
Issue No  ( 1041 )  Sep 2 Wed  2015    العدد ) 1041 ( 2 ايلول 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

مؤامرة جديدة بحياكة قطرية
الدوحة تحتضن اجتماع »مصالحة« إلعادة الهاشمي والعيساوي إلى العملية السياسية!

     المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مص�ادر نيابي�ة مطلع�ة, من مخط�ط قطري 
إلع�ادة المتهمان طارق الهاش�مي ورافع العيس�اوي إلى 
العملي�ة السياس�ية تح�ت يافط�ة »المصالح�ة الوطنية« 
عب�ر مؤتمر من المقرر أن يعق�د بالدوحة, اليوم األربعاء, 
بحضور ش�خصيات سياس�ية عراقية مطلوبي�ن للقضاء 
العراقي بقضايا إرهابية .  وقالت المصادر ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, ب�ان« مؤتمر الدوحة وكما مخطط له, س�وف 
يخرج بش�روط للحكوم�ة المركزية والتحال�ف الوطني, 
تتضمن العفو عن الهاش�مي والعيساوي وعدد من شيوخ 
ساحات االعتصام بالمنطقة الغربية المؤيدين ل�«داعش«, 
كبادرة حسن نية للش�روع بالمصالحة الوطنية«, مشيرة 
إل�ى انه » وبحس�ب المعلوم�ات المتوفرة , فان »الس�نة« 
س�يذهبون باتج�اه خي�ار المقاطعة وع�دم دعم حكومة 
العب�ادي«. واعتب�رت المص�ادر، ذه�اب بع�ض الساس�ة 

العراقيي�ن للدوحة للمش�اركة ف�ي مؤتمر يض�م قيادات 
مناهضة للعملية السياس�ية بالعراق يمثل مبايعة لتنظيم 

داعش االرهابي.
وتأكي�دا له�ذا, أعلن اتح�اد القوى، أم�س الثالثاء، عن 
مش�اركة قيادات�ه بمؤتم�ر بالعاصم�ة القطري�ة الدوحة 

إلجراء مشاورات بشأن »المصالحة الوطنية«.
وقال القيادي باالتحاد أحمد المس�اري إن “40 شخصا 
م�ن قي�ادات تحال�ف الق�وى يتقدمه�م رئي�س البرلمان 
س�ليم الجب�وري، تلقوا دع�وة لحض�ور مؤتم�ر الدوحة 
بش�أن المصالحة الوطنية في الع�راق”، مبينا أن “من بين 
المش�اركين بالمؤتمر اإلرهابي فرحان حسن من قياديي 
م�ا يس�مى بالجيش اإلس�المي, فض�ال عن تج�ار ورجال 
أعمال وقادة من الجيش العراقي الس�ابق-في أش�ارة إلى 
أزالم النظام البائد.وأضاف المساري، أن “االجتماع يهدف 
الى اجراء مش�اورات بشأن مش�روع المصالحة وبمعونة 

األمم المتحدة وإطراف دولية”.

فــي روح اإلصــالح
ال جتليـاتـه!
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      بغداد / المستقبل العراقي

ي�وم  الكردي�ة  الس�لطات  قال�ت 
الثالثاء إنها تش�تبه ف�ي أن صاروخا 
أطلقت�ه جماع�ة الدول�ة اإلس�المية 
عل�ى ق�وات البش�مركة الكردية في 
ش�مال العراق كان يحتوي على مواد 

كيماوية.
بإقلي�م  األم�ن  مجل�س  وق�ال 
كردس�تان إن الهجوم وقع على طول 
خط الجبهة ش�مالي الموصل يوم 31 
من أغس�طس اب وإن مقات�ال واحدا 

من البشمركة يتلقى العالج.
وكان�ت منظم�ة حظ�ر األس�لحة 
الكيماوي�ة أعربت عن قلقه�ا ازاء ما 
تردد من تقارير ترجح استخدام مواد 

كيماوية في العراق.
وقال�ت المنظم�ة الت�ي تتخذ من 
مدينة اله�اي الهولندية مقرا لها أنها 
عل�ى اتصال م�ع الحكوم�ة العراقية 
وستدرس أي تقرير فني تتلقاه حول 
اس�تخدام المواد الكيماوي�ة وغيرها 
الت�ي  الصل�ة  ذات  المعلوم�ات  م�ن 
تقدمها ال�دول االطراف ف�ي اتفاقية 

حظر االسلحة الكيماوية.
وقال المدير الع�ام للمنظمة أحمد 
اوزومج�و، إن ال�دول االعض�اء ف�ي 
اتفاقي�ة حظ�ر األس�لحة الكيماوي�ة 
يدينون اس�تخدام األسلحة الكيماوية 
من قبل أي شخص تحت أي ظرف من 
الظ�روف باعتبار ذل�ك يتناقض تاما 

مع المعايير القانونية الدولية.
وكان�ت تقارير اميركي�ة والمانية 
رجحت قيام تنظيم »داعش« االرهابي 
باس�تخدام مواد كيماوي�ة ضد قوات 

البيشمركة في محور مخمور.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�ددت الرئاس�ات الثالث عل�ى ضرورة 
المصالح�ة  إنج�از قواني�ن  اإلس�راع ف�ي 
والح�رس الوطن�ي والمحكم�ة االتحادي�ة 
ومواصل�ة االصالح�ات وتوفي�ر الخدمات، 
بالمقاب�ل نف�ت وزارة الخارجي�ة اتخاذ أي 
إجراء لغلق أية بعثة دبلوماسية عراقية في 
الخارج، موضحة أنها تجري عمليات تقشف 
فيها، وذلك إثر تقارير عن عمليات فساد في 
بعض الس�فارات. وخالل اجتماع في بغداد 
عقده الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء 

حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري ت�م بح�ث الوضع األمن�ي وملف 
الدول�ة  بن�اء  تقوي�ة  االصالح�ات وس�بل 

والقضايا المتعلقة بانجاز التشريعات.
واك�د المجتمعي�ن »دعمه�م للخط�وات 
العملية التي تحقق مصلحة الشعب العراقي 
ف�ي انج�از م�ا ت�م التصوي�ت عليه بش�أن 
االصالح�ات الحكومي�ة والبرلمانية«، كما 

قال بيان رئاسي أمس الثالثاء.
وأوض�ح البي�ان ان العب�ادي ش�دد على 
ضرورة أن تس�ير جميع االصالحات وتنفذ 
وفق الدس�تور والقانون. واش�اد الرؤس�اء 

الثالث�ة بالعمليات العس�كرية التي يقودها 
الجي�ش واألجه�زة األمني�ة وأبناء الحش�د 
الش�عبي والبيش�مركة وأبناء العش�ائر في 
األنبار وبيجي ومناطق متعددة من العراق.

التش�ريعات  انج�از  أهمي�ة  واك�دوا   
األساس�ية ومنها قوانين الح�رس الوطني 
والمحكم�ة االتحادية والمصالحة الوطنية. 
واخف�ق مجل�س الن�واب العراقي ف�ي اكثر 
من مرة في اقرار القواني�ن المتعلقة بهذه 
القضايا نتيجة الخالفات الحادة بين القوى 

السياسية حولها.
                         التفاصيل ص3

نتائج اجتامع الرئاسات الثالث: إقرار القوانني وتوفري اخلدمات »داعش« يستخدم الكيمياوي للمرة الثانية يف العراق
خطة تقشفية للخارجية تقضي بتقليص البعثات الدبلوماسية وسط صمت دولي
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احتفاالً بمرور عام عىل حتريرها: العبادي يوجه بتوفري اخلدمات الالزمة آلمريل
      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه رئي�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي، أمس الثالث�اء، بمتابعة 
إحتياج�ات ناحية آمرل�ي وتوفير 
وق�ال  له�ا.  الالزم�ة  الخدم�ات 
المكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
ف�ي بيان إن »مجلس الوزراء حيا، 
خالل جلس�ته االعتيادي�ة صمود 
وتضحي�ات ومواقف ابن�اء مدينة 
آمرلي، بمناس�بة الذك�رى االولى 
لتحريره�ا«، مبين�اً أن »المجل�س 
ق�دم التهنئة لعموم ابناء الش�عب 
العراقي بهذه المناسبة العزيزة«. 
وأضاف البيان، أن »مجلس الوزراء 
أك�د أن ابناء مدينة آمرلي الغيارى 

قدموا أروع صور الفداء والتضحية 
والصمود بوج�ه عصابات داعش 
لموقفه�م  وكان  االرهابي�ة، 
البطولي ف�ي التعاون م�ع قواتنا 
المسلحة والحش�د الشعبي الدور 
الكبير في تحريرها واعادة الحياة 
الصامدة«.  الى مدينتهم  الطبيعية 
وأوضح، أن »المجلس أكد المضي 
ب�كل قوة وعزيم�ة لتحرير جميع 
االراضي والمدن المغتصبة واعادة 
ابنائها المهجري�ن والنازحين الى 
دياره�م«. ووجه رئي�س الوزراء، 
ب�«متابع�ة  البي�ان،  بحس�ب 
احتياج�ات مدينة آمرل�ي وتوفير 
الخدم�ات الالزمة له�ا«. يذكر أن 
ممثل المرجعية الدينية في ناحية 

آمرل�ي جعفر جاس�م أك�د، أمس 
االثني�ن )31 آب 2015(، أن أهالي 
الناحي�ة لم يلمس�وا أي جدية من 
الحكوم�ة إلعادة إعماره�ا، فيما 
طالب بتشكيل قوة أمنية من أهالي 
الناحية للحفاظ على أمنها. يشار 
الى أن ناحية آمرلي التابعة لقضاء 
ش�رق  ك�م   90( طوزخورمات�و، 
تكري�ت(، تح�ررت، ف�ي )31 آب 
2014(، من »داع�ش« بعد حصار 
لها دام لشهرين، من قبل التنظيم، 
إذ تمكنت القوات األمنية مدعومة 
بالحشد الشعبي من إنقاذ األهالي 
وط�رد التنظي�م المتط�رف، الذي 
كاد يلح�ق أس�وء أذى بالمدنيي�ن 

العزل في المنطقة.

يف روح اإلصالح ال جتلياته!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ال أح�د يّم�ن عل�ى الش�عب العراق�ي 
ف�ي أي م�ن اإلصالح�ات الت�ي تحققت 
أو في ط�ور التحق�ق ألن مات�م لم يكن 
مق�دراً ل�ه أن يتم لو ال الضغط الش�عبي 
والتظاه�رات العارمة الت�ي خرجت في 

ساحة التحرير!
أي حزب أو تجمع أو مجلس سياسي 
تل�ك  رب�ط  إذا  العم�ر  خط�أ  س�يرتكب 
اإلصالحات بجهوده أو شغله السياسي 
في المرحلة السابقة من عمر الحكومات 
العراقي�ة المتعاقبة كأن يق�ول انه كان 
ينب�ه إلى الض�رورة التي تنط�وي عليها 
اإلصالحات في قوة الحكومة ومواجهة 
التحدي�ات المختلف�ة ألن اغلب األحزاب 
السياسية كانت هدأت فورتها واستقرت 
ثورتها بعد تشكيل الحكومة ومعرفة كل 
فصيل سياسي حجمه وموقعه وحصته 

في الوزارة العراقية الحالية!
اإلصالح�ات الت�ي تت�م اآلن أو ف�ي 
طور اإلتمام هي إصالحات ش�عبية أتت 
عل�ى أكت�اف الجماهي�ر العراقي�ة التي 
تعاني وقد عانت في الفترة السابقة من 
التهميش واالقصاء والعوز والفقر وقلة 
التعيين�ات والظي�م حتى ب�ان الفقر في 
اضالع المجتم�ع العراقي وانقس�م إلى 
اتجاهات تباينت في مس�توى المعيش�ة 

بين طبقات مترفة ش�بعانة عقود 
وأم�وال وطبقات »حس�رة« عليها 

قوت يومها!.
م�ن الطبي����ع�ي ان يتح�رك 
الطبق�ات  عل�ى  اذن  العراقي�ون 
المس�تفيدة واالح�زاب التي كانت 

على الحديدة ثم شبعت واتخمت وتحولت 
الى حوت اموال وعقود وانشأت مكاتب 
اقتصادية تدير الدولة والوزير المرس�ل 
الى الحكومة م�ن قبلها من خالل وزراء 
المكات�ب الخلفي�ة.. فال يقول�ن احد من 
قادة االحزاب السياس�ية المستفيدة من 
الحكومة انه كان ينبه الى خطر الفس�اد 
والعق�ود الفاس�دة والتباطؤ ف�ي انجاز 
م�ا يمك�ن انج�ازه ف�ي تقدي�م الخدمة 

والحد من الفس�اد المستشري النه كان 
ام�ا ش�ريكا في الفس�اد او س�اكتا عنه 
الس�باب تتصل بوحدة الكيان والمكون 
والتحال�ف السياس�ي الى غي�ر ذلك من 

الكالم الجميل!.
ال اري�د ان اتهم احدا م�ن الذين انبروا 
في الفترة الس�ابقة من عمر الحكومات 
المتعاقبة بالفساد الن ما مر كان واحدة 
من احلك فترات الدولة والشعب العراقي 
سوادا بل اريد ان اقول لوكان هنالك شيء 

من الجدي�ة واالخالص لالمة والش�عب 
العراقي وتحذير من الفساد  الذي تحول 
ال�ى سياس�ة يومية ف�ي ثقاف�ة ونهج 
االحزاب السياسية المستفيدة لجرى حد 
وعقاب ونهج شديد في مكافحة الفساد 
والمفس�دين، لكن ش�يئاً من ذلك لم يجر 
وهو ما يضع عالمة استفهام كبيرة على 
غالبية االحزاب العراقية المش�اركة في 
تشكيل الحكومات الس�ابقة والحكومة 

العراقية الحالية!.

البع�ض  ينب�ري  ان  الوقاح�ة  غاي�ة 
ويتح�دث ع�ن االصالح وهو غ�ارق الى 
اذنيه بشبهات الفس�اد ان لم يكن غارقا 
الى اذنيه بالفساد، والمشكلة ان السادة 
الذي�ن يتحدثون ع�ن االص�الح يحتلون 
مس�احة من االرض عريضة ومهمة من 
العاصمة ه�م وحماياتهم كم�ا يحتلون 
نف�س المس�احة من حصص ال�وزارات 

المهمة!.
كيف اليحق للعراقيين ان يخرجوا الى 

الش�ارع ويصرون على التظاهر من اجل 
كنس الفاسدين..هذا اليعني ان المسالة 
تقف عن�د هذا الح�د البائس م�ن الكالم 
الكاذب عن االصالح و«الفهلوة« الفارغة 
ف�ي تنفيذ المطالب الش�عبية ب�ل هنالك 
وزراء مخلص�ون وق�ادة واقعي�ون في 
الحكومة واالحزاب السياس�ية العراقية 
حريص�ون عل�ى البل�د وناس�ه وتراب�ه 
الوطن�ي ويعمل�ون لي�ل نهار م�ن اجل 
تنفي�ذ كل المطالب الش�عبية ويرون في 

التظاهرات المطالبة باس�قاط كل رموز 
الفس�اد في البلد بداية ومؤش�ر ايجابي 
الديموقراطي�ة  المدني�ة  الدول�ة  لبن�اء 

العادلة.
لوال العراقيون لما حدث ماحدث خالل 
الفترة الماضية بحي�ث اتت االصالحات 
العمالقة  الكونكريتية  الخراس�انات  الى 
ف�ي المنطق�ة الخض�راء مع ان�ي اضع 
خطي�ن م�ن الل�ون االحم�ر عل�ى تل�ك 
االصالحات وارج�و من الرئيس العبادي 
ط�رق  فت�ح  ازاء  بحنك�ة  يتص�رف  ان 

المنطقة الخضراء!.
الخط�ان االحمران هما في المعلومة 

التي ساوردها االن..
بع�ض الس�فارات االجنبي�ة ومنه�ا 
ال�دول الكب�رى ف�ي الع�راق  س�فارات 
الواليات المتح�دة االمريكية وبريطانيا 
وعدد من بلدان اورب�ا الغربية وعدد من 
ال�دول العربية يتواجدون ف�ي المنطقة 
وقالوه�ا صريحة كيف يمك�ن ان نكون 
الت�ي  بمأم�ن م�ن اس�تهدفات داع�ش 
س�تدخل المنطقة الخضراء ان عاجال ام 
اجال وكيف س�نعالج الخروقات االمنية 
المتوقعة فيما س�رب عدد من الس�فراء 
معلوم�ات ال�ى الحكوم�ة العراقي�ة انه 
س�يجد م�ن الصعوبة االس�تمرار بعمله 
في ظل ق�رار الرئيس فتح المنطقة على 
مصراعيها امام المواطنين وبهذا سنجد 
انفس�نا امام مش�كلة حقيقية في 
البلد هي مغادرة اغلب الس�فارات 
االجنبية العراق في ظل اصالحات 
غير جوهرية تفتح طريق الخضراء 
المش�اكل  عث�رة  التقي�ل  لكنه�ا 
المعقدة التي تش�به في عواصفها 

عاصفة الصحراء!.
امل ان تكون االصالحات التي نتحرك 
عل�ى ضوئها منس�جمة مع واق�ع البلد 
االمني والمصالح السياسية واالقتصادية 
والمجتمعي�ة التي خرجنا من اجلها وان 
النتقاطع س�لبا م�ع التوجهات الوطنية 
فف�ي ذلك يكم�ن الش�رر ال�ذي البد من 
تجنب�ه ف�ي عالق�ة الحكوم�ة بمطالب 

المتظاهرين.

غاية الوقاحة ان ينبري البعض ويتحدث عن االصالح وهو غارق الى اذنيه بشبهات 
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العامري واملهندس يلتقيان القايض املحمود ويبديان دعمهام للقضاء

      بغداد / المستقبل العراقي

حث رئيس مجلس النواب س�ليم الجب�وري مع القائم 
باالعم�ال االلمان�ي في بغ�داد، أم�س الثالث�اء، المصالح 
المش�تركة وس�بل تطوير العالقات الثنائية بي�ن البلدين، 
وف�ي حين اش�اد ب�دور الماني�ا بالوقوف م�ع العراق في 
محاربة تنظيم »داع�ش«، وجه القائم باألعمال دعوة الى 
الجب�وري لزيارة ب�الده. وقال المكت�ب االعالمي لرئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري، تلقت )المستقبل العراقي( 
نس�خة منه، أن »الجبوري، اس�تقبل في مكتبه الرس�مي 
القائم باألعمال االلماني في بغداد السيد ميالن شمايندل«. 
ولفت البي�ان، الى أن »اللقاء بحث س�بل تطوير العالقات 
الثنائي�ة بي�ن البلدي�ن، بما يضم�ن المصالح المش�تركة 
واس�تعراض االوضاع على المستويين المحلي واالقليمي 
خصوصاً ما يتعلق بالحرب على تنظيم داعش االرهابي«.

وثّم�ن الجب�وري، بحس�ب البي�ان، دور المانيا ضمن 
التحال�ف الدول�ي ف�ي »مس�اندة الع�راق ف�ي حربه ضد 
االرهاب«، مؤكداً »حرص العراق على توسيع آفاق التعاون 
لخدمة مصالح الشعبين الصديقين«. واشار البيان، الى أن 
»شمايندل، سلم رئيس البرلمان دعوة موجهة من نظيره 

االلماني لزيارة بالده«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجل�س الوزراء حيدر العب�ادي اجتماعا 
للجن�ة الطاقة الوزارية، وتم مناقش�ة عدد من المواضيع 
خ�الل االجتم�اع المتعلق�ة بتحس�ين منظوم�ة الطاق�ة 

الكهربائية وزيادة تصدير النفط.
وقال مكتب العب�ادي إن »رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي ت�رأس، اجتماع�ا للجن�ة الطاق�ة الوزارية، وتم 
خالل االجتماع عرض اس�تراتيجية لجنة الطاقة والمهام 
المناط بها، ومشروع حقن الماء في حقل الغراف، وطلب 
وزارة الكهرب�اء لتجهي�ز الم�واد االحتياطي�ة للوح�دات 
الغازية، ومش�روع االنبوب البح�ري المحول من منظمة 
جاي�كا اليابانية«. واضاف أنه »تم مناقش�ة ايضا عدد من 
المواضي�ع االخ�رى المتعلقة بتحس�ين منظومة الطاقة 

الكهربائية وزيادة تصدير النفط«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي الصافي، 
أم�س الثالث�اء، الحكومة الى اتخ�اذ االج�راءات الفورية 
والعاجل�ة لمواجه�ة ازم�ة الجف�اف الحادة ف�ي مناطق 
االه�وار بمحافظة ذي قار. وق�ال الصافي في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »اه�وار منطقة 
الجبايش وناحية الفهود في محافظة ذي قار تتعرض الى 
ازمة جفاف حادة بس�بب شح المياه التي تسببت في قتل 
مئ�ات الحيوانات وهج�رة االهالي وانع�دام معالم الحياة 

االنسانية في تلك االهوار والمناطق المائية«.

املانيا توجه دعوة لرئيس الربملان 
لـزيـارتـهـا

جلنة الطاقة تناقش مع رئيس احلكومة 
زيادة تصدير النفط

املياه الربملانية: عىل احلكومة مواجهة 
ازمة جفاف االهوار

      بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى القيادي�ان في الحش�د الش�عبي هادي 
العام�ري وابو مه�دي المهندس خ�الل لقائهما 
رئي�س مجلس القض�اء االعل�ى القاضي مدحت 
المحمود، أمس الثالثاء، دعمهما للقضاء العراقي 
و«عدم السماح الية جهة التدخل في استقالله«، 

فيما استنكرا »ما يثيره البعض ضد القضاء«.
وقال�ت الس�لطة القضائي�ة في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئيس 
مجلس القضاء االعلى مدحت المحمود اس�تقبل 
قادة الحش�د الشعبي هادي العامري وابو مهدي 
»العام�ري  ان  الس�لطة  المهن�دس«. واضاف�ت 

والمهندس ابديا دعمهما الكامل للقضاء العراقي 
ورم�وزه وعدم الس�ماح الية جه�ة التدخل في 
اس�تقالله«، مبين�ة انهم�ا »اس�تنكرا م�ا يثيره 
البع�ض ض�د القض�اء«. يش�ار الى ان عش�رات 
االش�خاص تظاهروا االثنين أم�ام مبنى مجلس 
القضاء االعلى ف�ي بغداد للمطالبة بإقالة رئيس 
المجل�س مدح�ت المحم�ود وإج�راء إصالحات 
حقيقي�ة ف�ي الس�لطة القضائي�ة. فيم�ا دع�ا 
رئيس الوزراء حيدر العبادي الس�لطة القضائية 
ال�ى القي�ام بس����لس�لة »اج�راءات جذري�ة« 
لتأكيد هيبة القضاء واس�تقالله، مش�يراً إلى أن 
االصالحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاء 

عادالً وحازماً.

رئيس الوزراء الكندي: التحالف ضد »داعش« ال يفعل ما يكفي
      بغداد / المستقبل العراقي

صرح رئيس الوزراء الكندي 
الحمل�ة  أن  هارب�ر  س�تيفن 
الدولي�ة ض�د تنظي�م »داعش« 
ال تحقق م�ا كان مرجوا منها، 
مش�دداً في الوقت نفس�ه على 
أن التدخ�ل الدول�ي أس�هم في 

وقف تقدم التنظيم.
وقال هارب�ر، الذي يخوض 
معرك�ة انتخابية في بالده، إن 
التحالف،  التي ينفذه�ا  الحملة 

الذي تقوده الواليات المتحدة، 
ض�د تنظيم »داع�ش« ال تحقق 
ما كان مرجوا منها في سوريا 

وأجزاء منالعراق. 
وأكد هاربر للصحفيين أثناء 
اجتماع ف�ي الحملة االنتخابية 
ف�ي ب�الده أن كن�دا، وهي من 
ال�دول التي تس�اعد العراق في 
محارب�ة التنظي�م المتط�رف، 
»إس�تراتيجية  إل�ى  تحت�اج 
مستمرة وطويلة« مع شركائها 

الدوليين ضد »داعش«.

وتعمل قوات خاصة كندية 
من نح�و 70 جنديا مع مقاتلي 
البش�مركة األكراد في ش�مال 
العراق. كما تهاجم ست قاذات 
مقاتل�ة مواق�ع »داع�ش« في 
العراق وسوريا.وأضاف هاربر 
للصحفيين: إن »التدخل كان له 
أث�ر في وقف تق�دم داعش إلى 
ح�د كبي�ر وخاصة في ش�مال 
الع�راق والى حد م�ا في أجزاء 
أخرى من العراق وسوريا ربما 

ليس كما كنا نحب.« 

معصوم للسفري االمريكي: نسعى النجاح االصالحات 
وفق الدستور والقانون

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم, للس�فير 
األمريكي في بغداد س�تيوارت جونز, أمس الثالثاء, أن 
الحكومة العراقية تس�عى إل�ى انجاح االصالحات وفق 

مبادئ الدستور وعلى أسس قانونية.
وق�ال بيان رئاس�ي إن »معصوم بحث مع الس�فير 
االمريكي في قصر الس�الم ببغداد, مستجدات األوضاع 

السياسية واألمنية واإلصالحات«.
وأكد معصوم بحسب البيان, أن »الحكومة العراقية 
تس�عى إلى انج�اح االصالح�ات وفق مبادئ الدس�تور 

وعل�ى أس�س قانوني�ة، كونها تص�ب في بن�اء الدولة 
المدنية الحديثة، تس�ودها العدالة وتحفظ فيها كرامة 

االنسان«. 
م�ن جانبه, أك�د الس�فير االمريك�ي الت�زام بالده 
بدع�م العراق ف�ي حربه ضد االرهاب، م�ن خالل الدعم 
العس�كري وتقديم المساعدات االنس�انية للنازحين«, 
مثني�ا عل�ى  »الخط�وات االصالحي�ة الت�ي تق�وم بها 
الحكوم�ة العراقي�ة«.  وأكد على »أهمي�ة دور الرئيس 
معص�وم في انجاح هذه العملية، فضال عن المس�اعي 
الت�ي يقوم بها على طريق تحقي�ق المصالحة الوطنية 

وتوحيد الصفوف لجميع المكونات العراقية«. 

األمم املتحدة تعلن مقتل وإصابة أكثر
 من 3000 عراقي يف آب

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األم�م المتح�دة، أم�س 
الثالثاء، عن مقتل وإصابة أكثر من 
3000 عراق�ي جراء أعم�ال العنف 
التي  المس�لح  واإلره�اب والن�زاع 
وقع�ت خ�الل ش�هر آب الماض�ي، 
مبين�ة أن العاصم�ة بغ�داد كان�ت 
األكث�ر تض�ررا، فيم�ا اعتب�رت أن 
تنفي�ذ خط�ة اإلص�الح الحكومية 
بش�كل ناجح س�يكون ل�ه األهمية 
»النظ�ام  الس�تعادة  القص�وى 
والش�رعية« في الب�الد. وذكر بيان 
لألم�م المتح�دة، إن »األرق�ام التي 

ص�درت ع�ن بعث�ة األم�م المتحدة 
لمس�اعدة العراق )يونامي(، أفادت 
بمقتل ما مجموع�ه 1.325 عراقيا 
وإصابة 1.811 آخرين جراء أعمال 
العن�ف واإلرهاب والنزاع المس�لح 

التي وقعت خالل شهر آب 2015«.
وأضاف البي�ان أن »عدد القتلى 
بل�غ 585 ش�خصا م�ن  المدنيي�ن 
بينهم 20 قتيال من منتس�بي قوات 
الش�رطة المدنية وأع�داد الضحايا 
الذي�ن س�قطوا ف�ي األنب�ار، فيما 
بلغ عدد الجرح�ى المدنيين 1.103 
ش�خصا من بينهم 44 منتس�با من 
وأع�داد  المدني�ة  الش�رطة  ق�وات 

الضحايا الذين سقطوا في األنبار«.
وأوض�ح أن »740 عنص�را م�ن 
منتس�بي قوات األمن العراقية )من 
ضمنه�م قوات البيش�مركة وقوات 
المهام الخاصة والميليش�يات التي 
تقاتل إلى جان�ب الجيش العراقي/ 
وال تش�مل ه�ذه الحصيل�ة ضحايا 
العمليات العس�كرية ف�ي محافظة 
األنب�ار( قتل�وا، فيم�ا أصي�ب 708 
منتس�با آخرين«. وأشار البيان إلى 
أن »محافظ�ة بغ�داد كان�ت األكثر 
تض�ررا، إذ بل�غ مجم�وع الضحايا 
المدنيين 1.069 شخصاً )318 قتيالً 

و 751 جريحاً(«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر دائرة  الجنس�ية العامة اللواء مه�دي الوائلي ان االي�ام القليلة المقبلة ستش�هد االعالن عن 
انطالق العمل بالبطاقة الموحدة، الفتاً إلى ان الش�روع بالعمل بها س�يكون بناء على اس�تعداد دوائر االحوال 
في المناطق المختلفة، مبيناً ان جميع المستمس�كات الحالية س�يتم س�حبها من المواط�ن. وقال الوائلي ان 
البدء بالعمل سيكون بناء على استعداد الدوائر لذلك وليس بناءا على اهمية المنطقة داعيا المواطنين الى عدم 
التس�اؤل عن س�بب تقديم بعض المناطق على االخرى االكثر اهمية، موضحا ان »كل المستمس�كات الحالية 
وهي الجنس�ية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ستس�حب من المواطنين لكي ال يبقى متمسكا بحملها من 
جه�ة ولكي ال يبقى مبررا للموظف لطلبها من المواطن بع�د ذلك«. وتابع الوائلي ان »عملية انجاز البطاقة ال 
تس�تغرق اكثر من 15 دقيقة حيث سيتفح موقع خاص على شبكة االنترنت توجد فيه استمارة تملئ من قبل 
المواطنين وسيتم بعد ذلك دعوتهم بحسب دوائر االحوال المدنية وتوزيع المناطق وتخصص ايام معينة لكل 
منطق�ه فيما س�يحضر المواطنون ال�ى دوائر االحوال تلك من اجل اخذ بصمة العين وصورة حية لكي يس�لم 

البطاقة الموحدة في اليوم نفسه«.

اجلنسية: االيام املقبلة ستشهد اطالق العمل بالبطاقة املوحدة

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

يعمل تنظيم »داعش« اإلرهابي 
عل�ى أخفاء قتاله ممن يتم قتلهم 
خالل المعارك والمواجهات ضمن 
مع�ارك تطهي�ر مح�اور الرمادي 
لضم�ان ع�دم انهي�ار عناصرهم 
وع�دم كش�ف أس�مائهم للقوات 
ه�ذه  تش�ير  وبينم�ا  األمني�ة. 
الممارسات إلى أن »اإلرهاب« بدء 
يلفظ أنفاس�ه األخيرة بالرمادي, 
أكدت حكومة االنبار المحلية, بان 
تحرير المدينة بات قاب قوس�ين 
أو أدن�ى, معلنة ع�ن عملية أمنية 

مرتقبة لحسم المعركة. 
مجل�س  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
العيساوي،  فالح  األنبار  محافظة 
إن »عملي�ة تحرير الرمادي حصل 
فيها تباطؤ لتقليل عدد الخس�ائر 
والبن�ى  والمع�دات  بالمقاتلي�ن 
»داع�ش  أن  مبين�اً  التحتي�ة«، 
يتعامل مع مركز الرمادي كأرض 

محروقة«.
وأضاف العيساوي، أن »القوات 
األمنية تعد العدة لتحرير الرمادي 
بمس�اندة ثالثة أفواج من الحشد 
الش�عبي من أهال�ي المحافظة«، 
مؤك�داً أن »تحرير الرم�ادي بات 

قريباً جداً«.
ونف�ى العيس�اوي »أي تدخ�ل 
ف�ي  األميركي�ة  للق�وات  ب�ري 
األنبار«. يذك�ر أن قيادة العمليات 

المش�تركة أعلن�ت ع�ن انط�الق 
عملي�ات تحرير محافظ�ة االنبار 

من سيطرة تنظيم »داعش«.
م�ن جانب آخر, كش�ف ش�يخ 
عش�يرة الب�و نم�ر ف�ي محافظة 
التنظي�م  اعتم�اد   ع�ن  االنب�ار، 
اإلرهابي على  خاليا »تجسسية« 
لمراقب�ة حرك�ة وخط�ط القوات 

العراقية.
وق�ال نعيم الكعود، إن »تنظيم 
)داع�ش( ف�ي االنبار لدي�ه خاليا 
تجس�س كان قد نش�رها لمراقبة 
القطع�ات  وخط�ط  تح�ركات 
العسكرية االمنية ومن ثم نقل تلك 

المعلومات الى قادة التنظيم«.
وأض�اف الكع�ود أن »التنظيم 
في االنب�ار يمتلك عم�الء وخاليا 
تجس�س ومراقب�ة عمله�م ليس 
بالقتال�ي فق�ط، وإنم�ا مراقب�ة 
قطع�ات الجي�ش والش�رطة وما 
يمتلك�وه م�ن عجالت وأس�لحة 
ليق�وم )داع�ش( بوض�ع خطط 
دفاعي�ة وهجومية لص�د معارك 
التطهير ضد عناصره«، مشيراً الى 
أن »القوات االمنية في االنبار هي 
االخرى تمتلك عناصر استخبارية 
الخت�راق تنظيم »داعش« لمعرفة 
مناط�ق تجمعه�م واب�رز قادتهم 

فضالً عن رصد تحركاتهم«.
وفي تطور نوعي, أعلنت قيادة 
الشرطة االتحادية، عن مقتل ستة 
من عناصر تنظيم »داعش« بينهم 

عس�كرية،  بعملي�ات  قناص�ون 
شرقي الرمادي.

وقال قائد الش�رطة االتحادية 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت، إن 
»لواء الرد الس�ريع الثان�ي التابع 
االتحادية تمكن  الش�رطة  لقوات 
من قتل اثنين م�ن قناصي تنظيم 
)داع�ش( وتدمير خمس�ة أهداف 

متنوعة ف�ي منطقة تل مس�عود 
شرقي الرمادي«.

»ل�واء  إن  ج�ودت،  وأض�اف 
الرد الس�ريع األول تمكن من قتل 
أربعة من عناصر تنظيم )داعش( 
وتدمي�ر جرافة لهم إث�ر محاولة 
التنظي�م تعزي�ز تحصينات�ه ف�ي 

منطقة حصيبة الشرقية«.

الدواع�ش,  انهي�ار  وبش�ان 
ق�ال قائ�د مقاتلي عش�ائر قضاء 
ان  االنب�ار  بمحافظ�ة  الخالدي�ة 
تنظي�م »داع�ش«، يق�وم باخفاء 
جثامين قت�اله في معارك تطهير 
االنب�ار بمقاب�ر مجهول�ة لع�دم 
االمني�ة  الق�وات  ام�ام  كش�فها 
ولضم�ان ع�دم حص�ول »انهيار 

معنوي« بصفوف عناصره.
وق�ال عي�ال عاي�د المحمدي، 
ان »مع�ارك التطهير ض�د تنظيم 
»داعش« االرهابي في مدن االنبار 
وخصوص�اً الرم�ادي يحدث فيها 
مس�تدركاً  عنيف�ة«،  مواجه�ات 
بالق�ول »لكن »داعش« يعمل على 
س�حب جثث عناص�ره من ارض 

المعرك�ة وع�دم ابقائه�ا اال ف�ي 
ح�االت ن�ادرة اذا ما عج�زوا عن 

نقلها«.
وتاب�ع المحم�دي أن »مقاب�ر 
تنظي�م »داع�ش« غالبا م�ا تكون 
ف�ي  معروف�ة  وغي�ر  مجهول�ة 
عناوي�ن  واليع�رف  الرم�ادي، 
واس�ماء تلك القبور اال من قبل ما 
يس�مى بأمراء ومس�وؤلي خاليا 

التنظيم«.
مص�در  ق�ال  الغض�ون,  ف�ي 
أمن�ي في األنب�ار، ب�أن اثنين من 
قت�ال  »داع�ش«  تنظي�م  عناص�ر 
خالل الس�يطرة على أحد السواتر 
الترابي�ة التابع�ة للتنظي�م، غرب 

الرمادي.
وبحس�ب المص�در، إن »ق�وة 
تابع�ة لل�واء ال��75  تمكن�ت من 
تنفي�ذ عملي�ة أمني�ة عل�ى أح�د 
الس�واتر الترابي�ة الت�ي يس�يطر 
عليه�ا االرهاب في ناحية بروانة، 
غ�رب الرم�ادي، مم�ا أس�فر عن 
مقتل إرهابيي�ن أثنين من عناصر 
تنظيم »داعش« وتحرير الساتر«. 
»الق�وة  أن  المص�در،  وأض�اف 
تمكنت من االس�تيالء على عجلة 

همر تحمل سالح أحادية«. 
يذكر ان محافظة االنبار شهدت 
معارك عنيفة في مدن المحافظة 
والفلوج�ة  الرم�ادي  ومنه�ا 
والمناطق الغربية وتكبيد عناصر 

داعش خسائر جسيمة.

»داعش« خيفي قتاله بـ»رسية« يف االنبار إليقاف ترسب عنارصه
التنظيم يلفظ أنفاسه األخيرة في الرمادي

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ظهر األحد الماضي كان موعداً لساعة 
الصف�ر النق�الب خطط�ت ل�ه مجموعة 
م�ن قي�ادات »داع�ش« عل�ى تنظيمه�م 
وقائده المجرم أبو بكر البغدادي إلحكام 
السيطرة على ما تسمى ب�«والية نينوى« 
وقتل واليها المقرب من البغدادي, بعدها 
يت�م االنتقال إل�ى أحكام الس�يطرة على 

مدينة الرقة السورية.
باعتق�ال  المخط�ط  كش�ف  وبع�د 
خمس�ة أش�خاص, اعترف�وا عل�ى أثرها 
عل�ى »خليته�م« ليعدم�وا جميع�اً رمياً 
بالرص�اص, تحدثت مص�ادر محلية عن 
حصول انش�قاقات كبيرة داخل »داعش« 
بالموص�ل. وبم�وازاة ه�ذه التط�ورات, 
كش�فت مص�ادر م�ن داخ�ل الموص�ل, 
عن تح�رك عس�كري للجي�ش األمريكي 
عل�ى أطراف المدين�ة وتحديدا من الجهة 
الغربي�ة, في حين وجه وزي�ر الخارجية 
الروسي اتهامه لواشنطن بدفع »داعش« 
للعراق, كما المح بان«البغدادي« هو رجل 

صنعته واشنطن لتدمير المنطقة.
الح�زب  إع�الم  مس�ؤول  وق�ال 
الموصل  الكردس�تاني ف�ي  الديمقراطي 
سعيد مموزيني، إن »تنظيم داعش أعدم، 
112 م�ن مس�لحيه، وبينه�م 18 قياديا، 
رمي�ا بالرص�اص ف�ي الس�جن القدي�م 
جنوب�ي الموص�ل«، موضح�ا أن »عملية 
اإلع�دام ج�اءت عل�ى خلفي�ة اتهامه�م 
بمحاولة تنفيذ انقالب على زعيم التنظيم 

أبو بكر البغدادي«.
وأض�اف مموزيني أن »س�اعة الصفر 
لعملية هؤالء كانت يوم األحد الماضي«، 
مستدركا بالقول »لكن قبل يومين تمكن 
التنظي�م م�ن اعتقال خمس�ة أش�خاص 
في منطقة شمس�يات ش�رقي الموصل، 
وبع�د اعترافهم تم اعتقال ال�112 جميعا 
وفش�لت العملي�ة«. وبي�ن مموزين�ي أن 
»هدف الذين كانوا يخططون لالنقالب هو 
قتل ما يس�مى بوالي الموصل والسيطرة 
على والية نينوى وانشقاقها عن البغدادي 
ومن ثم التوجه إلى الرقة السورية وإعالن 
الحرب عل�ى داعش واالنش�قاق عنهم«. 
ولف�ت ال�ى أن »انش�قاقات داخلية بدأت 
تظهر بوضوح في صفوف داعش مؤخرا 

وأدت إل�ى مقتل العش�رات م�ن ارهابيي 
التنظي�م ف�ي مواجهات مس�لحة داخلية 
على خلفية خالف�ات على توزيع األموال 
والس�لطة والنفوذ«. عل�ى صعيد متصل, 
كش�فت مصادر في محافظة نينوى عن 
رصد تحركات بري�ة أمريكية على حدود 

مدينة الموصل من محورها الغربي.
وأردفت المصادر بالقول, أن »عجالت 
أمريكي�ة رباعي�ة الدفع ش�وهدت وهي 
تتحرك على أطراف مدينة الموصل، فيما 
ب�دأ طي�ران التحال�ف بالتحلي�ق بكثافة 
ف�ي المدين�ة«. وأوضح�ت المص�ادر أن 

»العجالت األمريكي�ة انطلقت من ربيعة 
وس�نجار باتج�اه إط�راف الموصل من 
»غالبي�ة  أن  مبين�ة  الغرب�ي«  محوره�ا 
قاطن�ي مناطق غربي الموصل ش�اهدوا 
تح�ركات األمريكيي�ن في تل�ك المنطقة 

بشكل واضح«.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق، 
إل�ى إن األمري�كان انزل�وا أكث�ر من الف 
جندي ف�ي ناحية ربيعة غرب�ي الموصل 

مع معدات عسكرية ثقيلة«.
أن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  وس�بق 
كش�فت عن طلب أمريكي إل�ى الحكومة 

المركزية يقضي بعودة قواتها العسكرية 
للع�راق, كما تحدثت مص�ادر محلية عن 
دخول ق�وة أمريكية وطائ�رات أمريكية 

من طراز أباتشي إلى االنبار.  
ف�ي الغض�ون, ق�ال وزي�ر الخارجية 
الروسي سيرغي الفروف, أمس الثالثاء, 
أن تنظيم داعش اإلرهابي ظهر في العراق 

بفعل خارجي.
ألقاه�ا  ولف�ت الف�روف ف�ي كلم�ة 
أم�ام طالب معه�د العالق�ات الدولية في 
موسكو بمناسبة »يوم المعرفة« وبداية 
الموسم الدراس�ي الجديد في روسيا الى  
إن »الغ�رب ابتك�ر فك�رة أس�لحة الدمار 
الش�امل في العراق بهدف احتالل العراق 
ف�ي الع�ام 2013«, مبين�ا ان »محارب�ة 
تنظيم داعش أمر مطلوب دون اس�تخدام 
المعايي�ر المزدوجة، الفتا الى ان التنظيم 

ظهر بالعراق بفعل التدخل خارجي.
وتابع الفروف, ان زعيم تنظيم داعش 
المجرم أب�و بكر البغ�دادي كان موجودا 
بس�جون األمريكان في العراق, متسائال 
لم�اذا ت�ّم إط�الق س�راحه«، مؤك�داً ان 
البغ�دادي وم�ن مع�ه يعمل�ون أالن على 

تخريب المنطقة«.
وس�بق لخلي�ة اإلع�الم الحرب�ي، أن 
أعلن�ت ع�ن مقت�ل خمس�ة م�ن عناصر 
تنظي�م »داعش« بينه�م قياديون بقصف 
ج�وي ومع�ارك ف�ي الموص�ل واالنبار, 

امس األول االثنين.
وقال�ت الخلي�ة ، إن »الق�وة الجوي�ة 
تمكن�ت ووف�ق معلوم�ات اس�تخبارية 
دقيقة م�ن تدمير مق�ر لتنظيم »داعش« 
في قض�اء البعاج ، مما اس�فر عن مقتل 
ثالث�ة من ق�ادة التنظيم، وه�م رعد عبد 
الرحمن رمضان وس�الم م�ذري الزبيدي 
وعلي عضيوي المكنى ب�«بغداد النملة«.

يذك�ر أن تنظي�م »داع�ش« ق�د فرض 
س�يطرته عل�ى مدين�ة الموص�ل، مركز 
محافظة نينوى في )العاشر من حزيران 
يف�رض  أن  قب�ل  المنص�رم(،   2014
س�يطرته على مناطق أخ�رى عديدة من 
الع�راق، كما ارتكب انتهاكات كثيرة بحق 
األهالي الس�يما من األقلي�ات، والمواقع 
الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية 
وعالمي�ة عدي�دة جرائم ضد اإلنس�انية، 

وإبادة جماعية.

قوات أمريكية تتحرك عىل حدود املوصل: هل حان موعد التحرير؟
روسيا تتهم الغرب بدفع »داعش« إلى تدمير العراق

نتائج اجتامع الرئاسات الثالث: إقرار القوانني وتوفري اخلدمات
خطة تقشفية للخارجية تقضي بتقليص البعثات الدبلوماسية

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

شددت الرئاسات الثالث على ضرورة 
اإلس�راع ف�ي إنجاز قواني�ن المصالحة 
والح�رس الوطني والمحكمة االتحادية 
ومواصلة االصالحات وتوفير الخدمات، 
بالمقاب�ل نف�ت وزارة الخارجية اتخاذ 
أي إج�راء لغل�ق أي�ة بعثة دبلوماس�ية 
عراقية في الخارج، موضحة أنها تجري 
عمليات تقش�ف فيها، وذل�ك إثر تقارير 
عن عمليات فساد في بعض السفارات.

وخ�الل اجتم�اع ف�ي بغ�داد عقده 
الرئي�س فؤاد معص�وم ورئيس الوزراء 
حيدر العب�ادي ورئيس مجل�س النواب 
س�ليم الجبوري تم بحث الوضع األمني 
ومل�ف االصالحات وس�بل تقوي�ة بناء 
بانج�از  المتعلق�ة  والقضاي�ا  الدول�ة 

التشريعات.
واكد المجتمعين »دعمهم للخطوات 
العملي�ة الت�ي تحق�ق مصلحة الش�عب 
العراق�ي ف�ي انج�از م�ا ت�م التصويت 
الحكومي�ة  االصالح�ات  بش�أن  علي�ه 
والبرلماني�ة«، كم�ا ق�ال بيان رئاس�ي 

أمس الثالثاء.
وأوضح البيان ان العبادي شدد على 
ض�رورة أن تس�ير جمي�ع االصالحات 

وتنفذ وفق الدستور والقانون.
واش�اد الرؤس�اء الثالث�ة بالعمليات 
الجي�ش  يقوده�ا  الت�ي  العس�كرية 
واألجهزة األمنية وأبناء الحشد الشعبي 
والبيش�مركة وأبناء العشائر في األنبار 

وبيجي ومناطق متعددة من العراق.
 واك�دوا أهمي�ة انج�از التش�ريعات 
األساسية ومنها قوانين الحرس الوطني 
والمصالح�ة  االتحادي�ة  والمحكم�ة 
الوطنية. واخفق مجلس النواب العراقي 
ف�ي اكثر م�ن مرة ف�ي اق�رار القوانين 
المتعلقة بهذه القضايا نتيجة الخالفات 

الحادة بين القوى السياسية حولها.
وش�دد المجتمعون عل�ى أن الجانب 
االقتصادي والمال�ي يعتبر من أولويات 
والتش�ريعية  التنفيذي�ة  الجه�ات 
الت�ي يج�ري التركي�ز عليه�ا ف�ي ملف 
االصالح�ات، مش�ددين عل�ى أن توفير 
الخدمات الضروري�ة للمواطن العراقي 
يقع ضم�ن االلتزامات األساس�ية التي 

تسعى مؤسسات الدولة إلى تنفيذها.
إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية اتخاذ 
اي اج�راء لغل�ق اي�ة بعثة دبلوماس�ية 
عراقية في الخارج، موضحة انها تجري 
عمليات تقش�ف فيها، وذل�ك اثر تقارير 
عن عمليات فساد في بعض السفارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية احمد جمال ان الوزارة ملزمة 
ضم�ن  النفق�ات  تقلي�ص  باج�راءات 
خطة الحكومة التقش�فية الناجمة من 
انخف�اض موازن�ة البل�د، وقد باش�رت 
بتحقي�ق ه�ذا اله�دف بخطواته�ا التي 
اش�تملت على عدد من االج�راءات، من 
بينها رفع مخصصات السفراء وغيرهم 
العاملي�ن والموظفين  وتقلي�ص ع�دد 
واعادة ع�دد من الك�وادر م�ن البعثات 

الدبلوماس�ية في الخارج وتقليص عدد 
المنقولين اليها.

واكد المتحدث ان »اللجنة المش�كلة 
بتوجي�ه من وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعف�ري ل�م تتخذ اي اج�راء لحد االن 
بغلق اية بعثة دبلوماسية خارج العراق 
والموضوع ال يزال قيد الدرس، مش�يرا 
الى ان غلق عدد من البعثات الدبلوماسية 
هو خطوة من خطوات الوزارة لتقليص 
االنف�اق المل�زم ضمن خط�ة الحكومة 

التقشفية«.
ام�ر  البعث�ات  وج�ود  ان  واض�اف 
ض�روري وه�و من مف�ردات سياس�ة 
ال�وزارة االس�تراتيجية باالنفت�اح على 
دول العال�م، مؤك�دا ان الوزارة حريصة 
عل�ى بقاء عدد من الك�وادر الالزمة في 
البعثات الدبلوماسية التي يفرضها عمل 
الصالح العام للبل�د والمواطن العراقي. 
وكانت وزارة الخارجية قد اعادت توزيع 
الس�فراء العراقيين على غالبية البعثات 
في الخ�ارج مراعيًة في ذل�ك ضرورات 
عملية تطوير عالقات العراق الخارجية 
وانفتاح�ه على دول المنطق�ة والعالم. 
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة احمد 
جمال في بيان في الس�ابع والعش�رين 
من الش�هر الماضي ان وزارة الخارجية 
الجمهورية  وبالتنس�يق م�ع رئاس�تي 
وال�وزراء قام�ت بعملية اع�ادة توزيع 
للس�فراء على غالبية بعثات العراق في 
الخارج ودوائ�ر مركز الوزارة، مبيناً ان 
ذلك جاء »اس�تناداً إل�ى توصيات اللجنة 

المش�كلة من قبل وزي�ر الخارجية قبل 
شهرين لهذا الغرض«.

وقال ان اللجن�ة لديها معلومات عن 
وجود حاالت فساد مالي واداري تشوب 
عم�ل س�فارات العراق ف�ي دول العالم، 
وتحول بعضها مرتعا اسريا، حتى باتت 
تعرف الس�فارات باسم اس�رة السفير، 
فضال عن ان غالبيتها مخيبة لالمال، وال 
تؤدي سوى 20 بالمئة من عملها تجاه 
البالد والجالي�ة العراقية، اضافة الى ان 
عددا منها افتتح مع الملحقيات العراقية 
في دول ليس للبالد عالقة بها سياس�يا 
او اقتصادي�ا او اجتماعي�ا، واصبح�ت 
مرك�ز اث�راء لح�زب او عائل�ة معين�ة، 
وتص�رف لها مبالغ طائلة يمكن االفادة 
منها داخلي�ا او افتتاح س�فارات فعالة 
ب�دال منه�ا ف�ي دول ذات عالق�ة قوية. 
واضاف ان »البالغات والمعلومات التي 
تردنا من الس�فارات والملحقيات محل 
قلق ش�ديد، وهذا القلق يزداد باستمرار 
النه�ا بعيدة م�ن الناحي�ة المكانية وال 
يمك�ن مراقبتها عن قرب لم�دة طويلة 
وال نس�تطيع الحص�ول عل�ى حقائ�ق 
مادي�ة تثب�ت تورطهم بالفس�اد المالي 
واالداري«، مش�يرا ال�ى ان اللجنة لديها 
ورق�ة اص�الح بش�أن بع�ض مديريات 
عديم�ة  الخارجي�ة  وزارة  وس�فارات 
النفع س�تقدم الى رئيس مجلس النواب 
لغرض التصويت عليه�ا واعطاء حلول 
بدال منه�ا تتمثل في اس�تبدال وتحويل 

بعض السفارات.
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وسط رفض سعودي »مستهتر«

تعمل اإلمارات على تشكيل تحالف 
إقليمي يضم إلى جانبها كال من األردن 
ومصر من أجل الدفع إلى حل سياسي 
س�لمي في س�وريا يبقي عل�ى نظام 
الرئيس السوري بشار األسد على حاله، 
وه�و ما دعا كال من ولي عهد أبوظبي 
الش�يخ محمد بن زايد والملك األردني 
عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي لزيارة موسكو، ولقاء 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين هناك 

بمعزل عن السعودية.
وبع�د يوم واحد فقط من الزيارات 
الالفت�ة لممثل�ي ال�دول الث�الث إل�ى 
وزي�ر  تصريح�ات  ج�اءت  روس�يا، 
الخارجي�ة الس�عودي ع�ادل الجبي�ر 
لتوضح الموقف الرس�مي للس�عودية 
حول ع�دة ملفات مهمة، في مقدمتها 
الرئي�س  ومصي�ر  الس�وري،  المل�ف 
الس�وري بش�ار األس�د، حي�ث أع�اد 
الجبير التأكيد على أنه ال مكان لألس�د 
في مس�تقبل س�وريا، بل شدد على أن 

ذلك “واقع ال مساومة فيه”.
وتؤكد تصريحات الجبير أن زيارة 
الق�ادة الثالثة إلى موس�كو كانت في 
اط�ار التروي�ج للح�ل ال�ذي يتضم�ن 
دع�م بقاء األس�د، حيث أغل�ق الجبير 
الباب أمام أي محاوالت أو مفاوضات 
تتح�دث األطراف التي زارت موس�كو 
عنه�ا، ويفتح الباب على أس�ئلة حول 
م�ا يجري في الكوالي�س بين التحالف 
الجديد مصر واإلم�ارات واألردن، بعد 
لق�اءات زعماء تلك ال�دول مع الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين.
وحضرت السعودية بتصريح وزير 
خارجيته�ا بعد غيابه�ا الملحوظ عن 
اجتماعات روس�يا بحض�ور حلفائها 
في المنطقة، خاصة اإلمارات العربية 
المتح�دة التي أصبحت ذات نفوذ قوي 
في اليمن، من خالل مشاركتها الفاعلة 
في العمل العس�كري منذ بدء عاصفة 

الحزم في آذار الماضي.
وألن عواصم الدول العربية الثالث 

الري�اض  مش�اركتها  س�ابقا  أعلن�ت 
ف�ي عملياتها ض�د الحوثيي�ن وقوات 
الرئيس الس�ابق علي عب�د الله صالح، 
ل�م يكتف وزي�ر الخارجية الس�عودي 
بحس�م موقف الس�عودية من الوضع 
الس�وري، لكنه أكد على أن حل األزمة 
ف�ي اليم�ن ال ب�د أن يمر عب�ر تطبيق 
القرار األمم�ي 2216؛ ليقطع الطريق 

العواص�م  له�ذه  أي مح�اوالت  عل�ى 
للتروي�ج للحل السياس�ي، س�واء في 

اليمن أو في سوريا.
وكان الفت�ا أن مش�اركة ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد في مش�اورات 
إل�ى  زيارت�ه  عق�ب  ج�اءت  روس�يا 
المملك�ة المغربية رفق�ة نائب رئيس 
اإلمارات محمد بن راشد، للقاء العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ال�ذي اس�تقبلهما ف�ي مق�ر إقامت�ه 

بمدينة طنجة.
وي�رى مراقب�ون أن زي�ارة ول�ي 
عه�د أبوظب�ي محمد بن زاي�د للعاهل 
الس�عودي، كان الهدف منها الحصول 
على مباركة سعودية، وتبرير اجتماع 
روس�يا ف�ي ه�ذا الوق�ت، خاصة مع 

حض�ور الرئي�س المص�ري والعاه�ل 
األردني، اللذين يروجان أيضا لتسوية 
حي�ث  الس�ورية،  لألزم�ة  سياس�ية 
تشترك الدول الثالث في رؤية موحدة 
ح�ول قضايا المنطق�ة، بينها القضية 
السورية، وتنسق حول ذلك فيما بينها 
للوص�ول لنتيجة واحدة، وه�ي إنقاذ 

الرئيس السوري.

وقال خبير في الش�أن الخليجي إن 
اإلم�ارات العربية المتحدة، التي برزت 
أدوارها مؤخرا ف�ي اليمن، تعمل على 
تش�كيل حلف ثالثي مك�ون من مصر 
واألردن واإلمارات، وتهدف من خالله 
لحش�د إجماع حول حل سياس�ي في 
س�وريا، م�ع بق�اء األس�د، وتش�كيل 
ملفات المنطقة من جديد، وبينها ملف 

اليمن التي أصبحت العبا رئيسيا.
وأض�اف الخبير -ال�ذي طلب عدم 
نش�ر اس�مه- أن الس�عودية تع�ّد ذلك 
محاول�ة للضغ�ط واالبت�زاز م�ن قبل 
حلفائه�ا، خاص�ة اإلم�ارات، وهو ما 
جعل رد الس�عودية س�ريعا من خالل 
تصريح وزي�ر خارجيتها حول أنه )ال 
مس�اومة( عل�ى بقاء األس�د، بغرض 
توضي�ح موقف الس�عودية م�ن أنباء 
سابقة عن تفاوضها على بقاء األسد.

أن  مراقب�ون  يس�تبعد  وال 
المش�اورات، الت�ي تم�ت بمع�زل عن 
الس�عودية ته�دف إل�ى ط�رح أجن�دة 
سياس�ية للمنطق�ة، وفرضه�ا عل�ى 
العب رئيس�ي كالس�عودية وحلفائها 

اآلخرين.
وتتزامن زيارة الزعماء الثالثة إلى 
روس�يا مع تصريحات مثيرة للرئيس 
الس�وري بش�ار األس�د حول عالقاته 
الوثيقة مع النظام المصري والرئيس 
عبد الفتاح السيس�ي؛ حيث قال األسد 
إن العالقة بين سوريا ومصر هي التي 
تحق�ق التوازن على الس�احة العربية، 
وتابع: “وبكل تأكيد من أقصى الغرب 
إلى أقصى الش�رق، مصر دولة مهمة، 
يرك�زون  المنطق�ة  ف�ي  والخص�وم 
الضغوط على مصر، لكي ال يس�محوا 
لها أن تلعب دورها المأمول”، مضيفا 
“م�ا نريده نحن في المرحلة األولى أاّل 
تكون مصر منصة انطالق ضد سوريا 

أو ضد غيرها من الدول العربية”.
وأض�اف الرئي�س الس�وري خالل 
حواره عبر فضائية “المنار”، أن هناك 
عددا من المؤسسات في مصر رفضت 
العالق�ة بس�وريا، واس�تمرت  قط�ع 
بالتواصل معنا، وش�دد األس�د على أن 
سوريا تعتقد أنها في الخندق ذاته مع 
الجيش المصري ومع الشعب المصري 

في مواجهة اإلرهابيين، حسب قوله.
وجاءت تصريحات األسد متطابقة 
مع تصريحات للرئي�س المصري عبد 
الفت�اح السيس�ي، الذي عب�ر أكثر من 
مرة عن ضرورة قيام تسوية سياسية 

في سوريا.

اإلمارات تقود مبادرة حلل األزمة السورية
   بغداد / المستقبل العراقي

اخلارجية األمريكية:
نرش 7 آالف صفحة جديدة
من بريد كلينتون اخلاص

     بغداد / المستقبل العراقي

من المقرر أن تنش�ر وزارة 
ف�ي  األمريكي�ة  الخارجي�ة 
الساعات القليلة المقبلة سبعة 
آالف صفحة أخرى من رسائل 
البري�د اإللكترون�ي المرس�لة 
والمس�تلمة م�ن قب�ل وزيرة 
الخارجي�ة الس�ابقة هي�الري 

كلينتون .
الدفع�ة  نش�ر  وس�يعني 
األخيرة من الوثائق أن الوزارة 
نش�رت أكث�ر م�ن 25 % م�ن 
اإللكترون�ي  البري�د  رس�ائل 
الخاص بكلينتون منذ أن بدأت 
ال�وزارة ف�ي نش�رها ليطل�ع 
عليه�ا ال�رأي الع�ام ف�ي أيار 

الماضي.
وأصبح�ت رس�ائل البري�د 
اإللكتروني عائق�ًا في الحملة 
مم�ا  لكلينت�ون،  االنتخابي�ة 
أثار تس�اؤالت حول الشفافية 
وطريق�ة  التقن�ي  واألم�ن 
البري�د  التعام�ل م�ع رس�ائل 
اإللكترون�ي الحساس�ة والتي 
الذي  المميت  تتعلق بالهج�وم 
واس�تهدف   2012 ف�ي  وق�ع 
األمريكية  الدبلوماسية  البعثة 

في مدينة بنغازي الليبية.
وال زالت مس�ألة استخدام 
كلينت�ون لبريده�ا اإللكتروني 
الخ�اص أثناء عمله�ا كوزيرة 
حملته�ا  تط�ارد  للخارجي�ة 
االنتخابية، حيث يذكر هذا األمر 
الناخبين بالفضائح والس�رية 
الت�ي عان�ي منه�ا زوجها بيل 
كلينتون كثيراً خالل الس�نوات 
التي قضاها في البيت األبيض 
في تسعينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجي�ة مارك تون�ر إنه تم 
تنقي�ح نح�و 150 صفحة من 
بين 7 أالف صفح�ة من البريد 
مس�ؤولين  ألن  اإللكترون�ي 
حكوميي�ن ق�رروا أنه�ا يجب 
أن تصن�ف عل�ى انه�ا س�رية، 
لكنه قال إنه هذه الرس�ائل لم 
تك�ن مصنفة على أنها س�رية 
ف�ي الوقت ال�ذي تلقته�ا فيه 

كلينتون أو أرسلتها.

الرشطة التـركـيـة تـقتحم مقــرات صحف املعارضة

أزمة النفايات يف لبنان: حمتجون يقتحمون مقر وزارة البيئة

     بغداد / المستقبل العراقي

ابق�اء  تركي�ة  ق�ررت محكم�ة 
صحافيي�ن بريطانيي�ن يعمالن في 
قن�اة “فايس ني�وز” قي�د التوقيف 
بتهمة ممارسة “انشطة ارهابية”، 
وفق ما نقل مراس�ل وكالة فرانس 

برس.
واتهم�ت المحكمة ف�ي دياربكر 
بجن�وب ش�رق الب�الد الصحافيين 
ومترجمهم�ا العراق�ي الذين كانوا 
ب��  الفائ�ت  االس�بوع  اعتقل�وا 

“المش�اركة في انش�طة ارهابية” 
لحساب داعش التكفيري.

واقتي�د الثالثة الى احد س�جون 
دياربك�ر في انتظار محاكمتهم من 
دون ان ترش�ح تفاصيل عن التهمة 

الموجهة اليهم.
وتم االفراج عن مش�تبه به رابع 

هو سائق المجموعة.
المعلوم�ات  بع�ض  وبحس�ب 
اعتقل�ت الش�رطة الصحافيين بعد 
تبلغه�ا بوجودهم�ا ف�ي المنطقة 
وص�ادرت الصور الت�ي التقطوها. 

االتهام�ات  الصحافي�ان  ورف�ض 
بحض�ور  اليهم�ا  الموجه�ة 

محاميهما.
وقالت قناة فايس نيوز االخبارية 
على االنترن�ت انهما جايك هنرهان 

وفيليب بندلبري.
وذك�رت القن�اة ف�ي بي�ان ان�ه 
وفق�ا لبع�ض المص�ادر ق�د يكون 
الصحافي�ان اعتق�ال اللتقاط صور 
من دون ترخي�ص حكومي وانهما 
“اتهما الحقا بدعم داعش”.واضاف 
متحدث باسم القناة ان الصحافيين 

يواجه�ان “اتهام�ات باالره�اب ال 
الصحافي�ان  له�ا”.وكان  اس�اس 
توجه�ا ال�ى جن�وب ش�رق تركي�ا 
المنطق�ة التي تش�هد اعم�ال عنف 
منذ اط�الق انقرة ف�ي نهاية تموز 
“حرب�ا عل�ى االرهاب” تس�تهدف 
داعش وخصوصا حركة التمرد في 
حزب العم�ال الكردس�تاني.ودعت 
منظم�ة العفو الدولي�ة الى االفراج 
“ف�ورا” ع�ن الصحافيين ووصفت 
االتهام�ات بحقهما بانه�ا “معيبة 

وغريبة”.

     بغداد / المستقبل العراقي

اقتح�م نش�طاء ف�ي لبن�ان مق�ر 
تح�ركات  إط�ار  ف�ي  البيئ�ة  وزارة 
حرك�ة “طلعت ريحتك�م” التي تنظم 
احتجاجات رفضا لتراكم القمامة في 

العاصمة بيروت.
مواق�ع  عل�ى  نش�طاء  وت�داول 
أف�راد  ص�ور  االجتماع�ي  التواص�ل 
جالس�ين على أرضي�ة مقر ال�وزارة 
مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد 

المشنوق.
ويصر المحتجين على عدم الخروج 

من المبنى حتى تحقيق مطالبهم.
وج�اء اقتح�ام مق�ر وزارة البيئة 
قبل س�اعات من موعد نهائي حددته 

حرك�ة “طلع�ت ريحتكم” الس�تقالة 
وزير البيئ�ة وإال نظم�وا احتجاجات 

واسعة نهاية األسبوع.

الماضي�ة  األس�ابيع  وش�هدت 
احتجاج�ات على فش�ل الحكومة في 
التعام�ل مع أك�وام م�ن القمامة في 

النش�طاء  بيروت.ويطال�ب  ش�وارع 
أيضا بانتخابات برلمانية مبكرة.

وت�رى “طلعت ريحتك�م” أن حالة 
م�ن الش�لل السياس�ي والفس�اد في 
لبنان س�بب رئيس�ي في تفاقم أزمة 

القمامة.
ول�م تس�تطع الحكومة األس�بوع 
الماض�ي التوص�ل إل�ى اتفاق بش�أن 
األزمة، قائلة إن الرس�وم التي تريدها 
النفاي�ات  إلدارة  خاص�ة  ش�ركات 

مرتفعة للغاية.
وال يوج�د ف�ي لبن�ان رئي�س منذ 
أكثر من عام، وم�دد أعضاء البرلمان 
فترتهم حتى 2017 بعدما عجزوا عن 
االتف�اق على قانون بش�أن انتخابات 

جديدة.

ذي تشيلدرن: أكرب مستشفى 
لألطفال مهدد باإلغالق يف اليمن

     بغداد / المستقبل العراقي

اكدت منظمة س�ايف ذي تش�يلدرن االنس�انية ان 
مستشفى “السبعين” لالمومة والطفولة في العاصمة 
اليمني�ة صنعاء يعال�ج فيه مئات االطف�ال والحوامل 
ق�د يضط�ر ال�ى االقف�ال بس�بب نق�ص المحروقات 

واالدوية.
وقال هالل البحري نائب مدير مستش�فى السبعين 
ان “الوض�ع ح�رج”، موضح�ا ان�ه “اذا م�ا اغلق هذا 
المستش�فى، فسيموت اطفال ونس�اء”، كما جاء في 
بي�ان اصدرت�ه المنظم�ة غي�ر الحكومية الت�ي تدعم 

المستشفى.
ويشهد اليمن عدوانا عسكريا سعوديا مستمرا منذ 
اذار أس�فر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين بينهم 

أطفال ونساء.
وتشن الس�عودية حملة غارات جوية على الشعب 
اليمن�ي دعم�ا لرئي�س ه�ادي الذي ف�ر ال�ى الرياض 
وف�رض حصارا بحريا على اليمن نجم عنه نقص حاد 

في المواد الغذائية والمحروقات واالدوية.
وانتقدت منظمة سايف ذي تشيلدرن في بيانها هذا 
“الحصار الفعلي” الذي يعيق عمل مستشفى السبعين 

المهدد ب� “االغالق الفوري”.
ونبه البحري من انه في حال توقف عمل المستشفى 
فان “عدد الذين سيقتلون سيكون اكبر بكثير من عدد 

الذين يسقطون بسبب القنابل والمعارك”.
وذك�رت المنظم�ة ان اكثر من 15 مليون ش�خص 
محروم�ون من العناي�ة الطبية االساس�ية في اليمن، 

بزيادة %40 عن اذار/مارس.
من جهة اخرى، تش�ير التقديرات ال�ى ان اكثر من 
نصف مليون طفل س�يعانون من سوء تغذية حاد هذه 

السنة.

الشباب الصومالية تستهدف قاعدة عسكرية لالحتاد األفريقي
   بغداد / المستقبل العراقي

إن  الصومالي�ة  الش�باب  حرك�ة  قال�ت 
مس�لحيها قتلوا عش�رات من ق�وات االتحاد 
األفريقي جنوبي البالد، صباح أمس الثالثاء.

وأفاد س�كان محليون بأنهم سمعوا دوي 
انفجار ش�ديد بقاعدة عس�كرية تابعة لبعثة 
حفظ الس�الم األفريقية )أميس�وم( في بلدة 

جانيل جنوبي الصومال.
وق�ال مس�لحو الحرك�ة، المتحالف�ة مع 
تنظي�م القاع�دة، إن أح�د مقاتليه�ا اقتح�م 
القاعدة بس�يارة مفخخة ثم دخ�ل عدد كبير 
منهم المنشأة التي تديرها بعثة حفظ السالم 

اإلفريقية في الصومال )أميسوم(.
وأضافت الحرك�ة أن 50 جنديا من البعثة 

قتل�وا في الهج�وم ال�ذي اس�تهدف القاعدة 
الواقع�ة عل�ى بع�د 90 كيلومت�را )55 ميال( 

شمالي العاصمة الصومالية مقديشو.
وفي الماضي، اعتادت الحركة المبالغة في 
حصيلة القتلى من الجنود الذين تس�تهدفهم، 
غير أن المسؤولين الصوماليين يقابلون ذلك 

بتقليل حجم الخسائر.
وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية 
في الحركة، ش�يخ عب�د العزيز أب�و مصعب، 
لرويترز: “اآلن، قاعدة جانيل التابعة ألميسوم 
تحت سيطرتنا”.لكن المتحدث باسم أميسوم 
نفى مزاعم الحركة باس�تهداف قوات البعثة، 
دون اإلدالء بمزيد من التفاصيل بش�أن حجم 

الخسائر.
وأض�اف في حس�ابه على موق�ع تويتر: 

“التقاري�ر الت�ي تحدث�ت عن الس�يطرة على 
غي�ر  األس�لحة  عل�ى  واالس�تيالء  القاع�دة 
صحيحة”.وق�ال بيل�و إي�داو، وه�و ضاب�ط 
صومال�ي متواج�د بالق�رب م�ن البل�دة، إن 
القاعدة العس�كرية جرى عزله�ا بعد أن دمر 

المسلحون الجسر القريب منها.
وقال أحد السكان المحليين: “سمعنا بعد 
صالة الفجر صوت انفجار شديد تبعه إطالق 

نار كثيف في قاعدة أميسوم”.
وأض�اف: “)لكن( ليس لدين�ا أي تفاصيل 

أخرى لتواجدنا داخل المنزل”.
وكان�ت الحرك�ة ق�د ش�نت في الس�ابق 
هجم�ات ض�د دول مجاورة، م�ن بينها كينيا 
وأوغندا، بس�بب إرس�الها قوات إلى صفوف 

بعثة حفظ السالم في الصومال.

»داعش« يعدم 90 شخصًا خالل شهر يف سوريا
   بغداد / المستقبل العراقي

قال المرصد الس�روي لحقوق االنس�ان مقره 
العاصم�ة البريطاني�ة لندن ان داع�ش التكفيري 
أعدم أكثر من 90 ش�خصا ثلثهم من المدنيين في 
مناطق يسيطر عليها في سوريا.وذكر المرصد ان 
التنظيم التكفيري قام باعدام 32 مدنيا من اصل 91 
ش�خصا بتهمة ارتكاب “جرائم” متنوعة بين 29 
تموز و29 اب.وتشمل الحصيلة، بحسب المرصد، 
عناصر في التنظيم واعضاء من جماعات مسلحة 
منافس�ة والجيش السوري.واشار المرصد، الذي 
يتخذ من بريطانيا مقرا له ويعتمد في بياناته على 
عدد من النشطاء في مختلف المدن السورية، الى 
ان عدد االشخاص الذين اعدمهم داعش التكفيري 
في سوريا منذ اعالن “الخالفة” ارتفع الى 3156 

بينه�م 1841 مدنيا.وتتهم االم�م المتحدة داعش 
الذي يض�م االف التكفيريي�ن االجراميين ويقوم 
بعملي�ات خطف واغتصاب وقط�ع رؤوس وجلد 
في االماكن الخاضعة لسيطرته بارتكاب “جرائم 
ضد االنسانية”.وتش�ن طائ�رات االئتالف الدولي 
لمحارب�ة االرهاب الذي تق�وده الواليات المتحدة 
ضرب�ات جوية منذ ايل�ول 2014 ولم يغير ش�يئا 
على االرض حس�ب المتابعين.وفي شمال البالد، 
حيث يقوم التنظي�م بمهاجمة مقاتلي المعارضة 
وعناصر م�ن جبه�ة النص�رة )ذراع القاعدة في 
سوريا(، اسفر انفجار سيارة مفخخة عند مدخل 
بل�دة ت�ل رفع�ت ع�ن مقت�ل 11 مقات�ال وثمانية 
مدنيين.وتق�ع بل�دة ت�ل رفع�ت التابع�ة لري�ف 
حلب على طريق اس�تراتيجية ت�ؤدي الى الحدود 

التركية.
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احلوثيون يقومون بإنزال طائرة جتسس سعودية يف جيزان
   بغداد / المستقبل العراقي

تمکن�ت الفرق الفنیة في القوات الیمنیة من إنزال طائرة تجسس�یة س�عودیة في 
حالة سلیمة في جيزان على الحدود مع السعودية، کما أعلنت قناة المنار.

واستش�هد أربعة یمنیین بينهم أطفال وجرح ثالثة عش�ر آخرون في غارة شّنتها 
طائراُت العدوان الس�عودي على سوق ش�عبية في صرواح في محافظة مأرب وسط 
اليمن.في المقابل، دّكت القوُة الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية مساء أمس مقر 
قي�ادة المنطق�ة العس�كرية الثالثة في مأرب بع�دد من الصواريخ، ودم�رت أكثر من 

خمس وعشرين آلية عسكرية اماراتية.



         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

رح�ب الرئي�س الصين�ي يش جني 
بنظ�ره  الثالث�اء  أم�س  بين�غ 
السوداني عمر حسن البشر املتهم 
بارتكاب جرائ�م حرب واصفا اياه 
"بالصديق القدي�م" يف الوقت الذي 
دافع�ت في�ه وزارة الخارجي�ة عن 
دعوت�ه لحض�ور عرض عس�كري 
يف ذك�رى انته�اء الح�رب العاملي�ة 

الثانية.
وكان�ت املحكمة الجنائي�ة الدولية 
أص�درت مذك�رات توقي�ف بح�ق 
و2010   2009 عام�ي  البش�ر 
إب�ادة  جرائ�م  بتدب�ر  واتهمت�ه 
جماعية وغرها من الفظائع أثناء 
قمع ث�ورة ض�ده يف منطقة غرب 

دارفور.
وتل�زم املحكمة الدولي�ة أعضاءها 
بتنفيذ مذك�رات التوقيف الصادرة 
عنه�ا لك�ن الص�ني لم توق�ع عىل 

اتفاقية االنضمام إليها.
واثنى يش عىل الرشاكة بني البلدين 
أثناء لقائه البش�ر يف قاعة الشعب 
الكربى.وتوج�ه إلي�ه بالقول "أنت 

صدي�ق قدي�م للش�عب الصين�ي. 
الصني والسودان كالشقيقان وهما 

أيض�ا صديقان جي�دان ورشيكان. 
إن قدوم الس�يد البش�ر إىل الصني 

يظهر أن رشاكتنا قوية."
ورد البش�ر بالتعبر عن س�عادته 

الكبرة لدعوته إىل العرض العسكري 
ال�ذي س�يجري ي�وم الخمي�س يف 
وس�ط بكني ويش�ارك فيه 12 ألف 
باس�م  املتحدثة  جندي.وتس�اءلت 
ه�وا  الصيني�ة  الخارجي�ة  وزارة 
شون ينغ عن املفارقة يف االعرتاض 
عىل دعوة قائ�د مطلوب يف ارتكاب 
جرائم ح�رب يف حني ترتكب الكثر 
م�ن جرائ�م الح�رب يف النزاعات يف 
آس�يا وأوروبا وقال�ت ان املوضوع 

"يعطى أكرب من حجمه".
وقالت هوا للصحفيني "إن شعوب 
أفريقي�ا وبينها الس�ودان كان لها 
اسهام هام يف النرص يف حرب العالم 
ع�ىل الفاش�ية. إن دع�وة الص�ني 
للرئيس البش�ر لحضور نشاطات 
احي�اء الذكرى هو منطقي وعادل. 
وأثناء تواجده يف الصني س�يحظى 

باملعاملة التي يستحقها."
وأضاف�ت أنه بما أن الصني ليس�ت 
عضوا يف املحكمة الجنائية الدولية 
ف�ان املواضيع املتعلقة بها س�يتم 
التعاط�ي معه�ا "وفق�ا للمب�ادئ 
األساس�ية للقان�ون ال�دويل" دون 

الخوض يف التفاصيل.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ومص�ادر  اإلرسائي�ي  الجي�ش  ق�ال   
طبي�ة محلية أمس الثالثاء إن خمس�ة 
فلس�طينيني وأحد أفراد رشطة الحدود 
اإلرسائيلية أصيبوا يف مداهمة بالضفة 
الغربي�ة املحتل�ة اللق�اء القب�ض عىل 

ناش�ط من حركة املقاومة اإلس�المية 
)حماس(.

ول�م يتضح عىل الفور مصر الناش�ط 
املطل�وب. وق�ال الجي�ش إن جن�وده 
دم�روا منزال يف مدينة جنني يش�تبه ان 
املطل�وب يختب�ئ فيه بع�د أن تعرضوا 

إلطالق نار.

وقال مصدر يف حماس بجنني إن املشتبه 
به يدعى بس�ام السعدي وهو عضو يف 
حرك�ة الجه�اد اإلس�المي. وأضاف أن 
الق�وات اإلرسائيلية احتجزت اثنني من 

نشطاء حماس.
مئ�ات  أن  بي�ان  يف  الجي�ش  وذك�ر 
الفلسطينيني احتش�دوا يف املكان أثناء 

العملية التي ج�رت يف وقت متأخر من 
مس�اء االثنني وأن الحشد رشق الجنود 

بالحجارة والقنابل الحارقة.
وقال مس�ؤولون طبيون فلسطينيون 
إن خمسة فلسطينيني أصيبوا بطلقات 
مطاطية. وقال وزير الدفاع اإلرسائيي 
مويش يعل�ون يف كلمة تناولت القضايا 

األمنية ألقاها يف ت�ل أبيب إن أحد أفراد 
وحدة تابعة للقوات الخاصة اإلرسائيلية 
أصيب بطلق ناري وإن اإلصابة نجمت 

عن نران صديقة فيما يبدو.
وتقتح�م الق�وات اإلرسائيلي�ة الضفة 
الغربية املحتل�ة من حني آلخر العتقال 

مشتبه بهم يف أنشطة مسلحة.

ويدين املس�ؤولون الفلس�طينيون هذا 
اإلجراء ويصفونه بأنه انتهاك لسلطتهم 
املحدودة عىل أجزاء من الضفة الغربية. 
الس�لطة  وتتهم جماعات فلس�طينية 
الغ�رب  م�ن  املدعوم�ة  الفلس�طينية 
وتتع�اون مع إرسائي�ل يف قضايا األمن 
بغض الطرف عن مثل هذه اإلجراءات.
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الصني ترحب بالبشري: أهال بالصديق القديم

إصابة مخسة فلسطينيني ورشطي إرسائييل أثناء مدامهة بالضفة الغربية

رغم اتهامه بجرائم حرب

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

احت�ج مئات املهاجرين أمام محطة قطارات مهمة يف بودابس�ت 
بعدما منعتهم الرشطة املجرية من السفر إىل دول أخرى باالتحاد 

األوروبي.
وصاح املحتش�دون مرددين "أملانيا" و"الحرية"، ولوحوا بتذاكر 
القطارات بعدم�ا أجربوا عىل مغادرة محط�ة كيلتي يف العاصمة 

املجرية.
ويق�ول مس�ؤولون يف املج�ر إنهم يعمل�ون عىل اس�تعادة األمن 

والنظام وتطبيق قواعد االتحاد األوروبي.
وأغلقت السلطات محطة كيليتي مع تدفق مئات املهاجرين الذين 

يحاولون السفر إىل النمسا وأملانيا.
وأف�ادت لوح�ات عامة يف محطة كيليتي بأن�ه لن تتحرك قطارت 

من أو إىل املحطة حتى إشعار آخر.
وتقول رشطة النمس�ا إن أكثر من 3 آالف و500 ش�خص وصلوا 
إىل فيينا عىل متن قطارات يوم االثنني بعدما س�محت الس�لطات 
املجري�ة بالس�فر من بودابس�ت مع أنه�م ال يملكون تأش�رات 

لالتحاد األوروبي.
وق�د وصلت بالفع�ل قط�ارات تقل مئ�ات املهاجري�ن إىل مدينة 
ميونيخ األملانية بعدما تخلت املجر عن محاوالت لتسجيلهم وفقا 

لقواعد أوروبية.
ووصل قرابة 1400 ش�خص إىل ميونيخ صباح أمس الثالثاء بعد 

سفرهم عرب النمسا.
وطالبت املستش�ارة األملانية أنغيال م�ركل بتوزيع عادل لالجئني 

بني دول االتحاد األوروبي.
ووص�ل قراب�ة 100 ألف مهاج�ر إىل دول االتح�اد األوروبي خالل 

شهر تموز فقط.

مهاجرون حيتجون أمام حمطة قطارات 
يف املجر بعد منعهم من السفر

مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة
اعالن رقم 69 لسنة 2015

تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة  لجنة 
تاج�ر االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن اعالن 
تاجر املساحة املبينة اوصافها  ادناه يف قضاء املدائن / 
ناحي�ة الجرس باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والقانون 35 لس�نة 
1983    والقرار 44   لسنة 1997   يف اليوم الثالثني من 
اليوم التايل للنرش االع�الن يف الصحيفة يوم العمل الذي 
يلي�ه يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وس�تكون 
املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة 
الجرس ، وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عىل 
الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل 
االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اجور 

نرش االعالن.

مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

تنويه
امانة بغداد 

يف  خط�أ  س�هوا  ورد 
الدع�وى  رق�م  ن�رش 
حيث ذك�ر )49/قضاء 
خط�أ  مس�تعجل/ب( 
/49( ه�و  والصحي�ح 

مس�تعجل/  قض�اء 
2015(  يف2015/8/20 
جري�دة  يف  املنش�ور 
 1037 بالعدد  املستقبل 
ل�ذا   2015/8/27 يف 

اقتىض التنويه.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  اس�تئناف بغداد الرصافة 

االتحادية
 محكمة بداءة الكرادة

العدد:1602/ب/ 2015 
التاريخ/ 2015/8/26
اعالن

اىل املدعى عليهما / حسني امجد علوان
وجدان خليل كاظم

اقام املدعي )امني بغداد( اضافة لوظيفته  
الدع�وى املرقم�ة  اع�اله يطالبك�م فيها 
م�ع بقية املدع�ى عليهم بابطال تس�جيل 
العق�ار تسلس�ل )312/40(2 الزعفرانية 
وان اس�ماء املدع�ى عليه�م االول والثاني 
والخام�س والس�ادس واع�ادة تس�جيله 
باس�م املدعي امني بغداد   وملجهولية محل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
بصحيفت�ني    تبليغك�م  املحكم�ة  ق�ررت 
محليتني يوميتني للحض�ور امام املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2015/9/9 
وعند ع�دم حضوركم او م�ن ينوب عنكم 
ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
 القايض عمار احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة جنح املجر الكبر
العدد 138/ ج/ 2015
التاريخ 24/8/2015

اعالن
اىل املتهم الهارب /هاشم حسني عجالن

بالنظر ألحالتك اىل ه�ذه املحكمة ملحاكمتك وفق املادة 
456 من قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك يف 
الوقت الحارض علية تقرر تبليغك بهذا االعالن بان موعد 
محاكمت�ك هو 2015/9/27 علي�ة اقتىض حضورك يف 
املوعد املحدد اعاله وإلجابة ع�ن التهمة املوجهه ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�رى محاكمت�ك غيابيا 
ويطل�ب من اعض�اء الضب�ط القضائي الق�اء القبض 

عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب مركز رشطة .
القايض
عزيز شنته الجابري
قايض محكمة جنح املجر الكبر

����������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية
محكمة جنايات ميسان

العدد 388/ج/2015
التاريخ 8/19/ 2015

اعالن حكم غيابي
اىل املدان�ني الهارب�ني كل م�ن ) عب�اس ع�كال روضان 

وخضر عباس عكال(
بتاريخ 2015/8/19 اصدرت محكمة جنايات ميسان 
بالدعوى املرقم�ة 388/ج/2015 حكما غيابيا يقيض 
بالحكم عليكم بالس�جن املؤبد اس�تنادا ألح�كام املادة 
1/406/أ وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 47و48و49 من�ه 
وبداللة امر مجلس الوزراء رقم 3/ اوال /4 لسنة 2004 
وبداللة 1/132 عقوبات ع�ن جريمة قتل املجني علية 
حسني جابر سلمان وحكما اخر بالسجن املؤبد استنادا 
ألح�كام امل�ادة 1/406/أ /31 عقوب�ات وبداللة مواد 
االش�رتاك 47و48و49 منه وبداللة امر مجلس الوزراء 
رقم 3/اوال/4لس�نة 2004 وذلك ع�ن جريمة الرشوع 
بقتل املص�اب عي حس�ني جابر مع تنفي�ذ العقوبتني 
الواردتني اعاله بالتعاقب اس�تنادا ألح�كام املادة 143 
عقوب�ات علية ق�ررت تبليغك�م بالحكم اع�اله ولكما 
الحق باالعرتاض عن الحكم خالل مدة س�تة اشهر من 
تاريخ النرش او تس�ليم انفس�كما اىل ه�ذه املحكمة او 
اق�رب مركز رشط�ة وبخالفه س�وف يكتس�ب الحكم 
الصادر بحقكما حجية االمر املقيض بة ويعترب  بمنزلة 

الحكم الوجاهي استنادا ألحكام املادة 243االصولية
القايض
عي قاسم الساعدي
رئيس محكمة جنايات ميسان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة جنح املجر الكبر
العددد137/ ج/ 2015

التاريخ 24/8/2015
اعالن

اىل /املتهم الهارب عي حول نعمة
بالنظ�ر ألحالتك اىل هذه املحكم�ة ملحاكمتك وفق 
امل�ادة 292 من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوقت الحارض علي�ة تقرر تبليغك بهذا 
االع�الن بان موع�د محاكمتك ه�و 2015/9/27 
علي�ة اقت�ىض حض�ورك يف املوع�د املح�دد اعاله 
وإلجاب�ة ع�ن التهم�ة املوجه�ه ضدك وعن�د عدم 
حضورك س�وف تجرى محاكمت�ك غيابيا ويطلب 
م�ن اعضاء الضبط القضائي الق�اء القبض عليك 

اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب مركز رشطة .
القايض

عزيز شنته الجابري
قايض محكمة جنح املجر الكبر

����������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة
العدد/103/ب/2014 

اعالن
تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العقار املرقم 
يف  تفاصيل�ه  املوص�وف  الحس�ينية  281/3م26 
ادن�اه فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور امام هذه 
املحكم�ة خالل ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش بالصحف املحلية الساعة الثانية عرش ظهرا 
واذا صادف الثالثون عطلة رسمية فتكون املزايدة 
يف اول يوم عمل يي العطلة الرسمية مستصحبني 
معه�م التامينات البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي الداللية والنرش 
القايض 

عي عبد االمر حسني 
املواصفات 

رقم العقار /281/3م26 الحسينية 
مساحته /1 أولك 80-93م2 

املش�تمالت/ دار سكن يتكون من هول واستقبال 
وغرفة نوم واحدة وحمام ومطبخ ومرافق صحية 
مسقف بالكونكريت املسلح ويحتوي عىل غرفتني 
نوم يف الطابق العلوي ودرجة البناء فوق املتوسط 
القيم�ة التقديري�ة/ 100,000,000 مائة مليون 

دينار   

رقم اإلخطار   632 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي محم�ود عباس 
غصاب( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابع�ة ملا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر عملك من 

تاريخ 2012/11/24 ولحد االن
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
محل إقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا وتحج�ز أموال�ك املنقولة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب من املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض 
علي�ك أينم�ا وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلم�ون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

����������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية
محكمة جنح املجر الكبر

العددد141/ ج/ 2015
التاريخ 24/8/2015

اعالن
اىل املتهم الهارب /هاشم حسني عجالن

بالنظر ألحالتك اىل ه�ذه املحكمة ملحاكمتك وفق 
املادة 456 من قان�ون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك يف الوق�ت الحارض علية تقرر تبليغك بهذا 
االع�الن بان موع�د محاكمتك ه�و 2015/9/27 
علي�ة اقت�ىض حض�ورك يف املوع�د املح�دد اعاله 
وإلجاب�ة ع�ن التهم�ة املوجهه ض�دك وعند عدم 
حضورك س�وف تجرى محاكمتك غيابيا ويطلب 
من اعضاء الضب�ط القضائي القاء القبض عليك 

اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب مركز رشطة .
القايض
عزيز شنته الجابري
قايض محكمة جنح املجر الكبر

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخي الخامسة

رقم القضية/    1282 /2014
تاريخ القرار/ 2014/12/29

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 
يوم االثنني املصادف 2014/12/29 برئاس�ة 
عميد الرشط�ة الحقوقي نزار دمرتي هاش�م 
وعضوية كل من العميد الحقوقي خضر عويف 
ه�الل والعمي�د الحقوق�ي جرب عتي�وي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكمت محكمة قوى امالن الداخي الخامس�ة 
باسم الشعب عىل املدان الغائب )الرشطي عي 

كاظم حسني شايف( غيابيا بما يي:
 1 � بالحبس البس�يط ملدة س�تة اش�هر وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 و 55/

اوال من ق .أ .د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن 
مقر عمله من تاريخ 2008/6/28 ولحد االن

2  � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه استنادا ألحكام املادة 69 / ثانيا من ق 

. أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاءه 
اس�تنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 

17 لسنة 2008  
4 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استناد 
ألح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق.أ.د   رقم 17 

لسنة 2008
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
 6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
جب�ار عات�ي ج�رب مبل�غ دقره ع�رشون الف 
دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  .د  ق.أ  م�ن  61/اوال  امل�ادة  الح�كام 

لالعرتاض وافهم علنا يف   /  /2014م.
�������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك ظاه�ر بهج�ت ناج�ي – اقت�ىض 
حضورك إىل بلدية التاجي / س�بع البور وذلك 

التمام اجازة بناء للقطعة املرقمة 16173 .

تنويه
نرش يف اع�الن تنفيذ البرصة يف 2015/797 املدين 
ناظم حسني محس�ن ذكر اسم الدائن مازن جواد 
اس�ماعيل خطأ والصحيح مهند جواد اس�ماعيل 
يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالع�دد )1034( يف 

2015/8/24 لذا اقتىض التنويه
���������������������

 فقدن
فقدت مني  هوية الطالب )عباس حسني ذباري( 
الص�ادرة من املعه�د التقني االداري برصة قس�م 
ادارة امل�واد عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
��������������������������

رقم اإلخطار   617 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي عم�ار معن رايض  
( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة     
مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 

2009/4/2 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا اإلع�الن ع�ىل إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقولة والغ�ر املنقولة ويطلب 
من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهلي�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

����������������������������
اعالن دعوة دائنني

اني املصفي احمد رش�يد احمد لرشكة سما املوج 
للتجارة واملقاوالت العام�ة املحدودة ادعو كل من 
ل�ه حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 
الت�ايل – بغ�داد – حي الوح�دة – م 901 ز 1 مبنى 

. 4 / 15
املصفي
احمد رشيد احمد

مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة
اعالن رقم 47 لسنة 2015

تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة  لجنة 
تاج�ر االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن اعالن 
تاجر املساحة املبينة اوصافها  ادناه يف قضاء املدائن / 
ناحية  الوحدة باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 
لسنة 1983 والقرار 44 لسنة 1997 يف اليوم الثالثني من 
اليوم التايل للنرش االع�الن يف الصحيفة يوم العمل الذي 
يلي�ه يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وس�تكون 
املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة 
النهروان  ، وللتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع 
عىل ال�رشوط وتقدي�م املستمس�كات املطلوب�ة ودفع 
التامينات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة التقديرية 
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة 

اجور نرش االعالن.

مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

وزارة النقل
الرشكة العامة ملواينء العراق

نرش اعالن مزايدة )كرس قرار( رقم 2015/2/3 و 2015/2/4
لتاجري عقارات متفرقة واقعة يف حمافظة البرصة

تعل�ن الرشك�ة العام�ة ملوانيء الع�راق ع�ن مزايدة  تاج�ر العق�ارات اع�اله واملبينة 
مواصفاته�ا ادن�اه وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 وخالل 
س�بعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي ستجري يف تمام 
الس�اعة العارشة صباحا يف شعبة الخدمات السكنية  فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة 
العلني�ة تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط 
املزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال املدنية )مصورة( البطاقة 
التمويني�ة )مصورة( بطاقة الس�كن )مص�ورة(  ودفع تامينات بنس�بة 20% عرشون 
باملائة من القيمة التقديرية لكامل مدة التاجر املعلنة بصك مصدق المر الرشكة العامة 
ملوانيء العراق اونقدا علما ان مدة التاجر س�نة واحدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن واملصاريف وعند نكول من ترس�و علي�ه املزايدة يتحمل فرق البلدين 
لكامل مدة التاجر املعلنة ويعترب املزايد مطلعا عىل املأجور ورأه رؤية كافية وقبل به .

املواصفات :
1. بناي�ة عن�د مدخل االرصفة العرشة مس�احتها االجمالي�ة )80م2( تحتوي عىل ثالث 
غرف وصالة بمساحة  )41م2( ومجموعة صحية بمساحة )28م2( واملساحة املتبقية 

عبارة عن ممرات داخلية.

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
بالدونم

المواصفات
المشيدات 

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 

للدونم الواحد

131/5
15/جرف 

النداف
5

مستصلحة 
جزئيا

دار سقف 
عكادة فسائل 

نخيل
9000

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
بالدونم

المواصفات
المشيدات 

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 

للدونم الواحد

2/6226
/4

حميضة
33/12/50

مستصلحة 
كليا

     دار من 
البلوك/
مسقف 

بالخشب 
ومصدات ريح 

عدد/20

9000 دينار 
عراقي

عمران رايض ثاين
املدير العام

للرشكة العامة ملواينء العراق
رئيس جملس االدارة

السيد القايض محكمة بداءة االعظمية 
تحية طيبة طالب الكش�ف الس�يد املدير الع�ام لدائرة مدينة الطب اضافة لوظيفت�ه وكيل املوظف الحقوقي 
حس�ام كريم جاس�م املطلوب اجراء الكش�ف املس�تعجل ضده الس�يد احمد عماد حميد مدير مكتب الليث 
للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة – العنوان – بغداد ابو دش�ر محلة 850 / ز 39  / د 46  . اعلن ان موعد 

املرافعة 14 / 9 / 2015 .
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اعالن
اىل الرشي�ك كل م�ن – اف�راح عبد الكري�م محمد عي – زينه حس�ن كاظ�م – فوزيه بحر في�اض – اقتىض 

حضوركم اىل بلدية التاجي / سبع البور لغرض استخراج اجازة بناء للقطعة 16922 / 1 / سبع البور .
الرشيك
جبار سلمان اوزير



 وصلت ألكثر من 95 مليون برميل

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة بغداد/ الك�رخ, عن انجاز مش�روع  
مختب�رات زراعة األنس�جة النباتية إلنتاج ش�تالت نخيل التمر 
وتق�اوي البطاط�ا, وفيم�ا أك�دت دعمه�ا للزراعة النس�يجية 
الداخل�ة إلى الع�راق حديثاً, لفتت إلى أن المش�روع يأتي ضمن 
المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة سابقاً.   وبحسب بيان 
لزراعة الكرخ, فان” مديرها فارس منعم جاسم,أجرى  الكشف 
الموقعي المش�ترك  لمشروع أنش�اء مختبرات زراعة األنسجة 
النباتية إلنتاج ش�تالت نخيل التم�ر وتقاوي البطاطا الذي ينفذ 
لصالح شعبة زراعة الكاظمية “.ولفت البيان إلى انه “المشروع 
الذي أقيم في القطعة المرقمة )4/27( مقاطعة)28/تاجيات( 
ضمن نطاق عمل ش�عبة زراعة الكاظمية للمستثمران ) راجح 
عايل علي و حمزة هادي س�لوم( يأتي ضمن مشاريع  المبادرة 
الزراعية”.ونقل البيان عن مدير زراعة الكرخ قوله, بان” العمل 
انجز بشكل ممتاز ووفق الضوابط والتعليمات النافذة”, مؤكداً 
أهمي�ة توفير الدعم ال�الزم للقطاع الخاص ف�ي مجال تطوير 
الزراعة النس�يجية الداخلة إلى البالد حديثا في أطار التش�جيع 

على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الزراعة” .

زراعة الكرخ تنجز مرشوع لتطوير 
الزراعة النسيجية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت وزارة النفط ، امس الثالثاء، 
عن انخفاض في الكميات المصدرة من 
النفط الخام لش�هر اب الماضي ليصل 
الى اكثر من 95 مليون برميل، مشيرة 
ال�ى ان مع�دل االي�رادات المتحقق�ة 
بلغ�ت م�ا يق�ارب االربع�ة ملي�ارات 
دوالر.وقال المتحدث الرس�مي باسم 
الوزارة عاصم جهاد في بيان صحفي 
ان “االحصائي�ة االولي�ة الصادرة من 
شركة تسويق النفط العراقية سومو 
للكمي�ات المصدرة من النف�ط الخام 
لش�هر اب الماضي ش�هدت انخفاضا 
عن ش�هر تموز بس�بب وج�ود بعض 
المشاكل الفنية المحدودة في الموانى 
الص�ادرات  وانخف�اض  الجنوبي�ة 
النفطية عبر ميناء جيه�ان التركي”.

واض�اف جهاد ان “مجم�وع الكميات 
المصدرة لش�هر اب بلغ�ت 95 مليون 
و447 الف برميل مقارنة بشهر تموز 
الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية 
في�ه 96 ملي�ون و245 ال�ف برميل”، 
مش�يرا الى ان “االي�رادات المتحققة 
بلغ�ت ثالث�ة ملي�ارات و874 ملي�ون 
دوالر، فيم�ا بلغ معدل س�عر البرميل 
الواح�د ه�و 40 دوالر و598 س�نت”.

وتاب�ع ان “الكمي�ات المص�درة م�ن 
الموان�ئ الجنوبية ف�ي البصرة بلغت 
93 ملي�ون و655 ال�ف برمي�ل، فيم�ا 

بلغت صادرات عبر الموانى الش�مالية 
ملي�ون و 791 الف برمي�ل”، الفتا الى 
أن “الكمي�ات أع�اله ت�م تحميله�ا من 
قبل الش�ركات النفطي�ة العالمية التي 

تحم�ل جنس�يات مختلفة م�ن موانئ 
والعوام�ات  العمي�ة  البص�رة وخ�ور 
االحادي�ة على الخلي�ج العربي وميناء 
جيهان التركي”.وأكد جهاد ان “عملية 
التصدير عب�ر المنفذ الجنوبي واجهت 

المح�دودة  الفني�ة  المش�اكل  بع�ض 
والت�ي ت�م معالجته�ا بفترة قياس�ية 
م�ا اثر بانخف�اض مح�دود للصادرات 
النفطية”.الفتا جه�اد الى ان “الوزارة 
تامل الوصول بمستويات غير مسبوقة 

ف�ي معدل الص�ادرات النفطية لش�هر 
تموز لو التزم االقليم بتصدير الكميات 
التي ت�م االتفاق عليها ضم�ن موازنة 
عام 2015 والبالغ�ة 550 الف برميل” 
.وأعلن�ت وزارة النفط، ف�ي االول من 

اب ع�ن ارتفاع ف�ي الكميات المصدرة 
من النفط الخام لش�هر تموز الماضي 
الى اكثر من 96 مليون برميل، مشيرة 
الى ان معدل االيرادات المتحققة بلغت 

اكثر من خمسة مليارات دوالر.

   بغداد/المستقبل العراقي

الم��أمون  أعلنت مديري�ة ناحي�ة 
التابع�ة لمحافظ�ة بغ�داد ع�ن صدور 
وجبات جدي�دة من أس�ماء متضرري 
العمليات اإلرهابية في مناطق الناحية 
, داعي�ة ذوي المتضرري�ن لمراجعتها 

بغية تسلم صكوكهم التعويضية .وقال 
مدير ناحي�ة المأمون عم�ار العامري 
في بيان صحفي أن “ المديرية تسلمت 
دفع�ات جدي�دة من أس�ماء الش�هداء 
والمصابي�ن ضمن متضرري العمليات 
االرهابية واالخطاء العس�كرية بواقع 
100 اس�م مس�تفيد “, مبينا ان “قسم 

التعويضات في المديرية اكمل عمليات 
تنظي�م الصكوك المادي�ة للمتضررين 
وتدقيقه�ا بغية توزيعه�ا بينهم خالل 
االيام القادمة”.ودع��ا العامري جميع 
ذوي الشهداء والمصابين الذين ظهرت 
اس�ماؤهم في وجبات الناحية التي تم 
اعالنها على موقع المديرية الرس�مي 

وف�ي دي�وان المديري�ة ال�ى مراجعة 
الناحية لغرض تسلم صكوكهم المالية 
بعد انجازه�ا من قبل موظفي الناحية 
ح�ال ورودها .واوضح مدي�ر الناحية 
ان ذوي الش�هداء والمصابي�ن الذي�ن 
تبل�غ نس�بة عجزهم الصح�ي فوق ال 
60 بالمائة ممن اليستطيعون مراجعة 

الناحية م�ن كبار الس�ن والعجزة الى 
االتص�ال بموظفي الناحي�ة او بهاتف 
المديري�ة المعل�ن ليت�م ايص�ال تل�ك 
الصك�وك المالي�ة ال�ى منازله�م عبر 
الفرق التي تم تش�كيلها ف�ي المديرية 
من قبل الموظفين لمراجعة المعاقين 

والمقعدين وكبار السن .

   ذي قار/المستقبل العراقي 

أوع�ز رئي�س مجلس محافظ�ة ذي قار حميد نعي�م الغزي، 
امس الثالثاء ، لمديرية البيئة اإلس�راع بالمسح الكامل ألرضية 
مط�ار الناصرية م�ن المخلف�ات العس�كرية واأللغ�ام تمهيداً 
الفتتاحه، فيما أكد أن الحكومة المحلية ستوفر كل اإلمكانيات 

الالزمة لدعم المسح. 
وق�ال الغ�زي في بي�ان صحفي، إن�ه “وجه مديري�ة البيئة 
اإلس�راع بإج�راء مس�ح كام�ل ألرضي�ة مط�ار الناصرية من 
المخلفات العس�كرية واأللغام”، مؤك�دا أن “الحكومة المحلية 
س�توفر كل اإلمكانيات والدعم للبيئة من أجل اإلسراع بالمسح 
الميدان�ي قب�ل افتت�اح المطار”.وأك�د الغزي “ع�زم الحكومة 
المحلية على اإلسراع بافتتاح المطار لما له من أهمية خصوصاً 
ف�ي الجانب الس�ياحي وتوفير فرص عمل ألبن�اء المحافظة”.

م�ن جانبه, قال مدير البيئة محس�ن عزيز، إن “عملية المس�ح 
مقس�مة على ثالثة محاور، هي مديرتي الدفاع المدني والبيئة 
وإدارة المحافظ�ة”.وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار أعلن 
ف�ي )2 آب 2015(، عن قرب افتتاح مطار الناصرية المدني بعد 
إكم�ال 90بالمئة من اإلجراءات القانونية والفنية، مبينا أن أول 
رحلة س�تقلع من المطار س�تتوجه نحو مدينة مشهد اإليرانية 

وتحمل عوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات األمنية.

جملس ذي قار يوعز بترسيع مسح مطار 
النارصية متهيدًا الفتتاحه الـنـفـط: انـخـفـاض الـصـادرات لـشـهـر آب

حمافظة بغداد تعلن انجاز دفعات جديدة من تعويضات ضحايا اإلرهاب

كركوك تنجز ثامين مدارس ضمن مرشوع رقم 1 للهياكل احلديد
   كركوك/المستقبل العراقي

 اعلن�ت المديري�ة العام�ة لتربي�ة 
محافظة كركوك، امس الثالثاء، انجاز 
تش�ييد ثماني مدارس ضمن مش�روع 
وزارة التربية ل؟إلنشاء مدارس هياكل 
الحديد، فيما اشار محافظ كركوك الى 
توق�ف العديد من المش�اريع المماثلة 

لعدم وجود تخصيصات مالية.
وق�ال مدي�ر ع�ام تربي�ة كرك�وك 
وكال�ة، فرح�ان حس�ين الكض�اوي، 
ان “االبني�ة الثماني�ة المنج�زة ضمن 
التربي�ة رق�م واح�د  مش�روع وزارة 
لتشييد االبنية اعتمدت طريقة الهياكل 
الحديد بتشييدها”، مبيناً انها “ تتكون 
من 12 صفاً وتضم مختبرين ومكيفة 
بشكل كامل وتصل كلفة الواحدة منها 

الى مليار و350 مليون دينار”.
م�ن جانبه، ق�ال محاف�ظ كركوك 

نج�م الدين كريم، على هامش افتتاحه 
المبنى الجديد لمدرسة راستي وريباز 
في الحي العسكري بمدينة كركوك، إن 

“افتتاح المبنى الجديد يحمل رسالة ان 
المشاريع مستمرة بكركوك وبخاصة 
من قبل بع�ض ال�وزارات االتحادية”، 

مؤكداً ان تش�ييد ه�ذه المباني كان قد 
تأخ�ر لعامين لكنه انج�ز اليوم مع ان 
المق�اول ال�ذي نفذه ل�م يحصل حتى 

اآلن عل�ى مس�تحقاته كبقي�ة أقرانه 
في مجال الخدمات البلدية، والتنظيف 

والمشاريع االخرى”.
ودع�ا كري�م، ال�ى “وض�ع خط�ة 
تضمن مساعدة المقاولين وانصافهم 
لغرض ضمان تنفيذ المش�اريع األكثر 
اهمية وحيوية  لخدمة الكركوكيين”، 
الفتاً الى أن “المحافظة لديها مشاريع 
بناء مدارس لكنها توقفت بعد تحقيق 
نس�ب متقدم�ة بتنفيذها بس�بب عدم 

وجود تخصيصات  مالية”.
ويعاني العراق منذ ثمانينات القرن 
الماض�ي من قل�ة الم�دارس للمراحل 
واإلعدادي�ة،  والمتوس�طة  االبتدائي�ة 
إضاف�ة إل�ى وج�ود مئ�ات الم�دارس 
الت�ي تنتش�ر ف�ي األري�اف  الطيني�ة 
والمناط�ق النائية في البالد، مما جعل 
أكث�ر المدارس الموجودة تتبنى الدوام 

الثنائي والثالثي في مدارسها.

امانة بغداد تفتتح معماًل لتصنيع
»حاويات احلديد« بطاقة 9000 وحدة سنويًا

القضاء يقرر االستمرار يف تشكيل مكاتب 
التحقيق ويعيد النظر بقانون الرسوم

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد ع�ن افتتاح معم�ل جديد لتصني�ع وإنتاج 
حاوي�ات جمع النفاي�ات الحديد بطاق�ة )9( آالف وحدة س�نوياً 
، فيم�ا اش�ار الى ان افتتاح المعمل سيس�هم بمبال�غ مالية جيدة 

لألمانة.
وذك�رت االمان�ة في بي�ان صحفي له�ا، إن “دائ�رة الوحدات 
اإلنتاجية التابعة ألمانة بغداد افتتحت معمالً جديداً النتاج وتصنيع 
حاويات الحديد لجمع النفايات سعة )1 م3( بطاقة انتاجية تصل 
ال�ى )9( آالف حاوي�ة س�نوياً يتم تجهيزه�ا لدوائر امان�ة بغداد 
البلدية لتوزيعها على شوارع ومناطق العاصمة من دون االعتماد 

على القطاع الخاص واستيرادها من مناشئ اجنبية “.
واض�اف البيان أن “ افتت�اح هذا المعمل س�يوفر مبالغ جيدة 
لألمانة الس�يما مع واقع التقش�ف وقلة التخصيص�ات المالية”، 
مبين�اً ان “ورش النجارة والح�دادة في المعم�ل المذكور انجزت 
خ�الل المدة الماضية تصني�ع )500( حاوية متري�ة مطلية بلون 
فضي ذات مواصفات فنية عالية ووفقاً للقياس�ات المطلوبة في 
اداء عمل كابس�ات النظافة ضم�ن الدوائر البلدية وتحمل ش�عار 

النظافة وعبارات توعوية”. 
واشار البيان الى ان “افتتاح هذا المعمل يأتي في اطار االستعداد 
لحملة بغداد مس�ؤوليتي لتهيئة مس�تلزمات انج�اح الحملة التي 
سيرافقها اس�تنفار لجميع معامل وورش الدائرة إلصالح وإدامة 
اآلليات التخصصية من كابسات وصاروخيات وحوضيات الماء”.

وتفتق�ر اغلب مناطق العاصمة العراقية بغ�داد، الى ادارة كفوءة 
متخصصة بمجال جمع النفايات، وباس�تثناء بعض المناطق التي 
تقع وس�ط العاصمة، والتي تعمل فيها س�يارات جمع النفايات، 
ف�إن اغلب المناطق يتم جمع النفايات منها بعد ايام عدة من رمي 
المواطني�ن في اماك�ن معينة تقع داخل الش�وارع واألزقة، االمر 

الذي ادى الى امراض ومشاكل بيئية كثيرة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعلى، امس الثالثاء، االس�تمرار بتشكيل 
مكاتب التحقيق القضائي، فيما قرر إعادة النظر في قانون الرسوم 
القضائية بما يؤمن مجانية العدالة.وقال المتحّدث الرس�مي باسم 
السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي، إن “مجلس 
القض�اء األعلى قرر في جلس�ته األخيرة االس�تمرار في تش�كيل 
مكات�ب التحقي�ق القضائي ف�ي جمي�ع المناطق االس�تئنافية”.

وأضاف بيرقدار، إن “مكتب التحقيق القضائي يتكون من قاض أو 
أكثر وعضو ادعاء عام وعدد من المحققين”، مش�يراً الى أن “هذه 
المكاتب تتلقى كافة الش�كاوى مباش�رة م�ن المواطنين وتتولى 
إحالته�ا على محاكم الج�زاء بع�د التحقيق فيها”.وأك�د بيرقدار، 
أن “مجل�س القض�اء ق�رر أيضاً إع�ادة النظر في قانون الرس�وم 
القضائي�ة بما يؤم�ن مجانية العدال�ة في مجال دع�اوى األحوال 

الشخصية والمواد الشخصية”

www.almustakbalpaper.net
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ثامنية مليارات دينار إيرادات الضامن 
االجتامعي يف متوز

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة، أم�س الثالثاء، عن 
اس�تحصالها اكث�ر م�ن ثماني�ة 
ملي�ارات دينار كايرادات الضمان 
االجتماع�ي للعم�ال ف�ي بغ�داد 

خالل شهر تموز الماضي.
وقال المتحدث بإس�م الوزارة 
عم�ار منعم ف�ي بي�ان صحفي، 
ال�ى  تس�عى  العم�ل  “وزارة  إن 
تامي�ن وتوس�يع مزاي�ا الضمان 
االجتماع�ي بوصف�ه حق�ا م�ن 
حق�وق االنس�ان ال�ذي يضم�ن 
العي�ش بكرامة”، مش�يرا الى ان 
“توس�يع مزاي�ا ف�روع الضمان 
يتمثل بالضمان الصحي، وضمان 
اصابات العمل، وضمان التقاعد، 
ويتحق�ق  الخدم�ات،  وضم�ان 
من خ�الل ادامة وتطوي�ر اموال 
صندوق تقاعد وضمان العمال”.

“دائ�رة  ان  منع�م  واض�اف 
االجتماع�ي  التقاع�د والضم�ان 
للعمال في الوزارة حققت ايرادات 
و427  ملي�ارات  ثماني�ة  بلغ�ت 
ملي�ون دين�ار خالل ش�هر تموز 
من الع�ام الحالي، ف�ي محافظة 

عوائده�ا  خ�الل  م�ن  بغ�داد، 
المالية،  باالس�تثمارات  المتمثلة 
الضم�ان،  اش�تراكات  وتس�ديد 
ونس�بة المبال�غ المتحقق�ة من 
ارب�اح الش�ركات وكذل�ك بدالت 
االيجار للعقارات التابعة للدائرة، 
بموجب قوانين منها، قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م 21 
لس�نة 2013، ال�ذي ينظم كيفية 
اس�تثمار عق�ارات دوائ�ر الدولة 
من خالل عرض عق�ارات الدائرة 
لاليجار او االس�تثمار، فضال عن 
قان�ون ارب�اح الش�ركات المرقم 

101 لسنة 1964”.
وبين ان “الدائرة تقوم بتحديد 
اوج�ه اس�تثمار ام�وال الضمان 
صن�دوق  خ�الل  م�ن  وايرادات�ه 
تقاع�د وضمان العم�ال المرتبط 

بالدائرة المذكورة”.
التقاع�د  دائ�رة  ان  يذك�ر 
للعم�ال  االجتماع�ي  والضم�ان 
ف�ي وزارة العم�ل حقق�ت من�ذ 
ولغاي�ة   2014 الع�ام  مطل�ع 
30/8/2014 إي�رادات بلغت أكثر 
م�ن 122 مليار دين�ار عراقي في 
بغ�داد والمحافظ�ات ع�دا اقليم 

كردستان.

الصناعة تنجز اكرب مرشوع إلنتاج غاز النرتوجني بالعراق

جامعة الكوفة تبحث التعاون املشرتك مع جامعة أمري كبري اإليرانية

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت الش�ركة العام�ة للصناع�ات 
البتروكيمياوية احدى الش�ركات التابعة 
ال�ى وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز 
مش�روع تجهيز ونصب وتشغيل وحدة 
النتروجين النتاج غاز وسائل النتروجين 
بطاق�ة 900 متر مكعب غ�از و250 متر 

مكعب سائل .
وقال مدير عام الش�ركة خالد كاظم 
ناجي في تصري�ح للمركز االعالمي في 
الوزارة ان هذا المشروع الذي تم تنفيذه 
بالتع�اون مع احدى الش�ركات االلمانية 

يعد االكبر النتاج غاز وسائل النتروجين 
في الع�راق الفتا الى اهمي�ة هذه المادة 
ف�ي وح�دات ومعامل الش�ركة بس�بب 
التعام�ل مع الغ�ازات القابلة لالش�تعال 
عن�د تعرضها للهواء ويس�تخدم بش�كل 
رئيس�ي في مصنع االثيلي�ن اضافة الى 
اس�تخدامه في عمليات التطهير أي طرد 
الهواء من المنظومات لضمان سالمتها 
واس�تخدامه كغطاء وواق�ي في معظم 
للغ�ازات  المباش�ر  التش�غيل  عملي�ات 
الحبيب�ات  النت�اج  مس�اعد  وكعام�ل 
البالس�تيكية في مصنع�ي عالي الكثافة 
وواط�ئ الكثاف�ة ويس�تخدم ايض�ا في 

عمليات تطهير الس�ايلوات واالبراج من 
الم�واد الكاربوهادروكاربوني�ة والت�ي 
تس�بب اثناء حركتها ش�حنة استاتيكية 
ق�د تس�بب االنفج�ار وان�دالع الحرائق 
ف�ي حالة ع�دم وج�ود النتروجي�ن كما 
ويستخدم في حماية المعدات من التأكل 
فضال عن استخداماته خارج الشركة في 

االبحاث الطبية والزراعية .
مشيرا الى ان تش�غيل هذا المشروع 
سيسهم في زيادة االيراد المالي للشركة 
م�ن خ�الل تس�ويق ه�ذه الم�ادة ال�ى 
قطاعات الدولة المختلفة معربا عن امله 

البدء باالنتاج خالل الشهر الحالي .

   بغداد/المستقبل العراقي

بحث�ت وفد ف�ي جامع�ة الكوفة مع 
وفد من جامعة أمير كبير اإليرانية سبل 
التعاون المش�ترك في المجاالت العلمية 
و األكاديمي�ة .وق�ال عمي�د كلي�ة علوم 
الحاسوب و الرياضيات صالح البيرماني  
ان “اللق�اء تضم�ن بحث اقام�ة دورات 
تدريبي�ة ومؤتم�رات علمي�ة مش�تركة 
واالش�راف على البح�وث العلمية لطلبة 
البيرمان�ي  العليا”.واوض�ح  الدراس�ات 
، ان “الجامع�ة ته�دف ال�ى مد جس�ور 

التعاون وفتح افاق جديدة مع الجامعات 
الرصين�ة لالفادة من الخب�رات وتطوير 
العملية التعليمية ف�ي العراق”.إلى ذلك, 
حدثت كلية الهندسة في جامعة الكوفة, 
المعايي�ر  وث�ق  الدراس�ية  مناهجه�ا 
العالمي�ة المعتمدة دولي�اً في الجامعات 
الرصينة.وق�ال عميد الكلية رائد س�ليم 
الموسوي, إن تحديث المناهج الدراسية 
اش�راك  خ�الل  م�ن  ج�اء  الكلي�ة  ف�ي 
والمحاف�ل  بالمؤتم�رات  التدريس�يين 
الدولية وف�ي دورات نوعية بالجامعات 
الخب�رات  لكس�ب  الرصين�ة  العالمي�ة 

العلمي�ة وطرق التدريس المعتمدة فيها.
وأضاف الموسوي, ان الهدف من تحديث 
المناهج الدراسية يأتي من اجل التواصل 
م�ع المناهج العالمية المعتمدة واإلفادة 
م�ن معطياتها، وجع�ل مخرجات الكلية 
متالئم�ة م�ع متطلب�ات س�وق العم�ل 
ف�ي البالد.واك�د الموس�وي ان تحدي�ث 
المناه�ج تضم�ن آخ�ر ما توصل�ت اليه 
الجامعات والمراكز البحثية العالمية من 
تطورات علمية في أصناف الهندسة من 
اجل النه�وض بالعملية التعليمية وجعل 

الجامعات منتجة للمجتمع .



فوؤاد ح�سون

تته�م »إرسائي�ل« غ�ر محقة الفلس�طينيني بممارس�ة 
»اإلره�اب« ضدها يف تحريف مقص�ود للمقاومة الوطنية 
الفلس�طينية املرشوعة املس�نودة بكل الرشائ�ع واملواثيق 
الدولي�ة. فالفلس�طينيون ل�م يهبط�وا ب "الباراش�وت" 
عىل أرضه�م التاريخية، وهم ليس�وا بطارئ�ني عليها، بل 
يرتبطون بها وطنياً وقومياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً 
وثقافي�اً، بينم�ا »اإلرسائيليون« ه�م الذين تس�للوا إليها 

بالتآمر والتواطؤ واإلرهاب.
ع�ىل طريق�ة »رمتني بدائها وانس�لت« ت�رئ »إرسائيل« 
نفس�ها من اإلرهاب وترم�ي به اآلخري�ن، بينما تاريخها 
قائ�م ع�ىل اإلرهاب ف�رادى وجماعات و»دولة« وجيش�اً، 
تغذيه إيديولوجية صهيونية وأس�اطر مختلقة مستمدة 
م�ن الت�وراة املحرَّف�ة التي تحض ع�ىل العنرصي�ة وقتل 

قه وقد  األغي�ار، والتاريخ التلم�ودي يرر اإلرهاب ويس�وِّ
أنتج جماعات »كاناي« )متعصبون باسم الرب( وأشهرها 
»س�يكاري« املستمد اس�مها من »الخنجر الصغر« لقتل 

األغيار واليهود عىل السواء يف القرن األول امليالدي.
والتاري�خ قبل إعالن »إرسائيل« حاش�د بإرهاب جماعات 
»أرغون« و»ليهي« و»شترن«، وما بعد اإلعالن بجماعات 
»ب�رت هاكاني�م« )عه�د املتش�ددين( الهادف�ة إىل فرض 
الرشيع�ة اليهودي�ة »هاالخ�ا« وتأس�يس دول�ة ديني�ة، 
و»ملخ�وت يرسائيل« التي اعتدت عىل بعثات دبلوماس�ية 
أجنبي�ة وجن�ود أردنيني يف القدس وحاول�ت تفجر وزارة 
الرتبية »اإلرسائيلية«، و»غوش ايمنيم« التي هاجمت عمد 
بلدي�ات مدن الضفة وحاولت نس�ف املس�اجد يف القدس، 
و»بات عني« التي حاولت تفجر مدرسة أبوطور للبنات يف 
القدس. فضالً عن جماع�ات »ليهافا« ضد اندماج اليهود 
وغره�م يف مجتمع واحد، والجماعات الجديدة املتناس�لة 

من رواي�ة الحاخام مئ�ر كاهانا اإلرهابي�ة، التي أنتجت 
»كاخ« و»كاهانا شاي« و»ترور نفيد ترور«، أو اإلرهاب 

اليه�ودي ض�د »اإلره�اب العرب�ي«.
ترف�ض الحكوم�ات »اإلرسائيلية« املتعاقب�ة اعتبار هذه 
الجماعات »إرهابية« واعترت جماعتي »كاخ« و»كاهانا 
ش�اي« إرهابية ومحظ�ورة فقط بعد أن ش�نتا اعتداءات 
ع�ىل أمريكيني وصنفتهما الواليات املتحدة وكندا واالتحاد 

األوروبي »إرهابيتني«.
»إرسائي�ل« راعية اإلرهاب ليس مس�تغرباً منها أن تغض 
الط�رف ع�ن جماع�ات يهودي�ة تم�ارس اإلره�اب ض�د 
الفلسطينيني، بل تعتر أشخاصاً مثل ايدن ناتان زادا قاتل 
أربعة فلس�طينيني يف 2005، والطبيب باروخ غولدشتاين 
الذي سفح دم 29 فلسطينياً يؤدون صالة الفجر يف الحرم 
اإلبراهيم�ي يف 1994، بطل�ني. ولم تفعل الحكومة ش�يئاً 
حي�ال جماعات »تدفي�ع الثمن« الت�ي اختطفت وأحرقت 

الطفل محمد أبوخضر، وأحرقت منزل آل دوابشة يف دوما 
ما أدى إىل استشهاد رضيع ووالده.

ح�اول باحث�ون مثل دانيي�ل بايمن ترئ�ة »إرسائيل« من 
اإلره�اب الدين�ي، وزع�م أن اليه�ود يعمل�ون كمجموعة 
إثني�ة أكث�ر منه�م كمجتم�ع بدافع م�ن عقي�دة دينية، 
وه�ذا مردود عليه ألن إعالن »إرسائيل« نفس�ها قائم عىل 
إيديولوجي�ة دينية، و»اإلثنية اليهودي�ة« أكذوبة تاريخية 
دحضه�ا باحثون يهود مث�ل آرثر كيس�تلر يف بحثه حول 
»الره�ط الثالث عرش«.تناق�ض دولة الكي�ان الصهيوني 
نفس�ها إذا أدان�ت إرهاب األف�راد والجماع�ات اليهودية، 
ألنها نفس�ها تمارس إرهاب الدولة من دون حرج، مثلها 
يف ذلك وأس�الفها املقبورة من حكوم�ات األقليات البيض 
العنرصية االس�تيطانية يف روديسيا الش�مالية والجنوبية 
وجن�وب إفريقيا، وال فرق بني إرهاب أفراد أو جماعات أو 

كيان مصطنع له جيش مدجج بأحدث أسلحة الفتك.

يش�ّكل الفس�اد أحد األركان األساس�ية الت�ي يعتمد عليها 
نجاح اإلرهابيني، وغرهم من املخربني وعصابات الجريمة 

املنظمة، يف تحركهم امليداني يف بلٍد ما. 
وق�د اعتمدت التنظيم�ات اإلرهابية يف العراق بش�كل كبر 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة ع�ىل رش�وة بع�ض املس�ؤولني 
والعنارص الفاس�دة يف مؤسس�ات الدولة املختلفة، إضافًة 
ش�ني وضعاف  الس�تغالل بعض العاطلني عن العمل واملهمَّ
وتزويده�ا  تحركاته�ا،  املأجوري�ن، يف تس�هيل  النف�وس 
باملعلوم�ات، وتنفي�ذ عملي�ات القتل والتفجر العش�وائي 
واقتحام الس�جون وتهريب الس�جناء اإلرهابيني والتس�رّت 
عليهم، برصف النظر عن املآيس والفظائع الرهيبة الناجمة 

عن ذلك.   
لك�ن قب�ل أن نعاق�ب الفاس�دين، وهم يس�تحقون أقىص 
عقوبٍة ع�ىل عملهم الخياني هذا بالتأكي�د، علينا أن نعرف 
ملاذا فس�د هؤالء، وكي�ف، ومتى، كي نس�تطيع أن نجفف 
منابع الفس�اد، كما يق�ال، ونجّنب أنفس�نا الوقوع يف هذا 

املس�تنقع الخطر الذي لن يقت�رص يف أخطاره عىل عواقب 
النش�اط اإلرهابي وحده. إذ قد تكون للفساد حتى أسباب 
خفي�ة يف جين�ات الف�رد أو تكوينه البايلوج�ي، مثلما هي 
ح�ال النزوع نحو العن�ف، أو الرش، أو اإلجرام، أو الس�لوك 
اإلرهابي، أو حتى االنتماء التجاٍه س�يايس معني، كما ترى 
بع�ض الدراس�ات العلمية الحديثة، ويس�تحق األمر بالتايل 
املعالج�ة الطبية املناس�بة للحال�ة، حيث ال ينف�ع العقاب 
مهما كان. ومن هنا يتوجب عىل السلطة الحاكمة، يف املقام 
األول، أن يكون لديها مركز س�رتاتيجي متخصص ومتنّفذ 
ونزيه وعلمي من مختلف التخصصات �� الس�ايكولوجية، 
والبايلوجية، واالجتماعي�ة، والرتبوية، واألمنية وغرها �� 
لدراس�ة الظواهر االجتماعية املهمة، وتقديم االستنتاجات 
والتوصيات التي تش�ّخص الظاهرة وتحدد أس�بابها وتبنّي 
س�بل معالجتها، أو حتى منع حدوثه�ا أحياناً، أو تقويتها 
وإشاعتها إن كانت نافعًة للصالح العام. وتكون اقرتاحاتها 
واجب�ة التنفي�ذ خارج إط�ار »كتابنا و كتابكم« وتش�كيل 
اللج�ان التي ُتغطي عىل املش�كلة أكثر م�ن أن تعالجها، يف 
الغال�ب، كما ه�ي الحال إىل حٍد ما مع اللجان التي ُش�كلت 

من�ذ »غ�زوة« املوص�ل الفاضحة، والت�ي أصب�ح الحديث 
فيه�ا حتى اآلن حديث خرافة أو أس�وأ! وهذه أيضاً صورة 
من صور الفس�اد العظيم الذي نغوص في�ه حتى أعناقنا، 
وس�نجني ثماره بهذا املس�توى أيضاً بالتأكيد.فالفس�اد، 
أص�اًل، ال يقوم عىل أس�اس الحاجة إىل امل�ال، ذلك أن الذين 
يش�مئزون من الرش�وة، يف دوائر الدول�ة،  باعتبارها عمالً 
مخاّلً بال�رشف ومهيناً لكرامة اإلنس�ان، الرايش واملرتيش، 
حتى وهم بحاجة ماّسة للمال، يفعلون ذلك عفوياً انطالقاً 
م�ن تربيته�م األرسي�ة واالجتماعي�ة القويم�ة.. يف األق�ل 
أي�ام كان هناك قدر كبر م�ن االحرتام للتقالي�د واألعراف 
واألخالق واملش�اعر الوطنية الرشيف�ة، بوجٍه عام، أي قبل 
أن ُتفس�د املجتم�ع العراق�ي موجة االنقالبات العس�كرية 
التس�لطية الت�ي اش�رتت والءات الن�اس باملناف�ع املادية، 
ودكتاتورية البع�ث الخبيثة التي قامت عىل تخريب املناعة 
األخالقية لديهم لضمان خضوعهم لها، وس�نوات االحتالل 
األمركي الغاش�م الذي أجهز عىل أخالقيات قسٍم كبر من 
املجتمع تس�هيالً لهيمنة الواليات املتحدة عىل البلد والقبول 
بحضورها الدائم فيه.وعندما ال تكون هناك مناعة أخالقية 

متين�ة وانتماء وطني واحد نابع منها لدى الناس يف املواقع 
املهم�ة يف الدول�ة واملجتمع، بوجٍه خاص، فإن من الس�هل 
جداً اخرتاق هذه املواقع مقابل أي يشء �� رش�وة، صفقة، 
ليل�ة أن�س، امتيازات، عالق�ة نفعية متبادل�ة، تغطية عىل 
جريمة أو فضيحٍة ما، تهدي�د، وعد، توصية ... معنى ذلك، 

باختصار، أن مكافحة الفساد فعلياً يقوم عىل أمرين: 
* خل�ق املناعة األخالقية التي ترف�ض أي يشء غريب عىل 
صاحبها، مثلما يرفض الجس�م زراع�ة أي عضو غريب ال 
يتف�ق و تكوينه البايلوجي، وذلك من خالل الرتبية األرسية 
السليمة ورعاية املؤسسات الوطنية التي تعزز هذه املناعة 

عىل الدوام.
* وإيجاد البيئة املعيش�ية واالجتماعي�ة التي ال تنمو فيها 

املفاسد تحت أي اسٍم كان. 
أما كي�ف يحدث هذا، فه�ذا من مهمة املركز الس�رتاتيجي 
لدراس�ة الظواهر االجتماعية اآلنف الذكر، ومن مس�ؤولية 
الس�لطة القائمة، إن أرادت أن تقوم لها قائمة لواليٍة أخرى 
.. م�ن دون الحاج�ة إىل »فضائي�ني«، أو محاصص�ة، أو 

استقواء بالخارج!

يس�تمتع املس�افر يف بالد أوروب�ا الرشقية بعال�م لم يكن 
معروف�اً لديه وهو عالم كان محجوباً بالش�يوعية وانبثق 
عنه نظ�ام جديد بعض�ه التحق بروس�يا، وأغلب�ه التحق 
بالغ�رب، ويمك�ن مالحظ�ة الفارق ب�ني أوروب�ا الغربية 
وشقيقتها الرشقية من حيث الطبيعة واإلنسان والتاريخ 
والتقدم حيث يسود العرق الساليف يف الرشق، لكن الفوارق 
تتض�اءل مع تقلي�د الرشقي�ة للغربية أو اف�رتاس الغرب 
للرشق األوروبي حيث يهيمن االقتصاد الغربي عىل ثروات 

الرشقية سواء كان اقتصاداً رسمياً أو خاصاً.
فبع�د انهيار األنظمة الش�يوعية حدثت أك�ر عملية نهب 
يف التاري�خ حيث بيع�ت األرايض والعق�ارات واملصانع إىل 
الغربيني بأثمان بخس�ة فقد بلغ سعر الش�قة يف رومانيا 
أو تشيكيا ثالثة آالف دوالر مثالً، وبيعت األرايض العقارية 
بس�عر أكر بقليل، وكانت هناك حمى البيع، فالفرد الذي 
اس�تعاد أمالكه التي ت�م تأميمها إبان الحكم الش�يوعي، 
يريد أن ينعم باملال فصار يبيع من دون تفكر، واس�تحوذ 
املستثمرون الغربيون عىل أهم العقارات واألرايض واملصانع 

والرشكات، وكان اليهود يف الطليعة حيث سيطروا عىل أهم 
الثروات واإلعالم يف روس�يا إىل أن جاء بوتني وخلص بالده 
من األخطبوط املايل الغربي اليهودي، فيما هيمن رأس املال 
اليهودي عىل الدول األخرى مثل تشيكيا التي باتت توصف 
بأنه�ا العاصمة »اإلرسائيلي�ة« يف أوروبا، ويف رومانيا التي 
خرجت من حكم تشاوتشيسكو خالية من الديون وبيعت 
مصانعها منذ البدء، صاروا يبيعون العقارات التي ارتفعت 
أس�عارها من الصفر إىل املليون بفعل املضاربات العقارية 
املزيف�ة، ف�ال يعقل أن يب�اع دونم أرض ت�م رشاؤه بألفي 
دوالر بمبلغ مليون يورو بعد سنوات قصرة. وكانت البنوك 
األوروبية الغربية تشجع األوروبيني عىل الرشاء يف رومانيا 
وتقدم الق�روض بهدف س�يايس هو أن يش�عر الروماني 
الخارج من الش�يوعية بنعيم الرأس�مالية الغربية وينضم 
إليه�ا بدالً من البق�اء يف دائرة النفوذ ال�رويس، وملا انفض 
الس�امر وجد الرومانيون أنفس�هم يف اقتصاد اس�تهالكي 
غر منتج فق�د ترنحت املصانع الثقيل�ة أو توقفت وخف 
االهتم�ام بالزراعة حيث كانت روماني�ا تصدر املنتوجات 
للغرب والرشق فصارت تستورده رغم طبيعتها الزراعية، 
وهناك تنافر بني رئيسها يوهانس كالوس ورئيس وزرائه 

بونتا االش�رتاكي ف�كل منهما ينتمي لح�زب. فاألخر من 
دع�اة االنفت�اح عىل ال�رشق والع�رب وتركيا بينم�ا األول 

يخضع لنفوذ املستشارة األملانية مركل.
وحالي�اً تراج�ع االقتص�اد الروماني بش�كل كب�ر وصار 
العق�ار الذي وصل س�عره إىل مليون يورو يب�اع بأقل من 
الربع، وهناك تفكر يف الحكومة بالسماح لألجانب برشاء 
األرايض الزراعي�ة أيض�ًا لفت�ح دورة جديدة م�ن الهجمة 

االستهالكية. 
لك�ن رومانيا تخىش أن يعمد الهنغاريون إىل رشاء األرايض 
يف منطق�ة حدودية تابعة له�ا تقطنها أغلبي�ة هنغارية، 
وكان بونتا اليس�اري قد قام بجولة رشق أوسطية، وكان 
يأمل يف أن تكسبه سياسته االنفتاحية عىل الرشق إنجازات 
اقتصادي�ة، وعل�ق الرئيس كالوس عليه بقول�ه »راح عند 
الع�رب« ومل�ا عاد ق�ال »وع�اد ب�ال اتفاق�ات أو صفقات 
بينم�ا الرئي�س الفرن�ي زار املنطقة وع�اد بمليارات من 
الصفقات« فقيل له: ولكنك أنت من يعرقل سياس�ة بونتا 

الخارجية.
أم�ا تش�يكيا فه�ي تنعم باقتص�اد أكث�ر نش�اطاً ولديها 
صناعات متقدمة وس�ياحة رائجة خاصة أنها لم تدمر يف 

الحرب العاملية الثانية فقد اس�تدعى هتلر رئيس�ها وطلب 
منه التوقيع عىل وثيقة االستس�الم فس�قط مغشياً عليه 
من هول الصدمة لكنه عندما تم إنعاش�ه وقع االستسالم 

وحفظ بالده القلب التاريخي السياحي لراغ من الدمار.
وكان هتلر ينظر بأهمية إىل املعالم التاريخية يف براغ حيث 
نص�ح الرئيس التش�يكي بتجني�ب عاصمت�ه رش الدمار، 
ولهذا ظلت معاملها من دون أن تمس وباتت قبلة الس�ياح 

وأهم مورد اقتصادي لتلك الدولة.
وق�د لعب اليه�ود القادمون م�ن بحر قزوين بع�د انهيار 
مملك�ة الخزر اليهودية دوراً ب�ارزاً يف تاريخ براغ وهيمنوا 
دوماً ع�ىل الحياة االقتصادي�ة والثقافية، ويق�ال إن امللك 
تش�ارلز الذي بنى كثراً من معالم وقصور براغ بنى جرساً 
يص�ل رشق املدين�ة بغربها، وي�ؤدي إىل قلعت�ه وقصوره 
والكاتدرائي�ة الكبرة الواقعة عىل ت�الل مطلة عىل املدينة 
التي تمتاز بأبراجها املئة، وبعد اكتمال الجرس أقام تمثاالً 
يمثل صلب املسيح فجاء من يقول له إن يهود املدينة كلما 
مروا أم�ام التمثال والصليب بصقوا علي�ه فاحتار امللك يف 
ح�ل املس�ألة، ويف النهاية أم�ر بكتابة عبارة عن املس�يح 
باألحرف اآلرامية القديمة التي يستخدمها اليهود يف كتابة 

العرية فكفوا عن البصق.
فالتأثر اليه�ودي يف دول أوروبا الرشقية تجدد بعد انهيار 
الش�يوعية م�ع أنه�م صانعوه�ا ويب�دو ذل�ك واضحاً يف 
انتش�ارهم املايل واالقتصادي حالياً وسيطرتهم عىل بعض 

مناحي الحياة اإلعالمية واملالية.
أما يف تش�يكيا فأثره�م ملموس يف جمي�ع النواحي حتى 
السياس�ية فاملواقف التي تتخذها تشيكيا أكثر تطرفاً من 
املواقف »اإلرسائيلية« بسبب هيمنة اليهود عىل الحكم فيها، 
فبعد إحراق عائلة دوابش�ة الفلس�طينية ظلت الخارجية 
التش�يكية صامت�ة ول�م تصدر أي بي�ان إال بع�د 12 يوماً 
رغم مراجعات الس�فر الفلس�طيني لهم وإدانة الحكومة 
»اإلرسائيلي�ة« للجريمة، ويف النهاية أصدروا بياناً أش�ادوا 
فيه بالتحقيق�ات »اإلرسائيلية« ملعرفة مرتكبي الجريمة، 
وحت�ى اآلن لم تنضم كل من رومانيا وتش�يكيا إىل منطقة 
اليورو، فاالتحاد األوروب�ي مازال يرى االقتصاد الروماني 
هشاً وسيضطر إىل تحمل أعباء مالية تجاهها، أما تشيكيا 
فالطبق�ة السياس�ية املتنفذة واملتحالف�ة واألثرياء الجدد 
تماط�ل يف االنضمام إىل اليورو حتى ال تنكش�ف أرصدتهم 

املليارية، وهي يف أغلبها اختالسات وصفقات مشبوهة.

ثم�ة فرق ب�ني ان يك�ون االص�الح مطلب�ا لفئة او 
جماعة ترفعه او تنادي به عر انش�طة وش�عارات 
وبني ان يكون حاجة تشعر بها حتى الحكومة ذاتها 

التي يحتج عليها الناس ويتظاهرون ضدها!. 
الي�وم ال يمك�ن إال وص�ف االص�الح بالحاجة حيث 
يتع�ذر القفز ع�ىل تصدعات املمارس�ة السياس�ية 
ألكثر م�ن عقد، وم�ا رافقها من ش�د وتجاذب بني 
الكتل واالح�زاب ترك ما ترك عىل حياة الناس بما يف 
ذلك ملف الخدمات الذي ال بد منه لتس�ير رضورات 

الحياة االعتيادية.
 اظن ان وصف االصالح بالحاجة وتسمية املشكالت 
بدقة هو الخطوة االوىل نحو االصالح الجدي الذي ال 
مماطلة فيه وال رياء ألن مثل هذا الس�لوك لن ينفع 

احدا عىل 
االطالق.

ولك�ي ال يخرج الكالم عن س�كة املعن�ى او يصبح 
الش�عار فائض ص�وت ال طائل منه ينبغ�ي تحديد 
وتس�مية نوع وحدود االصالح املراد يف ظرف عراقي 
ح�رج ودقي�ق ال يخف�ى ع�ىل اح�د كم�ا يج�ب ان 
نض�ع عددا م�ن التنبيهات او ما يمكن ان نس�ميها 
باملشكالت املؤقتة التي ال ينبغي ان تهمل بل ال ضر 
من اثارتها واملكاشفة فيها للوصول اىل نتائج تخدم 

الجميع ومن هذه االمور مثال:
1 - أزمة تمثيل املتظاهرين وتوحيد مطالبهم حيث 
ارى، وبسبب حجم الخراب، نوعا من تشتت املطالب 
وتضاربه�ا يف اكث�ر من مفصل والذي نش�هده عىل 
االرض ان اغل�ب املتظاهري�ن غر ميال�ني ملثل هذا 
التمثي�ل ربما بس�بب عدم تبل�ور ص�ورة البديل يف 
اذهانه�م او الخش�ية من اس�تغالل املطالب العامة 

ملصالح شخصية!
وهي خشية مرشوعة نوعا ما يف ظل نفعية شهدناها 
للكثر من املتصدين باسم الناس واملصلحة العامة، 
اذ ان هذا الس�لوك الراغماتي الرث سيعيدنا للمربع 
االول كما يقال، وبهذا الصدد تحديدا هناك من يعيد 

سؤال: اين النخب؟
اين املثقف؟ 

رغم ان املثق�ف العراقي هذه املرة موجود وبقوة يف 
اغلب مفاصل االحتجاج.

2 - ثمة نوع من التشكيك بأهمية وجدوى االصالح، 
بمعنى ان هذا النفر من املتحمسني يطمح اىل لحظة 
راديكالي�ة ابعد دون ان يحس�ب حراج�ة مثل هذه 
اللحظة وتداعياتها يف وضع كالذي نعيش�ه اآلن ولذا 

نقول يف مثل هذا 
املفص�ل: ان االص�الح الجذري ه�و االجدى يف ظرف 

عراقي راهن كالذي نعيش.
3 - لكي ال تظل ش�عارات االص�الح عائمة بل حاملة 
اىل درج�ة الخي�ال ال بد من مالمح م�رشوع واضح 
وأظ�ن ان االصالح الجذري ال�ذي وصفناه ال يحدث 
صدفة مثلما ال يحدث عر قرارات رسيعة ومنفعلة 
وإنم�ا هو ينبثق عن وصف املش�كالت وصفا دقيقا 
ومتابع�ة اس�بابها دون مجامل�ة او انحياز لطرف 
دون ط�رف، هنا ندحض من يق�ول: االصالح اطالة 

لعمر الخلل! 
ب�ل نضع النوايا واالقوال موضع االجراء والعمل كي 
نتخلص م�ن حلمية فض�اء التمني ال�ذي ال يجدي 
وحده كما نضع جهود الناس وحاجاتهم يف مكانها 

بدل ان تذهب سدى. 
التظاهر ليس نزهة كما انه ليس فائض وقت نبذله 
مناك�دة له�ذا او ذاك بل هو ح�راك وطني ينبغي ان 
يك�ون ع�ىل درج�ة عالية م�ن الص�دق واالخالص، 
الص�دق مع الذات اوال واالخالص للمس�عى الوطني 

الذي نسر نحوه جميعا.
4 - يج�ب ان نعرف جيدا ان االصالح حركة دائمة ال 
ترتب�ط بوقت دون غره ، هو مرشوع نقد ومراقبة 

بل هو وعي قبل أي يشء اخر. 
ما يحدث اننا نخضعه لالنفعال واملطلبيات الطارئة 
يف اغل�ب االحي�ان، يحدث هذا ربما بس�بب تقاعس 
منظوم�ة املراقبة لدينا او تعط�ل دورها وترك االمر 
للجمه�ور العام الذي ال يحتج اال عندما ينفد صره 
وأمل�ه مع�ا وهن�ا ينبغ�ي ان نتنبه لخط�ورة هكذا 
احتجاج�ات وامكاني�ة اس�تغالل عواط�ف الن�اس 
لتحقي�ق غاي�ات اخ�رى غر املعلن�ة لكن ل�و كان 
ام�ر املراقبة واالص�الح يجري عر القن�وات املعنية 

بسالسة اعىل لتجنبنا الكثر من املخاطر املحتملة.
هذه املكاشفة لكي نضع قطار االصالح عىل السكة 
دون ان نخ�رس مزيدا من الوقت يف انفعاالت فائضة 
او تشويش عىل املعنى املراد يف ظرف ال بد من التنبه 

مرارا لحراجته.

عىل طريق اإلصالح
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ش�غلت أخب�ار المطرب�ة اإلماراتية الش�هيرة 
الخليج�ي  اإلع�ام  العي�ن،  زه�رة  فاطم�ة 
واإلماراتي بش�كل ملحوظ، ليتوقف فجأة كل 
ش�يء وتنس�حب من الس�احة الفني�ة تماماً، 
لتع�ود قبل ع�ام مضى فقط وتنت�ج ألبوماً... 
لك�ن التح�ّول األه�م ف�ي مس�يرة فاطمة لم 
يحدث إال ه�ذا العام، عندما ب�دأت تتحّول من 
األغنية الش�عبية التي ُعرفت به�ا إلى األغنية 
ذات اإليقاع الس�ريع لتظه�ر للمرة األولى في 

أغنية »غلطة« بطلة جديدة تماماً.
التغي�ر الفن�ي ف�ي حياة زه�رة العي�ن، يعود 
إلى ش�هرتها التي انطلقت بعد اختيار الراحل 
الش�يخ زايد بن س�لطان آل نهيان هذا االس�م 
لها، نظراً الى أنها بنت مدينة العين اإلماراتية، 
تزوج�ت  حي�ث  أبوظب�ي،  إلم�ارة  التابع�ة 
بالش�اعر واإلعامي بشير خليفة الذي ارتبط 
اسمه بشبكة اإلذاعة العربية لسنوات طويلة، 
ليصبح خليفة أيضاً مدير أعمالها ودليلها في 

العودة الى عالم الفن مرة أخرى.
الحياة الهادئة التي يعيش�ها الزوجان فاطمة 
وبش�ير، وقرار العودة إلى الفن مجدداً، وسر 
اتجاهها إلى األغني�ة الحديثة، رغم أنها كانت 
أحد أه�م األص�وات الش�عبية في اإلم�ارات، 
ومتغي�رات الوس�ط الفن�ي الت�ي طاولتها... 

كانت بعض نقاط حوارنا معها.
مكافأة قدرية

- مش�وار فني، ثم توقف طوي�ل توّقعه البعض 
اعت�زاالً، ومن ث�م العودة، ما س�بب عدولك عن 

قرار االعتزال؟
لم أقرر االعتزال، ول�م أعلن هذه النية قط، لكن 
ظروفاً قاه�رة خاصة ال تخفى عل�ى الكثيرين 
كان�ت وراء ه�ذا التوقف. أما س�ر الع�ودة فقد 
أنن�ي  اكتش�فت م�ن دون مبالغ�ة أو مزاي�دة 
ال أس�تطيع العي�ش م�ن دون ف�ن، وبعي�داً من 
جمهوري الذي تش�به عاقتي به عاقة السمك 

بالماء.
- رب�ط البع�ض بين ق�رار عودت�ك وقصة حب 
جمعت�ك بالش�اعر واإلعام�ي بش�ير خليف�ة 

وُتوّجت بالزواج؟
ارتباطي ببش�ير كان مكافأة قدرية انتش�لتني 
م�ن أم�واج ي�أس وتخب�ط عدي�دة. فق�د ظهر 
خليفة، وهو االس�م المعروف به في األوس�اط 
اإلعامية في اإلمارات، ليكون بمثابة الش�عرة 
الفاصلة بين اليأس واألم�ل، والحمد لله نعيش 
أجواء أس�رية هادئ�ة قوامها الح�ب والتفاهم 

والتقدير المتبادل. 
- أنت أح�د الفنانين القائل ف�ي الوطن العربي 
الذين يحملون اس�م المدينة التي تمثل مس�قط 

رأسهم، ما القصة؟
أنا بن�ت مدينة العي�ن التابعة إلم�ارة أبوظبي، 
لذلك اختار لي الشيخ زايد رحمه الله هذا االسم، 
تيمن�اً بتلك المدينة الس�احرة. ومنذ ذلك الحين، 
أصبح الجميع، بمن فيهم العاملون في وس�ائل 
اإلع�ام المختلف�ة، يلقبونني بهذا االس�م الذي 

أتشرف به.
- يب�دو أن مش�وارك الفن�ي ب�دأ حت�ى قب�ل أن 
تحققي االنتشار الواسع في اإلعامين المحلي 

والخليجي، في وقت الحق؟
ب�دأت الفن في عم�ر ثماني س�نوات، فقد كنت 
أنته�ز وج�ود الع�ود العربي األصيل ف�ي بيتنا، 
وأمارس الع�زف المنفرد. وبعده�ا بدأت الغناء 
بمفردي بصحبته، لكن حينما اكتشفت أسرتي 
األمر منعتني من ذلك، لكن مع تمس�كي بالغناء 
س�محوا لي الحق�اً بالع�زف على الع�ود فقط 
ش�رط أال أغني، وهو ما لم أستطع أيضاً تركه، 
ليتقين الجميع من أنها موهبة حقيقية يصعب 
وأدها... وهناك شرائط تسجيل قديمة لي أغني 
فيه�ا العديد م�ن األغاني الش�عبية، ث�م جاءت 
مرحلة االنتش�ار الحقيقية ف�ي مدينتي العين، 
وتش�رفت بغن�اء العديد من األعمال المباش�رة 

في حضرة المرحوم الش�يخ زايد، ثم في س�ائر 
اإلمارات.

- لك�ن حين نتحدث ع�ن فاطمة زه�رة العين، 
نجده�ا محصورة دائماً في اللون الش�عبي، ألم 

يحد هذا التصنيف من انتشارك؟
ف�ي ذل�ك الحي�ن لم أك�ن أحس�ب األم�ور بهذا 
المنط�ق. كن�ت أغن�ي ل�ون بل�دي، ويتج�اوب 
الجمه�ور مع�ي إل�ى أقصى درج�ة، وكنت أجد 
زخماً كبيراً في المشاركة، سواء في المناسبات 
الوطني�ة كاحتف�االت الدول�ة بذكرى تأس�يس 
االتح�اد، أو الحفات الخاص�ة المتنوعة... لكن 

األمر تغير بعد ذلك.
- وم�اذا عن »اللوك« الجديد الذي ظهرت به في 
هذه األغنية، ألم تخش�ي أن يكون هناك تحفظ 
جماهي�ري ف�ي ش�أنه، خصوصاً أن�ك مطربة 

شعبية من الطراز األول؟
هذه الدائرة تحديداً هي ما س�عيت إلى اختراقها 
بهذا »اللوك«، لكنني لم أخرج عن مفهوم الحشمة 
والوقار الذي ال يرتبط بالمطربة الشعبية فقط، 
بل بالمطرب�ة اإلماراتية والخليجي�ة عموماً... 
فم�ن واجبي أن أقدم »اللوك« الذي يس�اهم في 
إنجاح األغني�ة المصورة، وعم�ل »غلطة« كان 

يناس�به تمام�اً، وف�ق آراء مهني�ة كثي�رة هذا 
»اللوك« الذي قد يكون مثيراً للجدل لدى البعض 

ممن ربطوا أدائي وظهوري باللون الشعبي.
- هل اللون الشعبي في طريقه إلى االندثار؟

ال نستطيع إنكار أن اللون الشعبي تراجع كثيراً 
ف�ي معظم البل�دان الخليجي�ة، ولي�س إماراتياً 
فق�ط، لكنه لم ولن يندثر، وأجزم بأنه س�يعود 
بالقوة نفسها، وربما أكثر مستقباً... لكن، إلى 
أن يتحقق ذل�ك، علينا أن نواك�ب العصر ونلبي 
متطلب�ات األجي�ال الجديدة، م�ن دون أن يعني 
ذلك بالض�رورة تقديم تنازالت فنية، إذ يجب أن 
تك�ون خيارات الجمهور مقّدرة، ألنه إذا لم يجد 

ما يبحث عنه لديك، فلن يسمعك.
- كيف ش�اهدت فاطمة »زهرة العين« الوس�ط 

الفني بعد سنوات الغياب السبع؟
تب�ّدل تماماً على كل المس�تويات، بم�ا في ذلك 
تداعيات المنافسة. فكثير من أشكال المنافسة 
لم تع�د الئقة، بحي�ث تلقفت األغنية الش�عبية 
تحدي�داً الكثي�ر من الدخ�اء الذي�ن ال يملكون 
مقوم�ات فنية تؤهلهم لإلج�ادة بها، فضاً عن 
أن الوسط الفني العام أصبحت تحكمه ولألسف 
لغة المصالح الخاصة، وليس مصالح الجمهور 

والفن.
- إل�ى أي م�دى ش�عرت بأنك تض�ررت من هذا 

الغياب الطويل؟
م�ن المؤكد أنني لو اس�تمررت كل ه�ذه الفترة 
لكن�ت أنج�زت الكثي�ر م�ن األعم�ال واختل�ف 
مشواري اآلن. ولكنني لن أشغل بالي بالندم على 
ما فات، ال س�يما أن تلك السنوات لم تمحني من 
ذاك�رة الجمهور، وهذا هو الف�ارق في أن تقدم 
فن�اً ليبقى، أو أعماالً تش�به الوجبات الس�ريعة 

التي ُينسى مذاقها بمجرد االنتهاء منها.
- في الفترة الس�ابقة وّقع�ت عقود احتكار مع 
بعض ش�ركات اإلنتاج، هل تفكري�ن في تكرار 

التجربة؟
لي�س وارداً بالنس�بة إل�ّي أن أوّقع ألي ش�ركة 
إنت�اج، فتجربتي المريرة ف�ي هذا المجال تحتم 
عل�ّي ذل�ك، خصوص�اً بع�د عودتي. فقب�ل ذلك 
وّقعت مع شركة »فنون«، وهي الشركة نفسها 
التي وّقعت معها صديقتي الفنانة أحام، وكان 
ذل�ك لخم�س س�نوات متتالي�ة، وفي�ت خالها 

بالتزاماتي معهم. 
أما العام الماضي فقد أنتجت ألبومي على نفقتي 
الخاص�ة، وعهدت إل�ى الفنان س�هيل العبدول 
بتوزيع�ه مقابل مبلغ مادي جيد، لكن لألس�ف 
لم توّف�ق التجربة، لكنني تعلم�ت منها الكثير، 
وأهم�ه فك االرتباط نهائياً م�ع أي جهة في ما 

يتعلق بإنتاج األلبومات أو حتى توزيعها.

نشرت الفنانة المصرية بشرى 
تواجده�ا  أثن�اء  له�ا  فيدي�و 
في االستديو لتس�جيل اغنية 
جدي�دة وذل�ك عبر حس�ابها 

علي موقع انستجرام .
وكتب�ت بش�ري تعليق�ا علي 
لحظ�ة  "خطفتك�م  الفيدي�و 
واحن�ا بنس�جل االغني�ه في 
الفيديو  االستديو".وظهر في 
فريق عمل األغنية بال سرور 

وهاني ربيع وشادي نور.

س�ّجلت الفنان�ة الصغي�رة ح�ا الت�رك رقم�اً 
قياس�ياً جديداً في نسب المش�اهدة على موقع 
»يوتي�وب«، إذ حص�دت أغنيته�ا »هابي هابي« 
Happy Happy 100 مليون مشاهدة، وهو رقم 
ل�م يتمّكن أّي فنان أو فنان�ة عربية من تحقيقه 
قب�ل الي�وم. األغنية م�ن كلمات خال�د العوض، 

وألحان عصام كمال، وتوزيع حسام كمال. 
 يأت�ي هذا اإلنج�از الجديد ل� حا الت�رك بعد أن 
حّقق�ت عب�ر أغنيته�ا »بنّيت�ي الحّبوب�ة« رقماً 
قياس�ياً آخر بلغ 97 مليون مش�اهد، ناهيك عن 
أغنياته�ا األخ�رى التي تحظى جميعه�ا بأرقام 

مشاهدة مرتفعة. 

آمال ماهر تستعد لتصوير أغينة بحبك
بدأت الفنانة المصرية آمال ماهر التحضير لتصوير فيديو كليب جديد من ألبومها األخير، ووقع 

إختيارها مع المخرج ياسر سامي على أغنية "بحبك".
كم�ا إتفق�ت ماهر مع ش�ركة مزيكا على طرح فيدي�و كليب أغنية "أي�ام ماتتعوضش"، خال 

األيام القليلة المقبلة.
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نجمة س�ورية المهاجرة إلى مصر، والتي ال تهادن وال تسامح، 
بل تنطق بلس�انها ولس�ان كل مس�تاء من سياس�ة ش�ركات 
اإلنتاج في س�ورية، ابتعدت، لكنها ترنو لدراما بلدها بحسرة 
وأمل بأن تعود لها، وفي الوقت نفسه تضع شروطا للعودة.

في المقابل تؤكد سعادتها للعمل في مصر، وتتحضر القتحام 
شاش�تها العماقة قريباً من خال فيلم سينمائي.إنها جيهان 
عب�د العظيم، ذات الوجه المائكي وحوار جريء . •تس�تعدين 
للب�دء بتصوي�ر الج�زء الثان�ي من مسلس�ل زواج باإلك�راه في 

مصر... ما الذي سيحمله هذا الجزء من جديد؟
ال أري�د الدخول في تفاصيل العم�ل أو الجديد في الجزء الثاني لكن 
بالعم�وم س�يكون الج�زء الثاني عب�ارة عن مفاج�آت تضاف إلى 
اإلثارة التي حظي بها الجزء األول. كذلك بالنس�بة للشخصية التي 
أظه�ر فيها وأؤدي م�ن خاله�ا دور بطولة حيث س�تكون مليئة 

بالمفاجآت.
•هل تذّكرين الجمهور اآلن بما تحمله ش�خصيتك من تفاصيل في 

هذا العمل؟
ألع�ب دور "النا" وهي فتاة لبناني�ة تعيش مع خالتها، وخالتها 
كان�ت فقدت أوالدها قبل عش�رين عاما وتخ�رج الحقاً في 
رحل�ة للبح�ث عنه�م فترافقها النا ف�ي ذلك إل�ى أن يتم 
العثور على االبن األكبر ويكون مديرا لش�ركة، وتقع 
النا في ح�ب ابن خالته�ا لكنها تتعرض لمش�اكل 

كثيرة بسبب هذه العاقة.
•والقص�ة المطروحة هل تس�توعب جزأين 

برأيك؟
نع�م تس�توعب جزأي�ن وبخاص�ة أن 
الج�زء  ف�ي  المطروح�ة  األف�كار 
الثاني جدي�دة ومختلفة وتبعث 
عل�ى التطور في جس�م كل 
شخصية كل دور، وطالما 

أن الجديد حاضر فا بأس في أجزاء أخرى في أي مسلسل كان.
•بتوجه�ك من جديد إلى مصر تس�جلين ابتعادا جدي�دا عن الدراما 

السورية.. إلى متى هذا؟
ه�ذا الس�ؤال ل�و كان توجيهه صواب�اً لكانت ش�ركات اإلنتاج في 
س�ورية هي الجهة التي يجب أن يوجه لها لتجيب عنه، فالمشكلة 
ليس�ت بنا نحن الفنانين أو الفنانات، بل بمن لم يسأل عن حقوقنا 
أو يؤدي واجبه تجاهنا، فما نراه في الدراما الس�ورية وبكل أسف 
الكثير من التس�يب وبخاصة ما يتعلق بمعاملة النجوم أو الفنانين 
الذين أمضوا سنوات طويلة في المهنة، وهذا يوجب علينا االبتعاد 

قليا ريثما يتم تصويب األمور.
•ما الذي تقصدينه بالمعاملة؟

أوال، األج�ور س�يئة ج�داً ومنخفض�ة وال ترق�ى لمس�توى فنان، 
وألك�ون صريحة، فأنا وفي العام الماضي ش�اركت في مسلس�ل 
س�وري هو "مذنبون أبرياء" ولم أحصل على ربع ما أستحقه من 
أجر وس�كتت كرمى لدراما بلدي، ولكي ال أبتعد عنها نهائيا، بينما 
ترى الش�ركات الي�وم تدفع بممثلين وممثات م�ن الدرجة الثالثة 
والرابعة للعب أدوار بطولة كي توفر المال. هذا يعني أنهم يسعون 

للربح وليس للجودة، فكيف نعمل في هكذا أجواء؟؟.
•وفي مصر هل وجدت األمور أفضل؟

نوعا ما أفضل، فيكفي هنا أن معاملة النجم تكون على أس�اس أنه 
نجم، وتغدق شركات اإلنتاج على كل ممثل بحسب ما يستحقه فا 
تجد أحدا مس�تاء م�ن األمور المادية، أضف إلى ذل�ك ان العمل في 

مصر كان وما يزال حلما ألي فنان عربي.
•بالمناس�بة هناك مسلسل آخر قيل إنك ستدخلين في تصويره في 

مصر.. ماذا عنه؟
هناك مسلس�ل بالفعل لكن ال شيء رس�ميا حتى اآلن، وبالتالي ال 
يمكن لي الحديث به، وس�أترك كل شيء متعلقا بهذا المسلسل إلى 
حين االتفاق مع الجهة المنتجة عليه، وأعتقد بأن األسابيع القليلة 

المقبلة ستشهد ما يستحق النشر.

كش�فت الفنانة التونس�ية لطيفة أنها تعرضت 
مؤخ�را لوعك�ة صحية ح�ادة، أفقدتها صوتها 
بش�كل  اس�تعادته  أن  إل�ى  يوم�ا،   15 لم�دة 

تدريجي.
الفنان�ة التونس�ية كش�فت تفاصي�ل مرضه�ا 
بقوله�ا: "عانيت م�ن التهاب حاد ف�ي الحنجرة 
واألذنين مما جعلني أفقد القدرة على الكام لمدة 
15 يوم�ا، وق�د ألزمن�ي المرض الف�راش لمدة 20 

يوما في منزلي بمصر".
وأضافت، في تصريحات صحفية، أنها سافرت إلى 
سويس�را لمراجعة أخصائي في الحب�ال الصوتية، 

ونش�رت مجموعة صور لها م�ن هناك مع الطبيب 
المعالج.

لطيف�ة طمأن�ت جمهورها عل�ى حالته�ا الصحية 
حالي�ا، بقوله�ا: "ش�هر اغس�طس كان من أصعب 
الش�هور عليا فبعد التع�ب ودور التهاب في أحبالي 
الصوتي�ة وفي أذني وحلقي الحمد لله وألف ش�كر 
لل�ه واح�ب أطمن كل حبايب�ى ان الي�وم ومن اكبر 
دكاترة العالم د. بنشاوو طمننى وانا سعيده جدا يا 
ربى ولك الحمد.. احبكم وشكرا لكل من سأل عليا"، 
مشيرة إلى أن الطبيب أكد عليها ضرورة عدم إجهاد 

صوتها لمدة شهر على األقل.

تتمت�ع النجم�ة اللبناني�ة هيف�اء وهبي 
بق�در كبي�ر من الجم�ال واإلث�ارة، األمر 
ال�ذي يجعلها دائما في مقدم�ة الفنانات 
العربي�ات الات�ي يت�م ط�رح أس�مائهن 
في كثي�ر م�ن المناس�بات والتصنيفات 

العالمية.
موقع “هولي�وود” صنف هيف�اء وهبي 
ضم�ن النجمات األكثر إثارة وجاذبية في 
العالم، لهذا العام وه�ي العربية الوحيدة 

التي ذكر اسمها في التصنيف.
الممثل�ة األميركية جيس�يكا ألبا حصلت 

عل�ى المرك�ز األول، وجاءت ف�ي المركز 
الثاني الممثلة وعارضة األزياء اإليطالية 
موني�كا بيلوتش�ي، حي�ث ذك�ر الموقع 
األميرك�ي أنه بالرغ�م بلوغه�ا األربعين 
م�ن عمرها، فإنه�ا تتميز بقوام رش�يق 
وجاذبية جعلتها تصنف من أكثر نجمات 
العالم جاذبية وإثارة، أما سيلينا جوميز، 
فبالرغ�م م�ن عمرها ال�ذي ال يتعدى 22 
عاما، إال أنها دخلت بقوة صمن التصنيف، 
ولن تستطيع أن تخلو الائحة من النجمة 

العالمية جينيفر لوبيز.

الممثل�ة األميركية إيفا ميندز، التي تبلغ 
م�ن العمر 41 عام�ا، جاء اس�مها أيضاً 

ضم�ن القائمة، حي�ث ما زال�ت تحتفظ 
بأنوثته�ا وجمالها، كما اش�تملت قائمة 
األس�ماء ه�ذا الع�ام نجم�ات بولي�وود, 
إيش�واريا الممثلة الهندية والتي شاركت 
من قبل في مس�ابقة ملكة جمال العالم, 
وأيضاً تم ذكر الممثلة المكسيكة السمراء 
لوبيتا نيونج، وتمكنت النجمة شاكيرا أن 
تحج�ز لنفس�ها مقعدا في قائم�ة األكثر 

جاذبية حيث احتلت المركز السابع.

فاطمة زهرة العني: سمحوا يل بالعزف عىل العود رشط أالّ أغّني...
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هيفاء وهبي العربية الوحيدة ضمن النجامت االكثر اثارةلطيفة تفقد صوهتا وتسافر إىل سويرسا للعالج



بيروت: في حديثه�ا الصحفي تتحّدث الممّثلة 
الس�ورّية الجميلة ميرنا ش�لفون ع�ن عملها 
الرمضان�ّي األخي�ر، وتبدي رأيه�ا في عدد من 

األمور الفنّية. 
•عن اإلختالف الذي طرأ على شخصّيتها الفنّية 
منذ مسلس�ل التغريبة الفلسطينّية حّتى اليوم 
، قالت: " ما أصعب هذا السؤال! بدايًة أصبحت 
أع�رف ماذا  أري�د، فكما كّل ممّث�ل في بداياته 
يكون محتاراً، وال يعرف إلى أين يذهب، ولكن 
اآلن أدرك م�ا أري�د أكث�ر من أّي وق�ت مضى، 
ورّبم�ا من س�وء حّظي، أن�ا وكّل بنات جيلي، 
فتعّرض�ت أن�ا وكّل بنات جيلي للتعّثر بس�بب 
الح�رب الدائ�رة ف�ي س�وريا، التي أّخ�رت كّل 
القطاع�ات، وم�ن ضمنه�ا الدراما الس�ورّية، 

وأتمّنى أن نعّوض خالل السنوات القادمة. 
•وعّم�ا إذا كانت تش�عر بأّن دور "ُس�عاد" في 
مسلسل "س�ّكر وسط" كان فأل خير بالنسبة 
لها، قالت: "س�عاد ش�خصّية أحّبه�ا جداً، وأنا 
فخورة بأّني قّدمتها بهذه الطريقة، وكان ذلك 
في العام 2013، ورّبما لم يأخذ هذا العمل حّقة 
بسبب األزمة في س�وريا، ولكّني كنت سعيدة 
ج�داً ألن الجمهور تعّرف م�ن خالل هذا العمل 

على ميرنا الممّثلة.
•وعن إس�تمرار مسلس�ل "الع�ّراب" الذي تّم 
تقديم�ه ف�ي ش�هر رمض�ان الماض�ي، وعن 

كيفّية تطّور األحداث، قالت: " س�يزداد عنصر 
أس�رع،  العم�ل  وتي�ر  وس�تصبح  التش�ويق، 
وس�ننتهي ف�ي الج�زء الجديد من ال�كالم عن 
الزم�ن الماضي، وس�تصبح التط�ّورات كبيرة 

جداً". 
•وع�ن ظاه�رة األعم�ال العربّي�ة المش�تركة 
قال�ت: " لهذه األعم�ال س�لبيات، وإيجابيات، 
ومن إيجابياتها أّنها توصلك إلى ش�ريحة أكبر 
م�ن الجمهور خ�ارج بلدك األّم، وهذا مكس�ب 
لي، أّما السلبّي في الموضوع، فهو أّني أخشى 
عل�ى هوّية الممّثل، حيث أخاف أن يقّدم العمل 
ممّث�اًل في غير مكان�ه، فقط لمج�ّرد التنويع 
في الش�خصيات من البلدان المختلفة، وأعود 
ألقول، كي ال ُيفهم الموضوع بأّنه عنصرّية، أنا 
أخ�اف على هوّية أّي فّنان، س�واء كان لبنانياً، 
أو س�ورياً، أو مغربياً، أو مصرياً، أو كويتياً، ال 
أحّب أن تضيع هوّية الفّنان، وال هوّية الدراما، 
وأنا س�عيدة جداً اليوم بمسلسل "غداً نلتقي"، 
علماً أّني لم أشاهده، ولكّن الجميع تتكلّم عنه، 
وأنا س�عيدة بأّنه صناعة سورّية من األلف إلى 
الياء... ليس في ذلك عنصرّية، وإّنما أنا سعيدة 
ألّنن�ا بحاجة له�ذه النوعّية م�ن األعمال التي 
ُتعيد الدراما السورّية إلى سباق عهدها، وهذه 
النوعّية من األعمال تدخل في تاريخ المشاهد 

السورّي". 

ردت الفنان�ة دوللي ش�اهين على قرار 
نقابل�ة لموس�يقيين المصريي�ن الت�ي 
هددت بإن�ذار كل فنان�ة تظهر بمالبس 
غي�ر الئق�ة ف�ي الكليب�ات او الحفالت، 

وكتبت شاهين التالي:
"منعا ألي لغط ولبعض الذين يحاولون 
االصطي�اد بالم�اء العك�ر، إنن�ا نلت�زم 
ب�أي قان�ون أو ق�رار يصدر ع�ن نقابة 

المهن الموس�يقية المصرية فيما َخص 
حفالته�ا عل�ى األراض�ي المصرية. أما 
ف�ي ما ع�دا ذلك، فه�ي تلت�زم بقرارات 
وتوجيه�ات نقاب�ة الموس�يقيين ف�ي 
لبنان، والتي هي عض�وة فيها منذ أكثر 
من عشر سنوات".من جهة ثانية قرّرت 
ش�ركة مزيكا طرح ألبوم الفنانة دوللي 
ش�اهين الجدي�د "س�ندريال" األس�بوع 

المقبل، ويضم األلب�وم أغنيات بلهجات 
مختلفة.وتعاونت ش�اهين ف�ي األلبوم 
مع مجموع�ة من الش�عراء والملحنين 
رفاع�ي،  محم�د  منه�م،  والموزعي�ن، 
تامر حسين، أس�ير رياض، فادي يزبك، 
شريف رضا، محمود خيامي، أمير علي، 
,هاني محروس، إضافة إلى أغنية قامت 

شاهين بتأليفها وتلحينها.

إنتابت الفنان خالد الصاوي حالة من الغضب بعد تنّبؤ فلكي 
بوفات�ه خالل ع�ام 2016، وت�داول عدد كبيرم�ن المواقع 

اإللكترونية هذه التوقعات.
وق�رر الصاوي الرد على هذه األخبار عبر حس�ابه الخاص 
على فايس�بوك حيث كتب: "نريد تصفية اإلعالم من حظك 
اليوم وكل م�ا يوحي للناس أن البعض يس�تطيعون قراءة 
الغي�ب. ال يصح لإلعالم مجاراة ضاربي الودع والمتطفلين 

على علوم الفضاء ".
وأض�اف: "ختاماً أقول لمن تنبأ بموتي وهو موضوع وارد 
طبع�اً وإالّ لما ق�ال القدماء: كذب المنجم�ون ولو صدقوا! 

أقول له: أما أنا فأعدك بسحق التنجيم كله في حياتك".

يحض�ر المخ�رج أحم�د صق�ر حالي�ا 
التجهيزات النهائية لمسلسل "الخنساء" 
للنجم�ة ليلى علوى التى تم ترش�يحها 
مؤخ�را لبطولة ه�ذا المسلس�ل والتى 
تعكف حاليا على قراءة السيناريو الذى 

كتبه أشرف شتيوى.
وحتى األن لم يت�م تحديد موعدا نهائيا 
لب�دء التصوي�ر، وذلك انتظ�ارا لصرف 
الميزانية للجهة المنتجة "قطاع االنتاج 
بماس�بيرو"، وم�ن المق�رر أن تنته�ى 
األم�ور المالي�ة نهائي�ا ف�ى منتص�ف 

سبتمبر المقبل.

بعد نش�ر نتائج الثانوي�ة العامة، أعلنت طالبة مصرية ُتدعى مريم، وهي متفوقة في س�نوات دراس�تها 
الس�ابقة ع�ن تعرضها للظلم بع�د أن فوجئت بحصوله�ا على صفر بكاف�ة المواد الدراس�ية.وقد أثارت 
ه�ذه الواقع�ة حالة من الج�دل في مصر، ورفعت عائلة مريم طلب تظلّم ش�ككت في�ه بالنتيجة واتهمت 

المسؤولين بتبديل ورقتها.
وبع�د فحص خبراء الطب الش�رعي للخط المس�تعمل في إجاباتها، تبّين أنه خّطه�ا ورفض طلب التّظلم 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن مريم رس�بت وس�ُتجبر على إعادة العام الدراسي.وأثارت نتيجة الطب 
الش�رعي غضب الفنان محمد صبحي الذي قرر الدفاع ع�ن الفتاة وأكد في مداخلة هاتفية ضمن برنامج 

"هنا العاصمة" عن رغبته في تحّمل التكلفة المالية لتعليم مريم خارج مصر.
وق�ال: "مري�م أوعي تفقدي ثقتك في نفس�ك، وأوعي تزعل�ي من مصر، أزعلي من أش�خاص في مصر، 
وهتاخ�دي حق�ك وهتبقي عظيم�ة، ولو حتى كان تعليمك خ�ارج مصر هيكون على حس�ابي أنا يا بنتي 
متألم ألننا جميعاً في مصر نعلم أن الغش أصبح جماعًيا، وأن من غش وصل مجموعه إلى %95، وال أحد 

يستطيع أن ينكر هذا، سواء كان وزير التربية والتعليم أو الوزارة".

منه شلبي :أحلم باليوم الذي تعود 
اىل السينام تاء التأنيث 

تحدث�ت الممثلة منة ش�لبي ع�ن الدور ال�ذي تحلم ب�أن تقدمه في 
الس�ينما، وقال�ت "أحلم ب�أدوار مكتوبة للفنانات فقط، فالس�ينما 
تفتق�ر للموضوعات التي تعالج قضايا الم�رأة وتكون هي بطلهتها 
وليس�ت )س�نيدة( او مكملة للبط�ل، بمعنى آخر تم تذكير الس�ينما 
المصرية".واضافت ش�لبي "أحلم باليوم الذي تعود الى الس�ينما تاء 

التأنيث من جديد". 

مرينا شلفون: هذا الزمن حيتاج قّوة

تتمت�ع النجم�ة اللبناني�ة هيف�اء وهبي 
بق�در كبي�ر من الجم�ال واإلث�ارة، األمر 
ال�ذي يجعلها دائما في مقدم�ة الفنانات 
العربي�ات الالت�ي يت�م ط�رح أس�مائهن 
في كثي�ر م�ن المناس�بات والتصنيفات 

العالمية.
موقع “هولي�وود” صنف هيف�اء وهبي 
ضم�ن النجمات األكثر إثارة وجاذبية في 
العالم، لهذا العام وه�ي العربية الوحيدة 

التي ذكر اسمها في التصنيف.
الممثل�ة األميركية جيس�يكا ألبا حصلت 

عل�ى المرك�ز األول، وجاءت ف�ي المركز 
الثاني الممثلة وعارضة األزياء اإليطالية 
موني�كا بيلوتش�ي، حي�ث ذك�ر الموقع 
األميرك�ي أنه بالرغ�م بلوغه�ا األربعين 
م�ن عمرها، فإنه�ا تتميز بقوام رش�يق 
وجاذبية جعلتها تصنف من أكثر نجمات 
العالم جاذبية وإثارة، أما سيلينا جوميز، 
فبالرغ�م م�ن عمرها ال�ذي ال يتعدى 22 
عاما، إال أنها دخلت بقوة صمن التصنيف، 
ولن تستطيع أن تخلو الالئحة من النجمة 

العالمية جينيفر لوبيز.

الممثل�ة األميركية إيفا ميندز، التي تبلغ 
م�ن العمر 41 عام�ا، جاء اس�مها أيضاً 

ضم�ن القائمة، حي�ث ما زال�ت تحتفظ 
بأنوثته�ا وجمالها، كما اش�تملت قائمة 
األس�ماء ه�ذا الع�ام نجم�ات بولي�وود, 
إيش�واريا الممثلة الهندية والتي شاركت 
من قبل في مس�ابقة ملكة جمال العالم, 
وأيضاً تم ذكر الممثلة المكسيكة السمراء 
لوبيتا نيونج، وتمكنت النجمة شاكيرا أن 
تحج�ز لنفس�ها مقعدا في قائم�ة األكثر 

جاذبية حيث احتلت المركز السابع.

كشفت المطربة غادة رجب أن بروفات مسرحيتها 
الجديدة »غزل البنات«، التي من المقرر أن تقدمها 
مع الفنان  محمد صبحي خالل األش�هر المقبلة، 
ه�ي الس�بب الحقيق�ي وراء ابتعاده�ا أخيراً عن 

الغناء.
 وأوضح�ت غ�ادة ل�»له�ا« أنه�ا ش�غلت وقته�ا 
بالكامل من أجل بروفات المسرحية، والتي تعود 
بها إلى المس�رح بعد فترة غياب طويلة، وأشارت 

إل�ى أن المس�رح خطفه�ا ف�ي الوقت 
الحاضر من الغناء لكونها تريد أن تقدم 

عمالً جيداً.
 وألمح�ت إلى أنها ل�ن تحّضر في الوقت 
الحالي أي ألب�وم جديد، لكنها انتهت من 
تسجيل أغنية »سينغل« عاطفية جديدة، 
من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو 

مصطفى وتوزيع توما.

دبي - تفاعل س�فيرا الغناء العراقي الفنانان سعدون 
جابر وكاظم الس�اهر م�ع التظاهرات الحاش�دة في 
بلدهما الرافضة للفس�اد ولحكم األح�زاب الطائفية، 

في أنشودتين تتغنيان بالعراق وبشبابه.
وأه�دى الفنان س�عدون جاب�ر قصيدة “ح�ب العراق” 
الع�راق ف�ي تغري�دة  األبط�ال ف�ي كل  للمتظاهري�ن 
بحس�ابه الرس�مي على تويتر، والتي غناها مع الفنانة 

المغربية س�ميرة س�عيد وكتبت نصها 
الش�اعرة الكويتي�ة س�عاد 
م�ع  باالش�تراك  الصب�اح 
العراق�ي عب�اس  الش�اعر 
جيجان، وأداها بلحن مؤثر 
للموس�يقار الراح�ل طالب 

القره غولي.
بثت  الت�ي  األنش�ودة  وتب�دأ 
للم�رة األولى عل�ى يوتيوب 
بصوت سميرة سعيد بالقول 
“أن�ا ام�رأة ق�ررت أن تح�ب 
العراق، وأن تت�زوج منه أمام 
عي�ون القبيل�ة، في�رد عليه�ا 
سعدون جابر: أيا وطن يا أغلى 

كلمة طرزت وجه العراق”.
وتنتهي األنش�ودة بأداء مشترك 
بين الفناني�ن العراقي والمغربية 
بغناء “ه�ذا هو الع�راق وكيف ال 
نحب�ه ألن�ه فخر وعز ل�كل العرب 

وأكرم األوطان”.
وسبق لسميرة سعيد أن غنت أغنية “عراق الكرامة” 

للعراق ف�ي ثمانينات القرن الماضي وه�ي من ألحان طالب 
القره غولي أيضا.

فيم�ا أختار الفن�ان كاظم الس�اهر أن يلحن قصي�دة لكريم 
العراق�ي بعن�وان “ش�باب الع�راق” ويهديه�ا إلى الش�باب 
العراقيي�ن اللذي�ن يقودون مظاه�رات عارمة ضد الفس�اد.

وحازت األغنية التي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي الذي 
كتب معظم أغاني الساهر، منذ الساعات 
األول�ى النطالقه�ا، متابعة كبي�رة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
وب�دأ الس�اهر األغني�ة الت�ي ص�ورت 
على ش�كل فيديو كليب بس�يط يعرض 
ف�ي  لألغني�ة  التحضي�رات  كوالي�س 
االس�توديو، بالحماس�ة واإليقاع�ات 

القوية.
وتقول كلمات األغنية “شباب العراق 
ش�باب العم�ل، ش�باب النض�ال أبيٌّ 
بط�ل، عري�ق الكفاح لني�ل الصالح، 
طويل الجهاد لعّز البالد، عقدنا عليه 
عقيب األمل، ش�باب العراق ش�باب 
الغ�ِد، أمير النوايا نزي�ه اليِد، عظيم 
الطم�وح نبي�ل الج�روح، ش�باب 

الكرام بدار السالم”.
الت�ي لحنه�ا  أّن األغني�ة  ورغ�م 
الس�اهر بنفسه لم تتطرق بشكل 
صري�ح إل�ى الوض�ع الحالي في 
بغ�داد وبقية المحافظات، إال أّن لحنها وكلماتها 
كان�ا يلمح�ان بش�كل قوي للح�راك الش�بابي الذي يش�هده 

العراق.

عالم الفن

دوليل شاهني ترد عىل قرار نقابة املوسيقيني املرصيني 

السبب احلقيقي وراء ابتعاد غادة رجب عن الغناء

األم الشجاعة تعيد رغدة اىل املرسح

سعدون جابر وكاظم الساهر
 يشدان من أزر املتظاهرين يف العراق

تعود الى الممثلة الس�ورية رغدة الى خش�بة 
المس�رح، من خالل مش�اركتها ف�ي بطولة 
مس�رحية األم الش�جاعة، تألي�ف األلمان�ي 
برتولد بريشت، واخراج محمد عمر، أشعار 

محمود جمعة، موسيقى وألحان عطية محمود.
كم�ا يش�ارك ف�ي بطول�ة المس�رحية، محم�ود 
الجن�دي، أمل عب�د الله، هند عب�د الحليم، ومحمد 

نشأت، وفناني مسرح الطليعة.

هيفاء وهبي العربية الوحيدة ضمن النجامت االكثر اثارة



غزة حتت اجللد
 

تلتق�ط رواية “غ�زة تحت الجلد” لس�لمى الدب�اغ، الص�ادرة أخيرا،عن دار 
“بلومزبري- مؤسس�ة قطر للنش�ر”، والت�ي ترجمتها إل�ى العربية خلود 

عمرو، ما يعانيه العالم العربي المعاصر من تعقيدات واضطرام.
كم�ا تص�ور ببراعة طبيع�ة الحي�اة العائلي�ة الراهنة في غ�زة من خالل 
قصة الش�قيقين التوأمين رش�يد وإيمان وهما يحاوالن ش�ق طريقهما 
في ظروف االحتالل، واالنقس�ام بين الفصائل الفلس�طينية واألصولية 

الدينية.
وتأخذنا الرواية من فلس�طين إلى لندن ث�م الخليج وتقدم قصص حب 
غي�ر عادية في ظل تناقضات العالم العربي المغرق في اإلحباطات من 

جهة وما يتمتع به من طاقة وحيوية من جهة أخرى.
والروائية س�لمى الدباغ الكاتبة البريطانية التي تنحدر من أصول فلسطينية 

تعيش في لندن ولها قصص قصيرة منشورة في عدد من الكتب التي تشمل مقتطفات أدبية مختارة 
ومن بينها تلك التي نشرتها عن دارا “غرانتا” و”أنترناشونال بين”، ترشح بعضها لجوائز “أنترناشونال 

بين” و”دافيد تي كي وونغ” و”بوشكارت”.

كائنات العزلة 
 

  أصدر الش�اعر العراقي عبد القادر الجنابي »انطولوجيا ش�عرية ش�خصية، »كائنات 
العزلة«، )عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنش�ر(، يقطف فيها زبدة ما كتب حول 
العزلة، ش�عراً. وتتس�ع مروحة هذه االنطولوجيا المدموغة بتوقيع الجنابي، شعراً، 

من اقطار ونكهات ومقاربات عدة، شرقاً وغرباً.
وكم�ا جاء في المقدمة »انه كتاب العزلة بوجوهها الش�تى، يدعونا الى التمييز بين 
عزلة االبداع الكبرى، وبين وحدة الحش�د، وحشة المش�اعر النرجسية المجروحة 
)...( هذا الكتاب جوقة شاعرية في انطولوجيا شخصية حيث »عزلة الحلم تنشئنا 
من وحدتنا المفجعة«. ] العزلة..العزلة في صوت بائع ذرة يالحق احالمه الهاربة، 
ف�ي التفاتة صبية عند تقاطع طرق، في انزياح ش�ال حرير من على رقبة عالية، 
ف�ي رفرفة اجنحة طائر خضير ينظر إلى الدنيا للمرة األولى، في تلعثم ماء فوق 
صخور عطشى، في يقظة حلمة نفرت لتوها، في دخول شتاء ساحة العابدين، 
في برار لم تعد تحس�ب الس�نين، في ضجعة الشيخ باسما على قمة الجبل.هكذا 

تجيء العزلة وتتدلى الدهشة من خاصرة الكتاب.

ل�م يعد ال�كالم مغرياً على قصي�دة النثر 
بحسب شروطها أو معاييرها »المعممة« 
نظرياً. هذه الش�روط الت�ي كانت الناقدة 
الفرنس�ية س�وزان برن�ار اس�تخلصتها 
ع�ام 1959 ف�ي كتابه�ا »قصي�دة النث�ر 
م�ن بودلي�ر ال�ى عصرن�ا« أوقع�ت هذه 
القصي�دة في حال من االنغ�الق وأربكت 
ش�عريتها العالية وكادت ته�دم قاعدتها 
الوحي�دة: الحري�ة الخالق�ة. مضى على 
ص�دور كت�اب برنا أكثر م�ن نصف قرن، 
وهو كان فعالً الكتاب الرائد والسّباق في 
هذا الحقل، ولم تنافس�ه من�ذ ذاك الحين 
س�وى كتب قليلة ج�داً ومنها كتب الناقد 
والش�اعر هنري ميش�ونيك. أما المعايير 
التي اس�تنبطتها الناقدة وأضحت بمثابة 
»مسلمات« نهائية وجاهزة، ال سيما في 
النق�د العربي، فه�ي لم تع�د قمينة بأداء 
غايتها الش�عرية بصفته�ا ركائز قصيدة 
النث�ر. منذ نهاية الخمس�ينات التي حّدت 
بها برنار كتابها، شهدت قصيدة النثر في 
فرنس�ا والعالم وحتى ف�ي العالم العربي 
تح�والت جوهري�ة ب�دت ش�روط برنار 
عاجزة ع�ن احتوائها بل مقّصرة حيالها. 
ظلت المقاييس هي نفس�ها لكّن قصيدة 
النث�ر لم تبق هي نفس�ها. فاألجيال التي 

أعقبت جيل الحداثة األولى كان لها دورها 
في تطوير قصيدة النثر وتوسيع فضائها 
وتحريره�ا م�ن »الجاه�ز« أو«الثاب�ت« 
ال�ذي لي�س ه�و أص�اًل م�ن صميمه�ا. 
أضح�ت قصي�دة النثر قصائ�د نثر يمكن 
إدراجه�ا ف�ي خانة »ش�عر النث�ر«، وهو 
الش�عر الذي يضم نماذج شعرية تختلف 
بعضاً عن بعض، في الش�كل واالس�لوب 
واللغة والبنية والرؤية... أضحت معايير 
برن�ار تماثل معايير القصي�دة الموزونة 
والمقفاة التي تحصر الش�عر في س�ياق 
وأط�ر ال ينبغ�ي الخروج عنه�ا. وهذا ما 
يناقض طبيعة قصيدة النثر القائمة على 
لحظتين: لحظة اله�دم ولحظة البناء، ما 
يعني انه�ا قصيدة الاليقين والالطمأنينة 
والالإس�تقرار، تمام�اً مث�ل ش�عر النث�ر 
أو الش�عر الح�ر، المتح�رر م�ن ال�وزن 

والقافية.
ولعل العودة النقدية اليوم الى هذه المعايير 
ومقاربتها في ضوء الش�عريات الجديدة 
الت�ي توالت منذ الخمس�ينات تكش�فان 
تراجعه�ا أو انكفاءه�ا ع�ن اداء معانيها 
»االصلية« المس�تخلصة من قصائد النثر 
وغير الس�ابقة لها. والمعايي�ر هذه بات 
يحفظها الش�عراء والنقاد غيباً: اإليجاز، 
الكثافة والمجانية. ُترى هل يمكن حصر 
هذه الش�روط في قصي�دة النثر وحدها؟ 

أليس�ت هذه الشروط متوافرة في معظم 
االن�واع الش�عرية، القديم�ة والحديث�ة؟ 
ه�ل تكفي هذه المعايير التي ش�ّكك فيها 
أصالً، ش�عراء ونق�اد فرنس�يون، لصنع 
قصيدة نثر حقيقية؟في كتاب »األش�كال 
اإليجازية« )دار هاش�يت( يكش�ف الناقد 
االن مونتان�دون ف�ي فص�ل  الفرنس�ي 
عنوانه »الشعر واإليجاز« أشكال اإليجاز 

الش�عري وأنواع�ه عب�ر العص�ور فتبدو 
قصيدة النثرهي االقل التزاماً بااليجاز، ما 
يعني ان هذا الش�رط ليس من خصائص 
هذه القصيدة وحده�ا بل هو االقل تجلياً 
فيه�ا. أما الكثاف�ة فهي مقول�ة »مرنة« 
و«مفتوح�ة« وليس�ت قص�راً البتة على 
قصي�دة النثر ويصفها على س�بيل المثل 
»معج�م االداب« الفرنس�ي ف�ي كونه�ا 
»درج�ة عالية م�ن الق�وة التعبيرية التي 
ُتكتس�ب بطرائ�ق ع�دة«. ولع�ل مقول�ة 
المجانية هي االش�د اش�كاالً كما يعترف 
الناقد ميشال ساندراس في كتابه »قراءة 
قصي�دة النث�ر«، فه�ي تفت�رض أن على 
قصي�دة النثر أال تضّم إحاالت الى ظروف 
خارجية وال الى عناصر بيوغرافية. على 
قصي�دة النثر في هذا الص�دد االّ تعنى اال 
بذاتها وهي ال غاية لها خارج ذاتها هذه. 
اال أن الناق�د اي�ف فاده في كتاب�ه البديع 
»قصيدة النثر«)منش�ورات بيلين سوب( 
الذي يعد م�ن أهم المراج�ع الجديدة في 
ه�ذا المي�دان، يوس�ع أفق قصي�دة النثر 
وتخوم ش�عريتها ويركز عل�ى تقاطعها 
والعناص�ر  االيجازي�ة«  »االش�كال  م�ع 
الس�ردية والطرف�ة والقص�ة القصي�رة 
والحكاي�ة الخرافية والوص�ف... وأتذكر 
هنا ما قاله الشاعر لويس اراغون وكأنه 
يسخر من شروط قصيدة النثر: »هل من 

قاعدة تس�مح في التميي�ز بين مقطوعة 
نثرمنفصلة وقصيدة نثر...؟«.

الجناب�ي  عبدالق�ادر  الش�اعر  أنج�ز 
لقصي�دة  ضخم�ة  عالمي�ة  انطولوجي�ا 
النثر واختار له�ا عنواناً الفتاً هو »ديوان 
الى االب�د« )دار التنوي�ر(، وأحكم ذائقته 
النقدي�ة في اختيار ما اخت�ار من قصائد 
نث�ر عالمي�ة وعربية. ه�ذه االنطولوجيا 
فري�دة عالمي�ا، ال س�يما في ش�موليتها 
وحمل�ت مقدم�ة وض�ع فيه�ا الجناب�ي 
خالصة عمل�ه الطويل والحثيث في حقل 
قصيدة النثر. وعلى عادة االنطولوجيات 
حضرت اسماء وغابت أسماء بعضها مهم 
ومهم جداً. ولعل أول الغائبين هو الشاعر 
محمد الماغوط و«جريمته« انه لم يكتب 
قصيدة نثر بحسب شروط سوزان برنار 
والمعايير »المعممة« على غرار البيانات 
الحزبي�ة وااليديولوجي�ة. انك�رت ه�ذه 
المعايير ش�عرية الماغوط النثرية، لكنها 
ال تستطيع البتة ال هي وال سوزان برنار، 
ان تنكر ش�عرية هذا الشاعر الكبير الذي 
كان وال ي�زال، واح�داً م�ن رواد قصي�دة 
النثر العربية، شاء من شاء وأبى من أبى.

باتت شروط قصيدة النثر أشبه بقضبان 
سجن تاريخي. ترى ألم يحن األوان لهدم 
ه�ذا الس�جن والخ�روج الى هواء ش�عر 

النثر الطلق؟

القصيدة
ثرثرة الُدخان

صوت الليل الُمطبق
يمُسُك نوافذ بال ستائر

ُتشرُق الَشمس أمام خطواُتنا
في حقوِل الَعشب التي تنتظُر الَمغيب

الَزعيق القادم من الحدوِد
َثرثرُتها .. ُتخيف الُغصن

أسماء الحبيبات الرافضات للحب
مثل شماعة مالبسنا

مدهونة باغتراِب ما تبقى لزمٍن
صوت األمنيات في جذوِع الصبا

يتالشى ... حين ُتطبق الجفون
حقائب َرحيلها .. َساتر من رصاٍص

وعربات إنقاذ الجرحى
هي مواعيدنا ... يتلوها ُدخان الَفاجعة

ما كتبتُه في ثقِب الذاكرة
وما رسمته ُلسريِر العافية

َرحلّت .. الحب ..
أوراقنا المشتركة ..

بيت نأوي إلية كما يؤوي الُقنفذ
قميص بال أزرار.. وزفافا عادي جدا

مدينة تطعمنا ما تبقى في السوِق
ال تخبئ أسلحة في الرصيِف

ثرثرة ... في غرف ..سوداء .. حمراء
صورتها .. مزقها َعرق البصرة

حين ودعنا بعضنا
نسيُت َساعتها أنني عاشقا

وثرثرة األقسام .. محض خيال
الحرب حربا...

وُسذج حين كتبنا رسائل الغرام في الحرِب
بائسون ..عشاق القبور
زفافهم مقبرة جماعية

وساتر من رصاٍص
___________ قاس�م وداي الربيعي ____ بغداد 

2014 \
القراءة

قاس�م وداي الربيعي ش�اعر ولد في ميس�ان 
مدين�ة العم�ارة في الع�راق يحم�ل طيبة أهل 
الجنوب بكل ما تحتوي هذه العبارة من معاني 
منظورة وغير منظورة هو ش�اعر ولد ليكون 
شاعر كريم النفس لذلك تجده في شعره كريم 

ال يبخل بكلماته ومعانيه .
مه�ووس بالمدين�ة الى ح�د االفتت�ان ويكتب 
عنه�ا كأنه ل�م يعش يوما في الري�ف . ويكتب 
عن الريف كأنه ابن الطبيعة ولد مع أش�جارها 
وحقولها وارتوى من أنهارها غازل شمس�ها 
وهمس ف�ي أذن القم�ر ورس�م نجومها على 
أوراقه وعاش�ق نقي الفؤاد والسريرة وعندما 
يكتب كلمات الحب الى حبيبته فهو كغيمة من 
العواطف األش�واق تمطر في كل لحظة لتروي 

العاشقين 
والشاعر قاس�م متدفق بالحيوية محب للحياة 
والن�اس ب�اذال نفس�ه ومهجت�ه في س�بيلهم 

وش�عره يطاب�ق حيات�ه فه�و كلمات�ه ذاته�ا 
وكلماته هي هو كما كان وسيكون 

فها ه�و يكتب تاريخ الوطن و يس�طر ملحمة 
في قصيدته ثرثرة الُدخان

م�رت  لذكري�ات  رومانس�ية  لوح�ة  يرس�م   
كاألماني التي غادرتنا ومن ثم خلفها لوحة ال 
مرئية نحن نشعر بالريح وهي تعصف والموت 
يقط�ف ثماره ف�ي كل مكان المواعيد تس�قط 

م�ن ذاك�رة األي�ام والتوج�س من المس�تقبل 
الضوء يل�وح في األفق والعش�اق يتوس�دون 
الهواجس يرس�م لوحته بالكلمات فتشعر انك 
ف�ي القصيدة أقراء او ش�اهد ه�ذا المنظر في 

بداية القصيدة
صوت الليل الُمطبق

يمُسُك نوافذ بال ستائر
ُتشرُق الَشمس أمام خطواُتنا

في حقوِل الَعشب التي تنتظُر الَمغيب
فهاهو الصمت والسكون والهدوء مخيم على 
كل ش�يء كأنك تنظر اليه من نافذة ثم تش�رق 
الش�مس وتب�دأ الحرك�ة من خ�الل الخطوات 
و يب�داء النه�ار وتتف�ق الحي�اة وتتدفق معها 
الكلم�ات والص�ور وموس�يقى اللوح�ة التي 
تسمعها من خالل القصيدة صوت الحياة وهي 
تس�تفيق تغري�د البالبل مع ش�روق الش�مس 
زقزق�ة العصافير حركة األش�جار مع نس�يم 

الفجر  صوت الخطوات على العشب 
ث�م يب�داء التوج�س والخوف بص�وت مرعب 
يحول رومانسية البداية والحياة المتدفقة الى 
كابوس مزع�ج الزعيق او الصراخ الذي يرعب 
كل ش�يء األغصان والزه�ور الرقيقة القلوب 
العاش�قة والمواعيد تس�قط من ذاكرة الوقت 
او تؤج�ل الى زم�ن أخر ربما يأت�ي او ال يأتي  
وندخ�ل في حال�ت تأه�ب للدفاع ع�ن الحياة 
والحب والحبيبات وتبداء رحلة الذكريات انها 
ذكريات الصبا األمني�ات المعلقة على أغصان 
األم�ل القلوب الصغي�رة البيض�اء النقية التي 

تحلم بحياة أفضل 
وتب�داء المعرك�ة بكل قس�اوتها الخي�ر يدافع 
عن نفسه أمام الش�ر يحمي أرضه وحقوله و 
أش�جاره و أنه�اره وقبل كل ش�يء يدافع عن 
حبيبته هنا الشعار يعطيك فسه من التأمل كما 
منحك من قبل فاتساع اللوحة ساحة على طول 
الح�دود والمعرك�ة ضارية فهاه�و الرصاص 
ينهمر ويس�قط الش�هداء والجرحى في سبيل 

الوطن ويكون الزمن غريب وتتالشى األمنيات 
حين ُتطبق الجفون

الَزعيق القادم من الحدوِد
َثرثرُتها .. ُتخيف الُغصن

أسماء الحبيبات الرافضات للحب
مثل شماعة مالبسنا

مدهونة باغتراِب ما تبقى لزمٍن
صوت األمنيات في جذوِع الصبا

يتالشى ... حين ُتطبق الجفون
حقائب َرحيلها .. َساتر من رصاٍص

وعربات إنقاذ الجرحى
وتتوال�ى الص�ور واللوحات كأن�ك في معركة 
حقيق�ة و وس�ط خضمه�ا يب�داء نس�يان كل 
ش�يء اال الوطن فه�و الحب األكب�ر فاذا ضاع 
الوطن ضاع كل ش�ي المعركة مس�تمر ويجب 
ان ننتصر فالش�اعر ينطقها وبكل قوة الحرب 

حربا
نسيُت َساعتها أنني عاشقا

وثرثرة األقسام .. محض خيال
الحرب حربا...

وينسى الش�اعر األش�واق و نظرات العيون و 
القبل و األش�واق ويصب�ح كل األحبة لديه هم 

الوطن و يذوب الشاعر حبا في الوطن 
الشاعر قاسم وداي بقصيدته هذه يفتح الباب 
لكتابة القصيدة الملحمية فهو قادر بإمكاناته  
على كتابة الملحمة وهو كذلك يؤسس لطريقه 
خاصة به في الكتابة قد تغدو يوما مدرسة في 

الشعر

سجن قصيدة النثر

قراءة يف قصيدة ثرثرة الُدخان للشاعر قاسم وداي الربيعي

 
 

في إط�ار الس�ياق الثقاف�ي والتاريخي 
الحداث�ة  بع�د  الحداث�ة وم�ا  لمجتم�ع 
ف�ي الغ�رب ظه�رت النظري�ات األدبية 
والنقدي�ة، الت�ي دعت إلى فص�ل النص 
عن منتج�ه واغتيال المؤل�ف، وبالتالي 
الفصل بي�ن األفكار والقيم التي يقدمها 
العمل األدبي وس�لوك صاحبه باعتباره 
يق�ع خ�ارج اهتم�ام ال�درس النق�دي. 
لقد س�اهمت هذه النظري�ات والمواقف 
ف�ي تحوي�ل األدب إل�ى س�لعة، وإلغاء 
المس�ؤولية األخالقي�ة عم�ا يقول�ه أو 
يطرح�ه م�ن قضاي�ا الواق�ع والحي�اة 

واإلنسان المطروحة.
يمكن فهم أسباب ظهور هذه النظريات 
والدع�وات ف�ي مجتمع�ات االس�تهالك 
وطغيان النزع�ات الفردية وقيم ما بعد 
الحداثة المتطرفة في نزعاتها الفكرية، 
لك�ن م�ا ال يمك�ن فهمه ه�و تبني هذه 
األطروحات والمفاهي�م في مجتمعات 

مازال�ت تتلم�س طريقها نح�و الحداثة 
بصعوبة بالغة؟

ال أحد يس�تطيع أن ينكر حالة المثاقفة 
التي فرضتها الفضاءات المفتوحة لعالم 

الي�وم، لكن ال أح�د يمكن�ه بالمقابل أن 
ينتزع تلك النظريات من سياقها الثقافي 
واالجتماع�ي والروح�ي ويتعامل فيها 
مع واقع يختلف في أولوياته وتحدياته 
وعالقات�ه وطبيعة ثقافت�ه، وإال تحول 
مثل هذا الس�لوك إلى نوع من ممارس�ة 
اإلكراه أو في أحس�ن األح�وال محاولة 
اس�تنبات زراعة غريبة في تربة ومناخ 

غير مالئمين لها تماما.
الكات�ب في الغ�رب يمكن�ه أن يتخذ من 
الكتاب�ة مهنة له إذا اس�تطاع أن يحقق 
ش�هرته، ف�ي حي�ن أن الكات�ب العربي 
ال يمكن�ه فعل ذلك حتى م�ع وجود تلك 
الش�هرة. والكات�ب الغرب�ي يعي�ش في 
مجتمعات مس�تقرة استطاعت أن تنجز 
مش�روع حداثتها وما بعد حداثتها، في 
حي�ن أن الكات�ب العرب�ي م�ازال يعيش 
في مجتمعات لم تس�تطع أن تنجز شيئا 
مهم�ا ألن عالقتها بالماض�ي والحاضر 
وه�ي  ملتبس�ة،  مازال�ت  والمس�تقبل 
تواجه من التحديات والمشاكل ما تعجز 
ع�ن إيجاد حل�ول ناجع�ة له، ألس�باب 

سياسية واجتماعية وثقافية.
ه�ذا الواق�ع بمخاضات�ه العس�يرة هو 
الذي يفرض على الكاتب أن يكون معنيا 
بقضايا اإلنسان والحياة من حوله طالما 
أنه جزء منه�ا يتأثر ويؤثر فيها، لذلك ال 
يمكن الفصل بين ما يكتبه وما يمارسه 
من س�لوك ويتخذه من مواقف ألن ثمة 
مس�ؤولية أخالقية ووطنية واجتماعية 

تجعله مسؤوال عما يفعله ويقوله.
ه�ذه المس�ؤولية تتج�اوز ف�ي معناها 
الكات�ب  كان  ال�ذي  االلت�زام  مفه�وم 
يتبناه�ا ويخض�ع لس�لطة مرجعيات�ه 
التي كانت  السياس�ية واأليديولوجي�ة، 
تقيده وتفرض عليه إط�ارا عاما تتحدد 

بموجبه مفاهيم هذا االلتزام وحدوده.
المفارق�ة أن المثق�ف ظ�ل يعان�ي من 
االزدواجية بين ما يطرحه ويقوله وبين 
ما يفعله في حياته اليومية، س�واء على 
المس�توى السياس�ي أو االجتماع�ي أو 
الفكري م�ا جعل صورت�ه وموقعه في 
المجتم�ع يتعرضان النتكاس�ة عليه أن 

يستعيد قيمتهما الغائبة من جديد.

فر��سات �أر�سطو٠٠٠ازدواجية
لم يعد يلزم يا ارسطو

أن أتكلم كي تراني

كل صوت اآلن

محض خدعة للتماهي

فهرس مرصع للغرائز

فخ للمعنى

كل صوت اآلن

حرث في الماء

كي نتسلل الى النص

نشي باالستعارات

ونقبض على الكاتب متلبسا

يا أرسطو هو النخب األخير

كي نصفق طويال للنشاز

ونمشي في جنازة المجاز

قبل أن يغمى على الكالم٠

آآآه ارسطو

من يستطيع اآلن أن يقنع سنجابا

أن النهر ينام وال يشخر

وال يحلم

من يستطيع اآلن أن يقنع الفراشات

بالدخول إلى القبو كي ال تموت

من الضوء

وإال كيف ندعي أن ما في الكأس ليس للكأس

وأن الالمعنى ال يبلغ سن الرشد؟
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المؤلف: ستيفن غراهام
عدد الصفحات: 551

الناشر: ش�ركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 
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يتضمن كت�اب “مدن تح�ت الحصار” تس�عة فصول، 
يتن�اول الفص�ل األول كي�ف ع�ادت الح�رب والعن�ف 
السياس�ي والتخي�ات العس�كرية واألمني�ة، الي�وم، 

لتدخل المدن من جديد.
ف�ي حين يبح�ث الفصل الثان�ي كيفية تعام�ل معاقل 
اليمين السياسي مع المدن المستهدفة التي تعتبر وفق 
نظ�رة اليمين األميركي معادية، م�ن منطلق أنها مدن 
خارجة ع�ن القانون تتطل�ب عنفا سياس�يا ومراقبة 

عسكرية.
أم�ا الفص�ل الثال�ث ففّصل المزاي�ا الخاص�ة للتنظيم 
المدني العس�كري الجديد والسمات الرئيسة للتقاطع 

العميق بين التنظيم المدني والعسكرة.
وتناولت الفصول الس�بعة تفعيل المراقبة على المدن 
المترامي�ة الس�يما عل�ى أط�راف المدن الرئيس�ة في 
محاولة لبس�ط الس�يطرة عليها، والت�ي يربط عبرها 
التخطيط المدني العسكري الجديد، بالحياة الحضرية 
في الغرب حيث تتكاثر الحدود وأنظمة المراقبة داخل 
نسيج الحياة الحضرية، وطموحات الجيش األميركي 
ف�ي حرب حضرية ومض�ادة للتمرد ترتكز على نش�ر 
رجال آليين مسلحين، ثم الصات بين التسلية، والتقليد 
والعنف اإلمبريالي وانتش�ار التكنولوجيا اإلسرائيلية 
وعقيدتها في الح�رب الحضرية واألمن والصات بين 

البنية التحتية الحضرية والعنف السياسي المعاصر.
وحف�ز مؤلف الكتاب غي�اب تحليات تبح�ث كيف أن 
اإلمبريالي�ة النامي�ة تس�عى إلى ربط خط�وط المدن 
داخل نواة العواصم لتجسير هوة المسافات بين المدن 

لتسهيل الوصول إليها.
وي�رى أن التنظي�م المدني العس�كري الجدي�د يتغذى 
بتج�ارب أس�اليب ف�ي االس�تهداف والتكنولوجيا في 
مناطق الحرب المستعمرة، مثل غزة أو بغداد. وتشكل 
للتكنولوجي�ا  العملي�ات تج�ارب عل�ى األرض  ه�ذه 

والتقنيات الحديثة.
ويش�رح المؤلف فكرة الحرب عند المذهب العسكري 
الجدي�د بأنه�ا من�اورة دائم�ة، ال حدود له�ا، تحرض 

الجي�وش العالي�ة -التكنولوجيا والعملي�ات األمنية- 
بالترافق مع قطاع خاص م�ن المتعاقدين الخارجيين 
والش�ركات العس�كرية طبق�ا لح�رب الجي�ل الرابع، 
وهي تس�تند إلى حروب غير تقليدية وتمردات عالمية 

وصراعات خفيفة تحرض جيوش الدول 
العالية الس�تخدام التكنولوجيا على 
مقاتلي�ن غي�ر ش�رعيين أو مدنيين 

معبئين.
واس�تنادا إل�ى ه�ذا المذه�ب، يش�ير 
األميركيي�ن  الق�ادة  أن  إل�ى  المؤل�ف 
بالعراق أكدوا ضرورة تنس�يق )ساحة 
المعركة( الكامل�ة للمدينة، أي معالجة 
البنية التحتية المدنية واالقتصاد المنهار 
و)التطبي�ق المراقب للعنف( في محاولة 
لف�رض األم�ن ف�ي المدين�ة، الفلوج�ة 

نموذجا.
وفي معرض إش�ارته إل�ى المصاعب التي 
واجه�ت االحتال األميركي للع�راق، يؤكد 
المؤلف أن الجيش األميركي وجد اس�تحالة 
شديدة في التفريق بين المقاومين والمدنيين 
ألن�ه كان يجهل لغة األمكن�ة التي كان يقاتل 
فيها ولثقافته�ا، إذ تعارضت هندس�ة المدن 
العراقي�ة الثاثية األبعاد المعق�دة مع أنظمة 
االستش�عار ع�ن بعد والش�بكات الت�ي تهدف 

لخلق معرفة عسكرية ومعارك واضحة.
وينق�ل المؤلف ع�ن الجن�رال كارلو سانش�يز 
القائد األعلى للق�وات األميركية بالعراق، مطلع 
عام 2004 قوله: إذا فش�لنا في العراق فستكون 
ساحة المعركة التالية بشوارع أميركا في معرض 
وصفه لشدة المقاومة العراقية ضد قواته بالمدن 

العراقية ومخاطر فشل قواته بالعراق.
وكرر ب�ول بريمر )الرئيس األعل�ى للقيادة المدنية 
األميركية بالع�راق بعد احتاله( القول: من األفضل 
محارب�ة اإلرهابيي�ن هن�ا )ف�ي الع�راق( ب�دال من 

نيويورك.
ويشبه غراهام المدينة بالقلعة تستند إلى منطقتين: 
منطق�ة م�ن حقيقة مادي�ة )جدران وأس�وار( فضا 
عن منطقة يفت�رض أنها واقعية معنية بالتحركات أو 

تدفق المعلومات واالستخبارات. 
وكجزء م�ن )التدمير الخ�اق( الجذري ال�ذي أحدثته 
حرب العراق، يقول مؤلف كتاب “مدن تحت الحصار”: 

كان يفت�رض أن يب�رز نم�وذج جديد م�ن المدن تحت 
األنق�اض تحفل ببن�ى تحتي�ة أمني�ة، ترتكز على 

الهوية  تحديد  إستراتيجيات 

تس�مح 
بعودة المواطنين.

فمن�ذ عام 2004، اس�تعملت هذه األدوات في مس�رح 

العمليات بالعراق وأفغانس�تان م�ن أجل الحفاظ على 
قاع�دة بيانات ع�ن )المتمردي�ن ( منذ أبريل/نيس�ان 
2007 تدفق�ت التكنولوجيات البيومترية بالتوازي مع 
محاولة اعتماد بغداد كأرخبيل يش�مل عش�رة جيوب، 
تحوطها على نمط فلسطين جدران مضادة لانفجار، 
ونظمت على أسس عرقية أو طائفية، ال يمكن الولوج 
إليه�ا إال من خ�ال نقاط م�رور مراقب�ة بيومتريا أو 
عس�كريا، لك�ن فاعلي�ة التقني�ات البيومترية -حتى 
باللغ�ة العس�كرية- موض�ع ش�ك كبي�ر ألن الحرب 

شوهت جسديا العراقيين.
ويش�ير المؤلف إل�ى أنه عايش الع�راق المحتل عن 
ق�رب وعلى األرض عام�ي 2003 و2004، ويمكنه 
القول: لقد تحطمت مركبة رمسفيلد )وزير الدفاع 
األميركي األسبق( الفضائية الحالمة في هبوطها 
بالصح�راء، ف�ي إش�ارة إل�ى فش�ل المش�روع 

األميركي بالعراق.
ويس�لط المؤل�ف الض�وء عل�ى لج�وء القوات 
األميركي�ة إل�ى بناء م�دن عبر العالم مش�ابهة 
للمدن والبيئات التي تنشط وتوجد على أطراف 
الم�دن وبالمناط�ق الريفي�ة، تترك�ز إم�ا في 
قواعد عسكرية أميركية، وفي أراضي تدريب 
بالوالي�ات المتحدة الس�يما مدينة ش�يكاغو 
أو ف�ي صح�ارى الكوي�ت وصح�راء األنبار 
وصح�راء النق�ب بإس�رائيل ش�بيهة بمدن 
المقاوم�ة العراقي�ة التي كان�ت توجد فيها 

قوات االحتال األميركي.
وتقع أه�م مدينة للتدريب -طبق ما يذكره 
غراه�ام- ف�ي )ف�ورت نوك�س( كنتاكي 
عل�ى  زاس�مان(  )قري�ة  ش�يدت  حي�ث 
مس�احة ثاثي�ن فدانا بكلف�ة 13 مليون 
دوالر للعملي�ات العس�كرية بالمناط�ق 

الحضرية.
م�ن  المئ�ات  الموق�ع  ويس�توعب 
الذي�ن  “المتمردي�ن”  أدوار  م�ؤدي 
ويتس�لحون  الكوفي�ات  يعتم�رون 
بقذائف صاروخية الدف�ع، كذلك ألف 
وخمسمائة فرد من الطاقم العسكري 
األميرك�ي بالترافق مع دباباتهم وحامات الجند 
والمروحيات.وتحتوي هذه المدن -كما يذكر غراهام- 
على ساحات لرمي الخردة ومساجد ومقابر ومحطات 
وق�ود ومجاري ص�رف صح�ي ومحط�ات كهربائية 

وس�كك حديدي�ة وجس�ور، وه�ي مجه�زة بمحطات 
إذاعية وتلفزيونية تبث بالعبرية والعربية والروس�ية، 
فقد بني عالم ثالث من األحياء الفقيرة الظاهرية قرب 

السكة الحديد وبشكل يحاكي بيئة حرب مدمرة.
وأش�ار المؤلف إلى التكامل بي�ن المجمعات الصناعية 
واألمنية والمجمعات الصناعية العس�كرية إلس�رائيل 
والوالي�ات المتح�دة، إل�ى ح�د أصبحت ككي�ان واحد 

ومتنوع وعابر للحدود الوطنية. 
وفي مع�رض وصفه لعقيدة )الصدم�ة والرعب( قال 
المؤل�ف إنها ش�كلت بالهجوم األميرك�ي على العراق 
عام 2003 تمددا مفرطا لش�ل المجتمع كله في شكل 
س�ريع وتام لتنتاب سكان المناطق الحضرية صدمات 
نفس�ية توازي ما يس�ببه هجوم ن�ووي )توقيف البلد 
ع�ن العم�ل( األم�ر الذي يش�ير إل�ى أن تدمي�را ماديا 
للبنية التحتية والس�يطرة عليها س�يحدث مما يحقق 
صدمة عل�ى الصعيد الوطني تش�به األث�ر الذي خلفه 
ل�دى اليابانيين إلقاء القنابل النووية على هيروش�يما 

وناغازاكي.
ويوض�ح أنه لي�س غريب�ا أن تؤدي هجم�ة )الصدمة 
والرع�ب( الثانية واألكثر وحش�ية من القصف الجوي 
الت�ي تعرض لها العراق عام 2003 -الذي خضع طوال 
12 عام�ا إلفق�ار منهجي بس�بب الحص�ار والقصف 
المس�تمر - إلى ن�زع التحديث تماما ع�ن حياة العراق 
الحضرية اليومية على الرغم من عدم استهداف نقاط 
التقاطع الرئيس�ية بالبنية التحتية المركزية في شكل 

كثيف كما كان يحدث عام 1991.
ويقترح المؤلف لمواجهة هذه التحديات حلوال، أولها: 
أال تبق�ى س�يطرة الدول�ة وحيطتها بعد الي�وم أمرين 

مغضوبا عليهما.
 ويتطلب ذلك التحس�ين م�ن البنية التحتي�ة المنظمة 
واإلس�كان والتنظي�م المدن�ي ضمن مفه�وم انبعاث 
سياس�ة الدولة المنظمة لتتناسب مع سياقات تسارع 

خطى العولمة.
ثاني�ا: إزالة االقتص�اد الليبرالي الجدي�د كاما، وثالثا: 
إع�ادة توزي�ع تدريجي�ة، وعدال�ة اجتماعي�ة وبيئية 
وسياس�ة في التنوع إيجابي�ة، ومفهوم في االختاف 

يقاوم بشدة إمكان تبديله.
ويخل�ص إل�ى القول: ما يج�ذب دائما ف�ي الحرب هو 
أنه�ا -حتى مع الدمار والمجازر- يمكن أن تقدم لنا ما 
نتوق إليه طول الحياة، يمكن أن تعطينا هدفا ومعنى، 

وسببا لنحيا.
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ُيعتب�ر “وليام بلوم” أحد أهم الكت�اب األميركيين الذين يتبنون خطا 
مناهض�ا لسياس�ات باده اإلمبريالي�ة، ويعمل على كش�ف حقيقة 
الوجه القبيح للسياس�ة األميركية، وجرائ�م اإلدارات األميركية في 
العال�م عب�ر التاريخ، وله في هذا كتاب ش�هير اس�مه “قتل األمل”، 
سرد فيه قصة االنقابات والمذابح التي دبرتها المخابرات المركزية 
األميركي�ة ف�ي بق�اع مختلفة من العال�م، لمجرد ضم�ان المصالح 

األميركية فيها، وبقاء أنظمة حليفة هناك.
وفي كتابه الحالي “الديمقراطية أش�د الص�ادرات األميركية فتكا”، 
يس�تمر بلوم ف�ي تعرية السياس�ة األميركي�ة، ويوض�ح كيف أنها 
تس�تغل ش�عارات -مثل الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان- في تدمير 
المجتمع�ات األخرى من الداخل للحيلولة دون ظهور منافس�ين لها 

في الهيمنة الدولية.
بل�وم ترك منصب�ه وكي�ا للخارجي�ة األميركية عام 1967 بس�بب 
معارضته لحرب فيتنام، ويرى في كتابه هذا أن أحداث 11 سبتمبر/

أيل�ول 2001 كان�ت صدمة قوية للنظ�ام األميرك�ي، ولكنها دعمت 
“سياس�ات المؤام�رة” الت�ي تتبناها الوالي�ات المتح�دة -على حد 

تعبيره- من أجل تقسيم العالم وتفتيت قواه.
ويس�تدل على ذلك بنماذج مثل حاالت يوغس�افيا وليبيا وسياسات 
واش�نطن العام�ة في أمي�ركا الاتينية، وغير ذلك م�ن النماذج التي 

سردها في 25 مقاال مثلت متن كتابه المهم هذا.
ويس�تهل المؤل�ف كتابه -ملخصا الهدف من تأليف�ه- بالقول: “ظل 
أهم األهداف الجوهرية للسياس�ة الخارجية األميركية استدامة هو 
الحيلول�ة دون صع�ود أي مجتمع ق�د يصبح مث�اال صالحا لنموذج 

رأسمالي بديل، وكان هذا هو جوهر الحرب الباردة”.
ومثل كثير من القادة األقوياء -في الماضي والحاضر والمس�تقبل- 
يري�د المس�ؤولون األميركي�ون منا أن نص�دق أن السياس�ات التي 
ينتهجونه�ا ف�ي مس�عاهم للهيمنة هي م�ن أجل ش�عبهم ومعظم 

العالم، حتى إن لم تتضح “بركاتها” في الحال.
ويق�ول إن أكث�ر م�ا يس�تهوي ق�ادة الوالي�ات المتحدة ه�و إعادة 
صن�ع العالم ف�ي صورة أمي�ركا، بحيث تصبح عناص�ره الجوهرية 
ه�ي المش�اريع الح�رة والفرداني�ة، وم�ا يطلقون علي�ه مصطلح 
القي�م اليهودي�ة المس�يحية، وش�يء آخ�ر يطلق�ون علي�ه اس�م 

“الديمقراطية”.
ولنتخي�ل في هذا اإلط�ار إذن حجم الصدمة الت�ي مثلتها أحداث 11 
س�بتمبر، حي�ث يوضح بلوم ذل�ك بالقول: “نح�ن ال نتحدث هنا عن 

نوع الصدمة التي خبرها أمثالي وأمثالك في ذلك اليوم المصيري، بل 
صدمة إدراك أن ش�خصا ما تجرأ على إهان�ة اإلمبراطورية وتوجيه 
ضرب�ة لها! كان�ت صدمة أليم�ة للنظ�ام العصبي السياس�ي؛ حيث 
يفت�رض القادة األميركيون أن س�لطة الوالي�ات المتحدة األخاقية 

مثل قوتها العسكرية؛ مطلقة وال يمكن تحديها!”.
ويعبر رقميا عن واقع السياسات األميركية “الديمقراطية” في العالم، 

من�ذ فيق�ول: إن الوالي�ات المتح�دة قام�ت 
الح�رب العالمي�ة الثاني�ة، باإلطاح�ة 
أو بمحاول�ة اإلطاح�ة بم�ا يربو على 
كان�ت  أجنبي�ة،  حكوم�ة  خمس�ين 
غالبيتها منتخبة ديمقراطيا، وتدخلت 
بأكثر من أسلوب، من بينها التأثيرات 
السياسية في االنتخابات الديمقراطية 
في أكثر م�ن ثاثين بلدا، كما حاولت 
اغتي�ال أكث�ر م�ن خمس�ين زعيم�ا 
أجنبي�ا، وأمط�رت ش�عوب أكثر من 
ثاثين بل�دا بالقناب�ل، كذلك حاولت 
قم�ع حركات ش�عبية أو قومية في 

ثاثين بلدا.
    “ظ�ل أه�م األه�داف الجوهرية 
األميركي�ة  الخارجي�ة  للسياس�ة 
استدامة، هو الحيلولة دون صعود 
أي مجتمع قد يصبح مثاال صالحا 
لنموذج رأسمالي بديل، وكان هذا 

هو جوهر الحرب الباردة”
هذا هو رصي�د الواليات المتحدة 
ف�ي  الديمقراطي�ة  دع�م  م�ن 
العال�م. ومن نافلة القول التأكيد 
عل�ى أن الباعث الرئيس�ي لهذه 
النوعية من التدخات األميركية 
الفتاك�ة -كما يؤك�د بلوم- هو 
األميركي�ة  المصال�ح  حماي�ة 
المختلفة عب�ر العالم، وضمان 
ع�دم منازعتها زعام�ة العالم، 

والقضاء على أية دولة أو حكومة 
تحاول أن تغير من النظرة األميركية للسياسة العالمية.

األه�م من هذا المحتوى، هو كيف تنظر الواليات المتحدة لنفس�ها، 
وله�ذا ال�ذي تقوم ب�ه، وكيف تق�وم بتلقينه لآلخري�ن، وخصوصا 

األجيال الجديدة داخل الواليات المتحدة.
ولع�ل أكبر الجرائم التي يجب التنويه بها من ضمن قائمة بعش�رات 
الجرائ�م التي قامت الوالي�ات المتحدة بها في حق اإلنس�انية -كما 
يؤكد بلوم- هي تلك التي تمت بحق محمد مصدق في إيران، في مطلع 

الخمسينيات، وأحمد سوكارنو، في إندونيسيا في الستينيات.
ففي األولى، أسقطت الواليات المتحدة تجربة ديمقراطية متكاملة، 
مثله�ا مث�ل تجربة س�لفادور ألليندي في تش�يلي ال�ذي كررت معه 
واش�نطن ذلك، بعد مصدق بعش�رين عاما، وكاهما مع س�وكارنو 
“عوقب” أميركيا، بسبب س�عيه المتاك قرار باده السياسي، وفي 
حال�ة س�وكارنو وأللين�دي، كان الثم�ن مئات اآلالف م�ن الضحايا، 
بعضهم لم ُيعرف مصيره إلى اآلن، بعد اختفائهم على أيدي الشرطة 
الس�رية الت�ي س�اعدت المخاب�رات 
المركزي�ة األميركية 
لدعم  تأسيس�ها  في 
نظام سوهارتو بديل 
ونظ�ام  س�وكارنو، 
بدي�ل  بينوش�يه، 

ألليندي.
ال يقف الكتاب عند هذه 
النماذج فحس�ب؛ إنما 
يتوسع فيتناول حاالت 
بعد  تأسست  معاصرة، 
كتابات بلوم الس�ابقة، 
الذي يبدو أنه يعمل على 
للجرائم  أرشيفه  تحديث 
األميركية  واالنته�اكات 
عام�ا بعد ع�ام؛ فيتناول 
بوش  ج�ورج  سياس�ات 
االبن، والجرائم التي تمت 
والعراق،  أفغانس�تان  في 
بع�د أح�داث 11 س�بتمبر 
بزع�م مكافح�ة اإلرهاب، 
وكي�ف س�قط ف�ي العراق 
ما يقرب من مليون ضحية 
بأيدي األميركيين أو بسبب 
األوض�اع السياس�ية الت�ي 
المتحدة  الوالي�ات  خلقته�ا 
والغ�زو األميرك�ي للع�راق، 

في هذا البلد.
كما يثبت بلوم كذب الواليات 
المتح�دة ف�ي ما تزعم من أنها تتدخل في العالم عس�كريا في بعض 
األزمات من أجل حقوق اإلنس�ان واالنتص�ار للديمقراطية، فبجانب 
إطاح�ة أميركا مباش�رة بحكومات وأنظمة منتخب�ة؛ فإن الواليات 
المتح�دة ال تصدق في ما تقول في حاالت مثل البوس�نة والهرس�ك 
وكوس�وفا وأزمات يوغوس�افيا السابقة بش�كل عام؛ حيث يشير 
إل�ى أن التدخ�ل السياس�ي والعس�كري األميركي في التس�عينيات 

ومطل�ع األلفية الجديدة ف�ي هذه المنطقة أدى إل�ى تفاقم األزمات 
ال معالجته�ا، وأن مش�كلة نازح�ي كوس�وفا قد ب�دأت بعد القصف 

األميركي األطلنطي للقوات اليوغسافية ال قبله!
وال يستثني بلوم الربيع العربي، حيث أعطى مثاال على إجرام أميركا 
ف�ي تدخاتها الخارجية، عندما س�اعدت في إس�قاط نظ�ام العقيد 
الليب�ي معمر القذافي لتصفية خاف�ات وخصومات قديمة معه، ثم 

تركت البلد بعد ذلك للفوضى.
    “أش�ار بلوم إل�ى أن اإلعام ونظام التعليم ف�ي الواليات المتحدة 
يؤس�س األجيال الجدي�دة والمجتمع كله على أس�اس مجموعة من 
الثواب�ت المتعلقة بالنظرة إلى “أميركا”، أو ما يس�ميه باألس�اطير 

المؤسسة للسياسة األميركية”
وقال: إن الواليات المتحدة في حالة ليبيا، وغيرها، تلجأ إلى تسويق 
معلوم�ات غير صحيح�ة عن خصومها هناك، كم�ا فعلت مع صدام 
حس�ين قبل غ�زو العراق ف�ي ربيع الع�ام 2003، ثم ع�ادت وقالت 
إن معلوماتها عن مس�اعيه المتاك أس�لحة دمار ش�امل كانت غير 

صحيحة.
يفس�ر بلوم ه�ذا الس�لوك الخارجي للوالي�ات المتح�دة، من خال 
إطالة على المنظومة التي يتم من خالها تربية المجتمع األميركي، 
وتأسيس�ه وتلقينه القيم األساس�ية التي تريدها الصفوة المهيمنة 
على اإلمبراطوري�ة األميركية، وهي صفوة مكونة من المجموعات 
المتحكمة في صناعات النفط والس�اح وصناعة الترفيه وأصحاب 
رؤوس األم�وال الكبرى، بجانب الساس�ة المؤدلجي�ن المنتمين إلى 

األصولية البروتوستانتية.
وه�و أم�ر ال يختل�ف فيه -بحس�ب المؤل�ف- أن يكون م�ن الحزب 
الجمه�وري أو الديمقراط�ي، فم�ا ج�رى ويجري على ي�د الواليات 
المتحدة، تم في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء.

وأش�ار بل�وم إلى أن اإلع�ام ونظام التعلي�م في الوالي�ات المتحدة 
يؤس�س األجيال الجدي�دة والمجتمع كله على أس�اس مجموعة من 
الثواب�ت المتعلقة بالنظرة إلى “أميركا”، أو ما يس�ميه باألس�اطير 
المؤسس�ة للسياس�ة األميركي�ة، وعل�ى رأس�ها نظري�ة التف�وق 
األميركي، والرس�الة “األخاقية” للواليات المتحدة في العالم، وأنه 

ال يجوز بالمطلق المساس بالمصالح األميركية.
كم�ا ينتقد بل�وم في اإلطار النمط الرأس�مالي المتوحش -بحس�ب 
توصيف�ه- الذي تدافع عنه الواليات المتحدة، وتحاول تس�ويقه في 
العالم، باعتباره قائما على أس�اس االس�تهاك الش�ِره، واإلثراء غير 
المحدود الذي يتم في كثير من األحيان دون تقديم أية خدمات نافعة 

للمجتمع.
ه�ذه هي الوالي�ات المتح�دة كم�ا يراها أهله�ا، ولئن كان�ت هناك 
مش�كلة حقيقية تواجه المجتمعات اإلنسانية -والعربية من بينها- 
كما يقول بلوم؛ فهي تكمن في عدم دراس�ة النموذج األميركي كما 
ينبغ�ي، وبالتال�ي محاولة تقلي�ده، بينما كل ما يق�ود إليه ذلك، هو 

المزيد من التبعية للواليات المتحدة!

الديمقراطية أشد الصادرات األمريكية فتكًا

“ليس����ت المدينة مجرد موقع، وإنما هي الوس����ط الرئيس����ي للحرب، وس����ط مرن شبه س����ائل ال يتوقف بل يتدفق أبدا”. بهذا الوصف 
الدقيق لألهمية اإلستراتيجية للمدينة حاول مؤلف كتاب “مدن تحت الحصار” ستيفن غراهام أن يبرز أسباب حصار المدن وفقا 
للمنظورين األميركي واإلسرائيلي وكيفية تعاملهما مع بؤر مقاومة االحتالل في العراق وفلسطين وغيرهما، لتطويعها لتصبح في 

مرمى النيران وصوال إلى عسكرة الحياة الحضرية باعتبارها ساحات صراع محتملة. 

عرض/ أحمد صبري

عرض/ أحمد التالوي



   

 - رغم أن الس�يد أحمد علي اختار وظيفته عن قناعة، 
ويشعر بحب وسعادة أثناء إنجازه لعمله، إال أن مزاجه 
في أحيان كثيرة ينقلب ويتعكر فيفقد الرغبة في اإلنجاز، 

ويعرض عنه رغم استعداداته للقيام 
بأي عمل آخر.ويضيف أن هذه الحالة 
ق�د تالزمه يوما أو يومي�ن بدون أن 
يعرف الس�بب، إلى أن تزول فيرجع 
إلى طبيعته، ويعاود اإلنجاز كعادته، 
مبيناً أن أكثر ما يساعده على تخطي 
ه�ذه األزمة النفس�ية مدي�ره الذي 
يتفهم حالته، ويقدر ظرفه النفسي، 
وحاجته إل�ى قدر من الراحة أحياناً.

حال الموظفة نهال عبدالله ال يختلف 
كثيرا عن حال أحمد، فهي تذهب إلى 
عمله�ا دائماً وهي مفعمة بالحيوية 
والنش�اط، وبالرغب�ة ف�ي اإلنجاز، 
إال أنه�ا كثيرا ما تتع�رض لمعوقات 
في عمله�ا تجعلها غير ق�ادرة على 
االس�تمرار ف�ي اإلنج�از، فتتراجع 
رغبته�ا ف�ي العم�ل، خصوص�اً إذا 

شعرت بعدم التقدير، أو حين تنجز ويحصل غيرها على 
الترقي�ة واالهتمام.وتضي�ف أن ذلك ه�و أكثر ما يكدر 
مزاجها في العمل، ويجعلها غير راغبة في إنجاز عملها، 
ويثبط همتها، لكنها سرعان ما تتجاوز أزمتها النفسية 
وتعود إلى طبيعة عملها التي اعتادت عليها.وتشير إلى 
أن حب العمل، والرغبة في اإلنجاز، ش�يئان ال يستغني 
عنهما أي شخص ُمحّب للعمل، فهما يسريان كالدم في 

عروق�ه، مهما صادفته من معوق�ات وإحباطات.وفي 
ذلك، يرى االستشاري النفسي التربوي، د.موسى مطر، 
أن العمل واإلنجاز يخضعان لكثير من المعايير، أهمها 
التنش�ئة والبيئة التي نش�أ فيها الش�خص، ف�إذا كان 
لديه بناء نفس�ي وقيمي صحيح، يكون إنجازه طبيعيا 
وتلقائي�ا ومتواص�ال، ألن مس�ألة 
اإلنج�از عن�ده مرتبط�ة بطبيع�ة 
الحي�اة واس�تمرارها.لكن هنال�ك، 
كما يقول، على العكس من يمارس 
العمل عل�ى مضض، فيصبح العمل 
آخ�ر أولوياته، كأن يق�وم موظف 
بعمل كل ش�يء إال العم�ل المكلف 
ب�ه، ظن�ا من�ه أن الوظيف�ة مجرد 
وس�يلة يجني منها راتبا، وليس�ت 
مس�ؤولية حياتية يجب أن يؤديها 
بأمانة وحب ووعي وإخالص، ألنها 
هي الت�ي تمنحه قيمته كش�خص 
واع بمسؤوليته في الحياة.ويشير 
مطر إلى أن اإلنس�ان يك�ون أحياناً 
ُمنجزا بطبيعت�ه، وُمحبا لعمله، إال 
أن مزاجه يتقلب ف�ي بعض األيام، 
بس�بب عدم رض�اه الوظيفي، ألنه 
ال يجد مقاب�ال ما يبذله من جهٍد وتف�اٍن في العمل، ما 
يستحقه من تقدير وتثمين، فيصيبه اإلحباط والتراخي 
الل�ذان يجعالنه يتأخر ف�ي اإلنجاز.ويلفت مطر إلى أن 
الرضا الوظيفي في العمل مهّم جداً في رفع المعنويات 
النفس�ية للموظف، وإعطائ�ه دفع�ة لألمام.ويرى أن 
اإلنسان المنجز شخص متفائل ومثالي ومحب للعمل، 
ويش�عر بالرغب�ة في خدمة الن�اس، الفتاً إل�ى أن هذه 

الت�ي  الصف�ات ه�ي 
الموظ�ف  تحف�ز 

األداء،  عل�ى 
ال  ولذل�ك 

يمك�ن أن 
ن  يك�و

الموظف 
منجزا إال إذا 

وجد ما يحفزه 
ذلك،  ويقدره.وف�ي 

االختصاص�ي  يق�ول 
االجتماعي، د.حس�ين خزاعي، 

إن م�ن الصفات المطلوب�ة في أي مدير 
تحلّيه بقدر كبير من الصبر والكفاءة، ومن القدرة 

على التعامل مع األزمات والمواقف والمش�كالت التي 
قد تح�دث داخل المؤسس�ة.ويرى الخزاع�ي أن األهم 
هو تهيئة األجواء النفسية المالئمة للعمل، مع مراعاة 
أن ل�كل عمل صعوباته وخصوصيات�ه ومعوقاته التي 
تنعكس على أداء العامل، فتؤثر على نفس�يته، وتؤدي 
إل�ى ش�عوره بالملل، وربم�ا إلى ش�عوره باإلحباط أو 
الخيبة أيضا، وهو ما يؤدي إلى تراجع أدائه، ولذا وجب 
اهتمام المس�ؤول بهذه النواحي لتج�اوز هذه العثرات 
المهنية، وتحفيز العامل أو الموظف على االستمرار في 
اإلنجاز.فال يجوز أن يغفل المسؤولون صعوبات العمل، 
وانعكاساتها على العمال في بيئة العمل، مبينا أن تأثير 
هذه الطوارئ والعوارض المهنية وتأثيرها على أمزجة 
العاملين تعد أمرا طبيعيا، ولذا يجب على المسؤوليين أن 
ال ُيحّملوا العّمال المسؤولية الكاملة عنها، وأال يتخذوا 
إج�راءات مجحفة في حقهم.ويش�ير الخزاعي إلى أن 
اإلنس�ان بطبيعته متقل�ب المزاج، بس�بب ما يتعرض 
له من منغصات أحيانا بس�بب العمل، أو بسبب ظروف 

الحياة 
ال  الت�ي 

ح�ال  عل�ى  تس�تقر 
واحد. ولذلك يرى الخزاعي 

يتحل�ى  أن  المدي�ر  عل�ى  أن 
بالمه�ارات االجتماعي�ة، وليس 

فق�ط المه�ارات اإلدارية وحدها، 
وأن يكون مديرا مرنا يتغاضى عن 
بع�ض األمور، وأال يق�ف عندها إال 
بالقدر المنطقي المعقول، وأن يملك 
مهارات تعديل السلوك، والكشف عن 
دوافعه لعالج الخلل فيه، حتى يثبت 
قدرته عل�ى اإلدارة الناجحة التي ال 
تثبط هّمة الموظفين، بل تحفزهم 
عل�ى اإلنج�از وتطويره بم�ا يخدم 
مصال�ح القائمين على المؤسس�ة 

والعاملين فيها على السواء.

ال يجوز أن يغفل 
المسؤولون 

صعوبات العمل 
وانعكاساتها على 

العمال في بيئة 
العمل

اقتناء »املوبايالت« احلديثة من جماراة املوضة اىل هوس التغيري

 ش�عرت السيدة هبة علي بالحزن على حال زميلتها التي 
ج�اءت تطلب منه�ا مبلغا من المال بس�بب وقوعها في 
ضي�ق م�ادي، فقامت بإعطائه�ا المبلغ، وه�و ما كانت 

تدخره وال تملك غيره.
وق�د وعدتها صديقته�ا بأنها س�تعيد إليه�ا المبلغ بعد 
أسبوعين، وربما قبل ذلك. ومرت ثالثة شهور لكّن الزميلة 
ل�م ُتعد المبلغ إل�ى صاحبته، فاحتارت هبة واس�تغربت 
األم�ر، بل وذهل�ت حين علمت أن هذه الزميلة اس�تبدلت 

سيارتها بسيارة جديدة، وجاءت تتباهى بها إلى العمل.
تق�ول “كان�ت الم�رة األولى التي أش�عر فيه�ا بأنني قد 
اس�تغفلت، بع�د أن اس�تغلتني ه�ذه الزميلة. فلم أس�ئ 
الني�ة بها أبدا، لكن بعد أن استفس�رت م�ن باقي الزمالء 
ع�ن الموضوع عرف�ت أن هذا هو أس�لوبها مع الجميع، 
فه�ي معروفة بذلك، وأنه ال أح�د يعطيها، ألنها معروفة 

بنصبها”.وما أكثر الذين وقعوا في ما وقعت فيه هبة.
 

س�ميرة إبراهيم تش�تكي من زوجها الذي ال يكف أخوه 
األصغ�ر عن اس�تغالله، وأخ�ذ المال من�ه، وإعطائه في 
كل مرة، وعودا كاذبة برّدها إليه.تقول س�ميرة “شقيق 
زوج�ي الصغير تربى منذ صغره عل�ى الحصول على أي 
ش�يء يريده دون تع�ب أو جهد، وقد كب�رت تلك الصفة 
معه، حتى بعد أن تزوج وصار عنده أبناء. واألن يأتي إلى 
زوجي من حين آلخر ليخبره أنه في ضائقة مادية، وأنه 
ال يملك أي دينار في جيبه، فيحزن زوجي لحاله ويعطيه، 
لنتفاج�أ بعد حي�ت أنه أخذ األوالد وس�افر، أو جدد اثاث 
منزل�ه، أو أنف�ق ما أخذه ف�ي أم�ور ترفيهية”.وتضيف 
“المش�كلة أّن وْضعن�ا المادي بالكاد يس�عفنا، وزوجي 
يقط�ع م�ن مص�روف البي�ت واألبن�اء ليعطي�ه ألخيه، 
ويساعده، لكن أخاه هذا ال يعيد إليه ما أخذه منه، وُنفاجأ 
بعد حين إنه يعيش هو وأبناؤه وزوجته في وضع أفضل 

منا بكثير، ولكن بفضل ما يأخذه من إخوته”.
وم�ا أكث�ر ه�ذه النم�اذج ف�ي المجتم�ع، فه�ي تعيش 
“السلبطة” والديون، واستغالل الناس، وتحقق رغباتها 
بأسهل وأبسط الطرق، دون االلتفات إلى القيم الدينية أو 

اإلنسانية التي تحكم هذا المجتمع.
وه�و م�ا ي�راه اختصاصي عل�م االجتم�اع، د.حس�ين 
محمود، ناتجا عن انتش�ار القيم الفردية التي تقوم على 
الممارسات غير الش�رعية المتفشية في أيامنا، وهو ما 
يندرج تحت باب “ثقافة الفهلوة”، أو المراوغة في سبيل 

تحقيق هدف غير شرعي وبوسائل مضللة.
وي�رى أن م�رّد ذل�ك ه�و أن منظوم�ة القي�م الضابطة 
لألف�راد في المجتمع، أي المس�موح ب�ه، والمنهي عنه، 
قد ضعفت، بعد تراجع الثقافة الدينية التي تحدد معايير 
الصدق، والتكافل، وتحث على السعي إلى العمل والكسب 

المشروع، عوضاً عن استغفال اآلخرين.
ولذل�ك ي�رى محم�ود أن المجتم�ع يقف أم�ام تحوالت 
جديدة ليس�ت جزءا من ثقافته كمجتمع عربي مس�لم، 
وه�ي التح�والت الت�ي تترجم آلية الس�وق الت�ي يمكن 
اختصاره�ا في عب�ارة “دعه يعمل أو يكس�ب بعيدا عن 
الشرع والش�رعية”. ومن هذه الحاالت حالة هناء سعيد 
التي تعرفت على مجموع�ة من األصحاب، فجاء أحدهم 
يطلب منها مبلغ�ا من المال، مدعيا أنه ُمحرج جداً منها، 

وال يعرف من أين يب�دأ الحديث في الموضوع، وأن طلبه 
ينتقص من كرامته.

لكن هيا كانت ذكية فطلبت منه أن يمهلها بعض الوقت، 
فسألت أصدقاءها عن أمره، وسرعان ما تبين لها بأن ما 
فعله هذا الش�خص معها فعله مرارا مع اآلخرون، حيث 
يأخ�ذ مبلغا من كل واح�د وال يرد من ش�يئا ألحد. وهو 
يستغل قدوم أي شخص جديد ال يعرف عنه شيئا ليطلب 
من�ه ما يري�د. حالة أخ�رى جعلت الموظ�ف جمال عبد 
الرحيم يأخذ قرارا قاطعا بع�دم إعطاء النقود كدين ألي 
أح�د، مبررا ذلك بقصة حصلت معه م�ع أحد زمالئه في 
العمل الذي كان يطلب منه النقود دائما بحجة أنه يريد أن 
يحضر مس�تلزمات البيت أو مرض أحد أوالده أو عائلته، 

وقصص خيالية يأتي في محاولة القناعه.
وما أثار سخط جمال هو معرفته الحقا من أحد األصدقاء 
أن ه�ذا الش�خص يطلب نقودا من الجميع ليش�تري بها 
مشروبات كحولية يتناولها بشكل يومي.. وهو ال يعطي 

أي اهتمام لعائلته وال ألبنائه.
ذل�ك األمر جعل جمال يلغي فك�رة ادانة النقود 

ألي شخص، النه يكد ويتعب ليل نهار وهو أولى وعائلته 
بهذه النقود.

ويذه�ب االحتصاصي النفس�ي والتربوي، د. س�عد عبد 
الرحمن، إل�ى القول بأن هؤالء األش�خاص اعتادوا على 
المكاس�ب الس�ريعة، وأنهم يعانون من عدم االستقرار 
النفس�ي، وال يمكنهم االعتماد على أنفسهم، ولذلك فهم 
يرون في مثل هذا الس�لوك أس�هل الط�رق للوصول إلى 
مبتغاه�م. فه�م متكلون عل�ى اآلخري�ن، ويبحثون عن 
الكس�ب الس�ريع، حتى صار هذا السلوك منهج حياتهم، 
وربما مهنة تتقمصها شخصياتهم، للوصول إلى غاياتهم 

المادية. 
ويش�ير عبد الرحمن إلى أن مثل هذه الصفة تتنش�ر بين 
األش�خاص الذي نش�ؤوا في بيئة غير سوية من الناحية 
االجتماعي�ة، ولذلك فف�ي ثقافة هؤالء أن هذا الس�لوك 
طبيعي، ألنه ناتج في الغالب عن إحباطات حياتية يكون 
هؤالء قد مروا بها في حياتهم فصار اس�تغالل اآلخرين 

جزءا من ثقافتهم.

مزاج املوظف 
يرتبط بمدى الرضا الوظيفي

»حمتالون« يعيشون عىل حساب غريهم
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يس�تذكر هاني حربي )27 عاما( كم مرة بدل هاتفه النقال خالل العام 
المنص�رم، ويج�د صعوب�ة في إحص�اء خس�ائره المالية ج�راء تغيير 

“موبايله” كلما نادته الموضة وأصداؤها لفعل ذلك.
يشير حربي إلى أنه كلما استحوذ هاتف نقال جديد على إعجابه، سارع 
إل�ى بيع “الخل�وي” الذي بحوزته بخس�ارة ال يأس�ف عليها، ويصرف 
م�ا يملك من الراتب، وأحيانا االقتراض، حتى يش�تري هاتفا نقاال يراه 
“مثاليا”، غير أنه س�رعان ما يبدله بآخر بعد فترة ليست بطويلة، رغم 

التزاماته النالية الكبيرة.
يقول حربي “تنشب خالفات متعددة مع والدي بسبب هذا األمر خصوصا 
مع نصحهما المستمر بضرورة التوفير ألولويات ومستلزمات أهم في 
الحي�اة مثل اإلقبال على الزواج، ما يدفعني أحيانا إلخفاء الموبايل عن 

ناظريهما حين شرائه”.
تح�رص فئة من الش�باب على مج�اراة الموض�ة في اقتن�اء “موبايل 
حديث”، فتراهم يترقبون أحدث أخباره يوما بيوم، يدققون بعناية في 
مواصفات�ه، يذهبون بعي�دا في البحث عن ميزات�ه في خضم العروض 
اإلعالني�ة البراق�ة، ويس�ألون عن�ه “المج�رب والخبير” ف�ي آن، فهو 
بنظرهم صاحب الكاريزما الفتاكة التي تس�تهويهم، فمنهم من يحمل 
عل�ى عاتقه أوزار اقتنائه وتغيي�ره، ليبقى هو “الموبايل” المدلل رفيق 

الجيب ومؤنس الوحدة.
بيد أن واقع الحال، قد يخرج عن إطار الهواية ومجاراة الموضة، فيصبح 
الهاوي “مصابا بالهوس” ليسلبه كل جديد في عالم “الموبايل” قدرته 
عل�ى كب�ح رغبته في عدم الش�راء، وهنا ق�د تدخل الحال�ة دائرة أكثر 

حساسية، حين يعمد الفرد لالقتراض لمجرد اقتناء الهاتف المحمول.
يص�ف الس�يد أب�و عم�اد ح�ب أبنائه المت�الك أجه�زة خلوي�ة جديدة 
ب�”الهوس” ويقول، إن ش�باب اليوم يلجأون إلى اقتناء هواتف خلوية 
حديث�ة مج�اراة لمتطلبات عصرهم الذي بات امت�الك تقنيات التواصل 

في�ه “أم�را ملح�ا”، معتب�را أن األمر ال يخل�و أحيانا من إش�باع “حب 
الظهور” والفوز في عملية التنافس بين األصدقاء في ش�راء الموبايل 

األحدث واألكثر تميزا في السوق.
أم�ا مراد ابراهي�م )24 عاما( ومن خالل تجربته م�ع أصدقائه، فيؤكد 
أن األم�ر يتحول غالبا إلى “عدوى” بين الش�باب، لمجرد الحصول على 
“تقدير وإعجاب” الزمالء، ويعزو ذلك إلى ش�عور بالنقص داخل الفرد 

يسعى إلخفائه على هذا النحو.

ويلف�ت إلى أن ش�باب الي�وم “ميالون بطبيعتهم أيضا إل�ى مواكبة كل 
جديد في عالم التقنيات الحديثة”، ويقول، “أشكر الله كثيرا أنني لست 

من مهووسي تبديل الموبايالت”.
تتحدث ريم ماجد )32 عاما( بكل ثقة عما يش�به “العرف” في عائلتها، 
إذ ال يمك�ن أن يطل العام الجديد دون تحديث الهواتف النقالة لدى أفراد 

العائلة.
ريم من أس�رة ميسورة الحال، تش�ير إلى مفارقة غريبة اعتادت عليها 

منذ س�نوات، فه�ي تمتل�ك هاتفين نقالي�ن، األول بمواصف�ات عادية 
تس�تخدمه في إجراء مكالماته�ا الخاصة، واآلخ�ر بمواصفات حديثة 

واستثنائية تستخدمه لتلقي االتصاالت.
أكرم سليم صاحب محالت الهواتف النقالة يقول “لدي عدد من الزبائن 
يبدلون هواتفهم النقالة خالل فترات زمنية قصيرة، وتتراوح أعمارهم 

تقريبا ما بين 20 و35 عاما”.
ويوضح أن هؤالء الزبائن يتش�اركون سمة باتت مألوفة بالنسبة إليه، 
ه�ي عدم االكت�راث للخس�ارة المالية الت�ي تنتج عادة م�ن فعل تبديل 

هوافتهم بأخرى أكثر حداثة.
وعن أس�باب التغيير، وفق مالحظته فإنها متعددة، ويتقدمها “الملل” 
من الجهاز الخلوي مدة م�ن اقتنائه، والبحث عن هواتف محمولة ذات 
خصائص وخيارات جديدة ومميزة وتتماشى مع الموضة، ال سيما في 
ظل موجة التح�ول من الهواتف المحمولة العادية إلى الهواتف الذكية، 

والتي تتصاعد بشكل ملحوظ.
يوض�ح االختصاصي النفس�ي د. خلي�ل العبيدي أن األم�ر يبدأ بمجرد 
اإلعجاب بالهاتف النق�ال، لناحية ميزاته وخيارات�ه وحداثته، ليتحول 
ه�ذا اإلعجاب إلى رغبة في اإلقتناء، وينقلب إش�باع الرغبة مع جريان 
الوق�ت إل�ى هواية.ويضيف، بي�د أن واق�ع الحال، قد يخ�رج عن إطار 
الهواية ومجاراة الموضة، فيصبح الهاوي مصابا بالهوس ليس�لبه كل 
جديد في عالم “الموبايل” قدرته على كبح رغبته في عدم الشراء، وهنا 
ق�د تدخل الحالة دائرة أكثر حساس�ية، حين يعمد الف�رد لالقتراض أو 
ربما للس�رقة، لمجرد اقتناء الهاتف النقال الذي يش�غل تفكيره إلى حد 

اإلتيان بتصرف غير مسؤول دون مراعاة واقعه المالي المتردي.
أم�ا تقليد اآلخري�ن، بحس�ب العبيدي، فيع�د عامال آخر يب�رر الهوس 
في ش�راء وتبديل الهواتف المحمولة، ال س�يما في أوساط المراهقين 
والش�باب، الذين يس�عون للتنافس مع أقرانهم في هذا المجال، ويعزز 
ذلك توفر الس�يولة الالزمة، خاصة إذا ما كان األهل ميس�ورين ماديا، 

واألبناء ال يقدرون قيمة األشياء.

المستقبل العراقي / ابراهيم جاسم مهدي 

المستقبل العراقي / هيفاء احمد

المستقبل العراقي / متابعة

نلف���ت نظ���ر القراء الكرام الى ان  اس���م حس���ن هادي س���قط 

س���هواعن التحقيق الذي حمل عن���وان )كيف لنا الحفاظ على 

إس���رار التحقيق���ات الصحفي���ة ( والمنش���ور بع���دد الجريدة 
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ف�ي الزي�ارة األولى للسيس�ي 
2013، كان  الع�ام  إل�ى موس�كو 
اله�دف الحصول على دع�م دولي 
واسع لإلطاحة بجماعة »اإلخوان 
المس�لمين« من السلطة، وتوجيه 
أن  أمي�ركا مفاده�ا  إل�ى  رس�الة 
القاه�رة بص�دد تنوي�ع عالقاتها 
الدولية. وبالطب�ع، بحث الجانبان 
وقتها ش�راء مصر لسالح روسي 
بقيمة ثالثة مليارات دوالر، تدفعها 
غي�ر  بش�كل  للتأثي�ر  الس�عودية 
مباش�ر في حس�ابات روسيا عبر 
صفقة السالح المصرية ولتوجيه 
رس�الة س�عودية إل�ى واش�نطن 
مفاده�ا االمتع�اض م�ن التقارب 
زي�ارة  اإليراني.ف�ي   � األميرك�ي 
السيس�ي األخيرة لموس�كو، كان 
الفت�ًا وجود ولي العه�د اإلماراتي 
محم�د بن زاي�د والعاه�ل األردني 
عبد الله بن الحس�ين في موس�كو 
أثن�اء الزيارة، ما يعني ثالثة أمور: 
أوله�ا أن التغّي�ر الذي ج�رى على 
رأس الس�لطة ف�ي الس�عودية أّثر 
على تكتي�كات الري�اض حيال كل 
م�ن موس�كو والقاه�رة، وثانيها 
أن التحال�ف المص�ري � اإلماراتي 
يتقدم ف�ي األهمية واألولوية على 
العالق�ات المصرية � الس�عودية، 
وثالثها أن تجّمع الدول الثالث مصر 
روس�يا  ف�ي  واألردن  واإلم�ارات 
يهدف إلى بحث األزمة الس�ورية، 
والري�اض  القاه�رة  رؤيت�ي  وأن 
لألزم�ة الس�ورية وطرائ�ق حلها 
تفترق�ان افتراقاً واضحاً. لذلك، لم 
تكن مصادفة أن تتقدم السعودية، 
الممتعضة م�ن المواقف المصرية 
بش�أن األزم�ة الس�ورية، بطل�ب 
مفاجئ إلى الجامعة العربية بإلغاء 
لقاء وزراء دف�اع وخارجية الدول 
األعضاء في جامعة الدول العربية 
إلقرار »القوة العربية المشتركة«، 
وال�ذي كان من المق�رر عقده في 
27 آب الحال�ي ف�ي أثن�اء زي�ارة 
السيسي لموس�كو. ومن المعلوم 
أن القاهرة تعّول على إنشاء »القوة 
كوس�يلة  المش�تركة«  العربي�ة 
لمكافح�ة اإلره�اب ف�ي المنطقة 
اإلقليمي�ة  ألدواره�ا  ورافع�ة 

المرتقبة. تتقاطع مصالح البلدين 
في عنصرين أساسين: األول أنهما 
يواجه�ان ع�دواً مش�تركاً ف�ي ما 
يخ�ص قضايا اإلره�اب والتطرف 
أو  األوس�ط  الش�رق  ف�ي  س�واء 
الشيش�ان، والثاني أنهم�ا يلعبان 
أدواراً إقليمية في الشرق األوسط 
بدرجة أقل مما يستحقان تاريخياً، 
ش�عباهما.  إلي�ه  يتطل�ع  ومم�ا 
ومع التس�ليم بأهمي�ة العنصرين 
ثالث�ة  تب�دو  أع�اله،  المذكوري�ن 
عناصر س�لبية أخ�رى تجمع بين 
البلدي�ن، أوله�ا أنهم�ا ال يمل�كان 
حدوداً جغرافية مباش�رة مع دول 
المش�رق العربي عل�ى العكس من 
تركي�ا وإيران مث�اًل، وثانيها أنهما 
يعاني�ان م�ن ضائق�ة اقتصادي�ة 
عل�ى  قدرتهم�ا  تكب�ح  نس�بية 
منافس�ة العبين آخري�ن، وثالثها 
أن غيابهم�ا عن الحض�ور الفعال 
في المنطقة خالل العقود األخيرة 
فتح منطقة الش�رق األوسط أمام 
العبين إقليميين ودوليين يمتلكون 

إمكانات اقتصادية ومالية واسعة، 
ويطمح�ون إلى تعبئة الفراغ الذي 
تركته القاهرة وموسكو خلفهما. 
تشكل العناصر الخمسة � اإليجابية 
والسلبية على حد سواء � األساس 
الموضوعي ال�ذي يحكم العالقات 
بي�ن مصر وروس�يا، ف�ي منطقة 
المشرق العربي التي شهدت نفوذاً 
تاريخياً لهما في السابق ال يضاهي 

بأي حال نفوذهما الراهن.
مقارع�ة  روس�يا  تري�د  ال 
الش�رق األوس�ط  واش�نطن ف�ي 
كس�احة حروب بالوكال�ة، لكنها 
س�معتها  وبن�اء  اس�تعادة  تري�د 
واش�نطن  ومقاس�مة  الدولي�ة 
نفوذه�ا في المنطق�ة. لذلك تفتح 
األزمة الس�ورية الممتّدة لسنوات 
نواف�ذ الف�رص واألخط�ار أم�ام 
روس�يا في آن واح�د. فمن ناحية 
تضمن المبادرات الروس�ية بشأن 
س�وريا تحس�ين صورة موس�كو 
الدولية وتقديم نفس�ها كوس�يط 
دولي ممّيز وش�ريك لواشنطن في 

الش�رق األوسط بتكاليف سياسية 
زهيدة. ومن ناحية أخرى، ال تبدو 
موس�كو ق�ادرة عل�ى التأثير في 
ملفات المنطق�ة األخرى بتأثيرها 
ذاته في س�وريا، ولذلك فمن شأن 
هزيمة النظام الس�وري عس�كرياً 
أن تطّي�ر هذه الورق�ة المهمة من 
يد موسكو. وبعد جلستين للحوار 
في جني�ف عام�ي 2012 و2014، 
استضافت روسيا جلستين للحوار 
الس�وري ف�ي كانون  التش�اوري 
الثاني ونيس�ان م�ن العام الجاري 
2015، حضرته�ا بع�ض فصائ�ل 
المعارض�ة والنظام الس�وري مع 
غياب »االئت�الف الوطني الموّحد« 
بس�بب ع�دم اش�تراط الجلس�ات 
رحيل بشار األسد عن السلطة، في 
انحياز روسي واضح ألحد طرفي 
الص�راع. ومع ما تداولته وس�ائل 
اإلعالم مؤخراً من إمداد عس�كري 
روس�ي إضاف�ي للق�وات الموالية 
للنظام السوري، يتوقع أن يستمر 
الموق�ف على األرض في س�وريا 

عل�ى حال�ه المتعادل نس�بياً حتى 
نهاية الع�ام على األق�ل، وبالتالي 
ترى موس�كو في األزمة السورية 
باب�اً الجت�راح المب�ادرات والبقاء 
على خش�بة المسرح الدولي طيلة 
ه�ذه الفت�رة. وم�ع ذل�ك، تفتق�ر 
المعن�وي  الغط�اء  إل�ى  روس�يا 
المطلوب كراعية للحّل في سوريا 
لس�ببين: أوالً موسكو ليست دولة 
عربية وال تملك األطر المؤسس�ية 
المنطق�ة  ف�ي  إرادته�ا  إلنف�اذ 
)الجامع�ة العربي�ة مث�اًل(. وثانياً 
روس�يا منحازة بوض�وح للنظام 
الس�وري وغير مقبولة من غالبية 
فصائل المعارضة. ال تملك مصر أي 
مصلحة في تقس�يم سوريا، وُيَعّد 
بقاء س�وريا موّحدة أولوية ثابتة 
من أولويات وثوابت األمن القومي 
المص�ري، على العك�س من الدول 
اإلقليمي�ة المنخرطة ف�ي الصراع 
السوري اآلن. ال يناسب مصر بأي 
حال تفتي�ت الجغرافيا الس�ورية، 
ألن س�وريا ه�ي مط�ّل مصر على 

المش�رق العربي تاريخياً، وتفاقم 
ذلك األمر بعد قي�ام دولة االحتالل 
اإلس�رائيلي الع�ام 1948، بس�بب 
انقطاع الخط الب�ري بين القاهرة 
ودمشق. ومن شأن تقسيم سوريا 
� ال قّدر الله � أن تفقد مصر المرتكز 
المحتمل�ة  ألدواره�ا  الجغراف�ي 
في المش�رق العرب�ي، فيكون مثل 
ذل�ك التقس�يم بمثاب�ة كارثة على 
مصر. تصلح هذه الحقيقة أساساً 
لوس�اطة مصرية بال  موضوعي�اً 
غرض تقس�يمي، على العكس من 
الالعبين المنخرطي�ن في الصراع 
عليها اآلن. ففي حين شكلت تركيا 
مؤخراً »منطقة عازلة« في شمال 
س�وريا وله�ا مطام�ع تاريخي�ة 
معلن�ة في حلب وش�مال البالد، ال 
تمانع الس�عودية في إعادة رس�م 
خرائ�ط المش�رق العرب�ي بحي�ث 
تمن�ع طهران م�ن الوص�ول برياً 
إلى بي�روت. وإذا الحظنا المقاالت 
أجزاء  المتعلقة بض�م  الس�عودية 
واس�عة من س�وريا والع�راق إلى 
الع�رش الهاش�مي األردن�ي خالل 
الفت�رة األخي�رة، لرأين�ا بوضوح 
ه�ذه الرغبة. أما إي�ران التي تدعم 
النظام السوري فيهّمها باألساس 
األبي�ض  البح�ر  إل�ى  الوص�ول 
المتوس�ط وتعبيد الطري�ق البري 
م�ن إي�ران عب�ر العراق وس�وريا 
إل�ى لبن�ان، وم�ا رواج مق�والت 
مث�ل »س�وريا المفيدة« لإلش�ارة 
إلى القبول بس�يطرة على الساحل 
السوري نزوالً إلى دمشق إال الدليل 
الواضح على ذل�ك. ومن مفارقات 
األق�دار أن ال�دول المنخرط�ة في 
»حل�ف بغ�داد« في الخمس�ينيات 
من القرن الماض�ي )تركيا وإيران 
والس�عودية(، ه�ي ذاته�ا ال�دول 
المنخرط�ة اآلن في الص�راع على 
األدوار.  س�وريا لك�ن م�ع تغّي�ر 
ومثلما واجهت مصر »حلف بغداد 
م�ن  الخمس�ينيات  ف�ي  القدي�م« 
الق�رن الماضي وأس�قطته فاتحة 
الطري�ق أم�ام أدواره�ا اإلقليمية 
»حل�ف  يع�د  العرب�ي،  بالمش�رق 
بغ�داد الجدي�د«، بصراع�ات دوله 
خصم�اً  مصالحه�ا،  وتناقض�ات 

شرس�اً لحلول متوازنة في سوريا 
وهن�ا  أراضيه�ا.  وح�دة  تضم�ن 
تقتض�ي الموضوعية مالحظة أنه 
التي  برغ�م األفضلي�ة األخالقي�ة 
تملكها مصر في األزمة الس�ورية 
مقارنة مع الالعبين اإلقليميين، إال 
أن قدرتها عل�ى التأثير في أطراف 
الص�راع الس�وري مح�دودة مالياً 
فقدرته�ا  وبالتال�ي  ولوجس�تياً، 
على اجت�راح مب�ادرات مس�تقلة 
الب�اب  ينفت�ح  أيض�اً.  مح�دودة 
 � مص�ري  تنس�يق  أم�ام  نظري�اً 
روس�ي بش�أن األزمة في سوريا، 
يؤم�ن نظري�اً مس�اندة متبادل�ة: 
مصر بالغط�اء العربي والمقبولية 
الص�راع  أط�راف  ل�دى  النس�بية 
الدولي  بالنفوذ  السوري، وروسيا 
وبعالقاته�ا المتمّيزة م�ع النظام 
تكب�ح  بالمقاب�ل،  دمش�ق.  ف�ي 
اعتب�ارات موضوعية أتين�ا عليها 
ذلك التنس�يق المصري � الروسي. 
تتلم�س القاهرة طريقه�ا للعودة 
إل�ى توازن�ات المنطق�ة ولكنه�ا 
تصط�دم بمروحة من التناقضات؛ 
فمن ناحية ت�روم القاهرة تطوير 
عالقاته�ا م�ع موس�كو كالع�ب 
دولي مهم، وفي الوقت نفسه عدم 
التفري�ط بعالقاتها مع واش�نطن 
حتى م�ع تراجع مس�تواها خالل 
الس�نوات الماضي�ة. وم�ن ناحية 
أخ�رى ترغ�ب مصر ف�ي الحفاظ 
عل�ى عالقاتها بالس�عودية كدولة 
مهمة ووازنة في المنطقة وكداعم 
مالي لنظامها، وفي الوقت نفس�ه 
تري�د هامش من�اورة خاص�اً بها 
ف�ي القضاي�ا اإلقليمي�ة � ومنه�ا 
األزمة السورية � ال يتقّيد برغبات 
كل  برغ�م  حصري�اً.  الس�عودية 
الصعوب�ات الموضوعية والكوابح 
القائمة، يبقى أم�ل كل المخلصين 
معلقاً بحل سياس�ي ألزمة سوريا 
يحفظ وح�دة أراضيها من ناحية، 
ويضمن للش�عب السوري الشقيق 
حّقه في حرية وكرامة يدفع ثمنها 
بدم�ه مرتين: واح�دة في مواجهة 
نظامه الباطش وثانية في مواجهة 
دول »حل�ف بغداد الجدي�د« متغّير 

األدوار على األرض السورية!

    د. نضير الخزرجي

تتف�اوت األفه�ام ف�ي التعاطي 
م�ع مصطلح )الحق�وق( المتداول 
في الكتاب�ات واألدبيات والمقاالت 
والدس�اتير، فكل من�ا يمر على هذا 
المصطلح المقدس، ولكن بالتأكيد 
ليس كل منا يدرك مدياته ومساحته 
ف�ي التطبيع عل�ى أرض الواقع، إال 
إذا تم التس�الم بين الناس مائة في 
المائة على فه�م معناه ومصداقه، 
وهذه حالة مثالية يصعب تحققها 
ف�ي عال�م اإلنس�ان ال�ذي يحب أن 
يأخ�ذ دون أن يعطي، وأن يس�تأثر 
بح�ق اآلخري�ن ال�ى جان�ب حق�ه 
دون وج�ه حق، م�ع ان�ه بفطرته 
الس�ليمة ي�درك حدود الح�ق الذي 
له والواج�ب الذي علي�ه، ويتلمس 
نقاط التماس م�ع حقوق اآلخرين 
الذي يش�اركونه الحياة من إنسان 

أو حيوان أو جماد.
وألن الحق�وق وإدراك معانيه�ا 
وقواعده�ا من المس�ائل المالزمة 
لحي�اة اإلنس�ان م�ن قب�ل والدته 
وم�ن بع�د وفاته، ف�إن الدس�اتير 
الس�ماوية واألرضية انعقدت كلها 
عل�ى توضيح هذه الحق�وق وبيان 
معالمها، وتفكيك شبكات الحقوق 
وخيوطها بما تجعلها قدر اإلمكان 
واضحة لكل إنس�ان الت�ي تحكمه 

تلك الدساتير.
والش�ك بمالزمة الحق للحرية، 
ف�ال يمك�ن إعم�ال الحق م�ن دون 
حري�ة وال إعم�ال الحري�ة من غير 
القدرة عل�ى ذلك، والقدرة هي بحد 
ذاتها ح�ق، ولذلك قد تب�دو الحرية 
والح�ق متطابقي�ن ف�ي آن واحد، 
على أن النظرة للعميقة لهما يظهر 
أن الحرية مقدم�ة على الحق، ألنه 
بتوف�ر الحري�ة يأخذ الح�ق مجراه 
فاسنش�اق  التحقي�ق،  عال�م  ف�ي 
اله�واء النق�ي في الحدائ�ق العامة 
على س�بيل المثال هو حق مشروع 
يتقاس�مه الناس، ولكن إذا تم منع 
اإلنس�ان ذاتي�ا بحج�زه أو عرضيا 

بوضع سياج حول الحديقة، فيظل 
الحق ممنوعاً من الصرف، ال ُيعرب 

إعجامه اال الحرية.
عل�ى  اإلنس�ان  يك�ون  وحت�ى 
بينة من حقوق�ه وحقوق اآلخرين 
ونقاط االلتقاء والتقاطع، يس�عى 
ثقاف�ة  إش�اعة  ال�ى  المش�رعون 
الحق�وق واحترامه�ا، وف�ي ه�ذا 
االتجاه صدر حديث�ًا )2015م( عن 
بيت العلم للنابهين في بيروت كتيب 
“شريعة الحقوق” للفقيه المحقق 
آية الله الشيخ محمد صادق محمد 
الكرباس�ي، وه�و ج�زء م�ن أل�ف 
شريعة في أبواب الحياة المختلفة، 
حيث ضم الكتيب نحو 160 مسألة 
ش�رعية رئيس�ة وفرعية، تناولها 
الفقيه الكرباسي بأسلوب جلي إلى 
جان�ب 35 تعليق�ة للفقي�ه آية الله 
الش�يخ حس�ن رضا الغدي�ري، مع 
مقدمة المعلق وتمهيد المؤلف، الى 
جان�ب كلمة الناش�ر الت�ي وضعت 
النق�اط على الحروف فيما يحتويه 
ه�ذا الكتي�ب ال�ذي ص�در ف�ي 56 

صفحة.
 

الحق والوجوب
ال ينفك االنسان بفطرته السليمة 
البح�ث ع�ن حقوق�ه المش�روعة 
ونيله�ا، ألن الح�ق كتعري�ف كم�ا 
يؤكد الفقيه الكرباسي: )هو األمر 
الذي يقتض�ي تنفيذه لصالح اآلخر 
أو لنفس�ه عل�ى س�بيل الوج�وب 
أو االس�تحباب( أو بتعبي�ر الفقيه 
الغديري في تعليقه على المس�ألة: 
)الح�ق ه�و األم�ر ال�ذي يقتض�ي 
الحياة،  اس�تيفاؤه، وتنفي�ذه ف�ي 
لنفس�ه أو آلخر(، وفي اإلصطالح 
الفقهي فإن: )الحق هو األمر الذي 
يرى الش�رع اقتضاء تنفيذه وجوباً 
أو اختي�اراً م�ن ب�اب األفضلي�ة أو 
الج�واز، مث�ل ح�ق الفس�خ وحق 

الشفعة وحق التأليف وهكذا(.
ويالح�ظ ف�ي التعري�ف وجود 
أم�ر واقتض�اء تنفي�ذه وجوب�اً أو 
اس�تحباباً وي�دور ه�ذا الح�ق في 

وأم�ا  وغي�ره،  اإلنس�ان  محي�ط 
متعلقات�ه فه�ي عن�د الكرباس�ي: 
)األعيان أو المنافع أو الممارسات 
أو االعتبارات(، فمن األعيان: )حق 
مالك العقار بالتصرف بأرضه يقّيد 
تصرفه بما ال ينافي حقوق جاره(، 
وم�ن المناف�ع: )ح�ق المس�تأِجر 
للبيت، فالمستأجر ُملَزم بالشروط 
الت�ي اتفق�ا عليه�ا(، وه�ذا الحق 
كم�ا يعل�ق الفقيه الغدي�ري: )غير 
قاب�ل لالنتقال إال ب�اإلذن أو برضى 
المال�ك(، ومن الممارس�ات: )حق 
والية األب على ابنه القاصر(، ومن 
االعتب�ارات: )حق اس�تخدام اس�م 
شخص في شركة أو مؤسسة فانه 
يتحق�ق ضمن االتفاق�ات وبحاجة 

الى رضاه(.
وإذا قلنا بتب�ع الحقوق للحرية، 
فإن صاحب الح�ق له كامل الحرية 
في أن يتنازل عن حقه كالً أو بعضاً: 
)كم�ا ف�ي المه�ر والص�داق( على 
س�بيل المثال، فهو حق من حقوق 
الزوجة ولها أن تس�قطه بعضه أو 
كله، كما أن  الحق: )قابل للش�راكة 
بي�ن طرفي�ن أو أكث�ر، وق�د يكون 
في أش�خاص، أو في مؤسس�ات( 
مع توفر: )ش�رط تعيين الُحصص 
وتحدي�د الس�هام بالتفصي�ل دون 
اإلجم�ال ف�إن اإلجمال قد يس�بب 
كم�ا  والخ�الف(  والض�رر  الغ�رر 
يعلق الشيخ الغديري على المسألة 
الس�ابقة، كما ان: )الح�ق يتوارث 
م�ن ش�خص إلى آخ�ر حال�ه حال 
المال، وهناك م�وارد ال يمكن فيها 
الت�وارث(، كم�ا ان: )الح�ق قاب�ل 
للبيع والش�راء في بعض موارده(، 
وكذلك: )يقبل الهبة والوقف شرط 
رعاية أحكامهما( كما يعلق الفقيه 

الغديري على المسألة السابقة.
وبشكل عام فإن: )الحقوق تتأتى 
بجع�ل ش�رعي أو بجعل اإلنس�ان 
والذي ُيعّبر عن�ه بالحقوق المدنية 
أو الوضعية في قبال الش�رع(، كما 
يؤكد الفقيه الكرباسي في التمهيد، 
مضيفاً أن الحقوق الشرعية: )منها 

أخالقي�ة ومنه�ا أح�كام ش�رعية 
ومنها أح�كام جزائية، فاألولى في 
األع�م األغلب هي حق�وق أفضلية 
ال تص�ل ح�د اإلل�زام، والثانية في 
األع�م األغلب هي حق�وق إلزامية، 
والثالثة حق�وق إجرائية في األعم 
األغل�ب(، وأم�ا الحق�وق المدني�ة 
أو الوضعي�ة فهي محترمة بش�كل 
ع�ام: )واالس�الم ال يخالف ما كان 
منه�ا ال يخال�ف الش�ريعة القائمة 
على المصالح والمفاس�د من بابها 
الدقيق�ة،  وتطبيقاته�ا  العري�ض 
مقّدما المجتمع على الفرد في حال 
التع�ارض فيم�ا إذا لم يك�ن هناك 

مخرج للجمع بين الحّقين(.
 

الحق والعالقات الست
ما فتئ الفقيه الكرباس�ي يؤكد 
ف�ي كتاباته�ا المتنوع�ة، إن كانت 
الفريدة  الحس�ينية  في موسوعته 
أو  الحس�ينية(  المع�ارف  )دائ�رة 
)سلس�لة  الفقهي�ة  موس�وعته 
الشرائع(، أو كتاباته في األغراض 
رعاي�ة  ض�رورة  عل�ى  األخ�رى، 
العالقات الس�ت م�ن أجل خلق أمة 

محافظ�ة، وه�ي عالقة اإلنس�ان 
بربه وبنفسه وبأخيه وبالمجتمع 
وبالس�لطة والبيئ�ة، فلربه حقوق 
له�ا،  واإلذع�ان  االطاع�ة  واج�ب 
ولنفس�ه حق�وق، وألخيه حقوق، 
وللدول�ة  حق�وق،  ولمجتمع�ه 
حق�وق، وللبيئة حق�وق، وبرعاية 
مجموعه�ا يس�تقيم أم�ر األم�ة، 

فتأكل من تحتها ومن فوقها.
 وبالطب�ع ف�ان إدراك مثل هذه 
الحق�وق ضمن س�ياقات العالقات 
الس�ت بحاج�ة ال�ى انس�ان عل�ى 
دراية ب�أن: )الح�ق الواجب محّرم 
تركه بل يجب العمل به بالش�روط 
والبل�وغ  والعق�ل  الِعل�م  التالي�ة: 
وع�دم اإلس�قاط(، فم�ن حق�وق 
الل�ه الواجبة على اإلنس�ان: )أن ال 
ُيشرك به، وأن ال ينسب اليه الظلم، 
وأن يعبده، والش�كر عل�ى النعم(، 
وبالعبادة تتحقق السعادة لإلنسان 
في الدارين وبالشكر يزيده الخالق 
م�ن خير العاجل واآلجل. ومن حق 
اإلنسان على نفسه: )حق المعرفة 
وحق اإلشباع( ومقتضى ذلك: )أن 
يسعى اإلنسان الى تغذية الحواس 

الباطن�ة س�واء العقلي�ة منه�ا أو 
النفس�ية بالمعرف�ة والمعلوم�ات 
وال يج�وز منعه�ا من ذل�ك(، ومن 
مقتض�ى ح�ق اإلش�باع المتعل�ق 
بالجوارح واألعضاء: )اقتناء الماء 
والطع�ام وغيره�ا م�ن العناص�ر 
لتغذية جس�مه وأجهزته وال يجوز 
منعه�ا منه�ا(. وم�ن ح�ق اآلخ�ر 
على اإلنس�ان، على س�بيل المثال، 
ح�ق احت�رام الوالدي�ن وطاعتهما 
عليهم�ا  والترح�م  الح�الل  ف�ي 
بع�د رحيلهم�ا، ومن الح�ق انفاق 
الوالدي�ن على األبن�اء وحضانتهم 
وتربيته�م وتعليمه�م، ومن الحق 
النفق�ة عل�ى الزوجة، وم�ن الحق 
نصيحة الصدي�ق والجار وحضور 
افراح�ه وأتراح�ه، وبش�كل ع�ام 
ف�إن: )ح�ق اآلخ�ر على اإلنس�ان 
قسم منه واجب وقسم مستحب(. 
ومن ح�ق المجتمع: ح�ق األقارب 
وحق الجار وح�ق المؤمنين وحق 
المواطني�ن وح�ق التعلي�م وح�ق 
الفقراء والمعوزين وحق األموات، 
وتحت هذه الحقوق وغيرها تدخل 
تفريعات كثيرة تنتهي كلها إلى بناء 

ش�بكة عميقة ومتش�عبة ومتينة 
من العالقات اإلجتماعية السليمة. 
ومن ح�ق الدولة الش�رعية العمل 
ضم�ن الس�ياقات وع�دم مخالفة 
القواني�ن، وم�ن هذا الح�ق واجب 
ع�دم خيان�ة الوط�ن والمحافظة 
عل�ى الممتل�كات العام�ة، وكذلك: 
الش�ريعة  الش�رعنة حس�ب  )حق 
اإلسالمية إن كانت الدولة إسالمية، 
وحسب القوانين اإلنسانية العادلة 
إن ل�م تك�ن إس�المية(. ومن حق 
المحافظ�ة عليها  البيئ�ة وج�وب 
اس�تخدامها  وحس�ن  وس�المتها 
وما فيها من حيوان ونبات وأنهار 
ومع�ادن وجبال وودي�ان وفضاء، 
فالبيئ�ة وس�المتها تدخ�ل ضمن 

مسؤولية اإلنسان وحقها عليه.
إذن وبتعبي�ر الفقي�ه الغدي�ري 
ف�ي المقدمة: )فلل�ه تعالى حقوق 
عل�ى عب�اده وكذل�ك لعب�اده عليه 
تعالى شأنه، ولإلنسان حقوق على 
أفراد نوع�ه وكذلك للحي�وان على 
أفراد جنسه، ولألزمنة حقوق على 
كل م�ن يس�تفيد منه�ا بوجه من 
الوج�وه، وكذل�ك لألمكن�ة حقوق 
على أصحابها والمستفيدين منها، 
وهك�ذا لجميع ما خل�ق الله تعالى 
حقوق على غيرهم س�واء في ذلك 
الموج�ودات الس�ماوية واألرضية 
والبحري�ة والبرية، فهذا من أعظم 
النعم وأكرم المنن من الرب الكريم 
أنه لم يهمل في بي�ان الحقوق من 
كل م�ا يتعلق بها إجماال وتفصيال، 
حكماً وموضوعاً، شروطاً وقيوداً، 

إطالقاً وتقييداً(.
لقد دلّت تجارب األمم واألقوام 
على مر التاري�خ، أن األمة المتزنة 
ف�ي تعاطيه�ا مع الحق�وق ضمن 
أم�ة  الس�ت،  العالق�ات  س�ياقات 
يس�ودها الوئ�ام والس�الم، وهي 
األم�راض  وأد  عل�ى  ق�ادرة  أم�ة 
االجتماعية واإلقتصادية وغيرهما 
تف�رض  أن  وله�ا  مهده�ا،  ف�ي 
احترامها على األمم األخرى، وهي 

بالتأكيد أّمة مرحومة.

حلف مرص وروسيا: القوة قادمة

خري السمت يف تناول احلقوق عىل ضوء العالقات الست

      مصطفى اللباد 

انتهت زيارة الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل مو�سكو قبل اأيام قليلة، لكن مفاعيلها مل تنته بعد. ُيعّد اللقاء الأخري بني الرئي�سني ال�سي�سي وبوتني هو الرابع خالل فرتة 
�سنتني، الأمر الذي يعك�س رغبة متبادلة م�سرية - رو�سية يف زيادة وتائر التعاون بني البلدين. تناق�س اجلانبان امل�سري والرو�سي يف اإجراءات غري م�سبوقة للتعاون مثل اإن�ساء 
حمطة للطاقة النووية يف م�سر بتقنيات رو�سية، واإقامة منطقة �سناعية رو�سية يف منطقة القناة، وت�سدير طائرات »�سوبر جيت« رو�سية اإىل م�سر، وبالطبع التن�سيق امل�سرتك يف 

الأزمة ال�سورية على قاعدة »جنيف - 1«. 
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املنتخب الربازييل يستعد لتصفيات كأس العالـم بمواجهة امريكا وكوستاريكا
وص�ل املنتخ�ب الربازييل لك�رة القدم، 
إىل والي�ة نيو ج�ريس األمريكي�ة ليبدأ 
اس�تعداداته ملباراتي�ه الوديت�ن أم�ام 
كوس�تاريكا وأمريكا، وهما التجربتان 
األخرتان ملنتخب الس�امبا قبل انطالق 
تصفي�ات أمري�كا الجنوبي�ة املؤهل�ة 

لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وأف�اد االتحاد الربازييل لك�رة القدم أن 
بعثة الفريق الوطني "املكتملة" وصلت 
إىل نيو جريس إلقامة معسكرها هناك 
قبل مواجهة كوستاريكا السبت املقبل 

يف نفس املدينة.
واضطر املدير الفني للمنتخب الربازييل 
كارلوس دونغا إلجراء بعض التغيرات 
يف قائمة العبيه األصلية والتي ش�هدت 
عودة النجم نيمار دا س�يلفا الذي تعاىف 
لتوه من التهاب الغ�دة النكافية والذي 
لن يستطيع املش�اركة يف أول مباراتن 

يف التصفيات بسبب اإليقاف.
وانضم إىل قائم�ة الربازيل أيضا الالعب 
ري�كاردو كاكا نج�م اورالن�دو س�يتي 
األمريك�ي الذي عاد م�رة أخرى ليحتل 
مكان�ا داخ�ل تش�كيلة منتخ�ب بالده 
ليقوم بدور الالعب "القدوة"، حس�بما 

أشار دونغا يف وقت سابق.
ويغيب ع�ن قائم�ة الربازي�ل الالعبان 
تش�يليس  نجم�ا  ورامري�ز  أوس�كار 
اإلنجليزي لإلصابة، حيث حل مكانهما 
الالعبان فيليبي كوتينيو نجم ليفربول 
الع�ب  )رافين�ا(  ألكانت�ارا  ورافاي�ل 

برشلونة.
واستبعد أيضا بسبب اإلصابة الظهران 
داني ألفي�ش العب برش�لونة، الذي تم 
تعوي�ض غياب�ه بض�م فابيني�و العب 
موناك�و، وفليبي لويس الع�ب أتلتيكو 
مدريد والذي اس�تبدل بمارس�يلو العب 

ريال مدريد.
وتع�د املبارات�ان اللت�ان س�تخوضهما 
الربازي�ل أم�ام كوس�تاريكا وأمري�كا، 
الثالث�اء املواف�ق الثام�ن م�ن أيل�ول/
سبتمرب بمدينة فوكسبوروه وهي أحد 
امل�دن القريبة م�ن بوس�طن، هما أول 
لقاءات املنتخ�ب الربازييل بع�د بطولة 

كوب�ا أمري�كا الت�ي أقيم�ت مؤخرا يف 
تشييل.

يذك�ر أن منتخب الربازيل بط�ل العالم 
لخمس مرات ودع كوبا أمريكا من دور 

الثمانية.
وه�ذه آخ�ر مباراتن للربازي�ل قبل أن 
تس�تهل مشوارها يف التصفيات املؤهلة 
ملوندي�ال روس�يا 2018 أم�ام كل م�ن 
تشييل وفنزويال يف ترشين أول/أكتوبر 

املقبل.
من جانبه يرى يواخيم لوف املدير الفني 

للمنتخب األملان�ي األول لكرة القدم، أن 
مباراتي فريقه أمام بولندا واس�كتلندا 
يف إط�ار التصفيات املؤهلة لبطولة أمم 
أوروبا 2016 من فئة املباريات القوية.

وق�ال ل�وف يف مقابل�ة نرشته�ا مجلة 
مبارات�ن  "لدين�ا  األملاني�ة:  "كيك�ر" 
قويتن .. نرغب يف حصد النقاط الست 
لتحس�ن وضعن�ا واالق�راب أكثر من 

بطولة أوروبا".
ويواجه املنتخب األملاني الجمعة القادم 
نظ�ره البولن�دي، متص�در املجموعة 

بمدين�ة  الرابع�ة برصي�د 14 نقط�ة، 
فرانكف�ورت ث�م يالقي اس�كتلندا )11 
نقط�ة( بمدين�ة غالس�كو بع�د ذل�ك 

التاريخ بثالثة أيام.
وأضاف ل�وف املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
بط�ل العال�م قبل بدء معس�كر الفريق 
ال�ذي يس�بق املبارات�ن االثن�ن قائال: 
"س�يكون لدينا فريق ق�ادر عىل الفوز 

عىل بولندا".
أخ�رى  مقابل�ة  يف  ل�وف،  وأك�د 
"زوديتش�ه  صحيف�ة  نرشته�ا 

يف  ش�ك  أي  يعري�ه  ال  أن�ه  زيتون�غ" 
فريق�ه: "أعرف الكثر م�ن الالعبن يف 
فريق�ي منذ أع�وام كث�رة وأعلم كيف 
يتم التعام�ل مع مباراة مث�ل تلك التي 
س�نخوضها أمام بولندا ..لديهم دوافع 

كبرة".
ويأمل املدير الفني للمنتخب األملاني أن 
يش�هد أداء فريقه تحس�نا 
ملموس�ا وبشكل أفضل 
م�ن أدائه ط�وال العام 
معرف�ا  الج�اري، 

أن املنتخ�ب األملان�ي ل�م يص�ل مؤخرا 
إىل نف�س مس�تواه الفن�ي يف مونديال 

الربازيل األخر.
يذك�ر أن املنتخب األملاني ف�از بخمس 
الع�رش  املباري�ات  يف  فق�ط  لق�اءات 
األخ�رة وخرس يف مب�اراة الذهاب أمام 
بولن�دا بهدف�ن نظيفن.وأع�رب لوف 
خ�الل املقابلة عن قناعته أن باس�تيان 
تشفانيش�تايغر الذي انتقل مؤخرا من 
باي�رن ميونيخ إىل صفوف مانشس�ر 
يونايتد اإلنجليزي س�يبقى العبا مهما 

يف املنتخ�ب األملاني رغم بلوغ�ه ال� 31 
ورغ�م اصابات�ه املتك�ررة: "ال أحت�اج 
إلي�ه يف كل مباراة ودي�ة ولكنني متأكد 
أنه س�يكون العب�ا من ط�راز عاملي يف 
كل مرة يلع�ب فيها".ودافع لوف أيضا 
عن الالعب ماريو غوتزه صاحب هدف 
الف�وز للمنتخ�ب األملان�ي ع�ىل نظره 
األرجنتين�ي يف نهائ�ي املونديال املايض 
وال�ذي يث�ر الكثر من الش�كوك حول 
مستواه الفني: "ماريو العب مهم جدا 

بالنسبة لنا ونثق به مئة باملئة".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

يوفنتوس يضم هرنانيس من إنرت ميالن

أعلن ن�ادي يوفنت�وس حامل لق�ب دوري الدرجة 
األوىل اإليط�ايل لكرة الق�دم، تعاقده م�ع الربازييل 
هرناني�س الع�ب وس�ط إن�ر مي�الن مقاب�ل 11 
ملي�ون يورو )12.41 ملي�ون دوالر( قبل غلق باب 
االنتقاالت.وأض�اف يوفنت�وس ال�ذي ب�دأ املوس�م 

الجدي�د بالخس�ارة يف أول مبارات�ن بال�دوري أن 
عق�د هرناني�س يمت�د لث�الث س�نوات وحتى 30 
يوني�و/ حزي�ران 2018، وربما تزي�د قيمة العقد 
بمليون�ي يورو وفقا للنتائج.كم�ا نجح يوفنتوس 
يف ض�م ماري�و ليمينا م�ن أوملبيك مارس�يليا عىل 
س�بيل اإلعارة مقاب�ل املوافقة ع�ىل انتقال العبيه 
ماوريس�يو إيس�ال وباول�و دي تش�ييل إىل الطرف 

اآلخ�ر عىل س�بيل اإلع�ارة أيضا.وتعاق�د العمالق 
اإليط�ايل الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا العام 
امل�ايض، مع ليمينا مقابل نص�ف مليون يورو مع 
وج�ود بند يس�مح ب�رشاء الالعب قب�ل 30 أبريل 

نيسان املقبل مقابل 9.5 مليون يورو.وسيكون 
بوس�ع مارس�يليا يف املقابل االحتفاظ بالالعب 

إيسال مقابل سبعة مالين يورو.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

الطلبة خيترب اربعة حمرتفني من سوريا واوغندا 
للتعاقد معهم

اعل�ن الجه�از الفن�ي لن�ادي 
الطلبة العراقي لكرة القدم، 
س�يقوم  ان�ه  الثالث�اء، 
العب�ن   4 باختب�ار 
االيام  خالل  محرفن 
بغية  املقبلة  القليل�ة 
التعاقد معهم لتمثيل 
يف  االزرق  الفري�ق 
الدوري العراقي املمتاز 
للموس�م  الق�دم  بك�رة 

املقبل.
امل�درب املس�اعد كريم  وقال 

س�لمان: ان "الن�ادي أمن تأش�رة الدخول ل� 
4 العب�ن محرفن من س�وريا واوغندة، كي 
نقوم باختباره�م خالل املباري�ات التجريبية 

للفريق االسبوع املقبل" .
واضاف سلمان ان "الالعبن السورين الثالثة 
ه�م مؤيد الخويل وس�عد احمد وعب�د اللطيف 

السلقيني اضافة اىل الالعب االوغندي".
يذكر ان الهيئة االدارية لنادي الطلبة كانت قد 
عينت ايوب اوديش�و مدرب�ا لفريق كرة القدم 

بالنادي خلفا للمدرب السابق صالح رايض.
وكان ن�ادي الطلب�ة ق�د ت�وج بلق�ب بطولة 
ال�دوري العراق�ي املمت�از بك�رة الق�دم يف 5 
مناسبات سابقة اخرها موسم 2001-2002 

بقيادة املدرب ثائر احمد.

ق�ال خراردو مارتينو املدير الفن�ي للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم، أنه يس�عى إىل البحث عن 
أفضل مس�توى فني لفريقه من خ�الل وديتيه املقبلتن أمام بوليفيا واملكس�يك يف إطار جولته 

باألرايض األمريكية.
وأوض�ح امل�درب األرجنتيني يف ترصيحات لش�بكة "ت�ي واي يس" التلفزيوني�ة: "قبل أي يشء 
علينا أن نبحث عن أفضل مس�توى فني لنا .. علينا أن ندرج بعض املفاهيم ونش�دد عىل البعض 

اآلخر".
وأض�اف: "وبعي�دا عن كوننا قضين�ا عاما كامال معا فق�د خضنا 14 مباراة فق�ط باإلضافة إىل 
بعض التدريبات البس�يطة .. هذه املباريات التي تس�بق التصفيات س�تكون فرصة جيدة ونرغب 
يف استغاللها".وأش�اد مارتينو بالعالقة التي تجمع بن العبيه يف الفريق الذي يقوده النجم ليونيل 
مي�يس وهو نفس الفريق ال�ذي فاز بوصافة بطولة كأس العالم األخ�رة بالربازيل 2014، وبطولة 

كوبا أمريكا أيضا التي أقيمت يف تشييل الشهر قبل املايض.
وتاب�ع مارتين�و قائال: "العبو الفريق مكثوا وقتا طويال معا .. انس�جام الالعب�ن أمر يثر االنتباه .. 
فيما يتعلق بكرة القدم لقد قلت قبل انطالق كوبا أمريكا أنه ليس هناك ما يحول دون تقديم أداء جيد 
وأننا دائما نبحث عن األفضل".وأشار مارتينو قائال: "ال يمكن إحداث تغير عندما ال يقوم أحد الالعبن 

بما يستدعي خروجه .. ال يمكنني إخراج العب يؤدي بشكل جيد مع ناديه ومع املنتخب".
وأوض�ح مارتينو أنه س�يحاول إرشاك جمي�ع الالعبن يف مبارات�ي الفريق أمام بوليفي�ا الجمعة املقبل 

بمدينة هيوستن األمريكية واملكسيك يف الثامن أيلول/سبتمرب الجاري بمدينة داالس.

اع�رف الالعب البلجيكي كيف�ن دي بروين أن انتقاله 
مؤخ�را إىل صف�وف مانشس�ر س�يتي اإلنجلي�زي لكرة 
الق�دم، قادما من فولفس�بورغ األملاني نظر مقابل مادي 
قي�ايس يع�د "مخاط�رة"، مدافع�ا يف الوق�ت نفس�ه عن 
ق�راره يف هذا الش�أن.وقال املهاج�م البلجيكي الذي رحل 
ع�ن فولفس�بورغ مقابل 75 ملي�ون ي�ورو )83 مليون 
و800 أل�ف دوالر(، يف صفقة قياس�ية بالنس�بة لالعبي 
ال�دوري األملاني: "أحيانا يجب تقب�ل املخاطر".وأضاف 
الالع�ب ال�دويل البلجيك�ي )24 عام�ا( يف مقابل�ة م�ع 
ش�بكة )س�بورت 1( التلفزيوني�ة: "أرغ�ب يف النجاح 
وأنا فخ�ور بتحقيق يشء مث�ل هذا".وتابع: "أرغب يف 

الفوز بالعديد من األلقاب قدر اإلمكان مع مانشس�ر س�يتي 
.. هذا ما يقول�ه جميع الالعبن ولكن يف الحقيقة الفوز بلقب 
واحد سيكون أمرا رائعا".ويعترب قرار دي بروين بالرحيل أمرا 
غر مفهوم بالنس�بة إلدارة فولفسبورغ حتى اآلن، حيث قال 
مارت�ن وينتركورن، مدي�ر رشكة فولكس�فاغن التي تمتلك 
الن�ادي األملاني: "يمكنني تفه�م هذا القرار يف ض�وء الدوافع 
املادي�ة ولك�ن ال يمكنني تفهمه يف ض�وء الدوافع الرياضية .. 
لس�ت مقتنعا أنه س�يقوم مع مانشسر س�يتي بنفس الدور 
ال�ذي كان يق�وم به هنا معنا .. كان من األفضل له وملس�رته 
أن يس�تمر عاما آخ�ر هنا".واعرف دي بروين بأن األس�ابيع 
القليلة املاضية كانت "خانقة" بالنسبة له بسبب تأخر حسم 
الصفقة: "األس�ابيع األخرة كانت عصيبة بالنس�بة يل .. عىل 

األرجح كانت الفرة األصعب يف حياتي".

مارتينو يبحث عن االداء الفني مع االرجنتني

دي بروين: االنتقال اىل مانشسرت سيتي جمازفة!

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

املحرتف السوري محدي املرصي يشكو مساومة الرشطة

يارس قاسم ينهي مسريته مع سويندون

أكد الالعب املحرف الس�وري حمدي املرصي أنه قّدم ش�كوى رس�مية التحاد كرة القدم ضد 
إدارة نادي الرشطة لعدم منحه مس�تحقاته املالية كاملة بعد انتهاء عقده مع كرة القيثارة 
وانتقال�ه إىل صف�وف املح�رق البحريني.وقال امل�رصي : ان ادارة نادي الرشط�ة فاتحتني 
بتجدي�د العقد ملوس�م آخ�ر ويف هذا الغض�ون طالبت ب�رصف املتعلقات املالي�ة واملتمثلة 
بالدفع�ة األخ�رة من قيم�ة العقد الكيل فضالً عن مرتبات األش�هر األربع�ة األخرة لكن 
االدارة اش�رطت ذلك بتجديد العق��د.واضاف: اجتمع�ت مع االدارة وحصل نقاش لكن 

ل�م يحصل اتفاق عىل التجديد وبعدها كان لديَّ العديد من العروض االحرافية اخرت 
من بينها عرض املحرق البحريني ألنه مناس�ب بالنس�بة يل ، ومثلما كنت العباً 

ملتزم�اً يف نادي الرشطة م�ن خالل مواظبتي عىل أداء الوح�دات التدريبية 
واملباري�ات والتزامي بجميع التعليمات والضواب�ط كان عىل ادارة النادي 
االلتزام باملواثيق واالتفاقات السيما ان هناك عقداً يربطني بالنادي وبالتايل 
عليهم منحي مس�تحقاتي كاملة.وأوضح : قدمت ش�كوى رس�مية التحاد 

الكرة العراقي عن طريق نظره الس�وري وانا حاليا بانتظار رد رسمي من 
األول وإذا لم تكن هناك اجابة رسيعة سألجأ لالتحاد الدويل )فيفا( واُقدم شكوى رسمية اخرى 

اعرض من خاللها ما حصل يل مع نادي الرشطة من اجل استعادة حقوقي.وتابع : منذ أن غادرت اىل البحرين 
والتحق�ت بفريقي الجدي�د وانا عىل اتصال مع ادارة نادي الرشطة وكذلك املدرب املس�اعد أثر عصام 
ولكنهم لم يردوا عىل مكاملاتي وال اعلم ما الس�بب؟ وكذلك بعثت لهم رس�ائل نصية عىل برامج 
االتصال )فايرب( ويقرؤونها ولم يردوا وهذا دليل واضح عىل عدم نيتهم رصف املس�تحقات 
الخاصة بي!واش�ار اىل ان هذه الترصفات لم تحدث معي من قبل واس�تغربها يف الوس�ط 
الري�ايض وهي غر مناس�بة لنادي كبر مثل ن�ادي الرشطة الذي يج�ب ان يكون اكثر 
احرافي�ة يف العم�ل خصوصاً يف الجوانب املادية .من جانبه ق�ال عضو الهيئة االدارية 
لنادي الرشطة عيل عبد الزهرة انه كان منش�غال بمعس�كر احد فرق الرشطة خارج 

العراق ولهذا السبب لم يرد عىل اتصاالت الالعب حمدي املرصي.

تلق�ى نجم املنتخ�ب الوطني املح�رف ضمن نادي س�ويندون تاون 
االنكلي�زي يارس قاس�م ثالث�ة ع�روض احرافية وانه يف صدد حس�م 

وجهته خالل اليومن املقبلن.
وقال يارس قاس�م 'انني قررت االنتقال اىل ناد اخر وانهاء مس�رتي مع 
س�ويندون تاون احد االندية االنكليزية الذي يلعب ضمن دوري الدرجة 
االوىل' منوه�ا انه تلقى ثالثة عروض من اندية جي�دة وان مدير اعماله 
يناقش تلك العروض ومن املؤمل حسم انتقاله اىل ناد اخر خالل اليومن 

املقبلن.
ورفض قاس�م االفصاح عن االندية التي قدمت له العروض وفضل التنويه 

بان احده�ا يلعب ضمن ال�دوري االنكليزي املمتاز واصف�ا العروض الثالثة 
بانها تستحق الدراسة وحسم انتقاله للعب بدوري االضواء.

واشار اىل انه ابلغ مدرب املنتخب يحيى علوان بأنه سيتأخر يف االلتحاق بمعسكر 
الوطني  يوما واحدا لحسم قضية انتقاله اىل ناد اخر كون فرة االنتقاالت محددة بوقت هنا يف املنتخ�ب 

الدوري االنكليزي لذا ستحسم القضية بالتشاور مع مدير اعماله النتقاء العرض االفضل.
يش�ار اىل ان ن�ادي لفرهامبتون االنكليزي س�بق وان ابدى رغبته بضم الالعب العراقي يارس قاس�م اال ان 

االخر فضل البقاء مع ناديه سويندون تاون.
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امليزان

؟؟هل تعلم
• ه�ل تعلم ان م�ن اق�وى الحيوان�ات ذاكرة هو 

الجمل
• يف الياب�ان النوم أثناء العم�ل يعترب مقبول فهو 

عالمة عىل أن الذي ينام مجهد من القيام بعمله
•  العطس�ة القوي�ة تن�م ع�ن ش�خصية مرح�ة 
ومنطلق�ة ال تخىش ش�يئاً .. والعطس�ة املكتومة 

تعكس شخصية خجولة تخىش املواجهات ..!
•  بداية اخرتاع املذي�اع »الراديو«عام 1889م عىل 
يد األملاني هنري هريتز ولم يصل االخرتاع بفكرته 

النهائية اال عام 1896 بعد وفاة هنري بعامني !
• ه�ل تعل�م أن الثعابني ال تقرتب م�ن مكان فيه 

ريحة البرتول
• العلم�اء طوروا رشيحة صغ�رية يمكن زراعتها 
يف دماغ ش�خص مع�اق حركياً. يس�تطيع بعدها 
هذا الشخص أن يقوم بإرس�ال إشارات إىل جهاز 

كمبيوتر بالتفكري فقط!
• ه�ل تعلم أن تناول كوب م�ن املاء البارد صباحا 

ينشط وظائف الكبد .

اح�ذر م�ن األوه�ام: اب�َق صام�داً يف قراراتك 
ومخلصاً آلراء مجموعتك. س�تعاني من بعض 

االضطرابات الصحية ،
و ستش�عر بالتعب برسع�ة أكثر من املعتاد. ال 
تكث�ر من املناقش�ات التي تجده�ا غري مهمة 

ألنها تبعدك

م�ن ناحي�ة العم�ل: ك�ن ح�ذراً يف الصفقات 
التجاري�ة! ال تبال�غ باملغام�رة باختطاف عقد 
أو توقي�ع. وم�ن الناحية العاطفي�ة :إذا كنت 
ما زلت وحيداً، س�ترتّدد كثرياً للبدء بالزواج. و 
من الناحية الصحية : س�تكون عرضة لبعض 

األمراض الطبيعية

س�تواجه خطر الس�قوط أو الحادث الذين قد 
يكونا جدّيني. يجب أن تتحّمل مش�كلة جديدة 
أو تغريات يف عملك. قد تواجه بعض الصعوبات 
يف ذلك لذا عليك ان تكون صلبا و جديا يف تحمل 
املسؤوليات الجديدة ، الحب هو الغاية االسمى 

للحياة

س�تقوم بمحاولة لتقّوي محيط عائلتك؛ لعمل 
ذلك، لن ت�رتّدد يف إثارة مناقش�ات حميمة ويف 
إعطاء الكلمة إىل كّل ش�خص لكي يحّل بعض 
املش�اكل األساسية. امورك املالية تعاني بعض 
الصعوبات نتيجة حس�د و مضايقة من هم يف 

محيط عملك

الي�وم هناك مي�ل إىل الخالف�ات الزوجية؛ فكر 
قب�ل أن تت�ّرف أو تتكلّم. س�تتمّتع بالطاقة 
الطبيعية املمتازة، وجس�مك س�يحارب بشكل 
فّع�ال ضّد الهجم�ات املكروبية والفريوس�ية؛ 
عىل أي�ة ح�ال، يحذر م�ن العصبي�ة وأخطار 

ضغط الدّم العايل.

أبع�د كّل ما تش�ك بأنه ممرض؛ أجرب نفس�ك 
عىل االبتس�ام! املناخ العائيل غري مريح؛ حاول 
أن تك�ون أكثر تواجداً م�ن أجل األقرب واألغىل 
ع�ىل قلبك. ابتع�د عن ضغوط العم�ل حاليا او 
تجاهلها كي ال تقع فريس�ة الضغط النفيس و 

ينعكس ذلك سلبا عىل من هم حولك

للقي�ام  إللهام�ك  بج�ّد  تعم�ل  النج�وم  إّن 
بالتغي�ريات، فلي�س لديك مش�كلة. ف�إذا كان 
هناك ش�خص محظوظ اليوم ، فهو أنت. تابع 
نش�اطك بش�كل معتاد و تقبل نقد اآلخرين و 

اقرتاحاتهم ثم قرر انت ما نجده مناسبا ، 

أن�ت يف مزاج مالئم لعمل ش�اّق جداً، لن تعرف 
الكس�ل. كن مطمئن�اً بأّن جه�ودك لن تذهب 
سدى ، و س�تقطف قريباً ثمار أعمالك الجليلة 
. لذا ال تي�أس من عدم ظهور نتائج مبارشة و 
كن ايجابيا يف التعاطي مع كل ما هو مناس�ب 

لك و لعائلتك بعيد عن توقعات املستقبل

كن متأكداً أن الحياة س�تأتي بما س�تأتي به ، 
مهما فعلت لذا ال ترهق نفسك بطلب املستحيل 
و اعلم ان لكل ش�خص استطاعته التي يمكن 
ان يق�در عليها . من الناحي�ة العاطفية ، حب 
جدي�د قد يطرق ب�اب قلبك ، ف�ال توصد الباب 

اليوم و كن متأهبا ألي لقاء

لي�س من ال�روري أن تبذل جه�داً كبرياً من 
أج�ل أي ش�خص ألنك قد تقع يف مش�اكل انت 
بغنى عنها من اجل اش�خاص ليسوا اهال لذلك 
، كن مستعداً للتغيريات املفاجئة التي قد تطرأ 
ع�ىل حياتك العاطفي�ة قد ال تك�ون التغيريات 

التي تريدها و لكن هذا هو الحال فال تتشأم

لدي�ك فرصة فريدة لحّل بع�ض قضايا املايض 
، قلّ�ب املوضوع ع�ىل كافة األوج�ه قبل اتخاذ 
القرار .رك�ود عاطفي يجتاحك اليوم ، ال تقلق 
فلن يط�ول األمر حت�ى يعاود ال�ربكان ثورته 
. الح�ب الق�ادم س�يكون جامحا ف�ال تحاول 
تقييده و انما جاريه كي تتمتع بالرومانس�ية 

ال يمكن�ك إال االستس�الم ملا يملي�ه عليك قلبك 
و مش�اعرك ستفرض نفس�ها عليك و عىل من 
حولك .حاول ان تس�تمتع بالحي�اة كما هي و 
ليس كم�ا تريدها انت .قد يم�ر العمل بمرحلة 
خم�ول ، لكنها ل�ن تطول فال تكن مس�تعجال 

لقطف ثمار عملك .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 قائم يف الليل o حب شديد
2 تتك�ون م�ن اس�كتلندا وانجلرتا 

وويلز
3 سكني o القمر وقت اكتماله

4 طري خرايف o بني جبلني )مبعثرة( 
o صفار

5 عاصمة رومانيا

6 عكس حزن o تدفع ألهل امليت
7 فاكهة صفراء o وعاء

8 أتباع
 o 9 يهبط به الجن�دي من الطائرة

رضس
10 جبل راس�خ o لبسه الناس أيام 

األتراك خصوصا

يشء  صاح�ب   o بالكلم�ات  ق�ذف   1
يف  معنويات�ه   o عن�ه  ومس�ؤول 

الحضيض
2 أكرب أهرامات مر o حرف عطف
3 يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

4 توض�ع فيه�ا الص�ور o تق�ال عن�د 
الشعور بالربد o متشابهان

5 حارس o يتعاطاه بعض الرياضيني 
لتحقيق الفوز

6 حيوان منقرض

7 تج�رب وتك�رب وظل�م o اس�م مبدأ يف 
كالم�ا  ق�ال   o )للق�وة(  الرياضي�ات 

رصيحا
8 موس�يقى امريكية للس�ود o تلف يف 

دائرة
9 سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان 

o نصف سويش
10 قصة ممثلة أمام الجمهور o أصبح 

غري عاقل لألشياء حوله

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
3 كوب سميد

كوب ونصف جوز الهند
نصف كوب سكر

كوب لبن رائب 
150 غرام زبدة الخبز من لورباك 

ملعقة كبرية فانيال سائلة 
ملعقة كبرية باكنغ باودر 

رشة ملح
للتزيني: 

ربع كوب لوز مقرش 
ملعقة كبرية فستق حلبي 

قطر بارد
طريقة تحضري بسبوسة الكب كيك

1. يف وع�اء عمي�ق يوض�ع الس�ميد والزبدة 
ويقلبوا جيدا ومن ثم يضاف جوز الهند واللبن 
الرائب والفانيال السائلة والسكر ورشة امللح 
والباكنغ ب�اودر وتعجن البسبوس�ة بخالط 

الكهربائي ملدة عرش دقائق.
2. تح�ر صينية الكب كي�ك وتدهن بزبدة 
لورب�اك وم�ن ثم باس�تخدام ملعق�ة كبرية 

يوزع خليط البسبوسة وتزين باللوز.
3. توض�ع يف فرن مجهز مس�بق عىل درجة 

180 ومن ثم تحمر من فوق.
توض�ع يف اطب�اق التقديم وت�رشب بالقطر 

البارد وتزين بالفستق الحلبي.

بسبوسة الكب كيك

معلومات  عامة

فوائد حب الرشاد
فوائد حب الرشاد للسكر 

غالف بذرة الرش�اد يحتوي عيل الصمغ، والتي 
لديها مكون اسمه lepidimoide. وهذا املكون 
لديه خصائص يف تحس�ني مس�توي  س�كر يف 
الدم مما يس�اعد عىل السيطرة عىل مستويات 
السكر عند مرىض الس�كر.الجرعةاملوىص بها 

15G  / يوم .
فوائد حب الرشاد للشعر

يمك�ن اس�تخدام زي�ت ب�ذور حب الرش�اد يف 

عالج تساقط الش�عر النه يمد الشعر بالزيوت 
الالزم�ة الت�ي تس�اعد يف اع�ادة الحيوي�ة ايل 
الش�عر والطريقة هي ببساطة استخدام زيت 
حب الرش�اد ووضع�ه عيل ش�عرك ويرتك ملدة 
خوايل س�اعتني وبعد ذالك اغسيل شعرك جيدا 

واستخدمي مرطب .
فوائد حب الرشاد للحمل

يعم�ل حب الرش�اد كمنش�ظ للمبايض ويزيد 
من اجتمال رسعة الحمل.

»املرأة وحيد القرن«
أثارت امرأة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما ذهول 
األطباء، بعد أن نما يف رأس�ها كتلة صلبة طويلة 

تشبه قرن وحيد القرن.
وأصبحت املراة املسنة تعرف لدى السكان املحليني 
باسم »امرأة وحيد القرن« منذ ظهور جسم غريب 
يف رأس�ها وبدأ ينمو بشكل غريب ليصل طوله إىل 
13 س�نتيمرت، وهو ما أثار حرية األطباء.وتنحدر 
العجوز يانغ ش�يو تشن من قرية جيان يف مدينة 
زيانغ بمقاطعة سيتش�وان جنوب غرب الصني.

وقال ابن ش�يو تش�ن إن ش�يئا يش�به »الشامة 
الس�وداء« قد ظهر ع�ىل رأس والدتها قبل 7 أو 8 
سنوات، وأضافت أن شيو تشن كانت تشتكي من 

الحكة التي تصتحب نمو تلك الشامة، وقد وجدوا 
عالجا للحكة باستخدام الطب الصيني التقليدي.

ولكن بع�د عامني من العالج تحولت الش�امة إىل 
كتل�ة صغرية بحجم اإلصبع وب�دات يف النمو منذ 
ذلك الحني.ويف فرباير املايض، كرست تشن القرن 
الصغ�ري عن طري�ق الخط�أ، وبدأ بعده�ا القرن 
الصغري يف النمو رسيعا، عىل مدى الس�ت أش�هر 
املاضي�ة. وق�ال ابنه�ا:«اآلن القرن يؤل�م والدتي 
ويمنعها من النوم كما أنه ينزف من وقت آلخر«.

وش�خص األطباء يف مقاطعة سيتشوان الصينية 
حالة العجوز بما يسمى«كورنو الجلدية »، وهو 

ورم جلدي ينمو عىل شكل قرن.

بات�ت الطائرات بدون طي�ار جزءا من عتاد 
قوات حفظ األمن يف والية داكوتا الش�مالية 
يف الواليات املتحدة بعد أن صدر قانون يجيز 
استخدامها لحفظ األمن.الكثري من األصوات 
كانت تطال�ب بحر الطائ�رات الروبوتية 
والق�وات  الجي�ش  »املقاتل�ة« ع�ىل عت�اد 
املسلحة يف الواليات املتحدة دون استخدامها 
يف حف�ظ األمن املدني. ولكن القرار جاء من 
سلطات والية داكوتا بالسماح باستخدامها 
رشيطة منع حيازتها ألي أسلحة قاتلة، أي 
أنها يمكن أن تحم�ل الرصاص املطاطي أو 
القنابل املسيلة للدموع أو القنابل الصوتية 

وم�ا ش�ابه من أس�لحة مخصص�ة لحفظ 
النظام.كم�ا ينص القانون عىل الش�فافية 
يف اس�تخدام الطائ�رات دون طي�ار، ويجرب 
ف�روع ق�وات األم�ن يف الوالية ع�ىل توثيق 
جمي�ع حاالت اس�تخدام الطائرات يف املهام 
األمني�ة. ولكن بع�ض التقاري�ر الصحفية 
تش�ري إىل أن 20 باملئ�ة فق�ط م�ن ح�االت 
اس�تخدام الطائ�رات يت�م إبالغ الس�لطات 
املركزية بشأنها.وتطالب أصوات من داخل 
أجهزة األمن املدني بعدم تس�ليح الطائرات 
دون طي�ار، واقتصار مهامه�ا عىل املراقبة 

وتحديد املواقع.

مروحيات روبوتية مسلحة

ساعة ذكية حافظة للنقود

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

•  إحس�انك للحرِّ يحركه عىل املكافأة، و إحس�انك إىل الخس�يس 
يبعثه إىل معاودة املسألة

***
•  جاء رجٌل إىل احد الحكماء و قال له: إني تزوجت امرأة وجدتها 
عرجاء، فهل يل ان أردها؟ فقال له: إن كنت تريُد أن تس�ابق بها.. 

فردها..!!
•  من ضيع حرثة... ندم يوم حصاده.

***
قد قيل: إّن رَشيك بن األعور دخل عىل معاوية، وكان رجالً دميماً، 
فق�ال له معاوي�ة: إنك لدمي�م والجميل خ�ري من الدمي�م، وإنك 
لرشي�ك ومالله م�ن رشي�ك، وإّن أباك ألع�ور والصحيح خري من 

األعور، فكيف ُسْدت قومك؟
فق�ال ل�ه: إن�ك ملعاوية، وم�ا معاوي�ة إال كلبة َعوَْت فاس�تعوت 
الكالب، وإنك ابن صخر والسهل خري من الصخر، وإنك البن حرب 
والسلم خري من الحرب، وإنك البن أمية وما أمية إال أمة فُصغرِّت، 

فكيف أصبحت أمري املؤمنني؟

أطلق�ت مجموعة س�وني اليابانية 
عملية تمويل عىل االنرتنت يس�اهم 
لتطوير س�اعة  املس�تهلكون  فيها 
ذكية قد تقوم مقام محفظة نقدية 
إلكرتوني�ة باإلضاف�ة إىل وظائفه�ا 
التقليدية.وهذا اإلكسس�وار الجديد 
ال�ذي م�ن املف�رتض أن يعم�ل مع 
هواتف »آي فون« من “آبل” يتضمن 
رقاق�ة إلكرتوني�ة وع�دة مكونات 
البدنية  أخرى لقي�اس النش�اطات 
اإللكرتوني�ة.  بالرس�ائل  واإلب�الغ 
وهو من تصميم مصنع الس�اعات 

هولدينغ�ز”. “س�يتيزن  اليابان�ي 
املعروف�ة  الس�اعة  ه�ذه  وتق�دم 
ب�”وينا” يف إطار برنامج »فريست 
فالي�ت« لتمويل املنتج�ات الجديدة 
التي يصممها الباحثون يف س�وني. 
ويمك�ن للمس�تخدمني أن يطلب�وا 
مسبقا إحدى النسخ املعروضة التي 
ترتاوح أس�عارها بني 35 و70 ألف 
ين )260 و520 يورو تقريبا(. ومن 
شأن األموال املجمعة أن تساعد عىل 
تطوير املنتجات وتس�ليمها اعتبارا 

من مارس املقبل.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

مدير عام والعاب املوبايل
ات امض���اء

ماجد الحسناوي

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

من املعروف أن املدير العام من الدرجات الوظيفية 
الخاص�ة وذات مس�ؤولية بقي�ادة هيئت�ه ومن جاء 
بكفائت�ه وبحقه دون التوس�ات واملحاب�اة جديراً أن 
يعتمد عليه يف االدارة والس�ر نحو الكمال يزن األمور 
بالحكمة ويلطف كامه وال يكون فظاً غليظاً ينبسط 
يف أحاديثه ونعمة املس�ؤولية خدمة املجتمع والتعامل 
بسخاء وأخاق وليست التسلط والهيمنة وقال الرسول 
االكرم »ص« // ال يش�م رائحة الجن�ة من توىل رجل 
وهو يعل�م بأن يف القوم خراً من�ه ومن صفات املدير 
العام الناجح أن يكون مؤهاً علمياً وقيادياً واستغال 
العامل اإلنس�اني ويشارك األخرين همومهم وتحقيق 
الرض�ا الوظيف�ي وذات ش�خصية مرنه وس�ليمة أما 
املمارس�ات األس�تعائيه والق�رارات االنفرادي�ة تثر 
القل�ق يف نفوس املوظفني وعدم الق�درة بالتمييز بني 
الكاذب والصادق مما يفقد قدره األبداع عند املوظفني 
ويصبح رأي�ه قانون وجهله قرار وبالتايل يقود الهيئة 
اىل الهاوية والسقوط وعىل الوزراء انتقاء مدراء عامني 
لقي�ادة الهيئات ذات كفاءه وأمانه ولألس�ف األغلبية 
منه�م ذات أدارة فوضوي�ة ل�ن يحلموا به�ذا املنصب 
فاستغلوا الكريس للتعايل واعطاء أهمية لذواتهم ومن 
يص�دق أن مدير ع�ام هيئة أمر بطلب رئيس القس�م 
املايل مع أحد املوظفني لغرض معرفة املش�اكل املالية 
س�مح لهم بالجلوس فأخذ يقلب املوبايل وأعتقد أنها 
العاب تسليه وغر مكرتث بالجالسني وأمرهم بالتكلم 
وتفكره وتركيزه أمام الشاشة رفض املوظف التكلم 
اال بعد االنتهاء من تقلي�ب املوبايل الن املوضوع هذه 
يحتاج اىل أصغاء املدير العام مما أغاضه وأراد التنكيل 
باملوظ�ف االس�تهزاء ب�ه وع�دم االك�رتاث واالهتمام 
بالرشح التفصييل للمشاكل املالية وأخذ يتهم املوظف 
باملس�ؤولية التقصرية دون عل�م ودراية وأخذ يتكلم 
بتعايل كأنه طاووس يتباهي بألوان ريش�ه وال تعجبه 
الحقيق�ة ويري�د املوظف املراوغ واملزي�ف الذي يقرب 
ل�ه األمور وهي بعيده وه�ذه االدارة خلقت هبوط يف 
االداء لعدم توفر الرضا الوظيفي فس�لوكيه وأس�لوب 
املدير العام لها األثر البالغ لتحفيز املوظفني وكش�ف 
قدراته�م اإلبداعية ومس�ؤولية ال�وزراء انتقاء مدراء 
ذات قدرة أداريه وقيادية ناجحة للسر بالهيئات نحو 
الرق�ي والتقدم ومتابع�ة إنجازاته�م والتأكيد عليهم 
االبتع�اد ع�ن األس�اليب األس�تعائية يف التعام�ل الن 
الكرايس وجدت لخدمة الناس وليس التس�لط والتعايل 
عليهم واالس�تفادة من اآلراء بإيجاد الحلول ملش�اكل 

الهيئة دون ضياع الوقت بألعاب املوبايل. 

-1-
نحاول اس�تعادة الزمن الجميل من الوقت املنفلت 
،نحاول فرملة عب�ث الراهن وجنون اللحظة ،نحاول 
إيق�اف نزيف ال�دم والحرائ�ق ،حتى نجف�ف دموع 
األمه�ات ونقلص مس�احة املقابر،نح�اول ان نبقي 
أصابعنا العرش س�ليمة حتى تتمكن من إسقاط كل 
الراي�ات التي تحجب ضوء الش�مس ع�ن أرضنا ..قد 
النحقق مانريد ومانطمح اليوم وقد ندفع ثمنا باهضا 
ألحامنا، وربما نخفق غر مرة ، ولكن يكفينا رشف 
عدم االستكانة والتسليم باألمر الواقع او إدارة الظهر 
لتغييب وجودنا . املحاولة يف كل األحوال ستكون مثل 
رمية حجر بقوة يف ماء راكد ستفتح منفذ وربما أكثر 
النس�ياب املاء والتخلص من كل الشوائب والطحالب 

وما علق من ادران طوال فرتة الركود !!
-2-

ق�د يراه البعض حنني اىل زم�ن منقرض ، وأحام 
طوباوي�ة ، لع�ر غاب في�ه الفرس�ان ولكننا نراه 
زم�ن قادم ح�ني نقرا األم�ور بص�دق ونعمل بصدق 
بعي�دا عن حس�ابات املصال�ح واملنفعي�ة الن الوطن 
يبقى اكرب من كل فرد فينا وقد اثبتت الشعوب الحية 
يف غ�ر مناس�بة رس قوته�ا ومكام�ن نهضتها حني 
عاينت،مرارة االختاف ووقف�ت عند جهامة العقول 
وغاظة القلوب ، فكانت إعصارا هز مضاجع الطغاة 
واس�قطتهم لتقف عىل اقدامها ولتنفض عنها رماد 
التخل�ف وغب�اره وهي تخط فج�ر أيامه�ا الجديدة 

ومستقبلها بعد ان قدمت عظيم التضحيات .
أن رف�ض املرف�وض خط�اب بلي�غ يجي�د فه�م 
املتغ�رات ، حيث س�يفكك العقد املتوارثة وس�يفتح 
أدراج مرتبة مللفات مس�كوت عنها مليئة باألش�باح 
من وكاء الغزاة وأصحاب التوكيات اإلقليمية وباعة 

الكام الفصيح .
-3-

يق�ال ان الوط�ن أّم نحم�ل يف داخلن�ا كّل ذّرة من 
كيان�ه وتنطب�ع فين�ا مائكّيت�ه الّتي ترافقن�ا أينما 
حللن�ا، ومهما تبّدلت األّيام وتقلّب�ت األحداث ومهما 
خان�ت قوان�ا الّصع�اب. وأينم�ا حّط ترحالن�ا نخّط 
حضارته، وننشدها عىل مسامع الكون حّتى يتحّول 
الوطن شخصاً يتنّقل يف هذا العالم. إّنه رفعة العطاء 
يف مّجانّيته، وس�مّو الحّب يف بذل ذاته. إّنه نس�يمات 
الّرج�اء عندما يفرت فينا األمل، ورهبة الجمال عندما 
تباغتن�ا دمام�ة الّس�نني، وعظم�ة الخي�ال عندم�ا 

يصفعنا الواقع.

مؤيد عبد الزهرة

الوطن ام

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


