
بالدي�وان عبد الحس�ن جم�ال عبد 
الله ووكيل رئيس الديوان للشؤون 
الديني�ة والثقافي�ة عل�ي الخطيب 
الدي�وان  ف�ي  العامي�ن  والم�دراء 
وم�دراء األوقاف ف�ي المحافظات 

ومسؤولي األقسام.
 واس�تمرت أعمال الورشة على 
م�دى يومين,  ناقش فيه�ا المدراء 
العامي�ن م�ع م�دراء المحافظ�ات 
تذليله�ا  وس�بل  العم�ل  معوق�ات 

لالرتقاء والنهوض بعمل الديوان .
وقال الدكتور فاضل الشرع مدير 
دائرة أوقاف المحافظات في ديوان 
الوقف الش�يعي, أن “رئيس ديوان 
الوقف الشيعي عالء الموسوي, أكد 
ف�ي افتتاح الورش�ة عل�ى ضرورة 
اللق�اء بين م�دراء الوقف الش�يعي 

ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات لترتي�ب 
الش�يعي  الوق�ف  دي�وان  وض�ع 
الداخلي لالنطالق بالعمل الصحيح 

والنهوض بتشكيالته “.
 ونق�ل الش�رع ع�ن الموس�وي 
قول�ه,  ان “عم�ل كل منتس�ب في 
الدي�وان هو تكليف ش�رعي وليس 
عم�ل روتيني ف�ي اي مؤسس�ة”, 
مبين�اً  ان “االصالح ب�دأ في ديوان 
 ٦ قب�ل  مبك�را  الش�يعي  الوق�ف 
اش�هر”. وتاب�ع رئيس الدي�وان ان 
“الدف�اع ع�ن االوق�اف وتنميته�ا 
وحف�ظ اوقاف الش�يعة التي نهبت 
منذ ازمان سابقة وإيصال مواردها 
ه�و  الش�رعيين  مس�تحقيه  ال�ى 
صلب عم�ل الدي�وان وأولى مهامه 

الرئيسية . 
ووجه الموس�وي ال�ى ضرورة 
االهتمام بالوقفيات وتنميتها  وان 
من يقصر في مهام�ه في الحفاظ 
على الوقف وتنميته س�وف يس�ال 
يوم القيام�ة “, مؤكداً ان في داخل 
كل موظ�ف مش�روع اص�الح ف�ال 
وقت للمحاب�اة والمجاملة, اذ نحن 
ف�ي معركة عم�ل وتق�دم ونهضة 
ف�ي مواكبة الوتي�رة باإلصالح في 

الديوان.

أتالف شاحنتني حمملتني بجبس الذرة غري مطابق
للرشوط الصحية

   بغداد/المستقبل العراقي

الرقابة الصحية  أتلفت شعبة 
ف�ي دائ�رة صح�ة بغ�داد الكرخ 
األم�ن  جه�از  م�ع  بالتع�اون 
الوطن�ي, كميات كبيرة من مادة 
جبس الذرة )بوش�ار الس�نافر( 
محملة ف�ي ش�احنتين كبيرتين 
 )2060( م�ن  أكث�ر  تحوي�ان 

صندوق.
 وق�ال مدي�ر قس�م الصح�ة 
العامة بصحة الكرخ نازك لهمود 
الفت�الوي بأن�ه”  اس�تنادا ال�ى 
معلوم�ات اس�تخباراتية مقدمة 
م�ن قب�ل جه�از االم�ن الوطني 
وورد معلومات ع�ن هذه المادة 
ت�م تش�كيل فري�ق مش�ترك من 
ش�عبة الرقابة الصحي�ة وجهاز 
االم�ن الوطن�ي وبع�د التح�ري 
والكش�ف تم ضبط هذه الشحنة 
ال�ى  متوجه�ة  كان�ت  والت�ي 

محافظة كربالء المقدسة”.
 ولفت الفتالوي الى انه “وبعد 
التدقي�ق ف�ي األوراق األصولية, 
تبين ان هذا المنتج غير معروف 
عل�ى  حاصل�ة  غي�ر  والش�ركة 
االج�ازة الصحي�ة و الموافقات 

االصولية وه�ذا مخالف لقانون 
 )89( المرق�م  العام�ة  الصح�ة 
1981 وال�ذي يعتب�ر كل  لس�نة 
انتاج معم�ل غير مجاز فهو غير 

صالح لالستخدام البشري”.
 وبي�ن الفت�الوي ان” الفريق 
المشترك قام بإتالف هذا المنتج 
بواسطة س�حقها بعجلة الشفل 
الصح�ي  الطم�ر  منطق�ة  ف�ي 
ف�ي التاجي�ات بموج�ب محضر 
اتالف اصولي وتم توقيع س�واق 

الش�احنات و ممثل عن الشركة 
صاحب�ة المنت�ج وت�م تصوي�ر 
عملية االتالف لغرض التوثيق “.

واكد الفتالوي ان “فرق الرقابة 
باج�راءات  مس�تمرة  الصحي�ة 
الرقابة الصحي�ة وبالتعاون مع 
جهاز االمن الوطني لكشف مثل 
هذه االس�اليب ف�ي تمرير بعض 
الم�واد المنتهي�ة الصالحي�ة او 
غي�ر مرخصة من اج�ل الحفاظ 
على صحة وأرواح المواطنين “.

   بغداد/المستقبل العراقي

باش�رت ش�ركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية 
اح�دى ش�ركات وزارة والمع�ادن بتجهي�ز دوائر قطاع 
الكهرب�اء بالمحوالت والمقاييس مختلفة الس�عات من 
ضمن العق�ود المبرمة .وقال مدير المركز اإلعالمي في 
وزارة الصناع�ة عب�د الواح�د الش�مري,انه “ تم تجهيز 
مديري�ة توزي�ع كهرب�اء الوس�ط والصدر ب�� )2784( 
محول�ة كهربائية خالل ش�هر تم�وز من الع�ام الحالي 

باإلضاف�ة إلى تجهيز جهات اخ�رى بعدد من المحوالت 
والمقايي�س عل�ى مختلفة س�عاتها واطوارها,وتجهيز 
المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر ب� )1790( محولة 
توزي�ع س�عة )KVA )400 ايضاً “. ولفت الش�مري إلى 
انه “تم تجهيز المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوس�ط 
ب�� )994( باإلضافة  الى تجهيز محول�ة واحدة لصالح 
  MVA)(المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  س�عة
63 , فضال عن تجهيز ش�ركات القطاع الخاص بعدد من 

محوالت التوزيع والمقاييس وبسعات مختلفة.

الصناعة تبارش بتنفيذ عقود جتهيز الكهرباء باملحوالت واملقاييس



فوؤاد ح�سون

هارب�ون نح�و الحري�ة اآلمن�ة، واملرافئ املطمئن�ة، حتى 
وإن س�اروا ع�ى النار، وس�ط جيوب املهربني الوس�طاء، 
الذين ال هم لهم إال قبض دوالراتهم، لقاء العبور لس�واحل 
مجهول�ة، فنهض�ت م�رددة ق�ول أبيها )األديب الس�وري 
س�عد الل�ه ونوس(، الذي ل�م يرتك لها إال وصي�ة مفادها، 
)كث�راً ما حلمن�ا، بأننا س�نرتك لكم زمناً جمي�ًا، ووطناً 
مزدهراً، لكن س�نعرتف ودون حياء أنن�ا هزمنا، ولم نرتك 
إال خراب�ًا، وباداً متداعية(، إنها )ديمه س�عدالله ونوس(، 
إح�دى املهاجرات الصغرات، اىل ب�اد العجائب والحريات! 
الصغرة )ديمه(كانت تعيش حصاراً نفسياً داخل املركب، 
ال�ذي غادر الس�واحل الرتكية، متوجه�اً اىل اليونان ومنها 
اىل أوربا الحض�ارة، والنظافة، والجمال، واألمان، واألخرة 

ه�ي املهمة، لكن ثمة طفلة أخرى ش�اطرتها هواجس�ها، 
املحلقة فوق البحر األبيض املتوس�ط كما كان يسمى، إنها 
العراقي�ة الصغرة )مينا(، الهاربة مع عائلتها املس�يحية، 
م�ن بطش داع�ش اإلرهاب�ي، بع�د إحتال�ه مدينتهم أثر 
مؤام�رة دنيئة، م�ن قبل بعض الساس�ة الخون�ة، فأعلن 
ع�ن فقدان محافظات بأكملها ب�ني ليلة وضحاها، فإزداد 
ع�دد النازح�ني واملهاجري�ن ع�ى الح�دود! العالقون عى 
الح�دود، إم�ا مهج�رون، أو مهاج�رون، هرب�اً من بطش 
العصاب�ات التكفري�ة، التي أس�ات ل�كل يشء، حي وغر 
ح�ي، فاختاروا الغربة، ليجدوا ماذاً آمناً، يقيهم رش القتل 
والس�بي، فالعصفورت�ان )مينا وديمه(، غافيتان وس�ط 
أصاب�ع الوالدي�ن خوفاً من الغ�رق، عى أن رس�ائل القمر 
البعي�د، كان�ت تلج قلب�ي الطفلتني رساً، م�ن خال دمعة 
خوف، أو رعشة برد قارس، تؤجل حركة املراكب املهاجرة، 

فمعان�اة العراقيني ال توصف، بعي�داً عن وطنهم املرسوق، 
فه�م يعان�ون طاملا بلده�م م�ا زال يعاني! إيق�اع بطيء 
وس�ط ظام البحر الهالك، وزمن نائم ال يسترصخ الجثث 
املتهالك�ة، عى صخرة كبرة، بع�د أن لطمتهم أمواج اليم 
الحاقدة، لذلك إس�تاجر الرشاع قلماً رشيفاً، ليصور أحداثاً 
س�تكون أكثر أملاً، ألن صخب الساس�ة الفارغ، لم يجعلهم 
يلتفت�ون له�ذه األقلي�ات، املتعايش�ة م�ع العراقيني منذ 
القدم، وكيف أصبحت حالة أجسادهم لفقدان مدنهم؟ أما 
رصخ�ات بقايا النفس من عائلت�ي )مينا وديمه(، فإنهما 
تناديان وطنهما: هل من نارص من البحر والذل فينرصنا؟ 
أم مغيث يغيثنا من مجانني عرصنا؟ قصة حافلة باإلثارة، 
ألن العالق�ني عى الح�دود اليونانية املقدوني�ة ماحقون، 
م�ن قبل عنف الدواعش، وظلمة البحر، وإهمال الحكومة، 
وعندم�ا يغ�رق مركبهم املهاج�ر، وتنته�ي معركتهم مع 

األمواج، ويخلد الغارقون أسفل قاع البحر، اىل النوم األبدي، 
يخرج الجبناء م�ن أزقتهم السياس�ية الخلفية، ليحدثونا 
عن بطوالتهم الرعن�اء، فخرج املهاجرون بحقيقة مرة أال 
وهي: الفاسد متلون ومخادع، وليس لديه خط أحمر تجاه 
الحي�اة، وعليه ال يهمه، إن وصلت )ديمه ومينا( وغرهن، 
اىل بر األمان أم ال؟ امله�م أوالده آمنون! الحكومة العراقية 
مطالبة وبش�دة، اإللتفات اىل هؤالء املهاجرين، واملهجرين 
والعالقني عى حدود الغربة، لتمد لهم يد العون واملساعدة، 
ألنه�م فقدوا كل يشء، ولم يخرجوا م�ن العراق، إال للهرب 
من جحيم السياسة امليلء بالدم، وهم يف نفس الوقت بدأوا 
ي�رددون: ال للعيش، ال للموت، ولكن نع�م للموت يف مكان 
أخر، ففي بادنا ولدت الضمائر مشوهة وملوثة، والعقول 
للبيع والرشاء، وال مانع لديهم من قتل الحياة، ولكن صرباً 

أيها العراق العظيم، فأنت شمس ال تعرف الغروب أبداً!

بعد فرتة انتظار طويلة رأى قانون األحزاب النور ليمنحنا 
ركي�زة مهمة من ركائ�ز البناء الديمقراطي الذي نس�عى 

إليه منذ سنوات طويلة. 
قانون األحزاب شكل دليا عى ان القوى السياسية قادرة 
عى تج�اوز تقاطعاته�ا فيما ل�و توف�رت إرادة حقيقية 
يف ذل�ك، فهذا القان�ون كما يعرف الجميع ت�م تغييبه منذ 
ال�دورة الربملاني�ة األوىل ع�ام 2005 دون أن تكون هنالك 
توافقات عليه، بل يمكننا القول انه لم تكن هنالك رغبة يف 

ترشيعه من قبل الربملان العراقي يف الدورات  السابقة.
وترشي�ع هذا القانون يؤكد لنا ان طريق اإلصاحات بدأت 
خطواته العملي�ة وأن الربملان العراقي تمكن من إنجاز ما 

وع�د به خاصة وان هذا القانون يش�كل ركيزة مهمة من 
ركائز البناء الديمقراطي وينظم الحياة السياسية ويمنح 
األحزاب العراقية مرشوعيتها أوال، وثانيا يس�عى لصناعة 
مجتم�ع مدن�ي ع�رب تحريمه تس�ليح األح�زاب أو وجود 
تنظيمات عس�كرية أو ش�به عس�كرية لديها مما سيؤثر 
بش�كل كبر جدا عى الوضع األمني يف العراق، وثالثا يمنع 

األحزاب من االرتباط بأية جهة
 خارجية.

وه�ذا يعن�ي أن هذا القان�ون رضوري ج�دا وغيابه هذه 
الفرتة الطويلة أثر كثرا يف العملية السياسية التي أصابتها 
تش�وهات كبرة بس�بب غياب تنظيم العمل الس�يايس يف 

العراق.
له�ذا نجد أن الربملان العراق�ي الذي وضع خطة إصاحات 

بدأ بتنفيذها بش�كل ملموس عرب س�ن وترشيع القوانني 
املهمة ومنها قانون األحزاب الذي ينظم الحياة السياسية 
يف البل�د بالش�كل الصحي�ح وه�ذا يعني أن ع�ى )القوى 
والكتل والتيارات( السياس�ية املوج�ودة يف البلد أن تكون 
جاه�زة ألن تعمل وفق هذا القان�ون وتتكيف معه خاصة 
وإن�ه يف ق�راءة أولية ل�ه يتضح لنا ان ه�ذا القانون يضع 
جميع األح�زاب يف الع�راق تحت إرشاف املفوضي�ة العليا 
لانتخابات وهذا يعن�ي أن العملية الديمقراطية يف العراق 
بدأت تس�ر باالتجاهات الصحيحة لها مم�ا يجعلنا أكثر 
ثق�ة باإلصاحات التي تم طرحها س�واء م�ن قبل رئيس 

الوزراء أو رئيس  الربملان. 
إن ترشي�ع ه�ذا القانون يع�د انتص�ارا لإلرادة الش�عبية 
العراقي�ة التي تمكنت من أن تك�ون قوة ضاغطة باتجاه 

الربمل�ان والحكومة معا من أجل اإلرساع بترشيع القوانني 
املهم�ة، وأيضا خطوة كبرة يف عملي�ة البناء الديمقراطي 
حي�ث ال ديمقراطية ب�ا أحزاب، وال أح�زاب بدون قانون 
ينظ�م عملها وتمويلها وه�ذا ما يجعلنا نق�ول إن اإلرادة 
الشعبية تمكنت من صناعة حدث عراقي إيجابي ستكون 

له تأثرات كبرة يف العملية السياسية يف  العراق.
وهن�ا نجد أن عى القوى السياس�ية أن تتعاطى بإيجابية 
م�ع ه�ذا القانون ال س�يما وإنها صوتت علي�ه من خال 
ممثليها يف الربملان وأول خطوات التعاطي مع هذا القانون 
من قبل القوى السياسية تتمثل بحل تشكياتها العسكرية 
وش�به العسكرية من أجل أن تكون قادرة عى التكيف مع 
القانون والتحول نح�و إصاح منظومتها لتأخذ دورها يف 

الحياة السياسية يف العراق.

اضطراب�ات سياس�ية اس�تثنائية ه�زت والي�ة 
ال�وزراء  الهندي�ة، موط�ن رئي�س  »غوج�رات« 
»نارين�درا م�ودي«، خال األي�ام القليلة األخرة. 
فق�د التف�ت طائف�ة مؤث�رة ونافذة ه�ي طبقة 
»باتيدار« -املش�هورة أيضاً باسم »باتل« العائيل 
ال�ذي يحمل�ه أكثر املنتم�ني إليها- وراء الش�اب 
»هاردي�ك بات�ل« للمطالب�ة بحص�ص محددة يف 
التعليمي�ة،  واملؤسس�ات  الحكومي�ة  الوظائ�ف 
ولكن توقيف »باتل« لفرتة قصرة يف وقت س�ابق 
م�ن األس�بوع كان بمثابة الرشارة التي أش�علت 
االضطراب�ات، األمر الذي ح�دا بالجيش إىل إغاق 
ع�دد من املدن الكبرة. وغن�ي عن البيان أن هذه 

الحركة االحتجاجية تثر قلق »مودي«.
ومعلوم أن لدى الهند تاريخاً طوياً من الطبقات 
والطوائف املحرومة واملستضعفة، وتاريخاً مديداً 
مماثًا م�ن املطالب�ات بقوان�ني وبرامج تضمن 

العدال�ة االجتماعية وتكاف�ؤ الفرص. وقد ضمن 
دس�تور 1950 بش�كل خاص حصصاً للطبقات 
املس�تضعفة )طبق�ات »املنبوذين« الهندوس�ية 
س�ابقاً(، غر أن أفراد طبقة »باتل« ليس�وا أكثر 
الطبق�ات حرمان�اً يف الهند. فأفرادها يش�ّكلون 
قراب�ة 20 يف املئة من س�كان غوج�رات، والعديد 
منه�م رجال أعمال وم�اك أراض ناجحون. كما 
أن املهاجرين منهم يف الواليات املتحدة يشتهرون 
بعمله�م ونجاحه�م يف قط�اع فن�ادق »املوتي�ل« 
بش�كل خاص. وهم يتمتعون بالق�وة والنفوذ يف 
الهند أيضاً حيث قاد أربعة من أبناء هذه الطبقة 
والي�ة غوج�رات، من بينه�م كب�ر وزراء الوالية 

الحايل »أنانديبن باتل«.
وقد كان من املفرتض أن تختفي االحتجاجات من 
قبيل تلك التي وقعت هذا األس�بوع بعد أن تخلت 
الهن�د عن النظ�ام االش�رتاكي واخت�ارت طريق 
التحري�ر االقتص�ادي يف 1991. والجدي�ر بالذكر 
هنا أن أكرب تأيي�د للقوانني والربامج التي تضمن 

تكافؤ الفرص ظه�ر يف أواخر الثمانينيات وأوائل 
التس�عينيات عندما ُمنح ع�دد كبر من الطبقات 
االجتماعية التي كانت محرومة تاريخياً حصصاً 
مهمة يف الوظائ�ف الحكومية. ولذل�ك، فقد كان 
من املفرتض أن يس�اهم فت�ح االقتصاد منذ ذلك 

الوقت يف زيادة الفرص للجميع.
والواق�ع أن غوجرات بش�كل خاص ش�هدت، يف 
عه�د »مودي« وآخرين، نمواً أرسع من املتوس�ط 
الوطني، وبرقمني لحوايل سبع سنوات بني 2004-

2005 و2011-2012، غر أن غضب واحتجاجات 
طائف�ة »باتل« يؤكد أنه م�ا زال ينبغي بذل مزيد 
من الجهود من أجل تكبر حجم الكعكة يف الهند. 
ويب�دو أن »مودي« كان مدركاً له�ذا األمر عندما 
وصل إىل الحكم قبل 15 شهراً بعد 10 سنوات من 
حكومة كانت تركز عى إعادة توزيع الثروة أكثر 
م�ن تركيزها عى تحقيق النمو. بيد أن محاوالته 
لتنمية االقتصاد الهندي وزيادة الفرص، لألسف، 

كانت ضعيفة، وليست جذرية.

تطالعن�ا الصفحة الس�ابعة والع�رشون من فصل ) 
سياس�تنا يف حس�ن الج�وار( لنعوم تشومس�كي يف 
كتاب�ه )كيف ي�دار العال�م(، ويف مع�رض كامه عن 
السياس�ة االمريكي�ة بم�ا ي�يل: » يف الع�ادة، يتقدم 
الجيش لخلق كارث�ة اقتصادية والتي عادة ما تصاغ 
بيد املستش�ارين االمريكيني،لتحيل املش�كلة برمتها  
بع�د ذل�ك الدارة املواطنني. هنا س�تنتفي الحاجة اىل 
السيطرة العسكرية املعلنة او الرصيحة، بسبب توفر 
وسائل اخرى ، كصندوق النقد الدويل )والذي ال يختلف 
كث�را عن البن�ك الدويل ال�ذي يق�رض امواالتضخها 

القوى الصناعية اىل دول العالم الثالث(. 
الصن�دوق  يف�رض  الق�روض،  ه�ذه  مقاب�ل  يف 
)الليربالية( او التحررية وهو نس�ق اقتصادي يجعل 
االقتصاد الوطني منفتحا للسيطرة والتدخل من قبل 
االطراف االجنبية، ترافقه استقطاعات قاسية لحجم 
الخدم�ات املقدمة للناس وغرها. ان هذه االجراءات 

سرتكز الس�لطة والقوة الفاعلة بيد الطبقات الثرية 
واملستثمرين االجانب )ما يدعونه االستقرار( وتعزز 
من طبقتي مجتمع�ات العالم الثالث، طبقة فاحيش 
الثراء )ورشيحة املهنيني الذي�ن يخدمونهم( وطبقة 
الجماه�ر الس�احقة واملس�حوقة«.  يب�دو ان ه�ذا 
التصوي�ر ال يثر الكثر من االس�تغراب ل�دى الزوار 
املنتظمني لاجتماع�ات الدورية التي تردد عى اذاننا 
مصطلح�ات رنانة ولكنه�ا يف الحقيقة ال تتعدى تلك 
الرن�ة. فف�ي الع�ام 2003 وبعد ان ُس�لخت املظاهر 
املدني�ة ) كممتل�كات مادي�ة( من عى وج�ه العراق 
خ�ال  عملي�ة ) Iraqi Freedom( ي�رب صندوق 
النقد الدويل صدره ليعلن اس�تعداده التام ملس�اعدة 
الع�راق يف عملي�ات االعمار والتي تمث�ل تحديا كبرا 
يف اجندة عمل املنظم�ات الدولية. جاء هذا يف خطاب 
)هورس�ت كوهل�ر( املدي�ر االداري لصن�دوق النقد 
ال�دويل يف الرابع والعرشين من ترشي�ن االول 2003، 
وبع�د املقدم�ة اللبقة الت�ي تعاملت م�ع واقع وضع 
الع�راق يف مص�اف الخرائب، ب�دات ته�ل االلتزامات 

الت�ي تحقق ما ورد يف كتاب تشوميس�كي وليس من 
الصعب ع�ى اي مواطن )حقيقي واعتيادي جدا( ان 
يقي�س املس�افة الفاصلة بني اض�واء الخطاب انذاك 
وظلمة الواقع اليوم. فمن االلتزام باصاح العملة اىل 
تقديم املش�ورة لرسم السياس�ة االقتصادية وصوال 
اىل تش�كيل هيئة االستش�ارات والرقابة الدولية التي 
تتغنى بمصطلحات التغير التي تأتي مع سلة االغاثة 
)الشفافية – هنا تركز عى الصناعات االستخراجية 
تحدي�دا- واص�اح االنظم�ة االداري�ة والخصخصة 
وغرها من السياس�ات التي انهكت اذان العراقيني(، 
لك�ن تجدر االش�ارة هن�ا وعى وف�ق ترصيح عضو 
اللجنة املالية النيابية، هيثم الجبوري والذي اوضح ان 
مجموع ايرادات العراق من 2003 وحتى هذه السنة 
بلغ�ت 624 مليار دوالر لم يتع�د املبلغ املرصوف عى 
الخدمات يف مختلف القطاعات نس�بة 3،5 باملئة من 
مجم�ل االموال املرصودة للموازن�ة العراقية واضاف 
ان اموال الديون التي تسدد لنادي باريس وغرها من 

االلتزامات الدولية تصل اىل 150 مليون دوالر. 

تراف�ق الحراك الديبلوم�ايّس املكوكّي، ال�ذي قام بعد 
تواف�ق مجلس األمن ع�ى بياٍن رئ�ايّس يدعم الخّطة 
الجدي�دة للمبعوث الدويلّ س�تيفان ديميس�تورا، مع 
تصعيٍد خطابّي مصدره جه�ات بعينها دون غرها. 
تصعي�ٌد خطابيٌّ أكثر من�ه عس�كرّي، فالحرب تبدو 
اليوم حرب مواقٍع وإرهاٍب متبادل، من دون تحّوالت 

كبرة يف املوازين عى األرض.
ظه�ر التصعيد الخطابّي عى لس�ان رئيس الس�لطة 
الس�ورّية الذي ال يرى فق�ط أّن األزمة ما زالت بعيدة 
ع�ن نهاياتها فحس�ب، بل ال يقّر أص�ًا أّن هناك حاًّ 
سياس�ّياً بني الس�وريني، بل باألحرى مساراً سياسّياً 
إقليم�ّي دويلّ ح�ول  وتفاصي�ل يف س�ياق تف�اوٍض 
اإلرهاب. ويجد هذا الخطاب التصعيدّي االس�تفزازّي 
ص�داه يف خطاب تركّي ح�ول املنطقة اآلمنة أو حول 
تغير العملة، وكذلك يف الخطاب ذي النربة العالية لدى 
الرئيس الفرنيّس. رأس السلطة السورّي يهّدد بتسليم 
حلب ومن ثّم دمش�ق إىل »داع�ش« إذا ما تّم اإلرصار 
عى رحيله، واآلخرون يهّددون بتقس�يم سوريا إذا ما 

ظّل هو نفسه يف الحكم.
هذه ه�ي املعضلة األصع�ب يف الجهد الج�اري حول 
»مجموع�ة االتصال« اإلقليمّية-الدولّية التي اقرتحها 
املبعوث األممّي والتي يبدو أّن الروس يتنّطعون ملهّمة 
تذليل العقبات أمامها بمباركة أمركّية وعى األغلب، 

سعودّية وإيرانّية.
الافت لانتباه يف خطاب الرئيس السورّي هو أّنه من 
الوحيدين دولّياً الذين ال يمّيزون بني من حمل الساح 
دفاعاً ع�ن أهله وبني »داعش« و»النرصة« ومثياتها 
املرتبطة بفكر »القاعدة«، كحركات متطرّفة إرهابّية 
يج�ب توجيه جمي�ع الجهود ملكافحتها، وما يش�ّكل 
أساس أّي حّل سيايّس. فكّل املعارضني، بالنسبة إليه، 
إرهابّيون أو خونة وأدوات إلرسائيل، يجب »التعامل« 

معهم أّوالً، ويقصد عسكرّياً.
ه�ذا التصعيد يقابله تصعيٌد مماثل من بعض أطياف 
املعارضة. بعضها يأتي من تغليب العاطفة من جرّاء 
القص�ف الهمجّي عى مدن غوطة دمش�ق، وبعضها 
اآلخر من التخّوف من فقداٍن وهٍم زرعته بعض الدول 
أّن هذه األطياف املعارضة هي ممّثل الشعب السورّي، 
أي أّنها ستحكم سوريا. آخر مراحل هذا الوهم يمّثلها 
توجيه جهودها كي تقوم بإدارة املنطقة اآلمنة، برغم 

الفشل الكبر الذي شهدته تجربة إدلب.
والافت أيضاً هنا أّن هذه األطراف املعارضة هي أيضاً 
تتحّدث يف خطابها عن معارضة مس�ّلحة دون تمييٍز 
أو ن�أٍي بنفس�ها عن املتطرّف�ني ك�»جبهة النرصة«. 
واألنكى أّنها تفرح النتصارات »داعش« عى املقاتلني 
الكرد وت�رّوج ملقوالت عن تهجٍر عرق�ّي أو مذهبّي، 
بدل تخفيف التش�ّنج وتوثيق ع�رى التواصل واألخّوة 
يف الوط�ن م�ع جميع األك�راد الس�وريني، خاّصة إذا 
م�ا كانت تعترب »داعش« حليفة موضوعّية للس�لطة 

السورّية.
يأتي هذا التصعيد الخطابّي يف حني س�ئم السورّيون، 
مواالًة أو معارضًة أو ما بني املنزلتني، الحرب العبثّية، 
وبات�وا يهربون باآلالف من س�وريا ومن دول الجوار 
فاقدي�ن األمل يف حّل. وجوهر حّل األزمة كان وال يزال 
وس�يبقى وقف الح�رب بالوكالة ع�ى أرضهم. ولكن 
هناك أمورا أخرى ليس�ت تفاصي�ل بل هي جوهرّية. 
فمس�ألة بق�اء الرئيس الس�ورّي يف الس�لطة يف ظّل 
تهدي�ده بمحو الدولة معه ومس�ؤولّيته الش�خصّية 
عن الس�بيل ال�ذي أخذ إليه الباد إش�كالّية جوهرّية. 
ومس�ألة تبعّيت�ه لبعض ال�دول وتبعّية أط�راف من 
املعارضة ل�دوٍل أخرى إش�كالّية جوهرّية. ومس�ألة 
أّن املجتمع ذا األغلبّية الش�بابّية قد قام ألّن سياسات 
السلطة القائمة ألغت كرامتهم باإلضافة إىل حرّياتهم 
هي أيضاً إشكالّية جوهرّية. ومسألة أّن الباد تدّمرت 
وسيكون من الصعب إعادة إعمارها يف النفوس أكثر 

منه يف املباني إشكالّية جوهرّية.
كان رأس الس�لطة محّقاً يف أم�ٍر واحد: إّن الدفاع عن 
الوط�ن ال يكون فق�ط بحمل البندقّية، وإّن الش�عب 
الس�ورّي أغلبه موّحد، وأّنه يعي بدّقة مس�ؤولّية كّل 
طرف، ومن يتبع لدوٍل ومن بقي يحافظ عى كرامته 
ويريد صون ب�اده من إرسائيل كما من املتطرّفني... 
ولكن لي�س من هؤالء فقط بل من الذي أخذ الباد إىل 
ر. الشعب ال يخطئ باألولوّيات،  حلٍّ أمنّي مجنون مدمِّ

ويعرف حجم التحديات القائمة.
التف�اوض ليس حواراً. والحّل الس�يايّس الس�وري - 
السورّي يتطلّب مواجهة اإلشكالّيات الجوهرّية وعرَب 

الكثر من التفاصيل.

املفاوضات السورية: 
اجلوهر والتفاصيل
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 عروبة النجار

 آمال ابراهيمدهيراج نيار



تعت�رف بأنه�ا لم تحق�ق النجاح ف�ي مجال 
نيلل�ي وش�يريهان حققت�ا  وأن  الفوازي�ر، 
مكان�ة في هذا المجال م�ن الصعب أن تصل 
إليه�ا فنانة أخرى... ش�يرين رض�ا تتحدث 
عن أعماله�ا الفنية، ورأيها ف�ي نيللي كريم 
وأحمد الفيشاوي ويسرا، وتكشف عن شكل 
عالقتها بطليقها عمرو دياب، وابنتهما نور، 
وموقفه�ا من الزواج مرة أخرى، ورأيها في 
محمد حماقي وراغب عالمة وأنغام وشيرين 

عبدالوهاب.
- كي�ف كان�ت ردود األفعال على مسلس�لك 

األخير »العهد«؟
معظ�م ردود األفع�ال الت�ي جاءتن�ي كانت 
إيجابية، فالجمهور كان متش�وقاً لمشاهدة 
عم�ل درامي يحم�ل فكرة جدي�دة ومختلفة 
ع�ن نوعية األعمال التي اعتادوا عليها طوال 
األع�وام الماضية، ودائماً ما تجذب القصص 
والشخصيات الغريبة المشاهدين، خصوصاً 

في شهر رمضان.
وقب�ل أن يع�رض العمل على الشاش�ة كنت 
واثق�ة م�ن أن�ه س�ينال إعج�اب الجمه�ور 
ويحقق نجاحاً ضخماً، بسبب اختالف قصته 
وتفرده�ا، باإلضاف�ة إل�ى المجه�ود الكبير 
الذي بذله فريق العمل، بداية من الس�يناريو 
الجيد للمؤلف محمد أمي�ن راضي واإلخراج 

المميز لخالد مرع�ي، إلى جانب االهتمام بكل 
التفاصيل األخرى، ومنها المالبس والماكياج 
والديك�ور واإلض�اءة حت�ى يخ�رج بالش�كل 

المناسب كما ظهر للجمهور.
- ترّدد حدوث مش�اكل بين بطالت العمل على 
ترتيب األسماء في المقدمة، مما جعل صناعه 
يحلّ�ون األزمة بتغيير المقدم�ة مع كل حلقة 

ووضع األسماء وفق الظهور، ما صحة ذلك؟
لم يح�دث أي خالف ح�ول هذا األم�ر إطالقاً، 
وهذه الفك�رة وضعها المخرج من دون تدخل 
أي فن�ان أو فنان�ة، ونال�ت إعجاب�ي ألنها من 
األفكار الجديدة، خصوصاً أنه اس�تخدمها في 
نهاي�ة المسلس�ل وجعل المقدم�ة ال تضم أي 
أس�ماء، واكتف�ى بوضع أس�ماء كل العاملين 

وراء الكاميرا.
- ه�ل تري�ن أن »العه�د« اس�تطاع أن ينافس 

باقي األعمال الدرامية في رمضان؟
حاف�اًل  يك�ون  م�ا  دائم�اً  رمض�ان  ش�هر 
بالمسلسالت، والمنافس�ة تكون قوية نتيجة 
الك�م الكبي�ر م�ن األعم�ال المعروض�ة، لكن 
قياس نسب المش�اهدة اليوم أصبح ال يتوقف 
على أع�داد متابعي القن�وات الفضائية فقط، 
وإنما هناك وس�ائل أخ�رى ال بد من أن توضع 
في االعتبار، وه�ي اإلنترنت ويوتيوب، ولذلك 
أصبحت مش�اهدة أكثر م�ن عمل درامي اليوم 
أسهل وأسرع، ما جعل العديد من المسلسالت 
تحق�ق النجاح الضخم في موس�م واحد، ولن 

أنحاز الى مسلسلي، لكنني أرى أن 
»العهد« كان منافساً شرساً، 

ودخل السباق بكل قوة.
- وم�ا رأيك في مش�اركة المطربي�ن بأعمال 
درامية مثل شيرين عبدالوهاب وهيفاء وهبي 

وحمادة هالل؟
ش�يء إيجابي ويصب في مصلحة المش�اهد، 
وطالم�ا يمتلكون الموهبة فال يوجد مانع من 
دخولهم مجال التمثيل، وأعتبر نفس�ي واحدة 
من جمهور شيرين عبدالوهاب، وهي مطربة 
لديها قاع�دة جماهيرية ضخمة وإحساس�ها 
عال، وهذا يظهر ف�ي أغنياتها، ومن حقها أن 

تخوض التجربة.
أما هيف�اء وهبي وحمادة هالل فهذه ليس�ت 
الم�رة األول�ى الت�ي يمّث�الن فيها، ب�ل خاضا 
التجربة م�راراً وحققا نجاح�اً باهراً، وصنعا 
لنفس�يهما جمهوراً جديداً م�ن خالل التمثيل، 
فلس�ت ض�د أن يمث�ل المط�رب، ب�ل أؤيد كل 

األفكار طالما تنشأ على أسس صحيحة.
- تعاون�ت م�ع العدي�د م�ن الفناني�ن خ�الل 
مش�وارك الفني، لكن ه�ل هناك نجوم ما زلت 

تتمنين العمل معهم؟
أفخر دائماً بأنن�ي عملت مع نجوم كبار خالل 
مش�واري، وأبرزهم الراحل أحم�د زكي الذي 
تعاون�ت معه في فيلمين، هما »حس�ن اللول« 
و»نزوة«، وأتذكر حتى اآلن األوقات والمواقف 
التي جمع�ت بيننا، وهي من أجم�ل اللحظات 
في حيات�ي، وال يزال هناك نجوم آخرون أحب 
العمل معهم، وأبرزه�م الزعيم عادل إمام ألن 
الوقوف أمامه يضيف إل�ى أي فنان ويزيد من 

خبراته.
مش�اريعك  س�تختارين  كي�ف   -

السينمائية الجديدة؟
ع�رض عليَّ العديد م�ن الس�يناريوات، لكنني 
حتى اآلن لم أحس�م قراري بالنسبة إلى العمل 
الذي سأشارك فيه، وال أريد التسرع في اختيار 
فيلم�ي الجدي�د، ألنني اعت�دت التدقيق في كل 
خط�وة جدي�دة، فال أق�دم عمالً فني�اً من أجل 
االنتش�ار فقط، وه�ذا هو مبدئي الذي أس�ير 

عليه.
- فيلم�ك األخي�ر »خ�ارج الخدمة« م�ع أحمد 
الفيش�اوي حّق�ق نجاح�اً كبي�راً، ه�ل كن�ت 

تتوقعين ذلك؟
كن�ت أراهن على ه�ذا الفيل�م، وبالفعل حقق 
توقعاتي ب�ل فاق ما كنت أتوقع�ه، وجاء ذلك 
ألن الجمه�ور تعايش مع أبطاله وش�عر بأنه 

قريب منهم.
وق�د تعاط�ف معه�م ف�ي بع�ض األحي�ان، 
ووصلتني ردود أفعال عدة على الفيلم، أغربها 
كان من أحد األشخاص الذي أكد لي أنه شاهد 
الفيل�م أكثر من خم�س مرات، وف�ي كل مرة 
يبك�ي ويتألم من تورط األبط�ال بالمخدرات، 
وحدث هذا االرتباط ألن الفيلم يعبر عن الواقع 

الذي نعيشه بكل صدقية.
- وم�ا رأيك ب�أداء نيللي كريم عندما جس�دت 
»تح�ت  مسلس�ل  ف�ي  المدمن�ة  ش�خصية 

السيطرة«؟
نيلل�ي ممثل�ة رائعة وتمتل�ك إمكاني�ات فنية 
ضخمة، ما يجعلها ق�ادرة على تقديم أي دور 
بش�كل مميز، وفي األعوام األخيرة استطاعت 
أن تحق�ق نجاح�اً ضخم�اً من خ�الل أعمالها 
الدرامية، ومن خالل مشاهدتي لبعض حلقات 

العم�ل أرى أنه�ا تمي�زت ف�ي تجس�يدها تلك 
الشخصية.

- متى يمكن أن تقرري االعتزال؟
عش�قي للتمثيل ال حدود له، فال يمكن أن أترك 
تلك المهنة ط�وال حياتي، ربما أغيب لفترة أو 
أبتعد ألس�باب معين�ة، لكن فك�رة االعتزال ال 
تراودن�ي أبداً، وعندما غبت لفترة كان ذلك من 
أجل تربية ابنتي، رغم أنني كنت ألعب بطوالت 
س�ينمائية في ذل�ك الوقت، لكنن�ي وجدت أن 
ابنتي تحتاج إلّي أكثر من الفن، وعندما كبرت 
واطمأننت إليها، عدت مجدداً لعش�قي الذي ال 
ينته�ي، وأعتقد أنني ل�ن أبتعد عنه مرة أخرى 

على األقل في الفترة الحالية.
- وم�اذا تعلمت م�ن والدك محم�ود رضا في 

المجال الفني؟
بدأت أس�افر مع فرقة رضا منذ أن كان عمري 
خمس سنوات، وزرنا دوالً كثيرة في إفريقيا، 
م�ا جعلن�ي أكتس�ب خب�رات كثيرة ف�ي عمر 
مبك�ر، كم�ا كنت أح�ب مش�اهدة الفرقة في 
أوقات التدريب وأقوم بتقليدهم في الرقصات، 
فعش�قت الف�ن وارتبطت ب�ه من�ذ طفولتي، 
وعمل�ت كعضو ف�ي الفرقة في س�ن الرابعة 
عش�رة، كل ذلك أكس�بني ثقة بالنفس وخبرة 
وحب�اً للف�ن واإلبداع، إل�ى جان�ب توجيهات 
والدي التي أفادتني كثيراً في مشواري الفني.

- هل يمك�ن أن تكرري تجربة تقديم الفوازير 
مرة أخرى؟

قّدمت م�ن قبل فوازير »فنون« في عام 1989 
م�ع المط�رب مدحت صال�ح وإخ�راج فهمي 
عبدالحمي�د، لكنن�ي ل�م أفك�ر في تك�رار تلك 
التجرب�ة، ألنه�ا كانت ش�ديدة اإلره�اق، فأنا 
لست راقصة أو فنانة استعراضية، ولم أتدرب 
على الرقص بش�كل كبير حتى أستطيع تحمل 
المجه�ود البدن�ي الناتج من االس�تعراضات، 
باإلضافة إلى أن صوتي ال يصلح للغناء، ولذلك 
أعترف بأنن�ي لم أحقق النجاح ف�ي الفوازير، 
وبالنس�بة إل�ي ه�ي تجربة م�ن المس�تحيل 

تكرارها.
- ما شكل العالقة بينك وبين ابنتك نور؟

عالقتن�ا أكثر م�ن جيدة، فهي ابنت�ي الوحيدة 
وعش�قي األبدي، ومن دونه�ا ال طعم للحياة، 
ورغم أنها تعيش اآلن مع والدها عمرو دياب، 
لكنن�ي على تواص�ل دائم معه�ا، وال يمكن أن 
يم�ر يوم من دون أن أتصل بها، وأتحدث معها 
في مختلف األمور، وه�ي أيضاً تحكي لي عن 
كل م�ا يدور في حياتها، فنح�ن أصدقاء وهذا 

هو سر نجاح عالقتنا.
- وما ش�كل العالقة بين�ك وبين طليقك عمرو 

دياب؟
عالقتنا جيدة ولم تنقطع منذ انفصالنا، فنحن 
صديق�ان وال يوج�د أي خالف�ات أو مش�اكل 
بيننا، وعلى تواصل دائم لالطمئنان إلى بعضنا 
بعضاً، كما أن عالقتي جيدة جداً بزوجته زينة 

وباقي أبنائه أشقاء ابنتي.

�

أعلن�ت النجمة الللبناني�ة، هيفاء 
وهبي، عن تاييده�ا  للمظاهرات 
الت�ى خرجت مس�اء الس�بت فى 
ساحة الش�هداء ببيروت، لتطالب 
بمحاسبة المسئوليين ووجود حل 
ألزمة القمامة التى انتشرت هناك 

تحت شعار "طلعت ريحتكم".
هيفاء نشرت عبر حسابها الخاص 
عل انس�تغرام صورة للمظاهرات 
وعلقت قائلة: "حان الوقت لفعل 

ما هو أفضل للبنان"..

   بيروت: أطلقت النجمة العالمية بيونسي مجموعة صورها 
الجديدة من عطلتها مع عائلتها في جزر المحيط الهادئ عبر 
حس�ابها الش�خصي على "إنس�تغرام"، حيث ظهرت بش�عٍر 
عبث�ي ووجٍه طبيع�ي بدون تبّرج، باس�تثناء ص�ورة واحدة 
وضعت فيها أحمر الشفاه الداكن غير اللّماع تم التقاطها من 
بعي�د وظهرت فيها بوجه البطة )Duck Face( في الجيب إلى 

جانب زوجها جاي زي.
هذا وتضمنت مجموعة الصور مغامرات بيونسي البالغة من 
العمر 33 س�نة وهي تقفز ف�ي المياه، كما تظهر بصورة مع 
ابنتها Blue Ivy البالغة من العمر 3 سنوات، علماً أنها قصدت 
إظهار تفاصيل جس�مها في لباس الس�باحة لتنفي ما ُيشاع 

عن حملها مجدداً.

هل ترتدي شكران مرجتى العباية البدوية يف رمضان؟
نشرت النجمة السورية شكران مرتجى على صفحتها الخاصة عبر الفايسبوك، صورة شخصية 
لها وهي ترتدي الزّي البدوي، حيث نالت الصورة إستحس�ان وإعجاب متابعيها، باإلضافة إلى 
الكثير من التساؤل عّما إذا كانت هذه الصورة من عمل درامي جديد يجري التحضير له للموسم 

الدرامي الرمضاني المقبل 2016.
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سفرية العراق  تنحت يف الصخر
  برغ�م االحباط�ات وكل تل�ك المعان�اة ف�ال زال الفن�ان 
فؤاد ذن�ون مدير الفرقة الوطنية للفنون الش�عبية يعوم 
ض�د التيارات وق�د وصل ب�ه االمر ان ينحت ف�ي الصخر 
عل�ى طري�ق ديمومة بق�اء الفرق�ة للتواصل ف�ي تقديم 
فعالياتها التي ش�هدت س�ابقا نجاح�ات منقطعة النظير 
وذل�ك من خ�الل مش�اركتها الفنية  في جمي�ع  المحافل 
العربي�ة والعالمية منذ بداية الس�بعينات وحت�ى اليوم .. 

ولتكون ابدا رافدا مهما من روافد الثقافة والفن واالبداع 
و )س�فيرة للع�راق( كونه�ا الوج�ه الحضاري المش�رق 
لبل�د اس�مه العراق.وهنا البد من االش�ارة ال�ى ان كل ما 
حققته الفرقة وما زالت تحققه على المستويين المحلي 
والخارج�ي  يعود الفضل لمديره�ا الفنان والمخرج فؤاد 
ذن�ون والى تل�ك الريادي�ة الفنانة المدربة هن�اء عبد الله 
والى كل تلك الكوادر التي تعاقبت على ادامة كل ذلك الفن 

الجميل واالصيل والذي يعكس كل اطياف الشعب العراقي 
من الش�مال الى الجنوب..لكن هذه الفرقة كانت وال تزال 
تبحر في وجه التيارات والمعوقات وما اكثرها .. وخاصة 
اذا ما علمنا ان البلد قد مر بمراحل ال يحسد عليها .. حتى 
وص�ل االمر بالفرقة ان تكون وعند احيان كثيرة عند ذلك 
الفقر المدقع والذي س�اهم في تسرب وتشتت الكثير من 
الطاقات االبداعية بحثا عن قوتها ولقمة عيش�ها بس�بب 

ت�ردي مواردها وحت�ى رواتبها .واليوم تس�تمر المعاناة 
الن البلد بات يمر بحالة من التقش�ف والتي ادت الى قطع 
الموارد طوال اشهر والتي اثرت بشكل واضح على رواتب 
الفرقة .. والجدير باالش�ارة واالش�ادة ان اعضاء الفرقة 
كان�وا عن�د مس�ؤولياتهم التاريخي�ة حيث انه�م الزالوا 
مس�تمرين في تواصلهم التدريبي .. وتل�ك والله تضحية 
كبي�رة م�ا بعده�ا تضحي�ة .. علما ب�ان اع�ادة رواتبهم 

ستس�تمر لفت�رة وطوال حالة التقش�ف !!.وال�ذي نأمله 
م�ن وزارة الثقاف�ة ان تاخذ بنظر االعتب�ار والتقدير مثل 
تل�ك التضحية الوطنية  وتعمل على ايجاد  مخرج قانوني 
لص�رف الرواتب والم�وارد  للفرقة لتس�تمر نش�اطاتها 
وعروضها ومش�اركاتها في المهرجانات  كي تبقى راية 
العراق مرفرفة فوق هام الشعوب االخرى وتحت عنوان : 

)بغداد والشعراء والصور( !!  

ابتعدت الممثلة س�مية الخش�اب، لفترٍة وجيزة ألسباب 
خاصة جّداً، ولكّنها عادت من جديد وهذه المرة عودتها 
ليست فقط في الدراما، ولكن أيضاً في السينما من خالل 
فيلم "الليلة الكبيرة" الذي تش�ارك في بطولته إلى جانب 
عدد كبير من الفنانين، وعن هذه التجربة وتفاصيل أخرى 

تتحدث سمية في الحوار التالي.
في البداية ما هو الس�ر وراء اختيارك للمشاركة في   •

"الليلة الكبيرة"؟
الفيل�م ثقي�ل فنياً، وهو م�ا يجعلن�ي أتوّقع له 
النج�اح، باإلضافة إل�ى حماس�تي للعمل مع 
المخرج س�امح عبد العزي�ز والمؤلف أحمد 

عبد الله فكان العمل ممتعاً جداً.
تقومين من خالل الفيلم بش�خصية فتاة   •
تعمل في الس�يرك فما ه�ي الصعوبة التي 

واجهتها أثناء التصوير؟
بالتأكيد الشخصية كانت جديدة بالنسبة 
إلّي، وأعترف بأّن أغلب مشاهدي صعبة 
وكانت تحتاج لتدريب لكن هناك مشهد 
كان م�ن المفت�رض أن يرم�ي محمد 
لطفي السكاكين علي، وهو ما تطلب 
تدريب�اً لم�دة ش�هرين، وبالرغم من 
أنن�ي كن�ت واثقة بلطفي ج�ّداً، كان 
األمر مرعب�ًا ألّن أي خطأ قد يعّرض 

حياتي للخطر، ولكّنني كنت حذرة، والحمد لله فالمخرج سامح 
عبد العزيز كان منبهراً بصمودي وأّنني لم أتحرك حركة واحدة 

في هذا المشهد، فعلّق على ذلك وقال لي "إنِت جبارة".
•ب�دأِت بالس�ينما كبطل�ة مطلقة، لم�اذا أغلب تجارب�ك حالياً 

بطولة جماعية؟
ليس هناك عيب في أن أعمل في فيلم جماعي كل أبطاله نجوم، 
خاصة أّنني أعجبت بقضية الفيلم وجذبتني قّصته، وليس لدي 

قلق على اإلطالق من أّنه قائم على البطولة الجماعية.
•يت�ردد أن مسلس�ل "ي�ا انا ي�ا انتي" م�ن فكرتك م�ا حقيقة 

األمر؟
المسلس�ل بالفعل فكرتي، وذهبت بها إلى المنتجة مي س�ليم 
وعرضته�ا عليها، وهي أعجبت بالفكرة، وبعد موافقة الفنانة 
فيف�ي عب�ده على المش�اركة ف�ي البطول�ة، اجتمعن�ا وقرأنا 

"الفاتحة"، على أننا سنعمل معاً.
•ألم تتخوفي من تقديم شخصية نصابة؟

عل�ى العكس، وأعترف بأّنني أتقنت الدور جداً خاصة أن مؤلف 
العم�ل فتحي الجندي كتبه بش�كل س�لس ومتمي�ز وبطريقة 

محترفة جعلت الجمهور ينتظر الحلقات بشغف.
•البع�ض ي�رى أن العم�ل لم يحق�ق النجاح ال�ذي حققه "كيد 

النساء"؟
على اإلطالق، فالعمل حقق أعلى نس�بة مشاهدة، بين األعمال 
التي كانت تنافس�ه في رمضان الماض�ي، ونجاحه فاق نجاح 

"كيد النسا".

شريين رضا: ابنتي تعيش مع والدها عمرو دياب وعالقتي جيدة بزوجته
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حمد العماني موهبة خاصة، هادئ المالمح، 
رزين في األداء التمثيلي، ويمتلك من الثقافة 
الكثي�ر، م�ا أّهله ليك�ون متميزاً ع�ن غيره. 
ينتقي أدواره بعناية، حتى لو كلفه األمر قلة 

الظهور على الشاشة.
ي�رى أن النجومي�ة ليس�ت بتك�رار الوجوه 
ويعشق رؤية االشتياق في عيون جمهوره، 
بصرف النظر عن المدخول المادي. يمش�ي 
عل�ى الني�ة عل�ى ح�د قول�ه، مغام�ر لكنه 
عقالن�ي، حض�وره قليل وال يق�دم أكثر من 
عمل ف�ي الع�ام، لكن�ه اقتحم أخيراً س�وق 

اإلنتاج المسرحي.
يط�ل عل�ى جمه�وره ه�ذا العام م�ن خالل 
مسلس�ل »الن�ور« وه�و عري�س جدي�د في 
الوس�ط الفني حيث عقد قرانه قبل رمضان 
الفائت على فتاة من خارج الوس�ط. في هذا 

الحوار قال العماني الكثير بثقة واضحة...
- نبدأ من آخر أعمالك؟

ش�اركت في بطولة مسلسل »النور«، تأليف 
حم�د بدر وإخراج جمع�ان الرويعي في أول 
تعاون فني معه، والعمل من انتاج المجموعة 
الفني�ة، وُع�رض عل�ى شاش�ة الفضائيات 
ف�ي رمض�ان وبع�ده، ينضم المسلس�ل إلى 
نوعية األعمال االجتماعية التش�ويقية التي 
تجذب المشاهد منذ الوهلة األولى، وهو من 

األعمال التي راهنت على نجاحها.
- لم تقدم عمالً غيره كعادتك...

كان من المفترض أن أش�ارك في مسلس�ل 
يحم�ل عن�وان »عن�اق الم�اء« أم�ام الفنان 
الكبي�ر س�عد الف�رج، لكن�ه تأج�ل لظروف 
خاصة بالجهة االنتاجية، إنما عموماً اعتدت 
أن أطل في كل موس�م رمضاني بعمل واحد 
فقط، وال أحب أن أحرق نفسي، وهذا الكالم 
لي�س غروراً بل نتاج ثق�ة في قدراتي بحيث 

أفّضل رؤية االشتياق في عيون جمهوري.
- ألم تخش أن يؤثر هذا في حجم انتش�ارك، 
خصوص�اً مع منافس�ة الكثير م�ن الوجوه 

الجديدة؟
إذا كان االنتشار أو تحقيق النجومية من هذا 
المنطلق فأنا في غنى عنه، ال أحب أن أحرق 
نفسي في ثالثة أعمال أو أربعة وينجح واحد 
فقط بينها. فعلى س�بيل المثال، نجاحي في 
مسلس�ل »ام البنات« رغ�م أن ظهوري فيه 
كان م�ن خ�الل 11 حلقة فق�ط، كان مميزاً 

وأحدث نقلة نوعية في مشواري الفني. 
- تش�ارك ف�ي عمل واحد ط�وال العام، ماذا 
عن باقي أيام الس�نة وهل لديك مصدر رزق 

آخر؟
إلى كون�ي ممثالً، أنا العب كيك بوكس�ينغ، 
أنش�غل بممارسة هذه الرياضة طوال العام، 

باإلضاف�ة إل�ى تحضي�ري عم�اًل مس�رحياً 
أخيراً، فهو أخذ من وقتي الكثير حتى يخرج 

بشكل مبهر.
- من يعجبك من الفنانين الشباب الموجودين 

على الساحة؟
ال استطيع ذكر اس�م دون اآلخر، لكن األهم 
من ذلك أنني أرى الممثلين الشبان يتفوقون 
على البنات وهم أكثر اجتهاداً منهن رغم أن 
أغل�ب القضاي�ا المطروحة ف�ي الدراما هي 

قضايا نسائية.
- ساهمت مشاركاتك والفنانة سعاد عبدالله 

في انتشارك، أين أنت اآلن من أعمالها؟
أن�ا موج�ود، لك�ن عموم�اً ال�ورق هو من 

يناديني، وليس معنى كالمي أنني كبرت على 
هؤالء النجوم الكبار، إنما أهم شيء بالنسبة 
إل�ي الدور، يناس�بني أم ال، و»أم طالل« على 
رأس�ي ول�م تقصر مع�ي أب�داً وعالقتي بها 
جي�دة، لكنني ال أعمل في مكان ليس مكاني 
مهم�ا كانت اإلغراءات. لقد عاهدت نفس�ي 
بأال أك�رر أدواري، وأبحث دائم�اً عن الجديد 

والحاالت المختلفة للشخوص الدرامية.
- شهد العام الماضي أولى تجاربك االنتاجية 
من خالل مسرحية »بياع الجرائد«، ماذا عن 

أصداء هذه الخطوة؟
كانت خط�وة ايجابي�ة، والقت استحس�اناً 
كبيراً من الناس، وسافرت بالعمل إلى الكثير 
من الدول الخليجية األخرى، ألنني استطعت 
تقديم نوع مختلف من المس�رح كسبت من 
خالل�ه ثقة الجمهور. وأع�د الجمهور بأنهم 
س�يجدون المزي�د من األف�كار الجديدة غير 

المألوفة.
- م�ن كان ل�ه الفضل في صناع�ة نجومية 

حمد العماني؟
بالتأكيد المنتج باس�م عب�د األمير، فهو أحد 
أهم المس�اهمين في صناع�ة نجومية حمد 
العمان�ي، وكذل�ك المخرجان محم�د دحام 
الشمري وعلي العلي، لكن هذا ال يمنع من أن 

موهبتي هي التي فرضتني على الساحة.
تأرج�ح  يعان�ي  الفن�ي  الوس�ط  لك�ن   -
النجومية؟ فما سبب ذلك من وجهة نظرك؟

على الفنان أن يتمت�ع بثقافة االختيار ألنها 
وحدها التي تساهم في استمراره او عدمه، 
لك�نَّ هناك ممثلين كث�راً ال يقرأون. فأحياناً 
تك�ون ق�درات الممث�ل جب�ارة، لك�ن الدور 

ضعيف فال يضيف إليه شيئاً.
ه�ل يكف�ي عمل واحد ف�ي الس�نة تطلعات 

حمد العماني؟
دخل�ت بي�وت الن�اس م�ن خ�الل شاش�ة 
التلفزي�ون غي�ر مب�اٍل بأج�ر ألنن�ي أهوى 

التمثيل وال ألهث وراء المال.

نش�رت الفنانة اللبنانية نجوى كرم 
فيديو مضحك لمحاوالتها المتعددة 
لتس�جيل فيديو إعالني لمسابقة 
ت�روج لرحلتها م�ع النجوم التي 
الفني يوس�ف  المنتج  ينظمه�ا 
ح�رب وتصور لصال�ح محطة 
MBC عل�ى طريق�ة تلفزيون 

الواقع.
بيروت: تس�تعد الفنانة اللبنانية نجوى 
 Stars on" كرم للمش�اركة ف�ي رحل�ة
المقب�ل،  أكتوب�ر  ش�هر  ف�ي   "Board
ونشرت بهذه المناس�بة فيديو "أخطاء 
محاوالته�ا  كوالي�س  م�ن  وعث�رات" 
إعالن�ي  فيدي�و  لتس�جيل  المتع�ددة 

لمس�ابقة ت�روج لرحلتها م�ع النجوم، 
والت�ي ينظمه�ا المنت�ج الفني يوس�ف 
حرب وتصور لصالح محطة MBC على 

طريقة تلفزيون الواقع.
 المس�ابقة عبارة عن وس�م ينش�ر من 
خالل�ه معجبيه�ا فيديو مدت�ه 30 ثانية 

لموال سيد الرجال.

�

القاه�رة: إختارت إدارة مهرجان اإلس�كندرية الس�ينمائي 
لدول حوض البحر المتوسط الفنانة إلهام شاهين لتترأس 
لجن�ة تحكيم المس�ابقة الرس�مية للمهرجان. وس�تنطلق 
ه�ذه ال�دورة التي تحمل اس�م الفن�ان محمود ياس�ين في 
اإلس�كندرية خالل الفت�رة من 2 وحتى 8 س�بتمبر)أيلول( 

المقبل بمشاركة أكثر من 20 دولة.
هذا وس�تترأس "ش�اهين" لجن�ة التحكيم الت�ي تضم في 
عضويته�ا المخ�رج المغربي حس�ن بن جل�ون، والمخرج 
التونسي نجيب بلقاضي وعدد من صناع السينما العالميين. 
علماً أنها س�تبدأ فور عودتها من المهرجان تصوير األيام 
األخي�رة في فيلمها الجديد "يوم للس�تات" مع المخرجة 

كاملة أبو ذكرى.

بعدما اش�تهر بأدوار األكشن وحقق من خاللها نجاحات كثيرة، يسعى النجم 
أحم�د الس�قا إلى التمرد على ه�ذه النوعية، وتقديم عم�ل كوميدي من خالل 
فيلمه الجديد »ش�مس وقمر« الذي يتع�اون فيه مع المخرج رامي إمام، حيث 

يعقدان العديد من جلسات التحضير للفيلم استعداداً لتصويره خالل أيام.
 ويخت�ار رامي إمام، نجل »الزعي�م« عادل إمام، حالياً باقي أبط�ال الفيلم، وكان 
الس�قا ق�د قرر التركيز على الس�ينما في ه�ذه الفترة، بعدما قدم مسلس�ل »ذهاب 

وعودة« في رمضان الماضي.
 يذكر أن أحمد الس�قا كان أمضى إجازة في الس�احل الشمالي قبل أن يبدأ التحضير 
للفيلم، وكان برفقته في تلك اإلجازة عدد من النجوم، منهم: 
عمرو دياب وأحمد رزق ومحمد إمام وصالح عبدالله 

وشريف منير.

غادة عادل: تامر حسني ليس أنانيًا
 

فوجئت النجمة غادة عادل ببعض األخبار التي ترّدد أن دورها في فيلم »أهواك«، 
مع تامر حسني، هو دور صغير وغير مؤثر في األحداث، حيث يستأثر تامر 

بمعظم مش�اهد الفيلم، وهو ما نفته غادة قائلة: »تامر ليس من النجوم 
األنانيين الذين يحبون أن يمألوا الشاش�ة وحدهم، بالعكس هو يهتم 

كثي�راً بكل األدوار األخرى، وأنا س�عيدة بتعاونن�ا. أما الكالم على 
مساحة دوري ومدى تأثيره، فلن أرد عليه، وإنما سأترك الفيلم 

نفسه يرد عند عرضه قريباً«.

سفرية العراق  تنحت يف الصخر
  برغ�م االحباط�ات وكل تل�ك المعان�اة ف�ال زال الفن�ان 
فؤاد ذن�ون مدير الفرقة الوطنية للفنون الش�عبية يعوم 
ض�د التيارات وق�د وصل ب�ه االمر ان ينحت ف�ي الصخر 
عل�ى طري�ق ديمومة بق�اء الفرق�ة للتواصل ف�ي تقديم 
فعالياتها التي ش�هدت س�ابقا نجاح�ات منقطعة النظير 
وذل�ك من خ�الل مش�اركتها الفنية  في جمي�ع  المحافل 
العربي�ة والعالمية منذ بداية الس�بعينات وحت�ى اليوم .. 

ولتكون ابدا رافدا مهما من روافد الثقافة والفن واالبداع 
و )س�فيرة للع�راق( كونه�ا الوج�ه الحضاري المش�رق 
لبل�د اس�مه العراق.وهنا البد من االش�ارة ال�ى ان كل ما 
حققته الفرقة وما زالت تحققه على المستويين المحلي 
والخارج�ي  يعود الفضل لمديره�ا الفنان والمخرج فؤاد 
ذن�ون والى تل�ك الريادي�ة الفنانة المدربة هن�اء عبد الله 
والى كل تلك الكوادر التي تعاقبت على ادامة كل ذلك الفن 

الجميل واالصيل والذي يعكس كل اطياف الشعب العراقي 
من الش�مال الى الجنوب..لكن هذه الفرقة كانت وال تزال 
تبحر في وجه التيارات والمعوقات وما اكثرها .. وخاصة 
اذا ما علمنا ان البلد قد مر بمراحل ال يحسد عليها .. حتى 
وص�ل االمر بالفرقة ان تكون وعند احيان كثيرة عند ذلك 
الفقر المدقع والذي س�اهم في تسرب وتشتت الكثير من 
الطاقات االبداعية بحثا عن قوتها ولقمة عيش�ها بس�بب 

ت�ردي مواردها وحت�ى رواتبها .واليوم تس�تمر المعاناة 
الن البلد بات يمر بحالة من التقش�ف والتي ادت الى قطع 
الموارد طوال اشهر والتي اثرت بشكل واضح على رواتب 
الفرقة .. والجدير باالش�ارة واالش�ادة ان اعضاء الفرقة 
كان�وا عن�د مس�ؤولياتهم التاريخي�ة حيث انه�م الزالوا 
مس�تمرين في تواصلهم التدريبي .. وتل�ك والله تضحية 
كبي�رة م�ا بعده�ا تضحي�ة .. علما ب�ان اع�ادة رواتبهم 

ستس�تمر لفت�رة وطوال حالة التقش�ف !!.وال�ذي نأمله 
م�ن وزارة الثقاف�ة ان تاخذ بنظر االعتب�ار والتقدير مثل 
تل�ك التضحية الوطنية  وتعمل على ايجاد  مخرج قانوني 
لص�رف الرواتب والم�وارد  للفرقة لتس�تمر نش�اطاتها 
وعروضها ومش�اركاتها في المهرجانات  كي تبقى راية 
العراق مرفرفة فوق هام الشعوب االخرى وتحت عنوان : 

)بغداد والشعراء والصور( !!  

محد العامين: أهوى التمثيل وال أهلث وراء املال...

القاه�رة: إعتذر الفنان أش�رف عبد الباق�ي لجمهور 
فري�ق الزمال�ك لك�رة الق�دم ومجل�س إدارت�ه ع�ن 
الس�خرية من النادي في أولى العروض المس�رحية 
 mbc لفري�ق "مس�رح مصر" والذي بث عبر شاش�ة

مصر مساء أمس األول.
وأثار مش�هد يقوم في�ه فريق العمل بالس�خرية من 
فوز فري�ق نادي الزمالك بدرع الدوري بعد غياب 11 
عاماً ضم�ن فقرة "صدق أوال تصدق" إس�تياء عدد 
من جماهير الزمال�ك باإلضافة إلى أمير مرتضي 
منص�ور النج�ل األصغ�ر لرئيس مجل�س إدارة 
النادي.وسجل أش�رف فيديو  مع فريق عمل 
المس�رح وتم نش�ره عبر صفح�ة الفرقة 
المس�رحية عل�ى "فيس�بوك" يؤك�د فيه 

على أن�ه يعت�ز كثيراً 
بجمه�ور الزمالك ولم 
ل�ه  اإلس�اءة  يقص�د 
على اإلطالق وس�يضم 
الس�خرية م�ن نادي�ي 
األهلي والزمالك لضمن 
المحظ�ورات  قائم�ة 

القصيرة لفريق العمل.
ن�ادي  إدارة  وأعلن�ت 
أش�رف عبد الباقي الزمال�ك عن توجه الفنان 

إلى النادي لتقديم اعتذار رسمي إلدارته، علماً بأنها ليست المرة 
األولى التي يس�خر فيها أشرف عبد الباقي من نتائج المباريات 

في عروضه المسرحية. 

القاه�رة: تخ�وض الراقص�ة ذات األص�ول 
األرميني�ة صوفينار أول�ى تجاربها بالتمثيل 
م�ن خ�الل بطولة فيل�م "عي�ال حريفة" مع 
الفنانين الش�عبيين س�عد الصغي�ر ومحمود 
الليثي حيث تس�بب في سياق السيناريو أزمًة 
حادة بينهما بسبب إعجابهما بها، فيما يكثف 
فريق العمل س�اعات التصوي�ر بعدة مناطق 
ف�ي القاه�رة م�ع اعتمادهم على المش�اهد 

الداخلية في غالبية أح�داث الفيلم، تمهيداً لطرحه 
بالصاالت الس�ينمائية خالل موس�م عيد األضحى 
المقبل.ُيذك�ر أن الفيل�م من إنتاج أحمد الس�بكي، 
وس�تحمل ملصقات�ه اإلعالنية ص�ورة صوفينار، 
حيث نفى "السبكي" استبدالها بالراقصة دينا التي 
ش�كلت دويتو مع س�عد الصغير في أكثر من عمل 
قبل ذل�ك، مؤكداً عل�ى أن هذا الدور مناس�ب أكثر 

للراقصة األرمينية.

عالم الفن

نجوى كرم تروج لرحلتها مع النجوم بفيديو مضحك

أرشف عبد الباقي يعتذر للزمالك

هل تسّوى قضية سعد ملجرد واملتعهد األردين؟

صوفينار
 ُتسبب أزمة بني سعد الصغري وحممود الليثي

انتشر خبر قيام المتعّهد األردني نعمان منصور، 
بتس�جيل دعوى قضائي�ة ضد الفن�ان المغربي 
س�عد لمجرد لتغّيب�ه عن حف�ل كان يجب أن 
يحيي�ه ف�ي األردن.وق�د علم�ت نواع�م أّن 
مشاورات عديدة تجري مع لمجرد حول حّل 
المسألة، خصوصاً عندما بلّغت إدارة أعماله 
والفنان نفسه بأّن هناك دعوى قضائية عن 
طريق اإلنتربول ستس�ّجل عل�ى لمجرد في 
كّل من بيروت واألردن والقاهرة، بس�بب 
ما لحق بالمتعّهد من أذى 

وأض�رار على خلفّية إقامة الحف�ل وتغيير مكانه، األمر 
ال�ذي أزعج مدير أعم�ال الفنان والذي ربما تس�ّرع في 
إلغاء الحفل، األمر الذي س�ُيعرِّض لمجرد إلى مس�اءلة 
قانوني�ة أقلّه�ا الدع�وى التي رفع�ت ف�ي األردن.وفي 
معلوم�ات من األردن خاّصة بنواع�م، علمنا أّن المتعهد 
منصور يص�ّر على هذه الدعوة، خصوصاً أّن خس�ارته 
تتعّدى الثالثين ألف دوالر أميركي حتى اآلن، وال تراجع 
عنه�ا فيما لفتتت مصادر صحافي�ة في المغرب لنواعم 
إل�ى أّن لمجرد يدرس إع�ادة النظر في مث�ل هذا القرار 

وتمنعه عن إحياء الحفل بتسوية ترضي الطرفين.



املتواري خلف الكلامت
 صدر عن دار »الكوكب« الش�قيقة لش�ركة »رياض الريس للكتب والنش�ر« 
بي�روت كتاب جديد للناش�ط والكات�ب العماني زه�ران الصارمي بعنوان: 
»المت�واري خلف الكلمات«.في ه�ذا الكتاب مقاالت نقدي�ة كتبها المؤلف 
تتناول كتباً أو مقاالت قرأها. كتاباته النقدية ليست كلها إكراء وال انتقاداً 
إنم�ا هو يبرز محاس�ن ما يقرأ كما يتناول عيوبه ف�ي آن معاً، من ناحية 
المضم�ون واآلراء، كما األس�لوب واللغة والمفردات، مس�تعيناً بثقافة 
واسعة في اللغة والشعر واألدب والفلسفة.ومن الكتب والمقاالت التي 
ينتقده�ا: كت�اب »األنانية أخالق العظم�اء«، ودي�وان »نيفين« لألديب 
العراقي س�عد ص�الل، وديواني »مرافئ الش�وق«، و«حين تغرد طيور 
الحرب« للشاعر س�عود الصقري، ومقال للكاتبة شريفة علي التوبي. 

وغير ذلك.في الفصل األخير من الكتاب مقال خص فيه الكاتب الكّتاب ببعض 
النصائح في أصول الكتابة.كتاب يحرض على الكتابة كما يحرض على القراءة النقدية والسجاالت 

الفكرية والعلمية واللغوية. ويبدو فيه المؤلف كاتباً مجيداً وقارئاً »يهضم« ما يقرأه.الكتاب يقع في 180 
صفحة من القطع الوسط.

العربة الرمادية
 

بكثير من العذوبة والش�جن تكتب الفلسطينية بشرى أبوشرار عن الزمن الضائع، عن 
الحنين إلى ما لن تدركه بطلة روايتها الجديدة "العربة الرمادية" التي صدرت، حديثا، 
ضمن سلس�لة "رواي�ات الهالل" في أغس�طس 2015. الرواية صم�م غالفها الفنان 

محمود الشيخ، وهي تثير كثيرا من الشجن والوجع والجدل أيضا.
“العربة الرمادية” تجسيد لعذابات وتداعيات امرأة مهزومة، هي قوية وتعتز بنفسها 
وقدراتها، ولكن العالم أقوى منها، نظرا ألنها تحمل نفسها هموم من حولها، حتى 
لو ابتعدوا عنها، أو قل ش�عورهم بها، فهي ال تكف عن ترميم ذكرياتها، واستدعاء 

ما يمنحها القوة بدال من الهزائم المتوالية، والتي ليست مسؤولة عنها.
تبدو الرواية بعد االنتهاء من قراءة مشاهدها األخيرة جدارية كبرى لرثاء الذات، 
وإنعاش الذاكرة بكل ما يبقى من أماكن ومعارف تبثها البطلة في دراما إنسانية 

ال يشعر القارئ بأنها عبء على تدفق األحداث.
وبش�رى أبوشرار كاتبة فلسطينية تعيش في اإلس�كندرية، أصدرت مجموعات 

قصصية وعددا من الروايات.

آخر لقاء لي مع الراحل الشاعر والروائي 
الميس�اني الجميل محمد نعيم الحمراني 
ف�ي  الثقاف�ي  الم�دى  ملتق�ى  ف�ي  كان 
اربيل عام 2005. وبعده�ا افترقنا لنودع 
م�ا لدين�ا م�ن ذكري�ات ف�ي ذم�ة الزمن 
والتحيات االلكترونية المتبادلة عبر بريد 
الياهو .الى يوم خبر سقوط نيزك الدمعة 
المؤلم�ة عل�ى رأس�ي عند س�ماعي خبر 
موت�ه الفاجع في وقٍت مبك�ر من صباح 

يوم االثنين 2007/11/27.
م�ات محم�د الحمران�ي ال�ذي ذاع صيته 
االدب�ي مع روايته الجميل�ة ) أنفي يطلق 
الفراشات ( والذي أرخت لحماس الشاعر 
وموهبت�ه واعطت�ه الرؤي�ة الجديدة في 
تغي�ر مس�ار موهبت�ه م�ن الش�عر ال�ى 
الحكاي�ة وكان ه�ذا الميس�اني المدهش 
من الذين يعيش�ون لحظة المكان وسحر 
بيئته وليوثق بجماله وحماسه الكثير من 
مفاصل الحياة ف�ي ذلك الجنوب الذي كنا 
نتحدث عنه في اش�تياق الرؤيا المشتركة 

ومقاربتها . 
ه�و الس�ومري الحالم بش�عرية التناص 
بين م�اكان هناك وما يكون هنا ليس�جل 
برقته وعذوبة روحه وقلمه حياة المكان 
 ، احبه�م  الذي�ن  الش�خوص  ويومي�ات 
واغلبهم من فقراء قرى االهوار وبسطاء 
المدينة واولئك الذين ابقت الفطرة لديهم 
س�حر التقالي�د وتلقائي�ة العي�ش ، وكل 
ه�ذه االش�تغاالت صنعت للحي�اة االدبية 
القصيرة للمب�دع الراحل المرحوم محمد 
الحمراني مكان�اً مهما في االدب العراقي 
الش�اب ولتكرم�ه دار الواح في اس�بانيا 
وتتبن�ي طب�ع روايته االولى ع�ام 2002 
تكريم�ا منه�ا الدب محن�ة الداخل ولهذة 
الموهبة الجنوبية الواعدة التي اش�تغلت 
بصب�ر وحماس وه�ي الت�ي ادمنت على 
صناع�ة احالمها ف�ي هوس الش�عر اوال 
ث�م ذهب�ت لتعق�د صفقة مع الفراش�ات 
لتب�دأ طيرانه�ا م�ن األنف ال�ذي تعود أن 
يش�م صباح�ات غاب�ات القص�ب والماء 
وتلك المس�احات الغارقة باالمل والجوع 
والثورة والحنين واالساطير كما جسدها 

هو في روايته الهروب الى اليابسة.
أتخيل مالمحمُه وس�مرتُه الفاتنة ومرايا 
االبتس�امات التي تتش�ظى تحت اجفانه 
نقاش�ات  م�ن  االس�تراحة  دعاب�ة  ف�ي 
منتدي�ات االدب ، تلك االمكن�ة التي كانت 
تجمعنا من أجل أن نستعيد شتات الذاكرة 
واالمنيات والتواصل مع ما نريد أن نبقيه 

ف�ي جعبتنا لنقت�ات به من اج�ل صناعة 
النص الش�عري وحكاي�ة الفنتازي�ا التي 
يؤس�طرها الحم�اس والرغب�ة واالنتماء 
ال�ى العطر الذي صن�ع روائح ارغفة خبز 
الحياة وح�روف الكتاب�ة والجنوب الذي 
ادمنا على عش�قه كما تدم�ن االلهة على 
الوق�وع بغرام عذراى مدن اور وميس�ان 

والرسا وقلعة صالح.
م�ن هناك اتان�ا محم�د الحمراني وعاش 
معنا برهة الزمن القصير ش�اعراً وروائياً 
وصحفي�اً . واتخي�ل لقاءن�ا االخير وهو 
يقرأ لي نصه القصصي ال�ذي انجزُه للتو 
) حمار في س�جن بوكا ( ، وكانت مرارة 
جرأة القص لديه تمثل ش�جاعة المحارب 
الس�ومري في البحث عن الحياة الجديدة 
والحري�ة بع�د أن تغي�ر كل ش�يء وصار 
بمقدورن�ا أن نكت�َب بأعل�ى اصواتنا وأن 
نب�دأ ازمنة اخرى ف�ي المقاوم�ة لنكون 
ونذه�ب الى ذات االقدار التي صنعت مجَد 

دويالت الجنوب.
م�ن هن�اك أتان�ا محم�د الحمران�ي والى 
هناك ذهب بعد أن عجز اطباء مستش�فى 
البص�رة أن يج�دوا ش�فاًء أللم أحش�اءه 
فيغمض عينيه والى االبد تصاحبُه رجفة 
االش�تياق ال�ى كل م�دن الض�وء والغرام 
والطفولة وليترك اطفاله في ذمة ما ترَك 
م�ن رواياٍت وكتب ش�عر ورس�ائل غرام 
قديم�ة كتبها أيام العصور الس�ومرية �� 

الميسانية األولى ....!

ش�اعر تش�تاق إليه الح�روف والكلم�ات فهو 
يشكلها كيف يشاء يمس�ك باللحظة فيستنبط 
منها ومضة الش�عر اس�تنباطا تسكن الدهشة 
بي�ن كلمات�ه ومعاني�ه، فهو ش�اعر الدهش�ة 
يكتب بلغ�ة الصوفية عن الح�ب فيتأله صبابة 
فيب�دأ كالمه جماال وينته�ي عذوبة بفيض من 
اإلبداع كشالل يتألأل بنقاء الروح وجمال القلب 
بهي�ا كبهاء الفج�ر وصفائه ،يس�تخدم الوعي 
والالوع�ي في الوقت نفس�ه ،الحلم والس�راب 
الحضور والغياب الموروث والحداثة بتسلس�ل 
منطق�ي لألفكار , فه�و ينقلك م�ن الواقع إلى 
الحلم وال ينتهي به المطاف بان يقدم لك النص 
ويكتفي ال بل يدعوك للمش�اركة في هذا الحلم 
، وربم�ا لتكتب قصيدة قد تك�ون بدون كلمات 
ولك�ن بالخي�ال لتخلق ص�ورا أخ�رى مضافة 
لصور القصيدة فالشاعر ال يهبك الكلمات فقط 
بل يمنحك الخيال، فعندما تقرأ له قصيدة تسأل 
ه�ل الجم�ل والكلمات تصل إل�ى معانيها ؟ هل 
ه�ذا م�ا قصده الش�اعر وما كان يصب�و إليه ؟ 
وهنا تج�د عبقرية الش�اعر والنقطة التي بنى 
موهبت�ه عليها فهو يرس�م اللوح�ات بكلماته 
ليجعل�ك تصل إلى أبعد من ذلك، إذن الش�اعر ال 
ينته�ي دوره بان يقدم النص ويقف بعيدا عنه، 
ال فهو موجود معك في النص يرسم لك طريقا 
للكم�ال الن النص روح الش�اعر المتوحدة مع 
الكلم�ات. ش�اعر قل وج�وده في ه�ذا الزمان 
وس�نتناول في ه�ذا المقال كمتذوقين للش�عر 
قصيدته الرائعة )اعت�ذار( ونحن نعتذر منه إن 
لم نصل إلى لغته الراقية، فشاعرنا متفرد بذاته 
متوحد مع قصيدته يعرف حروفه حرفا حرفا، 
يمس�ك بريش�ته ويبدأ برس�م لوحت�ه فيصف 
حبيبت�ه م�ن العيني�ن ، وأرجو من الق�ارئ أن 
يتأم�ل هذا الت�درج باللون وباللوح�ة فالعينان 

بحيرتان ذاب فيهما المس�اء ع�ن أصيله ،انظر 
إل�ى البحي�رة هاه�ي أمام�ك وق�ت الغ�روب 
وش�مس األصيل ذاهبة ف�ي المغيب ترى تلؤلؤ 
الم�اء بموج�ات صغي�رة تعكس ه�ذا الغروب 
ش�يئا فشيئا وتذوب الش�مس في البحيرة كما 
يذوب المس�اء بهدوء مع موس�يقى الموجات 
يداعبها نسيم المساء هنا يأخذك الحلم والتأمل 
إلى ابعد حدوده لتكتش�ف أن الش�اعر ال يرسم 
ب�ل كان يتأمل بعيون حبيبت�ه وأنت الذي كنت 

ترسم المنظر 
عيناها 
عنهما 

بحيرتاِن ذاَب فيهما المساْء 
عن أصيلِه 

سحُرُه الُمذاُب غاْب . . .
لكّنما 

بقٌع طَفْت 
شاَه وجُه الماْء 
ال ظلَّ ُيرى . . . 

وينتق�ل الش�اعر إل�ى وص�ف الش�فتين وهنا 
ترى الش�اعر يأخذك من الحل�م ليضعك باتجاه 
الواقع م�ن الالوعي إلى الوع�ي ، من الغيبوبة 
إلى الحاضر القاس�ي المرير ويجس�د مش�هدا 
م�ن أقس�ى المش�اهد إيالم�ا ، مأس�اة المرأة 
وم�ا تتعرض له من مهانة الس�بي واالغتصاب 
والتهجير, وهنا نعرف ماذا قصد الشاعر بعنوان 
قصيدت�ه االعتذار فه�و قدم لنا لوحة نفيس�ة 
غاية في الروعة عن الغزل في مقدمة القصيدة 
،لكن ف�ي هذا المقطع الذي يبدو كلوحة غزلية 
لكن�ه يعتصر ألما، فعن ش�فتيها اعتصر الكرم 
دمه ل�م يقل ماءه لكن قال دمه وكأن الش�اعر 
يري�د أن ينبه�ك إل�ى حكاية أخرى إلى مأس�اة 
ما يجري . انظر إلى الش�فتين الجميلتين بلون 
الكرم ل�ون جميل بهي لكن ه�ذا الكرم اعتصر 
دمه فس�ال سحرا في محال وينتقل بك الشاعر 

إل�ى أص�ل الحكاي�ة أو إل�ى م�ا يريد ه�ذا هو 
المش�هد الرئيس، فهذه الم�رأة جاءها مخاض 
بالموت وهي تلد فبدل أن يتس�اقط اللوز كلوز 
و الزيت�ون كزيتون تس�اقطا حنظ�ال فالوالدة 
عس�يرة والمخاض عقيم ال مولود واالس�م له 
وال أم�ل أي قس�وة بهذا المش�هد كأنن�ا ننتظر 
أمال بهذه الوالدة اس�م وال مولود وال أمل وهذا 
يطابق واق�ع الحال وما يجري ف�ي البالد. إذن 
هنا قضية الش�اعر هي قضي�ة الوطن باجمعه 
،فالش�اعر ببراعة المستكشف كيف استشرف 
القضي�ة بان يوصل القصيدة إل�ى خارج الحلم 

إلى حيث يريد أن تصل
عن شفتيها 

اعتصَر الكْرُم دَمُه 
فساَل سحراً في ُمحاْل . . . 

امرأٌة 
جاَءها مخاُض موْت 

تساقَط اللّوُز 
والزيتوُن 

حنظالً 

تعاَفُه مجامُر الّشتاْء . . . 
ُكتَب األسُم 

واختفى الوليْد . . . 
والش�عر هو موج وليس كأي م�وج فهو موج 
ب�ال ضف�اف ينتظر لمس�ة حنان أو همس�ة أو 
قبل�ة بلهف�ة الش�وق , كص�رح مم�رد، حي�ث 
بلقيس كش�فت عن س�اقيها فتحج�رت عيون 
البحر دهش�ة وانبهارا ,والبحر لجي ال شواطئ 
ل�ه والنوتي يهمس بش�وق الحني�ن يبحث عن 

شواطئ النجاة فأي انبهار هذا عن 
بلقيُس تكشُف عن ُرخاِم ساْق . . .

تحّجرْت عيوْن
البحُر ُيخفي آالَم نوتيٍّ

يشطُرُه حنيْن 
يهرُب عنه شاطُئ الّنجاْة 

فيستفيُق موُتُه
ويترُكُه يموْت !

ولونه�ا ،الش�اعر يصف�ه مقدما ه�و القمحي 
فهاهو الليل في أخره والفجر بدأ يشقش�ق عن 
نوره ويس�كب ش�ذاه نقيا في أقداح تيه ،وهذه 
العب�ارة هي من في�ض البهاء ال�ذي يلقي على 
به�اء الفج�ر بهاء ليثم�ر البهاء ثم�ره، فيحين 
وق�ت قطافه فأي به�اء يبغي الش�اعر لجمال 

الوجه الذي هو نقي كالفجر؟
عن قمِح لوِنها 

يسكُب ليٌل آخَرُه 
في أقداِح تْي�ْه . . . 

بيضاُء في حداْد 
يغلُق باَبها 

ويقطُف ما ُيريُد من قطوْف . . .
ويتكأ الش�اعر على همومه يعتصر ألما ، كأنه 
يتكأ على جدار من الريح متفردا وحيدا مسافرا 
، ألم�ه ال يرافق�ه في س�فره هذا س�وى دخان 
الهموم و السكائر و اآلهات يتبع بعضها البعض 
متأم�ال ماذا يح�دث في وطنه م�ن أمس كئيب 

و حاض�ر عقيم ومس�تقبل عصي ومس�تحيل 
؟ ف�أي محنة يعيش�ها الش�اعر يحمل مآس�يه 
ومآس�ي الناس ؟ والم�رارة في حلقه كصرخة 
بال صدى يتأمل ظهور البطل العراقي كلكامش 
او قلقميش او عياش كلكامش الرافض للموت 
الباح�ث عن الخلود ليبدأ من جديد بناء حضارة 

الحياة
وآالُم أمسِه 

لّما تزْل بطراوِة قربِه المعّبأِ بالهموم . . . 
ويعوُد كلكامش بجروٍح صامتْة

الجروُح العميقْة
تقرْر

وال تثرثْر !
ويبقى الش�اعر متأمال الحياة باحثا عن أمل قد 
يأتي على أجنحة النوارس بريئا مش�رقا كوجه 
طف�ل متذك�را لقائ�ه األول رغ�م المناي�ا التي 
تحيط ب�ه وبوطنه ، قد تك�ون رصاصة عمياء 
تثقب هذا الجس�د فينتهي كل ش�يء األش�واق 
و األح�الم والمواعي�د، العن�اء وانتظ�ار األمل 
رصاصة واحدة متجه الى القلب مباش�رة قلب 
الوطن أو قلب الشاعر فاالثنان اندمجا وأصبحا 
كيان�ا واحدا، فالش�اعر يتنفس وطن�ه، حلمه 
ال�ذي ال ينتهي معبأ بكل األش�واق ، لكنه يقف 
بوج�ه الموت ش�امخا باس�قا كنخي�ل العراق 

ويجعل من جسده درعا يحمي الوطن
كيف يكوُن الكوُن ؟

وجَه طفل
إيراَق فنن

هطوَل شوْق
لكّنها

رصاصٌة عمياْء 
ثقٌب 

ينزُف عشقاً 
رغ�م الم�رارة والهم ال�ذي يخيم عل�ى الوطن 
كغيم�ة م�ن الكآبه ،تغل�ق من�ازل القمر تخنق 

الصبح ال�ذي يتنفس، تحاول تأجيل الفجر بكل 
ق�وة أو تلغيه بح�روب متتالية برهب�ة الموت 
والقت�ل ال�ذي أصبح يومي�ا وبالجمل�ة ،حرب 
تطح�ن كل ش�ي و أول م�ا تطح�ن الفق�راء، 
فتجده�م بال مأوى مهجرين ،س�عيد منهم من 
يجد ظل ش�جرة أو جبالً يأوي إليه، وكثيرا من 
األحي�ان ال يج�د اال ظل�ه يأوي الي�ه أو تجدهم 
أش�الء متناثر كأنهم وطن ذاه�ب نحو النهاية 

أشالء متناثرة كالوطن
ال بْوْح 

أغلَق ُكلَّ منازله القمر 
وطوى خيوَطُه عن أرٍض يباْب 

تشتُم المساْء 
وتدفُن الّصباْح 

كأنَّ ريحاً فتْت حرباً في عيوِن الفقراْء . . . 
ولذل�ك أصب�ح الوط�ن والفق�راء همَّ الش�اعر 
الوحيد، ولذلك يعتذر ال يجد ما يكتب به االعتذار 
سوى ورقة صفراء ،فالحرب لم تترك أي شيء 
ول�م يجد س�وى حب�ر احم�ر، ربما يك�ون دم 
العصافي�ر أو دم الناس أو جرح الوطن ، أمانيه 
معلق�ة على خي�ط عنكب�وت وه�و حزين حد 
الب�كاء ،الذي ال يصل إلى العي�ون بل يذهب إلى 
القلب وما أصعب بكاء القلب! فالوطن تحاصره 
المنايا من كل اتجاه ،أذن اعتذر لعينيها وليجعل 
الغزل مؤجال، لكن الش�اعر ببهاء قلبه وجمال 
روحه ينتظر يوما تش�رق عليه الش�مس يوما 
هو يسميه ألنه يمتلكه ويحيا فيه الوطن حياة 
ح�رة كريمة حت�ى ال يجره للوح�ل رغيف خبز 

ويستعيد الجوري فيه لونه وكبريائه
سأكتُب عنها 

حيَن تلُد الّشمُس يوماً 
أُسميه أنا . . .

حيَن يستعيُد الجوريُّ لوَنُه المفقوْد
حيَن ال يجّرني للوحِل 

رغيُف خبْز !

حممد احلمراين .. الوفاء لفراشات ميسان ...!

قراءة لقصيدة اعتذار للشاعر العراقي املبدع عبد اجلبار فياض

 
العش�ق  قواع�د   " رواي�ة  تق�رأ  عندم�ا 
األربع�ون " وتنبه�ر م�ن س�رد إلي�اف 
ش�افاق لقصة حياة جمال الدين الرومي 
ومقابلت�ه مع ش�مس التبريزى ودمجها 
في ش�كل روائ�ي بطريقة رائعة ُتحس�د 
عليها، تنبه�ر بهذا األس�لوب وتتمنى لو 
ق�رأت عمالً مماث�اًل عربًيا، هن�ا "محمد 
العدوي" يقدم لك روايته "الرئيس" التي 
تتحدث عن ابن س�ينا ف�ي قالب تاريخي 
ممزوج ب�أدب الرحالت بش�كل أكثر من 

رائع.
الرواية نفس كتاب "إليف ش�فق" عبارة 
ع�ن كتابين منفصلي�ن ولكن على عكس 
روايته التى كانت الفصول فيها بالتتابع، 
فهنا الرواية جزئين األول عبارة عن أدب 
رحالت يمكن فهمه أن الكاتب يحكي فيه 
عن ظروف كتابته للرواية والجزء الثاني 
هو سيرة حياة ابن س�ينا بأسلوب مميز 

وهو الجزء التاريخي في الرواية.
يس�افر الع�دوي حامالً الق�ارئ معه إلى 

إي�ران حي�ث ولد ابن س�ينا، يس�افر إلى 
طه�ران وإل�ى أصفه�ان .. الرحل�ة التي 

تتخطى حدود القوميات المغروس�ة في 
نفوس�نا منذ الصغر .. الرحلة التي تهدم 

نظري�ات س�ايكس بيك�و التي تش�بعنا 
به�ا منذ طفولتن�ا متناس�يين أمتنا التي 
ُفقدت بسبب تعصبنا لتلك القوميات التي 
أوجده�ا االحتالل.الرحل�ة الت�ى تبدأ من 
مصر ليذهب للمدينة ثم يسافر إليران ثم 
يع�ود من جديد للمدين�ة تنقلك معها في 
طياته�ا ب�كل كيانك، تمتزج في نفس�ك، 
تجب�رك علي إنهائه�ا، فألفاظ�ه البديعة 
وعبارات�ه المبهرة ولغته الفخمة تجبرك 

على التعلق بتلك الرواية.
فه�ى الرواي�ة الت�ى س�تتجول ب�ك بين 
التاري�خ المنس�ي أي�ام كن�ا أم�ة واحدة 
وبين جغرافيا بلدانن�ا الحالية التي تضع 
أمامن�ا عقباتها، تتجول ب�ك في ثقافات 
الش�عوب وحياتهم وتعرف�ك بحياة أهل 
إيران وعاداتهم وتقاليدهم، ويهتم  كثيًرا 
بأن تنطق كلماتها الفارسية التي أوردها 
بش�كل مثير في الرواي�ة، موضًحا عليها 

مخارج حروفها وتشكيلها الرائع.
الوصف في الرواي�ة رائع، فوصف إيران 
بطريق�ة ال يمكن�ك إال أن تحبها وتتمنى 
زيارتها بعد االنتهاء منها، وصف متحف 

السجاد ومتحف طهران وقصر األربعين 
وأفضلهم وصف الشالل وحديقة الطيور 

في أصفهان.
م�ا يعيبه�ا ه�و اس�مها، فذك�ر كلم�ة 
"الرئيس" التي تعود على ابن س�ينا الذي 
بدى في الرواية مهمًش�ا أو ُمضيق عليه 
فلم يأخذ مس�احة كافية أو أن الرواية لم 
تط�ل  كما ينبغى عليه�ا أن تكون فاتجه 
لإليج�از في الج�زء الخاص بس�يرة ابن 
س�ينا، وأيًضا تعدد ال�رواة في ذاك الجزء 

تسبب في بعض التيه أثناء القراءة.
الرواية يمكن اعتبارها فلسفية في مقدار 
األفكار التي يحاول الكاتب توصيلها لنا.

الرواية عمل ش�امل لكل أنواع األدب تبدأ 
بأدب الرح�الت وتؤرخ لحي�اة واحد من 
أعالم المسلمين "ابن سينا" وهو شخص 
لن تس�مع عنه في تعليم�ك الحكومي إال 

بسطر في أحد الدروس.
ختاًم�ا الرواي�ة من األعم�ال التي تحزن 
إلنهائه�ا .. تس�تمتع بقراءته�ا .. تجول 
فيها بكيانك .. تأسرك لقرائتها .. وأفضل 

وصف لها "جميلة ولكنها قصيرة".

لو متنا �سعداء الـرئـيـس
لو متنا سعداء 

سنعبر الى الجنة

ونصاحب المالئكة 

لو متنا سعداء 

سنعبر الصراط 

ونخلد بسالم

...

لو متنا تعساء 

سيحزن القبر

وتعافنا الديدان

...

لو كنا سعداء 

لما رهبنا الموت 

وال طمعنا في الجنة 

...

لكنا تعساء

ظالمون ابدا 

وكل ظالم 

ال بد تعيس
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نجوى السالمي/ المغربعرض/ أحمد دياب

ناظم ناصر القريشي

نعيم عبد مهلهل 



 انتق�د عدد من عم�ال محطة كهرب�اء الناصرية 
الحراري�ة  العاملي�ن بصف�ة أج�راء يوميين قرار 
تخفيض أجوره�م من 12 الف دين�ار الى 6 آالف 
دينار، في عهد الوزي�ر الحالي، وطالبوا بتثبيتهم 
عل�ى الم�اك الدائ�م او بعق�ود وزاري�ة وإع�ادة 

أجورهم الى ما كانت عليه في السابق.
وأك�د العديد منه�م أن اغلبه�م ومنذ اكث�ر من 7 
أع�وام، يعملون بأجور يومي�ة متدنية ومن دون 
أن يت�م تثبيته�م على الماك الدائ�م برغم تعرض 
العدي�د منهم الى اضرار جس�دية من جراء العمل 
وم�ن دون ان تش�ملهم مخصص�ات الخط�ورة 
الت�ي تص�رف ألقرانهم م�ن العم�ال الدائمين في 

المحطة.
وكان العش�رات من موظفي عق�ود الكهرباء في 
الناصرية، تظاهروا يوم األحد ) 11 كانون الثاني 
2015 (، للمطالب�ة بتثبيته�م على الم�اك الدائم، 
وفيما دع�وا الحكومة المركزي�ة والبرلمان »الى 
لنظ�ر بجدية ف�ي  مطالبه�م وضم�ان حقوقهم 
المش�روعة«، تعه�دت الحكوم�ة المحلي�ة بنقل 

مطالبهم الى مجلس الوزراء. 
مراقب

معاناة انقطاع الكهرباء 
تغلف حياتنا اليومية

اس�تيقظ كل يوم على الروتين ذاته، حيث التيار 
الكهربائ�ي مقطوع، وال يمكنن�ي رؤية مامح 
وجهي التي غس�لها ماء الحر )العرق(، وبسبب 
انقطاع الكهرباء ال اس�تطيع معرفة ماذا لبست 
وأي ل�ون وه�ل هي مابس�ي مكوي�ة ام ال؟ او 
كيف صففت ش�عري، حينها اضط�ر الى تغيير 
كل م�ا فكرت به وخططت ال ق�وم بانجازه في 
هذا اليوم، وربما أنس�ى ان اش�رب كوب الشاي 
ال�ذي تع�ودت عليه، فاخ�رج مس�رعة دون ان 
اس�مع اخبار الصباح، واعتق�د هناك الكثير من 
مواطن�ي بل�دي يتش�ابهون بتصرفه�م  كحال 
تصرف�ي ه�ذا، فيخرج�ون مهمومي�ن بس�بب 
اف�كار  واه�داف  الكهرب�اء وضي�اع  انقط�اع 
رس�موها دون ان يفرحوا بتحقيقها.وكعادتي 
يومي�ا خرجت صباحا والنس�يم الاهب يضرب 
بش�عري المتطاي�ر، وككل ي�وم ش�اهدت تل�ك 
المرأة القادمة من حي العش�وائيات البائس من 
مدن ) التنك(  وه�ي تفتش في حاوية النفايات 
بحثاً عن ما ينفعها وقد غطت وجهها بلثام باٍل 
علها تحميه من حرارة ش�مس الصيف الحارقة 
ورائحة القمامة، فيما يجر عربتها حمار أنهكه 
وج�ع اإلنس�ان، وبرفق�ة طف�ل رس�مت حول 
عينيه هالة عميقة من اوج�اع مايين االطفال 
الذين حرموا م�ن كرامة العيش في بلد الثروات 
الهائلة.ساس�ل طويل�ة من األفكار واألس�ئلة 
الموجعة تدور في رأسي، وال اعرف سبيا لكي  
اصبر وأصمت وقتا أطول، وانا التي أعتدت على 
الحديث بصوت عاٍل واحتج وانتفض لكل ماهو 
س�لبي ويهين كرام�ة االنس�ان، أجدن�ي اليوم 
متعبة واهنة بس�بب في داخل�ي من وجع وهو 

ليس وجعي فقط.!
أي�ة سياس�ة تل�ك الت�ي تجعلن�ا رهائن لس�لك 
الكهرب�اء ال�ذي يقت�ل احامنا ويدف�ن افكارنا 

ويغيب امالنا بالحياة الحرة الكريمة؟!
السياس�يون  يس�تغله  ال�ذي  ذل�ك  جه�ل  وأي 
المتزمتون بالسلطة الذين اتقنوا سياسة ) اللف 

والدوران( وتفوقوا بالوعود والتسويف؟!
اش�حت بنظري بعيدا عن المرأة وصغيرها لكي 
اجنبه�ا الحرج، وهرولت راكض�ة كي اصل الى 
مفترق الش�ارع لعلي اجد س�يارة اجرة مكيفة 
كي استقلها واذهب الى مكان عملي حيث امنح 
نفس�ي وقتا حرمتني منه تلك الكهرباء اللعينة 
التي يستخدمها اصحاب السلطة ألبادة ما تبقى 

من احامنا البسيطة.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

هيئة النقل اخلاص ومسؤولية 
توفري كراجات آمنه ونظامية

 

تعان�ي العديد من كراج�ات النقل في بغ�داد من أوضاع 
متردية ال تصلح لتوفير الخدمات للمواطنين من سائقي 
المركب�ات والمواطنين عام�ة. وتعان�ي االهمال وعدم 
االهتم�ام بها م�ن قبل هيئ�ة النقل الخ�اص التي تجبي 
أم�واالً طائل�ة من أصح�اب المركب�ات دون ان تقدم أي 
خدم�ات هي من صمي�م واجباتها ومنه�ا توفير أماكن 
لبناء كراجات لمختلف خطوط النقل في عموم العاصمة 

بغداد.
كراجات المش�تل.. الواقعة ش�رق بغ�داد الجديدة، منها 
تض�م )150( مركب�ة لنق�ل المواطني�ن بي�ن مناط�ق 
)بعقوبة، الصوي�ره، النهروان، الباب الش�رقي، عاوي 
الحل�ة( وغيره�ا. وكراج آخ�ر تعمل به حوال�ي )200( 
مركب�ة وه�و الك�راج المقابل لك�راج بعقوب�ة. وكراج 
مناطق األمين، الش�هداء، الس�دة يضم ما يقارب )100( 
مركبة. وكراج بجانب القناة يعمل لعدد آخر من المناطق 

يضم حوالي )50( مركبة.
تفتقر هذه الكراجات ألبسط وسائل الخدمات المطلوبة 
وعدم توفير المسقفات وعشوائيتها وعدم توفر الجانب 
األمن�ي فيه�ا. وهي مجمع�ات غير نظامي�ة تضاف إلى 
مجمعات أخرى في بغداد مثل مجمع ساحة عدن والذي 
يس�تقبل مئات المركبات يومياً على ارض ترابية يعاني 
منها اصحاب المركبات والمواطنون ال سيما في فصلي 
الصيف والش�تاء. وعدم توفير مداخل ومخارج نظامية 
فيه�ا إضاف�ة إلى تراكم النفابات واألوس�اخ وس�كراب 
الس�يارات المتنوع مما يجعلها مش�وهة لهذه المناطق 
وغير الصالح�ة لتقديم خدمات آمنة للمواطنين عموماً. 
ل�ذا فأن ه�ذه الكراج�ات تحت�اج الى عنلي�ة خاصة من 
هيئة النقل الخ�اص واالهتمام بها وبناء كراجات تخدم 
المركبات وسائقيها وتوفير الخدمات االمنه للمواطنين 
أس�وة بالكراجات التي سبق وان تمت إعادة تأهيلها في 
بع�ض مناطق بغ�داد. لذا يتطلب اتخاذ خطوات س�ليمة 

تعبر عن االهتمام بالمواطن منها :
1 �� إيجاد أماكن تس�توعب أعداد المركبات التي تتزايد 
بأس�تمرار وعم�ل المس�قفات له�ا وإكس�اؤها بالقير 

والمقرنص لارضيات.
2 ��� العم�ل المش�ترك بي�ن اللج�ان النقابية ف�ي هذه 
الكراج�ات وهيئ�ة النقل الخ�اص لغرض تنظي�م العمل 
وتوعي�ة س�ائقي المركب�ات بأهمية عمله�م والتوعية 

المرورية والسامة المهنية وغيرها.
3 ��  قطع دابر الفس�اد والرشوة والممارسات الخاطئة 

لبعض العاملين في هيئة النقل الخاص.
4 �� العمل على إنشاء محطات وقود في هذه الكراجات 
لتس�هيل عمل المركبات وتقليل االزدحام على محطات 

الوقود في بغداد.
5 �� الحد من فرض الغرامات العش�وائية على س�ائقي 

المركبات بحجج غير مبررة.
6 ��� تقيل أج�ور تبدي�ل الخطوط وجعله يتناس�ب مع 

امكانيات سائقي المركبات.
7 �� عدم فرض المبال�غ الطائلة والتي تصل إلى )175( 
أل�ف دينار مقابل وضع عام�ة على المركبات مع اجور 
الخ�ط. وهذا مبل�غ غير قليل مض�اف الي�ه المبلغ الذي 

يجبى من المركبة عند كل مرة تخرج من الكراج.
8 ��� العم�ل على إنش�اء المطاع�م النظيف�ة والمراقبة 
صحي�اً الت�ي  توف�ر للمواطنين خدماتها بش�كل صحي 

وسليم.
9 �� ارس�اء قيم االحترام المتب�ادل والتفاهم والتحاور  
بي�ن س�ائقي المركب�ات والعاملي�ن ف�ي هيئ�ة النق�ل 

الخاص.
10 �� محاس�بة سائقي المركبات الذين يتجاوزون على 
ف�رض أج�ور مرتفعة عل�ى المواطنين في المناس�بات 

المختلفة  ومن دون ضوابط.

انتباه رجاء

 مرسى الهموم

 ردود واجابات

رد وزارة النقل
تعقيبا على الشكوى المنشورة بشان اجور نقل التكسي 
في س�احة عدن ودور الهيئة العامة للنقل الخاص ردت 

وزارة النقل مشكورة باالجابة التالية :
الى / الس�يد رئيس تحرير صحيفة المس�تقبل العراقي 

المحترم
م/اجابة

نهديكم اطيب تحياتنا....
اش�ارة الى الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم ذي 
الع�دد 1020ف�ي 4/8/2015 تح�ت عنوان )ام�ا انظار 
السيد وزير النقل والهيئة العامة للنقل الخاص( اعلمتنا 

الشركة العامة الدارة النقل الخاص بما ياتي : �
ت�م االيعاز بتدقي�ق الموضوع ميدانيا من قبل االقس�ام 
المعنية حي�ث تبين بان�ه المركبات )التكس�ي( وبعض 
المركب�ات الخصوص�ي العاملة في س�احة ع�دن يقوم 
اصحابه�ا باس�تيفاء مبلغ )500( دين�ار للراكب الواحد 
الى س�احة الزهراء ومبلغ )1000( دينار للراكب الواحد 
الى س�احة العروبة وباب ال�دروازة وان هذه المركبات 
جوالة وليس�ت من ضمن المركبات المشمولة بتحديث 
التس�عيرة كونه�ا خط�وط غير رس�مية وتعتم�د على 

التعامل بين اصحاب المركبة والمواطن.
مع التقدير

مدير المكتب االعامي
24/8/2015

 

م�ن مه�ام هي�أة التقاع�د العام�ة التابع�ة 
ل�وزارة المالي�ة خدمة المتقاعدي�ن وبكافة 
فئاتهم من مدنيين وعسكريين وأسر شهداء 
وغيرهم لضم�ان حصولهم عل�ى حقوقهم 
التش�ريعات  تنفي�ذ  تتول�ى  اذ  التقاعدي�ة، 
التقاعدي�ة وتطبيقها ومنه�ا تثبيت خدمات 
منتس�بي الدول�ة ووضع األس�س والمبادئ 
وإص�دار التعليمات لتس�هيل عملي�ة التنفيذ 
في احتس�اب الخدمة التقاعدي��ة والرات�ب 
التقاعدي والمكافأة التقاعدية، لذا يراجعها 
المئ�ات يوميا ومن مختلف محافظات البلد 
لهذا الغرض، وبالتالي تش�هد زحاما كثيفا 
بأع�داد المراجعي�ن دون التوصل الى حلول 
تنه�ي هذه المش�كلة عبر اخت�زال الروتين 
واالعتم�اد عل�ى التط�ور التكنولوجي في 

انجاز المعامات.
 

المواطن�ة - ام حس�ين تس�كن النه�روان، 
تقول: لقد حض�رت باكرا ال�ى الدائرة لكي 
انه�ي معاملت�ي ف�ي وق�ت مبكر واتس�لم 
)هوي�ة التقاع�د(، حيث يقع مس�كني في 
منطقة بعي�دة وطريق العودة يصعب علَي، 
وها نحن نقترب من الس�اعة الثانية عشرة 
ظه�راً ولغاية الس�اعة ل�م اتس�لم الهوية، 

بس�بب قلة عدد الموظفين في الغرفة قياسا 
بعدد المراجعين الذي يتجاوز 300 مواطن.

ام�ا المواطن�ة  ام عل�ي س�كنة الكاظمي�ة 
فتق�ول: لق�د وصل�ت باك�را وانتظم�ت في 
مقدمة طابور المراجعين لكي اسلم معاملتي 
وأنجزه�ا  قبل نهاي�ة الدوام الرس�مي  لكن 
م�ن دون جدوى اذ انتص�ف النهار ولم تنجز 

معاملتي لغاية االن .
وم�ن جانبه يق�ول المواطن ابو س�يف من 
مدينة الشعلة: تقع الدائرة في ساحة الوثبة 
التي تبعد كثيرا عن محل س�كني، االمر الذي 

اضطرن�ي ال�ى الخ�روج باك�را لك�ي ارجع 
الى منزلي قبل اش�تداد حرارة الش�مس الن 
معاملتي منجزة وتقتصر على تس�لم الهوية 
فقط،مضيف�ا: بس�بب قلة ع�دد الموظفين 
تأخر موعد تس�لم الهوية، لذا أتس�اءل كيف 

سينجزون باقي المعامات الكثيرة؟
وتش�كو المواطن�ة فخريه محم�د "ام علي 
"الس�اكنة ف�ي ح�ي الجه�اد م�ن المواعيد 
المؤجلة النجاز معاملتها منذ الش�هر الرابع 
للعام الحالي لغاية اليوم. وتضيف: لقد توقف 
راتب ابنتي المش�مولة بتقاعد ابيها وعندما 

راجع�ت الدائرة طلب مني جل�ب كتاب تأييد 
من المدرس�ة، وفعاً جلبت التأييد لتضمينه 
ف�ي االضب�ارة، ث�م طل�ب من�ي الموظ�ف 
تغيير الجنس�ية  النها تحمل ص�ورة لطفلة 
، فأجبت�ه: لق�د غيرت الجنس�ية ع�ن قريب  
وطلبت منه التأك�د من تاريخ اإلصدار، لكنه 
اصر عل�ى تغيير الجنس�ية، ولحس�ن الحظ 
كان�ت ابنتي مع�ي ونصحته�ا بالمثول أمام 
الموظ�ف، حينها س�ألها: ما اس�مك، في اي 
صف، ما اسم والدك، المواليد. بعدها وعدني 
بأن موعد تس�لم الراتب س�يكون في الشهر 
الس�ادس، لكني لم اتس�لم الراتب ماحدا بي 
الى مراجعة الدائرة مرة اخرى، فأجل الموعد 
لغاية الش�هر الثامن، وايضا لم أتسلم الراتب 
في الشهر الثامن، فكررت مراجعاتي للدائرة 
بمعية ابنتي وهنا أجل الموعد لغاية الش�هر 
الثاني عش�ر، فه�ل هذا انصاف ي�ا حكومة، 

ولَم كل هذه التأجيات؟
وتتس�اءل ام عل�ي عن مه�ام مدي�ر الدائرة 
في المتابعة والرقابة واالس�تماع لش�كاوى 
المراجعين، وتس�تدرك بقولها: لم ار المدير 
يوما يتج�ول في أروقة الدائرة كي يس�تمع 

للمراجعين.
وفي الس�ياق ذاته تطالب المواطنة س�ليمه 
حس�ين" ام حس�ين "م�ن منطقة الش�عب 
الجه�ات المعني�ة وباالخ�ص مدي�ر الهيئة 

بااليعاز ال�ى الموظفين العاملين في الدائرة 
بالت�زام التعام�ل الائ�ق م�ع المراجعي�ن، 
فض�ا عن تس�هيل انج�از المعام�ات على 
وفق االص�ول القانونية وليس تعقيدها عبر 
الروتين المعق�د وتكليف المتقاعدين هموم 
المراجعة واالنتظار دون مبرر، الن جميعهم 
يس�كنون مناط�ق بعيدة عن مرك�ز المدينة 
وهم م�ن كبار الس�ن وال يتحملون االنتظار 
س�اعات طويل�ة ف�ي ظ�ل ارتف�اع درجات 

الحرارة صيفاً.
 وتقترح المواطنة نوريه محس�ن" ام كاظم 
"من منطقة الش�عب زيادة ع�دد الموظفين 
بم�ا يغط�ي ع�دد المراجعي�ن المتقاعدي�ن 
وبالنظر الهمي�ة الدائرة في انجاز معامات 
المتقاعدي�ن حب�ذا ل�و جرى االهتم�ام اكثر 
بالدائرة وقاعات االنتظار.. كما انتقدت سير 
العم�ل البطيء ج�داً في الدائ�رة، فكل ثاث 

ساعات يتم انجاز )هوية( واحدة.
واضافت : لم احضر بط�راً الى هنا رغم كبر 
س�ني لكن بسبب عدم وجود من يراجع بدال 

مني.
فيما يقول المواطن هليل جاعد "ابو باسم" 
الذي يسكن مدينة الصدر: يتعامل الموظفون 
باس�لوب جاف مع المراجع ، وعندما يجزع 
المواط�ن من االنتظ�ار يتم تأخي�ر معاملته 

وعدم انجازها.

سببه الروتين وقلة عدد الموظفين

زحـــــام شــديـــد فــــي هــيــئــة التـــقــــاعـــد

يعان�ي عم�ال ش�ركة انت�ر كلي�ن متعه�دة التنظيف في 
داخ�ل المجمع النفطي الضخ�م في بغ�داد التابع لوزارة 
النف�ط  البالغ عددهم حوالي 200 عاملة وعامل وهم من 
شريحة الفقراء المس�حوقين ويأتون من مناطق شعبية 
بعيدة يتقاض�ى العامل فيهم 200 الف دينار ش�هريا هي 
بالكاد تفي ببعض متطلبات معيش�تهم الصعبة ومعيشة 
عوائله�م... وبس�بب خ�اف مال�ي بي�ن صاحب ش�ركة 
انتركلي�ن وبي�ن المحاس�بة المالي�ة التابعة لل�وزارة لم 
يس�تلم عمال التنظيف رواتبهم لمدة شهرين رغم عملهم 

اليومي المس�تمر. حي�ث تظاهر بعضهم داخ�ل المجمع 
للمطالبة بص�رف رواتبهم لكن بدون ج�دوى بحجة كما 
ان ال�وزارة حجزت على أموال صاحب الش�ركة المنقولة 
وغير المنقولة بحجة تسديد ما بذمته للوزارة هذا ماقيل 
للعمال.مما أضطر صاحب الش�ركة الى على صرف راتب 

شهر واحد وكأنه منة من صاحب العمل.
\ وعمال الشركة   هددوا في الخروج  بتظاهرة في حالة 
استغناء الش�ركة عن أي عامل. وبدورنا في حياة العمال 
نلفت عناية وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية وبش�كل 

خ�اص دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماعي فيه�ا إلى 
متابعة هذه القضية تحس�باً من أي إجراء تعس�في بحق 
العمال والعمل على ضمان حقوقهم وشمولهم بالضمان 
االجتماعي. حيث هناك عش�رات ال بل مئات الش�ركات ال 
تخضع عمالها الى الضمان االجتماعي لضمان مس�تقبل 
وحياة العاملين فيها وهذا يتطلب إرس�ال مفتش�يها إلى 
الشركات التي تسجل لدى دائرة مسجل الشركات للتدقيق 
بضم�ان ش�مول العاملي�ن بالضم�ان االجتماع�ي وف�ق 

القانون.

 يقع مجمع خيمة العراق االهلي  للنازحين بمحاذاة الشارع 
العام في ناحية الرش�يد ومجاور جس�ر التقاطع الدولي، 
يحتوي هذا المجمع على )101( خيمة يس�كن فيها نحو  
) 556( نازحا من أهال�ي محافظة االنبار. الجدير بالذكر 
ان الخيم التي  يس�كنها النازحون قام بش�رائها و نصبها 
اهال�ي المنطقة واحد ش�يوخ العش�ائر دعم�ا للنازحين 

ولغرض س�كنهم فيه�ا بدال م�ن بقائهم في الع�راء منذ 
ثمانية اش�هر حتى  االن، كما يقوم االهالي بتقديم بعض 
المساعدات االنسانية لهم لغرض سد حاجاتهم المعيشية 
اليومية.لك�ن الغري�ب في االم�ر ان ه�ؤالء النازحين لم 
تصلهم اية جهة حكومية او منظمات انسانية ومنذ اشهر 
مضت لغرض تفقد أوضاعهم المأساوية التي يمرون بها 

والت�ي وصلت الى عدم امتاكهم اي مبلغ لش�راء الطعام 
والماء وتغطية متطلبات حياتهم المعيش�ية.  لذا يناش�د 
النازح�ون في مجمع العراق الجهات المس�ؤولة إغاثتهم 
وزي�ارة المخي�م بغية االط�اع على االوضاع االنس�انية 

المزرية، ولتقديم الممكن من المساعدات إلعانتهم.
 ماجد مصطفى

مناشدة نازحني يف جممع خيمة العراق األهيل
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يبقى الكون ما بق�ي الليل والنهار حافل باألحداث المنوعة 
والعدي�دة على مس�توى العال�م والمجتمع وحت�ى الفرد , 
ظواه�ر قد تغير الصورة العامة للمجتمع للمنحى االيجابي 
أو الس�لبي  فتكّون بذلك إما محنة أو منحه تس�تحق النظر 
واإلمع�ان , وبكلت�ا الحالتين البد من تس�ليط الضوء عليها 
والتحقيق فيها لوضع النقاط وتس�يرها باالتجاه الصحيح 
والدع�م والتطوي�ر إن امكن هذا من منطل�ق , ومن منطلق 
اخر توهج العالم بالوقائع وعلى اساس�ها ظهرت الصحف 
لتوثقه�ا وتنقله�ا وتطل�ع عليها  ليك�ون الف�رد على علم 
ودراي�ة تامة بذلك .. وفيما س�بق كان�ت الصحف هي األداة 
الوحيدة والفعالة لنقل األخبار والمعلومات وبعد برهة من 
الزمن ليست بقليلة قل انخراط الناس للصحافة الورقية لما 
ش�هده العالم من انفجار تكنلوجي وتطور وسائل االتصال 
عامه وبذلك قد تكون أحدى أس�باب العزوف , لكن ومع هذا 
ل�م تنقرض الصحف ولم يس�تأصلها التط�ور التكنولوجي  
فبقي�ت تحلق في س�ماء قرائها وظل�ت محتفظة بفنونها 
العريق�ة وه�ا هي ف�ي تحديث مس�تمر وما يتماش�ى مع 

متطلبات العصرالحديث .
أسمعت لو ناديت حيا  ..

التحقي�ق الصحفي احد الفن�ون المحلقه في ه�ذا الفضاء 
والت�ي م�ن خاللها يت�م تغذي�ه الصحافة ع�ن طريق رصد 
المشكالت المجتمعية وطرحها للعامة فيما إذا كانت غائبة 
ع�ن الفئ�ة “الفالني�ة” ,  ال يخلوا مجتمعنا م�ن المواضيع 
المهمة والتي يحاول الصحفي جهد االمكان تغطيتها بأكبر 
ق�در من الحرف�ة والنس�ق الكتابي والفك�ري بغض النظر 
عن الصعوبات التي تواجهه ف�ي الحصول على المعلومات 
, فه�و يعاني ما يعان�ي أليصال الفك�رة المطلوبه بصورة 
تجذب القارئ وتدعوه للتعمق في المش�كلة وإيجاد الحلول 
المناس�بة له�ا وهذا ه�و المبتغ�ى .. ومع ذلك كل�ه تتراود 
تس�اؤالت ع�دة في ذه�ن الصحفي قد تس�لب منه مجهود 
يضاع�ف ما بذله عند الكتابه واهم ما يذكر منها : هل أديت 
الرس�الة المطلوبة ؟ كم ش�خص قرأ تحقيقي وسعى فعال 
لوضع الحلول ؟ ترى ما هو مصير عملي أآلن هل هو سفرة 
طع�ام؟! أم قطعه لتنظف الزج�اج أو متروك مع أخوته في 

الخزانة والتراب يكتم على أنفاسه ؟!!
لذلك ارتاءت جريدة “المستقبل العراقي” اجراء االستطالع 
االتي واإلجابة عن تلك األس�ئلة ومعرفة هل أن التحقيقات 

الصحفية تؤثر في المجتمع  وبأي النسب ؟
هل هناك حياة لمن تنادي !! لنتابع..

م�ن الضروري جدا االطالع على اراء  صناع القرار ومن هم 
اكثر دراية بهذه المهنه العتيدة , فكان لل��� الصحفيه )ابتهال 
بليبل ( رأي استهلته باالتي :  الغرض من التحقيق الصحفي 
باألس�اس هو البحث والتقصي عن معلومة ما ، تم تداولها 

بين عام�ة الناس بص�ورة اقرب إلى الش�ك بمصداقيتها أو 
بمعنى أدق دخولها ضمن مفهوم اإلشاعات ، لذا فإن مهمة 
الصحفي هنا إثبات حقيقة ه�ذه المعلومة أو نفيها , وهذا 
بالتأكيد يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة للوصول إلى ذلك 
, وم�ن الجدير ذكره بعد الع�ام 2003 وتحديدا بعد االنفتاح 
التكنولوجي لم تكن هناك أهمية كبيرة للعمل االستقصائي 
كما يحدث اليوم وزيادة على ذلك  كثرة الفضائيات والتنافس 
الكبير فيما بينها ..اما اليوم فقد ساهم االنترنيت في اطالع 
الصحفي العراقي على الخبرات العالمية في هذا الشأن من 
حيث التوجه نحو تنفيذ العمل ألتحقيقي في تسارع وتزايد 
التأثير اكثر بكثيرعن سابق عهدة , كما واعتقد إن المواطن 
ص�ار يعان�ي من الزخم الهائ�ل في اإلخب�ار والمعلومات - 

وهذا أبرز ما تعتمده صحافة اليوم – 
ليكشف لنا بعد ذلك أن ما ينشر أو يبث 
غير دقيق أو ال يحوي على المصداقية 
) معلومات وأخبار كاذبة (  فمن هنا 
جاء دور التحقي�ق الصحفي للتركيز 
عل�ى م�دى صح�ة تل�ك المعلومات 
أو األخب�ار عب�ر اس�تخدام المهارات 
االس�تقصائية والتحريرية بل وحتى 
لتوضي�ح  التقني�ة  أو  التكنولوجي�ة 
الحقائ�ق ، وبالتالي صار يلجأ الكثير 
م�ن الناس في البحث ع�ن هذا النوع 
من الصحاف�ة باعتبارها مادة تعتمد 
على أدلة خاصة وتس�ريبات تكش�ف 
حقيقة الخبر المعلن عنه أو المعلومة 
بطبيعته�م  الن�اس  إن  ننس�ى  وال   ,
تح�ب القص�ص والحكايات ل�ذا تجد 
م�ن التحقيق الصحفي م�ادة مؤثرة 
وشيقة سواء كانت مرئية أو مكتوبة.
مهنة المتاعب

كما وأضاف الصحفي ) مصطفى عالء ( : أنا اعشق الصحافه 
فه�ي “ مهنة المتاعب والصع�اب  “ التي لطالما حلمت بها 
, غري�زة حب االس�تطالع والبحث والتطل�ع لمعرفة كل ما 
هو جديد في الحي�اة دفعني اليها ، ومن أجل تحقيق هدفي 
الوحي�د وهو االطمئنان عل�ى البيئة , لذا  اخترته من جميع 
الفنون الصحفية “ فن التحقيق الصحفي “ كي استطيع أن 
اكش�ف واقضي ولو بعض الشيء من الفساد المتفشي في 
بلدي الجريح , تابع القول الصحافه بصورة عامه تعتبر من 
اش�رف المهن حيث انها تقضي على كل من يتجرأ بتحطيم 
البلد وسحبة نحو الهاوية , لذا واعتقد من البعض ان لديهم 
اإلمكاني�ات الكافيه لتحقي�ق انجازات كبيره وعن نفس�ي 
عملت في الكثير من التحقيقات التي كانت لها تأثير مباشر 
في تغيير الوضع ,  واحد اعمالي المميزه  تحقيق نش�ر في 
جري�دة البي�ان بعنوان “ العلم العراقي  ممزق على اس�طح 

البناي�ات ألحكومي�ة “ , وبفضله اس�تطعت الحصول على 
جازة اليوبيل الذهبي في كلية اإلعالم _ جامعة بغداد, ومن 
هذا المثال البس�يط أوضح لك بان هذه المهنة لها دور فعال 

في تغيير الوضع الحالي نحو األفضل .
ال���������رأي ال�����ع���ام  ...

يش�كل ال�رأي الع�ام العباً أساس�يا في الس�احة اإلعالمية 
والسياسية واالجتماعية , لما يمتلكه من إمكانيات فيما إذا 
وافق أو عارض مس�ألة ما.. فهو إذا ساند هذه المؤسسات 
فانه قد منحها الحي�اة ورضى عنها, وان لم تنل رضاه فقد 
حكم عليها بتجميد نش�اطها وتضييق الخناق عليها لما لم 
تجد م�ن مقومات أمام الرأي العام , وبعمل اس�تفتاء ألراء 
الجمهور حول مقروئية التحقيقات الصحفية وما تقدمه من 
فائدة , تضاربت االراء فكان هناك المؤيد 
ممن يؤمنون لآلن بأن الصحافة الورقية 
ه�ي األم , ومعارض لها ك�ون ما يوجد 
من وس�ائل اتصالية وفرت فرص أسهل 
للتعرف على المشكلة وعلى حلولها مثل 
“ ألتلفاز , كان في االس�تفتاء المساحة 
األكب�ر لمن ال يج�دون ف�ي التحقيقات 

الصحفية ما يبتغون فقد ذكر
* إبراهي�م عل�ي )طالب جامع�ي( : أني 

بعي�د كل البعد عن قراءة التحقيقات 
الصحفي�ة بص�ورة خاص�ة وغير 

متاب�ع للصحف بص�ورة عامة, الن 
ما يتوفر اآلن م�ن انترنت وتلفاز هو 

باعتقادي يغني عن الكثير من األش�ياء 
التي تتناوله ألصحافه

اتفق س�يف عم�اد ) الطال�ب الجامعي( 
مع�ه الراي من حيث الق�راءة والتعرض 
للصح�ف , كما وكان لإلعالمي )أحم�د حميد( رأيه الخاص 
المتمث�ل ب���� “ باعتق�ادي إن الطريق�ة الت�ي تكت�ب بها 

التحقيقات الصحفية , 
ه�ي س�بب الع�زوف األول , فاعتماد اآلراء واإلس�هاب في 
وص�ف المش�كلة والتش�عب بها يبع�ث الملل ل�دى القارئ 

ويبعده عن فحوى الموضوع األصلي .
كم�ا وأعرب الجنس النس�وي عن رأئيه : أن أكثر النس�اء ال 
يتعرضن للمواضيع التي تحمل طابع جدي , عدى مواضيع 
الموديل واألزي�اء , وان تعرضن فهن يتعرضن للتحقيقات 
االس�تقصائية لما تحمله من عناصر جذب وإثارة اكثر من 

الصحيفة نفسها ..
أسب������اب ونت����ائ��ج ..

ان أسباب العزوف وأالقبال على التحقيقات الصحفية كثيرة 
, هذا ما ابداه مكي الكليدار ) رئيس تحرير جريدة البرلمان( 
: استهل حديثه بالنقاط التي تتسبب بعدم قراءة التحقيقات 
والتأث�ر بها “ العزوف عن القراءة بش�كل عام هو الس�بب 

األس�اس الن وكما هو معروف ان نسبة القراءة في الوطن 
العربي قليلة وقد يكون الس�بب الثاني مرتبط باألول 

اش�د االرتباط , هو دخول االنترنت “ استكمل 
القول بان االنترنت سهل كل ما هو صعب 

الوص�ول إلي�ه وق�رب المس�افات م�ن 
حي�ث تن�وع الثقاف�ات , باإلضافة إلى 
إن التحقي�ق الصحفي ع�ادة ما يكون 
غي�ر واف أي انه يلجأ إل�ى الكثير في 
مضمون�ه إل�ى االس�تطالعات وم�ن 
عين�ات مح�دودة! تت�راوح بي�ن عدة 
أشخاص فهنا يكون الضعف الحقيقي 
, إذ إن التحقي�ق الصحف�ي يعتبر ك�� 
التحقيق�ات ألجنائية تحتاج إلى بحث 
وأدل�ة دامغ�ة للوص�ول إلى أس�باب 
المش�كلة, م�ا يح�دث  ف�ي صحافتنا 
العربي�ة عك�س ذل�ك إذ يعتم�د أغلب 
الكتاّب على الس�رد والحشو  من اجل 
إشغال مساحه معينه في الصحيفة أو 
ألمجلة وأيضاً أسباب عدة ال حصر لها, 
لكن ما نحتاجه التعمق بالمش�كله 
ش�غف  واكتس�اب 
الن�اس به�ا 

م  هتم�ا ال ا و
لحلولها , وهو بعدة 

الخجل  أوله�ا  نق�اط 
الخج�ل   .. المجتمع�ي 

المجتمعي في ط�رح الرأي 
والمجاملة في إبدائه يشكل عائق 

أمام معرفة أس�باب المشكلة الحقيقة , 
وافتقارنا للصحاف�ة المتخصصه يؤدي 
إلى ع�دم معرف�ة توج�ه الق�ارئ وماذا 
يريد بالذات فعلى سبيل المثال باعتقادي 
إن اهتم�ام أكثر الناس  بالرياضة  س�ببه 
وجود صحافة متخصصة والعكس يصح , 
واالهم من ذلك كله نحن بحاجة إلى تدعيم 

التحقيق الصحفي بالوثائق واألدلة.

ساهم االنترنيت 
في اطالع 

الصحفي العراقي 
على الخبرات 

العالمية في هذا 
الشأن

أشخاص يستخدمون صفحات »التواصل االجتامعي« وسيلة اعالنية
         المس����تقبل العراقي/ متابعة

 عن�د مواجه�ة بعض المتاع�ب والخالفات ف�ي عالقتك 
بزوجك فال ش�يء يمنح�ك الراحة بق�در الفضفضة مع 
العائل�ة واألصدقاء حول ما تمرين به، ولكن ينبغي عليك 
قبل اللجوء الى نش�ر أسرارك الشخصية وأسرار عالقتك 
بزوج�ك أنه ف�ي كل مرة تبوحي�ن فيها بأس�رارك فأنت 

تواجهين تصدعا بعالقتك بزوجك الى األبد.
هناك نصائح لالبتعاد عن الفضفضة بأس�رار حياتك مع 

اآلخرين:

* . ال يمك�ن الثق�ة بم�دى ق�درة األصدق�اء على حفظ 
األس�رار ألطول مدى، فأحيانا تتفاجئين بأن الزمالء في 
العمل يعرفون حقيقة ما يجري في بيتك، فمجرد خروج 
الس�ر فال يمكن التحكم فيه، فال يصح أن تتعرض حياتك 
الخاصة لجلس�ات النميمة بين األصدقاء، فعليك بكتمان 

األسرار وعدم البوح بها.
* . ال تجعلي زوجك يش�عر بالغدر، فعند بوحك باألسرار 
مع األصدقاء والعائلة ال تتمادي في الحديث عن شريكك 
كأن�ه الع�دو لتنفس�ي المش�اعر الس�لبية وخاصة على 
“فيسبوك” والمواقع االلكترونية، في حين أنه قد يكون 

ال يتحدث عنك بهذا السوء.
* . ال تظن�ي أنه فضفض�ة وانتهى األمر، ولكن يكون قد 
خلق فجوة كبيرة وعميقة بينك وبين زوجك ثم ستفقدين 

الثقة بينكما وسيصعب عليكما تجاوز هذا األمر.
* . حين يس�تمع من حولك إلى أس�رارك ومش�اكلك في 
الغالب س�يتعاطفون معك، مما يحف�زك على المزيد من 
االساءة إليه واتخاذ قرارات قد تندمين عليها الحقا ألنهم 
يستمعون إلى طرف واحد ورأيهم من وجهة نظر واحدة 
فيعطونك تصورات خاطئة عن طبيعة زوجك ويؤدي بك 

إلى سوء التصرف معه.

*. تعاط�ف الناس من حولك معك، فأنت ستتس�ببين في 
خلق حقد وكراهية وكلمات س�يئة في حقه ولن ينس�وا 
سلبياته، مما يجعله في موقف دفاعي وهجومي معهم، 
وأحيانا تعود الحياة الى طبيعتها ويتم التراضي والتصالح 
بينكم�ا، ولكن الناس من حولك لن ينس�وا هذه المواقف 
وخاصة األهل، فال يجد المعاملة الجيدة والحميمية التي 

اعتادها، وهذا يحمل تبعات سلبية بالطبع.
* . إذا كان ال ب�د من اإلفص�اح أو الفضفضة أو التفريغ، 
فعليك اختيار الش�خص المناسب في الحوار معه والثقة 
التامة أنه يحتفظ بأسرارك وينصحك لمصلحة الطرفين 

ويجد الحل المناسب لك وال يفضح أسرارك ألن الصديقات 
أحياناً يسعين إلى هدم عالقتك بزوجك وال يكون الموقف 

من مصلحتك ولكن ضدك.
م�ن المالحظ�ات الس�ابقة ن�رى أن الب�وح بالخالف�ات 
الزوجي�ة وأس�رارها س�الح ذو حدي�ن، ق�د يس�بب لك 
االرتياح في الوقت الحالي وسيعود على عالقتك بشريك 
حياتك بضرر بالغ ويس�بب في العالقة ش�روخا يصعب 
إصالحه�ا، فالزوجة الذكي�ة هي التي تتحل�ى بالكتمان 
وتبقي أس�رارها بينها وبين زوجها للحفاظ على عالقة 

قوية متماسكة مدى الحياة.

المستقبل العراقي / روال خلف

كيف لـنا احلـــفــاظ عــىل أرسار الــتحقــيقــات الــصحــفــية ؟؟

البوح باخلالفات الزوجية وأرسارها.. سالح ذو حدين
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 ل�م يخطر ببال الس�يدة أم وليد بأنها س�تتمكن من بي�ع جهاز رياضي 
تملكه بهذه الس�رعة، فلم تستغرق عملية البيع هذه سوى عشر دقائق 

عقب نشرها )بوست( من خالل صفحتها الخاصة على “فيسبوك”.
تق�ول “أردت التخل�ص من ه�ذا الجهاز رغم أن�ه بحالة ممت�ازة، ولم 
أستخدمه كثيرا، وقمت بتصويره، ومن ثم إنزاله على الصفحة الخاصة 
بي، وش�رح يوضح السعر المطلوب، وسرعان ما بدأت التعليقات، وتم 

بيعه”.
تضي�ف “القت ه�ذه الفكرة إعج�اب إحدى الصديق�ات، وقامت باألمر 
ذاته، ونجحت أيضا، فأعتقد أن وس�يلة “فيس�بوك” أس�رع وسيلة في 

الوقت الحاضر لإلعالن عن بيع منتج ما”.
عند اس�تعراض صفحات مواقع التواصل االجتماعي مثل “فيسبوك”، 
يق�وم الكثي�رون بوض�ع إعالن “بوس�ت” وخ�الل فترة قصي�رة جدا 
وبإعدادات قليلة وبس�يطة يصل لآلخرين، وعليه يتمكن هذا الش�خص 

من بيع منتج ما، أو غير ذلك.
واس�تطاعت السيدة أم محمد تحويل “إعجاب” أصدقائها عبر حسابها 
على “فيس�بوك” ل�”بي�ع” أعماله�ا اليدوية الخاصة بتنس�يق الزهور 

الصناعية بأشكال وتصاميم متعددة.
تقول أم محمد “قمت بالتقاط صور متعددة لزهوري المنسقة بطريقة 
الفت�ة وممي�زة، وبزواي�ا مختلفة، وكنت أنتظ�ر ردة الفع�ل والتعليق 
عليها، فجاءتني تعليقات ايجابية عدة، إلى جانب تساؤالت عن امكانية 
ش�رائها، وعليه تش�جعت وقمت بإرفاق الس�عر الخاص ب�كل قطعة، 

ووضعت رقم الهاتف لتتم عملية التواصل والبيع”.
وتضي�ف “تلقيت نصائ�ح من األصدقاء بض�رورة عمل صفحة خاصة 
ألعمال�ي يتم من خاللها العرض، فقامت ابنتي بتصميم صفحة جميلة 
مفعم�ة بالحيوي�ة واإلش�راق، ومن�ه تلقي�ت استفس�ارات المعجبين 

بأعمالي وطلباتهم في شراء القطع”.
حالة أخرى مش�ابهة هي أم بت�ول التي قررت 

ع�رض منتجاته�ا ف�ي صن�ع المخل�الت “ 
الطرش�ي “بش�تى أنواعه على صفحتها 

الخاص�ة في “فيس�بوك”؛ حي�ث تعتقد 
بأن هذه الوس�يلة ناجح�ة وال تتطلب 
عن�اء التوزي�ع على المح�ال التجارية 

وانتظار بيعها.
تقول أم بتول “انتقيت عبارات جميلة 
أعل�ى  للش�راء، ووضعته�ا  ومغري�ة 

المنتجات، وبدأ األصدقاء يشترون 
كميات بس�يطة منها للتجربة، 

وعب�روا عن استحس�انهم 
وعليه  الش�هي،  لمذاقه 

انتقلوا لش�راء كميات 
وبأصن�اف  أكب�ر 

مختلفة”.
أم  اهتم�ت 

بمذاق  بت�ول 
ته�ا  منتجا

م�ن 
ت  لمخل�ال ا

 ، ر لخي�ا ا “
الجزر،  اللف�ت، 

 ، نبي�ط لقر ا
ف  لملفو ا

المقطع، الشمندر... وغيرها”، وقامت باختيار أوان جميلة مكنتها من 
جذب األصدقاء وشرائهم لهذه المنتجات.

وتعد منال رجب )32 عاما( إحدى الس�يدات النشيطات في مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي المختلف�ة، وعلي�ه ت�رى أن “فيس�بوك” 
و”واتس اب” من الوسائل الناجحة والسريعة لإلعالن، وتقول 
“يق�وم العدي�د من األصدقاء بنش�ر إعالنات خاص�ة بهم عبر 
فيس�بوك، مثل مالكات صالون�ات التجميل، مال�كات النوادي 
الرياضي�ة “الجيم”، وغيره�ا، كما تلقيت ف�ي اآلونة األخيرة 
رس�ائل عبر “واتس اب” تروج للتسجيل في مدارس خاصة 

حديثة”.
خبي�ر مواقع التواصل االجتماعي خال�د األحمد، يقول حول 
الموض�وع “بدأت ه�ذه الظاه�رة لدينا عندم�ا أقدمت 
سيدة على عمل صفحة خاصة بها على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي خاصة ببيع اإلكسسوارات 
اليدوي�ة، ونجح�ت فكرته�ا، وعلي�ه ق�ام 
العدي�د من األش�خاص باتب�اع فكرتها 

على حسب ما يودون بيعه”.
يق�وم  م�ن  “هن�اك  ويضي�ف 
باس�تعراض أح�د المنتجات 
بالبي�ع  ويحظ�ى  لدي�ه 
السريع، ومنه يقوم 
بإنش�اء صفح�ة 
أح�د  عل�ى 

المواقع ويت�م تداولها والترويج لها، فيتم من خاللها العرض والطلب، 
ونرى انتش�ارها بش�كل كبير في الوقت الحاضر، وقد تتجه الشركات 
التخاذ النهج ذاته في المس�تقبل، وأرى في ذلك وس�يلة ناجحة تسهل 
وتيس�ر على مس�تخدميها، وال ش�ك بأنها من إيجابي�ات التكنولوجيا 

الحديثة”.
ويلف�ت استش�اري االجتماع األس�ري مفيد س�رحان، إلى أن انتش�ار 
التكنولوجيا الحديثة ووس�ائل االتصال لها فوائد متعددة وفي مختلف 
المجاالت االجتماعي�ة واالقتصادية وغيرها، ويمكن االس�تفادة منها 
فيما يخدم مجال العمل أو اهتمام الش�خص أو اهتمامات األسرة، فهي 
من االنتشار الواسع وقلة التكلفة وسهولة االستخدام، مما يجعل منها 

متاحة في كل وقت وبتكاليف بسيطة.
وأصبح كثير من الناس يستخدمها في اإلعالن عن المنتج بشكل ميسر، 
وف�ق س�رحان، ويمكن صاحبه من الوصول إلى ش�ريحة واس�عة من 
أبناء المجتمع؛ حيث أصبحت بعض األس�ر تس�تخدم هذه الوسائل في 
الترويج لمنتجاتها اليدوي�ة والبيتية قليلة التكاليف، بحيث يمكنها من 
اإلع�الن عنها بدون تكاليف تذكر وفي الوقت نفس�ه يمكن من خاللها 
التواصل مع الجمهور المس�تهدف بدون اللجوء إلى دفع تكاليف كبيرة 
أو اإلعالن في وسائل إعالم مكلفة، ومن مميزاتها إمكانية التعديل على 
اإلعالن في أي وقت، ونش�ر الص�ور أو أي معلومات متعلقة بموضوع 

اإلعالن.
ويضيف “يمكن اس�تخدامها بش�كل فردي أو جماعي وكذلك التواصل 
م�ع أف�راد أو مجموع�ات أو مؤسس�ات، وال ب�د من مالحظ�ة أن هذه 
الوس�ائل م�ع كث�رة إيجابياتها، إال أنه م�ن الصعب التحق�ق من دقتها 
إال م�ن خالل الزيارة أو المش�اهدة على أرض الواق�ع؛ إذ إنه في بعض 
الحاالت يمكن اس�تخدام هذه الوس�ائل للتحايل أو المبالغة أو تكوين 

صورة غير حقيقية”.

بــعــد إن اخــترقت العولمة كـــل السبل المــمكــنة ..

بغداد \ المستقبل العراقي 
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المس��تش�ارة، الم���ش�هورة 
بحذره�ا، كان�ت صريح�ة عندم�ا 
بالالجئي�ن، والعرق،  األم�ر  تعل�ق 
والوج�ه المتغي�ر أللمانيا. وجاءت 
تدخالتها في بعض األحيان بنتائج 
الماض�ي،  الش�هر  ف�ي  عكس�ية. 
عج�زت عن ال�كالم عندم�ا انفجر 
مراهق فلس�طيني يواجه الترحيل 
باكي�ا عل�ى شاش�ات التلفزي�ون. 
وتعرض�ت النتقادات على وس�ائل 
اإلع�الم االجتماعي�ة لتباطئها في 
الرد على العنف ف�ي هيديناو. لكن 
عموما، يقول محللون إنها وجهت 
النقاش في اتجاه ليبرالي، متحدية 
اليمين المتطرف وفي الوقت نفسه 
تتحرك بب�طء كاف لتجنب مفاجأة 

القاعدة المحافظة الخاصة بها.
منذ بداي�ة الع�ام، أدانت ميركل 
المناهضة لألس�لمة  حركة بيجيدا 
ودافع�ت ع�ن اإلس�الم باعتب�اره 
دين�ا “ينتم�ي إل�ى ألماني�ا”. وفي 
ف�ي  تحدث�ت  )يوني�و(،  حزي�ران 
احتف�االت الذكرى ال�� 70 لحزبها، 
االتح�اد الديمقراط�ي المس�يحي، 
وأخب�رت الزم�الء أعض�اء الحزب: 
“نح�ن ثاني بالد أكثر ش�عبية فيما 
يتعلق بالهجرة في منظمة التعاون 
االقتص�ادي والتنمية. االتحاد ليس 
متحمس�ا ج�دا للتحدث ع�ن األمر، 

لكننا سنتعلم فعل ذلك”.
ويقول محللون إن تبنيها الحذر 
تجاه للهجرة يناسب استراتيجيتها 
السياس�ية الحتالل مركز الوسط. 
في وقت سابق من هذا العام، طرح 
المس�يحي  الديمقراط�ي  االتح�اد 
فك�رة قان�ون الهج�رة، م�ن خالل 
إيج�اد وس�يلة قانوني�ة واضح�ة 
للهجرة من خارج االتحاد األوروبي. 
مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز 
ف�ي  ائت�الف  تش�كيل  احتم�االت 
المستقبل بين المحافظين التابعين 
لمي�ركل وح�زب مناص�ري البيئة 
المؤيدين للهجرة. ومن شأنها أيضا 
المس�اعدة في معالجة االنخفاض 
في عدد السكان في سن العمل في 
ألماني�ا، ال�ذي يتوق�ع أن ينخفض 

بشكل حاد في العقود المقبلة.
مخت�ص  أنجينين�د،  س�تيفين 
الهجرة في الش�ركة االستش�ارية 
SWP، قال إن طريقة تعامل ميركل 
مع الالجئين كانت مميزة ألسلوبها 
ف�ي إدارة األزمات. “إنها ال تتعجل، 
وتح�اول تجنب الوق�وع في خطأ، 

حت�ى اللحظ�ة الدقيقة الت�ي ترى 
فيه�ا أنه�ا تس�تطيع التعام�ل مع 
األمر. في النقاش حول اللجوء، تلك 

اللحظة وصلت”.
تتوق�ع ألماني�ا أن يصله�ا 800 
أل�ف طالب لج�وء هذا الع�ام، أكثر 
من كل االتح�اد األوروبي مجتمعا 
في عام 2014. ويجري فتح مراكز 
اس�تقبال جدي�دة في أنح�اء البالد 
كافة، وهي تمتلئ بسرعة. المركز 
في هيديناو، ال�ذي افتتح قبل أكثر 
من أسبوع، يؤوي اآلن 575 الجئا، 

أكثر من نصفهم من سورية.
وفي حين أن كثي�را من األلمان 
 - التضام�ن  بمظاه�ر  اس�تجابوا 
التب�رع بالمالب�س لالجئين وحتى 
اآلي�س  توصي�ل  حم�الت  تنظي�م 
كريم - إال أن مالجئ طالبي اللجوء 
تع�����رضت في النصف األول من 
ه�ذا العام إل�ى 200 هجوم، تراوح 
من رس�م الرم�وز ال����نازية إلى 

ح����رق الم���باني.
واح�دة  كريي�اك،  كريس�تين 
م�ن المحتجين خ�ارج المركز في 
الكثي�ر  “هن�اك  قال�ت:  هيدين�او، 
من األش�خاص يأتون إل�ى ألمانيا. 
ألماني�ا تبدو مزده�رة من الخارج، 
لك�ن نح�ن نعان�ي. لم�اذا تذه�ب 
األم�وال إلى الالجئين، بينما نحتاج 
إليه�ا نح�ن؟”. وأضاف�ت مصففة 
شعر الحيوانات األليفة، أنها ليست 
نازي�ة، وأدان�ت أعمال الش�غب في 
عطلة نهاية األسبوع الماضي حين 
بعضه�م   - المتظاه�رون  اش�تبك 
كان يص�رخ “يحي�ا هتل�ر” - م�ع 

الشرطة.
من الواضح أن التوترات عالية. 
فمع وص�ول ميركل صاح الحش�د 
“هن�اك أم�وال ل�كل ش�يء، لك�ن 
ليس لش�عبك”. مثل هذا االستقبال 
الع�ام المع�ادي أمر نادر بالنس�بة 
للمستش�ارة األلمانية، السياس�ية 

التي بلغت ش�عبيتها 67 في المائة 
أجرت�ه  لل�رأي  الس�تطالع  وفق�ا 
“إنفراتيس�ت ديم�اب” ف�ي أواخر 
تموز. لكن يبدو أن وجهات نظرها 
- باس�تثناء أقلي�ة م�ن المحتجين 
من اليمين المتط�رف - تتناغم مع 

وجهات نظر الشعب األلماني.
األس�بوع  لل�رأي  اس�تطالع 
الماض�ي أظه�ر أن 60 ف�ي المائة 
من الشعب األلماني يعتقد أن البالد 
“بإمكانها التعامل مع” المس�توى 
العال�ي م�ن الالجئين. االس�تطالع 
الذي ت�م إجراؤه لش�بكة ZDF بعد 
نش�ر آخر التوقعات ألع�داد طالبي 
اللج�وء، أظه�ر أن 86 ف�ي المائ�ة 
يعتب�رون ألماني�ا “ب�الد الهجرة”. 
والحقيق�ة الت�ي لمصلح�ة ميركل 
ه�ي أن “بيلد”، الصحيف�ة اليومية 
األكث�ر ش�عبية ف�ي ألماني�ا، تقدم 
تغطي�ة أكث�ر توازن�ا لالجئين من 
الصح�ف الش�عبية ف�ي غيرها من 

البلدان األوروبية.
ت�زال  ال  الش�كوك  ذل�ك،  م�ع 
موجودة. توبياس ش�ولتايس، أحد 
س�كان هيديناو، قال: “كان ينبغي 
أن تأت�ي في وقت أبكر. أنا ال أعتقد 
أن المستش�ارة تس�تطيع حل هذا 
األمر بس�هولة لكن م�ن الجيد أنها 

هنا لتظهر أنها مهتمة باألمر”.
خ�ارج ألمانيا، أدى االرتفاع في 
عدد الرعايا األجان�ب الباحثين عن 
عمل في بريطاني�ا إلى دفع صافي 
الهجرة إلى رقم قياسي مرتفع بلغ 
330 ألف شخص، متجاوزا ارتفاعا 
تحق�ق ف�ي ظ�ل حكوم�ة العمال 

السابقة.
وتمث�ل بيان�ات نش�رها مكتب 
ارتفاع�ا  الوطني�ة،  اإلحصائي�ات 
أكثر من الثلث خالل العام الماضي، 
وهي نكس�ة ساحقة لوعود رئيس 
الوزراء، ديفيد كاميرون، المتجددة 
“عش�رات  إل�ى  الرق�م  بخف�ض 

اآلالف”. وفي حين ارتفعت الهجرة 
بمقدار 84 ألف شخص إلى 636 ألف 
شخص في السنة المنتهية في آذار 
)مارس( من عام 2015، انخفضت 
الهجرة بشكل طفيف بمقدار تسعة 
آالف لتصل إلى 307 آالف. النمو في 
أعداد الوافدين كان مدفوعا بزيادة 
ملحوظة في هجرة مواطني االتحاد 
األوروب�ي، التي ارتفع�ت أكثر من 
الربع لتحقق رقما قياسيا بلغ 269 
ألف. على س�بيل المقارنة، ارتفعت 
هجرة المواطنين م�ن غير االتحاد 
األوروبي بنسبة 9 في المائة فقط 
لتص�ل إلى 284 ألف. وتجاوز الرقم 
الصافي االرتفاع الس�ابق الذي بلغ 
320 ألف ش�خص في ع�ام 2005، 
االتح�اد  ال�ذي ج�اء بع�د توس�ع 
األوروب�ي ف�ي أوروب�ا الش�رقية. 
ه�ذه الزيادة األخي�رة تعكس مدى 
جاذبي�ة المملكة المتحدة للباحثين 
عن عمل ف�ي الوقت ال�ذي ينتعش 

فيه االقتصاد: ف�ي المجموع، جاء 
290 ألف ش�خص إلى بريطانيا من 
أجل العمل، وهو ما يش�كل ارتفاعا 
بنس�بة 29 ف�ي المائ�ة ع�ن العام 

الماضي.
ويف�رض االرتف�اع ف�ي أع�داد 
الوافدين ضغوطا جديدة على حزب 
المحافظين الحاكم، الذي جدد هذا 
الع�ام طموحات�ه لتخفيض صافي 
الهج�رة إلى ما دون 100 ألف، رغم 
فش�له في تحقيق هذا الهدف خالل 
الس�ابق. وتشتمل خطط  البرلمان 
تخفيض األعداد على التش�ديد على 
الش�ركات ليصب�ح م�ن األصع�ب 
توظي�ف عم�ال مه�رة م�ن خارج 
االتحاد األوروب�ي، مع قول رئيس 
ال�وزراء إن الوض�ع ف�ي الماض�ي 
كان “بصراحة س�هال ف�وق الحد”. 
والت�زم رئي�س ال�وزراء بمعالج�ة 
االرتفاع في أعداد مهاجري االتحاد 
األوروبي وذل�ك عن طريق الضغط 
إلعادة التفاوض بشأن حرية قواعد 
التحركات داخل التكتل. وفي الوقت 
نفس�ه، يعم�ل على جع�ل المملكة 
المتح�دة وجه�ة أق�ل جاذبية عن 
طريق تخفيض كل من مزايا العمل 
أثن�اء الخدم�ة وإمكاني�ة الوصول 
إل�ى الرعاي�ة االجتماعي�ة ألولئ�ك 
الذي�ن ال يملك�ون عم�ال. وال تزال 
البلدان ال� 15 التي تش�كل “االتحاد 
األوروب�ي القدي�م” - مث�ل ألمانيا 
وإس�بانيا وإيطالي�ا - تمث�ل الفئة 
األكبر م�ن المهاجرين األوروبيين، 
الذي�ن يمثل�ون 116 أل�ف وافد في 
الس�نة المنتهية ف�ي آذار )مارس( 
هامش�ي  بش�كل  وارتف�ع   .2015
ع�دد الوافدي�ن م�ن بل�دان أوروبا 
الش�رقية الثمانية التي انضمت إلى 
االتح�اد، م�ن 60 ألفا إل�ى 72 ألفا، 
بينما تضاع�ف ع�دد القادمين من 
روماني�ا وبلغاري�ا تقريب�ا ليص�ل 
إلى 53 ألف ش�خص خ�الل الفترة 
نفسها. وتشمل التدابير الحكومية 
األخي�رة لمكافحة الهج�رة فرض 
المهاجري�ن  عل�ى  جدي�دة  قي�ود 
العم�ل  وأرب�اب  الش�رعيين  غي�ر 
الذي�ن يوظفونه�م. وه�ذا جزئي�ا 
يع�د اس�تجابة لألزم�ة ف�ي مرفأ 
كاليه الفرنس�ي، حي�ث يخيم آالف 
المهاجري�ن م�ن إفريقيا والش�رق 
األوس�ط عل�ى أم�ل عب�ور القناة 
إل�ى المملك�ة المتح�دة. وبمج�رد 
وصولهم إلى بريطانيا، يعتزم كثير 

من هؤالء طلب اللجوء.

    هيني سيندر

رس�الة  اللحظ�ة،  ه�ذه  ف�ي 
المفضل�ة  الفيدرال�ي  االحتياط�ي 
هي عل�ى يبدو إما “ليس بعد” وإما 

“وصلنا تقريبا”.
سياس�ة  أن  الواض�ح  م�ن 
ألس�عار  الفيدرال�ي  االحتياط�ي 
الفائدة القريبة من الصفر ستكون 
معنا على األق�ل لفترة أطول قليال. 
ع�الوة عل�ى ذل�ك، يب�دو أن�ه أكثر 
حساسية بكثير، أو حتى متعاطفا، 
فيم�ا يتعلق بآثار سياس�اته خارج 
الوالي�ات المتح�دة مم�ا كان ف�ي 
السابق. لكن الس�يولة الهائلة التي 
كان�ت منذ وقت لي�س ببعيد تتدفق 
ف�ي جمي�ع أنح�اء العال�م، بفضل 
البنوك المركزية الكبيرة، يبدو أنها 

تتبخر يوما بعد يوم.
عبء خدمة األموال المقترضة، 
خاص�ة ق�روض الدوالر، يب�دو أنه 
يرتفع يوما بعد ي�وم. واالنكماش 
يزداد عمق�ا، ما يجع�ل ذلك العبء 
القيم�ة  حي�ث  م�ن  بكثي�ر  أكب�ر 
األس�واق  وعم�الت  الحقيقي�ة. 
الناش�ئة مس�تمرة في االنخفاض، 
والتدفق�ات الخارج�ة من أس�واق 
الس�ندات واألس�هم الناش�ئة ف�ي 
ازدياد. ومن شبه المؤكد أن األسوأ 
اس�تبدال  وبس�رعة،  يت�م،  إذ  آت. 
عال�م تن�در في�ه ال�دوالرات بعالم 
يفيض بال�دوالرات. وارتفاع قيمة 
الدوالر يعني التشديد، بغض النظر 
عم�ا يفعله االحتياط�ي الفيدرالي. 
وأل�م تخفيض نس�بة الرفع المالي 
بالنس�بة ألكث�ر المثقلي�ن بالديون 

سوف يصبح أكثر حدة بكثير.
األس�واق  لتراج�ع  ونظ�را 
العالمي�ة، الت�ي تش�عر بالفزع من 

مجموعة التط�ورات في االقتصاد 
المالية  الحقيقي للصين وس�وقها 
وفي أسواق األسهم األوروبية على 
حد س�واء، م�ن الصع�ب تصور أن 
االحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراره 
برف�ع أس�عار الفائ�دة ف�ي أيل�ول 
)س�بتمبر( - حتى مع أن األس�باب 
الماض�ي،  األس�بوع  ف�ي  تتغي�ر. 

االرتفاع في الدوالر وما ترتب عليه 
من تش�ديد كانا الس�بب في تأجيل 
اتخ�اذ اإلج�راء. لكن م�ع عمليات 
البي�ع المكث�ف لألس�هم العالمي�ة 
أس�واق  وتع�رض  اإلثني�ن  ي�وم 
س�ندات الش�ركات إل�ى الضغ�ط، 
يبدو م�ن غير المتص�ور تقريبا أن 
االحتياطي الفيدرالي س�يقدم على 

تشديد سياس�ته. وال يزال من غير 
الواضح كيف س�يتم انتش�ار األلم 
بالنس�بة للمثقلين بالدي�ون. ومن 
المفارقة أن الواليات المتحدة التي 
لطالم�ا كانت تعتبر األكثر إس�رافا 
بي�ن جمي�ع المقترضي�ن، بفض�ل 
احتياطية،  ال�دوالر عمل�ة  مكان�ة 
تب�دو في الوقت الحالي أكثر مناعة 

م�ن أي م�كان آخر تقريب�ا. وكثير 
من الش�ركات س�تكون أق�ل حظا. 
وم�ن المتوقع زي�ادة التخفيضات 
ف�ي المرتب�ة االئتماني�ة والعج�ز 
ع�ن الس�داد بش�كل كبير، بس�بب 
الس�لع األساسية  انخفاض أسعار 
وجفاف التدفقات النقدية بالنسبة 
لدائرة تستمر في االتساع لشركات 

في سلسلة السلع الغذائية.
الناش�ئة  األس�واق  ومعظ�م 
حت�ى  أصع�ب  أوقات�ا  س�تعاني 
م�ن ذل�ك. كثي�ر م�ن ه�ذه البلدان 
األكث�ر ضعف�ا مرتبط�ة بإح�كام 
مؤش�ر  وانخف�اض  بالصي�ن، 
مديري المش�تريات في الصين هو 
بمنزلة أنباء أس�وأ بالنسبة لها مما 
ه�ي للصينيي�ن أنفس�هم. الصي�ن 
نفس�ها، كما هو الح�ال دائما، في 
وض�ع أصعب. في األع�وام القليلة 
الماضي�ة، أصب�ح م�ن الواضح أن 
ميزتها التنافس�ية الحقيقية كانت 
وف�رة رأس الم�ال ولي�س العمالة 
الجدي�دة،  المب�ادرات  الرخيص�ة. 
ومنها البنك اآلسيوي للبنية التحية، 
وبنك التنمية الجديد، وخطة البنية 
التحتية ذات االس�م الغريب “حزام 
واحد، طريق واحد”، جميعها تتعلق 
بتصدي�ر رأس المال إلى أماكن مثل 
باكس�تان )46 مليار دوالر ستتجه 
نحوها قريبا( تستطيع استخدامها 
بصورة منتج�ة في وقت يفقد فيه 

االستثمار في الصين فاعليته.
لك�ن ف�ي الوق�ت نفس�ه، كثير 
م�ن المطالبات عل�ى االحتياطيات 
الصينية التي كانت تبلغ فيما مضى 
أربعة تريليون�ات دوالر يجعل هذا 
الرقم يب�دو أقل إثارة لإلعجاب مما 
كان قب�ل بضع�ة أش�هر فقط. في 
األرب�اع األربعة الماضية، ش�هدت 
بلغ�ت  خارج�ة  تدفق�ات  الصي�ن 
نح�و 350 ملي�ار دوالر، وتقلصت 
ال�ذي  الوق�ت  ف�ي  االحتياطي�ات 

تباطأت فيه أرباح التصدير.
ف�ي نهاي�ة الع�ام، المطالب�ات 
المستحقة عبر الحدود على السكان 
بن�ك  بحس�ب  بلغ�ت،  الصينيي�ن 
تريليون دوالر،  الدولية،  التسويات 

م�ا يجعل البر الصين�ي في المرتبة 
الثامن�ة بين أكب�ر المقترضين في 
جمي�ع أنحاء العالم � 39 في المائة 
من تلك الديون بالدوالر. عالوة على 
ذلك، كثير من شركات البر الصيني 
اقترضت الدوالر متوقعة انخفاض 
قيمت�ه. لكن القليل منه�ا توقع أن 
الرنمينبي الذي كانت قيمته ترتفع 
بسرعة أكبر بكثير سيعكس المسار 

بشكل مفاجئ.
ف�رغ محللو جولدمان س�اكس 
أرب�اح  ع�ن  دراس�ة  م�ن  أخي�را 
الس�ندات ألكب�ر 125 ش�ركة م�ن 
الش�ركات الصيني�ة المدرجة )مع 
إجمالي س�ندات أجنبي�ة يبلغ 270 
مليار دوالر( ولم تجد الدراس�ة أي 
تركي�زات مثيرة للقل�ق. لكن كثيرا 
من الش�ركات تس�تخدم الشركات 
التابعة له�ا في الخ�ارج واألدوات 

خارج الميزانية العمومية.
وف�ي حين أن كثيرا من تدفقات 
واالرتف�اع  الخارج�ة  الم�ال  رأس 
ف�ي ال�دوالر يمك�ن أن تع�زى إلى 
التحوط الحكيم، إال أن المستثمرين 
الصينيين شديدي القلق لديهم سبب 
أقل لالحتفاظ بأموالهم في الصين 
أكثر م�ن أي وقت مض�ى. بالتالي، 
تدفقات رأس المال الخارجة مآلها 

الزيادة فقط.
األس�هم  اس�تراتيجية  مختصو 
في بانك أوف أمي�ركا ميريل لينش 
كتب�وا ف�ي تقرير صدر ف�ي 19 آب 
)أغس�طس( أن “نهاي�ة الس�يولة 
المفرط�ة ونهاية األرباح المفرطة 
ولدت�ا نهاية العوائ�د المفرطة في 

عام 2015”.
المف�رط  األل�م  األس�ف،  م�ع 
م�ن الم������رج�ح أن يأت�ي في 

المرحلة التالية.

مريكل تعالج قضية الالجئني بأسلوهبا اخلاص 

الدول املثقلة بالديون تنتظرها آالم حادة

      جيفان فاساجار

اأن اأ�سبحت م�ست�سارة قبل ع�سرة اأعوام، علت �سيحات اال�ستهجان من املتظاهرين من اليمني  عندما �سجلت اأجنيال مريكل االأ�سبوع املا�سي زيارتها االأوىل اإىل ملجاأ لالجئني منذ 
املتطرف و�سرخوا Volksverräterin، اأي خائنة لل�سعب. بعد مغادرة مركز طالبي اللجوء يف هيديناو يوم االأربعاء، �سجبت مريكل موقف املحتجني. قالت، وهي تقف يف موقع 
ا�ستبك فيه املتطرفون اليمينيون مع ال�سرطة يف عطلة نهاية االأ�سبوع املا�سي: “لن يكون هناك اأي ت�سامح مع اأولئك الذين ي�سككون يف كرامة االأ�سخا�ص االآخرين”. زيارة مريكل 

للبلدة القريبة من در�سدن اأبرزت نوعني من التحديات التي تواجه بالدها: و�سول اأعداد قيا�سية من طالبي اللجوء، ورد الفعل العنيف من جانب اليمني املتطرف.
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طاقم حتكيم ياباين يقود مباراة منتخبنا الوطني امام تايلند يف تصفيات املونديال
س�مى االتحاد االس�يوي لك�رة القدم 
طاقم�ا تحكيمي�ا دوليا م�ن اليابان، 
لقيادة مباراة منتخبنا الوطني ونظريه 
التايلن�دي يف تصفيات الق�ارة املؤهلة 
ملونديال روسيا 2018 ونهائيات كأس 

اسيا يف االمارات 2019.
وقال عضو اتح�اد الكرة يحيى كريم: 
إن “الطاق�م الدويل الياباني س�يتألف 
م�ن ماس�اكي توم�ا حكما للس�احة 
اول  اوتوس�اكا مس�اعدا  وماروهريو 
وه�ريو يوك�ي مس�اعدا ثاني�ا، فيما 
س�يكون الحك�م الرابع الباكس�تاني 
عب�د الل�ه هداي�ة، وس�يقوم بمهمة 
مراقب�ة الحكام اين�ج واه جوت جيا 
من س�نغافورة، فيما س�توكل مهمة 
ايم�ن  االردن�ي  اىل  املب�اراة  مراقب�ة 

هارون”.
وأش�ار كريم اىل ان “مب�اراة منتخبنا 
الوطن�ي ونظ�ريه التايلندي س�تقام 
عىل ملع�ب راجا مانغ�ا يف العاصمة 
بانك�وك يف تم�ام الس�اعة الس�ابعة 
بتوقي�ت تايلن�د م�ن ي�وم الثامن من 
ش�هر ايل�ول املقبل ضمن منافس�ات 
املجموعة االس�يوية السادسة املؤهلة 
ملونديال روس�ا ع�ام 2018 ونهائيات 
كأس اس�يا يف االم�ارات ع�ام 2019 
وتضم املجموعة ايضا منتخبي تايوان 

وفيتنام”.
يذك�ر ان طاقم�ا تحكيمي�ا دوليا من 
سلطنة عمان سيقود مباراة منتخبنا 
الوطن�ي وضيف�ه منتخب تاي�وان يف 

الثالث من الشهر املقبل.
م�ن جانبه أك�د الخبري الك�روي أنور 
جس�ام أن أية نتيجة سلبية للمنتخب 
الوطني لكرة القدم أمام منتخب تايوان 
س�تكون بمثابة “طامة كربى”.وقال 
جس�ام املنتخب الوطني أم�ام مهمة 
صعبة وليس�ت س�هلة اطاقا عندما 
يواجه منتخ�ب تايوان يوم الثالث من 
ش�هر أيل�ول املقبل ضمن منافس�ات 
التصفيات االس�يوية املؤهلة ملونديال 
روس�يا ع�ام 2018 ونهائي�ات كأس 
اس�يا يف االمارات عام 2019، وبالتايل 

يج�ب ع�ىل املنتخب تحقي�ق الفوز يف 
مبارات�ه االوىل ك�ي تمنح�ه النق�اط 
الث�اث دافعاً كب�رياً ملواصل�ة النتائج 

االيجابية يف املنافسات القارية”.
وبني جسام أن “منتخب تايون خصم 
ال يس�تهان به اطاقا ومتطور كثرياً، 
لكن كف�ة منتخبنا الوطني س�تكون 

األرجح يف اللقاء املذكور، لذلك فأن أية 
نتيجة س�تتحقق للمنتخب غري الفوز 
س�تكون س�لبية، وينبغي عىل العبينا 
الظهور بص�ورة طيبة وتقديم مباراة 
كبرية تؤهلهم لكس�ب نقاطها الثاث 

من أجل بداية جيدة يف التصفيات.
هذا ونفى االتحاد العراقي لكرة القدم 

االنباء ع�ن اس�تبعاد الاعب املحرتف 
يف احد االندية االنكليزية يارس قاس�م 
ع�ن صفوف املنتخب الوطني املتواجد 

حاليا يف ايران.
وذكر بيان لاتحاد: ان "يارس قاس�م 
طل�ب البقاء ألخر يوم م�ن االنتقاالت 

الصيفية بغية التعاقد مع أحد 

االندية االجنبية،" مشريا اىل ان "الكادر 
التدريبي وافق وس�مح ل�ه بااللتحاق 
قب�ل يوم م�ن مباراتن�ا ام�ام تايوان 
الخميس املقبل".ونفى االتحاد االنباء 

ع�ن عن استبعاد قاسم 
ن املنتخب مؤكدا  با

صح�ة  "ال 

الستبعاده إطاقا، ونتمنى من الجميع 
التع�اون ودع�م االس�ود وع�دم إثارة 
وترويج االخب�ار الخاطئة التي تيسء 
ملعس�كر االس�ود وتبعث�ر هدوئهم".

ووصل العبا املنتخب س�عد عبد االمري 
ومروان حس�ني اىل طه�ران لانخراط 
ببعث�ة أس�ود الرافدين.ويجري العبو 

املنتخب العراقي بكرة القدم تدريبات 
يف ملعب الس�كك بالعاصم�ة االيرانية 
طهران، تمهيدا للقاء نظريه التايواني 

الخميس.
وس�يلتقي املنتخبان عىل ملعب نادي 
التصفي�ات  ضم�ن  االيران�ي  ب�اص 
كأس  نهائي�ات  اىل  املؤهل�ة  القاري�ة 
العالم يف روس�يا عام 2018 ونهائيات 

كأس آسيا يف اإلمارات عام 2019".
س�مى  اآلس�يوي  االتح�اد  أن  يذك�ر 
طاقم�ا تحكيمي�ا دوليا من س�لطنة 
عمان إلدارة مب�اراة املنتخب الوطني 
وضيفه منتخب تايوان.من جانبه دعا 
نجم املنتخب الوطني السابق واملدرب 
ناظ�م ش�اكر الجميع للوق�وف خلف 
املنتخ�ب الوطني يف مهمت�ه الوطنية، 
مؤك�داً أن املنتخب ق�ادر عىل تحقيق 
الفوز يف مبارات�ه املقبلة أمام تايوان، 
فيما كش�ف عن أس�باب ابتعاده عن 

التدريب خال املدة الحالية.
وقال ناظم شاكر: إن "املنتخب الوطني 
بإمكانه تحقيق الفوز يف مباراته األوىل 
أم�ام منتخ�ب تاي�وان يف الثال�ث من 
أيلول ضمن تصفيات مونديال روسيا 
ونهائيات آس�يا املزدوجة"، معتربا أن 
"امل�اك التدريب�ي تمكن م�ن معرفة 
نق�اط الق�وة والضع�ف م�ن خ�ال 
املباري�ات التجريبي�ة الت�ي خاضه�ا 
خال الفرتة الس�ابقة".وأعرب شاكر 
ع�ن "اس�تغرابه م�ن انتق�اد البعض 
ملعس�كر املنتخ�ب الوطن�ي يف قط�ر 
بعد أن اس�تفاد كث�رياً م�ن مبارياته 
التجريبية يف خال املعس�كر"، مشريا 
إىل أن "املنتخ�ب س�يكون ل�ه حضور 
ويس�كب نقاط الفوز يف اس�تحقاقه 
املقبل�ون عىل الجميع مؤازرة املنتخب 
وترك الخافات واألحاديث الجانبية".

ويف س�ياق غري ذي صلة أكد شاكر أنه 
"س�يكون بعي�داً ع�ن التدريب خال 
الف�رتة القريب�ة املقبل�ة بع�د رفضه 
عروض�ا من اندية مختلفة"، كاش�فا 
أن "ابتعاده عن العمل التدريبي خال 
الف�رتة املقبل�ة يأتي الرتباط�ه بعمل 
مع إحدى القن�وات الفضائية العربية 

كمحلل ريايض".

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

مورينيو هيدد نجوم تشيليس بطردهم من الفريق!

شّن املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني 
لفريق تشيليس، بطل الدوري والكأس االنجليزية، 
هجوما الذعا عىل البلجيكي ايدين هازارد وبعض 
الاعبني، محما اياهم مسؤولية البداية الكارثية 

للفريق يف بطولة الربيمريليج.
ونرشت صحيفة )دييل مي�ل( ترصيحات املدرب 
الربتغايل جوزيه مورينيو حول الخسارة االخرية 
التي مني بها اس�ود لندن امام كريس�تال باالس 
الس�بت، حي�ث ق�ال: "ان تكون افض�ل العب يف 
ال�دوري االنجلي�زي، فعلي�ك ان تك�ون عىل قدر 
املسؤولية، ويجب ان يكون املوسم الحايل مشابها 

للمايض"، يف اشارة واضحة اىل هازارد.
واض�اف: "ال اري�د تحلي�ل م�ا يح�دث، لكن من 
الصع�ب ع�ىل بع�ض الاعب�ني ان يحافظوا عىل 
ادائه�م، وعندم�ا تج�د م�ن 3-7 العبني ليس�وا 
يف مس�تواهم، فم�ن الصع�ب أن تك�ون النتائج 

مرضية".
واس�تطرد: "ايفانوفيتش وفابريغاس وماتيتش 
وهازارد يف خطر، لقد تراجع ادائهم بش�كل كبري 

منذ بداية املوسم".
واش�ار: "اذا س�ألتني، ه�ل اقب�ل االنتظار حتى 
يستعيد الاعبون مستواهم؟، فإجابتي ستكون 

ال!".
وختم السبيش�ال وان حديثه بالقول: "ال بد من 

العمل والتحليل والتفاعل وتقديم االفضل، لكن 
اذا اس�تمر الوضع الحايل فإنني سأقوم ببعض 
التعديات، وال توجد مشكات يف ذلك"، يف اشارة 

إىل اس�تغنائه عىل الاعب�ني اصحاب املردود 
املتذبذب حتى وان كانوا نجوما.

وتجدر االش�ارة ان تش�يليس حصد 4 
نقاط يف اول 4 جوالت من مس�ابقة 
ام�ام  تعادل�ه  بع�د  الربيمريلي�ج، 
سوانيس سيتي 2-2 ثم خرس امام 
مانشسرت سيتي صفر- 3، ثم فاز 
عىل ويست بروميتش 3-2، قبل 

ان يخ�رس مؤخرا ع�ىل ارضه 
امام كريستال باالس 1-2.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

منتخب الشباب خيتتم معسكره بفوز 
عىل ناد ايراين

احتاد السلة حيدد موعد غلق باب االنتقاالت

اختت�م منتخبنا الوطني للش�باب بكرة 
الق�دم معس�كره التدريبي ال�ذي اقامه 
يف اي�ران تحض�ريا للنهائيات االس�يوية 
بتسجيله فوز عريض عىل فريق شمريان 
نو بخمس�ة اه�داف مقابل اليش.وس�جل 

اه�داف منتخبنا الاعبون من�ري معجيل ثاثة 
أهداف ]هات�رك[ وهدفني من أحمد س�عدون 
ومحمد حس�ني.ومن املؤمل ان يعود منتخبنا 
الشاب اىل العاصمة بغداد.يشار اىل ان منتخب 
الش�باب كان قد خ�اض لقائني قب�ل مباراته 
الثالثة جمعته بنظريه االيراني انتهيا بالتعادل 

االيجابي.

حدد االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة، منتصف 
شهر ايلول، موعدا لغلق باب االنتقاالت بني العبي 
االندي�ة املحلي�ة الت�ي ستش�ارك يف منافس�ات 
دوري اللعب�ة املمت�از بنس�خته الجديدة.وبني 
أم�ني رس اتحاد اللعب�ة الدكت�ور خالد نجم: 
ان االتح�اد العراقي للعبة ق�رر تمديد فرتة 
انتقاالت الاعبني ب�ني االندية املحلية ليتم 
غلق الب�اب نهائيا منتصف ش�هر ايلول، 
إذ يح�ق لكل ن�اد التعاقد م�ع محرتفني 
“اتح�اد  أن  اثنني”.وأض�اف  اجنبي�ني 
اللعب�ة قد يرفع عدد املس�موح به من 
العب�ي النخبة الذي�ن ت�ود ان تتعاقد 
معه�م االندي�ة، اىل خمس�ة العبني او 
س�تة او حتى م�ن املمك�ن ان يكون 
الع�دد مفتوحا بعد ان الزمنا س�ابقا 
كل ن�اد بالتعاق�د م�ع اربع�ة العبني 
فقط قبيل انطاق منافس�ات الدوري 
املمتاز ي�وم العرشين من ش�هر ترشين 
“منافس�ات  أن  نج�م  املقب�ل”.وزاد  االول 
البطولة التنشيطية التي تشارك فيها اربعة اندية 

ه�ي الرشطة والك�رخ والكهرباء وامليناء س�تنطلق يوم 
الخام�س عرش من ش�هر ترشين االول املقبل وتس�تمر 
ملدة ثاثة ايام”.يذكر ان خمس�ة اندية اعلنت انسحابها 
م�ن منافس�ات دوري اللعب�ة املمت�از حت�ى االن وهي 
ده�وك ونفط الجنوب وزاخو والنفط وس�والف الجديد.

من جانبه اعلن نادي النارصية مش�اركته الرس�مية يف 
بطولة دوري السلة املمتاز للموسم املقبل الذي سينطلق 
يف 20 ترشين األول املقبل ، وأرسل النادي خطاباً رسمياً 
إىل اتح�اد الس�لة يؤكد فيه مش�اركته بصحب�ة األندية 
الثمانية التي أعلنت مشاركتها يف املسابقة .وقال رئيس 
نادي النارصية إحس�ان اإلزيرجاوي: إن اإلدارة توصلت 
لق�رار نهائ�ي باعتم�اد املش�اركة يف مس�ابقة الدوري 
الس�لوي املمتاز بنس�خته املقبلة بالرغم من عدم وجود 
ميزانية محددة للنادي .وأضاف اإلزيرجاوي: إن الفريق 
سيخوض منافسات الدوري باعبيه املحليني مع التطلع 
لاس�تعانة باملحرتفني إذا ما توف�ر الدعم الازم من قبل 
الحكومة املحلية يف ذي قار . وأش�ار إىل إكمال الرتتيبات 
الخاصة بالقاعة الرياضية املغلقة يف النارصية التي من 
املؤمل أن تحتضن مباريات الفريق يف حال موافقة لجنة 
الكشف التي سريسلها اتحاد السلة لاطاع عىل القاعة، 
مؤك�داً إع�ادة تأهيلها بجه�ود ذاتية من قبل�ه وجعلها 

بأفضل صورة بما يتناسب مع حجم املشاركة املقبلة .

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن األملان�ي يورغن كلينس�مان املدر الفني للمنتخب األمريك�ي لكرة القدم، عن قائمة الاعبني الذين يش�اركون يف 
وديتي بريو والربازيل يومي الرابع والثامن من س�بتمرب/أيلول.وتلعب الواليات املتحدة أمام بريو يف الرابع من سبتمرب 
بملعب روبرت كينيدي بواش�نطن، وضد الربازيل يف الثامن من الش�هر نفس�ه يف اس�تاد جيليت بمدينة فوكس�بورو 
)ماساتشوس�تس(.وتضم قائمة الاعبني 23 العبا من بينهم س�بعة من أصول التينية.وتستهدف الواليات املتحدة 
من وراء الوديتني االس�تعداد ملواجهة املكس�يك يف املباراة املرتقبة يوم العارش من أكتوبر/ترشين أول املقبل عىل 
تذك�رة التأه�ل إىل كأس الق�ارات 2017.وجاءت القائمة كاملة عىل النحو التايل:.حراس�ة املرم�ى: براد جوزان 
)أستون فيا اإلنجليزي( وتيم هاوارد )إيفرتون االنجليزي( ويليام ياربورو )ليون املكسيكي(.الدفاع: فينتورا 
ألفارادو )كلوب أمريكا املكس�يكي( ومات بيسلر )س�بورتنغ كانساس سيتي( وجون بروكس )هرتا برلني 
األملاني( وجيوف كامريون )س�توك س�يتي اإلنجليزي( وجريج جارزا )أطلس املكس�يكي( وعمر غونزاليز 
)لوس أنجليس جاالكيس( ومايكل أوروزكو )تيخوانا املكسيكي( وتيم ريم )فولهام اإلنجليزي(.الوسط: 
أليخاندرو بيدويا )نانت الفرنيس( وجو كورونا )فرياكروز املكس�يكي( وميكيل ديس�كريود )نيويورك 
س�يتي( وجريمني جونز )ني�و إنجاند ريفولوش�ن األمريك�ي( وألفريدو موراليس )إنجولش�تادت 
األملان�ي( ودانيي�ل ويليامز )ريدين�ج اإلنجليزي( ودياندري يدل�ني )توتنه�ام اإلنجليزي(.الهجوم: 
جوزي ألتيدور )تورونتو الكندي( وآرون جوهانس�ون )فريدر بريمن األملاني( وبوبي وود )يونيون 

برلني األملاني( وأندرو ووتن )س�اندهاوزن األملاني( وجيايس زارديس )لوس أنجليس جاالكيس(.

كلينسامن يعلن قائمة امريكا لوديتي بريو والربازيل

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

حكام الكرة: لن نتنازل عن تغيري رئيس اللجنة

اإلصابة حترم شارابوفا من بطولة 
أمريكا للتنس

أك�د حكام الكرة، أن مطلبه�م الرئيس هو تغيري 
رئي�س لجن�ة الحكام ط�ارق احم�د ولن 
يتنازلوا عن�ه، مهددين بعدم قيادة 
بق�اء  ح�ال  يف  مب�اراة  أي 

الرئيس بمنصبه.
هيث�م  ال�دويل  الحك�م  وق�ال 

محم�د عيل: إن "الحكام مازال�وا مرصين عىل مطلبهم 
الرئي�س بتغيري رئيس اللجنة طارق احمد ولن يتنازلوا 
عن�ه"، مبين�ا أن "أكثر م�ن 100 حك�م بينهم حكام 
دولي�ون وح�كام نخب�ة متمس�كني بمطال�ب تغيري 
رئيس اللجنة".وأضاف عيل أن "الحكام هددوا بعدم 
قي�ادة أي مباراة يف الدوري مال�م يتم تلبية مطالبهم 

وأبرزها تغيري رئيس اللجنة".

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب كربى انسحابها من بطولة أمريكا 
املفتوحة للتنس بسبب اصابة يف الساق.

ولم تلعب ش�ارابوفا )28 عاما( أي مباراة منذ هزيمتها أمام األمريكية س�ريينا وليامز 
يف قبل نهائي ويمبلدون خال يوليو تموز املايض وانس�حبت من بطولتني عىل املاعب 
الصلبة يف تورونتو وسينسناتي يف أغسطس آب الجاري بداعي شد يف الساق اليمنى.

وقالت ش�ارابوفا يف حسابها بموقع تويرت عىل االنرتنت "لسوء الحظ لن أتمكن من 
املشاركة يف أمريكا املفتوحة هذا العام."

وأضافت "فعلت كل يشء ممكن حتى أصبح مستعدة لكن الوقت لم يكن كافيا. 
أقول لكل جماهريي الرائعة انني س�أعود يف آس�يا خال بضعة أسابيع وأتطلع 

النهاء العام بصحة وقوة."
وهذه املرة الثانية يف ثاث س�نوات التي تنسحب فيها شارابوفا بطلة 2006 

من أمريكا املفتوحة.
وقال االتحاد األمريكي للتنس إن الروس�ية داريا كاساتكينا ستلعب يف 

قرعة األدوار الرئيسية بدال من شارابوفا.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان أول م�ن ابتك�ر الطباع�ة املهندس 

األملاني جوهان جوتينرغ.

ه�ل تعلم ان أول طاب�ع بريد يف العالم كان س�نة 

1840 م.

ه�ل تعل�م ان أول معجم لغوي عرب�ي هو معجم 

العني للخليل بن أحمد.

هل تعلم ان أول طائر عرف يف األرض هو الغراب.

هل تعل�م ان أول من وضع أس�س علم النحو هو 

أبو األسود الدؤيل.

هل تعلم ان أول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي 

أمريكا.

ه�ل تعلم ان أول س�يارة ت�دور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م.

هل تعلم ان أول من استعمل ساعة اليد من الرجال 

هم الجنود الربيطانيون يف الحرب العاملية األوىل.

تغيري العمل او اإلقام�ة امر غري جيد يف الوقت 
الح�ايل ألن االس�تقرار ام�ر مه�م بالرغ�م من 
مواجه�ة الصعوب�ات ال تبتع�د ع�ن اهل�ك و 
أصدقائك ح�اول االحتكاك معهم كي تكس�ب 
ودهم انت يف وضع مايل مس�تقر مكافأة مالية 

من العمل قد تساعدك يف الوصول اىل هدفك 

عالقاتك يف العم�ل قد ترض بعالقاتك العاطفية 
ال تك�رث بم�ا يق�ال فق�ط ركز ع�ى حياتك 
العاطفي�ة الت�ي تريده�ا و ال تخل�ط العم�ل 
بالعاطف�ة و ستكتس�ب النج�اح املطل�وب ، 
عاطفي�ا انت ش�خص مهم و مح�ور اهتمام 

الوسط املحيط بك الجميع يثق بك

الردد يف الحي�اة صفة مميزة لديك و قد تكون 
االكثر الخطورة عليك ان تتخذ القرار املناس�ب 
يف الوقت املناس�ب ، اهتم بالناس املحيطني بك 
يف مجال العمل ألنك ستحتاج اىل دعمهم ال حقا 
يف تبني املش�اريع و الخط�ط التي كنت تطمح 

اليها

ال تضغ�ط عى ارستك او ع�ى زمالئك يف العمل 
ك�ي يقوم�وا بم�ا تريده ان�ت فق�ط ألن ذلك 
س�يجعل منك ش�خصا ديكتاتوريا و ستخرس 
محب�ة اآلخرين ل�ك ح�اول ان تقنعهم بوجهة 
نظرك و ان تكون اكثر تفهما ألرائهم ، عاطفيا 
انت يف مرحلة جمود كبرية عليك التخيل عنها .

الحب يف جانبك انت شخص محبوب يف مجتمعك 
و عملك عليك ان تعزز هذه املكانة بمد يد العون 
للجميع عليك ان تعلم بأنك محط ثقة املحيطني 
ب�ك ، ع�ى صعيد العم�ل انت ش�خص متميز و 
الجميع يثق بقدراتك س�تتمتع بالقيادة لفريق 

عملك و ستجني ارباح ذلك قريبا .

ال تتوان�ى عن التواجد مع الحبيب عند الحاجة 
اىل ذل�ك ألن ه�ذا االم�ر ال يع�وض بالنس�بة 
للطرف�ني ، عى صعي�د العمل س�تحرز تقدما 
مهم�ا علي�ك بدعم ارست�ك و اصدقائ�ك ألنهم 
ال�درع الذي يحميك يف الح�االت الصعبة ، ماليا 

انت وضع ال تحسد عليه

طعم الخطر، يؤثر دائماً تأثرياً حسناً يف نفسك، 
س�يربز جلياً يف ه�ذه الفرة؛ ح�اول أن تبقى 
عقالني�ًا. يجب أن يندفع الحّب يف حياتك، حتى 
إذا قّررت إغالق أب�واب قلبك لألبد. ال تبتعد عن 
محيطك و لكن كن حذرا حاول ان تس�تمع اىل 

من حولك و ال تتعهد بما ال تستطيع فعله

القل�ب ، س�يكون م�ن ال�رضوري أن تك�ون 
لديك الش�جاعة لوضع ح�ّد لإلتحاد الذي يثبت 
ع�دم مالئمت�ه أو الذي ل�ن يق�دم أي إمكانية 
للتحس�ني. عى صعيد عملك، ق�م بالفعل بدالً 

من رّد الفعل .

أفكارك ليس�ت واضحة ج�داً، ال تتخذ أّي قرار 
مهم جداً هذا اليوم وال تحاول اإلجبار. سيكون 
لدي�ك اإلمكانية للنجاح يف عمل�ك، لكن برشط 
ب�ذل جه�ود عظيم�ة ج�داً. ح�اول ان تتح�ى 
بالص�رب و الحكم�ة العجلة باتخ�اذ القرار لن 

تكون محمودة العواقب

س�تنام بشكل س�يئ و من املحتمل أن تشخر. 
لرّبم�ا أن�ت كئي�ب ج�داً أيض�اً ب�دون س�بب 
وجي�ه. عالقاتك مع اآلخرين س�تكون متوترة 
وأكث�ر عدواني�ة. ال تح�اول االحت�كاك املبارش 
م�ع محيطك و انم�ا حاول االبتع�اد لفرة مع 

الطبيعة او يف أي مكان تحس فيه بالراحة 

ال تدع نفس�ك تغرى بصفق�ات العمل الواعدة 
بأرب�اح عظيمة ألنها يف الواق�ع ذات ضمانات 
قليلة. قلقك املستر سيظهر نفسه مرة أخرى 
بأم�راض املع�دة، كم�ا كان غالب�اً يف املايض ؛ 
باختصار، أمعائك هي مقياس حالتك الطبيعية 

والروحية.

حّرر نفس�ك م�ن توّترات�ك بمزاول�ة التأمل أو 
الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول توس�يع 
ح�دودك، لكن ال تغايل يف تقييم نفس�ك. ألنك قد 
تتعبه�ا ح�اول ان تنظر اىل نفس�ك كم�ا ينظر 
اآلخرين لك بش�كل فعيل ك�ي تقييم اخطائك و 
تبعد عنك الهم و الغم اقبل عى مشاريعك بجد

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 دول�ة افريقي�ة فيه�ا منب�ع الني�ل 
العظيم o ما يركه السابقون ملا يليهم 

)معكوسة(
ن�وع م�ن   o o متش�ابهان  أع�رف   2

الخضار
3 من سفن الخليج القديمة o مربح

4 أحد )مبعثرة( o اس�م لحم مش�وي 
معلق أصله تركي

5 ذبح أضحية o يراع مبعثرة
دول�ة  م�ن   o الفالح�ني  م�زارع   6

خليجية.
7 أص�در أزي�زا o صحايف يف مؤسس�ة 

إخبارية يسافر كثريا
 o )8 إذا تعدى اثنني ش�اع )معكوس�ة

وحدة وزن
9 الرشكيس س�لطان الديار املرصية يف 
ع�رص املماليك بنى قلعة مش�هورة يف 

االسكندرية.
واملنتخ�ب  اله�الل  ن�ادي  قائ�د   10

السعودي سابقاً

1 الع�ب جزائ�ري ف�از ب�دوري أبطال 
أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل

2 دالله�ي عى األحرار دي�ون ال بد من 
سدادها o من مهنته السقاية.

3 البل�د الت�ي اس�تضافت كأس العالم 
o 2006 تحت أقدامها الجنة.

 o 4 تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه
حصل عى o متشابهان

5 مراق�ب وموج�ه أداء العم�ل o جيب 

التمام يف الرياضيات
6 حض�ارة عريقة يف أمريكا الوس�طى 

والجنوبية.
7 لقب املنتخب التونيس لكرة القدم

8 جزيرة بريطانية.
9 طري اسطوري o شهر بداية الربيع.

10 إماراتي حاز عى جائزة أفضل العب 
يف كأس العالم للشباب عام 2003

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
بسكويت ليدي فنجر

علبة فيالدلفيا 200غ 
علبة كريما فريش كاملة الدسم 

ملعقة صغرية فانيليا
علبة قشطة نستلة 

ملعقتني نسكافيه مع ماء بارد
ملعقتني س�كر ب�ودرة يف ح�ال الكريما غري 

محالة
طريقة تحضري ترياميس�و ببس�كويت ليدي 

فنجر
1. اوال نخف�ق الكريم�ا جي�دا حت�ى تجم�د 

ونضعها بالرباد.
2. نخفق الجبنة حتى تصبح كريمية، نضيف 
القش�طة والكريم�ا والفانيليا ف�وق الجبنة 
ونخف�ق حتى يصبح املزي�ج كريمي، نضعه 

بالرباد لحني تحضري الكاسات او القالب.
3. نخل�ط النس�كافيه م�ع م�اء ب�ارد جدا، 
نغمس الليدي فنجر بالنس�كافيه تغميس�ة 
او  بالصيني�ة  كطبق�ة  ونصفه�ا  رسيع�ة 

نكرسها ونصفها بالكاسة.
4. نض�ع اول طبق�ة من الكريم�ا ثم طبقة 
بسكويت الليدي فنجر والكريما طبقة تانية 
ونضع الكاس�ات او الصينية بالثالجة لليوم 

الثاني.
5. قب�ل التقديم نرش كاكاو اس�ود عالوجه 

بواسطة املصفاية ونقدم الترياميسو بارد.

ترياميسو ببسكويت ليدي فنجر

معلومات  عامة

فوائد البتوال
مدر للبول .

مضاد للبكترييا .
مخلص من السموم .

محسن لوظائف الكى .
مدر للدورة الشهرية .

منقي للدم .
مطهر .

منشط للصفراء .
االمراض التي يعالجها نبات البتوال البيضاء :

الجروح .
الديدان املعوية .

احتقان الجيوب االنفية ، بتبخرية النيات .
الدمامل .

عدوى املبيضات ، بالدوش املهبيل .
الصداع النصفي .

القروح ، بالكمادات .
النقرس .

االكزيما ، بالكمادات وصابون النبات .

الفوائد الصحية للقيلولة
لن�وم  أن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
القيلولة فوائد صحية عدة، من بينها 
خفض ضغط ال�دم، والحيلولة دون 

اإلصابة بنوبات قلبية.
وأثبتت التجربة، التي نرشت صحيفة 
أن  نتائجها،  الربيطاني�ة  »تليغراف« 
األش�خاص الذي�ن تمتع�وا بقيلولة 
خ�الل الظه�رية، ظهر أن مس�توى 
ضغ�ط الدم لديه�م، أقل م�ن هؤالء 
الذي�ن اس�تمروا مس�تيقظني طوال 

اليوم.
ورغ�م أن الفارق بقياس ضغط الدم 

كان بس�يطا، ال يتجاوز ال�5 باملائة، 
إال أن األطب�اء أك�دوا أن�ه يمك�ن أن 
يحول دون اإلصابة بأمراض القلب، 

بنسبة 10 باملائة.
ويف إضاف�ة تاريخي�ة طريف�ة قالت 
رئيس�ة فري�ق الباحث�ني، مانوليس 
كاليسراوتوس، إن إثنني ممن تولوا 
رئاس�ة ال�وزراء يف بريطاني�ا كان�ا 
يؤكدان عى مدى أهمية نوم القيلولة، 
وهما وينستون ترششل ومارغريت 
تاترش.وأضافت أن نتائج هذا البحث 

أثبتت أنهما كانا عى حق.

اثبت علماء أن امل�واد الكيميائية املوجودة يف بعض األغذية يمكن 
أن تسبب البدانة واإلصابة بمرض السكري.

يقول علماء جامعة والية جورجيا، إن املقصود هنا املس�تحلبات 
التي تعطي نكهة طيبة وش�كل جميل للمواد الغذائية، وتزيد من 

فرة صالحيتها.
تض�اف املس�تحلبات عادة اىل الزي�وت والصلصات والبس�كويت 
والبوظ�ة والكريم�ات واملربيات.وأج�رى العلم�اء تج�ارب ع�ى 
الف�ران، حيث تبني من تم اعطائهم املس�تحلبني بوليس�وربات 
80 )توين 80( وكاربوكس�يميثيل الس�ليلوز، ظهرت يف أمعائهم 
بكتريي�ا متحولة قادرة عى التوغ�ل يف الطبقة املخاطية لألمعاء، 
مس�ببة عند بعض الفران التهابا مزمنا يف األمعاء وعند البعض 

اآلخر البدانة ومقاومة لألنسولني.

املستحلبات تسبب البدانة والسكري

2.5 % من سكان األرض حمرومون من الفانتازيا

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• ق�ال أبو العرب: قال يل أب�و العباس أحمد بن يحيى ثعلب: الظبي 
معرفة أو نكرة؟

فقلت: إن كان مش�وياً عى املائدة فمعرفة، وإن كان يف الصحراء 
فهو نكرة.

فقال: ما يف الدنيا أعرف منك بالنحو
***

•  قال احد الحكماء: ال يغرنك اربعة: إكرام امللوك، و ضحك العدو، 
و تملُّ�ق النساء، و ح�رُّ الشتاء.

***
•  كتمان األرسار يدل عى جواهر الرجال، و كما انه ال خري يف آنية 

ال تمسك ما فيها، فال خري يف إنسان ال يكتم رساً.
***

• قال الفضيل اب�ن عياض: ثالثة ال تلومهم عند الغضب: املريض 
و الصائم و املسافر.

اثب�ت العلماء أن بعض البرش ال يملك�ون أي تصور أو خيال، حتى انه 
ليس باستطاعتهم تصور شكل الناس اآلخرين واألشياء األخرى.توصل 
إىل هذا االكتش�اف فريق علمي من جامعة إيكزتر الربيطانية برئاس�ة 
آدم زيمان، بصورة عفوية عندما طلب أحد األش�خاص مساعدته ألنه 
فقد القدرة ع�ى التخيل والتصور بعد العملي�ة الجراحية التي أجريت 
ع�ى قلبه.وإثر نرش هذا الخرب يف إحدى املجالت العلمية، راجع العلماء 
حوايل 1000 ش�خص يعانون من ذات املشكلة. منح هذا فرصة جيدة 
للعلماء لدراس�ة ه�ذه الظاهرة. أجرى العلماء مع كل ش�خص منهم 
مقابل�ة مع إجراء مس�ح ضوئي لدماغهم.بينت نتائ�ج هذا العمل أنه 
عن�د الطلب منهم تص�ور وجه األم أو أي يشء س�اطع، كانت مناطق 
الدماغ املس�ؤولة عن ذلك خاملة ولم تبدي النش�اط املطلوب.وحس�ب 

رأي العلماء، يعاني من هذه املشكلة 2.5 باملائة من سكان األرض.

www.almustakbalpaper.net
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

قوانني البر
ات امض���اء

رابعة الختام 

مس���احة لل���رأي

تعلمنا أن واحدا جمع واحد يس�اوي اثن�ان، كما أن قانون 
نيوت�ن القائل إن لكل فعل رد فعل مس�او له يف املقدار ومضاد 
ل�ه يف االتج�اه هو الحاكم لعالقات األش�ياء، جوام�د كانت أم 
س�وائل. ولكن�ه ال ينطبق عىل عالقات الب�ر، فحتى الكيمياء 
عادلة ومنصفة، فال يمكن أن تضيف س�ائال عىل آخر بنس�بة 

محسوبة وال يعطيك نتيجة ثابتة.
فقد تحس�ن للبع�ض وتنتظر رد الجميل م�ن جنس العمل 
“وما جزاء اإلحس�ان إال اإلحسان”. فتجد منتهى الجحود، وأن 
رد الفعل مغاير تماما لكل ما توقعت، أو باألحرى يسري عكس 

االتجاه.
قوان�ن الب�ر تف�وق كل التوقع�ات، بل ال يمك�ن تطبيق 
قانون عىل رد فعل بري البتة، وال يمكن التكهن بردود أفعال 
البع�ض. ال علم الكيمياء وال الفيزي�اء وال الرياضيات تفلح يف 

رصد املنتظر من البر.
كانت املرأة األربعينية يوما ما فتاة صارخة الجمال يتهافت 
عليها الش�باب ويتزاحم عىل بابه�ا الخطاب، ولكنه وحده من 
خط�ف قلبها، ه�ذا الفتى الوس�يم الفقري ال�ذي ال يملك مهنة 
وال راتبا وال اس�تقرارا، وال ش�يئا باتاتا، فقط قلبا كبريا وحب 
وكلم�ات معس�ولة أغرقتها بكامل كيانها، ل�م توافق عليه أي 
فتاة تبحث عن حياة رغدة واستقرار وهو بال مستقبل، ولكنها 
وحده�ا رأت في�ه عامل�ا بأكمله، ح�ب ودفئ وحياة، ل�م تراها 
األخريات. عاشت معه عمرا، مليئا بالكفاح والصرب، حتى صار 
م�ن أكرب رجال املال واألعمال بعدم�ا كان ال يشء، أصبح يملك 

الكثري، البيت والسيارة واملركز االجتماعي املرموق.
انتظرت منه أن يغزل لقلبها ثوبا من وفاء يلفه به، ويحفظ 
لها ما فعلت دون أن يتبعه َمن وال أذى، ولكنه حن أصبح يملك 
م�ا تطمع به األخريات، غازل به فتيات بعمر ابنتهما الش�ابة، 
وق�ع صيدا س�هال الم�رأة لع�وب أو أوقعها. ال ف�رق، املهم أن 
الزوج�ة التي كانت تب�ارزه بالحب والوف�اء، بارزها بالخيانة 

ونكران الجميل.
توقع�ت الخري ألنها لم تق�دم غريه، فانتظ�رت أن تتطابق 
قوانن البر مع قانون نيوتن، وأن يساوي فعل زوجها ورشيك 
العم�ر نفس فعلها يف املقدار مع اختالف االتجاه، فهي تعطيه 
ه�و وانتظرت أن تكون ردة الفع�ل يف اتجاهها، لكنه أعطى يف 

اتجاهات شتى ليست هي إحداها.
خال�ف التوقع�ات وج�اىف الظن�ون، وجدته حي�ث ال يجب 
أن يك�ون وافتقدت�ه حيث يجب أن تجده. ض�اع وأضاع، أثبت 
بالدليل القاطع أن واحد جمع واحد ال يساوي اثنان بالرضورة. 
فقد يساوي ثالثة أو أربعة أو حتى عرة وربما عددا ال نهائيا 
م�ن التوقعات. ق�د تحكم بعض ترصف�ات وردود أفعال البر 
الالمعقول، والالمنطق. تذكرني هذه القصة بالدعابة الساخرة 
الت�ي ترددت كثريا ع�ن الالمنطق “واحد ق�ال لصاحبه يا جزر 

أخذ الدوالب وجرى”.

إن مب�ادئ القانون الدويل يمكن اس�تخالصها من 
الطبيعة األساس�ية للدول التي تملك حقوقاً أساسية 
كاالس�تقالل واملس�اواة واالح�رام واملحافظ�ة ع�ىل 
البقاء وأن قوته تستمد من قبول الدول بااللتزام ومن 
رضاه�ا أن وافقت علي�ه ومن مص�ادره هي العرف 

والعقل والرضا. 
وينب�ع م�ن مجموع�ة الع�ادات الت�ي تع�رب عن 
موافقة الدول وتأخذ هذه العادات بنظر االعتبار وأن 
الكثري من التش�ابه بن العالق�ات الدولية والعالقات 
ب�ن االف�راد والتعامل الدويل س�واء كان م�ن قرارات 
املحاكم الدولية او يف املناقشات القانونية التي تحصل 
ب�ن وزارات الخارجي�ة يف مراس�التها الدبلوماس�ية 
واملعاه�دات هي مجموعة القانون ال�دويل من الرضا 
الرصي�ح بن ال�دول وج�رت مح�اوالت نح�و إعادة 
إكمال النظام القانوني عىل أس�س مثالية استطاعت 
بع�ض الهيئ�ات الحصول عىل دعم ومس�اندة عصبة 
االم�م املتح�دة وم�ن الدالئ�ل املعاه�دات الكربى بن 
ال�دول تخلق مبادئ جديدة تح�وي مجموعة االحكام 
النافذة واملؤتمرات الدولية عىل هيئة اتفاقات لم تحظ 
بالتصديق الرسمي وقرارات الهيئات القضائية الدولية 
كمحكمة التحكيم ولج�ان التحقيق ومحكمة الهاي 
والع�دل الدولي�ة الدائمة وتملك الدول�ة داخل اقليمها 
حرية العمل وتمنع التدخل يف ش�ؤونها الداخلية ومن 
املعروف أن الدول غري متس�اوية سواء يف املساحة او 
النف�وس او الق�وة وكذلك درجة التح�رض، واملجتمع 
ال�دويل يتك�ون م�ن دول تتمت�ع بالعضوي�ة الكاملة 
وأخ�رى تتمت�ع بالعضوية النس�بية وتختلف بدرجة 
الوصاي�ة عليها وتفض�ل الدول الصغ�رية والضعيفة 
األخ�ذ بنظري�ة املس�اواة لتأيي�د الطلب ال�ذي يقول 
لكل دول�ة حق التمتع بصوت متس�اوي يف التصويت 
عىل املس�ائل الدولية وتوس�يع فكرة السيادة لتشمل 
العالقات الخارجية مع الدول األخرى أي حرية الدولة 
يف عالقتها ب�األرسة الدولية ومن ال�رضورة واملنفعة 
تك�ون جميع ال�دول ملتزم�ة أم�ام القان�ون الدويل 
والدولة التي تتمس�ك باستقاللها وترضب التزاماتها 
الدولية تصب�ح دولة خارجة عن القان�ون والطبيعة 
العس�كرية مع�رف به�ا يف القانون ال�دويل وأثاره يف 
العالقات العادية بن املتحاربن وطرائق شن الحروب 
وقيودها يف البحر وال�رب والجو وكيفية أنهائها ومنع 
الدول املحايدة او مواطنيها من تقديم املس�اعدة ألي 

من األطراف املنحازة هذا من اهداف القانون الدويل. 

ماجد الحسناوي

الغرض من القانون الدويل

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
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