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داع����ش« »ق��ل��ع��ة  إىل  ي��ت��واص��ل  ال��ع��س��ك��ري  وال���زح���ف  »ب����ل����د«..  ع���ى  ق��ب��ض��ت��ه  حي��ك��م  اجل���ي���ش 

واشنطن تستبدل تقسيم العراق »الناعم« بالتقطيع »الوحيش«

وه����اب����ي����ة امل���م���ل���ك���ة م������ن أج�������ل هي������ودي������ة ال�����دول�����ة 

صفحة 16

»التعرفة الكمركية« وإيقاف الصفقات المشبوهة يحالن عجز الموازنة

     المستقبل العراقي / خاص

 حملت مصادر مطلعة، أمس األحد, جهات سياسية وأحزابا مسؤولية 
العج�ز الكبير الموج�ود في الموازنة العامة لعام 2015, مش�يرة إلى حل 
ه�ذه المش�كلة يتطلب تفعي�ل ق�����واني�ن معطلة وإيق���اف عمليات 
تجارية “فاس�دة” بدال من اللجوء إلى االدخار اإلجباري واالستقطاع من 

رواتب الموظفين.
 وقالت المصادر ل�”المستقبل العراقي”, أن “الحكومة مطالبة بإعادة 
النظر في سياساتها االقتصادية, فقانون التعرفة الكمركية المتوقف منذ 
ع�ام 2011 وحت�ى اليوم كان له أن ي�در على الخزين�ة العراقية قرابة 25 
ملي�ار دوالر تقريب�ا مما يعني أن العجز المتبقي ه�و 4 مليار دوالر فقط 

الكتمال المبلغ المطلوب لسد موازنة 2015”.
وأش�ارت المصادر إلى أن “العم�ل بنظام التعرفة الكمركية س�يجنب 
الحكوم�ة اللج���وء إل�ى االدخ�ار اإلجباري أو االس�تقطاع م�ن رواتب 

الموظفين للعام 2015”.
وبحسب المصادر, فان “التوجه نحو االدخار اإلجباري بدال من الحلول 
األخرى التي تمس التجار ومصالح النافذين, يؤشر خلال مستمرا وفسادا 
مستشريا في الجسد الحكومي وسطوة للتجار والمستوردين أو شراكات 
وزواج�ات اقتصادية بي�ن األحزاب وأصح�اب رؤوس األم�وال التجارية 
مما يعيق أي محاولة لتعويض النقص من هؤالء التجار وتدفع نحو س�د 

النقص من قوت العائلة العراقية والموظف الحكومي البسيط”.
ف�ي الغض�ون, أش�ارت المصادر إل�ى انه  هنال�ك م�وارد مالية يمكن 
االس�تفادة منه�ا لمعالج�ة  العجز المالي ف�ي الموازنة عبر االس�تعاضة 
عن اس�تيراد القمح من الخارج بحس�ب تصاعد نسب اإلنتاج المحلي التي 
تباع لألردن بأس�عار رمزي�ة”, مضيفا أن” هذه العملي�ة التي يجني منها 
تجار وسياسيون ارباحا طائلة, قد تدر قرابة ثالثة مليارات دوالر لخزينة 

الدولة ,بحسب خبراء ومختصين.
وس�بق للجنة االقتص�����اد واالس�تثمار النيابي��ة، أن كش�فت بأنه 
س�يتم ادخار تريليوني دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي 

في موازنة 2015.

»التقشف« يشمل قوت العراقيني ويستثني جتار الفساد

ابطال الحشد الشعبي

ص3تنفرد بنرش تفاصيل املجازر التي ارتكبها »التحالف« بحق احلشد الشعبي

الناتو يتهافتون في المحافظات لضمان »الفدرلة«

      المستقبل العراقي/ خاص

كش�فت مص�ادر سياس�ية غربّية عن 
مخّط�ط  إل�ى  األميركي�ة  اإلدارة  ع�ودة 
تقسيم العراق على ش�كل فيدراليات ومن 
ث�م تحويله إل�ى دوي�الت، مس�تغلة بذلك 
أزمة “داعش” التي تس�يطر على نحو ثلث 

البالد.
جن�ود  “حش�د  أن  المص�ادر  وقال�ت 
النيتو وأميركا ف�ي العراق الذين يتوقع أن 

يرتف�ع عددهم إلى أكثر من 12 ألف مقاتل 
ومستش�ار ه�ي من أج�ل تنظي�م القوات 

المسلحة المقاتلة على األرض”.
وأشارت إلى أن “هؤالء سوف يقومون 
بإع�داد وتأهيل قوة ش�رطة محلية تقاتل 
داخ�ل ح�دود كل محافظة وتصب�ح نواة 
للح�رس الوطن�ي”، مبينة أن “واش�نطن 
الصيغ�ة  إلق�رار  بغ�داد  عل�ى  تضغ�ط 
االتحادي�ة- الفيدرالي�ة لقان�ون الح�رس 
الوطن�ي، وهي صيغة في ح�ال تمريرها؛ 

فإنه�ا س�تكون مقدمة لنش�وء ) جيوش 
محلية( في كل محافظة أو إقليم”.

وأوضحت أن “مهمة ه�ذا الحرس هي 
مطاردة ومالحقة المطلوبين داخل حدود 
اإلقلي�م الواح�د، أي أنها س�تكون مفّرغة 
كلي�اً م�ن أّي مه�ام تتعلق بالحف�اظ على 
)أمن البالد( بينما يتولى )البوليس الدولي( 
حراسة وحماية الحدود مع األقاليم.. هذه 

هي العقيدة العسكرية الجديدة”.
وأضاف�ت أن “الحديث عن حرب طويلة 

على داع�ش تمتد إلى 30 عام�ا في المدى 
البعي�د، و3 س�نوات في الم�دى القصير ال 
يعني أي شيء آخر، سوى ان إعادة تفكيك 
الع�راق س�وف تكون ذات طابع وحش�ّي، 
وأّن التقطيع الناعم الذي دعا إليه جوزيف 
)التقطّي�ع  محل�ه  ليح�ل  انته�ى  باي�دن، 
الوحش�ي( م�ا دام العراقي�ون يرفضون- 

حتى اآلن- تفكيك بلدهم بهدوء”.
ولّمحت إلى أن “األمريكيين س�يعيدون 
إنت�اج النموذج اليوغس�الفي ف�ي تقطيع 

الدولة المركزية إلى ) جمهوريات(”.
وبين�ت أن “تعاظ�م الدعوات إلرس�ال 
ق�وات أمريكية لألنب�ار- من قبل ساس�ة 
وش�يوخ األنب�ار- بالتزامن م�ع الضغوط 
الحكوم�ة  وإذع�ان  العش�ائر،  لتس�ليح 
للضغ�وط األمريكي�ة ودعوته�ا الرس�ال 
المزي�د م�ن المّدربي�ن، وتغاضيه�ا ع�ن 
الدع�وات المس�مومة إلقام�ة أقالي�م في 
المرحل�ة األول�ى- هو ف�ي صل�ب عملية 

التفكيك الوحشي للعراق”.

     المستقبل العراقي / اعداد / رحيم شامخ

في الوقت الذي يتم فيه ارس�ال المزيد م�ن القوات االمريكية 
الى العراق فيما يس�مى ب�)عملية الحل الجذري-وهو اسم يطلق 
على العمليات العس�كرية االمريكية في العراق( يتم أيضا ارسال 
المزيد م�ن المتعاقدين من القطاع الخاص لغرض تقديم مختلف 
الخدم�ات للقوات والحكومة العراقية.ويوجد في الوقت الحاضر 
حوال�ي 1.800 متعاق�د م�ن القط�اع الخ�اص في الع�راق ممن 
يعمل�ون لصال�ح وزارة الخارجي�ة األميركية، فيم�ا أصدر وزير 
الدفاع األمريكي تش�اك هاجل أمرا يقضي بأرسال 1300 متعاقد 
آخر وهذا العدد ال يش�كل سوى جزء ضئيل من المجموع النهائي 
الذي من المرجح ارس�اله. فأبان الس�نوات السابقة عندما بلغت 
زي�ادة الق�وات االمريكية ذروته�ا كان هناك أكث�ر من 163.000 
م�ن المتعاقدين من القط�اع الخاص في البالد. وقد اس�تخدمت 
الواليات المتحدة الكثير من هؤالء المتعاقدين في أوقات مختلفة 
كغطاء لتدخلها الش�امل في العراق. وقد اثار ذلك العدد الكبير من 
المتعاقدين في وقته انتق�ادات مكثفة تتعلق بالتكاليف المترتبة 

على ذلك وعدم وجود رقابة سليمة على اإلنفاق.
ص4من االزمة الروسية اىل »سقوط املوصل«..  2015 لن تكون هناية رصاعات العال�م                                                        التفاصيل ص3
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تطلق موقعها االلكرتوين اجلديد

لتعرف ما حيدث

 ال�س��وخ��وي
تدخل احلرب عى »داعش« 

ف�ي الضل�وعي�ة

مستشار برملان اإلقليم: 
خط�ر »ال�حرس الوط�ن�ي« 

يفوق »اإلرهاب«

الكويت: »مبارك« 
سيعم��ل بشك��ل تك�ام�ل�ي

مع املوانئ العراقية

س�اع�ة ال�ص�ف�ر 
ل�ت�ح��ري�ر 
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من ي�ش�ارك.. 
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تيري يجبر تشيلسي 
على التجديد

ص3ختصيص 30 الف درجة وظيفية للداخلية والدفاع

سمية الخشاب تفتح أوراقها
مع وفاء الكيالني

واشنطن ترشع األبواب أمام عودة 
الرشكات األمنية إىل بغداد

بالك ووتر مستعدة لمحاربة »داعش«!
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ستفتتح قنصليات في البصرة وأربيل

الكويت: »مبارك« سيعمل بشكل تكاميل مع املوانئ العراقية
     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الخارجية الكويتي 
صباح خالد الحمد الصباح، أمس 
االحد، ان االيام المقبلة ستش�هد 
افتت�اح قنصلي�ات للكوي�ت في 
مدينت�ي البص�رة واربي�ل، مبيناً 
ان الع�راق والكوي�ت اتفقا على 
المس�افرين  دخ�ول  تس�هيل 
العراقيي�ن ال�ى الكوي�ت، اكد ان 
مين�اء مب�ارك الكويتي س�يعمل 
الموان�ئ  م�ع  تكامل�ي  بش�كل 

العراقية.
وق�ال الصب�اح ف�ي مؤتم�ر 
وزي�ر  م�ع  مش�ترك  صحاف�ي 
الخارجية ابراهيم الجعفري عقد 
في فندق الرش�يد وس�ط بغداد، 
عقب انته�اء اجتماع�ات اللجنة 
العراقي�ة الكويتي�ة المش�تركة، 
خ�ال  س�تفتتح  »الكوي�ت  إن 
له�ا  المقبل�ة قنصلي�ات  االي�ام 
ف�ي مدينت�ي اربي�ل والبصرة«، 
العراق�ي  »الجانبي�ن  أن  مبين�ا 
والكويت�ي اتفق�ا عل�ى تس�هيل 
العراقيين الى  دخول المسافرين 

الكويت عبر مرحلتين«.
»المرحلة  أن  الصباح  وأضاف 
االول�ى تتعل�ق بتس�هيل دخ�ول 
اصحاب الجوازات الدبلوماس�ية 
الى الكويت ومن ثم تليها مرحلة 

ثانية تتعلق بدخول المسافرين«، 
مؤك�دا أن »عم�ل مين�اء مبارك 
الكويت�ي س�يكون تكاملي�ا مع 
عمل الموانئ العراقية وس�يكون 

اضافة مهمة لها«.
وكان وزير الخارجية الكويتي 
الصب�اح  الحم�د  خال�د  صب�اح 
وصل صباح ام�س إلى العاصمة 
بغ�داد ف�ي زيارة رس�مية لبحث 
العدي�د م�ن القضايا المش�تركة 
م�ع المس�ؤولين ف�ي الحكومة 

العراقية.
وزارة  اعلن�ت  جانبه�ا  م�ن 
الخارجي�ة الكويتي�ة في بيان أن 
»الوف�د الذي يرافق الصباح يضم 
عب�د المحس�ن مدع�ج المدع�ج 
ووزي�ر  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب 
التجارة والصناعة ووزير المالية 
»الوف�د  أن  مؤك�دة  باالناب�ة«، 
ال�دورة  أعم�ال  ف�ي  سيش�ارك 
الرابع�ة للجنة المش�تركة العليا 
الكويتية – العراقية في العاصمة 
التعاون  أواص�ر  لتقوية  »بغ�داد 
العاق�ات  وتعزي�ز  المش�ترك 
الثنائي�ة التي تربط دولة الكويت 
الع�راق عل�ى كافة  بجمهوري�ة 
األصعدة والمج�االت التي تخدم 
آفاق التعاون والتنسيق والشراكة 

بين البلدين الشقيقين.
وأك�دت ال�وزارة أن »اعم�ال 

اللجن�ة ستش�هد التوقي�ع عل�ى 
ع�دد م�ن االتفاقي�ات ومذكرات 
التنفيذي�ة  والبرام�ج  التفاه�م 
في مجاالت عديدة تش�كل دعماً 
لمس�ار التع�اون والتكام�ل في 

الت�ي تفتح  المختلف  المج�االت 
آفاقاً جديدة وتدفع بعجلة التنمية 
الثنائي�ة بين البلدين الش�قيقين، 
كم�ا وأن اجتم�اع اللجن�ة العليا 
يأتي اس�تكماالً وتحديثاً ألعمال 

اللجنة الس�ابقة الت�ي عقدت في 
لقراراتها  الكويت ومتابعة  دولة 
وانجازاتها التي تصب في صالح 
بي�ن  المثم�ر  التع�اون  مس�يرة 

البلدين الشقيقين.

وكان وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري اعلن في ال�22 
م�ن كانون االول 2014، أن وزير 
الخارجي�ة الكويت�ي صباح خالد 
الصب�اح س�يزور الع�راق نهاية 

الش�هر الحال�ي، وفيم�ا أك�د أن 
الكويت أب�دت اس�تعدادها لدعم 
الع�راق، أش�ار إل�ى أن االتح�اد 
األوروبي مازال يدعم العراق ضد 

)داعش( سياسياً وعسكرياً.
يش�ار ال�ى أن رئي�س مجلس 
الوزراء حيدر العب�ادي، زار، في 
)21 كان�ون األول 2014(،  دولة 
الكويت عل�ى رأس وفد حكومي 
رفي�ع لبح�ث تعزي�ز العاق�ات 
البلدي�ن والس�بل  الثنائي�ة بي�ن 
الكفيل�ة لارتق�اء به�ا، إضاف�ة 
ال�ى خطر التنظيم�ات اإلرهابية 
المتمثل�ة بعصاب�ات داعش على 

العراق والمنطقة.
وج�اءت زي�ارة العب�ادي الى 
الكوي�ت بعد ثاثة أيام من إعان 
وزارة الخارجي�ة الكويتي�ة ع�ن 
الع�راق  لطل�ب  »االس�تجابة« 
الدفع�ة األخيرة  بتأجيل تس�ديد 

من التعويضات لدولة للكويت.
يش�ار ال�ى أن العاق�ات بين 
الع�راق والكوي�ت ش�هدت ف�ي 
غضون األع�وام القليلة الماضية 
المس�توى  عل�ى  كبي�راً  تط�وراً 
الرسمي، خاصة بعد التوصل الى 
تس�ويات وحلول ألبرز المشاكل 
الت�ي كان�ت عالقة بي�ن البلدين، 
وأهمه�ا مش�كلة تثبيت ترس�يم 

الحدود البرية.

الداخلية تكشف عن اعرتافات 
عصابة »داعشية« حاولت 

اســتـهـداف االمـم املتـحـدة

مستشار برملان اإلقليم:
 خــطـر »الـحـرس الوطـنـي«

 يفوق »اإلرهاب«
       بغداد / المستقبل العراقي

عرضت وزارة الداخلية، أمس األحد، 
اعتراف�ات عصاب�ة حاول�ت اس�تهداف 
بعثة األمم المتح�دة في العراق، مؤكدة 
المنتمي�ة  »الزم�رة«  تل�ك  أن مخط�ط 
ل�«داعش« باء بالفشل بعد اعتقال أغلب 
عناصرها ومنهم مسؤولين بارزين في 

التنظيم اإلرهابي.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد 
سعد معن في مؤتمر صحفي إن »خلية 
الصقور االس�تخبارية أفشلت مخططا 
إرهابيا الس�تهداف بعثة األمم المتحدة 
في العراق عن طريق خلية إرهابية تابعة 
لداعش«، مبينا انه »تم اعتقال العصابة 
التي كانت تن�وي تنفيذ هذا المخطط«. 
وأض�اف أن »المعتقلين في هذا الش�أن 
عدده�م كبي�ر، بينهم المس�ؤول الفني 
لاس�تطاع ومس�ؤولين ع�ن عمليات 
االغتي�ال ونقل االنتحاريي�ن«، مبينا أن 
»المسؤول الش�رعي لما يعرف بقاطع 
الفاروق اإلرهابي من ضمن المعتقلين 
أيضا، فض�ا ع�ن إداري الكتيبة وناقل 
األسلحة ومس�ؤول العاقات ومسؤول 
والعج�ات  واالس�تطاع  المف�ارز 
المفخخة«. وتابع معن أن »هذا االنجاز 
األمني هو عمل استخباري بحت تم بعد 
متابعة دقيقة«. يذكر أن وزارة الداخلية 
العراقية تعرض بشكل دوري اعترافات 
مجامي�ع »إرهابي�ة« اعتقلته�ا القوات 
األمني�ة، فيما تؤك�د اس�تمرار الجهود 
اج�ل  م�ن  والعس�كرية  االس�تخبارية 

إفشال المخططات اإلرهابية.

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مس�ؤول ك�ردي ب�ارز، أمس 
األح�د، م�ن أن خط�ر الح�رس الوطني 
المزم�ع تش�كيله ف�ي كل محافظة قد 
يفوق خط�ر »اإلرهاب«، فيما أكد أنه ال 
يوجد مبرر دس�توري أو قانوني يسمح 

بتشكيل مثل هذه القوات.
وقال المستشار اإلعامي في برلمان 
إقلي�م كردس�تان العراق ط�ارق جوهر 
إنه »ال توجد مادة دس�تورية تنص على 
تش�كيل حرس وطني او حرس إقليم او 
ح�رس للمحافظات، كون حماية المدن 

هي من مهام القوات األمنية«.
وأضاف جوهر أن »الدستور العراقي 
نص على أن تش�كيل الق�وات يكون من 
صاحية الحكومة االتحادية«، مش�ددا 
عل�ى ض�رورة »لملم�ة الق�وات الت�ي 
تحارب االرهاب اليوم تحت لواء الجيش 

وان ال يكون والؤها لطائفة معينة«.
وح�ذر جوه�ر من »اس�تخدام هذه 
الق�وات ف�ي أي ص�راع ق�د ينش�أ بين 
يع�رض  م�ا  مس�تقبا،  المحافظ�ات 
مصلحة ووحدة الع�راق للخطر«، الفتا 
ال�ى أن »خطر تش�كيل الحرس الوطني 
خط�ر  يف�وق  ق�د  محافظ�ة  كل  ف�ي 

اإلرهاب«.
حن�ان  المس�تقلة  النائب�ة  وكان�ت 
الفتاوي اتهمت جهات لم تسمها بأنها 
تري�د »جيش�ا طائفيا« لزي�ادة االقتتال 
الجان�ب  أن  اعتب�رت  فيم�ا  الطائف�ي، 
لمش�روع  المتبني�ن  اكث�ر  االميرك�ي 

الحرس الوطني.

       المستقبل العراقي / سحر حسين

أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة ف�ي 
ع�ن  الع�ام  االّدع�اء  رئاس�ة 
حس�مها )449( دع�وى خ�ال 
 2013/12/15 م�ن  الفت�رة 
ولغاي�ة 2014/12/14 والت�ي 
تتضمن الدعاوى التي عقوبتها 
اإلعدام والس�جن م�دى الحياة 
الواردة الى رئاسة االدعاء العام 
اس�تناداً ألحكام الم�ادة )16/ 

اوالً( من قانون االدعاء العام.
الرس�مي  المتح�دث  وذك�ر 
للس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة 
القاضي عبد الستار بيرقدار إن 
»رئاس�ة االدعاء العام أصدرت 
أعم�ال  تضمن�ت  إحصائي�ة 
وأقس�ام  ش�عب  ونش�اطات 
الرئاس�ة خال الع�ام الحالي«، 
مش�يرا إلى أن »هيئة الجنايات 
حس�مت )8235( دع�وى، ام�ا 
هيئ�ة األح�داث فق�د حس�مت 
)2681( دع�وى فيما حس�مت 
هيئة الطع�ن لمصلحة القانون 
والمتضمن�ة  دع�وى   )638(
القضايا التي يحصل فيها خرق 
للقانون ف�ي اي حك�م او قرار 

صادر من محكمة عدا المحاكم 
الجزائية او قرار صادر عن مدير 
دائرة رعاية القاصرين او مدير 
رعاي�ة القاصري�ن المختص او 
المنفذ العدل من شأنه األضرار 
بمصلح�ة الدول�ة او القاصر او 
أم�وال أي منهم�ا او مخالف�ة 
للنظ�ام العام«.وأضاف بيرقدار 
ان�ه »تم حس�م )1458( قضية 
م�ن قضاي�ا حق�وق اإلنس�ان 
وقضايا الموقوفين والتعقيبات 
القانونية، فيما حس�مت الهيئة 
المتفرق�ة والمتضمن�ة قضايا 
االسترداد والتي تخص القضايا 
المحالة من قبل وزارة الداخلية 
العربي�ة  الش�رطة  مديري�ة   /
الخارجي�ة  ووزارة  والدولي�ة 
والمطلوب بيان الرأي القانوني 

بصددها )175( قضية«.
وف�ي م�ا يخ�ص القضاي�ا 
الخاصة بمتابع�ة تنفيذ عقوبة 
للمداني�ن  بالنس�بة  االع�دام 
المراس�يم  بحقه�م  الص�ادرة 
الجمهورية، فقد اشار البيرقدار 
ال�ى حس�م )58( قضي�ة كم�ا 
ت�م حس�م )17( قضي�ة رف�ع 

حصانة«.

االدعاء العام حتسم 85 قضية
 إعدام خالل هذا العام

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س الجمهورية فؤاد 
معصوم، أم�س األحد، عن تنازله 
عن جوازه البريطاني وإعادته الى 
الس�لطات في المملك�ة المتحدة، 
فيم�ا ق�دم ش�كره للمملكة على 
الج�واز ال�ذي »أت�اح ل�ه حري�ة 
الحقبة  التح�رك والس�فر خ�ال 
معص�وم  وق�ال  الدكتاتوري�ة«. 

»المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ف�ي 
العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس 
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم أعاد 
جوازه البريطاني الى الس�لطات 
ف�ي المملكة المتح�دة«، مبينا أن 
معص�وم »أبدى ش�كره للمملكة 
عل�ى الج�واز الذي أت�اح له حرية 
الحقبة  التح�رك والس�فر خ�ال 

الدكتاتورية«.
البي�ان أن »س�فارة  وأض�اف 

المملكة المتحدة تس�لمت رسالة 
من الرئيس معصوم ومعها جواز 
الس�فر ال�ذي أعاده ب�كل احترام 
وتقدير«. ولفت بيان مكتب رئيس 
الجمهوري�ة ال�ى أن االخير »كان 
ق�د فات�ح الس�لطات البريطانية 
ف�ور انتخابه رئيس�ا للجمهورية 
إلتم�ام إج�راءات إع�ادة الج�واز 
وسحب الجنس�ية امتثاالً لما جاء 
في الدس�تور العراقي بشأن عدم 

جواز تمتع األش�خاص بجنس�ية 
أخرى س�وى الجنس�ية العراقية 
في ح�ال تم انتخابه�م أو تكليفه 
بمه�ام س�يادية ف�ي جمهوري�ة 

العراق«.
وين�ص الدس�تور العراقي في 
مادت�ه ال��18 عل�ى ج�واز تعدد 
الجنس�ية للعراقي، بينما يفرض 
على م�ن يتول�ى منصبا س�ياديا 
أو أمني�ا رفيع�ا التخل�ي ع�ن أي 

جنس�ية أخرى. ومم�ن يحملون 
الجنس�يات األجنبي�ة وه�م ف�ي 
مناصب س�يادية رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي، وهوشيار زيباري 
نائب رئيس الوزراء، وإياد عاوي 
نائ�ب رئي�س الجمهورية، ووزير 
الجعف�ري،  إبراهي�م  الخارجي�ة 
الجنس�ية  يحمل�ون  وجميعه�م 
البريطاني�ة، وهن�اك غيره�م من 

الوزراء والسفراء.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة »كريستيان ساينس 
مونيت�ور« األميركي�ة، أم�س األح�د، أن 
األردن فتح�ت قن�اة تفاوض م�ع تنظيم 

»داعش« بوساطة قبائل »سنية عراقية« 
فضاً عن قطر وتركيا لإلفراج عن الطيار 

المختطف لدى التنظيم. 
وقال�ت الصحيف�ة إن »خط�ف طيار 
أردن�ي، خ�ال مش�اركته ف�ي الغ�ارات 

الجوي�ة الدولي�ة على تنظي�م داعش فى 
س�وريا، من قبل التنظيم اإلرهابي أرغم 
المس�ؤولين على الدف�اع عن دور األردن 
بقي�ادة  الدول�ي  التحال�ف  غ�ارات  ف�ي 
الواليات المتحدة«، مبينة أن »الس�لطات 
األردنية ما تزال تلتزم الصمت حيال معاذ 
الكساس�بة الذي س�قطت طائرته خال 
قصف أحد معاقل داعش في الرقة شمال 

سوريا«. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية 
إردنية قولها، إن »الحادث ورط الحكومة 
والمل�ك عبد الله ف�ي أزم�ة، ح�����يث 
تح�اول المملكة الهاش�مية إعادة الطيار 
س�الماً، وعل�ى جانب آخر فإنها تس�عى 
لتبرير دوره�ا في الغارات ض�د التنظيم 
األردن�ي  الع�ام  ال�رأي  أم�ام  اإلرهاب�ي 

المنقسم على نحو عميق«.

ولفتت الصحيفة الى أن »عمان فتحت 
قنوات تفاوض م�ع خاطفي الطيار عبر 
وس�اطة قط�ر وقبائ�ل س�نية عراقي�ة 

باإلضافة إلى تركيا«. 
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن م�ا وصفته 
رئيس الحرك�ة الس�لفية األردنية محمد 
ش�لبي التي ترتب�ط ب�«عاقات قوية مع 
داعش«، فإن »التنظيم طالب باإلفراج عن 
زياد الكربولي، أحد عناصره، وس�اجدة 
ريشاوي، أحد العقول المدبرة لتفجيرات 

فندق عمان عام 2005«. 
يذكر أن تنظيم »داعش« أسر في )24 
كانون االول 2014( الطيار األردني مازم 
أول »مع�اذ صافي يوس�ف الكساس�بة« 
بع�د س���قوط طائرته، وهو أول أس�ير 
من ق�وات التحالف الذي تقوده الواليات 

المتحدة ضد التنظيم.

معصوم يتنازل عن جوازه الربيطاين

األردن : توسط عشائر عراقية للتفاوض مع »داعش« 
لإلفراج عن »الكساسبة«

داعيش متورط بسبايكر: اجربنا عنرصًا 
عىل إعدام ابن خالته

      بغداد / المستقبل العراقي

عرضت قيادة ش�رطة ديال�ى اعترافات 
متهمي�ن اثني�ن الق�ت القب�ض عليهما في 
بعقوب�ة لتورطهما في جريم�ة قتل جنود 
وطاب الكلية العسكرية في قاعدة سبايكر 

في حزي�ران الماضي والت�ي راح ضحيتها 
1700 شخصا.

وق�ال احد المتهمين يدعى علي عبد الله 
ح�واس خال االعتراف�ات ان تنظيم داعش 
اختط�ف مجموع�ة م�ن منتس�بي القوات 
االمني�ة في اط�راف تكري�ت واقتادهم الى 

منطق�ة تس�مى وادي الم�وت العدامه�م، 
مبينا ان احد عناصر التنظيم تفاجأ بوجود 
اب�ن خالت�ه ضم�ن المختطفي�ن وح�اول 
انقاذه وإفات�ه اال ان تنظيم داعش اجبره 
عل�ى اعدام ابن خالت�ه وانهمر االخير باكيا 
عل�ى جثته ما دفع التنظي�م الى اعدامه هو 

االخر.
المته�م  ورفيق�ه  ح�واس  وكش�ف 
االخ�ر ع�ن اس�ماء ع�دد م�ن المتورطين 
والمتواطئين بمجزرة سبايكر في حزيران 
الماض�ي فيما اكدت ش�رطة ديال�ى توثيق 
االعتراف�ات واألدل�ة وإحالتها ال�ى اللجان 
الحكومية واألمني�ة المعنية بالتحقيق في 

حادثة سبايكر.
وأعلن�ت ش�رطة ديال�ى ام�س اعتقال 
س�بايكر  بجريم�ة  متورطي�ن  ش�خصين 
ف�ي حزيران الماض�ي بعملية اس�تخبارية 
نوعية بعد تسللهم الى احد المناطق شرقي 

بعقوبة.
واع�دم تنظي�م داع�ش اكثر م�ن 1700 
منتس�ب امني وطالب عس�كري في قاعدة 
س�بايكر في اطراف تكريت خال س�قوط 

مدينة تكريت بيد تنظيم داعش. 

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبلت الس�يدة وزير الصح�ة الدكت�ورة عديلة 
حمود حسين وفداً من الحش�د الشعبي برئاسة حازم 

الحيدري مدير مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي .
وتم خال اللقاء التباحث بس�بل تعزيز التعاون بين 
وزارة الصح�ة والهيئ�ة فيما يخ�ص معالجة جرحى 
الحشد الش�عبي وتوفير جميع االدوية والمستلزمات 

الطبية لهم . 
واعرب�ت الس�يدة الوزي�ر ان الوزارة تدع�م صحياً 
وبش�كل كبير رجال الحشد الش�عبي والذي يعد جزءا 

يسيرا من الوفاء لهم .

محود: وزارة الصحة تدعم 
رجال احلشد الشعبي
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             بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، أمس األحد، عن تخصيص30 الف درجة 
وظيفية لوزارتي الداخلية والدفاع في موازنة العام المقبل، واصفة موازنة 

العام المقبل باألمنية.
وق�ال عضو اللجنة س�رحان احم�د إن »ثلث مش�روع قان�ون الموازنة 
العامة لس�نة 2015 مخصصة لوزارتي الداخلي�ة والدفاع«، مبينا ان »23% 

من الموازنة العامة لالمن والدفاع«.
واضاف احمد ان »اكثر من 30 الف درجة وظيفية تم تخصيصها لوزارتي 
الداخلي�ة والدف�اع«، مؤكدا »خل�و الموازنة من المش�اريع االس�تثمارية«، 

واصفا الموازنة باالمنية«.
وكان مجل�س الن�واب انه�ى الخميس الماض�ي القراءة االول�ى لقانون 

الموازنة ورفع الجلسة الى السابع من الشهر المقبل .

تخصيص 30 الف درجة وظيفية للداخلية والدفاع

اجليش حيكم قبضته عىل »بلد«.. والزحف العسكري يتواصل إىل »قلعة داعش«
     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

أخ�ذت العملي�ة العس�كرية الكب�رى 
لتحرير مناطق جنوب تكريت بمحافظة 
ص�الح الدين, تجني ثماره�ا على ارض 
الواق�ع بعدم�ا ح�ررت الق�وات األمنية 
بل�د  الش�عبي قض�اء  الحش�د  وس�رايا 
المحاصر من�ذ فترة بعد الح�اق هزيمة 
نكراء بتنظيم “داعش”, وتواصل الزحف 
نحو الضلوعية لدك آخر معاقل اإلرهاب 

بالمحافظة.
وق�ال قائممق�ام قض�اء بل�د عام�ر 
ه�ادي، إن “القوات األمني�ة تمكنت من 
تحرير محيط قضاء بلد بش�كل كامل”، 
العس�كرية  “القطع�����ات  ان  مبين�ا 
وصل�ت الى نه�ر دجلة بع�د تحرير آخر 
معاق�ل داعش وهي منطقت�ي عزيز بلد 

)ش�رق قض�اء بلد( والراوش�د )ش�مال 
قضاء بلد(”.

م�ن جهته، كش�ف مص�در امني في 
محافظ�ة ص�الح الدين ب�أن “القطعات 
العس�كرية تمكنت م�ن تحرير منطقتي 
عزي�ز بل�د والرواش�د، بع�د اش�تباكات 
عنيفة م�ن عناصر داعش اس�فرت عن 

مقتل 20 عنصرا من التنظيم”.
واضاف المص�در أن “القوات االمنية 
وبمس�اندة الجهد الهندسي تقوم حاليا 
برفع المخلف�ات من العبوات الناس�فة 
وتمش�ط المناط�ق بحث�ا ع�ن من�ازل 

مفخخة تمهيدا لتفكيكها”.
وتمكن�ت القوات األمنية بمش�اركة 
دبابات ابرامز، من الس�يطرة على جسر 
ال�رادار جنوب�ي قض����اء بل�د جنوب 
تكري�ت، فيم�ا اعتقل�ت العش�رات م�ن 

عناصر تنظيم “داعش”.
بدوره�م, احتفل مواطن�و قضاء بلد 
جنوب تكريت، أم�س األحد، مع القوات 
األمنية والحشد الشعبي بمناسبة تحرير 
المناطق المحيطة بالقضاء من سيطرة 

تنظيم “داعش”.
احتف�االت  القض�اء  مرك�ز  وش�هد 
المدين�ة  ش�وارع  جاب�ت  ومس�يرات 
الت�ي حققته�ا  االنتص�ارات  بمناس�بة 
الق�وات األمنية في تحرير محيط قضاء 
بل�د وناحي�ة يث�رب بالكامل, كم�ا عبر 
المواطنون عن سعادتهم عبر اطالق نار 

كثيف في الهواء.
في الغض�ون, أعلنت وزارة الداخلية، 
األح�د، أن قض�اء بل�د بمحافظة صالح 
الدين والمناطق المحيطة به آمنة تماماً. 
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد 

معن خالل مؤتمر صحافي ، إن “القوات 
األمنية مس�تمرة بتحقي�ق االنتصارات، 
حيث ت�م تطهير قض�اء بل�د والمناطق 
المحيطة به وصوال إلى نهر دجلة شرقاً 
وكذل�ك حدود ناحية االس�حاقي”، الفتاً 
إلى أنه “ت�م قتل العديد م�ن اإلرهابيين 
وتدمير آلياتهم، فضالً عن تفكيك الكثير 

من العبوات الناسفة في القضاء”.
تعاون�اً  “هن�اك  أن  مع�ن  وأض�اف 
والصلي�ب  االتحادي�ة  الش�رطة  بي�ن 
األحم�ر بفت�ح معس�كر للنازحي�ن في 
الدجيل”، الفتا إلى أنه “تم التنس�يق مع 
قائممقامية س�امراء لتأمين الكثير من 
المالجئ واألماكن وتوفير الغذاء والماء 
للنازحين لحي�ن رفع العب�وات والمواد 

المتفجرة من مناطقهم”.
الزح�ف  يتواص�ل  المقاب�ل,  ف�ي 

العس�كري نح�و قض�اء الضلوعية في 
اطار العملية العس�كرية الكبرى لتحرير 
مناط�ق جنوب تكري�ت الت�ي انطلقت، 
الجمعة، بقي�ادة األمين الع�ام لمنظمة 

بدر هادي العامري.
ف�ان  محلي�ة,  مص�ادر  وبحس�ب 
“المعارك متواصلة على مشارف مدينة 
الضلوعية وتعرض�ت المناطق الزراعية 
والم�زارع على ضف�اف نه�ر دجلة من 
ناحي�ة المعتص�م إل�ى قص�ف مكث�ف 

بالمدفعية.
وأضاف�ت المص�ادر أن “ق�رى بنات 
الحس�ن والبو زاغة والشيخ رياح والبو 
طعمة ومصب نهر الرصاصي من شمال 
س�امراء الى مدين�ة الضلوعية تحررت 

بالكامل”.
وأشارت المصادر الى قطع اإلمدادات 

ع�ن داعش ف�ي المناط�ق الزراعية بين 
ناحي�ة المعتصم والضلوعية كما دخلت 
القوات األمنية لحاوي االسحاقي بدون 

أي مقاومة وال يزال التقدم مستمرا.
وس�بق للجن�ة األمني�ة ف�ي مجلس 
محافظة ديالى، أن كش�فت بأن القوات 
األمني�ة باتت عل�ى مقربة مما اس�مته 
“عاصم�ة” تنظيم داعش ف�ي محافظة 
ص�الح الدي�ن، فيم�ا أعلن مص�در أمني 
تحرير مط�ار الضلوعي�ة وناحية يثرب 
بالكام�ل.وكان أمي�ن ع�ام منظمة بدر 
ه�ادي العامري ق�د اك�د أن “الضلوعية 
لداع�ش  حصين�����ة  قلع�ة  كان�ت 
وتحريرها س�يكون نهاي�ة التنظيم في 
صالح الدين”، مش�يداً ب�”وقوف أهالي 
الناحي�ة موق�ف األبط�ال بالض�د م�ن 

عصابات داعش اإلرهابية”.

      المستقبل العراقي/ فرح حمادي

أصبحت المخ�اوف من  التدخل 
الدول�ي بقيادة  للتحالف  العكس�ي 
واش�نطن في الحرب ضد “داعش” 
ف�ي الع�راق, حقيق�ة عل�ى ارض 
الواقع, فجميع الدالئ�ل والبراهين 
والش�هادات تش�ير إلى أن الطيران 
الغرب�ي ب�ات احد خط�وط اإلمداد 
العس�كري لإلره�اب, فض�اًل ع�ن 
توجيه�ه ضربات قاصم�ة للقوات 
األمامي�ة  الخط�وط  األمني�ة ف�ي 
خض�م  وف�ي  تقدمه�ا.  إليق�اف 
الش�هادات المتتالي�ة لجن�ود ف�ي 
س�احات القتال وح�وادث متكررة 
للتنظي�م  واش�نطن  دع�م  تؤك�د 
اإلرهاب�ي, يكش�ف برلمانيون عن 
مخط�ط مش�بوه تق�وده الواليات 
المتحدة ف�ي العراق يقضي بإطالة 

مدة الحرب مع “داعش”.
العراقي”,  ل�”المستقبل  وسبق 
أن نقل�ت ع�ن متطوع في الحش�د 
الشعبي قوله, بان “طيران التحالف 
الدولي يغيب في أوق�ات المعركة, 
لكنه سرعان ما يظهر في اإلعالم”, 
مش�يرا إلى انه “الق�وات األمنية ال 
تعول عليه أبدا في المعارك الجارية 

الستعادة األراضي المغتصبة”.
لكن مقات�ال آخر ينتس�ب للواء 

52 المراب�ط حالي�اً ف�ي الخطوط 
األمامي�ة لجبه�ات القت�ال بقضاء 
الدي�ن,  بيج�ي بمحافظ�ة ص�الح 
الجوي�ة  الضرب�ات  قص�ة  ي�روي 
للتحال�ف الدولي التي قصمت ظهر 

القوة العسكرية التي ينتمي إليها.
وأش�ار إل�ى أن  “األم�ر ال�ذي 
فت�ك بالل�واء، هو الضرب�ة الجوية 
التي وجهه�ا لنا الطي�ران الدولي، 
المغاوير، حيث  وخصوصا س�رية 
استش�هد فيها أكثر من 50 جنديا، 
بم�ا في ذل�ك آمر الس�رية، ومازال 
العديد من الشهداء تحت األنقاض”. 
وأوض�ح الجن�دي ذات�ه أن “قصف 
التراج�ع  عل�ى  أجبرن�ا  التحال�ف 
ال�ى أط�راف منطق�ة )المالحة(”، 
الفت�ا الى أنه “في المقابل تس�قط 
الطائ�رات األميركي�ة إمدادات على 

)داعش( بين الحين واآلخر”.
وبه�ذا الصدد, بإع�الن موقفها 
م�ن “المهزل�ة” – في إش�ارة إلى 
الدول�ي  التحال�ف  قص�ف طي�ران 

للقوات األمنية في بيجي- .
قال�ت حن�ان الفت�الوي، النائب 
في البرلمان، “ننتظر من الحكومة 
العراقي�ة إعالن موقفه�ا من قيام 
الدول�ي بقصف  التحال�ف  طي�ران 
مقار اللواء 52 في بيجي والتسبب 
بس�قوط مجموعة من الش�هداء”، 

 80 حوال�ي  “م�ازال  أن�ه  مؤك�دة 
منتسبا تحت االنقاض”.

ع�ن  الفت�الوي  وأعرب�ت 
“اس�تغرابها إزاء ه�ذا الصمت من 
قبل القائد العام للقوات المس�لحة 
والصم�ت المطب�ق ل�وزارة الدفاع 
العراقي�ة التي ل�م يص�در منها اي 
بي�ان وما ه�ي طبيعة االج�راءات 
الت�ي م�ن االج�در ان تتخ�ذ تج�اه 
ق�وات التحالف الدولي”، متس�ائلة 
“هل سنصدق مجددا ان الفعل غير 
مقصود وحص�ل خطا وهل الخطا 
يحص�ل فق�ط م�ن ق�وات الجيش 
ايص�ال  وه�ل  الش�عبي  والحش�د 
اس�لحة للدواع�ش ف�ي قض�اء بلد 

خطأ نحتاج اجابات واضحة؟”.
ب�دوره, اته�م رئيس كتل�ة بدر 
النيابية قاس�م االعرجي، الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة بدعم وتمويل 
تنظيم “داعش” في العراق، مؤكدًة 
ان امي�ركا تحاول اطال�ة المعركة 

وانزال قوات برية بالعراق.
وق�ال االعرج�ي إن “الوالي�ات 
المتح�دة االمريكي�ة باالمس كانت 
تدع�م تنظي�م داع�ش في س�وريا 
واليوم بالعراق”، مبيناً ان “اميركا 

غير جادة في محاربة التنظيم”.
وأض�اف االعرج�ي أن “اميركا 
تعم�ل بازدواجي�ة واضح�ة تج�اه 

محارب�ة داع�ش، فعندم�ا يك�ون 
الخط�ر على اقليم كردس�تان تقف 
مع االقليم ضد داعش، وهي ال تقف 
مع القوات االمنية والحشد الشعبي 
لمحاربة داعش”، مبدياً “استغرابه 
من التص�رف بازدواجي�ة من دول 
ومكافح�ة  الديمقراطي�ة  تدع�ي 
االرهاب”. وأش�ار االعرجي إلى أن 
“اميركا تحاول اطالة المعركة ضد 
داعش وانزال قوات برية بالعراق”، 
رافضا “تواجد اي قوة اجنبية داخل 

االراضي العراقية”.
وس�ائل  م�ن  ع�دداً  أن  يذك�ر 
أم�س  نش�رت،  المحلي�ة  اإلع�الم 
األول  كان�ون   26( الجمع�ة  االول 
2014(، مقطع فيديو يعرض قيام 
إح�دى طائ�رات التحال�ف الدول�ي 
بإس�قاط  ل�”داع�ش”  المناه�ض 
بالون ل�م يعرف لغاية اآلن محتواه 
عل�ى منطق�ة الخضيرة الش�رقية 
جنوب�ي صالح الدي�ن. وكان عضو 
لجنة االمن والدف�اع النيابية ماجد 
الغ�راوي اته�م، ف�ي وقت س�ابق، 
الواليات المتحدة االمريكية وبعض 
دول التحالف الدولي بدعم وتمويل 
تنظي�م “داع�ش”، فيم�ا أعتب�ر أن 
اسقاط بالون على منطقة يستولي 
عليها “داعش” يؤكد تورط امريكا 

بدعم التنظيم.

       المستقبل العراقي / اعداد / رحيم شامخ

في الوقت الذي يتم فيه ارس�ال 
المزي�د من الق�وات االمريكية الى 
العراق فيما يسمى ب�)عملية الحل 
الجذري-وه�و اس�م يطل�ق عل�ى 
العمليات العسكرية االمريكية في 
العراق( يتم أيضا ارسال المزيد من 
المتعاقدي�ن م�ن القط�اع الخاص 
لغ�رض تقدي�م مختل�ف الخدمات 

للقوات والحكومة العراقية.
ويوج�د ف�ي الوق�ت الحاض�ر 
م�ن  متعاق�د   1.800 حوال�ي 
القط�اع الخاص في الع�راق ممن 
يعمل�ون لصال�ح وزارة الخارجية 
األميركية، فيما أصدر وزير الدفاع 
األمريكي تشاك هاجل أمرا يقضي 
بأرس�ال 1300 متعاق�د آخر وهذا 
العدد ال يش�كل س�وى جزء ضئيل 
م�ن المجم�وع النهائي ال�ذي من 

المرجح ارس�اله. فأبان الس�نوات 
السابقة عندما بلغت زيادة القوات 
االمريكية ذروته�ا كان هناك أكثر 
من 163.000 م�ن المتعاقدين من 
القط�اع الخ�اص في الب�الد. وقد 
استخدمت الواليات المتحدة الكثير 
م�ن هؤالء المتعاقدي�ن في أوقات 
مختلف�ة كغطاء لتدخلها الش�امل 
ف�ي الع�راق. وق�د اثار ذل�ك العدد 
الكبي�ر م�ن المتعاقدي�ن في وقته 
انتقادات مكثف�ة تتعلق بالتكاليف 
المترتب�ة عل�ى ذلك وع�دم وجود 

رقابة سليمة على اإلنفاق.
وكانت وزارة الدفاع االمريكية 
)البنتاغون( قد دع�ت المتعاقدين 
في وقت س�ابق من ه�ذا العام الى 
تسجيل أس�مائهم تمهيدا لنشرهم 
في مهمة طويلة األمد في العراق. 
رفي�ع  أمريك�ي  مس�ؤول  وق�ال 
المستوى أن عدد المتعاقدين الذين 

يتم ارس�الهم ال�ى الع�راق يعتمد 
على عدد القوات األميركية الحالي 
وعلي توزيعها داخل العراق. ويدل 
إرسال المزيد من المتعاقدين على 
لح�رب  تخط�ط  أوبام�ا  إدارة  أن 
طويلة والى تواصل عملية ارس�ال 
القوات الى العراق بعد مرور ليست 
بالطويلة على سحب جميع القوات 
االمريكية منه. وتش�مل المهمات 
المنوط�ة بالمتعاقدين تقديم عدد 
كبي�ر م�ن الخدم�ات تت�راوح من 
حراسة المنش�آت والدبلوماسيين 
الى خدمات صيان�ة المركبات الى 

توفير الغذاء لالفراد.
وف�ي الوق�ت ال�ذي وع�د فيه 
أوباما أنه لن يكون هناك أي جنود 
على األرض في العراق، يوجد االن 
واقع�ا 3.100 جن�دي يدع�ي انهم 
ال يس�اهمون في القت�ال. وعندما 
قام تش�اك هاغ�ل بزي�ارة العراق 

مؤخرا تم نقله في بغداد على متن 
طائرات هليكوبتر قام بتش�غيلها 
طاقم م�ن متعاقدين م�ن القطاع 
الخ�اص تدف�ع اجورهم م�ن قبل 
وزارة الخارجية االمريكية. وعلى 
الرغم من ان اعداد المتعاقدين في 
الع�راق انخف�ض منذ ع�ام 2011 
ولك�ن ه�ذه االع�داد اخ�ذت ف�ي 
التصاع�د م�رة أخ�رى ف�ي اآلونة 
األخي�رة ولكن بنس�بة أق�ل من 5 
ف�ي المئة وفقا ل�وزارة الخارجية 
األميركي�ة. وم�ن األمثلة على ذلك 
قي�ام وزارة الخارجي�ة االمريكية 
بزيادة عدد حراس حماية القنصل 
األمريكي في أربيل من 39 الى 57 
حارسا مع تزايد احتماالت تعرضه 
لهج�وم بعد الهجمات التي ش�نها 
تنظيم )داعش( عل�ى العراق. وقد 
تم استقدام هؤالء الحراس من قبل 
ش�ركة تدعى تريبل كانوبي وهي 

ج�زء م�ن مجموعة كونس�تيلس 
المجموع�ة  تج�ب  ول�م  ك�روب، 
ع�ن اس�ئلتنا التي وجهناه�ا اليها 
وبع�د  الموض�وع.  بخص�وص 
مغادرة الق�وات األمريكية العراق 
ف�ي عام 2011 تم ت�رك العديد من 
المتعاقدي�ن م�ن القط�اع الخاص 
للدبلوماس�يين  الحماي�ة  لتوفي�ر 
وغيره�ا م�ن الخدم�ات ألعض�اء 
الدبلوماسي. ويعمل جميع  السلك 
المتعاقدي�ن تقريبا لصالح  هؤالء 
وزارة الخارجية األميركية. وحتى 
أواخر عام 2013 كان ال يزال هناك 
6.000 متعاقد من القطاع الخاص 
في العراق يعمل�ون لصالح وزارة 
الدفاع األمريكي�ة يعمل معظمهم 
األس�لحة  عل�ى تجهي�ز مبيع�ات 
وتس�ليمها إلى الحكومة العراقية 
وفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع 
األمريكي�ة م�ارك راي�ت. واضافة 

الدف�اع  وزارة  طلب�ت  ذل�ك  ال�ى 
األمريكية في شهر اب الماضي من 
المتعاقدي�ن المس�اعدة في تقديم 
المشورة إلى وزارة الدفاع العراقية 

وقوات مكافحة اإلرهاب.
وكانت قضية استخدام شركات 
خاصة الداء بعض االعمال بدال من 
الجيش ق�د اثارت ضجة كبيرة في 
الع�راق ع�ام 2007 بع�د مقتل 17 
وج�رح 20 من المدنيين العراقيين 
في ساحة النس�ور على يد حراس 
من ش�ركة بالك ووت�ر االمريكية 
س�يئة الصيت، ت�م ادانته�م أخيرا 
بعد سلسلة طويلة من المحاكمات 
القض�اء  ام�ام  للج�دل  مثي�رة 
األمريكي. وعلى اثر هذه الجريمة 
أص�درت الحكوم�ة العراقية قرارا 
يحظ�ر بموجبه على ش�ركة بالك 
ووت�ر العمل ثانية ف�ي العراق مما 
جعل مؤسس�ها أري�ك برنس يغير 

اس�مها الى اكس س�يرفس ثم الى 
اكاديمي ثم قام ببعها أخيرا.

وعلى أي ح�ال فان أريك برنس 
عاد مرة أخرى ف�ي أيلول من هذه 
الس�نة ليدافع عن موقف ش�ركته 
مدعي�ا ان الش�ركة كان بإمكانها 
محارب�ة داع�ش بدال م�ن الجيش 
األمريك�ي لوال ان حكوم�ة أوباما 
دم�رت ش�ركته. وقال )إن�ه ألمر 
مخز ... فقد كان بإمكاننا كشركة 
ع�دم  مش�كلة  نح�ل  ان  خاص�ة 
ارس�ال جن�ود للقتال ف�ي العراق 
ع�ن طري�ق ارس�ال ن�������اس 
راغبين بالذهاب الى هناك والعمل 
كمتعاقدين مما يجنب إدارة أوباما 
الجدل بش�ان التزامه عدم ارس�ال 
كان  فق�د   .. الع�راق  ال�ى  جن�ود 
بإمكاننا الذهاب الى هناك وإنجاز 
المهمة بدال من اثارة جدل سياسي 

ال جدوى منه(. 

                               تنفرد بنرش تفاصيل املجازر التي ارتكبها »التحالف الدويل« 
بـحـق الـحـشـد الـشـعـبـي

واشنطن ترشع األبواب أمام عودة الرشكات األمنية إىل بغداد
بالك ووتر مستعدة لمحاربة »داعش«!

صالح الدين تقترب من طي صفحة اإلرهاب.. واألهالي يحتفلون باالنتصارات

واشنطن تؤمن خطوط اإلمداد العسكري لـ »داعش« عبر األجواء العراقية
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إذ أن كل الصراعات الكبيرة سوف تستمر 
تقريب�ا مث�ل المعركة م�ع متش�ددي تنظيم 
“داعش” واألزمة بين روس�يا والغرب بشأن 
أوكراني�ا ومكافح�ة اإليب�وال بل ق�د تنفجر 

أزمات أخرى دون سابق إنذار.
وق�ال ج�ون باس�يت المس�ؤول الكبي�ر 
السابق في المخابرات البريطانية وهو يعمل 
حاليا في جامعة اوكس�فورد “بطبيعة الحال 

بعد عام كهذا ربما نتوقع أن تهدأ األمور”.
وأض�اف “لك�ن ل�م تح�ل أي م�ن ه�ذه 
المش�كالت كما أن العوامل الت�ي تحركها لن 

تختفي.”
وتتن�وع القضايا من تح�ول عالمي للقوة 
االقتصادي�ة بعي�دا ع�ن الغ�رب ال�ى تقنيات 
جدي�دة وصراع�ات إقليمية وتنام�ي الغضب 

بشأن التفاوت المتزايد في الثروة.
وف�ي تقرير صدر في يوني�و حزيران عن 
معهد االقتصاديات والس�الم تراجع الس�الم 
العالمي للعام الس�ابع على التوالي منذ 2007 

بعد تحسن على مدى عقود.
وقال المعهد نفس�ه في نوفمبر تش�رين 
الثاني إن أعداد القتلى في هجمات المتشددين 
قف�زت بنس�بة 60 ف�ي المئ�ة لتس�جل أعلى 
مس�توياتها على اإلطالق خاص�ة في العراق 
وس�وريا وافغانستان وباكس�تان ونيجيريا. 
يأت�ي هذا في وقت تتض�اءل فيه قدرة الغرب 
على ال�رد عس�كريا بينما تخفض واش�نطن 

وحلفاؤها األوروبيون ميزانياتهم الدفاعية.
الغموض الروسي

وبينم�ا يأمل رجال السياس�ة ف�ي الغرب 
أن تح�د األزم�ة االقتصادي�ة في روس�يا من 
طموح�ات الرئي�س فالديمي�ر بوتي�ن ف�إن 
آخري�ن يخش�ون أن يزي�د ه�ذا م�ن صعوبة 

التنبؤ بتصرفاته.

وقال كريس�توفر هارمر الطيار الس�ابق 
بالبحري�ة األمريكي�ة وهو حالي�ا باحث في 
معهد دراس�ات الحرب “لي�س بالضرورة أن 

يؤدي هذا الى تحسن سلوك روسيا.”
ويقول مسؤولون بحلف شمال األطلسي 
إن الحلف سيعامل أي أعتداء ولو كان مستترا 
في ال�دول األعضاء على أنه عم�ل من أعمال 

الحرب.
قدرته�ا  زي�ادة  ال�ى  الصي�ن  وتس�عى 
العس�كرية. وتقول إن لها الحق في الس�يادة 
على معظم بح�ر الصين الجنوبي الذي يعتقد 
أن�ه غن�ي بالنف�ط والغ�از. وتق�ول بروناي 
وماليزي�ا والفلبي�ن وفيتنام وتاي�وان إن لها 

ايضا حقوق في السيادة عليه.
وفي بح�ر الصي�ن الش�رقي أدى الخالف 
على سلس�لة من الجزر تق�ول كل من الصين 
والياب�ان إن لها الحق في الس�يادة عليها الى 

توتر العالقات بين البلدين بشدة.
وي�رى بع�ض المس�ؤولين والمحللين أن 
حالة االنه�اك التي يواجهها الغ�رب تعني أن 
ان�دالع مواجهة في جزء م�ن العالم يمكن أن 
يش�جع خصوما محتملين ف�ي أماكن أخرى 
عل�ى الس�عي لتحقيق مكاس�ب وربما يكون 
ه�ذا أحد العوام�ل وراء الثق�ة المتزايدة التي 

تبديها كوريا الشمالية.
كانت واش�نطن اتهمت بيونجيانج بش�ن 
هجوم الكتروني على شركة سوني بيكتشرز 
لإلنتاج الس�ينمائي بعد أن أنتجت فيلما تدور 
أحداثه حول قصة خيالي�ة عن اغتيال الزعيم 
الكوري الش�مالي كيم جون�ج أون. ورفضت 

كوريا الشمالية هذا االتهام.
وقال االستير نيوتن الباحث السياسي في 
ش�ركة نومورا إلدارة األصول “أبرز الهجوم 
األخير على سوني ضعف الغرب امام التهديد 

المتزايد المتمثل في الهجمات االلكترونية.
االضطرابات في الشرق األوسط

ب�ات أع�داء واش�نطن اكث�ر براع�ة ف�ي 
“الحرب الغامضة” إذ يستخدمون قوى تقاتل 
بالوكالة مث�ل الرجال الذي�ن يرتدون مالبس 
تحم�ل  ال  مركب�ات  ويس�تقلون  عس�كرية 
عالمات مميزة الذين يقول الغرب إن روس�يا 

نشرتهم في أوكرانيا.
وربما لن تكون األس�اليب الس�رية كافية 
بع�د ذلك إلقن�اع إس�رائيل بأنها ق�ادرة على 
إبطاء برنام�ج ايران النووي. وفي ظل موعد 
نهائ�ي يحل منتص�ف العام الجدي�د للتوصل 
الى اتفاق بش�أن برنامج طهران النووي فإن 

بعض المحللين يعتقدون أن حكومة إسرائيل 
قد تشن هجوما عسكريا إلبطاء البرنامج.

وقال نايجل انكستر النائب السابق لرئيس 
المخابرات البريطاني�ة )إم.آي6( الذي يرأس 
حالي�ا قس�م التهدي�دات الخارجي�ة بالمعهد 
الدولي للدراس�ات االس�تراتيجية في لندن إن 
الكثير في هذا األمر سيتوقف على ما اذا كان 
رئيس ال�وزراء اإلس�رائيلي بنيامين نتنياهو 
س�يفوز بانتخابات مارس آذار ومدى تش�دد 
االئتالف الحكومي الذي ستتمخض عنه هذه 

االنتخابات.
واتح�دت معظ�م الق�وى العالمي�ة عل�ى 
مواجه�ة تهديد واح�د. فدحر تنظي�م الدولة 

اإلس�المية في العراق وس�وريا ف�ي مقدمة 
أولويات ال�دول الغربية ودول الخليج العربية 

وتركيا وروسيا والصين.
لك�ن ليس واضحا ما اذا كانت هذه القوى 
س�تتمكن م�ن التغل�ب على خالفاتها بش�أن 

مصير الرئيس السوري بشار األسد.
ويخش�ى البع�ض أن تمت�د العملي�ة ضد 
تنظيم “داع�ش” اكثر من ال�الزم بينما تلوح 

االنتخابات األمريكية في األفق.
وسترس�ل الواليات المتحدة اكثر من الف 
م�ن أعض�اء الفرق�ة 82 المحمولة ج�وا الى 
العراق في العام الجديد للمساعدة في تدريب 

القوات العراقية.

كم�ا س�تكون الش�هور األول�ى م�ن عام 
2015 أساس�ية في التعام�ل مع عدو مختلف 

تماما هو وباء اإليبوال.
ويع�زى الفض�ل الى نش�ر ق�وة أمريكية 
كبي�رة ف�ي ليبيريا لبن�اء مراك�ز للعالج في 
المس�اعدة في إبط�اء ظهور ح�االت جديدة 
هن�اك لك�ن الفي�روس م�ازال ينتش�ر ف�ي 
سيراليون وغينيا.وتقول كاثلين هيكس التي 
ش�غلت منصب نائبة وزير الدف�اع األمريكي 
للش�ؤون السياسية بين عامي 2012 و2013 
وتعمل حاليا بمركز الدراس�ات االستراتيجية 
والدولي�ة “إنه�ا فع�ال مجموعة واس�عة من 

التحديات بشكل غير عادي”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

من االزمة الروسية اىل »سقوط املوصل«..  2015 لن تكون هناية رصاعات العالـم
من األزمة المالية في روسيا الى الحرب 

االلكترونية مع كوريا الشمالية يأبى عام 
2014 أن يرحل قبل أن يضع مزيدا من 

األلغام في طريق العام الجديد مما ينذر 
بأن عام 2015 لن يكون أكثر هدوءا.

جنود إيرانيون يختبرون طائرة من دون طيار خالل مناورات محمد رسول الله في مدينة بندر جاسك )أ ف ب(

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مص�در أمني عراقي بدء حملة مش�تركة 
لتطهير أطراف بل�د والضلوعية، جنوب تكريت. 
وأغارت طائرات »س�وخوي« للمرة األولى على 

تجمعات ل� »داعش«.
وأوضح مصدر في ص�الح الدين أن »العملية 
تهدف إلى تطهير أطراف قضاءي بلد والضلوعية 
من الجان�ب الغربي«. وأض�اف أن »المعارك في 
بلدة يثرب جنوب تكريت أس�فرت عن قتل ثالثة 
من عناصر الحشد الش�عبي وجرح تسعة، بينما 
قت�ل ٢٣ من تنظي�م داع�ش«، وزاد أن »العبوات 
الناس�فة ف�ي الش�وارع والمن�ازل تعي�ق تقدم 

القوات«.
طائ�رات  أن  آخ�ر  مص�در  ق�ال  ذل�ك،  إل�ى 
»س�وخوي« المقاتل�ة ب�دأت بقي�ادة طياري�ن 
عراقيين قصف تجمعات »داعش«، مشيراً إلى أن 
»هذه الغارات هي األولى للسوخوي فوق جنوب 

تكريت«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤل رفيع المس�توى 

أن  العراقي�ة  الدف�اع  وزارة  ف�ي 

حكومة تشيكيا مس�تعدة لتزويد 

بغداد طائرات ثابتة األجنحة.

وأش�ار إل�ى أن الق�وة الجوية 

تس�لمت أخيراً، وجب�ة جديدة من 

مقاتالت روسية. وأعرب عن أمله 

ف�ي أن يش�هد النص�ف األول من 

2015 الحصول على أسراب أخرى 

من دول، بينها كوريا الجنوبية.

»ال�وزارة  إن  المص�در  وق�ال 

تلقت اتصاالت عدة من جمهورية 

طائ�رات  بي�ع  تع�رض  تش�يكيا 

مقاتل�ة ثابتة األجنح�ة« من نوع 

)أل 159-( وأض�اف: »أبلغون�ا أن 

األج�واء مهي�أة بع�د اعتراض�ات 

عل�ى  وبريطاني�ة  أميركي�ة 

الصفقة«. 

وحول طبيعة هذه االعتراضات 

قال إن »بريطانيا رفضت تزويدنا 

الت�ي  آر(  دبلي�و-  )آر-  رادارات 

الطائ�رات  ه�ذه  إليه�ا  تحت�اج 

لكش�ف الرادارات المعادية بسبب 

مخاوفه�ا م�ن وقوعه�ا ف�ي ي�د 

داعش. 

وقبل ع�ام أو أكثر وافقنا على 

ش�رائها من دون هذه ال�رادارات. 

كان�ا  اآلخ�ران  والمعوق�ان 

مترابطي�ن بين تش�يكيا وأميركا 

فأجزاء مهمة من الطائرة مصنعة 

في الواليات المتحدة. 

عل�ى  الحص�ول  م�ن  ب�د  ال 

موافقتها. 

كالصفقة  التش�يخيون  وربط 

بموافق�ة ش�ركائهم، ف�ي حي�ن 

كان طل�ب الجان�ب العراقي أن ال 

توقيع م�ن دون تخليص الصفقة 

م�ن أي اعتراض حتى ال ندخل في 

اشكالية االلتزام أو فتح اعتمادات 

مالية ال طائل منها«.

العراق يتطلع
إىل رشاء طائرات 
    بغداد/ المستقبل العراقيمقاتلة من التشيك

عقدت فصائل مسلحة ناشطة 
ف�ي الموص�ل اجتماعات س�رية 
لمناقشة وضع المدينة، بالتزامن 
مع المعارك الجاري�ة في البلدات 
المجاورة، مثل سنجار ومخمور. 
وواص�ل »داع�ش« حف�ر خن�دق 
الهجوم  المدين�ة، مس�تبقا  حول 
الوشيك عليها. وقال مصدر محلي 
ف�ي الموصل إن »داعش« س�حب 
األيس�ر،  عناص�ره م�ن جانبه�ا 
خصوص�اً الع�رب واألجان�ب إلى 
الجان�ب األيمن، حيث مقر قادته، 
ما س�مح لفصائ�ل مس�لحة في 
عقد اجتماعات. تناولت األوضاع 
األمني�ة في البل�دات المج�اورة، 
»البيشمركة«  س�يطرة  خصوصاً 
المدين�ة.  غ�رب  مناط�ق  عل�ى 
وأش�ار إلى أن »األهالي يتداولون 

أحادي�ث عن ق�رب دخ�ول قوات 
االم�ن. وزاد أن »داعش ينظم منذ 
عس�كرية  اس�تعراضات  يومي�ن 
الرئيسية  المناطق والشوارع  في 
في المدينة، ونش�ر عناصر ديوان 
الحس�بة في األس�واق«.إلى ذلك، 
ق�ال س�عد الب�دران، أحد ش�يوخ 
عش�ائر الموصل إن »البيشمركة 
تمكنت م�ن قطع ط�رق امدادات 
داع�ش بي�ن الموص�ل والجان�ب 
الس�وري. وأصب�ح عليه س�لوك 
طريق طويل، من مدينة القائم في 
االنبار عبر وادي حوران، وصوالً 
الى قريت�ي أبو دبس والش�رقاط 
الج�وي  للقص�ف  يعرض�ه  م�ا 
بس�هولة«.وقال مستش�ار األمن 
الوطني الس�ابق موف�ق الربيعي 
إن عناص�ر أجنبي�ة م�ن »داعش 
يسعون للعودة إلى بلدانهم بسبب 

حصول انهيار داخل المدينة«.

»فصائل مسلحة« تناقش مستقبل 
املوصل ما بعد »داعش«

أعلنت شركة زين العراق، شركة 
اإلتصاالت األولى في العراق وواحدة 
من ش�ركات مجموعة زي�ن الرائدة 
والبيان�ات  االتص�االت  ف�ي مج�ال 
المتنقلة في الشرق االوسط وشمال 
افريقيا، ع�ن توفيرها لخدمة الجيل 
الثال�ث الى مش�تركيها ف�ي العراق 
أينم�ا كان�وا. فبع�د توقيعه�ا العقد 
واالتص�االت  االع�الم  هيئ�ة  م�ع 
وإتفاقية ش�راكة وتعاون مع وزارة 
اإلتص�االت من خ�الل عق�د أبرمته 
لإلتص�االت  العام�ة  الش�ركة  م�ع 
والبري�د يمنح  ش�ركة زي�ن العراق 
حق استخدام الس�عات المحلية عبر 
األلي�اف الضوئي�ة من خالل ش�بكة 
البنى التحتية الوطنية، أصبحت زين 
على أت�م اإلس�تعداد لتقدي�م أفضل 
خدمة بالسرعة والسهولة المطلوبة 
ليستفيد مشتركيها من العالم الجديد 
الذي سينش�أ مع الجيل الثالث، عالم 
من الخيارات والتواصل بكل أشكاله 
ووسائله، عالم جديد عنوانه الفرص 
والسرعة في التواصل مع العالم من 

حولنا.

فالجي�ل الثال�ث وس�يلة إع�الم 
جدي�دة وعمالقة س�توّفر اندماجا 
القنوات  النط�اق بجمي�ع  واس�ع 
الفضائي�ة واإلنترنت وس�يتحّول 
الع�راق بفض�ل ه�ذه التقنية إلى 
قرية صغي�رة مربوطة بش�بكة 
االنترن�ت عب�ر خط�وط الهاتف 
النق�ال. فم�ا هي ممي�زات هذه 

الخدمة وتقنياتها؟
ل�م يخط�ر عل�ى ب�ال أكب�ر 
المتفائلي�ن أن الهاتف المحمول 
الذي ظهر فى أوائل التسعينيات 
من القرن الماضى سيتحّول إلى 
ثورة تكنولوجية غير مس�بوقة 
وأن  توق�ف،  دون  ومس�تمرة 
اس�تخدامه لن يبق�ى محصورا 
بإجراء المكالمات الهاتفية على 
وجه التحدي�د، لكن بع�د دخول 
تقنية الجيل الثالث لم يعد الهاتف 

المحمول مجرد هاتف فقط وإنما 
جه�از كمبيوت�ر وتلف�از وجري�دة 

ومكتبة ومفّكرة شخصية.
الق�رن  م�ن  الثمانين�ات  بداي�ة 
الماض�ي بدأ ظه�ور الجيل األول من 

ت  ال تص�ا ال ا
الالس�لكية وبع�د عق�د م�ن الزمن 
وبالتحديد فى أوائل التسعينات ظهر 
الجيل الثاني من االتصاالت المحمولة 

تل�ك  تقني�ات  وأب�رز 
المرحلة والمس�تخدمة 
في غالبي�ة دول العالم

GSM  وه�ي اختص�ار 
 Global System”لكلمة
مرت  ولق�د   ،”Mobile
بمراحل  التقني�ة  ه�ذه 
التطوير  م�ن  متع�ددة 
خالل السنوات الماضية 
ما أّدى لتسمية كل جيٍل 

منها باسٍم مختلف.
األول  الجي�ل  يعتبر 
تقني�ة  أول     1Gأو
طري�ق  ع�ن  لإلتص�ال 
والتي  النقالة  األجه�زة 
أتاحت المكالمة الصوتية 
الرس�ائل  دون  فق�ط 
اإلنترن�ت  وال  النصي�ة 
تاري�خ  ويع�ود  بالطب�ع 

ظهورها الى العام1981.
الجي�ل الثان�ي م�ن هذه 
التقنية أو 2G  شّكل تطوراً ملحوظاً 
في إمكانية إرس�ال الرسائل النصية 
عن طري�ق تقنية اإلتصال نفس�ها، 

ووفرت س�رعًة لإلتص�ال باإلنترنت 
م�ا بي�ن 56 إل�ى 114 كيلوبايت في 
الثاني�ة كحد أقص�ى. لتتطور الحقاً 
وتوّف�ر س�رعة لإلتص�ال باإلنترنت 
تصل إلى 400 كيلوبايت في الثانية.

واليوم نشهد إطالق الجيل الثالث 
م�ن ه�ذه التقنية أو 3G ف�ي العراق 
والتي توّفر س�رعًة ما بين 400 إلى 
700 كيلوبايت في الثانية ولعل أبرز 
ما يمّيز هذه الخدمة  القدرة على نقل 
كمية بيان�ات كبيرة بس�رعة عالية 
تصل الى 2.5 ميغابايت وتشمل هذه 
البيانات مكالم�ات الفيديو وتحميل 
ملفات الرس�ائل المص�ورة والبريد 
االلكترون�ي باالضاف�ة الى س�رعة 

عالية فى تصفح االنترنت.
وخالفاً لش�بكات الجي�ل الثاني، 
فإن ش�بكات الجيل الثالث ش�بكات 
هاتفي�ة خلوية واس�عة المس�احة، 
تتميز بنف�اذ إنترنت عالي الس�رعة 
وبإمكاني�ة المكالم�ات المرئية. أما 
ش�بكات الجيل الثاني فهي ش�بكات 
ضّيقة المساحة، مطّورة أساساً من 

أجل نقل البيانات.

يق�در عدد ش�بكات الجيل الثالث 
العامل�ة حالياً بأكثر من 60 ش�بكة 
تعم�ل ف�ي 40 بل�داً ح�ول العال�م، 
وتستخدم شركات االتصاالت في كل 
من آسيا وأوروبا والواليات المتحدة 
لتش�غيل    )  WCDNA(األمريكي�ة
ش�بكات الجيل الثالث مم�ا عزز من 
انتش�ار الجيل الثالث من االتصاالت 
الجوال�ة. وتج�در اإلش�ارة إل�ى أنه 
وصل عدد مس�تخدمي الجيل الثالث 
ف�ي العال�م حالي�اً إل�ى 222 مليون 
مس�تخدم من أصل مليار وأربعمائة 

مستخدم للنقال في العالم.
تكنولوجيا الجي�ل الثالث وّحدت 
تصاميم أجهزة المحمول حول العالم 
وتطبيق�ات  االنترن�ت  وتطبيق�ات 

أخرى ذات وسائط متعددة.
الكل ينتظر كيف سيكون العراق 
م�ع الجيل الثالث، وزي�ن العراق تعد 
أن تس�هم ف�ي بن�اء ع�راق يتواصل 
مع العالم ويصب�ح جزءا من القرية 
العالمية بمضمون ثقافي وانس�اني 
وتكنولوج�ي وعلم�ي يضي�ف على 

العالم الرقمي غنى ونوعية.

االنرتنت بني  2G و3G .. أرسع من الرسيع

    بغداد/ المستقبل العراقي

زج تنظي�م »داعش« االجرام�ي، بإرهابييه 
م�ن الس�عوديين ف�ي مع�ارك »عي�ن العرب« 
الدائ�رة بي�ن التنظيم وقوات الحماي�ة الكردية 
على الحدود الس�ورية - التركية، وس�ط تكتم 
ش�ديد على ع�دد القتلى منهم. وق�ام »داعش« 
بوض�ع عناص�ر س�عوديين لقي�ادة المع�ارك 
التي قت�ل فيها المئات، في الوق�ت الذي يعاني 
في�ه التنظيم م�ن إحجام المقاتلي�ن العراقيين 
والس�وريين ع�ن الذه�اب للقتال هن�اك، فيما 
تحدثت أنباء عن عشرات القتلى من السعوديين 
والعرب. وأكد ناشط سوري في حقوق اإلنسان 
يت�ردد على منطق�ة عين العرب أن س�عوديين 
م�ن عناصر تنظيم »داع�ش« اإلرهابي يتولون 
إدارة المنطق�ة الغربي�ة ف�ي »عي�ن الع�رب«، 
وق�ال: »الس�عوديون هم القيادي�ون في الرقة 
والباب وتل أبي�ض، وجميع اإلمدادات في عين 
الع�رب تأت�ي من تل�ك المناطق، وعي�ن العرب 
ه�ي منطقة تم�اس، أي أنه�ا ح�رب بالكامل، 

كم�ا أنها مقس�مة إلى ثالث جبهات أساس�ية، 
وإحداه�ا جبهة في الداخل يتول�ى القتال فيها 
سوريون، والمنطقة الغربية يتولى سعوديون 
وعناصر عربية إدارة معاركها بالكامل«.وكان 
التنظيم أعل�ن مقتل قائد العمليات العس�كرية 
في المنطقة الس�عودي محمد بن حمد الرمالي 
)أبو مصعب الش�مري( الذي التحق ب�»داعش« 
بعد قتال�ه مع »النص�رة« في مناطق س�ورية 
عدة، إذ ش�ارك في معارك القلم�ون والقصير. 
وأوض�ح زمالؤه أن�ه كان »موظف�اً في قطاع 
عسكري، قبل انضمامه إلى صفوف اإلرهابيين 
في س�ورية«.وحول إجبار النساء على الزواج 
والتعامل معهن، أش�ار إلى أنه ال توجد أس�واق 
لبيع الس�بايا من النس�اء في س�ورية، وأن ما 
يحدث بكثرة هو الزواج القسري تحت التهديد، 
إذ يق�وم اإلرهابي�ون بتهدي�د وال�د الفتاة، من 
دون االلتفات إلى موافقتها، وذلك إما بالعطايا 
المادية، أو بالض��غط عليه بطرقهم الترهيبية، 
ويسيطر على هذا النوع من القضايا إرهابيون 

سعوديون وعرب.

»داعش« يزج بأرهابييه السعوديني يف حمرقة 
»عني العرب«

  الـسوخوي تدخل احلرب
عىل »داعش« يف الضلوعية
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العدد )874(  االثنني  29  كانون االول  2014 اعالنات

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/5/20 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)453( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوي�ر باس�م )لفت�ه س�عودي مصارع( 
مج�ددا باعتب�اره حائزا له بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن 
هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار الس�اعة العارشة من 
صب�اح اليوم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن إلثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
الوزاري�ة  املوظ�ف 
وزارة  م�ن  الص�ادرة 
التجارة الرشكة العامة 
لتجارة املواد االنشائية 
باس�م )طعمه هاشم 
ع�ي( ع�ىل م�ن يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/5/20 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)452( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوير باس�م )زهرة خلف حسون( مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
التكييل  فقدت شهادة 
للس�يارة  العائ�دة 
/  )43662( املرقم�ة 

ده�وك مالكها س�عيد 
الصادرة  مادو  فرمان 
توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
املنتج�ات النفطي�ة / 
الجنوبي�ة  ع�ىل م�ن 
تس�ليمها  عليها  يعثر 

اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/6/8 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
)451( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوير باس�م )مكي نعم�ة كاطع( مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
ش�هادة  من�ي  فق�دت 
التكييل العائدة للسيارة 
املرقم�ة )6776( برصة 
حيدر  مالكه�ا  فح�ص 
س�الم حم�ود الصادرة 
توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
النفطي�ة/  املنتج�ات 
الجنوبي�ة عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/5/20 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)450( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوي�ر باس�م )عبد النبي خلف حس�ون( 
مج�ددا باعتب�اره حائزا له بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن 
هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار الس�اعة العارشة من 
صب�اح اليوم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن إلثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
فقدت من�ي الهوية 
الص�ادرة من معهد 
النفط�ي  التدري�ب 
باس�م  الب�رصة   /
محس�ن  )محم�د 
قاسم( عىل من يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليها 

جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/12/17 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
)477( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوير باس�م )مثنى خال�د عذافه( مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
ش�هادة  من�ي  فق�دت 
التكيي�ل الص�ادرة م�ن 
رشكة توزي�ع املنتجات 
والعائ�دة  النفطي�ة 
للس�يارة نوع س�كانيا 
املرقم�ة 47298 فحص 
)عاي�د  باس�م  االنب�ار 
حس�ني نعمه( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/6/11 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)459( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوير باسم )عاشور منشد فضل( مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة 
الص�ادرة  املدرس�ية 
من مدارس االدرييس 
النموذجي�ة الخاصة 
ذر  )اب�ا  بالطال�ب 
عب�د الكاظم صالح( 
عىل من يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2014/6/8 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
)457( مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 
1/1الهوير باسم )حافظ خيون منشد( مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 
لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2014/12/17 لتسجيل تمام العقار تسلسل )474( 
مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1الهوير 
باس�م )حمزة عبد جداوه( مج�ددا باعتباره حائزا 
ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الساعة العارشة من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2014/12/17 لتسجيل تمام العقار تسلسل )476( 
مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1الهوير 
باس�م )عبد الرحم�ن مكي نعمه( مج�ددا باعتباره 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الساعة العارشة من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2014/12/17 لتسجيل تمام العقار تسلسل )475( 
مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1الهوير 
باس�م )وس�ام عالء عبد اللطيف( مج�ددا باعتباره 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الساعة العارشة من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد 
احمد هاش�م ن�وري  ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )املرصان( 
اىل )الرشي�دة( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل.
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح 
مدير الجنسية العامة / وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2014/5/20 لتس�جيل تمام العقار تسلسل )456( 
مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1الهوير 
باس�م )معن مداحر جبار( مج�ددا باعتباره حائزا 
ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الساعة العارشة من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف القرنة
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2014/5/20 لتس�جيل تمام العقار تسلسل )454( 
مقاطعة 24 والتي هي جزء من القطعة 1/1الهوير 
باس�م )حسن لفته سعودي( مجددا باعتباره حائزا 
ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار الساعة العارشة من صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة االعالن إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي

رائد حميد عبد 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف القرنة

فقدان
ش�هادة  من�ي  فق�دت 
التكييل العائدة للسيارة 
انبار  املرقمة )59824( 
فحص مالكها )وس�ام 
الصادرة  كاظم(  فاضل 
توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
 / النفطي�ة  املنتج�ات 
الجنوبي�ة عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء 
املزايدة العلنية لبيع مواد مخزنية راكدة وفائضة عن 
الحاجة يف الساعة )التاس�عة( صباح يوم )االربعاء( 

املصادف 28 / 1 / 2015 .
فعىل الراغب�ني االش�رتاك باملزايدة العلني�ة الحضور 
بامل�كان والزمان املحددين مس�تصحبني معهم مبلغ 
التأمين�ات البال�غ )16000000( س�تة عرش مليون 
دينار بصك مصدق ألمر الرشكة مع جلب هوية االحوال 
املدني�ة والبطاقة التموينية بطاقة الس�كن مع تأييد 
املجلس البلدي يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن وعىل ان ترفع املواد خالل )15( خمس�ة 
عرش يوم من تاريخ االحالة القطعية ويتحمل غرامة 
تأخريية قدرها )25000( خمسة وعرشون الف دينار 

عن كل يوم تأخري.

تعلن رشك�ة مصايف الجنوب )رشكة عامة( ع�ن اجراء املزايدة 
العلنية إليجار بناية ساحة وقوف سيارات النفثا ملدة ستة اشهر 
قابلة للتمديد العائد اىل هذه الرشكة يف الساعة )التاسعة( صباح 

يوم )الخميس( املصادف    8 / 1 / 2015 .
فع�ىل الراغب�ني االش�رتاك باملزاي�دة العلني�ة الحض�ور باملكان 
والزم�ان املحددين مس�تصحبني معهم مبل�غ التأمينات البالغ 
)20000000( عرشون مليون دينار بصك مصدق ألمر الرشكة 

مع جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية بطاقة السكن 

مع تأيي�د املجلس البلدي يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن مع جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية 

وتأييد من املجلس البلدي نسخة مصورة مع اصلية.

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء 
املزاي�دة العلنية لبيع وحدة التحلية )RO( يف الس�اعة 
)التاس�عة( صباح ي�وم )االحد( املص�ادف 25 / 1 / 

. 2015
فعىل الراغب�ني االش�رتاك باملزايدة العلني�ة الحضور 
بامل�كان والزمان املحددين مس�تصحبني معهم مبلغ 
التأمينات البالغ )11000000( احد عرش مليون دينار 
بص�ك مصدق ألم�ر الرشكة مع جل�ب هوية االحوال 
املدني�ة والبطاقة التموينية بطاقة الس�كن مع تأييد 
املجلس البلدي يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن وعىل ان ترفع املواد خالل )15( خمس�ة 
عرش يوم من تاريخ االحالة القطعية ويتحمل غرامة 
تأخريية قدرها )25000( خمسة وعرشون الف دينار 

عن كل يوم تأخري.

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة اعــالناعــالن

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

اعــالن للمرة الثالثة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة
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البيئة : االتفاق املائي مع تركيا سينقذ مشاريع اعادة االهوار
      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية، عن تبنيها إنش�اء مط�ار االمام 
الحس�ين الدولي في محافظة كربالء وف�ق أحدث المواصفات 

العالمية.
وقال مدير شركة خيرات السبطين والمشرف على المشاريع 
االس�تثمارية ف�ي العتبة الحس�ينية ف�وزي الش�اهر ، إنه “تم 
توقيع مذكرة تفاهم من جانب العتبة الحس�ينية المقدس�ة مع 
وزارة النقل العراقية المتمثل بالوكيل الفني للوزارة”، مبيناً أن 
“هذه المذكرة رسمت خارطة الطريق الستثمار مشروع مطار 
الفرات األوس�ط مطار اإلمام الحسين الدولي من جانب العتبة 

الحسينية المقدسة كمستثمر وممول له”.
وأض�اف الش�اهر أن “الجانبين يع�دان حالياً مس�ودة عقد 
حسب مذكرة التفاهم األولية الذي مداها )30( يوماً ثم يصادق 
عليها لبدء المشروع”، موضحاً أن “المشروع يعد من المشاريع 
االس�تراتيجية في الع�راق والمش�روع األول واألكبر من نوعه 

ويعد من المطارات المتميزة في المنطقة”.
وأش�ار ال�ى ان “المش�روع عب�ارة ع�ن ثالث مراح�ل ينفذ 
بطاق�ة نقل مس�افرين 15 إلى 20 مليون مس�افر س�نوياً وقد 
أع�د التصاميم أحد المكاتب الفرنس�ية وفق أحدث المواصفات 

العالمية إلنشاء المطارات”.

      ديالى/المستقبل العراقي

أعلن�ت جمعي�ة النحالين ف�ي ديالى، عن فق�دان المحافظة 
أكثر من 60 بالمئة من مناحلها بس�بب األزمة األمنية الراهنة، 

انتاج  مؤك�دة تع�رض 
المحافظة  في  العس�ل 
ل�”انتكاسة” وانخفض 

بنسبة 70بالمئة.
وقال رئيس جمعية 
العراقيين في  النحالين 
ديالى علوان المياحي ، 
إن “مهن�ة تربية النحل 
وإنتاج العسل في ديالى 
انتكاس�ة  الى  تعرضت 
الع�ام  خ�الل  قاس�ية 

الجاري بس�بب التطورات األمنية الراهنة التي قضت على أكثر 
م�ن 60 بالمئة م�ن المناحل الذي تركت في المناطق الس�اخنة 

عقب أحداث حزيران الماضي”.
وأضاف المياحي، أن “إنتاج العسل للموسم الحالي انخفض 
بنسبة تفوق ال�%70 وهو مستوى لم تصله ديالى في السنوات 
الماضي�ة”، الفت�ا ال�ى أن “مهنة تربي�ة النحل بخط�ر حقيقي 
وينبغ�ي عل�ى وزارة الزراعة دع�م النحالين م�ن اجل تعويض 

خسائرهم الفادحة”.
يذكر أن ديالى تنتج سنويا أكثر من 300 طن من العسل نظرا 
لوجود أكثر من 1000 نحال منتشرين ضمن المناطق الزراعية 

التي تشتهر بتربية النحل وإنتاج العسل في المحافظة.

العتبة احلسينية تتبنى إنشاء 
مطار دويل يف كربالء املقدسة

انخفاض انتاج العسل
يف دياىل بنسبة 70 باملئة

     ذي قار/ المستقبل العراقي

الكهرب�اء  وزارة  وافق�ت 
عل�ى ش�رط الجان�ب الياباني 
القاض�ي ب�أن تعم�ل محط�ة 
الناصري�ة الجدي�دة التي تنفذ 
ضم�ن الق�رض المق�دم من�ه 
بالغ�از. وق�ال رئي�س لجن�ة 
الكهرباء في مجلس محافظة 
ذي ق�ار نعمة ش�نان الزاملي, 
ان “الجان�ب الياباني اش�ترط 
الناصري�ة  محط�ة  تعم�ل  ان 
الجديدة الممول إنش�اؤها من 
الق�رض اليابان�ي بس�عة الف 

ميغا واط  بالغاز”.
“وزارة  أن  إل�ى  ولف�ت   
الكهرب�اء وافق�ت عل�ى ه�ذا 
الش�رط  واالس�تمرار بتنفي�ذ 
ان  مضيف�ا  المش�روع”، 

س�تزود  الجدي�دة  “المحط�ة 
بالغ�از المزمع اس�تيراده من 
إيران ضمن االتفاقية الموقعة 
بي�ن وزارة الكهرباء والجانب 
اإليراني والمتضمنة اس�تيراد 

الغ�از لمدة 6 س�نوات، مؤكدا 
ان الكمية المتفق عليها كافية 
والمحطات  المحطة  لتش�غيل 
الغازي�ة األخ�رى ف�ي جنوب 

البالد” .

     واسط/ المستقبل  العراقي

زراع�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
محافظ�ة واس�ط ع�ن خطة 
ال�ف  و126  ملي�ون  لزراع�ة 
دون�م  لمحص�ول الحنطة في 

المحافظة .
ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر   
الزراعة, ان محافظة واس�ط 
من المحافظات التي ش�هدت 
تقدم�اً ملحوظ�اً، حيث بلغت 
للخطة  اإلجمالي�ة  المس�احة 
ملي�ون  بح�دود  الع�ام  له�ذا 
و126 ال�ف دون�م لمحص�ول 
الحنطة ، مؤك�دا ان البرنامج 
الوطن�ي كانت له فوائد كبيرة 
س�اعدت على زي�ادة في غلة 
الدونم وعلى تدريب الفالحين 
والمزارعي�ن للزراعة بالطرق 

العلمية الحديثة “.
وأشار البيان إلى أن”وزارة 
وبص�ورة  تعم�ل  الزراع�ة 
مس�تمرة عل�ى تقدي�م كامل 
والمزارعين  للفالحي�ن  الدعم 

المحاصي�ل  انت�اج  لزي�ادة 
محص�ول  ومنه�ا  الزراعي�ة 
المحاصيل  الحنطة وهو م�ن 
اإلس�تراتيجية التي تدخل في 

األمن الغذائي”.

الكهرباء توافق عىل عمل حمطة النارصية 
اجلديدة بالغاز

واسط تنفذ خطة لزراعة مليون و 126 الف 
دونم باحلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة البيئة, أن االتفاق الذي 
تم بي�ن الحكومة العراقية والحكومة 
التركية بش�ان ادارة الم�وارد المائية 
يش�كل إضاف�ة نوعي�ة ف�ي الجه�ود 

المبذولة لمشاريع انعاش االهوار .
وقال وزير البيئ�ة قتيبة الجبوري 
في بيان صحفي, أن “مذكرة التفاهم 
منصف�ة  كمي�ات  بإط�الق  الخاص�ة 
وعادل�ة من المي�اه الى نه�ري دجلة 
والفرات والتي تم االتفاق عليها خالل 
زي�ارة رئيس الوزراء  حي�در العبادي 
الى انقرة تعد خطوة في غاية االهمية 
وه�ي ايجابي�ة ف�ي طري�ق تحس�ين 
الواق�ع البيئي لاله�وار العراقية التي 
عانت كثيرا بسب السياسات السابقة 
والت�ي ادت ال�ى تح�ول س�لبي ف�ي 
التوازن البيئ�ي ألهم المناطق الرطبة 

في العالم .
وبي�ن الجبوري ان “اعتم�اد ادارة 
مش�تركة للموارد المائية تتطلب بذل 
المزيد م�ن الجهود للعم�ل على اتباع 
ط�رق التنمي�ة المس�تدامة للم�وارد 
الطبيعية التي وضعته�ا وزارة البيئة 
ضمن خططها التنموية ، مش�يرا الى 
انه ت�م االتف�اق مؤخرا على تش�كيل 
لجن�ة وزارية برئاس�ة االمانة العامة 
لمجل�س ال�وزراء تأخذ عل�ى عاتقها 

رفع الوعي البيئي في طرق االستخدام 
االمث�ل للمي�اه وط�رق حمايته�ا من 

الملوثات .
يشار الى ان وزارة البيئة وبرنامج 

االم�م المتح�دة االنمائ�ي ومنظم�ة 
والعل�وم  للتربي�ة   المتح�دة  االم�م 
والثقافة ) اليونس�كو ( تستعد مطلع 
الع�ام المقبل الع�الن منطقة االهوار 

الوس�طى والجنوبي�ة ضم�ن الئح�ة 
التراث العالمي .

وكان وزير الموارد المائية محسن 
الش�مري قد وقع مع نظي�ره التركي 

مذكرة تفاهم إلدارة الم�وارد المائية 
المش�تركة بين الع�راق وتركيا خالل 
زيارة رئيس الوزراء الخميس الماضي 

الى العاصمة التركية انقرة .

     ذي قار/ المستقبل العراقي

أن  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  مجل�س  أك�د 
المحافظ�ة ل�م تتس�لم دوالراً واح�داً من 
عائدات النفط المنتج من الحقول النفطية 
الموج�ودة فيه�ا من�ذ عملية ب�دء اإلنتاج 
منها وحتى اآلن، فيما طالب وزارة النفط 
بتس�ريع إجراءات إعالن تأس�يس ش�ركة 
نف�ط ذي ق�ار وإحالة مصف�ى المحافظة 

الى الشركات العالمية.
وق�ال عض�و المجل�س عب�د الرحم�ن 
الطائ�ي ، إن “معدالت إنت�اج النفط الخام 
م�ن حقلي الغ�راف والناصري�ة النفطيين 

تجاوز حاجز ال�130 ألف برميل يومياً، إال 
أن المحافظ�ة غير مس�تفيدة من واردات 
تل�ك الحقول لتمويل مش�اريعها وإنش�اء 
مش�اريع جديدة”، مبيناً أن “المحافظة لم 
تتسلم دوالراً واحداً من واردات النفط منذ 
ب�دء اإلنتاج الفعلي من تلك الحقول وحتى 

اآلن”.
وأضاف الطائ�ي أن “محافظة ذي قار 
تعرضت لإلهمال والتهميش طلية العقود 
الماضية بفعل سياسات التهميش المتبعة 
م�ن قب�ل ال�وزارات االتحادي�ة المتعاقبة 
والكهرب�اء  النف�ط  وزارات  الس�يما 
والبلدي�ات”، داعياً وزي�ر النفط عادل عبد 

المه�دي “كونه م�ن أبن�اء المحافظة إلى 
االهتمام بها ومنحها حقوقها الطبيعية”.

وطالب الطائي وزير النفط ب�”تسريع 
إجراءات إعالن شركة نفط ذي قار كونها 
والضواب�ط  الش�روط  جمي�ع  اس�توفت 
المتبعة في تأس�يس الشركات، فضال عن 
إحالة مصفى ذي قار النفطي إلى شركات 

النفط العالمية”.
وكان�ت وزارة النفط أعلن�ت، في )22 
كانون الثاني 2014(، عن عزمها تأس�يس 
ش�ركتين وطنيتين للنفط ف�ي محافظتي 
واس�ط وذي قار، مشيرة إلى أن حقولهما 

تجاوز انتاجها ال�100 الف برميل يومياً.

ذي قار: لـم نتسلم دوالرًا واحدًا من عائدات حقولنا النفطية

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة بابل، أمس األحد، أن وزير السياحة 
واآلثار وافق على تحويل القصر الرئاس�ي في المحافظة الى 
متحف كبير، مبينا أنه تعهد بطرح موضوع اعتبار المحافظة 
عاصمة الع�راق التاريخية ف�ي مجل�س الوزراء.وقال رئيس 
مجل�س بابل رعد حمزة الجبوري إن “وزير الس�ياحة واالثار 
عادل الشرش�اب زار، الي�وم، محافظة بابل برفقة اعضاء في 
مجلس الن�واب واطلع على الموقع الرئاس�ي في مدينة بابل 
االثري�ة واجتمع م�ع الحكوم�ة المحلي�ة وكادر مديرية اثار 
بابل”.وأض�اف الجبوري أن “الوزير وافق على تحويل القصر 
الرئاسي الى متحف كبير، فيما وعد بطرح اعتبار بابل عاصمة 
العراق التاريخية في مجلس الوزراء للبت بالموضوع”، مشيرا 
الى أنه “وافق على تقديم دراس�ة اعدتها المحافظة بناء على 
طلب من منظمة اليونس�كو النضم�ام مدينة بابل االثرية الى 
قائمة التراث العالمي”.وبين الجبوري أن “المحافظة طرحت 
على وزير الس�ياحة واالثار فكرة إنش�اء معهد للس�ياحة في 
باب�ل والعمل على إج�راء تنقيبات في المدين�ة االثرية ووعد 
الوزي�ر بمناقش�تها ف�ي ال�وزارة”.وكان مجل�س محافظ�ة 
باب�ل أعل�ن في، )18 كان�ون االول 2014( ، خ�الل زيارة وفد 
من المجلس واللقاء بوزير الس�ياحة واالث�ار، موافقة وزارة 
الس�ياحة واالثار على تأهي�ل قصر صدام حس�ين في مدينة 
بابل االثرية ليكون “متحفا”، فيما أوضح أن الوزارة ش�كلت 

لجنة مشتركة معه للبحث عن مدينة أكد.

     المثنى/المستقبل العراقي

أعلن محافظ المثنى ابراهيم الميالي، 
أن األم�وال المخصص�ة للمحافظ�ة في 
الموازنة العامة للدول�ة لعام 2015، “ال 
تكفي” لسد 5 بالمئة من حاجتها الفعلية 
وخاص�ة إكم�ال مش�اريعها المتوقفة، 
فيما أكد أن المحافظة ستعتمد االنفتاح 
على القط�اع الخاص وجذب الش�ركات 
االس�تثمارية لتنمي�ة الق�درات المالي�ة 
للمحافظة.وق�ال ابراهي�م الميال�ي، إن 
“البيان�ات األولية تش�ير إل�ى تخصيص 
مبلغ 86 ملي�اراً لمحافظ�ة المثنى لعام 
2015، مؤك�داً أن “ه�ذا المبلغ ال يغطي 
حاجة المحافظة لس�د 5 % من حاجتها 
الفعلية بسبب كونها تعاني  نقصاً كبيراً 
ف�ي الم�وارد بص�ورة عام�ة”. وأضاف 
الميالي، أن “قلة األموال المخصصة من 
مش�اريع البترودوالر قد تحد من إكمال 
المش�اريع المتوقف�ة ف�ي المحافظة”، 
مشيراً إلى أن “الحكومة المحلية ستعمل 
على االنفتاح على القطاع الخاص وجذب 
المزيد من الشركات االستثمارية لتنمية 

الق�درات المالية لديها م�ن أجل التحرك 
م�ع عق�ارب الس�اعة وع�دم الوق�وف 
ك�ون المدين�ة بحاج�ة فعلي�ة للنهوض 
س�ريعاً”.من جانبه, ق�ال عضو مجلس 
محافظ�ة المثن�ى حس�ين منيصب، في 
حديث إلى )الم�دى برس(، إن “الموازنة 
العامة البد من أن تضع األولوية الكبرى 
للمحافظ�ات الجنوبي�ة الت�ي تعاني قلة 
المش�اريع المقدم�ة اليه�ا والب�د م�ن 
تخصي�ص مبال�غ ت�وازي كل مش�روع 
يقدم فيها ولعل نس�بة 5 بالمئة ال تكفي 
لس�د جزء بس�يط من األعمال المتوقفة 
بحس�ب اإلحصائيات التي تمت دراستها 
م�ن قب�ل مجل�س المحافظ�ة بالنس�بة 
للمش�اريع المقبلة ضمن ع�ام 2015”.

وتش�ير الحكوم�ة المحلية ف�ي المثنى 
إلى اتباع أس�اليب جديدة لتوريد األموال 
بي�ن الحين واآلخ�ر، فضالً عن تش�غيل 
الي�د العاملة من خ�الل االتفاق مع هيأة 
االستثمار لجلب ش�ركات عمالقة لعمل 
مش�اريع خدمية بعد توفير أراض كثيرة 
كون السماوة هي ثاني أكبر مساحة في 

العراق بعد األنبار.

     بغداد/المستقبل العراقي

عق�دت اللجنة العليا لمس�ح 
الجالي�ات العراقية بالمهجر في 
وزارة التخطيط اجتماعها األول 
لمناقشة إجراء أول مسح وطني 
دول  ف�ي  العراقي�ة  للجالي�ات 
العال�م بهدف معرف�ة الكفاءات 
االس�تفادة  وإمكانية  المهاجرة 
منها في عملية البن�اء التنموي 

في العراق.
وقال رئيس الجهاز المركزي 
لإلحصاء ضياء عواد في بيان له, 
إن “اللجنة العليا لمسح الجاليات 
العراقي�ة في المهج�ر  وضعت 
اللمس�ات األولى لتنفيذ مس�ح 
الجالي�ات العراقية ف�ي المهجر 
بالتعاون مع هيئة احصاء اقليم 
الهج�رة  ووزارت�ي  كردس�تان 

والمهجرين  والخارجية”.
المس�ح  ه�ذا  إن  وأض�اف” 
يدار م�ن قب�ل اإلدارة التنفيذية 

للسياسات السكانية إذ أنها تعد 
إح�دى المحصالت الت�ي جاءت 
بها الوثيقة الوطنية للسياسات 
الس�كانية ألن�ه أح�د المح�اور 
ف�ي  متمرك�زة  الت�ي س�تكون 
دراس�ة المهاجري�ن والكفاءات 

العراقية”.
خ�الل  “ت�م  ع�واد  وتاب�ع 
التي  ال�دول  االجتم�اع ت�دارس 
سيشملها المسح  باإلضافة إلى 
مناقش�ة االلي�ات التي س�تعمل 
به�ا اللجن�ة م�ن أج�ل الوصول 
إلى جميع الجالي�ات الموجودة 
ف�ي مختلف بل�دان العالم فضال 
ع�ن مناقش�ة الجوان�ب الفنية 
و اس�تمارة المس�ح مؤك�دا أن 
اله�دف االس�اس م�ن المس�ح 
هو معرف�ة الكف�اءات العراقية 
الموجودة بالخارج من اجل تبني 
منظور أو سياس�ة الستقطابها 
واالس�تفادة منه�ا ف�ي عملي�ة 

التنمية بالعراق.

التخطيط حترض إلجراء أول مسح 
وطني للجاليات العراقية يف املهجر

السياحة توافق عىل حتويل  القرص 
الرئايس يف بابل اىل »متحف كبري«

املثنى: األموال املخصصة لنا من املوازنة 
ال تكفي لسد »5« باملئة من االحتياجات

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد عن تحقيق نس�بة 
انجاز متقدم�ة في أعم�ال تطوير وتأهيل 
منطقة جميلة التجارية ضمن قاطع بلدية 
الص�در الثاني�ة لتس�هيل حركة انس�يابية 

السير فيها.
وذكرت مديري�ة العالقات واإلعالم في 
بي�ان صحف�ي, أن “دائرة المش�اريع أحد 
تش�كيالت أمانة بغداد الفنية بالتعاون مع 
احدى الشركات المتخصصة حققت نسبة 
انج�از بلغت )30 بالمئة( من اعمال تطوير 
وتأهي�ل منطق�ة جميل�ة التجاري�ة ضمن 
قاطع بلدية الصدر الثانية لخلق انس�يابية 
عالي�ة لس�ير المركبات ف�ي المنطقة التي 
تع�د اكب�ر منطق�ة تجاري�ة وصناعية في 

عموم العاصمة بغداد”.
تبل�غ  الت�ي  المنطق�ة  ان”  وأضاف�ت 
مس�احتها )80( أل�ف مت�ر مربع ش�ملت 
األعمال رفع طبقات االتربة ورفع االنقاض 
خ�ارج ح�دود امانة بغ�داد وفت�ح بوكس 
تراب�ي وف�رش الحص�ى الخاب�ط وإجراء 
عملي�ة الصب الكونكريتي لعموم المنطقة 
للحم�والت  مقاوم�ة  لتك�ون  الصناعي�ة 
العالي�ة التي تش�هدها المنطقة فضال عن 
اعم�ال الرش والحدل وإج�راء الفحوصات 

المختبرية .”
التطوي�ر  اعم�ال  ان”  ال�ى  وأش�ارت 
والتأهيل تشمل ايضا صب القالب الجانبي 
بواسطة ماكنة صب القالب الحديثة بطول 
مش�بك   )400( وإنش�اء  مت�ر  أل�ف   )18(
لتصري�ف مي�اه االمطار ال�ى جانب اعمال 
تعلي�ة ل��)200( منه�ول ضم�ن المنطقة 

المراد تطويرها”.
وبين�ت أن” الفقرة األخي�رة من أعمال 
تطوير وتأهيل المنطقة الصناعية تش�مل 
أكس�اء عم�وم المنطق�ة بمادة اإلس�فلت 

بواقع ثالث طبقات بسمك )30( سم”.

أمانة بغداد تعلن 
تطوير مدينة 

مجيلة التجارية
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م�ؤرش ال�رق العاملي يق�ول إن هن�اك 35 مليون 
إنس�ان يعانون م�ن العبودية ح�ول العالم، وإن 
خمس دول مس�ؤولة وحدها ع�ن 61 يف املئة من 

الرق، أو العبودية، يف القرن الحادي والعرشين.
املؤرش الصادر عن »مؤسسة إمِش حراً« األسرتالية 
يقول إن الهند أول دولة وفيها 14.29 مليون عبد، 
ثم الصني وفيها 3.24 مليون، وبعدها باكس�تان 
وفيه�ا 2.06 ملي�ون، ثم أوزبكس�تان وفيها 1.2 

مليون، وروسيا وفيها 1.05 مليون.
بالنس�بة إىل عدد السكان، موريتانيا األوىل ونسبة 
الرق فيها أربعة يف املئة ثم أوزبكستان بنسبة 3.9 
يف املئة، وهايتي ونسبة 2.3 يف املئة، وقطر ونسبة 

1.36 يف املئة، والهند ونسبة 1.14 يف املئة.

التقري�ر ش�مل 167 دول�ة ووج�د يف كل منه�ا 
عبودي�ة، والحظت أن املؤرش س�جل أن تحس�ني 
جمع املعلوم�ات واألرقام جعل مع�دل الرق يزيد 

23 يف املئة هذه السنة عنه السنة املاضية.
الوالي�ات املتح�دة تحتل املرتب�ة 67 يف عدد العبيد 
وه�و 60.100، واملرتب�ة 145 يف نس�بة العبيد إىل 

السكان.
أعت�ذر من الق�ارئ عن الع�ودة إىل نقط�ة أثرتها 
غري مرة ه�ي وجود ليكوديني من أنصار إرسائيل 
يف مجال�س تحرير الصح�ف الكربى، فقد جمعت 
م�ادة من املصادر املتواف�رة يل بعد قراءتي مؤرش 
العبودية، ووج�دت بينها افتتاحية ملجلس تحرير 
»نيويورك تايمز« يق�ول يف فقرته األوىل »إن عبيد 

ه�ذا الع�ر يش�ملون عّم�ال البن�اء يف الخليج 
الف�اريس وبن�ات م�ن نيب�ال يرس�لن للدع�ارة، 
وصيادي قري�دس )جمربي( من تايالند، وأطفاالً 
من الهند يعمل�ون يف مصاهر، وصناعة الثياب يف 

بنغالدش«.
افتتاحية جريدة أعطت نفسها لقب »أهم جريدة 
يف العال�م« ال تش�ري ب�يء إىل العبي�د يف الواليات 

املتحدة أو رقم 60.100 الذي يضمه التقرير.
ال دفاع إطالقاً عن سوء معاملة الوافدين األجانب 
يف بالدن�ا، خصوصاً الخادمات وعّم�ال البناء، بل 
أدي�ن كل َم�ْن ي�يء معاملتهم وأزي�د عىل دول 

الخليج لبنان ومر وحتى دول املغرب العربي.
العبودية املش�ار إليها يف املؤرش العاملي تقتر يف 
بالدنا ع�ىل العمالة الوافدة، وأدين س�وء املعاملة 

مرة ثانية ثم أقول إنها أهون ألف مرة من املتاجرة 
بالبنات أو عمل األطفال أعماالً شاقة.

كل َم�ْن يتع�رض للعبودي�ة يف بالدنا ل�م ُيخَطف 
ليعم�ل عندن�ا بل ج�اء باختياره، وم�ن حقه أن 
ُيعاَم�ل معاملة إنس�انية وأن يتلق�ى األجر الذي 
اتفق عليه. هو يس�تطيع إذا ل�م يعجبه العمل أن 
يغ�ادر قطر، وهي يف املرك�ز الرابع، أو أعىل مركز 
عربي لنس�بة العبودي�ة إىل عدد الس�كان ويليها 
السودان ثم س�ورية يف املركَزْين الثامن والتاسع، 
والع�راق يف املرك�ز الثالث عرش من أص�ل املراكز 

األربعني األوىل.
ال ب�د أن من أس�باب ارتفاع النس�بة يف الس�ودان 
وس�ورية والعراق الح�روب يف هذه البل�دان، أما 

قطر فه�ي تتعرض لالنتقاد أخط�أت أو أصاَبت، 
والتهمة تعود إىل س�وء معامل�ة العمال األجانب، 
وهنا الحلول متوافرة وكثرية، وأفضل حّل تحسني 
أوض�اع العمال األجانب يف قطر وكل بلد عربي، أو 
عىل طريقة الزواج والطالق يف اإلس�الم: فإمساك 

بمعروف أو ترسيح بإحسان.
ليس�ت كل تهم�ة ض�د هذا البل�د العرب�ي أو ذاك 
مؤامرة، ونحن ال نحت�اج إىل َمْن يتآمر علينا ألننا 
نتآم�ر عىل أنفس�نا ونق�وم بعمل األع�داء نيابة 
عنهم.تهم�ة العبودي�ة ض�د دول عربي�ة معّينة 
واضحة ال لبس فيه�ا وال غموض والحل متوافر، 
وه�و يحرم األعداء من م�ادة إضافية ضد بالدنا. 

ما فينا يكفينا.

جهاد �خلازن

الرق يف بالد العرب

قبيل الذك�رى الرابعة الن�دالع الربي�ع العربي، يواجه 
العال�م العربي عموم�اً أخطار التوجه نحو مس�تقبل 
خاٍل م�ن السياس�ة. قد يبدو ه�ذا التعب�ري متناقضاً 
نظ�راً إىل صع�ود الزعماء، وإجراء انتخاب�ات يف بلدان 
عربية عّدة، إضافًة إىل شّن معارك تبدو المتناهية عىل 
السلطة من ِقبل جهات فاعلة حكومية وغري حكومية 
يف أرجاء املنطقة. لكن األمر الذي يبدو غائباً وسط كل 

هذه التطورات هو تعريف السياسة نفسها.
يميض املحلّل�ون وقتاً طويالً ملحاولة فهم ما يجري يف 
العالم العربي اليوم وتأثرياته عىل املس�تقبل السيايس 
للمنطق�ة. لك�ن، إضاف�ًة إىل التحلي�الت امليدانية، من 
املفيد أيضاً االلتفات إىل الفلس�فة السياس�ية للتذكري 
بما هو عىل املحك عىل مستوى املفاهيم. إذ عند إمعان 
النظ�ر، يظه�ر أن املع�ارك يف العال�م العرب�ي ال تهّدد 
مستقبله السيايس، بل تهّدد وجود السياسة بمعناها 

الجوهري يف املنطقة.
أوّد هنا أن أشري إىل عمل فيلسوفني سياسيَّني يطرحان 
تصّورات مختلفة عن العالقة بني الحّكام واملحكومني 
يف دراساتهما التي ُتعترَب مفيدًة يف سياق العالم العربي 
املع�ارص. األول ه�و جيورجي�و أغامبن ال�ذي يتناول 
 Homo Sacer: Sovereign Power and« كتاُب�ه الف�ذ
Bare Life« )الكائ�ن املُس�تباح: الس�لطة الس�يادية 
والحياة العزالء( العالقَة بني الحاكم واملواطن. يعرض 
أغامبن يف كتابه أن الس�يادة تحم�ل يف طياتها القدرة 
ع�ىل وضع الحاكم خارج إطار حكم القانون. ينش�ئ 
ه�ذا األمر ما يدع�وه أغامبن »حالة االس�تثناء« التي 
يصبح فيها املواطن تجس�يداً ل� »الحياة العزالء«، أي 
أن حي�اة املواطن وموت�ه يصبحان كلّياً رهن س�لطة 
الحاكم. وثمة جزء حاسم يف هذا العرض هو أن »حالة 

االستثناء« هذه ليس�ت تدبرياً موّقتاً ُيّتَخذ عند وقوع 
األزمات، بل هي القاعدة التي ترتكز عليها العالقة بني 

الحاكم واملواطن.
يش�هد العديد من البلدان العربية ه�ذه العملية، وإن 
بأش�كال مختلفة. لعّل الش�كل األكثر تطرّف�اً هو ما 
تش�هده س�ورية اليوم، حي�ث يحكم الرئيس بش�ار 
األس�د الب�الد م�ن خالل حال�ة اس�تثناء منذ م�ا قبل 
ان�دالع االنتفاض�ة الس�ورية ع�ام 2011 بكثري. وهو 
فاق�م ديناميكي�ات التباع�د بينه وبني ش�عبه لتربير 
تصعيد اإلجراءات املتخذة ضّد الش�عب. إذ حني يصبح 
املواطن الس�وري عبارة عن »حياة عزالء« بالنسبة إىل 
الحاك�م، تصبح اإلجراءات من قبيل الرباميل املتفجرة 
أمراً طبيعّياً باعتبارها تعبرياً عن الس�يادة. لكن حتى 
يف البلدان التي ال تش�هد حرباً نش�طة، تس�ود عملية 

تحجيم املواطن وتحويله إىل »حياة عزالء«.
جاك رانسيري هو الفيلس�وف الثاني الذي ُيعترَب عمُله 
مفيداً يف هذا الس�ياق، إذ يقّدم نقداً ملفهوم السياس�ة 
من خالل تعريف ممارس�ة السياسة بكوِنها تتمحور 
حول االختالف. فالسياسة تعني تجاوز مسألة وجود 
املؤسس�ات الحكومي�ة، أو حت�ى مس�ألة التوّصل إىل 
إجماع يف أي سياق كان. بالنسبة إىل رانسيري، ال وجود 
للسياسة من دون مساحة لالختالف. ينبغي أن يكون 
املواطنون قادرين دوماً عىل اعرتاض مس�ار الجس�م 
الس�يايس والنظام االجتماعي. وبالتايل السياسة هي 

تطبي�ع الدفع الدائم الذي يقوده املواطن. وإذا وضعنا 
هذه الحجة عىل املس�توى العميل، تصب�ح تعبرياً عن 
السياس�ة بصفتها قبوالً للتواج�د املتواصل للحركية 

ولقدرتها عىل »عرقلة« الوضع الراهن.
والواق�ع أن الحركي�ة لطاملا ُوِج�دت يف العالم العربي، 
حت�ى يف ظّل أق�ى الظ�روف. فحتى يف ليبي�ا يف عهد 
معمر القذايف، جرت محاوالت لعرقلة حالة االس�تثناء 
مثالً من خالل التظاهرات ضّد مجرزة سجن أبو سليم 
عام 1996 التي نّظمتها أرَُس السجناء املقتولني والتي 
اس�تمرت حت�ى انتفاضة ع�ام 2011. بي�د أن وجود 
الحركية يف مثل هذا اإلطار ال ُيَعّد سياسًة، ألن النشاط 
يف ليبي�ا يف عهد القذايف كان مقب�والً فقط طاملا أنه لم 
يعرقل الجس�م الس�يايس للنظام. كما أن�ه كان ُينَظر 
إىل املنخرطني يف النش�اط عىل أنه�م تابعون ل� »حياة 
ع�زالء« يمكن للحاكم إلغاؤها يف أي وقت. وبعد ميّض 
أربع�ة أعوام عىل اندالع الث�ورات، تتواصل الحركية يف 
أرجاء املنطقة م�ن البحرين إىل مر واألردن، إال أنها 

حركية من دون سياسة.
ما يش�هده العال�م العربي اليوم ه�و مزيج خطر من 
مفه�وم »الحياة الع�زالء« الذي وضع�ه أغامبن، ومن 
تصّور رانس�يري لغياب السياس�ة. إذ يت�وىل قادة جدد 
وراس�خون الس�لطة واضع�ني أنفس�هم ف�وق حكم 
القان�ون، ويطلب�ون م�ن مواطنيه�م أن يع�رّبوا عن 
امتنانهم عندما ُيعفى عن أرواحهم. وُتجرى انتخابات 

غري حرة تقّدمها الحكومة عىل أنها تمّثل إرادة الشعب. 
كما يطلق املسؤولون الحكوميون بيانات مدّوية حول 
عملهم من أجل التوّصل إىل إجماع، فيما ُيستخَدم هذا 
املصطل�ح يف الواقع للداللة ع�ىل قمع االختالف. أِضف 
إىل ذل�ك أن أجي�االً بكامله�ا من املواطن�ني تكرب وهي 
ال تع�رف أّن م�ا تعتقد أنه سياس�ة ال عالق�ة له البتة 

بالسياسة باملعنى الجوهري للكلمة.
تمّثل تونس، حتى اآلن، بصيص أمل، إذ إن سياسييها 
أظهروا تجاوباً تجاه »عراقيل« املواطنني )لنس�تخدم 
مصطل�ح رانس�يري(، ويب�دو أنه�م يقبل�ون مفهوم 
االختالف باعتباره ميزًة أساس�يًة للعملية السياسية، 
م االنتخاب�ات ع�ىل أنه�ا قائم�ة عىل  يف ح�ني ال ُتق�دَّ
إلغ�اء الخص�وم، ب�ل عىل اح�رتام التنّوع. لك�ن باقي 
املنطقة يبدو أنه يس�ري يف االتجاه املعاكس. فالربملان 
اللبنان�ي مّدد واليته مرة أخرى بما يخالف الدس�تور، 
فيما أش�ادت البحرين بانتخاباته�ا الربملانية معتربًة 
إياه�ا تقدُّماً عىل الرغ�م من مقاطع�ة املعارضة. أما 
الحكوم�ة املرية فتواص�ل اقرتاح إج�راءات جديدة 
لقم�ع حرية التعبري. هذا وانحدرت ليبيا إىل س�يناريو 
م�ن االس�تثناءات املتعّددة، حيث ي�رى كلُّ فصيل من 
الفصائل املتحاربة نفسه عىل أنه حاكم وله الصالحية 
إلقص�اء َمن يتحّدون�ه. يف املقابل، قد يتخىّل اليمن عن 

حكم القانون برّمته.
إذا واص�ل العال�م العرب�ي انزالق�ه عىل ه�ذا املنحدر، 
فربما يتعنّي عىل املحلّلني عندئذ أن يقاطعوا ببس�اطة 
مصطل�ح »السياس�ة« عن�د وص�ف املس�ارات الت�ي 
تش�هدها املنطقة. س�ّموا هذه املس�ارات س�لطًة أو 
نزاعاً أو رصاعاً، لكن دعونا نس�تعيد املعنى الحقيقي 

ملصطلح »السياسة«.

لينا �خلطيب

عالـم عريب من دون سياسة

ربما يتفق الكثريون عىل تشابه الحوافز السياسية واالقتصادية 
التي ش�جعت انط�الق ربيع البوعزيزي قبل أربع س�نوات، وقد 
ال يختلف�ون عىل إخفاقه عموماً يف تحقي�ق هدفه املعلن بنقل 
الش�عوب العربية املقهورة إىل ش�اطئ الحري�ة والكرامة، لكن 
الخالف ال يزال قائماً حول أس�باب هذا االخفاق والعوامل التي 

جعلت األمل بغد مرشق وواعد، حارضاً منكوباً.
ال يخطئ من يرجع السبب إىل تخلف مزمن يعيق تحول غالبية 
املجتمعات العربية نحو الديمقراطية ويش�ل قدرتها عىل تمثل 
قيم الحرية، إن لجهة اس�تمرار ظواهر األمية والفقر والفساد 
وفش�ل خطط التنمية والتحديث الصناعي والتقني، وإن لجهة 
انحسار الفكر التنويري والوعي السيايس النقدي أمام سيطرة 
العقلي�ة الغيبية والعصبي�ات االيديولوجي�ة وإذا أضفنا عقدة 
النقص والخوف م�ن التفاعل الحضاري مع الثقافات األخرى، 
نقف عند أهم العنارص التي أفضت إىل ضعف القاعدة املجتمعية 
املؤهلة لدفع املسار الديمقراطي إىل األمام ربطاً بضعف النخب 
السياس�ية والثقافية الق�ادرة عىل قيادته وبعمق التش�وهات 
التي طاولت بنية الدولة الوطنية ومؤسساتها، ما أفىض عيانياً 
إىل نزاع�ات واضطرابات واس�عة يف أكثر البل�دان التي طاولتها 

رياح التغيري مع انكشاف أحشائها وانفالت قواها.
ويصي�ب م�ن يض�ع املس�ؤولية الرئيس�ة ع�ىل عات�ق أنظمة 
االس�تبداد، مرة بنجاحها ع�رب القمع الش�ديد واملديد يف تدمري 
ش�بكات املجتمع املدني وتطويع التنظيمات األهلية والنقابية 
واألح�زاب السياس�ية، بما يف ذل�ك إغالق الفض�اء الثقايف أمام 
حركة التفاعل النقدي وإخضاع آليات التفكري والتعليم للتلقني 
والتوجيه االيديولوجيني، وأيضاً سعيها املستمر لتغريب الناس 
عن املش�اركة يف إدارة حياتهم وحماية حقوقهم، وتلغيم وحدة 
املجتم�ع بتوليد ش�بكات من املصال�ح واالرتباط�ات املتخلفة 
العش�ائرية والديني�ة واألثنية، وم�رة ثانية، بإهمالها أس�باب 
الربيع العربي واس�تهتارها بالحلول السياسية ورفض تقديم 
أية تنازالت تلتقي مع شعارات الناس أو تلبي بعض مطالبهم، 
واألنكى لجوؤها من دون رادع إنس�اني إىل أش�د الوسائل عنفاً 
ل�وأد الحراك الش�عبي وس�حقه حتى لو كان�ت النتيجة إزهاق 

األرواح وخراب البالد.
بينم�ا يرجع آخرون هذا االخفاق إىل الدور الس�لبي الذي لعبته 
تيارات االس�الم الس�يايس التي وجدت الفرصة س�انحة يف ظل 
اتس�اع الحراك املجتمعي للوصول إىل الس�لطة متوس�لة غياب 
ق�وى مدنية وسياس�ية منظمة تس�تطيع ملء الف�راغ، لكنها 
فشلت يف تلبية احتياجات الشارع الثائر وضمان حقوق الناس 
وحاجاته�م، بما يف ذلك فش�لها يف حماية القي�م الديمقراطية 
والوف�اء للش�عارات الوطنية واملدني�ة التي رفعته�ا، وقد عزز 
هذا االخف�اق تقدم الجماعات الجهادي�ة املتطرفة التي أفادت 
من الفوىض وأتون العنف املذهبي املس�تعر، لتفرض حضورها 
متوس�لة خطاباً إيديولوجياً أعمى يعم�د من أجل إقامة »دولة 
الخالف�ة« إىل تحري�م العقل والتفك�ري وإباحة القت�ل والذبح، 

وإلغاء معاني الحياة التعددية والتنوع.
وال يخطئ أيضاً من يضع املس�ؤولية عىل عاتق قوى املعارضة 
السياس�ية التي اتضح أنها لم تكن عىل قدر املسؤولية وعجزت 
ع�ن االرتقاء إىل مص�اف ش�عارات الربيع العربي ع�ن الحرية 
والكرامة، واألسباب كثرية، منها تردد أهم تنظيماتها يف نفض 
ي�ده من ثوابت إيديولوجية وفكرية عفا عنها الزمن وتتناقض 
مع جوه�ر الفكر الديموقراطي، ومنها م�ا تعانيه من أمراض 
ذاتي�ة خلفته�ا عق�ود طويلة م�ن ج�ور الس�لطات وظلمها، 
أعاقت ظهورها كمثل يحتذى وأش�اعت ص�ورة لقادتها تضج 
بخالفاته�م الش�خصية وباملصالح الحزبي�ة الضيقة وظواهر 
األنانية واالس�تئثار وأحياناً الفس�اد، ومنها أوهامها بتحقيق 
انتص�ارات رسيع�ة، متوس�لة منط�ق الغلب�ة ولغ�ة الس�الح 
ورهانات مؤسفة عىل دور الحكومات واألنظمة الداعمة لها يف 

قلب توازنات القوى.
بينم�ا ثم�ة م�ن يض�ع الل�وم يف إخفاقنا ع�ىل الخ�ارج الدويل 
واإلقليمي، ليس فقط ع�رب دوره التاريخي يف تكريس التخلف 
وت�رك املجتمعات العربي�ة نهباً للراع�ات والنزعات املريضة 
كي تس�هل الس�يطرة عىل مقدراتها، وإنما أيضاً بسبب تخوف 
مختلف األطراف الخارجية م�ن تأثري نجاح الربيع العربي عىل 
نفوذها، محب�ذة املجرب وخيار التعاون مع أنظمة االس�تبداد 
ودعمها كطريق مضمونة لتأمني اس�تقرار مصالحها، بخاصة 
أن كل ط�رف منها بات الي�وم، مع ارتفاع ح�رارة الراع عىل 
الهيمنة، أكثر تمسكاً بما يمتلكه من أوراق كي يحصن مواقعه 

ضد خصومه ومنافسيه.
والح�ال، فإن ما آل الي�ه الربيع العرب�ي كان محصلة لتضافر 
تلك االسباب مع تفاوت حضورها بني بلد وآخر، مؤكداً حقيقة 
أن طري�ق الديموقراطي�ة ش�اقة وعس�رية وتعرتضه�ا عوائق 
وصعوبات جمة، وع�ادة ما تمر بمحطات مؤملة ولكنها واعدة 
يف آن معاً، ونس�أل، ألم ينقض الربي�ع العربي، عىل رغم محنه 
وإخفاقات�ه، البن�ى املجتمعي�ة والسياس�ية العربي�ة نقضاً ال 
رجع�ة عنه؟ وألم تحدث قطيعة معرفية مع ش�تاء االس�تبداد 
الق�ايس، ليغ�دو ه�ذا األخري يف الوع�ي الجمعي العربي ش�كالً 
مكروهاً لضبط حياة البرش وعالقتهم بالس�لطة ومؤسس�ات 
الدولة؟ أوليس هو الربيع الذي أس�قط أنظمة وضعضع أخرى 
وجعل االنس�ان أكثر إدراكاً لحقوق�ه وأكثر جرأة يف التعبري عن 
رفضه الظلم االجتماعي والقهر السيايس؟ ثم أليس هو الربيع 
الذي دش�ن مس�ار انحدار االس�الم السيايس، بش�قيه املعتدل 
واملتط�رف، وأفقده ثقة الن�اس ك� »بديل« أو »ح�ل« ملعالجة 
مش�كالتها واس�رتداد حقوقها؟ واألهم، أليس هو الربيع الذي 
يربه�ن كل لحظ�ة أن طري�ق العنف قارص ومكل�ف، وأن ليس 
من قوة مهم�ا بلغت عنجهيتها يمك�ن أن توقف الزمن وتمنع 

التغيري؟!
ليس الغرض من إثارة هذه األسئلة تقديم أمل كاذب أو شحنة 
تف�اؤل، ب�ل لتوصيف واقع يؤك�د أن مجتمعاتنا الي�وم لم تعد 
مجتمعات األم�س، وأن ما يحدثه الربي�ع العربي، برغم مرارة 
النتائ�ج، هو ثورة يف املفاهي�م والقيم وطرائ�ق التفكري، ثورة 
تزي�ح الكثري من األوهام املعشش�ة يف األذه�ان، وتفتح طريق 
التح�رر من األف�كار املس�بقة واإليديولوجيات الصم�اء، ثورة 
تعرب بمجتمعاتنا من س�باتها الطويل وتعيد لإلنسان اعتباره، 

بصفته الهدف والغاية، واملحرك الرئيس لكل تحٍد وتطور.

�أكرم �لبني

الربيع العريب يف عبوره 
من سبات طويل!

فوؤ�د ح�سون
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بيروت:-قال�ت الفنان�ة رويدا عطي�ة، إن بعض 
نجوم الغناء أصيبوا بالنرجسية، وإنها شخصيا 
تتمنى عدم الوصول إلى هذه المرحلة. وأضافت 
في حديث صحفي »لعل نجوميتهم أثرت عليهم 
وصاروا يتفردون في اتخ�اذ قراراتهم وحدهم 
دون استشارة أحد. هذا األمر انعكس سلبا على 
أعماله�م فصارت تمر مرور الك�رام«. وتابعت: 
»برأيي، أنه على الفنان اللجوء دائما إلى أشخاص 
آخرين يمثلون شريحة من المستمعين الجيدين 
يحيط�ون بهم، ف�إذا أعجبوا بالعم�ل فهذا دليل 
حس�ي على أنه سيلقى النجاح«. وعما إذا كانت 
تستش�ير من حولها في اختي�ار أغانيها، قالت: 
»أس�مع كل الناس الذين هم حولي، فأنا أثق في 
آرائهم، ولكن ش�رط أال يكونوا موسيقيين؛ ألن 
)اإليغو( هنا تلعب دورا س�لبيا، فيمكن أن تؤثر 

على مصداقيتهم«.
•وع�ن العناصر الت�ي برأيها تس�اهم في نجاح 
أغني�ة وبالتال�ي الفنان ال�ذي يؤديه�ا، أجابت: 
»لطالم�ا رددت أن الكلم�ة ف�ي العم�ل هي أهم 
عنصر يساهم في انتش�ارها أو العكس، ويليها 

اإلحساس الذي يصبه الفنان عليها في أدائه«.
•وعم�ا إذا كانت تملك صف�ات النجومية، ردت: 
»م�ن دون غرور، نعم؛ فأن�ا أملك هذه الصفات، 
وذلك ناتج عن ثقتي بصوتي، فلس�ت من هؤالء 
الذي�ن صنع�وا نجوميته�م بتمويل م�ن آخرين 
وص�اروا فج�أة من ضم�ن نجم الص�ف األول، 

فماذا يشكل النجم إذا وضعته مقابل القمر؟«.
•وعن س�بب ت�ردي س�وق األغنية بش�كل عام 
حسب رأيها، قالت: »كل ما في األمر أن العنصر 
الم�ادي غل�ب عل�ى العنص�ر الفن�ي، وصارت 
األغاني معلبة وموضبة مس�بقا، وهنا أس�مح 
لنفس�ي بأن أنصح المواهب الفنية الجديدة بأن 
يكثفوا من االستماع لعمالقة الفن، فهم بأدائهم 
يعطوننا دروس�ا ال يمكننا أن نحصل عليها في 
صف�وف المعاهد الموس�يقية وما يش�ابهها«. 
وأضاف�ت: »إن أص�وات ودي�ع الصافي وصباح 
وفي�روز وغيره�م م�ن عمالقة الغن�اء تدرس، 

ولذلك علينا التركيز عليها«.
•وع�ن األس�لوب الجدي�د الذي اس�تحدثته في 

عودتها األخيرة إلى الساحة الغنائية 
بعد غياب قسري عنها دام نحو 

3 سنوات، قالت: »لقد أدركت 
أن عل�ى إطاللت�ي ه�ذه أن 
تحم�ل الجدي�د، وال أقصد 
هن�ا التغيي�ر في ش�كلي 
الخارج�ي، ب�ل بصوتي، 
فع�دت إل�ى الفط�رة إلى 
التي  الحقيقية  الموهب�ة 

أحملها فيه، وغنيت بقوته 
 ،)Full power( الكامل�ة 

ونجح�ت في ذلك م�ن خالل 
مش�اركتي في برنامج )ستار 

أكاديم�ي( وتقديم�ي تحية 

للراحل�ة صباح في أغنية )س�اعات س�اعات(، 
فنس�يت أنن�ي على المس�رح وتمالكت نفس�ي 
ألنني ل�م أكن أريد البكاء، ب�ل إيصال روح 

صباح الفرحة للمشاهد«.
•وع�ن برام�ج المواه�ب الفنية 
المنتش�رة في اآلون�ة األخيرة 
التلفزي�ون  شاش�ات  عل�ى 
ردت بالق�ول: »لقد أصبحت 
بمجملها مجرد تجارة ليس 
أكث�ر، حتى إنن�ا عندما نرى 
موهب�ة معين�ة ال يمكننا أن 
نعرف إل�ى أي برنامج تنتمي 
قائل�ة:  وختم�ت  لكثرته�ا«. 
»ملحم زين وأنا كنا آخر العنقود 
في ه�ذا النوع م�ن البرامج الذي 
يطلق المواه�ب الفنية، وبذلك 

أغلقنا الباب وراءنا«.
•وعما إذا كانت المثابرة في العمل هي الس�بب 
الرئيس�ي ف�ي نجاحه�ا وملح�م زي�ن، أجابت: 
»ال دخ�ل للمثابرة ف�ي هذا الموض�وع، فإن ما 

تزرعينه تحصدينه، هذا كل ما في األمر«.
•ورأت الفنان�ة الس�ورية التي م�ا زالت تعيش 
حت�ى اليوم ف�ي بالده�ا رغ�م الح�رب الدائرة 
فيها، أنها متمس�كة بلبنان دائما، فهو من صنع 
نجومي�ة عدد كبير من أهل الغن�اء العربي، كما 
أن إعالمه المرئي ساهم في ذلك بشكل مباشر. 
وعم�ا إذا األخوان علي وحس�ين الديك هما من 
بين هؤالء، قالت: »هما حالتان فنيتان جميلتان 
أفرح لهما كونهما من بلدي س�وريا، وال شك أن 

لبنان ساهم في انطالقتهما بشكل أوسع«.
•وع�ن التغيي�ر ال�ذي ط�رأ عل�ى ش�خصيتها 
من�ذ غيابه�ا عن الس�احة حت�ى الي�وم، قالت: 

»ل�ن أس�مح ألح�د بع�د اآلن أن يقف ف�ي وجه 
موهبت�ي أو أن يحاربها أو أن يض�ع يده عليها، 
فبع�د إطالالتي األخيرتين في أغنية )رش�رش( 
وفي )س�تار أكاديمي( عادت الثقة إلى نفس�ي 
بش�كل أكبر، وذلك من دون شك بفضل موهبتي 

وجمهوري«.
•وعما إذا كانت البرامج الفنية المقدمة من قبل 
بعض الفنانين تحكمها المحسوبيات، قالت: »ال 
يمك�ن أن نعمم في ه�ذا الموضوع؛ إذ إن بعض 
تلك البرامج ال يس�مح لها مستواها بشكل عام 
اس�تقبال نجوم م�ن الصف األول، كم�ا أن هذا 
الفنان أو ذاك ال يملك جمهورا واس�عا مما يلغي 
فرضي�ة اس�تقباله، وأكثر م�ا يزعجني في هذا 

الصدد هو تغيب الفنان السوري عن بعضها«.
•وأش�ارت روي�دا عطي�ة إل�ى أنه�ا تفضل في 
إط�الالت بعض الفنانين أن يعبروا بصراحة عن 
آرائه�م مهم�ا كان نوعها، وأال ي�رددوا عبارات 
مبهمة ك��»ال تعلي�ق« مثال، فه�ذه الكلمة كما 
ذك�رت لن�ا تس�تفزها. وعم�ا إذا كان�ت اآلراء 
السياس�ية تندرج ضم�ن هذا الموض�وع، ردت 
بالق�ول: »ولَم ال؟ فمن حق الفنان أن يبدي رأيه 
في السياسة، فهذا أمر مشروع له«. وعن سؤالي 
لها عما إذا كانت الحرب الس�ورية ولدت شرخا 
بي�ن الفنانين الس�وريين وفرزته�م في خانات 
معينة، ردت: »ال، على العكس هي س�اهمت في 
إبراز حقيقة كل منهم من دون أقنعة، والمطلوب 
أن نحفظ عرفان الجميل لبلدنا تجاهنا«. ورويدا 
التي س�بق والتق�ت الراحلة صب�اح تحدثت عن 
النصائح التي زودتها بها أكثر من مرة، فقالت: 
»لق�د نصحتني على الصعي�د المهني بأن أكون 
دائم�ا على موع�دي المحدد، وأن أب�ادل الناس 
بالمحب�ة ولو كان من بينهم أعداء لي، وأال أجبر 
نفس�ي على القيام بأي عم�ل ال أرغب فيه، كما 
تعلم�ت منها أال أجرح أحدا حتى ال أنجرح. وعن 
ال�زواج نصحتن�ي ب�أال أرتب�ط إال بالرجل الذي 
يدللن�ي وأال أفضفض همومي أله�ل اإلعالم«. 
وع�ن الدروس الت�ي تعلمتها م�ن األلم والوجع 
اللذي�ن م�رت بهما، قال�ت في اختص�ار: »األلم 
يعطي�ك اندفاعا للقيام باألفض�ل ويزودك بقوة 

كبيرة فال تعودين تنكسرين بسرعة«.
وكان�ت روي�دا عطي�ة قد ع�ادت إلى الس�احة 
الغنائية بأغنية »رشرش« التي القت نجاحا لدى 
محبيها، وعن سبب اختيارها لهذا االسم، قالت: 
»لق�د كنت س�أطلقها تحت عن�وان )جرحني(، 
ولكن فيما بعد بدلت رأيي وسميتها )رشرش(؛ 
فأس�ماء األغاني، كما أسماء الناس، تلعب دورا 
كبيرا في نجاحها وانتشارها، ال سيما أننا نعيش 
اليوم في زمن وسائل االتصال االجتماعية، فهو 
يخدمك إلى أبعد حد في هذا المجال كوننا يمكن 
أن نلع�ب على ه�ذا الوت�ر مما يمك�ن أن يروج 
للعمل الفني بش�كل أوسع«. حاليا تستعد رويدا 
إلطالق أغنية جديدة رومانس�ية بمناس�بة عيد 

الحب في شهر فبراير )شباط( المقبل.

إصدارات شبابية وحركة ناشطة 
بسوق الكاسيت يف مرص

 
القاه�رة: يعتب�ر ع�ام 2014 أحد أفضل األعوام في الموس�يقى على مصر. فرغم اس�تمرار مش�كلة 
القرصنة وتسريب األغاني عبر اإلنترنت، إال أن العام الذي يودعنا بعد أياٍم قليلة ُطِرًح فيه عدداً كبيراً 
من األلبومات الغنائية ليكون أحد أفضل األعوام على مس�توى س�وق الكاس�يت منذ عدة سنوات، 

سواء من حيث الكم الذي استقبلته هذه السوق، أو في المبيعات. 
وطرحت الفنانة الش�ابة دنيا سمير غانم أول ألبوماتها الغنائية "واحدة تانية خالص" بعد طرح 
ع�دد كبير من أغانيه عبر اإلنترنت وتحقيقه نس�بة مش�اهدة مرتفعة عب�ر "اليوتيوب"، بينما 
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب ألبومها "أنا كثير" الذي ُيعتبر أحد أفضل األلبومات الغنائية 

التي قدمتها في مسيرتها الفنية على اإلطالق، وحقق نجاحاً كبيراً.
واس�تقبلت س�وق الكاس�يت ألبوم "180 درجة" للفنان الشاب تامر حس�ني الذي نجح أيضا 
في تحقيق مبيعات جيدة، بينما كانت الصدارة بالمبيعات لعدة أس�ابيع لصالح الفنان عمرو 
دياب الذي طرح ألبومه "شفت األيام" مع شركة "روتانا" خالل شهر أكتوبر)تشرين األول( 
الماضي، رغم تس�ريب أغانيه كاملًة قبل أيام من طرح�ه بالوطن العربي وغضب جمهوره 

من إدارة روتانا آنذاك بسبب التسريبات وسوء النسخ التي صدرت في األسواق.
وعاد الفنان الش�اب تامر عاش�ور للتألق من جديد من خالل ألبوم "عشت معاك حكايات" 
الذي أعاده لسوق الكاسيت من جديد بعد غياٍب استمر ما يقارب ال�4 سنوات، حيث حقق 
نجاحاً كبيًر ومبيعات جيدة بس�وق الكاسيت، فيما طرحت الفنانة لطيفة ألبومها "أحلى 
حاجة فيا" الذي حقق رد فعل جيد بس�وق الكاس�يت.كما طرح الفنان الشاب محمد نور 
ألبوم�ه "حل�وة األيام"، بينما طرح الفنان مجد القاس�م ألبومه "ح�ب وال غلب" وطرح 
كريم محس�ن ألبوم�ه األول "عن تجربة"، فيما طرحت س�اندي ألبومه�ا "حلوة جداً"، 
باإلضافة إلى ألبوم "أحلى قرار" للفنان الش�اب هيثم ش�اكر.ُيذكر أن األس�ابيع األخيرة 
من العام الحالي ش�هدت طرح مجموعة من ألبومات الفنانين الش�باب منها "اسمعني" 
للفنان حمزة نمرة، وألبوم "قولي واتمني" للفنان الشاب محمد مغربي، وألبوم الفنانة 

مروة نصر "أحسن حاالتي" الذي ُطرح قبل أياٍم قليلة.
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 القاهرة: بعد ما تردد عن وجود حرب خفية تقوم بها الفنانة االستعراضية 

دينا ضد الراقصة صوفينار التي حققت نجاحًا كبيرًا بالرقص الشرقي خالل فترة 
وجيزة، وبدأت تخطف الصدارة منها، ستجتمع الراقصتان في حفل فني كبير 

ألول مرة  في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث سيحيي الحفل الفنانة الشعبية 
بوسي والفنانة المغربية جنات والفنان وائل جسار، علمًا أن أسعار التذاكر تبدأ 

من 550 دوالر وتعتبر واحدة من أقوى حفالت العام الجديد.
هذا وستقوم كاًل من دينا وصوفينار بإحياء عدة حفالت بشكٍل منفرد في ليلة 

رأس السنة، حيث ستقوم صوفينار بالرقص في 6 أماكن تقريبًا، بينما ستكتفي 
دينا بالرقص في 3 حفالت، والالفت أن القاهرة تشهد انتعاشًا بالحفالت الفنية 

هذا العام.

القاهرة: تعاقدت الفنانة الشابة إيمان العاصي على بطولة المسلسل 
التليفزيوني الجديد "تحت الحزام" الذي كتبه محمد السباعي وكريم الحسيني 

والمقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل، وهو من إنتاج عمرو ماكين في ثاني 
تجاربه بعد مسلسل "في غمضة عين" الذي جمع بين الفنانة أنغام والفنانة 

داليا البحيري.وتعتبر هذه المرة الثانية التي تشارك فيها "العاصي" مع الفنان 
الشاب محمود عبد المغني في بطولة عمل درامي بعدما تعاونًا في مسلسل 

"الركين" العام الماضي والذي حقق ردود فعل جيدة.هذا وتدور أحداث "تحت 
الحزام" في إطار اجتماعي مليء باإلثارة حول التحقيق في جريمة قتل غامضة 

يحاول ضابط الشرطة حلها، فيما يضم عددًا من مشاهد األكشن الهامة 
باألحداث، ويشارك في بطولته محمد نجاتي وأحمد راتب.

أصالة: سمرية سعيد وأنغام األقرب إىل قلبي
 كش�فت الفنانة أصالة عن ش�كل عالقتها ببع�ض المطربات وذلك من خالل حس�ابها الخاص 
على موقع تويتر.وغردت أصالة عبر موقع التواصل االجتماعى "تويتر" قائلة: "أحالم صديقة 
وغالية جداً على قلبي ولكن هناك من أراهم دائماً بجانبي في حزني وفرحي ويمسكان بي قبل 
الوقوع وهما س�ميرة سعيد وأنغام".من ناحية اخرى، استقرت أصالة على شهر فبراير لطرح 

ألبومها الجديد "60 دقيقة حياة".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر
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املواهب الفنية واحليتان
  كثي�را م�ا  يدور حديثن�ا عن المواهب وكيفي�ة التعامل 
معه�ا بالش�كل الذي يؤدي ال�ى تنميته�ا وتطورها نحو 
االفضل واالحس�ن واننا حينما نطال�ب بان يكون هدفنا 
ه�و تش�جيع  المواه�ب الجدي�دة يج�ب علين�ا ان نحدد 
االساليب الممكنة لهذا التش�جيع.. وان نوضح ما نريده 
من�ه.. اضافة للموهبة الفطري�ة.. وان ال نكتفي بالبحث 
عن اصحاب المواهب ومعاهد الموس�يقى وانما البد من 

البحث ع�ن المواهب الغنائية وما ش�ابه ذلك.. كي ناخذ 
بيدها ومن خالل المتنف�س الطبيعي لنموها وتطويرها 
وذلك  من خالل المعاهد المتخصصة واالذاعات والقنوات 

الفضائية وكما كان يحصل في برامج  الهواة وغيرها.
والذي وددت الوصول اليه: ان مش�كلة المواهب الجديدة 
تكمن في اس�اليب التعام�ل معها من قب�ل المعنيين في 
االقس�ام ذات االختص�اص.. وخاص�ة اذا م�ا علمن�ا ان 

)الهاوي( 
يمتلك م�ن المقوم�ات ما يجعل�ه فطريا يبغ�ي الظهور 
والش�هرة.. ولكن ال�ذي يعيقه انه ال يجد م�ن يأخذ بيده 
وان االب�واب يجده�ا مغلوق�ة امامه.. فما ال�ذي يحدث 

حينئذ؟
الذي يح�دث ان تلك المواهب تغ�ادر مواقعها.. والبعض 
القلي�ل القليل منها يلج�أ الى )افواه الح�وت التي تبتلعه 

)مادي�ا( ومن خالل تلك الش�ركات التي تس�مى نفس�ها 
فضائيات وما ان )تستنزف دمه( وتحقق له ظهورا يكاد 
ان ال يذك�ر.. حتى تتركه في متاهات البحث عن )المادة( 
للتواصل ومتصل مواهبه ووصوال للشهرة والنجومية.. 

ولكن بدون جدوى!!.
وم�ن هن�ا يح�ق لن�ا المطالبة ب�ان تكون هن�اك جهات 
مس�ؤولة عل�ى رعاية مثل تل�ك المواهب واالخ�ذ بيدها 

بعي�دا من الضي�اع او ان تلتهم�ه تلك الحيت�ان وتلفضه 
)عظام�ا( بعي�دا ع�ن كل تل�ك االح�الم.. وبالتالي تكون 

الخسارة خسارتين.
االول�ى ضياع مثل تلك المواه�ب .. والثاني ان البلد الذي 
ه�و بأمس الحاج�ة لمثل تل�ك المواهب يفق�د رصيده.. 
وبالتال�ي يعتاش على مثل )الخزعبالت الفنية( الس�ائدة 

اليوم في الساحات الفنية !!.

رويدا عطية: نعم لديَّ مواصفات النجومية.. وبعض الفنانني أصيبوا بالنرجسية



ممثلة ش�ابة تجمع بين جم�ال االداء وجمال 
الجس�د. أول�ى خطواته�ا في عال�م األضواء 
كانت من خالل الشاش�ة الكبيرة بأعمال كان 
لها وقعها الخاص في لبنان والعالم العربي.. 
بداي�ة ببطول�ة "حب�ة لول�و" ثم "نس�وان" 
وأخيرا باخراج فصل من فيلم "وينن". وكان 
ال ب�ّد لخطوة دخ�ول عالم الدراما والشاش�ة 
الصغي�رة اال تقّل أهمية  عن الس�ينما، فكان 
"وج�ع ال�روح". انه�ا المخرج�ة والممثل�ة 
الش�ابة وزين�ة مكي التي تحدث�ت إلى موقع 

"الفن" في هذا اللقاء السريع والمميز ...
 •يش�هد لبن�ان في اآلون�ة األخيرة، نش�اطاً 
ملحوظ�اً من خ�الل المهرجان�ات واللقاءات 
كمخرج�ة  تنظري�ن،  كي�ف  الس�ينمائية. 
وكممثلة لهذه النش�اطات ف�ي ظل األوضاع 
الت�ي يعان�ي منه�ا لبن�ان عموماً والس�ينما 

اللبنانية خصوصاً ؟
أن�ا س�عيدة ج�داّ به�ذه النش�اطات وباقبال 
الجمه�ور عليه�ا، فنس�بة المش�اركة تعتبر 
كبي�رة وتفوق التوقعات وفعالً "هيدا الش�ي 

بكّبر القلب".
 حصد فيلم "وينن" نجاحاً كبيراً وحصل على 
جوائ�ز عالمية عدي�دة. وما يمّيز ه�ذا العمل 
هو اش�تراك 7 مخرجي�ن ، متخّرجين حديثاً، 

بتصوير العمل.
نح�ن 7 مخرجين وكنا ق�د تخرجنا من وقت 
قصي�ر وهن�اك بعضه�م تخرج�وا قبلنا لكن 

اسمهم لم يلمع كمخرجين.
ه�ذا الفيل�م كان بمثاب�ة فرصة له�م ليثبتوا 
أنفس�هم كمخرجين في ه�ذا المجال، وهذه 
التجربة فيها مس�ؤولية وتحد وتعطيك دعماً 
وثق�ة أكب�ر ف�ي األعم�ال المس�تقبلية التي 

ستقوم بها.
•ماذا قّدمت لك هذه التجربة ؟

يكف�ي أنهم وثق�وا بي واعطوني مس�ؤولية 

أن أخرج فصالً من فيلم س�يطرح في صاالت 
الس�ينما وسيش�ارك في مهرجانات كبيرة ، 

وهذا بالفعل يعطيك دافعاً لتستمر.
 •أخبرين�ا أكث�ر عن الجزء ال�ذي صّورته في 

فيلم "وينن".
أن�ا أخرج�ت الفصل ال�ذي في�ه الممثلة تقال 
ش�معون وليلي�ان نم�ري وزي�اد صعيب�ي. 
والتعام�ل معه�م لم يكن أب�داً صعب�اً، وأريد 
أن أش�ير إلى أن اختيار المخرجين وتقس�يم 
الفصول عليهم لم يكن عشوائياً بل مدروساً، 
فالتعامل م�ع الممثلة تقال ش�معون لم يكن 
صعباً خصوصاً اننا التقينا سابقاً في مسلسل 
"حبة لولو" وبالتالي لم يكن من الصعب علّي 
أن أوجهه�ا كممثل�ة بل على العك�س تقبلت 
الموضوع ب�كل رحابة صدر عل�ى الرغم من 
انني صغيرة وكذل�ك األمر مع الممثلة ليليان 

نمري.
 •عل�ى الرغم من ظه�ورك أخيراً في اكثر من 
عمل س�ينمائي، تطلي�ن حديثاً في مسلس�ل 
"وج�ع ال�روح". أخبرين�ا عن أج�واء العمل 

والتصوير.
أن�ا غرام�ي للس�ينما ال يعلى عليه، الس�ينما 
هي ش�غفي. ولكن نص طارق سويد أغراني 
لدخ�ول عالم المسلس�الت، ألن�ه دور واقعي 
جداً والشخصية التي أسندها إلي ، أي "ميرا"، 
تعّمق�ت كثي�راً في دراس�تها قبل المباش�رة 
بالتصوير، فالمسلس�ل حقيق�ي جداً ومافي 

تضييع وقت أبداً بالحلقة وكتير مؤثر.
 •ن�ال العمل ش�هرة كبيرة حت�ى قبل عرضه 
بس�بب االعالنات المكثفة له وطبعا بس�بب 
الش�ارة الت�ي غّناه�ا الفن�ان ملح�م زي�ن، 
وكان الجمه�ور بالفع�ل ينتظر بش�غف هذا 

المسلسل.
أنا ش�خصياً لم أر مسلس�اًل نال هذا الكم من 
الترويج واالعالن قبل عرضه بأش�هر، "شي 

بكبر القلب".
أنا أق�وم حالي�اً بتصوير وثائق�ي طويل من 
إخراجي.، ولقد سبق وصّورت منه 15 دقيقة 
عندم�ا كنت في الجامعة وق�د نال هذا الجزء 
جائ�زة ف�ي مهرج�ان موناكو منذ س�نتين، 
وأن�ا الي�وم أعي�د تصوي�ره ولكن بمش�روع 
أكبر وموّس�ع أكث�ر،  ولدي اكث�ر من عرض 
تلفزيون�ي أقوم بدراس�ته ولكنني حتى اآلن 

لم أقرر.
 •هل من المعقول أن يس�رقك التلفزيون من 

السينما ؟
"ما في ش�ي بحل محل ش�ي"، س�أحاول أن 

أعطي كل عمل حّقه.
لصاحبه�ا   "LFA" جمعي�ة  كّرم�ت  •لق�د   
المخرج طوني فرج الله وزوجته الممثلة تقال 
شمعون فيلم "وينن" اضافة إلى إقامة ورش 
عمل للطالب الراغبين بتعلم تقنيات التصوير 
والمونتاج وغيره�ا، كمخرجة وممثلة كيف 
تنظرين إلى ه�ذه التجربة وما الذي يمكن أن 

تقّدمه للطالب ؟
هذه الخطوة مهمة جداً، أنا عندما بدأت العمل 
لم أكن جاهزة ومس�تعدة لذلك، وما تقوم به 
الممثل�ة تقال ش�معون مع زوجه�ا المخرج 
طوني فرج الله مهم جداً واتمنى المش�اركة 
معهما ألن ذلك س�يعطيني خبرة كبيرة ليس 
فقط باألمور التقنية فحس�ب بل في التمثيل 

واالخراج والسينماتوغرافي وكل شيء.
 

كلمة أخيرة .
ش�كرا لكم . وانا اعد الجمهور بتقديم أعمال 

جميلة تنال اعجابهم وأال أكرر نفسي طبعاً.

سمية اخلشاب تفتح أوراقها مع وفاء الكيالين
 

بيروت: تتوقف الفنانة س�مية الخش�اب عن�د محطات مختلفة م�ن حياتها الخاصة، وتغوص م�ع وفاء الكيالني في برنام�ج "الُحْكم"، 
في مواضيع قد ُتس�بب لها بعض اإلحراج. وبين اس�تطالعات الرأي وأس�ئلة البرنامج، وتتحدث عن عودتها إلى الدراما التلفزيونية مع 
ش�ريكتها في مسلس�ل "كيد النس�ا"، وتقول كالماً للفنانة فيفي عبده، وتكتش�ف رأي الجمهور في عودة الثنائي مجدداً في رمضان 

المقبل. كما أنها ستفصح عن تحدياتها، وتجيب على سؤال حول ما إذا كان تعاملها اليوم مع المنتجة مها سليم سببه الخالف الذي 
وقع بينها وبين النجمة غادة عبد الرازق على خلفية مسلسل "حكاية حياة"، وبهدف استفزازها وتوجيه رسالة قوية لها، أم هي 

مجرد صدفة.هذا وتصف "الكيالني" ضيفتها بإبنة البلد السمراء، الموهوبة في فن صناعة الجدال، ثم تسألها عن سر رشاقتها 
الحالي�ة وتستفس�ر إن كانت ق�د خضعت لحمية غذائي�ة أم لجراحة تجميلي�ة. وتتطرق معها إلى خوضه�ا عالم اإلعالنات، 

وتطرح عليها أسئلة شخصية وخاصة، منها عن مواصفات رجل أحالمها.
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القاهرة: طرحت الفنانة مروة نصر كليب أغنية "مش ندمانة"، وذلك عبر 
صفحتها الرسمية على موقع الـ"يوتيوب" بالتزامن مع انطالقة عرضها على 
القنوات الفضائية. وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان شريف بدر وتوزيع 
أحمد عبد السالم. علمًا أنها إحدى أغنيات ألبومها الجديد "أحسن حاالتي"، 

وتم تصويرها مع المخرج Jacob Lmbaz في األردن.وتظهر "نصر" بالكليب 
وهي تحاول قتل زوجها واإلنتقام منه بعد اكتشافها خيانته في منزل الزوجية، 
لكنها بعد تفكيٍر عميق تقرر أن تتركه، وتخرج من المنزل بداًل من أن تقضي 

حياتها بالندم، وُتغني "مش ندمانة".
الجدير بالذكر هو أن "نصر" طرحت منذ أيام ألبومها "أحسن حاالتي" وسط 

احتفالية حضرها عدد من اإلعالميين والفعاليات. كما طرحت عبر قناتها 
الرسمية عدد من الكليبات ألغاني األلبوم .

القاهرة: صّرحت الفنانة الشابة مي كساب أنها لم تهتم 
َهت لها بعد إعالن خطبتها من مغني  باإلنتقادات التي ُوجِّ

الراب الشعبي "أوكا". وأكدت على أن اإلرتباط بينهما جاء بعد 
قصة حب، وأنهما أعلنا خطبتهما بعد أن تأكدا أنهما يكمالن 

بعضهما، وسيقضيان باقي حياتهما بسعادة.وشرحت "كساب" 
في تصريٍح صحفي أنها تعرفت على خطيبها منذ أكثر من عام، 
ل اآلخر، خاصًة مع  ومع مرور الوقت اكتشفت أن كل منهما ُيكمِّ

تشابه البيئة البسيطة التي نشأ فيها كل منهما. وأشارت ألن 
وفاة والدتها قد قربتهما من بعضهما  بشكٍل كبير، حيث أنه 
كان حريصًا على مشاعرها وساندها في محنتها بشكٍل كبير، 

باإلضافة إلى عملهما معًا في فيلم "%8".

قالت الفنانة وفاء قمر إن مسلسل "وجع 
البنات" عبارة عن 5 قصص لفتيات 
تتعرض كل واحدة منهن آلالم فى 

حياتها؛ ولذلك سمي بهذا االسم "وجع 
البنات". وأضافت "قمر" في تصريح 

صحفي  "أجسد فى المسلسل دور فتاة 
سمسارة فى البورصة تتاجر فى األوراق 

المالية، وابنة عائلة كبيرة لها نفوذ، 
ولكن تتدهور األحوال بها ويصيبها 

الفقر وتبدأ معاناتها بعد ذلك".

رانيا يوسف: أنظم أوقاتى بني عيون القلب والصندوق األسود 
 اك�دت الفنانة رانيا يوس�ف انها مش�غولة حاليا بتصوير مسلس�ل "عيون القل�ب" الذى تقوم 
ببطولت�ه وش�اركها البطول�ة فيه ماج�د المص�رى و تاليف فداء الش�ندويلى و اخ�راج محمد 

مصطفى حيث انها نقوم بالتصوير فى منطقة شبرامنت . 
وأش�ارت رانيا إلي انها التلتقط انفاس�ها بسبب انشغالها فى اكثر من عمل فنى بين مسلسلين 
و فيلم " عيون القلب و الصندوق االسود و ريجاتا " حيث انها تقوم بتصويرهم فى وقت واحد 

باالتفاق مع مخرج كل عمل .  

املواهب الفنية واحليتان
  كثي�را م�ا  يدور حديثن�ا عن المواهب وكيفي�ة التعامل 
معه�ا بالش�كل الذي يؤدي ال�ى تنميته�ا وتطورها نحو 
االفضل واالحس�ن واننا حينما نطال�ب بان يكون هدفنا 
ه�و تش�جيع  المواه�ب الجدي�دة يج�ب علين�ا ان نحدد 
االساليب الممكنة لهذا التش�جيع.. وان نوضح ما نريده 
من�ه.. اضافة للموهبة الفطري�ة.. وان ال نكتفي بالبحث 
عن اصحاب المواهب ومعاهد الموس�يقى وانما البد من 

البحث ع�ن المواهب الغنائية وما ش�ابه ذلك.. كي ناخذ 
بيدها ومن خالل المتنف�س الطبيعي لنموها وتطويرها 
وذلك  من خالل المعاهد المتخصصة واالذاعات والقنوات 

الفضائية وكما كان يحصل في برامج  الهواة وغيرها.
والذي وددت الوصول اليه: ان مش�كلة المواهب الجديدة 
تكمن في اس�اليب التعام�ل معها من قب�ل المعنيين في 
االقس�ام ذات االختص�اص.. وخاص�ة اذا م�ا علمن�ا ان 

)الهاوي( 
يمتلك م�ن المقوم�ات ما يجعل�ه فطريا يبغ�ي الظهور 
والش�هرة.. ولكن ال�ذي يعيقه انه ال يجد م�ن يأخذ بيده 
وان االب�واب يجده�ا مغلوق�ة امامه.. فما ال�ذي يحدث 

حينئذ؟
الذي يح�دث ان تلك المواهب تغ�ادر مواقعها.. والبعض 
القلي�ل القليل منها يلج�أ الى )افواه الح�وت التي تبتلعه 

)مادي�ا( ومن خالل تلك الش�ركات التي تس�مى نفس�ها 
فضائيات وما ان )تستنزف دمه( وتحقق له ظهورا يكاد 
ان ال يذك�ر.. حتى تتركه في متاهات البحث عن )المادة( 
للتواصل ومتصل مواهبه ووصوال للشهرة والنجومية.. 

ولكن بدون جدوى!!.
وم�ن هن�ا يح�ق لن�ا المطالبة ب�ان تكون هن�اك جهات 
مس�ؤولة عل�ى رعاية مثل تل�ك المواهب واالخ�ذ بيدها 

بعي�دا من الضي�اع او ان تلتهم�ه تلك الحيت�ان وتلفضه 
)عظام�ا( بعي�دا ع�ن كل تل�ك االح�الم.. وبالتالي تكون 

الخسارة خسارتين.
االول�ى ضياع مثل تلك المواه�ب .. والثاني ان البلد الذي 
ه�و بأمس الحاج�ة لمثل تل�ك المواهب يفق�د رصيده.. 
وبالتال�ي يعتاش على مثل )الخزعبالت الفنية( الس�ائدة 

اليوم في الساحات الفنية !!.

زينة مكي : غرامي للسينام ال يعىل عليه لكن نص طارق سويد أغراين

السقا: "سعيد حامد معلمى"
 

نش�ر الفنان أحمد الس�قا، صورة له تجمعه بالمخرج الكبير س�عيد 
حامد، عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعى "الفيس بوك". 

وعلق الس�قا على الصورة قائال: "ان المخرج سعيد حامد علمه ووقف 
بجانبه واحتواه، مشيرا الى انه يعتبر أنه السبب في سعادة جيل كامل.

وتاب�ع الس�قا قائال: "س�عيد حامد علمتن�ي واحتويتني ووقف�ت بجانبي 
فالشكر كل الشكر لك يا سبب سعد جيل كامل بعد توفيق الله".

واش�ار السقا الى انه س�عد بلقاء حامد، بعد غياب، موجها له كل التقدير والشكر 
بكونه معلما له.

إيمي سمري غانم بطلة "الستة تابتة"
 

القاهرة: إنضمت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم لفريق عمل فيلم "الستة 
تابت�ة" الذي انطل�ق تصويره مؤخراً، وينتجه أحمد الس�بكي ومرش�ح 
للعرض خالل موس�م الصي�ف المقبل بالصاالت الس�ينمائية المصرية 
والعربية، وسيتم تصويره كامالً في شوارع القاهرة.وُتشارك "غانم" 
ف�ي الفيلم مع حس�ن الرداد، أيت�ن عامر وعدد من الفنانين الش�باب 
حيث تجس�د شخصية إحدى الفتيات التي يقع في حبها بطل الفيلم 
ال�ذي يلع�ب دوره "ال�رداد" وتحدث بينهم�ا العديد م�ن المواقف 

الكوميدية.
ُيذكر أن هذا الفيلم الجديد من كتابة هشام ماجد وكريم فهمي 
ويخرج�ه خالد الحلف�اوي في أول تجربة ل�ه كمخرج بعدما 

عمل مساعد مخرج في عدد كبير من األفالم. 

خالد أرغنش: لن أرِغم إبني عىل تعلم اللغة العثامنية
 

   القاهرة: في آخر ظهور للممثل التركي "خالد أرغنش" استوقفه مصور صحفي أثناء تجوله في أحد 
المراكز التجارية في مدينة اس�طنبول وس�أله إن كان س�ُيجبر ابنه "علي" البالغ من العمر 4 سنوات 
عل�ى تعلم "العثماني�ة طبقاً لقرار الحكومة حس�بما ذكر موقع Ensonhaber الترك�ي. وذلك بعد أن 
قام�ت الحكومة التركية بتعديل نظام التعلي�م وأضافت اللغة العثمانية على كل مراحله بعد أن كانت 

قد ُحِذَفت واسُتبِدلَت باللغة التركية في عهد "أتاتورك".
وج�اء رد "أرغن�ش": بالتأكي�د لن أجب�ر إبني على ذل�ك ألنن�ي أرى أن المتخصصي�ن والعلماء هم 

من يس�تفيدون من تعلم "العثمانية"، أما بالنس�بة ألبني، ف�إن أراد هو ذلك، فقط 
فس�أتركه يتعلم، ولكن إن لم يرد، فله حرية القرار. وأضاف س�ائالً: هل 
تجدون اللغة العثمانية مهمة لألشخاص العاديين؟!! وأجاب: بصراحة، 
أن�ا أعتقد غير ذلك. تكفينا اللغة التركية فنحن لن نس�تخدم العثمانية 

في حياتنا اليومية أو في عملنا.



غادر الشعراء بني منفي وراحل وتركوا اجلامل يتياًم يف العالـم

ثقافية10
www.almustakbalpaper.net

   العدد )874(  االثنني  29  كانون االول  2014

 مفيد جنم

الّش�عر العاب�ر لألزمن�ة العاب�رة بمخيل�ة 
الغي�اب، وهو يح�اول القب�ض على لحظة 
وجوده الهاربة، ما زال يواجه أسئلة الذات 
والعال�م بيقي�ن غائب وتمّرد أع�زل إال من 
تراجيدي�ا اللحظ�ة الس�يزيفية. هكذا كان 
وهكذا س�وف يبقى الشعر مغامرة تترحل 
بين أسطورة سارق النار، وأساطير الحياة 
اليومية في عالم يق�ف على حافة االنهيار 
واألمل.له�ذا كيف نح�اول تجزئة صيرورة 
التجرب�ة وصورته�ا، ف�ي مراي�ا األعوام، 
مقتفي�ن أث�ره وه�و يعبر بين ع�ام وعام. 
وكيف نقبض على حبله السري وسط هذه 
الفوضى الش�عرية، وه�ذا االنفجار الكبير 
للواقع المتش�ظي؟ رغم صعوب�ة الجواب 
ال ب�د من المحاولة. ألن ثّمة تجارب يحاول 
أصحابها أن يشّكلوا ضمير اللحظة العربية 
الفارقة إنس�انيا ووجودي�ا وجماليا، بكل 
عصفها وموتها ووجعها العظيم، من دون 
أن يسقطوا في المباشرة واللغة الوجدانية 
والخطاب لسياسي، بينما هاجس الكينونة 
والوج�ود ما ت�زال تش�غل جانب�ا آخر من 
التجربة المس�كونة بالحرائ�ق، في الوقت 
ال�ذي تحاول في�ه قصي�دة النث�ر أن تحتّل 
مس�احة المش�هد الش�عري كلّه مسكونة 
بالبحث والتجريب، وس�ط فوضى واسعة 
عل�ى صعي�د النش�ر ومهرجان�ات الش�عر 
والنش�ر، وكأّنه�ا تحاك�ي بذلك ج�زءا من 
فوض�ى الحي�اة الثقافي�ة، أو تختزلها في 

ذاتها.
الكثير والقليل

ش�عراء كث�ر وق�ّراء أقل. نص�وص كثيرة، 
وش�عر أقلّه يغن�ي عن كثيره. لهذا س�وف 
نحاول الوقوف عند أهم عالماته وشواغله 
ومقترحاته ومغامراته، ومعرفة ما يمكن 
أن تك�ون تجارب�ه ق�د أضاف�ت أو طرحت 
م�ن أس�ئلة وقضايا تتعلق بصي�رورة هذه 
التجربة، وهواجس�ها الفكرية والجمالية، 
س�واء عل�ى صعي�د اللغ�ة أو التش�كيل أو 
الصورة، أو على صعيد عالقات التناص بين 

الشعر والفنون واألجناس األدبية األخرى.
من أهم األعمال الش�عرية التي صدرت هذا 
العام دي�وان “النازلون على الريح” لمحمد 
ش�مس الدين، وديوان “يأس نوح” لنوري 
الجراح، وديوان “فراشات البتسامة بوذا” 
لشوقي بزيع، و”لس�ت جرحا وال خنجراً” 
لمن�ذر  “داك�ن”  ودي�وان  ح�داد،  لقاس�م 
المصري، على ما بين نصوص هذه األعمال 
م�ن تباي�ن ف�ي الش�كل واللغ�ة والتجربة 
ومغام�رة الكتابة.م�ا ينش�ر م�ن دواوين 
ش�عرية في دور النش�ر الخاصة يتم غالبا 
على نفقة أصحابه�ا بينما تخضع عمليات 
النش�ر الرس�مي للش�عر للعالقات الشللية 

ودرجة رضى السلطة عن الشاعر
لك�ن الس�ؤال ال�ذي يتق�دم على م�ا عداه 
هو، هل ثّم�ة جديد في صورة مش�هد هذا 
العام، يمكنه أن يش�كل إضاف�ة مهمة إلى 
رصيد التجربة الش�عرية العربية، أو تحول 
م�ا يعب�ر عن تط�ور الف�ت على مس�توى 
مقترح�ه الجمال�ي، بص�ورة يعك�س معه 
حيوي�ة التجرب�ة وقدرته�ا عل�ى اإلضافة 
والتطور، أم أن هذه التجربة ما زالت أسيرة 
مقوالت ومفاهيم ورؤى سابقة تصادر أّي 
محاول�ة للتجديد واإلضاف�ة، وتخلق حالة 

م�ن التناس�خ والفوض�ى يعززه�ا تراجع 
والمؤث�رة،  الفاعل�ة  النقدي�ة  المس�اهمة 
ق  وغياب األفق النظ�ري الذي يضيء ويعمِّ

حالة الوعي الشعري الجديد جماليا؟
عالمات أولى

ثمة ظاهرتان بارزتان يمكن أن تلفتا انتباه 
المتابع للمشهد الشعري العربي هذا العام، 
أّولهم�ا محدودي�ة المهرجان�ات الخاص�ة 
بالش�عر أو الندوات النقدي�ة المتخصصة، 
الت�ي تبحث ف�ي قضاي�ا الش�عر وأحواله، 
وفي األس�ئلة الجمالية التي يطرحها واقع 
التجربة الراهنة، حي�ث يتم تطوير المنجز 
المتقدم فيه�ا وإغناؤه، وترس�يخ تقاليده 
واقتراحاته التي يمكن أن تنقذ الش�عر من 
حال�ة الفوض�ى واالنف�الت واالستنس�اخ 
التي يعان�ي منها، في ظل غي�اب االهتمام 
الحقيق�ي م�ن قب�ل المؤسس�ات الثقافية 

بواقع الشعر وتطوره.
عل�ى صعيد آخر ما زال أغلب ما ينش�ر من 
دواوين شعرية من قبل دور النشر الخاصة 
يتم عل�ى نفقة أصحابها نظ�را لمحدودية 
بيع ه�ذه الدواوين، بينم�ا تخضع عملّيات 
النش�ر من قبل الجهات الثقافية الرس�مية 
للعالقات الشللية وعالقة الشاعر بالسلطة 

ف�ي الغالب. وال يختلف الحال بالنس�بة إلى 
المجالت الثقافية والصفحات الثقافية في 
الصحف التي يخضع النشر فيها العتبارات 
ش�خصية، أو ذائقة المح�رر الخاصة دون 
أن تحاول المالح�ق والمجالت الثقافية أن 
تثي�ر الحوارات التي يمكنها أن تحرك ركود 
الحياة الثقافية، وتفتح الباب أمام المعنيين 
وأس�ئلته،  الش�عر  بقضاي�ا  والمهتمي�ن 
لمناقش�ة وتطوي�ر مقترحات�ه الجمالي�ة 
ومنظوم�ة مفاهيم�ه النظري�ة بم�ا يغني 
التجرب�ة، ويخرجها من الحالة الس�ديمية 
الت�ي تعيش فيها على مس�توى اختياراتها 

ومرجعياتها النظرية والمفهومية.
رحيل وجوائز

الظاهرة األبرز في مش�هد هذا العام تمثلت 
ف�ي رحيل ع�دد من أبرز الوجوه الش�عرية 
تنتمي إلى أجيال وتجارب مختلفة أبرزهم 
أنس�ي الح�اج صاحب دي�وان “ل�ن” وأحد 
مؤسسي مجلة “شعر” التي اطلقها يوسف 
الخال، وم�ن المنظرين للحداثة الش�عرية. 
كما رحل الشاعرالفلسطيني سميح القاسم 
بع�د ص�راع مرير م�ع المرض، والش�اعر 
اللبناني الس�وري األصل س�عيد عقل، أحد 
أهم شعراء المدرسة الشامية والكالسيكية 

الحديثة. وكان سبقه رحيل الشاعر الغنائي 
اللبنان�ي جورج ج�رداق. الالفت في رحيل 
ه�ذه الوجوه أنه�ا من الوجوه اإلش�كالية 
في مواقفها السياس�ية م�ن “االنتفاضات 

العربية” والزلزال السوري تحديدا.
الشعر واالنتفاضات

مازالت تداعيات الواقع الجديد الذي أفرزته 
االنتفاضات العربية ضد أنظمة االس�تبداد 
والفس�اد والقم�ع تف�رض نفس�ها بقوة 
على تجارب الش�عراء العرب، ال س�يما في 
األقط�ار الت�ي عاش�ت تل�ك االنتفاضات،.

هذا الواقع طرح على الش�عراء مسؤوليات 
جس�يمة وتحدي�ات كبيرة على المس�توى 
الجمال�ي والفكري، إذ كيف يمكن للش�عر 
أن يحفر في العم�ق الداللي والرمزي لهذه 
الجدي�د  وأن يص�وغ نص�ه  االنتفاض�ات، 
بالصورة التي تجعل�ه تكثيفا عاليا لقيامة 
الحياة، أو أن يتمثل بطوالت الجسد العاري 
في مواجهة آلة القتل والدمار،. لقد س�اهم 
التماي�ز في الحال�ة التي انته�ت إليها هذه 
االنتفاضات العربي�ة في اختالف مضامين 

التجارب التي صدرت هذا العام 
شعر المنافي

أفرزت حال�ة الح�روب المتالحقة والقمع 
ظاه�رة ش�عراء المنافي الذي�ن هربوا من 
جحي�م الموت ف�ي أوطانه�م، أو من قمع 
مستش�ر وانعدام ف�رص الحي�اة الكريمة، 
فاخت�اروا المناف�ي وطنا بدي�ال لهم. هذه 
الظاهرة التي أخذت بالتوسع في السنوات 
القليل�ة الماضي�ة ، إلى جان�ب التعبير عن 

الحنين والشوق لوطن مختطف
وفي حين تتباين كثيرا مس�تويات التجربة 
بين ش�اعر وآخر من حي�ث العمق والرؤية 
واللغ�ة، فإن هذه المنافي قد أتاحت لبعض 
الش�عراء إمكاني�ة تقدي�م أنفس�هم خارج 
حدود ثقافة بلدانهم والمشاركة في العديد 
م�ن مهرجان�ات الش�عر العالمي�ة، وعلى 
الضف�ة المقابلة يمك�ن القول إن ش�عراء 
العراق هم األكثر حضورا وانتش�ارا بسبب 
ق�دم وجودهم في بل�دان المناف�ي وتنوع 

تجاربهم وأجيالهم. 

اجلانب اآلخر من أنطوان تشيخوف
اج النابي   ممدوح فرَّ

في عام 1890، قام أنطوان تش�يخوف برحلة شاقة 
إلى الش�رق األقص�ى قادًما من روس�يا وكاتورجا، 
أو “ُمس�تعمرة العقوبات”، في جزيرة سخالين في 
ش�مال اليابان، حيث قضى فيها ثالثة أش�هر وقام 
بإجراء مقابالت مع آالف من المعتقلين والمحكوم 

عليهم.
وهو ما س�ّجله في »يوميات س�خالين« والذي يعدُّ 
م�ن أفضل م�ا ُكتب ف�ي اليوميات، رغ�م أن غرَض 
الكتابة ج�اءت بدافع المال حيث كان قد تعاقد على 
ه�ذه الرحلة مع صحيفة )نوفوي فريميا( التي أََخَذ 
الم�ال منها ُمقّدًما لكتاب�ة يومياته وتحقيقاته عن 
جناء. لكن يبدو أن هذه الرِّْحلة المهّمة التي قام  السُّ
بها الروائي عبر العربة التي تجرها الخيول )الشيز( 
أو عبر الس�فينة وما القاه في هذه الرحلة من آالم، 
وفق�دان للم�ال وتغيير للع�ادات، تج�اوزت هدفها 
األساس�ي في كتابة التحقيقات مع الس�جناء، بما 
أفرزته من سخاِء الماّدة التي َحَصَل عليها وانعكس 
عل�ى نتاجه األدب�ّي، فقد كانت أج�واء الرِّْحلَة ماّدة 
لقصته »القاتل« المس�توحاة من حي�اة المعتقلين 
في هذه الجزيرة، وأيًضا فرصة لكتابة هذه الرسائل 
إل�ى عائلته وهو الكتاب الذي َصَدر حديًثا عن وزارة 
الثقاف�ة والفن�ون والتراث في دول�ة قطر بترجمة 

ياسر شعبان.
الحلقة الناقصة

ترج�ع أهمي�ة الرَّس�ائل ال لكونه�ا ُتق�دِّم الحلق�ة 
الناقص�ة في رحل�ة الكاتب إلى جزيرة س�يبيريا ثم 
بعد عودته منها فقط، وإنما ألنها ُتلِْقي الضوء على 
جوان�ب َخفّية ِمن ش�خصية المبدع الروس�ي الذي 
َوَص�َل بإبداعه للقّم�ة رغم عمره القصي�ر، )توفي 
�ل(، حتى  عن عمر قصير 44 عاًما بعد إصابته بالسُّ
غدا بأس�لوبه نموذًج�ا للعديد من الكتَّ�اب، فعرفنا 
تشيخوف العرب يوس�ف إدريس، وأيًضا تشيخوف 
كندا كما أُطلق عل�ى القاّصة إليس مونرو الحاصلة 

على جائزة نوبل في القصة القصيرة عام 2013.
الرس�ائل تكش�ف لنا عن تش�يخوف اإلنسان، وهو 
االسم الذي وّقع به بعض الرسائل، أو في تساؤالته 
ف�ي رس�ائله عن الخادمتي�ن في بيته )ماريوش�كا 
وأولوجا( وتوجيه األم باالعتناء بهما، وتش�يخوف 
ب�ة،  العاش�ق للطبيع�ة وللنبات�ات والمناظ�ر الخالَّ
وأيًضا تش�يخوف الطبيب وهي المهنة التي َحَرَص 
على القي�ام به�ا لمس�اعدة الفق�راء والمحتاجين 

ف�ي الري�ف. وأخي�ًرا تش�يخوف العاش�ق ألولج�ا 
كينب�ر ممّثلة المس�رح الت�ي قامت ب�أداء بطوالت 
مس�رحياته، وإن كان خّصه�ا برس�ائل خاصة في 
كتاب آخر، سعى من خالله لوصل المسافة الطويلة 
التي تفصل بينهما بس�بب مرض�ه وحاجته لمكان 
هادئ وجو حاّر مثل جو مالطا في الجنوب. أما هي 
فإن ظروف عملها المس�رحي كان�ت تفرض عليها 
أن تكون في موس�كو. فكان البديل لهما اللقاء عبر 
الرسائل التي َطَرَح فيها ُكّل منهما مشاكله الحياتّية 
واإلبداعّية في رسائل ش�ديدة العاطفة والشاعرية 
وال�دفء والحميمية.الرَّس�ائل ف�ي ح�دِّ ذاتها تقدِّم 
َنمًط�ا ُمختلًفا ع�ن كتابة القصة والمس�رح اللذين 
َبَرَع فيهما، فهي تقدُّم لنا الكاتب المولع بالتفاصيل 
�ق ف�ي المناظ�ر، كم�ا تقّدم الوج�ه اآلخر  والمُ�دقِّ
ر وصاحب الرؤية ف�ي الحياة والفن  للكات�ب المفكِّ
والجم�ال، فنرى ل�ه آراء في الجم�ال حيث يرى أن 
»الش�عور بالجمال الكامن داخل اإلنس�ان ال يعرف 
ح�دوًدا أو قي�وًدا«، وأيًض�ا آراء ف�ي المثق�ف وم�ا 
يج�ب أن يكون عليه المثقف )كما ذكر في رس�الته 
من موس�كو 1886، ألخيه نيك�والي( »من احترام 
الجانب اإلنساني في الشخصية، ولهذا هم ودودون 
ودمثون ُمهّذبون ومستعدون للعطاء ومتعاطفون، 
ويحترمون ممتلكات اآلخري�ن كما أنهم ُمخلُِصون 
ويخش�ون الكذب كما تخش�ى الن�ار«. وغيرها من 
اآلراء الت�ي عرضها أثناء رس�ائله مع اآلخرين. كما 
تكش�ف الرس�ائل ع�ن هوايته في عنايت�ه باألرض 
وتعبيد الطرق وزراعة األش�جار وقطع الذابلة منها 

ومطاردة الدجاج والكالب وحبه للعب الروليت.
الرسائل المتخيلة

تتّوزع رس�ائل الكتاب إلى س�بعة أقس�ام؛ هي أّمه، 
وأخت�ه التي كان�ت وصّية عل�ى أعمال�ه، وإخوته: 
وألكس�ين  وألكس�ندر  وإيف�ان  ونيك�وال  ميش�ا 
ومليهوف�و ومهائي�ل، وابن عمه وعم�ه، وزوجته 
أوليج�ا كينبر وهو الجزء األكبر من الرس�ائل حيث 
تبلغ عدد الرس�ائل إليها حوالي 10 رسائل، في كثير 
منها ينعته�ا بالممّثلة وأخ�رى بممّثلتي العزيزة أو 
عزيزتي الممثل�ة وممثلتي الغالي�ة، وبعد أن قضيا 
مًعا حوالي خمس سنوات حتى وفاته. وأخيًرا يأتي 
الجزء الس�ابع من الرسائل من أولجا إلى تشيخوف 
ولك�ن بعد وفاته، وهو أش�به برس�ائل متخّيلة من 
الزوج�ة إلي�ه. وتبدو رس�ائل الزوجة الت�ي جاءت 
بع�د فترة من الفش�ل ف�ي الكتابة إلي�ه، كنوع من 
الشعور بالفقد واالشتياق إليه، فبثت فيها الكلمات 

العاطفية واألحاسيس الفياضة تجاهه.
لوحة طبيعية

في الرس�ائل َقْدٌر كبيٌر من المشاهدات عن األماكن 
والطبيع�ة الت�ي يحبها، ووصف للع�ادات والتقاليد 
�كاني ف�ي هذه الب�الد التي يم�رُّ بها،  وللتن�ّوع السُّ
فيكتب عن اليهود والبولنديين الفارين من اإلقصاء 
ف�ي بولندا عام 1864، وكذلك التتار، وتش�مل أيًضا 
مش�اهداته ف�ي س�هول س�يبيريا، فالمس�افرون 
يحملون القدور عل�ى ظهورهم، وحالة األمان التي 
تجعل من السائقين يجيبون بابتسامة تنفي وجود 
الس�رقة أو القتل عل�ى الطريق، وم�ن الممكن كما 
يقول إذا فقد نقوده في المحطة أو في عربة الش�يز 

سيردها السائق إليه ولن يتفاخر بقيامه بهذا.
كم�ا يعم�د إل�ى المقارنة بي�ن المدن الت�ي يعبرها 
أثن�اء رحلته، فيق�ارن بين طبيعة كراسنويارش�كا 
فاتن�ة المناظر والمتحض�رة، وتومس�ك التي تبدو 
م�ن وجهة نظره »مثل خنزير على رأس�ه قلنس�وة 
ضيق�ة، وف�ي قم�ة التأنُّ�ق« حي�ث الش�وارع ف�ي 
دة من الَحجر  األولى نظيفة وممهدة والبيوت مش�يَّ
َوُمتس�َعة والكنائ�س جي�دة التش�ييد والزخرف”، 
وتصب�ح مدين�ة إركوتش�ك بع�د زيارته�ا »مدين�ة 
أوروبي�ة الطاب�ع بح�ق«. كما يق�ارن بين ُس�ّكان 
ان روسيا فيرى مثالً أن نساء  هذه البالد وبين ُس�كَّ
تومسك الفالحات يتمتعن بالرقة ورهافة المشاعر 
ًرا من  والكدح وأمه�ات مخلصات وأنهن أكث�ر تحرُّ

نظرائهن في روسيا األوروبية. ويسهب في وصف 
ه�ؤالء الفالح�ات وتربيته�ن ألبنائه�ن وعاداتهن 
في تناول الطعام وش�رب الش�اي، كما يتحّدث عن 
األم�راض وخلّو هذه البالد من بعض األمراض التي 
كانت ش�ائعة مثل الجدري القات�ل أو الديفتريا )داء 
الخناق(، وعاداتهم في التطبيب حيث االعتماد على 

معالجين قرويين، يعتمدون على التشريط وكؤوس 
الهواء.تتوّس�ع دائ�رة مقارناته لتش�مل األس�عار، 
فتشعر وكأنه يكتب تقريًرا عن األحوال االقتصادية 
والمعيش�ية لهذه الب�الد، ومن كث�رة متابعته يقّرر 
أن�ه ُكلّم�ا »اّتجه المرء إلى الش�رق تصبح األش�ياء 
أغلى«. وأيًضا الفنون فيتوقف عندها كما في مدينة 
إركوتش�ك التي يصفها بأنها مدينة جميلة وهادئة 
ومتحض�رة، فيها مس�رٌح ومتح�ٌف وحديقة عامة 
حي�ث تقوم فرقة موس�يقية بالع�زف وفيها فندق 
مالئ�م ال وجود ألس�وار بش�عة المنظ�ر أو الفتات 
س�خيفة على المحال، وال أماكن الس�تنزاف أموال 

الناس باإلعالنات المثيرة.
فشل مسرحية

ويكتب ع�ن دوافع الكتابة والتي ال تأتي اس�تجابًة 
لرغبة داخلية بقدر احتياجه للمال، فانطباعاته التي 
لها في الرِّْحلة ويرسلها إلى صحيفة )نوفوي  يس�جِّ
فريمي�ا( أو كما يقول »ال أكتُب من أجل المجد، لكن 
من وجهة نظ�ر تجارية ومقابل النقود التي أحصل 
عليه�ا ُمقدًما«. ويكش�ف في الّرس�ائل ع�ن كيفية 
تدب�ره ألمواله من خ�الل الكتابة لبع�ض الصحف، 
أو إع�ادة طباع�ة مؤلفات�ه، أو باالقت�راض على أن 
يس�دَِّد قيمة القرض على خمس سنوات، وأيًضا في 
الرسائل خططه الحياتية كالعيش ُمنفرًدا في الريف 
ل وأن يش�تري قطعة أرض  ال يفعل ش�يئا غير التأمُّ
ويعيش مثل ناس�ك في معتزل مثال�ي في يالطا. ال 
يق�ُف فقط عند ح�دود رحلته إلى س�خالين ولكنه 
يكت�ب عن الم�دن الت�ي مّر به�ا كالمدن الروس�ية 
والفرنس�ية واإليطالية، وأيًضا عن حاالت االكتئاب 
التي اعترته بعد فش�ل إحدى مس�رحياته، حتى أنه 
يكت�ب رس�الة قصيرة م�ن بطرس�برج بتاريخ 18 
أكتوبر 1896: »بأن المس�رحية فشلت فشالً ذريًعا، 
وس�يطر ش�عور هائل ومؤثِّر بالَع�ار واالرتباك في 
المس�رح والمغزى األخالقي لها أن�ه يجب أال أكتب 
مسرحيات بعد اآلن«.العجيب مع إقراره بأنه يكتب 
من أجل المال إال أنه يعترف ألخته في رسالة أخرى 
متس�ائالً »من أجل م�ن أكتب؟ ِمن أَج�ل الجمهور؟ 
ولكنن�ي ل�م أَر الجمهور ق�ط. من أج�ل المال؟ هل 
الم�ال مطلبي؟ ولكنني لم أر المال الكثير قط، ومن 

ثّم فأنا إلى حدِّ ما ال أبالي به«.
سر الفتنة

وه�ذا التذم�ر مبعث�ه المعان�اة المادي�ة الت�ي كان 
يعانيها في هذه الرحلة، كصعوبة الطقس وانتشار 
الجليد، أو اختفاء الطعام والشاي، أو حتى الحوادث 

العرضية التي كان يتعّرض لها كدفع ضعف نفقات 
ُكلَْف�ة الس�فر بس�بب ع�وارض الطق�س، وهو ما 
ترتب علي�ه حرمانه من الطع�ام، واكتفاؤه بالنوم 
في الغرفة أو الجل�وس بداخلها إال أن هذا لم يمنعه 
من الكتابة عن الطعام والش�راب، وخاصة الّس�مك 
ال�ذي يحبُّه جدًّا. أو معاناته من حذاء البوت الضيق، 
واصطدام عربة الش�يز، أو تأخر الباخرة كما َحَدَث 

مع الباخرة كوزما بسبب فيضان نهر اإلرتيش.
ترج�ع أهمي�ة الرس�ائل ال لكونه�ا تق�دم الحلق�ة 
الناقص�ة في رحل�ة الكاتب إلى جزيرة س�يبيريا ثم 
بع�د عودته منه�ا فقط، وإنم�ا ألنها تلق�ي الضوء 
عل�ى جوانب خفية من ش�خصية المبدع الروس�ي 
مع التنش�ئة الصارمة التي ُربِّي عليها أديب روس�يا 
الكبير أنطوان تش�يخوف وصاح�ب التأثير العظيم 
ف�ي مج�ال القص�ة، إال أن ه�ذا األدي�ب الكبير كان 
يتميَّ�ز بالرق�ة والحِدِب عل�ى الجميع حت�ى عندما 
انتق�ل إلى منزل جديد في الريف كان يخدم س�كان 
القري�ة ويقوم بعالجهم بنفس�ه، وي�وم أن مرض 
الم�رض األخير في منتجع بادن فيلر، وأراد الطبيب 
أنبوبة أُكس�جين، اضط�ر الطبيب إل�ى إيقاظ طفل 
ليحض�ر األنبوبة فيرفض قائالً بألمانية مكس�ورة 

)إيخ شتيربي � إنني أموت!(.. “ال توقظوه”.
»ُت�رى ما ال�ذي أرغم ذلك الّش�خص ب�ادي االلتزام 
المدعو تش�يخوف � القروي الفقير نس�بيًّا الناشئ 
بعيًدا عن موسكو أو بطرسبرج � على كتابة قصصه 
عة وإبداع أعماله المسرحية الَقادرة  القصيرة المتنوِّ
عل�ى االس�تفزاز والتغيير؟« َطَرَح تش�يخوف � من 
قبل � هذا التس�اؤل على نفسه في رسالة بعثها إلى 

سوفورين في ديسمبر سنة 1888. 
بعد قراءة هذه الرس�ائل يمكنن�ا أن نجيب على هذا 
التس�اؤل بما قاله جريجوري روزوليمو بأن »الّسر 
البدي�ع الذي أخذه تش�يخوف معه إل�ى المقبرة هو 
س�ر المقدرة عل�ى أن تفتن الناس م�ن أول لقاء لك 

معهم«.
 وه�و متحّقق ف�ي هذه الرَّس�ائل بصي�غ مختلِفة، 
وقدرت�ه على التكيف مع من ذهبوا معه في رحلته، 
والتكي�ف مع أج�واء الرحل�ة الصعبة الت�ي جعلته 
يتع�ّود على أش�ياء ل�م يفعله�ا م�ن قبل.يمكننا أن 
تس�تنتج في نهاية الرسائل أن تشيخوف كان رجال 
عميق الحكمة يقبل المخاط�رات الضرورية ليتعلم 
ما معنى أن يكون إنس�اًنا بحق. يتحدث عن العادات 
الجدي�دة الت�ي اكتس�بها م�ن الرحل�ة كالن�وم في 

الضجيج أو في عربة الشيز.

ريسا أحبته" للكاتبة  "هكذا 
 

ص�در حديًث�ا الطبعة األولى م�ن كتاب "هكذا أحبت�ه" للكاتبة 
ريس�ا، الصادر عن دار ميدان للنش�ر والتوزيع.وتضم الرواية 
موضوع�ات جريئة ومعاصرة لزمننا الحال�ي، وما يحدث به 
من قضايا هامة للشباب عامة والفتيات خاصة، كما تشارك 
الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.من أجواء الكتاب: 
"بعض الرجال ال يرون سوى الجسد وبعض النساء ال يرون 
سوى الرغبة، وفي الحياة والحب تفترق الطرق بين الرائع 
والمخيف، تذهب إلى النهر لتجد مياهه رماال في صحراء، 
فيختل�ط لديك األمر ويختلط في نظ�رك التراب والماس، 
ف�ال ت�دري أيها أقي�م؟، تتوه ف�ي حياتك لتلع�ب بك بكل 
قذارة، وحين تتحطم تفاجأ ببريق السعادة يتسرب إليك 

في األفق.. فهل يصلك؟؟".

فلسطني –لعب االقوياء
 

تح�ت إش�راف دومينيك فيدال المتخصص في ش�ؤون الش�رق األوس�ط، صدر كت�اب بعنوان 
“فلس�طين – لع�ب األقوياء” بمس�اهمة مجموعة م�ن المؤرخين، يناقش ال�دور الذي لعبته 
القوى العظمى في الصراع العربي اإلس�رائيلي، وخصوصا في جانبه الفلسطيني اإلسرائيلي 
خصوصا بعد حرب 1967، ويش�رح انخراط العرب في الصراع قبل إنشاء الكيان الصهيوني 
وبعده، وكيف صارت القضية الفلس�طينية محل خالف بين الحكومات العربية التي حاولت 
اس�تغالل هذه الورقة المتصاص غضب ش�عوبها، أو كيف تحاول إي�ران تركيا في األعوام 
األخيرة كس�ب تعاطف الش�عوب العربية واإلسالمية، لتفرضا نفس�يهما كقوتين نافذتين 

ف�ي المنطقة.هذا الكتاب ال�ذي يتوجه إلى عموم القراء يحاول الوقوف على العوامل التي حددت مواقف 
كل األطراف، بدءا بالقوى العظمى، أميركا وروس�ا وبريطانيا وفرنس�ا، وصوال إلى القوى الجهوية كتركيا وإيران، مع تحليل 

المواقف المعقدة للدول العربية، وكذلك قرارات األمم المتحدة.

بعيدًا "عن الورق"
 

مريفت غطا�س 

والمطر يتناول االرض ببطئ

تمايلت حبات الطين

صافحته

بقبلة

خجل الورق على الشجر

والطير الذي بظلها احتمى

غنى

حبات الليمون على الغصن نضجت 

حين مسح الندى

جلدها

برشفة حطب 

أشعل في قلبها موقدا

من السر 

الذي باح به 

في عناق طويل 

خرجت السيدة المختبئة تحت المظلة

تحتمي تحت قماش بلون النار 

اشتعل

ليصير الكون 

تحت عذف العراء

فالح على بعد جنون ونيف

يتصبب بعرق الغياب

تغتاله الغيرة

ينوي االنضمام 

الى حبات المطر

كعريس في ليلة الزفاف ...

وفعلها ...
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»عىل كيفك« يف كراجات
 النقل العام!!

 منعم جابر

النظ�ام يا س�ادة هو اس�اس تق�دم ورقي البل�دان وعندما 
يتماه�ل القان�ون ويحب�س في الغ�رف   المغلق�ة تحصل 
الفوضى،  وهذا ما نجده في عموم الحياة العراقية ونجد من 
يروج له ويدعو "للخربطة" وعندما تحاول جاهدا تصويب 
بعض االفعال هنا وهناك الحد من المخالفين والمتجاوزين 

يجيبك على الفور )يابه هي تايهه وكلمن اله(.
وكثيراً  ما استخدم في تنقالتي بين المناطق سيارات النقل 
العام نوع "الكيا"والكوستر"  لعدم امتالكي سيارة خاصة 
، والتي لها خط محدد وتكون نقطة انطالقها بدءا كراجات 
النق�ل العام التي انش�أتها وزارة النقل وهذه االخيرة تعمل 
ضم�ن وق�ت مقرر م�ن الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ولغاية 
الساعة الثانية او الثالثة بعد الظهر وما بعد ذلك الوقت يعد 
العمل حراً وكل سائق يتصرف كيفما يشاء. ما يعني ان كل 
مجموعة من الس�يارات الخاصة بنق�ل الركاب تتخذ مكاناً 
لنقط�ة انطالقها غير الك�راج العام ويش�رف عليها بعض 
المتنفذي�ن. مث�ال  في ب�اب المعظم تقف الس�يارات ?حت 
الجسر الجديد  وفي الباب الشرقي تكون نقطة التوقف في 

ساحة الطيران والمناطق المجاورة لها.
وتج�ري في الباطن عمليات ابتزاز ومس�اومة ضد س�واق 
الس�يارات ويمارس�ها بعض "الفتوة" حي�ث يأخذ من كل 
س�يارة متوقفة لنقل الركاب مبل�غ 3000 ثالثة آالف دينار 
)واللي ميقبل الدفع يطلع( يعني "ممنوع التوقف" وحسب 
توجيهات االخ المس�ؤول الموجود في الس�احّة، وفعالً ان 
البع�ض من أصحاب الس�يارات ال�ذي يرفض دف�ع المبلغ  
ال يس�مح ل�ه بالوق�وف، واالنكى من ذل�ك ان رجل المرور 
يس�حب اجازة الس�ائق المس�كين وتغريمه مبلغ 30.000 
أل�ف دين�ار. فيما التس�اؤالت كثيرة من قبل ال�ركاب عمن 
يقف وراء ذلك؟ والمحصول الوفير بهذه الطريقة »الجباية 
بالكي�ف« والك�راج »على كيف�ك« نمت  في الم�دة األخيرة 
وتحولت ال�ى ظاهرة مع ب�روز "قياداته�ا الميدانية"التي 
تتحكم بالش�ارع بالتعاون مع رجال "وهميين"يس�اندون 
ه�ؤالء "األدعياء"إضافة الى من يتع�اون معهم من رجال 

المرور.
أملن�ا كبي�ر بالجه�ات المعنية للعم�ل الجاد م�ن اجل منع 
ه�ذه الظاه�رة الطفيلية التي تؤثر على الش�ارع وتس�يء 
للنظ�ام وتس�اهم بخلق"طبق�ة" جدي�دة م�ن المتنفذي�ن 
واالدعياء والمس�يئين للنظام والقانون. واالمر باس�تمرار 
عمل الكراجات ومراقبتها وتش�ديد الرقاب�ة على المناطق 

"الخارجة على القانون".

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

انتباه رجاء

ال تغطوا عجز املوازنة من 
أموال"املكاريد"

  ستار الجودة 
عندن�ا مثل ش�عبي ف�ي الع�راق يقول)أب�وي ما 
مكاريد بس على أمي(  خرجت موازنة عام 2015 
م�ن مجلس الوزراء بعجز يقدر ب�23 مليار دوالر 
وأعلن بعض النواب بان تغطية النقص ستتم من 
مرتبات ومخصصات الموظفين ورفع الضرائب 
عل�ى المواطنين)المكاري�د( وف�ي نف�س الوقت 
كشف النواب عن حجم التخصيص لمكتبي رئيس 
الجمهوري�ة بعش�رات المليارات, نذك�ر فقرتين 
م�ن ع�دة فق�رات "التاثي�ث" ب23 ملي�ار دينار 
و30 ملي�ار مصاري�ف ومخصص�ات الحماي�ات 
وموظفين,  ناهيك عن المخصصات األخرى التي 
تش�ير إلى أرقام  فلكية وتعي�ن بناتهم وأقاربهم 
بصفة مستشارين ومدراء عامين بمرتبات كبيرة 

. وعلى هذا السياق يسير
والمحافظ�ات  والن�واب  ووكالئه�م  ال�وزراء   
ومجالس�ها والمدراء العامين)على حس الطبل(, 
هل هؤالء منزلين من الس�ماء ال تمس مرتباتهم 
ومخصصاته�م وترش�يد ايفاداته�م ومنافعه�م 
والناركيل�ة  والقه�وة  )الش�اي  االجتماعي�ة 

وغيرها(
هذا الث�راء الفاحش في ظ�روف ال احد يعرف ما 
تخفي لنا  األيام و في ظل استمرار هبوط أسعار 
النف�ط  الذي يعتمد عليه العراق بنس�بة اكثر من 
%95 , الي�وم كل االنظ�ار متوجه على سياس�ة 
الس�يد العبادي خصوصا وان كش�ف حجم البذخ 
ص�در من اعضاء مجلس النواب وعلى ما س�وف 
يتخ�ذه إزاء ه�ذه االرق�ام الفلكي�ة بالتعاون مع 
الجهات الرقابية ,ال نريد ان تصب الضريبة غضبها 
على رؤؤس المكاريد العاطلين عن العمل والذين 
ال حوله وال ق�وة لديهم ويس�دون قوتهم بقطع 
األنف�س عندما كانت ميزاني�ات الدولة انفجارية 
وال من عالج ظروفهم,هذه حس�به غير منصفة 

وعلى القائمين عليها بإعادة النظر وعدم
 المساس يخبز الفقراء,

 ل�و كان�ت لدين�ا خط�ط  ناجح�ة في السياس�ة 
النفطي�ة و مع�دة م�ن قب�ل مجموع�ة خب�راء 
مختصين لهم خبرة في القطاع النفطي العراقي 
لما وصل الحال على ماهو عليه, لماذا لم نكش�ف 
االسماء التي تس�ببت بهذه االزمة ونبقى نتستر 
عليهم ,هؤالء الذين كانوا يتحدثون عبر وس�ائل 
االع�الم اكث�ر ما يعملون ث�م نكافئها ونس�لمها 
مفصل مهم م�ن مفاصل الدولة, لو كانوا في بلد 
غي�ر العراق لتحاكم�وا بتهمة الخيان�ة العظمى, 
ليكونوا عبر لغيرهم و تحج�ز أموالهم المنقولة 
وغير المنقولة لتس�د جز من العجز بدل التعرض 

الى  أموال المكاريد.

مر�شى الهموم 

       عالء عبد الوهاب

بع�د ع�ام 2003، انتش�رت العدي�د م�ن 
وبش�كل  والمؤذي�ة  الس�يئة  الظواه�ر 
الف�ت للنظر بالبلد كالتج�اوز على بعض 
المؤسس�ات الخدمي�ة وحت�ى اإلنتاجية 
واالرصفة واالراضي الحكومية واالهلية 
والزراعية والصناعية..الخ. ومن الظاهر 
الس�يئة هي ظاهرة رعي وذب�ح األغنام 
العش�وائي وعلى األرصف�ة خارج أماكن 
الذبح الرس�مية "المجازر" التي يتم جزر 
المواش�ي فيه�ا وف�ق الط�رق الصحية. 
وم�ن اب�رز األمكن�ة وأكثره�ا فوض�ى 
ف�ي العاصمة بغ�داد والتي ينتش�ر على 
أرصفتها ذبح ورعي األغنام هي المنطقة 
الممتدة من ساحة صباح الخياط باتجاه 
س�وق الثعالب�ة محل�ة 333 التابع�ة الى 
مدين�ة الشعب.ويش�كو المواطن�ون من 
هذي الظاهرة بش�كل متك�رر. المواطن 

ابو تحسين عن رعي االغنام في المنطقة 
يقول: تمت�د قطعان األغنام والمواش�ي 
والتي يطلق عليها "الجوبات"، على طول 
عش�رات الكيلو مترات من ساحة صباح 
ولغاي�ة س�وق الثعالبة، ما تس�بب بتلف 
وتش�ويه االرصفة المرصوفة بالطابوق 
المقرنص، والتي صرفت الجلها مليارات 
الدنانير، ناهيك ع�ن مخلفات الجزر التي 
ترمى في الش�ارع وتأخ�ذ طريقها نحو 
المجاري وتساهم بانس�دادها، وبالتالي 
يكون المتضرر الوحيد المواطن البسيط 
حي�ث تطف�ح المج�اري وق�ت تس�اقط 
االمطار، وال ننسى ايضا انتشار النفايات 

حتى الشوارع الم?اذية.
المواط�ن ابو احم�د يقول: نج�د ظاهرة 
رعي األغنام منتش�رة في معظم مداخل 
العاصمة واألحياء السكنية. وقد انتشرت 
هذه التجاوزات بعد عام 2003 واتس�عت 
مس�تغلة األرصف�ة، بل حتى الش�وارع. 
والغريب توج�د قريبا منها وعلى واجهة 

الش�ارع الع�ام تصطف مح�ال القصابة 
األغن�ام  لح�وم  تبي�ع  الت�ي  المختلف�ة 
المجزورة على الرصيف وبوسائل تفتقر 
الى إجراءات الصحة والسالمة والنظافة 
وغيرها من الشروط الصحية. ويتساءل 
اب�و احمد عن دور الرقاب�ة الصحية للحد 

من هذه الظواهر السلبية ؟
ام�ا المواط�ن حقي إس�ماعيل- صاحب 
مح�ل لبي�ع الم�واد اإلنش�ائية فيح�دث 
"طريق الش�عب" قائالً: جوب�ات األغنام 
س�دت الطريق وقطع�ت أرزاقنا بس�بب 
الفض�الت والمخلفات الت�ي تنبعث منها 
الروائ�ح الكريه�ة، م�ا يش�كل صعوب�ة 
التبض�ع. ويلف�ت  حقيقي�ة لم�ن يري�د 
المواط�ن "حقي" ال�ى وج�ود مزايدات 
لبيع وش�راء األرصفة المس�تغلة للرعي 
والذب�ح فيم�ا بينه�م وكأنه�ا أمالكه�م 
وليس�ت مملوك�ة للدول�ة ، ويتابع قوله 
يفك�ر بعضه�م في بن�اء غ�رف ومرافق 
لعمال وأصحاب "الجوبات" فالمسقفات 

المثبت�ة بالرصي�ف م�ا ع�ادت مجدي�ة 
لعملهم خاصة في موسم االمطار.

وتق�ول المواطن�ة "ام عب�اس" صاحبة 
"بس�طية" لبيع الخضراوات داخل سوق 
الثعالبة الش�عبي: أن ه�ذه الظاهرة تولد 
مش�اكل اخ�رى باإلضاف�ة ال�ى األضرار 
الصحية فهي تؤدي الى زحامات مرورية 

في هذا الشارع الذي تعمه الفوضى.
إح�دى المتس�وقات تجي�ب عن تس�اؤل 
طرحناه" هو لماذا تتسوقين من هؤالء، 
وهم يذبحون بال رقاب�ة صحية وال ختم 
صحي رسمي، فتجيب قائلة وبحدة: شنو 
فرقه�م عن غيره�م، الكل يج�زر بنفس 
الطريقة ال إجازة وال ختم وال فحص.بس 
الفرق هو قصابين بمحال وأخرى ال محل 
لهم.متسوق اخر ابو طالب يقول : السبب 
األساسي لشراء اللحوم من القصابين هنا 
هو لعدم اس�تطاعتي الدخول الى السوق 
بس�يارتي، بينم�ا اس�تطيع ان أوقفه�ا 
واش�تري براحتي، وثانيا اللحوم المباعة 

ه�ي طازجة ،وخالية م�ن األمراض التي 
قد تؤذي صحتنا.

"ام جاسم" تقول: اشتري اللحوم من هذا 
المكان ألنه ش�ويه ارخص.واحنه أندور 
عل�ى األرخ�ص وفل�س أنك�ص.. عندها 
ال ج�واب س�وى ابتس�امة االستس�الم. 

وتحمل "عالكتها" وتمضي.
ختاما دعوة الى الجه�ات المعنية ومنها 
الجه�ات الرقابية في وزارة البيئة وأمانة 
بغداد ب�ان يتحمل�وا مس�ؤولياتهم للحد 
من الظواهر الس�لبية ورف�ع التجاوزات 
الحاصل�ة عل�ى الرصيف والش�ارع التي 
باتت عبئا مضافا على تلوث البيئة وتأتي 
أثارها السلبية على صحة اإلنسان،والبد 
م�ن تخصيص مس�احات لرع�ي األغنام 
بعي�دا ع�ن األحي�اء والم�دن الس�كنية، 
وإنش�اء عدد من المجازر الصحية لجزر 
وذبح المواشي فيها وعلى وفق األساليب 
الصحية ومنها التأكد من سالمة الذبيحة 

من اية أمراض قد تصيب اإلنسان.

اني الموظ�ف " عبد علي محمد حس�ين"العامل في 
الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوي�ة والرص�د الزلزالي 
والتابع�ة لوزارة النقل، وقد احلت على التقاعد بداية 
الع�ام 2014الحال�ي وذل�ك لبلوغي الس�ن القانوني 
للتقاعد وبخدمة فعلية تتجاوز الثالث والثالثين سنة، 

مع العلم اني حاصل على شهادة البكالوريوس.
روج�ت معاملتي التقاعدية وف�ق األصول القانونية 
واإلداري�ة المتبع�ة، لك�ن المحير في ام�ر تقاعدي 
هو أحالتي على الدرجة الخامس�ة وبراتب 429000 
ال�ف دين�ار وبم�ا ال يتناس�ب م�ع خدمت�ي الفعلية 

وتحصيل�ي العلمي. في حين ت�م ترقيتي الى الدرجة 
الثانية ووفق كتب أدارية اصولية صادرة من الدائرة 
ذاتها. وبالنظر لتأكيد االمانة العامة لمجلس الوزراء 
الموقر بحس�ب االمر االداري ذي الرقم  27/11143 
في 1/4/2014 المتضم�ن تعديل رواتب الموظفين 
حس�ب الش�هادة والخدمة، اج�د ان العن�وان كيدي 

وليس استحقاقي الفعلي.  
لذا اضطررت لتقديم تظلم الى السيد الوزير السابق، 
والذي همش على التظلم برفع الغبن وتعديل الراتب 
لكن الس�يد المدي�ر العام يرفض تطبي�ق ذلك بحجة 

ان قرارات الوزير الس�ابق ال يعمل بها بس�بب انتهاء 
دورت�ه ووج�ود وزي�ر جدي�د. فما الحج�ة في عدم 
تطبي�ق اكثر من 10 كتب تأكيد من الوزارة تتس�اءل 

عن اسباب عدم تنفيذ االمر الوزاري.
واالمر الذي يحير اكثر هو توعد الس�يد المدير العام 
بتغريمي اكثر من ثمانين مليون دينار  التي هي فرق 
الراتب بين الدرجتين الثانية والخامسة، هنا اتساءل 
اذا كان هن�اك لغط في درجت�ي الوظيفية فهو ليس 
م�ن ذنب�ي وجرمي ك�ي احاس�ب عليه ؟ ه�ذا االمر 
دفعن�ي أخيرا الى تقديم ش�كوى الى محكمة قضاء 

الموظفي�ن وقد حصلت على الحك�م القاضي بالزام 
الدائرة تعديل عنواني وراتبي بدرجة واحدة وحسب 
استحقاقي الوظيفي اال ان السيد المدير العام يرفض 
تعديل الراتب والعنوان، وال اعرف ماهو سبب اصرار 
السيد المدير في عدم تطبيق كل تلك االوامر االدارية  

فضال عن?االحكام القضائية؟
 عليه اناشد السيد الوزير المحترم النظر في قضيتي 
والب�ت بام�ري وف�ق االص�ول القانوني�ة واالدارية 
المعمول بها، وأملي بكم كبير سيادة الوزير إلحقاق 

الحق وجعل االمور في نصابها الحقيقي.

ظاهرة ذبح املوايش عىل األرصفة.. لـم تعالج بعد!

"ال احد يس�مع صوتنا".. بهذه الكلمات البس�يطة لخص عمال الحي 
الصناعي في الحلة مصير استغاثتهم جراء االهمال الواضح في تقديم 
الخدمات وغياب عمال التنظيف عن الحي، االمر الذي تس�بب بتراكم 
النفايات ومخلفات الورش الصناعية والمحال بش�كل ملفت للنظر، 
ما اضطرهم االمر وبجهود شخصية للمبادرة على رفع النفايات عبر 
اس�تئجار عربات صغيرة )س�توتات( لنقل النفايات المتراكمة ومنذ 
فت�رة طويلة ج�دا، وهم يؤك�دون ان العمل في الح�ي الصناعي هو 
مصدر رزقهم الوحيد والذي يؤمن مصدراً معيشياً لعوائلهم، وتراكم 
النفاي�ات يؤدي الى انحس�ار اعمالهم وكس�ادها ل?زوف الكثير من 
الراغبين باصالح سياراتهم او اجهزتهم عن الدخول في المنطقة الن 
المخلفات تس�بب تلف اطارات الس�يارات التي تمر في شوارع الحي 
عليه يطال�ب العمال والكس�بة العاملون في الحي الجه�ات المعنية 
اي�الء اهتمام ج�دي بالنظافة ورفع النفايات بش�كل دوري من اجل 

الصالح العام. 
عنهم حسين حبيب

شكوى من عامل احلي الصناعي 
يف احللة

المستقبل العراقي/متابعة 
يعاني س�كنة منطقة القش�لة التابع�ة اداريا الى 
محافظ�ة المثن�ى تردي�اً لواق�ع الخدم�ات فيها  
الس�يما خدم�ات البلدي�ة والمج�اري، اذ تفتق�ر 
المنطق�ة ال�ى وج�ود ش�بكة تصري�ف المي�اه 
الثقيل�ة ويعتم�د االهال�ي ف�ي تصري�ف المي�اه 
الملوثة بطريقة بدائية، االمر الذي يسبب انتشار 
االم�راض وحصول تلوث بيئي خطي�ر.  كذلك لم 
تشمل شوارع المنطقة بالتبليط اسوة بالمناطق 
القريبة المحيطة التي تم تبليط شوارعها، بحسب 

قول احد المواطنين.
وقد تم تقديم طلب الى مدير بلدية السماوة 
خالل العام السابق، لكن يبدو انه غير مجٍد 
وذل�ك الن ح�ال المنطقة لم يتغي�ر لغاية 
االن، والزال الموطنون يعانون المشاكل 
ذاته�ا . اهالي منطقة القش�لة يطالبون 
الجهات المعنية ف�ي مجلس المحافظة 
المأس�اوي  االلتفات لواق�ع منطقتهم 
بتحس�ين  البلدي�ة  لدائ�رة  وااليع�از 

الخدمات فيها بما يليق بالمواطن.

تفاج�أ ذوو المرضى ممن قدموا 
الطبي�ة  اللج�ان  ال�ى  طلباته�م 
المركزي�ة في مدين�ة الطب بغية 
العالج خ�ارج البلد ف�ي اليومين 
الماضيين ، بق�رار وزارة الصحة 
القاضي بايقاف س�فرهم، ودون 

معرفة أس�باب اتخاذ هذا االجراء 
العاجل، فيما يشاع ان السبب هو 
تأخر الموازنة العامة، االمر الذي 
ول�د لديهم الي�أس واالحباط  من 
ش�فاء مرضاهم وبخاص�ة انهم 
يعان�ون االم�راض المس�تعصية 

واالورام الس�رطانية وأي تأخير 
ف�ي مواعي�د الس�فر او تأجيل�ه 
يدفع�ون ثمن�ه باهظا م�ن حياة 
أعزائه�م وصحتهم .عليه يناش�د 
ال�وزراء  رئاس�ة  المرض�ى  ذوو 
ووزارة الصح�ة فتح ب�اب االمل 

من جديد عبر اس�تئناف سفرهم 
لغرض اج�راء العمليات الصعبة، 
وكله�م امل بان تنظ�ر الحكومة 
االنس�انية  بنظ�ر  وال�وزارة 
وباس�رع  لقضيته�م  والرحم�ة 

وقت ممكن 

يف مدينة الساموة .. منطقة القشلة 
 بال جماٍر وشوارع مبلطة

  يشكو عدد من كسبة المدينة القديمة في محافظة 
النجف من استمرار غلق المدينة ، ما يتسبب بقطع 
أرزاقهم فضال ع�ن صعوبة ايص�ال بضائعهم الى 

اماكن عملهم، كما يشكون من التعامل الخشن من 
قبل منتسبي االجهزة االمنية في نقاط السيطرات 
المنتشرة على امتداد الشوارع المؤدية الى المدينة. 

وهم يتساءلون عن اسباب عدم التزام بعض رجال 
االجه�زة االمنية بقرار الس�يد المحافظ المتضمن 

فتح منافذ المدينة القديمة؟

رسالة من النجف

امام انظار وزيرة الصحة.. مع التقدير

من ينصفني يا سيادة وزير النقل ؟
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كعادت�ه يقع الس�يد خالد رياض “ كاس�ب “في 
مطب سوء التعبير عن بعض المواقف والكلمات 

التي تصدر عنه.
“في كل مرة أحاول أن أبرر ما قلته، أجد نفس�ي 
متورطا في خطأ آخر”، الفتا إلى أن تسرعه في 
كثير م�ن المرات في ال�رد أو حت�ى التعبير عن 
أمر لم يعجبه يجعله يس�يء لمن حوله وبالتالي 

يغضبهم منه.
ف�ي حي�ن تعل�ق الس�يدة حن�ان عبد الس�ام “ 
رب�ة بي�ت “أنه�ا تغضب م�ن حوله�ا منها في 
أنها بس�بب ما يصدر عنها م�ن كام أو رد فعل 
متس�رع لم تك�ن تقصده حيث يخونه�ا التعبير 
دوما، وف�ق قولها.“إن كان من حولي يحبونني 
فاب�د من أن يفهموني”، وف�ق حنان التي تنوه 
إلى أن الشخص عندما يخونه التعبير فهو “أمر 
لي�س بي�ده لذلك م�ن غي�ر المنطق�ي أن يحدث 
مشكلة كبيرة حوله”، مؤكدة أن على من يعرف 
طبيعتها أن يتفهم قصدها وال تستوقفه عبارات 

لم تقصد بها تجريحا أو إساءة.
يعاني كثيرون ممن يتحاورن بش�تى المواضيع 
في الحي�اة وهم مختلف الفئات من صعوبة في 
إيص�ال أفكارهم، حيث يس�يئون التعبير أحيانا 
ويضايقون الموجه له الكام، ليقعوا بعدها في 

مطب التبرير والتفسير أو االعتذار أحيانا.
الطالب  خال�د مدحت اعتاد االس�اءة ألصدقائه 
وزمائ�ه ف�ي الجامع�ة بس�بب تعبيرات�ه التي 
تخرج منه دون قصد، حتى بات من األش�خاص 
الذي�ن يحرص الجميع على االبتع�اد عنه وعدم 
جدال�ه، س�يما وأنه ف�ي كل مرة يكتف�ي بقول 

“خانني التعبير”.
من جانبه يقول السيد مسلم حداد “ موظف”إنه 
في كثير من األحي�ان يخونه التعبير االمر الذي 

يعتبر من وجهة نظره مبررا لما يتفوه به.
يق�ول ح�داد “كثي�ر م�ن األش�خاص يعتبرون 
كامي جارحا”، مكما انه ش�خص “ناش�ف”، 
وف�ق وصف�ه غي�ر أن�ه ال يقصد أن يج�رح من 

حوله.
عاقة الس�يدة هند طالب”32” سنة،انتهت بعد 
أن خانها التعبير وهي تلوم زوجها عن تقصيره 
بحقها وبحق البيت األمر الذي لم يغفره زوجها 

أو حتى يقتنع به.
“شمس�ويلي ان�ت”، كلمات لم تك�ن تقصد من 
خاله�ا هن�د اإلهان�ة أو نكران الواجب�ات التي 
يقدمه�ا الزوج، فه�ي فقط عبرت م�ن خالها 
ع�ن تجاهله له�ا وتقصيره بحقه�ا ألمر عابر، 
دون أن ت�درك أن عبارته�ا وما خ�رج من كام 
“غير مقصود” سيكون سببا في إنهاء عاقتها 

بزوجها و”خراب” بيتها، على حد قولها.
يعان�ي البعض مم�ن نحاورهم ونتح�دث اليهم 
من صعوب�ة توصيل افكارهم الت�ي تدور حول 
م�دى صغير جدا في عقولهم وتأبى الرحيل عن 
مداها والتي ولألسف تلقى حتفها قبل ان تصل 
الى المستمع في احيان كثيرة، وفق اختصاصي 
علم النفس الدكتور موس�ى مطر الذي يبين أن 
المتلقي هنا يقع في دوامة محاوالت لفهم تلك 
الفكرة ولكن لألس�ف تفش�ل مس�اعيه وتكون 

مجرد محاوالت للعبث مع فكر من تحاوره.
وتص�ادف مثل ه�ذه المواقف الكثي�ر من ردود 
الفع�ل بحس�ب مط�ر، فمنهم من يس�تطيع ان 
يس�يطر على الموقف ويتجنب اح�راج من يجد 
صعوبة ف�ي توصي�ل مبتغاه بطريق�ة، ومنهم 
لألس�ف يجعل م�ن خانته عبارات�ه او أخطأ في 
رب�ط الكلم�ات لفكرة اوعب�ارة ما أو مناقش�ة 
قضية ما “مادة للس�خرية والضحك”. ويش�ير 
مطر إل�ى أن هذه الصف�ة تلتصق، ف�ي الغالب، 
بهؤالء األش�خاص العصبيين والمتوترين الذين 
لي�س لديهم القدرة على التفكير والرد الس�ريع 

وضبط الذات، فبعد أن يصدر عنهم كام يندمون 
عليه.

ويبي�ن :” ان هؤالء األش�خاص لديهم مش�كلة 
بشخصيتهم ونفس�يتهم ويعيشون تحت حالة 
معين�ة م�ن الضغوط�ات والتوتر، الفت�ا إلى أن 
هناك البع�ض منهم يمتازون بش�دة عصبيتهم 

التي تنعكس بشكل مباشر على ذاتهم”.
ويلفت د.مطر على :”أن األصل في هؤالء الناس 
أن يتدربوا على التفكير المنطقي واعتماد ردات 
فعل س�ريعة وأن يتدربوا على حس�ن االستماع 

حت�ى يدرك�وا معن�ى المفه�وم م�ن كامه�م. 
“التس�رع غالب في كل ش�يء حتى في اسلوب 
الح�وار”، ولك�ن يبقى مدى التقبل لمس�تويات 
وعقليات المتلقي فهو المس�يطر على الموقف، 
الفت�ا إل�ى أن االلتف�اف والتوري�ة ف�ي الحوار 

“أسلوب هروب ال غير”.
هؤالء الش�خصيات من وجهة نظ�ر دكتورعلم 
النف�س “غير محبوبي�ن” بالعادة م�ن قبل من 
حوله�م من الن�اس وهم غير قادري�ن على بناء 
عاق�ات اجتماعي�ة س�ليمة ويعمل�ون بش�كل 

ف�ردي أكثر، الفتا إلى أن توصي�ل الفكرة المراد 
توصيلها للشخص اآلخر قد تختلف من شخص 
آلخر ولك�ن اختيار ساس�ة الكلم�ات واختيار 
الوقت المناس�ب وحتى المكان والزمان له دور 

إيجابي للمتلقي لفهم الموضوع بسهولة.
ويش�ير :” إل�ى ن�وع آخ�ر م�ن الن�اس الذي�ن 
يستصعبون توصيل فكرتهم لآلخرين الرتباكهم 
او اس�تخدام كلمات فلس�فية، تجعل المتلقي ال 
يفهم الم�راد من الفك�رة، وهنا يكون تس�هيل 
تلقي الكام بإعادة الفكرة بترو ودقة وسهولة 

من خ�ال ط�رح بعض األس�ئلة البس�يطة في 
ضمن فهمه البسيط من خال الكام”

. م�ن جهت�ه يرج�ع اختصاصي عل�م االجتماع 
الدكتور حس�ين الخزاعي هذا األمر إلى التنشئة 
االجتماعي�ة الخاطئة من قبل المحيط األس�ري 
الذي يعيش�ون في�ه وال توجد لديهم بأنفس�هم 
وقدراته�م فتجدهم لألس�ف الش�ديد يتعاملون 
مع م�ن حوله�م بت�ردد فيخونه�م التعبير عن 

مكنونات انفسهم.
ويلف�ت الخزاعي إلى أن ه�ذا النوع من الناس ال 
توج�د لديهم مه�ارات ومب�ادرات يقومون بها 
ويتواصلون م�ن خالها مع الناس، الفتا إلى أن 
الح�ل أن يك�ون لديهم مهارات جي�دة وثقة في 

النفس والمستقبل وأن يكونوا مؤسسين.
ميس�اء  االتص�ال  مه�ارات  خبي�رة  بدوره�ا 
ش�اهين تقول :”إن األش�خاص الذي�ن يخونهم 
التعبي�ر هم باألس�اس لديهم مش�كلة في تقبل 
أنفسهم، إضافة إلى وجود مشكلة حقيقية في 
األش�خاص الداعمين ل�ه والمحيطين به والذين 
يعززون لديه الشعور بالذنب أو حتى أن طريقة 

تعبيره خاطئة”.
وت�رى ش�اهين :”أن عل�ى األش�خاص الذي�ن 
يخونهم التعبير ويدلون بعكس ما في أنفس�هم 
أن يب�دأوا ف�ي تقبل أنفس�هم كما ه�ي، حتى ال 

يجدوا صعوبة في التواصل مع ذواتهم”.
وتردف أنه :”البد لهؤالء األشخاص من التوقف 
من إلقاء اللوم على أنفس�هم وتقوية انفس�هم 
واالعتزاز بها، الفتة إلى أنها من أكثر المش�اكل 
االجتماعية التي يعاني منها هؤالء األش�خاص 
والتي تعود باألساس إلى التنشئة االجتماعية”.

وتج�د ش�اهين أن :”عل�ى ه�ؤالء األش�خاص 
فت�ح قنوات االتص�ال مع انفس�هم وهذا يجعل 
لديه�م الق�درة عل�ى تقوي�ة ثقتهم بأنفس�هم 
وتقبل اإلنس�ان لذاته، قائلة إن على من حولهم 

مساعدتهم على تقبل ذاتهم واالهتمام بهم”.
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خصوم�ات وخافات ومش�اكل الكترونية تصل 
إلى ح�د المعاتبات والص�راخ وإث�ارة الضغائن، 
وأحيانا تؤدي إلى قطع العاقات بش�كل نهائي.. 

هكذا يحصل في عالم ال�”فيسبوك”!
عال�م للتواص�ل االجتماعي أصبح مكانا تنتش�ر 
في�ه الخاف�ات بس�بب “الي�ك” أو “كومنت” لم 
يعج�ب أحد األط�راف ولم يأِت عل�ى مزاجه ألنه 
ج�اء في غير مكانه أو فهم بطريقة خاطئة، كما 
أنه بات مكانا لمراقب�ة “األصدقاء” و”أفعالهم” 

وبناء عليه تتم المحاسبة.
ذل�ك األم�ر دفع الجامعي�ة هدى عل�ي ألن تنهي 
عاقته�ا بإحدى صديقاتها الت�ي اتصلت في أحد 
األي�ام لتعاتبها بقس�وة وتنهال عليه�ا بالعتاب 
واللوم وكأنها قامت بعمل إجرامي، ليتبين لها أن 
كل ذلك سببه هو أنها قامت بعمل “اليك” لصورة 
إح�دى الصديقات المش�تركة بينهم�ا والتي هي 

على خاف معها.
واعتب�رت أن ه�ذا “الايك” الذي قام�ت به هدى 
بطريقة عفوية بدون أن تفكر بأي ش�يء س�وى 
أنها صورة أعجبته�ا فعبرت عن ذلك، هو بمثابة 
رغبة في أن تقهر صديقتها وتضايقها، وأنها لم 

تتوقع هذا التصرف منها على اإلطاق.
هذا الحج�م من االتهامات جعل هدى تس�تهجن 
الموضوع والش�خص الذي يفكر بتلك الطريقة، 
مبين�ًة أنه�ا لن تس�مح ألح�د أن يحاس�بها على 
تصرفاتها الطبيعية والتلقائية على “فيسبوك”، 
ما جعله�ا تنهي عاقتها بصديقته�ا لتنتهي من 

هذه التصرفات والفهم الخاطئ للموضوع.
ابراهي�م نوري هو ش�خص آخر تفاج�أ في أحد 
األي�ام أن زميل�ه وصديقه في الوقت نفس�ه في 
العم�ل ال يكلم�ه ويتجاهله تمام�اً، مبيناً أنه في 
البداي�ة اعتبر أنه يم�ر بحالة مزاجية س�يئة وال 
يرغب في التحدث مع أي شخص، اال أن ما اتضح 

له بعد ذلك أنه يتكلم مع باقي الزماء باس�تثنائه 
هو، األمر الذي جعله يفكر ملياً في سبب تجاهله 

وخصامه له.
ذلك دف�ع ابراهيم لتجاهله فترة من الزمن، وبعد 
ش�هر ونصف التقاه في إحدى الجمعات وفاتحه 
بالموضوع ليتضح له أن خصامه له كان بس�بب 
“كومنت” ق�ام بكتابت�ه ألحد األصدق�اء والذي 

اعتبر أنه هو المقصود به وفيه تلميحات عليه.
يق�ول ابراهي�م “وقف�ت ف�ي حالة صدم�ة بعد 
سماعي للسبب لدرجة أنني لم أتذكر حتى التعليق 

ال�ذي كتبته وم�اذا كان�ت المناس�بة، اال أنه في 
المقابل كان يتذكر كل ش�يء بتفاصيله ويتخيل 

أمورا وأش�ياء وتلميحات لم تكن موجودة أصاً، 
ول�وال أن�ه فاتحن�ي وأخبرني ما الس�بب لم أكن 

أللتفت بحياتي لشيء كهذا”.
ويضي�ف ابراهي�م “فع�ًا إن العق�ل زين�ة وإن 
المش�اعر والمش�اكل تحولت لط�رق الكترونية، 
“الي�ك”  كل  عل�ى  محاس�با  الش�خص  فب�ات 
و”كومنت” يكتبه بسبب س�وء فهم الناس لهذه 

التكنولوجيا لألسف”.

وتشهد ش�بكات التواصل االجتماعي وخصوصا 
“فيس�بوك” من�ذ س�نوات توس�عاً واس�تخداماً 
متزايداً من قبل مستخدمي االنترنت حول العالم؛ 
حيث تظه�ر األرقام العالمية أن عدد الحس�ابات 
التابع�ة لهذه الش�بكة يتج�اوز الي�وم 1.2 مليار 
حس�اب، ويعد محتوى “الصور” مكونا رئيس�يا 
للمحت�وى ال�ذي يج�ري تبادله بين مس�تخدمي 
الشبكة، إلى جانب “البوستات”، و”التعليقات”، 
والرسائل، “الزعل االلكتروني” طال وقته، هكذا 
تق�ول س�هى عب�د الرحم�ن، فقد تس�بب “اليك 
وتعليق” في حرب كبيرة بينها وبين من اعتبرتها 
صديقتها، والس�بب أنها استمرت بصداقاتها مع 
زوج�ة أخ تلك الصديقة التي انفصلت مؤخرا عن 
زوجها.وتدرك سهى أن س�بب زعل “صديقتها” 
هو عدم لجوئها الى قطع العاقة مع تلك الفتاة، 
محاول�ة أن توص�ل وجه�ة نظرها ب�أن ال يحق 
لها أن تحدد عاقاته�ا مع قائمة األصدقاء الذين 

لديها، ما تس�بب بتفاقم المشكلة، وانقطاع 
العاقة مند نحو عامين.

االجتماع�ي  االختصاص�ي  ويفس�ر 
د. حس�ين الخزاع�ي، تل�ك الخاف�ات 

والخصوم�ات االلكتروني�ة بع�دم ق�وة 
ومتان�ة العاق�ات الت�ي ترب�ط الناس مع 

بعضهم بعضا، وعدم فهم نفسية األصدقاء، 
الى جانب عدم إدراك خطورة التكنولوجيا وأن 

هذه العبارات قد تقرأ من قبل أش�خاص آخرين 
وتؤثر عليهم.

باالضاف�ة ال�ى أن س�وء اس�تخدام التكنولوجيا 
يعد س�ببا مهما وواضحا ف�ي مثل هذه الحاالت، 
ف�ا يجوز بأي ش�كل من األش�كال أن تس�تخدم 
التكنولوجي�ا لمث�ل ه�ذه األغراض ب�ل ال بد من 

اس�تخدام الجان�ب االيجاب�ي له�ا وليس 
العكس.

االختصاصي النفسي د.سعد محمود هادي ، 
يبين أن أدوات التواصل االجتماعي لها دور كبير 

في خل�ق حاالت وع�ادات جديدة نتيج�ة الفراغ 
الموجود في المجتمع.

ال�ى جان�ب أن هن�اك فجوة بي�ن واق�ع التطور 
الحدي�ث والواق�ع االجتماع�ي، فج�اءت مواقع 
التواص�ل االجتماعي لتك�ون الوس�يلة الوحيدة 

للربط والتعبير فتحولت لواحة كاملة من 
التفاعل التي يقضي الش�خص عليها 

وقت�ا طويا لتحقيق غاياته التي ال 
يعرف أن يحققها في الواقع الذي 

يعيشه.
ويش�ير ه�ادي  الى أن ذل�ك نتاج 
األزم�ة النفس�ية الت�ي يم�ر بها 

المجتمع فاس�تبدلوا كل العاقات 
خصوص�اً  الكتروني�ة  بعاق�ات 

األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن فراغ 

اجتماع�ي وعاطفي، الفت�اً الى أن األم�ور باتت 
تتس�بب بمش�اكل وخصومات وفرصة إلش�باع 
الحال�ة النفس�ية بداخلهم كون هن�اك من يخلق 

عالما افتراضيا كاما له على هذه المواقع.
وي�رى هادي أن الفج�وة والفراغ 
العاطف�ي واالجتماع�ي خلقا 
للتفاعل مع  حالة تش�جيع 
المواق�ع، خصوصاً  هذه 
وأن وس�ائل التواص�ل 
الطبيعية أصبحت في 

طور االنتهاء.
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“العمل في وطنه” هذه األمنية الشخصية التي قرر الشاب 
خال�د ب�در )24 عاما( الع�زم على تحقيقها بش�كل عملي 
ج�اد، بع�د أن خ�اض تجربته في الس�فر للخ�ارج قاصدا 
العمل بإحدى الش�ركات، لكنها لم تدم أكثر من ش�هرين، 
ولم يس�تطع احتم�ال الغرب�ة والبعد عن عائلت�ه واألهل 

واألصدقاء.
يق�ول ب�در “حلم�ت خ�ال الس�نة الماضي�ة بالعديد من 
األمان�ي التي يمكنن�ي تحقيقها بالعمل ف�ي الخارج، ولم 
تتحق�ق، وعليه عزمت على البحث عن عمل مناس�ب أثبت 
به كفاءاتي وقدرتي في مجال هندسة الكهرباء، ألستطيع 
تأمين احتياجاتي ومساعدة أسرتي، ومن ثم تحقيق باقي 

األحام”.
أش�خاص كثي�رون يتفاءلون بالع�ام الجدي�د، ويجعلون 
من�ه فرصة لتدوي�ر أمنياتهم وتحقيق ما يس�عون له من 
طموح�ات وأمنيات، ونس�يان م�ا وقعوا به م�ن مطبات 

وعثرات.
ويرى الكثي�ر أن األمنيات التي لم تتحق�ق يمكن الوقوف 
على األس�باب والعوائ�ق التي تحول دون ذل�ك، بمراجعة 
النف�س ووض�ع خطط أخ�رى لها، وه�و ما أطل�ق عليه 
كثي�رون أن األمني�ات القديمة ق�د يعاد تدويره�ا والعام 

الجديد يكون فرصة لتحقيقها.
رب�ة المنزل مني�رة عبدالل�ه )38 عام�ا( تمنت لس�نوات 
مضت أن تحظى بفرصة ش�راء منزل جديد، وفي كل عام 
يخيب أملها لعدم قدرته�م على االمتاك، رغم أنها تحاول 
أن تقتص�د في نفقاتها وتقتطع مبلغا ش�هريا وتش�ترك 

بالجمعيات.
غي�ر أن منيرة قررت الوق�وف مع نفس�ها وزوجها على 
األس�باب التي تؤول لعدم تحقيقها، تقول: “أحب الس�فر 
والتجديد ف�ي المنزل من حين آلخر، فف�ي العام الماضي 
س�افرنا ألماكن عدة خارج الباد للترفيه، وأنفقنا الكثير 
م�ن الم�ال عل�ى ذل�ك”، متابع�ة “اتفقن�ا أن نقن�ن هذه 

المصاري�ف ونضبطها بطرق تمكننا من ش�راء بيت كبير 
لنا وألبنائنا في المستقبل”.

من جانبها، ترى الطالب�ة الجامعية فدوى فؤاد، أن رحيل 
س�نة م�ن العم�ر يقتض�ي التفكير الج�دي فيم�ا مضى، 
والتخطي�ط الجي�د لما هو ق�ادم. وتقول في ه�ذا الصدد 
“من س�نن الحياة أن نفقد سنة ونس�تقبل أخرى جديدة، 

وبالتأكيد لكل س�نة خصوصيتها، إال أننا ال نعلم ما تحمله 
لنا األقدار خال الس�نة الجدي�دة، غير أن هذا ال يمنعنا من 
أن نحل�م بغد أفضل، مضيفة أن ه�ذا ال يتأتى إال من خال 

التخطيط واإلرادة”.
ويعترف الس�يد أب�و صاح “ 42” س�نة،بأخطائه الكبيرة 
م�ع نهاية هذا العام التي تس�ببت له بخس�ائر فادحة في 

التجارة، شاحذا همته في تحويل هذه الخسائر لنجاح.
يقول أبو صاح “في أوقات كثيرة نتسرع بتحقيق أحامنا 
وأمنياتن�ا، وهذا م�ا حدث معي، فلم أنتظر صعود الس�لم 
درج�ة تلو األخرى، ب�ل أنفقت جميع أموالي في توس�يع 
عملي بالخضار والفواكه، وبادرت المتاك محات بأماكن 
مختلفة لم تحظ بإقبال على الش�راء م�ن قبل الزبائن، ما 

أجبرني على بيعها بخسارة”.
وعليه عزم أبو صاح على استبدال أمنياته العاجلة بتأمين 
حياة كريمة لجميع أفراد أسرته بالصبر والتخطيط الجيد 
للوصول إليه وأنه س�يعيد فتح مشروع صغير بعد دراسة 

وتخطيط.
الطالبة سوس�ن عزيز)ثاني متوس�ط(، تق�ول “أتمنى أن 
أحصل عل�ى أعلى الدرجات وأصبح األولى على الصف في 
الع�ام الجديد”، وتضيف “أعلم أن هذا ل�ن يأتي إال بتعديل 
خطتي الدراس�ية التي لم يكن عدد ساعتها كافيا لتحقيق 
ذلك، وعليه سأبدأ بتنظيم أوقاتي، وتجنب تأجيل مراجعة 

الدروس، وعدم انشغالي بأمور ال فائدة منها”.
ويشير استشاري االجتماع األسري، مفيد سرحان، إلى أن 
لكل إنس�ان أهدافا في الحياة، يجب أن يس�عى لتحقيقها، 
فم�ن أولى خط�وات النج�اح أن يح�دد اإلنس�ان أهدافه، 
ويخط�ط لتحقيق هذه األه�داف، بما يتفق م�ع إمكاناته 

وقدراته.

ويضيف س�رحان قائا “اإلنس�ان الناجح هو الذي يعرف 
الطري�ق الصحي�ح لتحقيق األه�داف، ويس�عى دائما إلى 
المزي�د م�ن الطموح�ات، ويض�ع ف�ي خطته مزي�دا من 
األه�داف، حتى وإن لم يس�عه أن يحققها جميعا. حس�به 
أن يحل�م وأن يس�عى ويتمنى ويجتهد، ش�ريطة أن يكون 
واقعيا ف�ي تحديد أهداف�ه وتطلعاته، وأن ُيْحِس�ن تقييم 
إنجازات�ه باس�تمرار، حتى يحدد مواط�ن القوة والضعف 
والخل�ل في أعماله، واألس�باب التي أدت إل�ى إخفاقه في 

تحقيق األهداف، والعمل على معالجتها”.
 وفي الس�ياق ذاته، يضيف س�رحان “هناك أمنيات عامة 
ُيجم�ع عليها غالبي�ة الناس، مث�ل القضاء على الفس�اد، 
وانخف�اض األس�عار، وانتش�ار أج�واء الحري�ة، وكرامة 
اإلنس�ان، ومحاربة العنف، وتحقيق العدال�ة االجتماعية 

والتسامح، ونبذ األنانية.
وهناك أمنيات أوس�ع وأشمل، وفق سرحان، منها أمنيات 
األمة في االمن والس�ام، أو في التحرر من قيود األجنبي، 
أو ف�ي أن ينع�م عالمن�ا العرب�ي واإلس�امي بالحري�ة 

والعدالةويجتث الفساد. 
وهناك أمنيات أكثر ش�مولية وهي التي تتعلق بالبش�رية 
جمع�اء، كالحل�م ب�أن يعم العدل والس�ام رب�وع العالم، 
وتختف�ي مظاه�ر العن�ف والتش�رد، والحرم�ان، والقتل 

والظلم.
ويخت�م س�رحان بالق�ول إن األم�ر المه�م ه�و أن يكون 
للف�رد أيضا دور، بحس�ب إمكاناته، ف�ي تحقيق األهداف 
العامة، وذلك من خال التأثير اإليجابي في محيطه، وهو 
م�ا قد ينعكس ولو بصورة غير مباش�رة، على المس�توى 
العام، من خال برامج مؤسس�ية، قائمة على الدراس�ات 

واألبحاث، والتشارك مع اآلخرين، على األصعدة كافة.

أشخاص خيوهنم التعبري فيقعون يف مطب التربير

تدوير االمنيات مع بداية العام اجلديد وسيلة لتحقيقها
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كذلك هو الحال بالنس�بة إلى نشأة آل 
سعود، أحفاد مردخاي، في شبه جزيرة 
العرب وأراض�ي نجد والحج�از، بترتيب 
االس�تخبارات  لجه�از  خبي�ث  وتدبي�ر 
البريطان�ي MI6. فق�د ج�اء آل س�عود 
إل�ى ش�به الجزيرة عل�ى مت�ن الدبابات 
البريطاني�ة وقتل�وا أهله�ا األصليين من 
العشائر والقبائل وسبوا النساء وسرقوا 
الممتل�كات وقتل�وا كّل م�ن يق�ف ف�ي 
طريقهم، بحجة إقامة الدولة اإلس�امية 
في شبه جزيرة العرب. فنكلوا بآل الرشيد 
في القصيم وحائل، وغيرهم من القبائل 
والعشائر باسم الدين. ومن ال يعرف ذلك 
عليه بمذكرات العمي�ل البريطاني همفر 
والع�ودة إلى كت�اب »تاريخ آل س�عود« 
لناصر الس�عيد. ومن ظلت تعتريه بعض 
الش�كوك فلينظ�ر إلى س�لوك وأفعال آل 
س�عود وإجرامه�م م�ع أبن�اء الجزي�رة 

العربية، وباقي الب�اد العربية التي تقف 
في وجه الصهيونية وأميركا.

س�عود  آل  مملك�ة  بي�ن  قارن�ا  وإذا 
الوهابي�ة والكي�ان الصهيون�ي، نجد أّن 
هن�اك تماث�ًا تام�اً بينهم�ا، م�ن حي�ث 
وتجمعهم�ا  ش�تات  فكاهم�ا  النش�أة، 
حكمهم�ا  ودي�دن  العنصري�ة  عقي�دة 
اإلجرام واإلرهاب  وأس�اس »دولتيهما« 
تحت ش�عارات دينية. وقد نشر آل سعود 
ّاب الذي  دين محم�د بن عبد الوه�������
كان يقول لطابه وللعشائر: »لقد أتيتكم 
بدين جديد«، وجهزوا الفتاوى التي تبيح 
إجرامهم وأجهزوا على الشعوب وأرهبوا 
النفوس وس������رقوا الموارد وركبوا 
الع�روش، وبعد أن اّدعوا إقامة مملكتهم 
على دستور القرآن الكريم، نراهم يزيلون 
تدريجي�اً كّل اآلث�ار اإلس�امية في مكة 
والمدينة، مبقين فق��������ط على آثار 

أجدادهم في خيبر.
الي�وم  ب�ه  الفع�ل م�ا تق�وم  وه�ذا 
العصاب�ات الصهيووهابي�ة في س�ورية 
والعراق، وخصوصاً تنظيم »داعش« الذي 
أعلن ما ُيس�مى ب� »الدولة اإلسامية في 
العراق والشام« ومارس، وال يزال، أبشع 
أنواع القتل واإلجرام تحت راية اإلس�ام 
الس�وداء، فقتل علماء المس�لمين ودّمر 
ر  المس�اجد وهدم األضرحة وشّرد وهجَّ
المس�لمين قب�ل المس�يحيين، وقتل من 
الُس�ّنة أكثر مما قتل م�ن باقي المذاهب 
اإلسامية. ويّدعي هذا التنظيم أّن حكمه 
قائم على ُسّنة رسول الله، فيما هو يقدم 
الفتاوى الجنسية والتك�����فيرية التي 
أباحت العهر والقتل واإلجرام الذي يتبرأ 
لوه  منه حتى الش�ياطين. وكما فعل مموِّ
م�ن آل س�عود من قبل�ه، نه�ب الثروات 
وهت�ك األع�راض وعاث فس�اًدا ف�ي كّل 

الباد التي حّل فيها.
وف�ي مقارنة أخرى بي�ن »الوهابية« 
و«داعش«، نج�د أّن الهدف لديهما واحد، 
وه�و تثبيت فك�رة الكيان�ات ذات الدين 
الواح�د لتبرير إع�ان الصهاينة يهودية 
الدول�ة ف�ي فلس�طين وتعمي�م ص�ورة 
المضطهدين وتكري�س مفهوم  اليه�ود 
أّن الكيان�ات المحيط�ة ب�� »إس�رائيل« 
هي كيانات عنصري�ة طائفية تهدف إلى 

القضاء على اليهود.
إّن الجرائ�م الت�ي يق�وم به�ا تنظي�م 
»داع�ش«، بتموي�ل س�عودي ومس�اندة 
لوجس�تي  ودع�م  وإش�راف  ورعاي�ة 
صهيون�ي وّهاب�ي عل�ى األرض، ما هي 
إال تغطي�ة على وحش�ية وإرهاب الكيان 
الصهيون�ي ف�ي األراض�ي الفلس�طينية 
المحتلة، ليصبح الهدف الرئيسي لشعوب 
المنطقة هو الخاص من إرهاب »داعش« 

وإشغالها بهمومها وإبعادها عن التفكير 
بالقضية األساس�ية المركزي�ة أال وهي 

القضية الفلسطينية.
وتج�در اإلش�ارة هن�ا، إل�ى أّن تل�ك 
الكيان�ات التي تحدثنا عنها، كلها كيانات 
عاب�رة ف�ي إجرامه�ا للح�دود، فالكيان 
الصهيوني ال يعترف بالح�دود المعترف 
به�ا دولي�اً، وكذل�ك األم�ر بالنس�بة إلى 
»داعش«، وقد وصل إجرام آل سعود إلى 
العدي�د من البلدان العربي�ة وهو يناصب 
العداء كّل الش�عوب وال�دول التي تعادي 

المشروع الصهيوأميركي.
وف�ي الخاصة، نج�د أّن معادلة أمين 
ع�ام حزب الله الس�يد حس�ن نص�ر الله 
ه�ي الح�ّل الوحي�د واألمثل ال�ذي يجب 
أن تنتهج�ه دول مح�ور المقاومة وهي 
معادلة: »س�نكون حيث يجب أن نكون«، 
اإلره�اب  ه�ذا  لمحارب�ة  التش�بيك  أي 

العاب�ر للحدود لوقف كّل تلك المش�اريع 
الصهيووهابية التي ال تريد عبور الحدود 
إلس�قاط س�ايكس – بيك�و فق�ط ، إنما 
تريد إثبات أّن س�ايكس بيكو كان فاشاً 
ولم يقس�م المنطقة بشكل س�ليم، وأنه 
يمكن تقس�يمها وتفتيتها بش�كل أفضل 
تقسيم المقّس�م ، ما يخدم الحفاظ على 
الصهيووهابي  للكي�ان  القوم�ي  األم�ن 
وإحكام س�يطرته على المنطقة وضرب 
أمنها واس�تقرارها والتحك�م بمواردها 
وبمص�ادر الطاقتي�ن المائي�ة والنفطية 
فيها ووقف كّل مشاريع الوحدة والتكامل 
ومنع وصول روس�يا والصين إلى المياه 
الدافئ�ة عل�ى المتوس�ط وإع�ادة تفعيل 
خط كرك�وك حيفا. وبالتالي ف�إّن بداية 
الفوز بالمعركة تبدأ بفتح مكة وإسقاط 
المشروع الصهيووهابي واتباع معادلة: 

»سنكون حيث نجب أن نكون«.

وهابية اململكة من اأجل يهودية الدولة 

ه��ك��ذا ن��ش��أت »داع�������ش«.. ح��ق��ائ��ق ل��ل��ت��اري��خ! 
       طاهر محي الدين

ل يخف��ى عل��ى اأح��د اأّن منح الكيان ال�صهيوين الأر���س الفل�صطينية ك�«وطن« جلمع �صتات يه��ود العامل، جاء بقرار بريطاين عل��ى اأ�صا�س »وعد بلفور« امل�صوؤوم ال��ذي مّهد لدخول الع�صابات 
ال�صهيوني��ة اإليها. فقد دخل��ت الع�صابات ال�صهيونية، »ال�صترين« و«الهاغانا«، عرب البح��ر على منت �صفن اأوروبية اإىل فل�صطني وارتكبت اأفظع اجلرائ��م يف تاريخ الإن�صانية، فحرقت املزارع 
وهدمت املنازل و�صادرت الأرا�صي وانتهكت دور العبادة وقتلت الرجال والن�صاء والأطفال. وكان الإجرام ال�صهيوين املَُمنهج ي�صتخدم طريقة ال�صدمة والرعب، فبعد ارتكابه اأفظع املجازر 
يف مدين��ة اأو قري��ة معينة، يعمد اإىل اإ�صاعة جرائمه واحلديث عن فظائعها بهدف دخول املدن والقرى التالية بال مقاومة نتيجة فرار الأهايل، ومن مل يهرب ويرف�س اخل�صوع ُتار�س يف حقه 
اأ�صنع �صور التنكيل والتعذيب وانتهاك احلرمات، لتتواىل م�صرية ال�صدمة والرعب، وي�صتمر ال�صهاينة يف احتالل الأرا�صي وقتل �صكانها لإقامة دولتهم املزعومة على »اأر�س املعياد« بعد هدم 

امل�صجد الأق�صى وبناء هيكل �صليمان املزعوم.
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 جاء غياب كرار جاسم العب استقالل 
طه�ران اإليراني ع�ن قائم�ة منتخب 
الع�راق الت�ي تس�تعد لخ�وض بطولة 
كأس األمم اآلسيوية مطلع العام املقبل 
يف اسرتاليا ليمثل عالمة استفهام لدى 
املتابعني يف ظل الخربات الكبرية لالعب 
ومهاراته العالي�ة القادرة عىل صناعة 

الفارق الفني.
كي�ف ينظر كرار جاس�م لقرار املدرب 
رايض شنيش�ل بعدم ضم�ه للمنتخب 
العراق�ي وما الذي جرى ل�ه يف بطولة 
خليجي 22 بالس�عودية , وكيف تسري 
عالقت�ه م�ع اتح�اد الكرة الح�ايل وما 
حقيق�ة أزمات�ه م�ع املدرب الس�ابق 
حكي�م ش�اكر ، كلها تس�اؤالت يجيب 
عنها كرار جاس�م يف الحوار التايل الذي 

نرشته مواقع عربية 

* بداية ما شعورك بعد غيابك عن قائمة 
العراق لخوض بطولة أمم آسيا؟

  - ال أع�رف إذا كان األم�ر مفاج�أة 
أو ش�يئا طبيعي�ا ، عموم�اً أن�ا ناجح 
ومرت�اح مع فريقي اس�تقالل طهران 
واإلدارة متمس�كة ب�ي بش�كل كب�ري 
بس�بب ع�رويض الطيب�ة مع�ه خالل 
املوس�م الح�ايل إىل جانب أنن�ي تلقيت 
اكثر من عرض خليجي وهي مؤرشات 
تؤكد أنني أسري بخطى ثابتة وجيدة يف 

تجربة احرتايف.

 * ما حقيقة األنباء التي ترددت حول فسخ 
التعاقد مع فريقك اإليراني؟

-  ال صح�ة ملث�ل ه�ذه األخب�ار الت�ي 
تستهدف تش�ويه س�معتي الرياضية 
, بدلي�ل ان عقدي مع نادي اس�تقالل 
طه�ران االيراني ملدة موس�مني وليس 
موس�ما واح�دا , حت�ى أنن�ي طلب�ت 
مغ�ادرة الن�ادي إال أن اإلدارة واملدرب 

رفض�ا والجمه�ور تمس�ك بي 

بش�كل كبري حتى أن املدرب أمري قلعه 
نوي أكد أنني اس�تحق اللعب يف أوروبا 
بل وأشار إىل أن االستقالل بال كرار 

ليس فريقاً.

* ماذا عن منتخب العراق؟
أنهي�ت ه�ذه الصفح�ة   -  حقيق�ة 

وتركيزي يف مش�واري مع االس�تقالل 
فقد أردت ت�رك املنتخ�ب العراقي وأنا 
يف القم�ة بعد مش�وار ممت�از توجناه 

بالف�وز بلقب كاس األمم اآلس�يوية يف 
عام 2007 .

* لكن المنتخب يضم اآلن العبين أكبر منك سنًا 

، ما تعليقك؟
 -  برصاح�ة وال أحد يقول كلمة الحق 
من املعنيني بالش�أن الك�روي العراقي 

لي�س عندي يشء ضد االتح�اد الحايل , 
وال أدري م�اذا يضم�رون يل بداخلهم , 

ألعب من أجل الشعب العراقي.

* كيف كانت رحلتك مع المدرب حكيم شاكر؟
 - برصاح�ة حكيم رجل وطني ويحب 
العراق وهو مدرب محرتم حقق نتائج 
طيبة للمنتخب خالل فرتة تدريب, فهو 
الذي جلب ذهب آس�يا تح�ت 22 عاماً 
وح�ل وصيف�اً يف كأس الخليج العربي 
21 بالبحرين وثاني عرب آس�يا وثاني 
شباب آسيا ورابع شباب العالم برتكيا, 

وهذه نجاحات ال أحد ينكرها.

* وماذا عن خليجي 22 بالسعودية؟
 -  حقيق�ة أن�ا العب أخ�دم العراق يف 
املالع�ب الرياضي�ة , س�واء ش�اركت 
أساس�ياً أو بدي�اًل ولو لدقيق�ة واحدة 
فق�ط  وأود أن أق�ول ش�يئاً لحكي�م 
شاكر مع كل االحرتام والتقدير والثناء 
لشخصه , ماذا يعني إرشاك العب محيل 
أساس�ياً ويجل�س املحرتف ع�ىل دكة 
الب�دالء , يعني تصور امل�درب االيراني 
امري قلعة نوي قال يل وبالحرف الواحد 
, إذا م�درب املنتخب العراقي ال يرشكك 
كالعب اس�اس وانت بهذا املستوى فال 
تذه�ب , فقد حدثت ضجة يف إيران ألن 
ش�اكر يدفع بي بديالً أو يس�تبدلني يف 

الشوط الثاني.

 * لكنني كنت معك في السعودية ولم تقدم 
المستوى المطلوب هناك كيف ترد؟

 -  حقيقة املدرب حكيم شاكر لم يكن 
يختار تشكيلة املنتخب بدليل بسيط أن 
كل العالم والناس واملراقبني واملتابعني 
ش�اهدت بوضوح كي�ف أرشك العبني 
كثريي�ن يف غري مراكزه�م التي تعودوا 

اللعب فيها.

* لم توضح من كان يتدخل في عمله الفني؟
 -  برصاح�ة اقولها ولكل الناس طاقم 
املس�اعدين الذي كان معه هم من كان 

يختار التشكيلة وليس حكيم شاكر.

الالعب الدويل كرار جاسم: طويت صفحة املنتخب الوطني هنائيًا

 يس�تعد ن�ادي تش�يليس لتجهيز 
دفاع�ه  لنج�م  التجدي�د  عق�ود 
املخرضم ج�ون تريي، خ�الل الفرتة 
املقبلة، بع�د األداء املذه�ل الذي قدمه 
الدويل اإلنجليزي الس�ابق هذا املوس�م 

مع "البلوز".
مي�ل"  دي�يل   " صحيف�ة 
إدارة  أن  تؤك�د  الربيطاني�ة، 
الن�ادي س�تجدد عق�د الالعب 
ملوسم آخر، واستجابت رسيًعا 

لألداء القوي الذي يقدمه منذ انطالقة 
املوس�م .التقرير أش�ار إىل أن تشيليس 
وافق عىل تجديد عق�د الالعب صاحب 
ال34  عاًم�ا يف وق�ت مبك�ر، بناًء عىل 
توصية الربتغايل جوزيه مورينيو، عىل 
عك�س ما حدث املوس�م املايض، حيث 
أضط�ر ت�ريي لالنتظ�ار حت�ى نهاية 
املوس�م ملعرفة مصريه.يذكر أن تريي 
يتألق بش�كل ملفت هذا املوسم يف قلب 
الدفاع، فضالً ع�ن إحرازه 4 أهداف يف 
دوري ابطال أوروبا والدوري اإلنجليزي 

وصناعة هدفني آخرين.

مهند عبد الرحيم يقرتب من متثيل الرشطة
 

بات يف حك�م املؤكد انتقال ال�دويل مهند 
عبد الرحي�م املحرتف يف ش�بيبة القبائل 
الجزائري إىل نادي الرشطة العراقي خالل 
األيام املقبلة بعد االتفاق املبدئي الذي تم 

بني الالعب املذكور وعضو الهيئة اإلدارية 
املؤقتة لنادي الرشطة إبراهيم سالم .

وق�ال م�رشف الفري�ق الك�روي لنادي 
الرشط�ة إبراهي�م س�الم : ت�م االتصال 
هاتفي�اً بالالع�ب مهن�د عب�د الرحيم يف 
الجزائ�ر م�ن اج�ل االتفاق ع�ىل انتقاله 

املقبل�ة  األي�ام  الفري�ق خ�الل  لتمثي�ل 
خصوص�اً بع�د إن ابدى الالع�ب من قبل 
رغبت�ه يف ارتداء قمي�ص بطل الدوري يف 

النسختني املاضيتني . 
وأض�اف س�الم يف ترصي�ح ل��" املكتب 
االعالم�ي لن�ادي الرشط�ة " : مهند عبد 

الرحي�م اب�دى حماس�ة كب�رية الرت�داء 
قمي�ص ن�ادي الرشط�ة خصوص�ا وان 
الفريق مقبل عىل تمثيل العراق يف البطولة 
األسيوية وهو بصدد فك ارتباطه بشكل 
نهائي مع الفريق الجزائري الذي يرتبط 

معه بعقد يمتد ملوسمني .

وختم قوله : خالل األس�بوع الحايل 
ستكون لنا جلسة مع وكيل إعمال 
الالعب ملناقشة موضوع انتقال عبد 

الرحي�م عرب بوابة اإلع�ارة أو توقيع 
عق�د انتق�ال نهائ�ي النتق�ال الالعب 

املذكور.
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شدد حارس املنتخب الوطني العراقي 
س�ابقا ونادي الكهرباء حاليا وس�ام 
كاص�د ان تراج�ع ال�دوري العراق�ي 
كان س�ببا رئيس�ا برتاج�ع املس�توى 
الفني للمنتخ�ب العراقي خالل الفرتة 

االخرية.
وق�ال: " مثلم�ا يعلم الجمي�ع ان قوة 
املنتخ�ب لدى اي بلد يأت�ي من ارتفاع 
منسوب املستوى الفني لالعبني خالل 

الدوري املحيل".

واض�اف ح�ارس مرم�ى ن�ادي القوة 
الجوية سابقا " الدوري العراقي لم يعد 
قويا كما كان يف املايض القريب بسبب 
كث�رة التأجي�الت وتك�رار التوقف�ات 
الدواره وجوالت�ه , االم�ر ال�ذي يؤث�ر 

سلبا عىل املردود البدني لالعبني".
 مبين�ا ان  كل املدربني وعىل مس�توى 
الالعب�ني  اس�تدعاء  يك�ون  العال�م 
للمنتخبات الوطنية من خالل املستوى 
الفن�ي لالعبني يف الدوري املحيل , اال يف 
الع�راق فالعملي�ة تحكمه�ا العالقات 

الشخصية واملجامالت الواضحة.

 ولف�ت حارس مرمى املنتخب الوطني 
العراقي س�ابقا االنظار اىل ان اغلب او 
اكثر حراس املرم�ى الذين يلعبون مع 
املنتخب�ات الوطني�ة تك�ون اعمارهم 
ع�ىل االغلب ف�وق ال30 عاما بس�بب 
عاميل الخ�ربة والتجربة , بينما هنا يف 
العراق العملية معكوسة تماما , حيث 
يجرب حارس املرمى عىل االعتزال وهو 

يف سن اقل من ذلك بكثري.
 كاشفا ان ان العراق ال يعاني من ازمة 
كب�رية يف عدد ح�راس املرمى املميزين 
, بق�در معانات�ه م�ن عدم اس�تدعاء 

اكثر من حارس ممي�ز من اجل ايجاد 
التنافس التي تخلق االبداع.

ش�قيقه  اس�تدعاء  ع�دم  ان  معت�ربا 
االصغر محمد كاصد لصفوف املنتخب 
الوطني تع�د رضبة لجمي�ع الحراس 
لكون�ه تال�ق بش�كل واضح ج�دا مع 
فريق�ه الرشط�ة يف ال�دوري املمت�از 

العراقي .
يذك�ر ان االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
اق�ال م�درب ح�راس مرم�ى املنتخب 
الوطني السابق عبد الكريم ناعم وعني 

مكانه املدرب عماد هاشم.

كاصد: الدوري املحيل سبب رئيس يف تراجع مستوى املنتخب

وافق العب وسط أتلتيكو مدريد اإلسباني 
أليس�يو تش�رييش عىل اللعب يف صفوف 
ميالن اإليط�ايل اعتبارا م�ن يناير املقبل، 
يف صفق�ة تبادل يع�ود خالله�ا فرناندو 
الروخيبالنكوس.وأك�دت  إىل  توري�س 
محطة )س�كاي( التليفزيوني�ة اإليطالية 
أن تش�رييش )27 عاما( قرر االنضمام إىل 
مي�الن، الذي لم يدل بعد بترصيح رس�مي 

يف هذا الشأن.
ولن يس�افر تش�رييش إىل دب�ي التي يصل 
معس�كره  إلقام�ة  الي�وم  مي�الن  إليه�ا 
الش�توي وخوض مباراة ودي�ة امام ريال 
مدريد، وإنما سينضم لباقي العبي الفريق 
يف إيطاليا، بحس�ب )سكاي(.ويعني قرار 
الالع�ب اإليط�ايل ع�ودة توري�س، املعار 
من تش�يليس إىل مي�الن، إىل أتلتيكو الذي 

ودعه قبل س�بعة أعوام ونصف العام. ويف 
حال إتمام صفقة التبادل، فإنها س�تكون 
س�ارية ع�ىل مدار االش�هر ال��18 املقبلة 

والتي تنتهي يف يونيو 2016.
وقد تكون مباراة تشرييش األوىل مع ميالن، 
صاح�ب املرك�ز الس�ابع ب�دوري الدرجة 
األوىل اإليطايل ب�25 نقطة، يف السادس من 
يناي�ر املقبل أمام ساس�ولو ال�ذي يحل يف 
املركز ال�12 بالكالتشو ب�20 نقطة.وكان 
تش�رييش قد أبدى تحفظه عىل االنتقال إىل 
ميالن، حي�ث كان يتطلع للعب يف صفوف 
إنرت ميالن، إال أن اتلتيكو قال إنه س�يقبل 
برحيله إىل الروسونريي أو سيبقي عليه يف 
نفس وضعه الحايل هو العب غري اساس.

وحتى اآلن اكتفى تش�رييش بكتابة رسالة 
عىل موقع )فيسبوك( قال خاللها "كالعادة 
أقرأ الكثري من األشياء غري الصحيحة التي 
تتعل�ق بي. لم ارف�ض أي عرض ولم أوقع 
مع أي ناد. أنا العب اتلتيكو مدريد وأدرس 
أفض�ل حل لن�ا. أعتقد أن ه�ذا عادل وأمر 

طبيعي".

 ُيعت�رب كيفن دي بروين، العب فريق فولفس�بورج 
األملان�ي، من أب�رز الالعبني هذا املوس�م من بطولة 
البوندسليجا، مما جعله مطلوًبا من أكثر من فريٍق 
أوروبي كبري وعىل رأسهم مانشسرت سيتي وباريس 
س�ان جرمان.وأكد باتريك دي كوسرت، وكيل الدويل 
البلجيك�ي يف ترصيح�ات صحفية نقلته�ا "بيلد" 
األملاني�ة أن باي�رن ميونخ أحد تلك الف�رق املهتمة 
بض�م دي بروين، ولكنه يف الوقت نفس�ه أش�ار إىل 
أن�ه ال حدي�ث مب�ارش من أي مس�ئول ب�أي نادي 
معه حت�ى اللحظة.ففي حديثه ، قال دي كوس�رت 
"من باريس س�ان جرمان أو مانشس�رت س�يتي ال 
يتواج�د أي اتصال مب�ارش بينهم وبين�ي، أعلم أن 
الكث�ري من األندية األوروبية مهتم�ة به، ويف األونة 
األخرية تواج�د بايرن ميونخ يف هذا الس�باق."كما 
أردف: "إن�ه م�ن املس�تبعد للغاية أن ي�رتك فريقه 
الحايل يف الشتاء، كيفن يشعر بشعوٍر جيد للغاية يف 
فولفسبورج، ولكن دعونا ال ننىس أن يف كرة القدم 
كل يشء وارد بص�ورة كبرية، فإذا جاء عرًضا جيًدا 

للغاية، فبالتأكيد سوف ينظر بنفسه ويقرر."

أصبح حارس مانشس�رت يونايتد املتألق ديفيد دي 
خيا مفت�اح نادي�ه للتعاقد مع نجم ري�ال مدريد 
غاريث بيل.وكشفت صحيفة مريور يف تقرير عن 
مح�اوالت مانشس�رت يونايتد للتعاق�د مع الالعب 
الويل�زي، وجاء في�ه إن ريال مدري�د رفض مبلغ 

يق�ارب 120 ملي�ون يورو عرضه الش�ياطني 
الحم�ر من أج�ل العب توتنهام الس�ابق.

وأضافت الصحيفة إن ريال مدريد طلب 
من مانشسرت يونايتد وضع الحارس 

دي خي�ا كجزء من الصفقة كرشط 
أس�اس ألي تف�اوض الح�ق، وهو 
أمر قد يحدث يف حال فشلت إدارة 
مانشسرت يونايتد بإقناع الحارس 
اإلسباني واألفضل هذا املوسم يف 
الدوري اإلنجليزي بتجديد عقده.

يذك�ر أن ريال مدريد يس�عى منذ 
ف�رتة للتعاقد مع أفض�ل الالعبني 
اإلس�بان، وارتبط اسمهم مؤخراً 

بمحاولة التعاقد مع دي خيا.

تشرييش يوافق
عىل االنتقال إىل ميالن

بايرن مهتم بالتعاقد
مع دي بروين

دي خيا مفتاح تعاقد 
املان مع غاريث بيل
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نوير هيدد عرش رونالدو يف سباق الكرة الذهبية
 

انحرص سباق الكرة الذهبية لعام 2014 
ب�ني كريس�تيانو رونال�دو ومانويل 
مييس،  وليونيل  نوير 
وتش�ري التوقعات 
النج�م  أن  إىل 
س�يكون  الربتغايل 

يف املرك�ز األول متوج�ًا بكرت�ه الذهبي�ة 
الثالثة.

التوقع�ات األولي�ة تعرض�ت لصدم�ة مع 
إعالن صحيفة ليكيب الفرنس�ية للحارس 
األملان�ي مانوي�ل نوي�ر كأفض�ل العب يف 
العالم لعام 2014، حيث أكدت أن الحارس 
يق�دم أداًء م�ن ط�راز آخ�ر م�ع املنتخب 
األملاني وباي�رن ميونيخ، وأنه يعد ثورة يف 

عالم هذا املركز.
ديبورتيف�و  مون�دو  صحيف�ة  وقال�ت 
الكتالوني�ة إن ف�وز نوي�ر به�ذه الجائزة 
يعد م�ؤرشاً مهماً إلمكانية قلبه التوقعات 
يف جائ�زة الكرة الذهبي�ة، وأن انقالباً عىل 
كل ما يعتق�ده املدريديون قد يحدث، وأن 
عليهم تأجيل أفراحهم حتى إعالن الجائزة 
يف الثاني عرش من الش�هر املقبل. يذكر أن 

 2008 بجائ�زة  ت�وج  رونال�دو 
وجائ�زة الع�ام امل�ايض 2013 متفوق�ا 

عىل مي�يس وفران�ك ريب�ريي، يف حني أن 
مي�يس س�يطر عىل لق�ب افض�ل العب 4 
ويف   ،)2012-2009( متتالي�ة  مواس�م 
حال فوز نوير بجائ�زة 2014 يكون قد 
كرش احتكار ه�ذا الثنائي للجائزة منذ 

6 سنوات.

تريي جيرب تشيليس عىل التجديد
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* من التس�ليات الشعبية الغريبة 
الشائعة بين سكان منطقة 

“فوتافا” في بوهيميا مباراة غرز 
الدبابيس لمعرفة افضل 

“مدبس�ة” بش�رية! وقد استطاع 
“باغرو” ملك احدى القبائل 

الغجرية المحلية، ان يضرب الرقم 
القياسي سنة 1938 وذلك 

ف�ي  دب�وس   3200 بغ�رزه 
ذراع�ه وابقائه�ا مدة 31 س�اعة 

متواصلة. 
ومذ ذاك لم يتمكن احد من تحطيم 

هذا الرقم القياسي، كما لم 
يستطع احد ذلك من قبل 

* محمد علي.. اشهر ابطال العصر 
الحديث في المالكمة، خالل 

اح�دى مباريات�ه ارس�ل ضرب�ة 
سريعة بيده اليسرى الى خصمه، 

وعن 
بلغ�ت  س�نتمترا  س�بعين  بع�د 
س�رعتها مايق�ارب 900 ك�م في 

الساعة، 
ادهش�ت الجمي�ع ماع�دا الخصم 

الذي غاب عن الوعي ونقل الى 
المستشفى!

هل تعلم؟

 Vo Trong Nghia الفيتنامي�ة  الش�ركة 
لمن�ازل  المبتك�رة  تصميماته�ا  تواص�ل 
الفق�راء لتك�ون بس�يطة وقوي�ة وآمن�ة 
 Vo وبس�عر في متناول اليد.أطلقت شركة
Trong Nghia الفيتنامي�ة تصميم�ا جديدا 
في نوفمبر الماضي ه�و النموذج S، وهو 
عبارة عن مس�احة كبيرة فارغة اتساعها 
31.6 مت�ر مرب�ع، م�ن الصل�ب الخفي�ف 
وكسوة أسمنتية وأساس خرساني مسلح، 
كمش�روع يه�دف لبن�اء منازل مس�تقرة 
خفيف�ة ال�وزن وبأس�عار ل�ذوي الدخ�ل 
المنخفض، وعل�ى الرغم من وجود بعض 
التحديات المحلية مثل ضعف حالة األرض 

وال�زالزل المحتمل�ة، ووج�ود األعاصير، 
إال أن المن�ازل الجدي�دة ثابتة وتس�تطيع 

.GIZMAG المقاومة، وفقا لموقع
وتتمي�ز ه�ذه المن�ازل بمس�احة صغيرة 
من الس�قف لألرض، ويمكن حمل جدران 
المن�زل وتركيبه�ا ف�ي 3 س�اعات فقط، 
ووزنه�ا يصل إل�ى 1200 كغم.ول�م تؤكد 
الش�ركة على الس�عر النهائي لكل نموذج 
لكن م�ن المتوقع أن تكون التكلفة 4 آالف 
دوالر وهو الذي ق�د ال يتالءم مع الفقراء، 
ولكن الش�ركة تنوي تقلي�ل التكلفة قليال 
لطرحه في فيتنام ودول أخرى في جنوب 

شرق آسيا والهند والدول األفريقية.

بينت نتائج بحوث علمية ان األش�خاص 
األرق،  م�ن  يعان�ون  الذي�ن  البالغي�ن 
يصاب�ون بأم�راض الظهر م�رة ونصف 

أكثر من اآلخرين.
اخ�ذ الباحثون، وهم م�ن جامعة حيفا، 
بنظر االعتبار مجم�ل العوامل المؤثرة، 
 – االقتصادي�ة  العوام�ل  ضمنه�ا  م�ن 

االجتماعية ونمط الحياة، وتوصلوا الى 
ان األرق عالمة الرتفاع احتمال اإلصابة 

بآالم الظهر.
م�ن  يزي�د  األرق  ان  العلم�اء،  ويعتق�د 
حساس�ية اإلنس�ان لألل�م، وان كل من 
يعاني منه يميل ال�ى االلم العفوي، أكثر 

من اآلخرين.

نحن ال زلنا نس�تخدم العدي�د من األجهزة 
الت�ي تعتمد على البطاريات مثل الس�اعات 
بع�د  ع�ن  التحك�م  وأجه�زة  والمنبه�ات 
واإلض�اءة واأللع�اب، وغيره�ا، فهل تريد 
التحكم في كل تلك األجهزة فقط بالبلوتوث؟ 
.Tethercel تقدم�ه  م�ا  بالضب�ط  ه�ذا 

فبواسطة محول صغير يحتوي على رقاقة 
كومبيوتر ومزود بفتحة إلضافة بطاريات 
احتياطية يمكن�ك أن تتحكم في كافة هذه 
األجهزة.وتعتمد الفكرة على وضع بطارية 
واحدة في هذا المحول الصغير وبواس�طة 

تطبي�ق على الجوال يمك�ن التحكم في كل 
األجه�زة بالبلوت�وث، ض�ع البطاري�ة في 
الم�كان المخص�ص له�ا، ث�م يمكن�ك عن 
طري�ق Tethercell تحدي�د أماكن األجهزة 
المفق�ودة مث�ل جه�از التحك�م ع�ن بعد 
وأجهزة التحك�م في األلعاب، وأيضا اللعب 
المفق�ودة والت�ي تعتمد عل�ى البطاريات، 
كما يمكنه توفير الطاقة من خالل تش�غيل 
وإيق�اف البطاري�ات عن بعد، وه�ذا يعني 
إمكاني�ة إيق�اف المنب�ه عن بع�د وإيقاف 

اإلضاءة.

بناء منزل خالل
3 ساعات

األرق يسبب
آالم الظهر

DNAسفينة نوح حلفظ الـ

اول طائرة هجينة بالعالـم

فوائد
زهور واوراق 

البرتقال

االيفون جيد
اداة التحكم الضائعة
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�لقو�س

�لدلو

تعي�ش فت�رة عادي�ة خالي�ة م�ن 
المفاجآت. تف�اَد االخت�الط كثيراً 
مع الزمالء. تحتّل قلب الحبيب عن 
جدارة بسبب استماعك إلى مشاكله 
ومساعدته في حلها. يقدم لك أحد 
المعارف نصيحة ق�د تكون مفيدة 

لك على المدى الطويل.

تتلقى عرضاً مهنياً جيداً عن طريق 
المصادفة يفتح أمامك أبواباً كانت 
مغلقة. تج�د أن الحبيب هو الداعم 
األكب�ر لك. ال تتردد في اإلفصاح له 
عن مش�اكلك. لق�اء عائلي يجمعك 
بأش�خاص مقّربين من�ك لم ترهم 

منذ فترة طويلة.

ضاع�ف جهودك في العمل وحذرك 
م�ن المخادعي�ن وك�ن واعي�اً لما 
يحاك ضدك. ال تكن عنيداً وتتمسك 
بوجهة نظرك فحس�ب إنما استمع 
إلى الحبيب وتفّهم موقفه. ال تمنح 
ثقت�ك ألي كان، فهن�اك من يختبئ 

وراء مالبسه ويضمر لك الشر.

وتخ�طَّ  العم�ل  ف�ي  نفس�ك  أف�رض 
الحواجز والعوائق للوصول إلى نتيجة 
ممتازة. أس�رع إلى مصالح�ة الحبيب 
ولّطف األجواء بينكما من خالل تسهيل 
األمور وليس تعقيدها.إلِغ مش�اريعك 
م�ع األصدق�اء وانتبه إلى نفس�ك بعد 

الوعكة الصحية التي ألّمت بك.

تحق�ق نتيج�ة مهم�ة ف�ي العمل 
لكنه�ا تنعكس س�لباً ف�ي عالقتك 
مع الزمالء. تهتّز مشاعرك وتشعر 
بتش�نج تجاه الش�ريك وق�د يؤدي 
ذل�ك إلى مواجه�ة بينكم�ا. تلتقي 
أح�د األصدقاء عن طري�ق الصدفة 

ويجري بينكما حوار طويل.

استغّل الفرص المتاحة أمامك، فهي 
توّف�ر لك التقدم واالنفراج وتيّس�ر 
للتواص�ل  مناس�بة  أمورك.فت�رة 
م�ع الحبي�ب والتفكير جدي�اً ببناء 
مس�تقبل مس�تقّر معه. ال تستمع 
إلى األقاويل التي تجري من حولك. 

ثق بحدسك وتجّنب الحساد.

الحظ حليفك ويسّهل أمامك معظم 
األعم�ال التجاري�ة وتحص�د ثماراً 
طيبة قريباً. تقّدم خطوة إلى األمام 
ف�ي عالقت�ك م�ع الحبي�ب وع�زز 
فرص االرتباط بينكما. تشغل بالك 
بع�ض األمور العائلي�ة، ال تقلق قد 

تجد قريباً الحلول لها.

ال تسمح لمش�اكلك الشخصية بأن 
تؤثر في عمل�ك. كن متيقظاً كي ال 
تقع في الخطأ. وقت غير مناس�ب 
لعق�د زواج أو تأس�يس عائلة، كن 
صبوراً وال تتسرع.تلتقي أشخاصاً 
مهمي�ن يعرضون علي�ك صفقة أو 

مشروع شراكة ما.

ال تتوق�ع أي تق�دم أو انطالق نحو 
ألن  الحال�ي  الوق�ت  ف�ي  النج�اح 
الموقف.الظ�روف  س�يد  الروتي�ن 
مالئمة لتواجه األم�ور العالقة مع 
الحبيب وتطرح عليه األسئلة. راقب 
موازنتك قبل اإلسراع إلى مساعدة 

أحد األصدقاء يمّر بأزمة مالية.

المس�ؤوليات  علي�ك  تتراك�م 
والضغوط�ات م�ا يجعل�ك متقلباً 
ومزاجي�اً ومتوتراً. فترة مناس�بة 
لإلفص�اح ع�ن مش�اعرك للطرف 
اآلخر. األمور كلها لصالحك. س�وء 
تفاهم مع أح�د أفراد العائلة يؤدي 

إلى نقاش حاد وتوتر بينكما.

تس�تعيد حيويتك المعتادة وتظهر 
قدراتك الحقيقية في العمل وتجذب 
إليك الرؤس�اء.انتبه م�ن أن تنقلب 
عليك األمور وتصبح أنت المخطئ 
إذا لم تسوِّ عالقتك بالشريك تتلقى 
دعوة إلى حفل�ة اجتماعية خاصة 

تلتقي فيها أشخاصاً مهمين.

تفتق�ر إل�ى الحماس�ة ف�ي العمل. 
ابتعد عن الضجة والفوضى وحافظ 
على هدوئك. كن معتدالً كي تحافظ 
على حس�ن س�ير األمور بينك وبين 
الحبيب في هذه الفترة. ال تندفع في 
التعبير عما يدور في بالك، قد يؤدي 

ذلك إلى سوء تفاهم مع األصدقاء.

ات
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ــة
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تس�تعمل زه�ور و أوراق البرتق�ال ف�ي الط�ب ع

الشعبي منذ القدم
كلن�ا نع�رف فوائ�د ثم�رة البرتقال لك�ن أغلبنا 
يجهل فائدة زهورها و أوراقها و لقد أثبت العلم 
الحدي�ث فوائ�د زه�ور و أوراق ثم�رة البرتقال 

العالجية،
*فوائد زهور البرتقال:

- زه�ور البرتقال تضاف لم�اء الحمام فتضفي 
الحيوية و االنتعاش و النشاط لما بعد الحمام.

- زه�ور البرتق�ال مهدئة لألعص�اب قبل النوم 
و ذلك بتحضير مش�روب س�اخن منها بإضافة 
زه�ور البرتق�ال للم�اء و غليه�ا عل�ى النار ثم 

تناولها قبل النوم مباشرة.
- زهور البرتقال بعد غليها بالماء تفيد في عمل 

كمادات للخراجات و القروح.
- زه�ور البرتقال و بتحضير مش�روب س�اخن 
منها ل�ه تأثير مهدئ لألعص�اب و يعالج التوتر 

و القلق.

- زه�ور البرتق�ال تفي�د األعص�اب بتحضي�ر 
مشروب ساخن منها فهي مضادة للتشنجات.

*طريق تحضير منقوع زهور البرتقال:
-1 قم بوضع قبضة من زهور البرتقال المجففة 
ف�ي لتر من الماء في درج�ة الغليان و ذلك لمدة 

دقيقة أو دقيقتين، ثم تناول كوباً قبل النوم.
-2 ض�ع حفنة من زهور البرتق�ال و مثلها من 
الزيزفون في كوب ماء أذيب فيه قليل من عسل 

النحل.

-3 ضع ثالث باقات من البابونج مع قرصة من 
الزيزفون و مثلها من زهور البرتقال.

*فوائد أوراق البرتقال:
- أوراق البرتق�ال مث�ل الزه�ور فه�ي مهدئة و 

مضادة للتشنجات.
و  العصب�ي  االنهي�ار  ح�االت  ف�ي  يفي�د   -

الهستيريا.
- تفيد لعالج الديدان.

- تدر العرق.

أوراق  م�ن  مس�تخلص  تحضي�ر  *طريق�ة 
البرتقال:

-1 قم بإعداد مس�تخلص م�ن أوراق البرتقال و 
ذلك بغلي نصف قبضة من األوراق اليابس�ة في 

لتر من الماء ،
-2 ق�م بإع�داد مس�تخلص مرك�ز م�ن أوراق 
البرتقال و ذلك لعالج مش�اكل األعصاب الحادة 
مث�ل الهيس�تيريا، و ذلك بغل�ي )3( قبضات من 

األوراق اليابسة في لتر من الماء.

1 – إح�دى زوج�ات نابليون – قلب 
–

 2 – مطرب لبناني –
 3 – ماء جاري متس�ع – متشابهة 

–

 4 – للندبة – العلم –
 5 – أصابع – عكس�ها تيس الجبل 

–
 6 – أسم موصول – ملكه –

 7 – أرقد – أحد العشاق –

 8 – كات�ب عربي ُع�رف ب� »محرر 
املرأة« –

 9 – عاصمة أوروبية – دعم .

1 – ممثل كابوي أمريكي راحل –
 2 – متّيم – مركز –

 3 – قدر – قصد – أداة نصب –
 4 – عكسها آلة طرب – أزاول –

 5 – يدخ�ل خفية – عكس�ها تقال 
لألمري –

 6 – عاصف�ة بحري�ة  – عاصم�ة 
عربية –

 7 – جماعة – يبسط –
 8 – ممثلة مرصية –

 9 – من الحلويات العربية – أرقد .

املكونات
لتحضري العجينة:

دقيق - كوب
خمرية فورية - نصف ملعقة صغرية

ملح - ربع ملعقة صغرية
زيت زيتون - 3 مالعق كبرية

حليب بودرة - ملعقتان كبريتان
سكر - ملعقة كبرية

ماء دافئ - ربع كوب
لتحضري الحشوة:

 400  - ومفروم�ة  مغس�ولة  س�بانخ 
غرام

زيت زيتون - ربع كوب
ثوم مهروس - ملعقة كبرية

ملح - ملعقة صغرية
دبس رّمان - ربع كوب

كزبرة مفرومة - كوب
جوز مجروش - نصف كوب

سماق - ملعقة صغرية
زيت للقيل - بحسب الحاجة

نصائح
إذا ل�م تكوني م�ن محب�ي نكهة دبس 
الليم�ون  إس�تبدليه بعص�ري  الرم�ان، 

الحامض.
طريقة العمل

1- لتحض�ري العجينة أخلط�ي يف وعاء 
الدقيق والخمرية والسكر والحليب.

2- أضيف�ي الزي�ت واعجن�ي املكّونات 
بواسطة يديك.

3- أسكبي املاء الدافئ وامللح واستمرّي 
بالعج�ن حت�ى تحص�يل ع�ى عجين�ة 

متماسكة.

4- ضع�ي العجين�ة يف وع�اء مده�ون 
بالزي�ت، غّطيها واتركيها ترتاح لحواىل 

30 دقيقة.
5- لتحضري الحش�وة، ضعي الس�بانخ 

والكزبرة والجوز والثوم يف وعاء.
6- نّكهي بامللح والس�ماق ثّم أس�كبي 

زيت الزيتون ودبس الرمان.
7- أخلطي املكّونات حتى تتجانس.

8- م�دّي العجين�ة ع�ى س�طح صلب 
وقّطعيها إىل دوائر متوّسطة الحجم.

9- ضعي عى دائرة القليل من الحشوة 
واغلقيها بتأن.

10- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
11- حّم�ي زي�ت غزير يف مق�الة واقيل 
فيها الفطائر حتى يتغرّي لونها وقّدميها 

مبارشًة عى سفرتك.

تجرب�ة  كامربي�دج  جامع�ة  أج�رت 
ط�ريان ناجح�ة ألول طائ�رة تعم�ل 
بمحرك هجني يف العالم، وذلك يف سماء 
مدين�ة نورثامبتون ش�مايل العاصمة 

الربيطانية لندن.
وتعتم�د الطائ�رة ع�ى نف�س فك�رة 
الس�يارات الهجين�ة، والت�ي يمكنه�ا 
العم�ل بالطاقة الكهربي�ة أو الوقود، 

ولكنها تمتاز باس�تهالكها املنخفض 
للوقود بنسبة 30 باملئة، وقدرتها عى 

الشحن الذاتي أثناء الطريان.
وتتس�ع الطائرة، الت�ي تعاونت فيها 
الجامعة الربيطانية مع رشكة بوينغ، 

لراكب واحد فقط.
التجرب�ة  يف  الطائ�رة  واس�تطاعت 
الطريان عى ارتف�اع فاق 1500 قدم، 
ولكنه�ا ل�م تس�تمر يف الج�و س�وى 

لدقائ�ق مع�دودة، بحس�ب صحيف�ة 
»داي�يل ميل«.وتحت�اج الطائ�رة أثناء 
عملي�ة اإلق�الع لالعتماد ع�ى املحرك 
الكهربائ�ي ومحرك االح�راق الداخيل 
يف نف�س الوقت.ولكن أثن�اء التحليق 
يمكن للطيار تحويل املحرك الكهربائي 
إىل نم�ط »املول�د« للعم�ل عى ش�حن 
البطاري�ات، أو إىل نم�ط »املس�اعدة« 

للمساهمة يف توفري الوقود.

أعلنت جامعة موسكو عن مرشوع 
النووي  الحم�ض  يه�دف لحف�ظ 
لكل مخلوق ع�اش يوما عى وجه 
األرض، وال�ذي أطل�ق عليه رئيس 

الجامعة اسم »سفينة نوح«.
وأعلن�ت الجامع�ة الحكومية أنها 
حصل�ت عى أضخ�م منحة علمية 
بنح�و  تق�در  روس�يا،  تاري�خ  يف 
مليار روبل، ملس�اعدتها عى إنجاز 
امل�رشوع، الذي تعتم�د فكرته عى 
حف�ظ وتجمي�د خاليا ق�ادرة عى 

التكاثر مستقبال.
وم�ن املق�رر أن يتم االنته�اء من 

املرشوع عام 2018، إذ سيقام عى 
إح�دى األرايض التابع�ة للجامع�ة 
بمس�احة إجمالية تص�ل إىل 430 
كيلوم�ر مربع، بحس�ب صحيفة 

»داييل ميل« الربيطانية.
ورصح رئي�س الجامع�ة، فيكتور 
ل�دى  للصحفي�ني  س�اديفنيتيش، 
اإلع�الن ع�ن امل�رشوع، س�يكون 
بمثابة بن�ك للبيانات الحيوية لكل 
املخلوقات عى وجه األرض وحتى 
املنقرض�ة منها، واصف�ا املرشوع 
ب� »التح�دي الكبري« ال�ذي يضعه 

العلماء يف الجامعة نصب أعينهم.

وأكد املكت�ب اإلعالمي للجامعة أن 
جمي�ع أقس�ام وكلي�ات الجامعة 
يف  مب�ارش  بش�كل  ستس�اهم 
املرشوع، الذي يتضمن أيضا إقامة 
أنظم�ة معلوماتي�ة، م�ن ش�أنها 
»س�فينة  تواص�ل  يف  تس�اعد  أن 
ن�وح« مع جه�ات علمية أخرى يف 
روس�يا وخارجها، بحس�ب رئيس 

الجامعة.
ويتش�ابه امل�رشوع ال�رويس م�ع 
مرشوع�ات أخ�رى ح�ول العال�م 
يف   »Frozen Ark  « أبرزه�ا 

بريطانيا.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

فطيرة السبانغ
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حسن العاني

ضفة التصحيح
مس���احة لل���رأي

تمر الشعوب ومن غري استثناء بأزمات تحاول القوى الفاعلة 
لكل ش�عب بتج�اوز األزمة فيتس�لح الن�اس بالعمل�ة الثقافية 
األصيلة م�ن أجل العبور إىل ضفة التصحي�ح وعبور األزمة، وقد 
مررن�ا كعراقيني بأزم�ة جعلت من الس�نوات التي تل�ت التغيري 
وس�قوط الدكتاتوري�ة مجرد س�نوات عجاف إكتظ�ت بامللفات 
التي تعذر فتح ش�يفراتها. ومع التغري األخ�ري الذي حصل وتويل 
الدكتور حيدر العبادي رئاسة الوزراء حيث دشن مهماته بأعالن 
الح�رب ع�ى الفس�اد ون�ر قوائ�م الفضائيني وغريه�م، هذه 
الخط�وة اس�تقبلها املواطن�ون باألحضان كما يقول�ون وراحوا 
يتأملون الطريق إىل ضفة التصحيح ويأملون من القوى الثقافية 
والسياسية التكاتف من أجل املصلحة الوطنية العليا.امللفات وكما 
نؤكد دائماً متش�ابكة ،العمل عى حل ش�يفراتها يتطلب تضامناً 
ش�امالً بني السلطات وبني الش�عب وهذه السلطات ،وقد رسرنا 
بأنتقال املوازنة بأنس�يابية من الس�لطة التنفيذية إىل التريعية 
ورغ�م التأجيل الذي أعلن�ه رئيس الربملان ألكثر م�ن عرة أيام 
للبدء بقراءة املوازنة قراءة ثانية، رغم ذلك أعلنت النائبة التميمي  
وبنشاط دقيق أعلنت تفاصيل وأرقام ما أنزل الله بها من سلطان 
تتضمن املبالغ الهائلة من املوازنة والتي يتم ضخها إىل الرئاس�ة 
ويف ه�ذا الكثري من الهدر، النائب�ة التميمي منحت مركب التغيري 
وق�وداً نأمل أن يحذو الن�واب حذوها يف الكش�ف واملراقبة. ملف 
دول الجوار طرأت عليه حلحالت كثرية فالطريق مع دول الخليج 
صارت س�الكة وش�هدت األيام القليلة املاضية تدشني صفحات 
جديدة يف العالقات العراقية الرتكية حيث تم األتفاق عى محاربة 
األره�اب والتنس�يق األمني واألقتصادي وكذلك العس�كري حيث 
س�تدعم تركيا تسليح وتدريب الجيش العراقي. ملف العالقة بني 
األقلي�م واملركز هو اآلخر قد تمت حلحلته إىل حني وأقول إىل حني 
ألن املرون�ة العالية الت�ي تحى بها املركز ه�ي وراء الحلحلة فلم 
يتم تعريف النظام الفدرايل يف بالدنا ورغم وجود نماذج للفدرالية 
كأس�رتاليا، أمريكا، األمارات املتحدة رغم وجود هذه الفدراليات 
يبدو ان هناك تعريفاً يتفرد به الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
يختل�ف كث�رياً ع�ن ه�ذه الفدرالي�ات كم�ا يختلف م�ع املركز 
األتحادي، ويب�دو أن التهدئة يف هذا املفصل هي املطلوبة أمريكياً 
وأقليمي�اً ومحلياً، فتم تأجيل أو غض النظر عن النظام الرضيبي 
والحدود والبيشمركة والجيش الوطني. ويستمر الحشد الشعبي 
والبيش�مركة بمؤازرة الجيش الوطني وتتصدر أخبار املعارك بني 
الق�وات الوطني�ة وقوى األره�اب الداعيش وقد س�جل املراقبون 
استعادة الجيش الوطني للعديد من القرى يف الرمادي كما سجل 
البيش�مركة انتصاراً عى قوات داعش األرهابية يف محور سنجار 
ويس�جل التحالف الدويل عرب غاراته عى مواقع داعش املزيد من 
الخس�ائر يف صفوف القوات األرهابية، زيادة التنسيق بني قواتنا 
الوطني�ة وقوات التحال�ف س�يوفر الترسيع بأس�تعادة املوصل 

وتحرير سكانها من غثيان التكفرييني.

يف مرحل�ة الدراس�ة اإلعدادية الت�ي تعود إىل أكثر من خمس�ني 
س�نة مضت، تعرفت عى السيد رافع اس�عد، وقدر لهذا التعارف ان 
يتحول اىل واحدة من أوطد الصداقات التي ما تزال أوارصها قائمة، 
وق�د لفت انتباهي منذ وق�ت مبكر، ما يتمتع به ه�ذا الصديق من 
ذكاء ح�اد وقابلية عى الحف�ظ وذاكرة قوية، حيث كان عى الدوام 
م�ن الطلبة املتفوقني، وله الق�درة عى أن يقرأ أي كتاب مرة واحدة 
لرتس�خ املعلوم�ات يف ذهنه، فإذا س�ألته عن اي اس�م او تاريخ او 
حادث�ة بعد عرين س�نة أو ثالثني، يرد علي�ك بطالقة، وكأنه فرغ 
م�ن قراءة الكت�اب قبل س�اعة أو س�اعتني، وله�ذا كان األصدقاء 
جميعه�م، يرجع�ون إلي�ه كلم�ا أش�كلت عليهم نس�بة قصيدة إىل 
ناظمه�ا، او صواب بيت ش�عري او أحداث رواي�ة او بطل قصة او 
قضية يف النحو او الرصف او البالغة، اىل غري ذلك من كتب الرتاث او 
الثقافة املعارصة! عى ان الرجل جمع اىل جانب هذه الخصلة، شيئا 
عظيم�ا من الظرف واملرح وروح الدعاب�ة، وال تكاد صغرية تمر به 
أو كبرية، إال وعلق عليها تعليقا س�اخرا يثري من حوله جوا صاخبا 
من الضح�ك، وكان يف أحيان كثرية، ال يجد غضاضة يف التعليق عى 
نفس�ه قبل غريه ! لعلني محظوظ اىل ابعد الحدود يوم تعرفت عى 
رافع الذي لم يكتف بالذكاء واملرح وقابلية الحفظ ورسعة البديهة، 
وانم�ا بالغرابة كذلك، فقد كان بني الحني والحني اآلخر، يدعوني اىل 
بيت�ه كي أخلصه من الكتب التي انته�ى من قراءتها، وال يحتاج إىل 
بقائها يف مكتبته من دون فائدة عى حد تعبريه، ولعل العقد الفريد 
واألغاني والرس�الة القش�ريية ورس�ائل ابن ح�زم ودروب الحرية 
واملس�يح يصلب من جديد وتاريخ أملانيا الهتلرية وعرة ايام هزت 
العالم ودواوين املتنبي والجواهري والس�ياب والنواب، وهي بعض 
م�ا )تخلص( من�ه وانتقل إىل مكتبت�ي!! رافع اس�عد، كائن غريب 
حقا، وفلسفة غريبة يف الحياة، فهو وحده من كان قادرا عى جمع 
البومات صوره الشخصية من عهد الطفولة إىل ما بعد نيله شهادة 
الدكت�وراه و.... واحرقها بدم بارد، النها تثري لديه ذكريات حزينة، 
وه�و ال يريد االحتف�اظ بصورة تنغص عليه حارضه واس�تقراره 
النفيس، وهو وحده الذي لم ينس طبيعة ش�خصيته املرحة عندما 
جلس أمام أساتذته، وهم يناقشونه عى رسالته التي تقدم بها لنيل 
ش�هادة املاجس�تري، فقد ابهرهم بردوده املقنعة وطالقته يف الكالم 
وإمكانيته عى استذكار املراجع واملصادر والعبارات والجمل، بدقة 
أذهلت األس�اتذة والحضور عى حد سواء، وقد قال له آخر األساتذة 
م�ا معناه )لي�س عندي ما أضيفه من مالحظات ايجابية س�بقني 
اليه�ا زمالئ�ي، الحق انا س�عيد جدا به�ذا الجهد العلم�ي، ولكنني 
وقف�ت عى الصفح�ة رقم كذا ورأي�ت أنها حرت عى الرس�الة.. 
ولو تم االس�تغناء عنها لن يحدث أي خلل(، ورد عليه رافع )اش�كر 
أس�تاذي الفاضل عى ثنائه، واذا كانت رس�التي كلها جيدة فارجوا 
أن تسمح يل بتمزيق هذه الصفحة، ورفعها من الرسالة نهائيا لكي 
أريحك منها وأريح نفيس(، ولم تستطع لجنة املناقشة منع نفسها 

من الضحك و.... و منحه درجة االمتياز !! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

       المستقبل العراقي / متابعة

 قد يسعى املرء بني الحني واآلخر إىل 
تغي�ري حياته لألفضل بش�كل أو بآخر؛ 
فقد يحاول التخلص من إحدى عاداته 
الس�يئة كالتخل�ص م�ن االعتماد عى 
يشء ما، أو الس�عي لتحس�ني عالقاته 
باآلخرين أو ما ش�ابه، حس�ب ما ذكر 

.»eZine Article« موقع
وقبل البدء بعملية التغيري املطلوبة، 
لنح�اول التع�رف ع�ى العق�ل الباطن 
املس�ؤول عن تنفيذ التغيريات املطلوبة 

وكيف لنا أن نعيد برمجته؟
هل س�بق وأن س�ألت نفس�ك ملاذا 
عادة يك�ون التغيري صع�ب التحقيق؟ 
علما بأن التغيري املقصود هنا هو نوع 
م�ن التغي�ري املؤثر، كمحاول�ة إنقاص 
ال�وزن أو التخل�ص م�ن عادة س�يئة 
كالتدخني أو إنهاء عالقة فاش�لة بدون 
ح�زن وتحرس عليها. ملاذا ال تتم عملية 
التغيري بس�هولة وبدون عن�اء؟ ملاذا ال 
توقم باتخ�اذ الق�رار بالتغيري ومن ثم 
تق�وم بتنفيذه؟ الس�بب يف ه�ذا يعود 
لوجود ق�وة داخلية أخرى، قد ال تكون 
مدركا لتأثريها أال وهي العقل الباطن.

يتمي�ز العقل الب�ري بأنه غاية يف 

التعقيد لدرجة قد ال نتمكن من تخيلها. 
فيما ييل عدد من األمور التي يقوم بها 

العق�ل ب�دون أن تك�ون م�دركا له�ا:
- الوظائ�ف ش�به الذاتي�ة كامل�يش 
ترش�د  أن  الصع�ب  فم�ن  والرك�ض. 
جس�دك كيف يم�يش خط�وة بخطوة، 
فعندم�ا تري�د التحرك من م�كان آلخر 
ما عليك س�وى أن تخرب عقلك وانتهى 

األمر.
كالتنف�س  الذاتي�ة  الوظائ�ف   -
والهض�م. ترى هل ترغب بإخبار الغدد 
الخاص�ة ب�ك كيفي�ة القي�ام بمهم�ة 
معين�ة؟ ه�ل تعتق�د أن�ه يمكن�ك هذا 

بالفعل؟
- تصفية املدخالت الحس�ية. فاملرء 
يق�وم بالتع�رض للعديد م�ن املؤثرات 

واألحاس�يس  كالروائ�ح  املتتالي�ة 
واألص�وات، لكن العق�ل يقوم بتصفية 
كل تلك األمور وعرض جزء صغري منها 

عى عقلك الواعي.
- ردود األفع�ال. يف كل دقيق�ة تمر 
ب�ك قد تتعرض للعديد من املواقف التي 
تتطل�ب ردة فع�ل معينة كأن تبتس�م 
لكلم�ة قاله�ا ف�الن، وترف�ع حاجبيك 

مس�تغربا لكلمة أخرى ذكرها شخص 
آخر. يحمل املرء بداخله مخزونا ضخما 
من ردود األفع�ال املختلفة والتي يقوم 

العقل تلقائيا باختيار األنسب منها.
تل�ك الوظائ�ف األرب�ع يق�وم به�ا 
العق�ل بطريق�ة آلية، وبش�كل ش�به 
مس�تمر بدون وعي من املرء. وإضافة 
لتل�ك الوظائف، فإنه يوج�د العديد من 

الوظائ�ف املش�ابهة والتي تتم بش�كل 
تلقائي، األمر الذي يطرح الس�ؤال: هل 

بالفعل نحن متحكمون يف ترصفاتنا؟
ويجب ع�ى املرء تصفي�ة املدخالت 
الحس�ية وردود األفع�ال، وذلك لكونها 
األكثر ارتباطا بالس�عادة واألكثر تأثريا 

عى الجوان�ب املختلف�ة لحي�اة امل�رء.
وتتمي�ز الكث�ري من أح�داث الحياة 
بالعش�وائية، بمعنى أنها غري متوقعة 
س�واء أكان�ت إيجابية أم س�لبية، لكن 
العقل الباطن يمكن�ه وعرب قدرته عى 
تصفي�ة املدخ�الت الحس�ية أن يقل�ل 
أثر الس�لبيات التي تح�دث للمرء خالل 
يوم�ه ويزيد من إمكاني�ة تركيزه عى 
اإليجابيات. لكن هذا يتم أيضا بالتوافق 
مع ردات الفعل التي يجب أيضا محاولة 
السيطرة عى عدم املبالغة يف إظهارها.

كل ه�ذا يمك�ن أن يت�م ع�رب التدريب 
والذي يكون عرب مراقب�ة ردود أفعالنا 
ومحاولة السيطرة عليها قدر اإلمكان. 
علم�ا بأن هذه الس�يطرة إن تحققت، 
س�تعمل عى تفعي�ل أس�لوب تصفية 
املدخالت الحس�ية بش�كل يجنب املرء 
من تضخيم كل حدث صغري وعابر يمر 
به. وكل هذا يصب يف مصلحة شعوره 

بالسعادة والراحة.

ع��الق���ة ال��ع�ق�ل ال�ب�اط��ن ب�ال��س�ع��ادة

أنحف قرص يف العال�م
أعلنت س�وني الرق األوس�ط وأفريقيا عن 
توفر القرص الصلب الجديدHD-S1A بس�عة 1 
ترياباي�ت والذي يعترب أنحف ق�رص صلب قابل 
للحم�ل يف العال�م. ويمك�ن أن يتس�ع القرص، 
املتوفر بلونني هما األسود والفيض، بكل سهولة 
وي�رس داخ�ل الجي�ب أو يف حقيب�ة الكمبيوت�ر 
املحمول، ويبلغ وزنه 155 جراماً وتصل سماكته 
إىل 8.7 مم فقط. وبهدف حماية البيانات من أي 

مخاطر أمنية يزخر هذا القرص 
الصلب الخارجي بمجموعة من 
التقنية  والحل�ول  الخصائ�ص 
املتط�ورة مث�ل مي�زة »مدي�ر 
الت�ي  امل�رور«  كلم�ة  حماي�ة 
تضمن حماي�ة البيانات، فضالً 

عن خاصية »مدير الدعم االحتياطي« التي تقوم 
بتوفري الدعم االحتياطي األوتوماتيكي للبيانات 
املخزن�ة يف الكمبيوت�ر الش�خيص، كم�ا تتي�ح 
الخاصي�ة اختي�ار الدع�م االحتياط�ي للبيانات 

املضافة أو املعدلة. 
وع�الوة عى ذل�ك، تمّكن مي�زة »مرّسع نقل 
البيانات« م�ن ترسيع عملية نق�ل البيانات من 
الكمبيوتر الشخيص إىل القرص الصلب عرب كابل 
USB 3.0. وباإلضاف�ة إىل تل�ك 
املميزات، يتمتع القرص الصلب 
الجدي�د م�ن س�وني بتصمي�م 
جذاب وأنيق من األملنيوم الرفيع 
ويضم ش�عار س�وني املعروف 

والذي يتميز بربيقه.

مؤسسة شهيد املحراب حتتفل ب� »االعالميني امللتزمني« يف شبكة االعالم العراقي
           بغداد/ صباح عالل زاير

اقامت مؤسسة ش�هيد املحراب ببغداد احتفالية 
لتكري�م »االعالمي�ني امللتزم�ني« تم خالله�ا توزيع 
الهداي�ا عى عدد من املراس�لني ومقدم�ي الربامج يف 
ش�بكة االعالم العراقي لدورهم املس�ؤول يف املرحلة 
الراهنة. وقال رئيس هيئة االمناء يف الش�بكة د. عيل 
الش�اله الذي ح�رض حفل التكريم إن »دور املراس�ل 
مه�م يف نق�ل الحقائ�ق اىل املتلقي يف ظ�ل وجود من 
يس�عى لتش�ويه الحقيقة لتحقيق اجن�دات معينة، 
وق�د كان ملراس�يل ش�بكة االع�الم العراق�ي املهمة 
األس�اس ليكون وس�ط املعركة مع عصابات داعش 
االجرامي�ة الضالة«. وأضاف الش�اله أن »الكثري من 
الجهات سعت بكل امكانياتها لتشويه الدور الوطني 

الكب�ري الذي يقوم به ابطال الحش�د الش�عبي، فيما 
نقل مراس�لو قن�اة العراقية حقيقة بس�التهم وهم 
يواجهون اعتى قوى الر عى وجه االرض«، مشددا 
ع�ى ان »تكري�م عدد م�ن املراس�لني امللتزمني يأتي 

تثميناً وتقديراً لدورهم املتميز املشهود«.

م�ن جانبه، قال رئيس مؤسس�ة ش�هيد املحراب 
ومي�ض الدي�ن الغريف�ي إن »رجل الدي�ن تقع عليه 
مس�ؤولية تج�اه مجتمع�ه، كذل�ك االمر بالنس�بة 
للطبي�ب والعام�ل واملوظ�ف، اضاف�ة اىل االعالمي«، 
مش�ريا اىل ان »تلك املس�ؤولية تختلف من شخص اىل 
اخر استناداً اىل حجم التاثري والتحديات التي يعانيها 
البل�د«. واك�د الغريف�ي ان »مس�ؤولية االعالم�ي يف 
قن�اة العراقي�ة تعد اكرب من مس�ؤولية االعالميني يف 
املؤسس�ات االخرى لكونها مؤسسة الدولة واملتلقي 
يتأثر بها، اضافة اىل انها حققت بحسب استطالعات 

الراي اكثر نسبة مشاهدة يف العراق«.
وشمل التكريم االعالميون سمري الحميدي، منشد 
محس�ن عبيد، حال عبد الهادي، محمد حسن محمد، 

فردوس العطار، نوال جاسب عزيز، جعفر عودة. 

غيالن


