
Issue No  ( 1102 )  December 9 Wed  2015    العدد ) 1102( 9 كانون االول 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

مكاتب »سنية« يف واشنطن وعواصم عربية تروج لتقسيم العراق
ص3السنة ينقسمون إلى أحزاب: الخنجر مع العيساوي.. والنجيفي مع الجبوري

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»أينشتاين«

اإلنسان 

الذي لم يخطئ لم يجرب 
ً شيئاً جديدا

ص4الـبـغــدادي فـي لـيــبــيــا

      المستقبل العراقي / خاص

قالت مصادر محلية في نينوى، أمس الثالثاء، أن 
التواجد العسكري األجنبي في المحافظة ال يقتصر 
على الجنود االتراك، مشيرة إلى تواجد قوات ألمانية 
وس�عودية تتمركز ف�ي مناطق بالق�رب من مدينة 
الموصل. وأكدت المصادر في حديث ل�«المس�تقبل 
العراقي« إن »المنطقة شهدت وصول 25 مستشاراً 
تركياً مع اس�لحة متوس�طة وثقيلة وذخائر البناء 

العشائر السنية التي يترأسها أثيل النجيفي«.
وأضافت المصادر؛ أن »قوات س�عودية من درع 
الجزيرة قوامه�ا 800 مقاتل وصلت إلى نينوى بعد 

زيارة بارزاني الى السعودية بيومين«.
وتابع�ت المص�ادر، أن »قوات المانية عس�كرت 

قرب سد الموصل تقدر ب�12 مدرعة«.
وكان وزير الخارجي�ة االلمانية وصل إلى بغداد 
صب�اح االثني�ن في زي�ارة مفاجئة، التق�ى خاللها 

بالمس�ؤولين في الحكومة العراقية، دون االفصاح 
عن أسباب الزيارة.

ب�دوره، قال مص�در آخر أن »العش�ائر الس�نية 
وتش�كيالتها ارتبطت بالمش�روع الس�ني المقاوم 
بقيادة النجيفي عدا تش�كيل عب�د الله عجيل الياور 

وخالد الصفوگ«.
وأك�د المصدر أن »محمود الس�ورجي المتحدث 
باس�م الحش�د الوطن�ي النجيف�ي ق�ام باالتص�ال 
بقيادات المقاومة االيزيدية والتركمانية والعشائر 
االخ�رى لاللتحاق بتحالف النجيف�ي مقابل دعمهم 

بالمال والسالح والعجالت فور االلتحاق«.
وبين المص�در، أن »قائد عملي�ات تحرير نينوى 
يؤك�د صحة المعلوم�ات اعاله عن وج�ود القوات 
التركي�ة للعمل والتنس�يق م�ع آل النجيف�ي وابلغ 
االس�تخبارات العس�كرية باالم�ر«، مش�يراً إلى ان 
»الجانب االميركي رفض التواجد التركي واعلنوا أن 

الدخول جاء دون الرجوع الى قوات التحالف«.

خطط قمعية جديدة للسعودية: 
»مـنـع« نـشـر صـور الـمـرشـحـات 

لالنـتـخـابـات

مرشح للبيت األبيض
هياجم اإلسالم ويطالب بمنع دخول 

املسلمني اىل أمريكا

التعليـم الربلبامنيـة:
تأمني منح طلبة اجلامعات واملبتعثني 
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      بغداد / المستقبل العراقي

غادرت حاملة الطائرات الفرنس�ية شارل 
ديغول ش�رق البحر المتوس�ط متوجهة الى 
الخليح، وتولت قيادة القوة البحرية للتحالف 
ال�ذي يتص�دى لتنظي�م »داعش«، كم�ا اعلن 

الجيش الفرنسي أمس الثالثاء.
وذك�رت قي�ادة الجي�وش ف�ي بي�ان ان 
المجموع�ة البحري�ة الجوي�ة المؤلف�ة من 
حاملة الطائرات وسفن حماية، عبرت االثنين 
قناة الس�ويس بعد اس�بوعين م�ن العمليات 

ضد تنظيم »داعش« في س�وريا والعراق من 
البحر المتوس�ط. واضاف�ت »بدخوله البحر 
االحمر، تولى االميرال رينيه-جان كرينيوال، 
قائد المجموعة البحرية الجوية، مهمات قائد 
قوة تاسك فورس 50 )وهي القوات البحرية 
للتحالف ضد تنظيم الدولة االسالمية بقيادة 
الوالي�ات المتح�دة( والتي س�يقوم بها على 

مدى عدة اسابيع«.
واوضح الجيش الفرنسي »هذه هي المرة 
االولى التي يتولى فيه�ا هذه المهمة اميرال 
غير اميركي. )..( هذا يثبت المستوى الرفيع 

لتقاسم المهمات وتنس�يقها بين البحريتين 
الفرنسية واالميركية«.

وحل�ت ش�ارل ديغ�ول فعال مح�ل احدى 
االميرك�ي  االس�طول  طائ�رات  حام�الت 
الخام�س التي عادة ما تتول�ى قيادة عمليات 
بالتنس�يق  وس�تعمل   .50 ف�ورس  تاس�ك 
الوثيق مع رئاس�ة االركان البحرية االقليمية 
االميركي�ة للتحالف المتمرك�زة في البحرين 
والت�ي تعمل في منطقة بالغ�ة االهمية على 
الصعيد االس�تراتيجي من البح�ر االحمر الى 

الخليج العربي.

»شارل ديغول« تغادر املتوسط إىل اخلليج

ص3العبادي خمول بالرد عىل التجاوز الرتكي: بغداد وأنقرة يف الطريق إىل احلرب

ـــة
اض

ري

414

ية
اس

سي
ية

اس
سي

ون
فـنــ الحوثيون يقصفون تجمعًا للجنود 

السعوديين بعسير
ايطــــالـــيـا تنهــي تدريــب 125 شرطيـًا عــراقيـــًا 

على تنفيذ القانون في المناطق المحررة
9

»داعش« خيرس معركة الرمادي: رفع العلم العراقي
 فوق قيادة عمليات االنبار

فرنسا تتخلى عن قيادتها لصالح جنرال أميركي

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفع�ت الق�وات األمني�ة العلم 
العراقي,أمس الثالثاء,  فوق البوابة 
الش�مالية لمق�ر عملي�ات االنب�ار 
بالرم�ادي في تط�ور امني نوعي 
يش�ير إلى ق�رب حس�م المعركة, 
بالتزامن مع إعالن تحرير منطقة 

التأميم بشكل كامل.  
وف�ي غ�رب االنب�ار,  أعلن عن 
إس�قاط طائرتي تجس�س لتنظيم 

»داع�ش« ف�ي حديث�ة وبروان�ة، 
معرف�ة  التنظي�م  يح�اول  فيم�ا 
أماك�ن تواجد الق�وات األمنية في 
تل�ك المناطق.وقال قائ�د عمليات 
االنبار إس�ماعيل المح�الوي، ، إن 
»قوة من عمليات االنبار وبإس�ناد 
نف�ذت،  ودول�ي  عراق�ي  ج�وي 
عملي�ة نوعية إطالقاً من الجس�ر 
الفلس�طيني، أس�فرت عن تحرير 
الشمالي  الشمالية والجزء  البوابة 

لمقر قيادة عمليات االنبار«.

وأضاف المحالوي، أن »العملية 
أس�فرت أيض�ا ع�ن مقت�ل أع�داد 
كبي�رة من عناصر داع�ش«، مبينا 
أن »الق�وات األمنية تتقدم لتحرير 
للمقر،  التابعة  الرئاس�ية  القصور 

والعملية مستمرة حتى اللحظة«.
عملي�ات  الرم�ادي  وتش�هد 
الستعادة  واس�عة  عسكري�����ة 
الس�يطرة عليه�ا وط�رد تنظي�م 

»داعش« منها.
التفاصيل ص3

 بــارزانــي
يشكـو مـن مسـاعدات روسيـا 

لإلقليم: إهنا قليلة

اإلمارات توافق
عىل إجراء طقوس »احلاخامات« 

يف مطار أبوظبي

الربملان يستضيف
وزيري اخلارجية والدفاع خالل 

ص2ص2اليومني املقبلني ص4

2

فشل بالتجسس على القوات األمنية في حديثة وبروانه

ســــواريــز يتحــرق شوقــًا للعــــودة
 إلى شمنتخب اوروغواي

حزب اخلرض االملاين
يطالب بفرض عقوبات »صارمة« 

ص4عىل السعودية

ص4 احلكـومـة االيرانـيـة الردوغـان:مزاعـمـك كـذب

800 جندي سعودي يف املوصل!
مــؤامــرة »احـتــالل« نــيـنــوى تــكــتــمــل.. وبــارزانــي وراء الــمــخــطـط

نيللي كريم:
 عشت مع طليقي بنكد
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة شرطة واسط، أمس الثالثاء، عن اعتقال 
35 متهماً بجرائم جنائية مختلفة خالل حملة أمنية في 
مناط�ق عدة من المحافظة، مؤكدة اس�تمرارها بتنفيذ 
عمليات الدهم والتفتي�ش بحثاً عن متهمين ومخالفين 
آخرين. وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء قاسم راشد، 
إن “قوة من تش�كيالت الشرطة المختلفة نفذت عملية 
واس�عة لتنفي�ذ أوامر قب�ض بحق عدد من األش�خاص 
المخالفي�ن والمتهمين بتنفيذ جرائ�م جنائية مختلفة، 
وأسفرت العملية عن اعتقال 35 متهماً”. وأضاف زويد 
أن “عملي�ات االعتقال اس�تندت ألوامر قضائية صادرة 
بحق هؤالء األش�خاص نتيجة الرتكابهم جرائم جنائية 
مختلفة وتوزع�ت بمناطق متعددة في المحافظة منها 
الك�وت والحي والصويرة والعزيزي�ة إضافة الى ناحية 
الزبيدي�ة”، الفتاً ال�ى أن “ المعتقلين نقل�وا الى مراكز 
ع�دة لالحتج�از األمن�ي للتحقي�ق معهم عل�ى خلفية 
الته�م الموجهة لهم قب�ل أن يتم إرس�الهم الى القضاء 
المختص”. وأكد قائد ش�رطة واس�ط أن “جميع التهم 
الموجه�ة له�ؤالء المعتقلين هي ته�م جنائية مختلفة 
وليس�ت إرهابي�ة”. وتابع زوي�د أن “األجه�زة األمنية 
بالمحافظة س�وف تس�تمر بتنفيذ مثل ه�ذه الحمالت 
في األيام المقبلة وتفعي�ل أوامر القبض الصادرة بحق 
المتهمي�ن بغية اعتقالهم وإحالتهم ال�ى القضاء. يذكر 
أن محافظة واس�ط ومركزها الكوت ) 180 كم جنوب 
ش�رق العاصمة بغداد ( تعد من المحافظات التي تشهد 
اس�تقراراً أمني�اً كبي�راً لكّن المناط�ق الش�مالية فيها 
والمحاذي�ة الى ناحية الوحدة وقضاء المدائن في بغداد 
تشهد من حين الى آخر حوادث أمنية مختلفة، فيما تعد 
الح�وادث الجنائية أمراً مألوفاً، وه�ي حوادث مختلفة 
تتعل�ق غالبيتها بمخالفات قانونية أو قضايا ش�جار أو 

سرقات وغير ذلك.

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، أمس الثالثاء، بتش�كيل 
لجنة وزارية عليا لضمان انجاح مناس�بة زيارة أربعينية االمام 
الحس�ين )عليه الس�الم( في األعوام المقبلة، فيما ثمن مجلس 
ال�وزراء أداء ال�وزارات والحكوم�ات المحلي�ة وادارة العتب�ات 

المقدسة وجميع الجهات التي ساهمت في انجاح الزيارة.
وق�ال المكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء في بي�ان تلقت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، إن “رئيس ال�وزراء وجه 
بتشكيل لجنة وزارية عليا تعمل من االن لضمان انجاح مناسبة 
زيارة اربعينية االمام الحسين عليه السالم في االعوام المقبلة، 
وأن تكون هناك هيئة دائمة تتولى هذه المهام”. وأضاف البيان 
أن “مجل�س الوزراء ثم�ن األداء المتميز لل�وزارات والحكومات 
المحلية وادارة العتبات المقدس�ة والمواطنين وجميع الجهات 
التي س�اهمت في انجاح زي�ارة اربعينية االمام الحس�ين عليه 
السالم، السيما الجهات االمنية والخدمية، والتي قوبلت باشادة 
كبيرة داخلي�ا وخارجيا”. وتابع أن “المجلس ثمن أيضاً، الوعي 
الش�عبي والجماهي�ري لما اتس�مت به فعاليات هذه المناس�بة 
وروح التع�اون واالنضب�اط والتقي�د بالتعليم�ات”. يذك�ر أن 
المرجعية الدينية أكدت على ضرورة تش�كيل لجنة عليا لتنسيق 

وتنظيم شؤون الزيارة االربعينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الس�لطة القضائية العراقية، أم�س الثالثاء، ان إحدى 
الهيئ�ات االس�تئنافية في محكمة اس�تئناف بغ�داد/ الرصافة 
االتحادي�ة اصدرت ق�راراً ألزمت فيه ش�ركة بريطاني�ة بإعادة 
مبل�غ أكثر من ملي�ار ونصف المليار دينار إلى حس�اب يجمعها 

مع شركة عراقية.
وقال رئيس االستئناف القاضي جاسم محمد عبود في بيان 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه إن “الهيئة االستئنافية 
الثاني�ة ف�ي المحكمة أص�درت ق�راراً ألزمت فيه ش�ركة )تاك 
س�يرفس اس�تيتس( البريطانية، بدفع مبلغ ق�دره مليار و623 

مليون دينار”.
وأض�اف عب�ود أن “ه�ذه الش�ركة كان لديه�ا حس�اب جار 
مشترك مع ش�ركة الفاو الهندسية العام سبق أن أودع فيه هذا 
المبلغ”، مبينا ان “الش�ركة البريطانية قامت بسحب المبلغ من 

دون علم نظيرتها العراقية”.

تشكيل جلنة وزارية لـ »انجاح« الزيارة 
االربعينية خالل االعوام املقبلة

استئناف الرصافة تلزم رشكة بريطانية 
بدفع مليار ونصف املليار دينار

واسـط: اعتقـال 35 متهمـًا 
بجرائم جنائية خمتلفة 

 بارزاين يشكو من مساعدات روسيا لإلقليم: إهنا قليلة

مفتشية الداخلية تعتقل معقبني يصدران اجازات سوق دون حضور اصحاب العالقة

ايطاليا تنهي تدريب 125 رشطيًا عراقيًا عىل تنفيذ القانون 
يف املناطق املحررة

»داعش« يعاين ماليًا بعد استهداف حقول النفط

الربملان يستضيف وزيري اخلارجية والدفاع خالل اليومني املقبلني

بـغــداد: مقتـل 12 ارهـابـيـًا واحـبـاط اربـعـة تـفـجـيـرات 

      بغداد / المستقبل العراقي

مس�عود  كردس�تان  اقلي�م  رئي�س  اك�د 
بارزان�ي، أم�س الثالث�اء، ان اي نش�اط ض�د 
“داعش” هو خطوة إيجابية شرط أن ال يلحق 
الضرر باالقليم، فيما بين ان روس�يا أرس�لت 

مساعدات لألقليم لكنها قليلة. 
وق�ال بارزاني خالل مؤتم�ر صحافي مع 
وزير الخارجية االلماني فرانك شتاينماير، ان 
“اي نشاط ضد إرهابيي داعش خطوة إيجابية 
ش�رط أن التلحق الضرر بإقليم كردس�تان”، 
مبينا “اننا على عالقة مع الروس وبغداد للحد 

من إيجاد المش�اكل لمطارات اإلقليم وإلحاق 
األضرار بهما”. 

أرس�لت  “روس�يا  ان  بارزان�ي  واض�اف 
مس�اعدات لألقليم تتألف من بعض األس�لحة 
والذخي�رة”، الفت�ا ال�ى ان “تلك المس�اعدات 

كانت قليلة”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

الش�رطة  ف�ي  مص�در  اف�اد 
العراقي�ة، أمس الثالث�اء، بأن قوة 
من مكت�ب المفتش الع�ام ب وزارة 

الداخلي�ة اعتق�ل معقبين يصدران 
حض�ور  دون  الس�وق  اج�ازات 
اصحاب العالقة.وق�ال المصدر ان 
“ق�وة م�ن مكت�ب المفت�ش العام 
ف�ي وزارة الداخلي�ة، تمك�ن م�ن 

اعتق�ال معقبي�ن اثني�ن يقوم�ان 
دون  الس�وق،  اج�ازة  باص�دار 
حضور صاحب العالقة”، مبينا ان 
“ذل�ك يتم مقابل مبل�غ ٤٠٠ دوالر 
الذي  لكل اجازة”.واضاف المصدر 

طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، ان 
“القوة اعتقلت الشخصين بالجرم 
المشهود”، مشيرا الى انها ضبطت 
بحوزتهما مبلغ ٢٤٠٠ دوالر مقابل 

اصدار مجموعة من االجازات”.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الس�فارة االمريكية في بغ�داد يوم 
الثالث�اء ان الس�فير س�تيوارت جون�ز حضر 
منتس�بي  م�ن   125 وتكري�م  تخ�رج  حف�ل 
الش�رطة المحلية العراقية الذين أنهوا مؤخراً 
دورة تدريبي�ة لم�دة ش�هرين عقده�ا الدرك 
اإليطال�ي التي رك�زت على مواجه�ة مختلف 
التحديات الت�ي يواجهها القائمون على تنفيذ 
القان�ون ف�ي المناطق المح�ررة. ووفق بيان 

للس�فارة فان جونز اش�اد بالخريجين قائال: 
“إن التزامكم تجاه بلدكم وتجاه شعب العراق 
يمثل مصدر إلهام لي، وليس لدي أدنى شك في 
أنكم س�وف تس�همون في تحقيق اإلستقرار 
والس�الم والنمو اإلقتصادي في العراق”. كما 
أثنى الس�فير جونز على وزير الداخلية السيد 
محمد الغبان لرؤيته في السعي لتدريب قوات 
الش�رطة الوطني�ة م�ن قبل التحال�ف الدولي 
م�ن أجل محارب�ة داعش. كما توجه الس�فير 
جونز بالش�كر إلى إيطاليا باعتبارها ش�ريك 

في التحالف، وأثنى على ضيف الشرف الفريق 
توليو ديل س�يتي، القائد الع�ام لقوات الدرك، 
“لجلب واح�دة من أفضل قوات الش�رطة في 

العالم لتقديم التدريب للشرطة العراقية”.
وق�ال جونز ان تخ�رج هذه ال�دورة اليوم 
يبرز أح�د أوجه التع�اون القائم بي�ن القوات 
تق�وده  ال�ذي  الدول�ي  والتحال�ف  العراقي�ة 
الوالي�ات المتحدة األمريكية ف�ي إطار حملة 
إضع�اف والح�اق الهزيمة بداعش ف�ي نهاية 

المطاف.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد أمس 
الثالثاء عن ان الق�وات األمنية تمكنت 
من قتل ما ال يقل عن 12 ارهابياً إضافة 
ال�ى تفكي�ك عب�وات ناس�فة، وضبط 
أس�لحة وم�واد متفج�رة ف�ي محيط 

وداخ�ل العاصم�ة. وذكر بي�ان صادر 
عن قيادة العملي�ات ان القوات األمنية 
في قي�ادة عملي�ات بغ�داد والقطعات 
المتجحفلة تمكن�ت معها من قتل )3( 
ارهابيي�ن، وتدمي�ر وكري�ن وقتل من 
فيهم�ا، وتدمير عجل�ة للعدو وقتل من 
فيها ضمن قاطع الكرمة غربي بغداد. 

وأضاف البيان ان قوة من الفوج الثالث 
ف�ي الل�واء )24( تمكنت م�ن قتل )5( 
إرهابيي�ن وحرق وتدمير عجلة ومنزل 
لإلرهابيي�ن في منطق�ة اللهيب غربي 
بغداد، فيما تمكنت قوة من الفوج األول 
في اللواء )60( من قتل إرهابي وجرح 
اخر في في منطقة عودة الشكر غربي 

بغداد. وتابع البيان ان قناص من اللواء 
األول التدخ�ل الس�ريع تمك�ن من قتل 
إرهابي في منطقة ذراع دجلة شمالي 
بغداد، اما فوج اس�تطالع الفرقة )14( 
فق�د تمكن�ت قوة منه م�ن تدمير وكر 
لإلرهابيين وقتل من فيه شمالي بغداد. 
ومضى البيان بان فوج استطالع قيادة 

عمليات بغداد من جهته تمكن من قتل 
إرهابيين اثنين يس�تقالن دراجة نارية 
ضم�ن قاط�ع ش�مالي بغداد، مش�يراً 
الى ان هندس�ة الفرقة )9( تمكنت من 
تفكيك )4( عبوات ناس�فة في منطقة 
الطارمي�ة، إضافة الى ضب�ط عدد من 

األسلحة والمتفجرات.

وثيقـة مسـربـة بشـأن خمطـط إنشـاء »دولـة داعـش«: البـدء بتجنيـد األطفـال
      بغداد / المستقبل العراقي

الغاردي�ان  صحيف�ة  كش�فت 
البريطاني�ة، ع�ن معلومات مس�ربة 
حول مخط�ط بن�اء دول�ة “داعش”، 
وثيق�ة  عل�ى  حصوله�ا  ال�ى  الفت�ة 
مؤلفة من 24 صفحة تولى صياغتها 
“إرهابيو” التنظيم حول شكل دولتهم 

المزعومة.
بحس�ب  الوثيق�ة،  وتضمن�ت 
الغارديان، تفاصيل ح�ول كيفية بناء 
المبان�ي في العراق وس�وريا وكيفية 
إدارة أم�ور التنظي�م الذي يع�د األكثر 

ثراء بين التنظيمات المتطرفة. 
ونش�رت الصحيف�ة مقاالً لش�يف 
مال�ك بعنوان “الكش�ف ع�ن مخطط 
إنش�اء دول�ة الخالف�ة”، وق�ال كاتب 
المق�ال، إن “الصحيف�ة حصل�ت على 
معلومات مس�ربة ح�ول مخطط بناء 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا”. 

وأض�اف كات�ب المق�ال، أن “الوثيقة 
مؤلفة من 24 صفحة صاغها إرهابيو 
داع�ش وتتضمن خطط بن�اء دولتهم 
وكيفية تدريب مقاتليهم ومخططات 
لكيفية تنظيم الدوائ�ر الحكومية من 
بينها التعلي�م واالقتصاد والمعامالت 
والعالق�ات  العس�كرية  والمخيم�ات 

الخارجية والعالقات العامة”.
ويكش�ف المخط�ط للم�رة األولى 
عن نية التنظيم تدري�ب األطفال على 
ممارس�ة فنون القتال، بحسب كاتب 
المق�ال، موضح�ا أن “ه�ذه الوثيق�ة 
أع�دت الع�ام الماضي وج�اءت تحت 
عنوان مبادئ اإلدارة في تنظيم الدولة 

اإلسالمية”.
وجاء ف�ي الوثيق�ة تفاصيل حول 
الع�راق  ف�ي  المبان�ي  بن�اء  كيفي�ة 
وس�وريا وكيفي�ة إدارة أمور التنظيم 
ال�ذي يعد األكثر ثراء بي�ن التنظيمات 

الجهادية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

مراقب�ة  لمعه�د  تقري�ر  أظه�ر 
النزاع�ات أن تنظيم “داعش” يحقق 
دخالً ش�هرياً يص�ل إل�ى 80 مليون 
دوالر شهريا، بيد أنه حسب التقرير، 
بدأ يعاني مالياً بسبب الهجمات التي 
تس�تهدف البنى التحتي�ة للنفط في 
المناط�ق التي يس�يطر عليها. وقال 
تقرير جديد لمعهد مراقبة النزاعات 
“اي ات�ش اس” إن تنظيم “داعش”، 
بعكس التنظيمات الجهادية األخرى 
ومن بينها تنظيم القاعدة، ال يحتاج 
إلى االعتم�اد على التمويل الخارجي 
الدخ�ل  عل�ى  يعتم�د  ألن�ه  نظ�را 
ال�ذي يحص�ل عليه من المس�احات 
الشاس�عة الت�ي يس�يطر عليها في 
العراق وس�وريا. وقال المعهد، الذي 
المعلوم�ات  مص�ادر  عل�ى  يعتم�د 
التواص�ل  المفتوح�ة مث�ل مواق�ع 
االجتماع�ي ومصادر داخل س�وريا 

والع�راق، أنه يق�در أن دخل التنظيم 
المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دوالر 
)75 ملي�ون ي�ورو( ش�هريا حت�ى 
التنظي�م  ويس�تمد    .2015 أواخ�ر 
نح�و نص�ف م�وارده م�ن الضرائب 
وعملي�ات المص�ادرة، حيث يفرض 
التنظي�م ضريب�ة %20 عل�ى جميع 
الخدم�ات، بحس�ب المعهد. وأضاف 
المعه�د أن نح�و %43 م�ن الموارد 
تأتي م�ن بي�ع النف�ط، والباقي من 
تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء 
والتبرعات. وصرح كولومب ستراك، 
المحلل البارز في المعهد إن “تنظيم 
داعش يفرض الضرائب على السكان 
أن  الممتلكات ويس�تطيع  ويص�ادر 
يحص�ل عل�ى الدخ�ل م�ن ش�ركات 
يديره�ا وم�ن النف�ط والغ�از، وهو 
م�ا ال تملك�ه التنظيم�ات اإلرهابية 
األخرى”، التي ال تسيطر على مناطق 
شاس�عة. وبعد هجومه الكاسح في 
2014 واس�تيالئه على تلك المناطق 

الشاس�عة، ل�م يتمك�ن التنظيم من 
تحقيق نصر مماثل. وقال المعهد إن 
التنظيم يعاني اآلن من مش�اكل في 
التموي�ل. وأضاف “توجد مؤش�رات 
أولي�ة على أن التنظي�م يجد صعوبة 
ت�رد  حي�ث  ميزانيت�ه،  ف�ي ضب�ط 
تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، 
ورفع�ه ألس�عار الكهرب�اء وغيرها 
الخدم�ات األساس�ية، وفرض  م�ن 
وق�ال  جدي�دة”.  زراعي�ة  ضرائ�ب 
التقري�ر إن تكثيف اس�تهداف البنية 
التحتية النفطي�ة بما في ذلك حقول 
وصهاري�ج النفط من قب�ل طائرات 
التحال�ف والطائ�رات الروس�ية، بدأ 
يؤثر على التنظي�م. وقال المعهد إن 
“الضرب�ات الجوي�ة أضعفت قدرات 
تكري�ر النفط ل�دى التنظيم بش�كل 
كبير كم�ا أضعفت قدرت�ه على نقل 
النفط ف�ي ش�احنات )صهاريج(”. 
ق�ال س�تراك إن التنظيم ب�دأ بإجبار 
الس�كان عل�ى دف�ع الم�ال مقاب�ل 

السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع 
تزايد الضغ�وط عليه، س�يبحث عن 
ط�رق أخ�رى لجمع الم�ال. وأضاف 
أن التنظي�م “ق�د يح�اول كذلك رفع 
ف�ي  واالش�تراك  الكهرب�اء  أس�عار 
ش�بكات الهواتف النقالة واإلنترنت 
وجمي�ع أش�كال الخدم�ات العام�ة 
التي يوفرها”. وقال “لكن الس�كان 
يج�دون صعوب�ة ف�ي دف�ع الم�ال. 
وس�يصبح العيش في المناطق التي 
يس�يطر عليها التنظي�م أصعب على 
الس�كان”. ويش�ار إل�ى أن التحالف 
الدول�ي بقي�ادة الوالي�ات المتح�دة 
يش�ن غارات جوية ضد التنظيم في 
العراق منذ آب 2014، وبدأ في قصف 
س�وريا بعد ذلك بش�هر. كم�ا بدأت 
موس�كو في شن ضربات جوية ضد 
التنظيم في سوريا في أيلول من هذا 
الع�ام، بيد أن الغ�رب يتهمها بضرب 
مواقع المعارضة المناهضة للرئيس 

بشار األسد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و هيئ�ة رئاس�ة البرلمان 
الثالث�اء، ع�ن  أم�س  هم�ام حم�ودي، 
استضافة وزيري الخارجية والدفاع في 
مجل�س النواب خالل اليومي�ن المقبلين 
لبيان “االعت�داء التركي” على الس�يادة 
العراقية، فيما أكد تشكيل لجنة برلمانية 

متخصص�ة لمتابعة قضية ش�راء تركيا 
للنفط العراقي من “داعش”.

عق�ب  بي�ان  ف�ي  حم�ودي  وق�ال 
ترؤس�ه اجتماعا لكتلة التحالف الوطني 
البرلمانية وتلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة من�ه، إن “مجل�س الن�واب قرر 
اس�تضافة وزي�ري الدف�اع والخارجية 
م�ن اج�ل بي�ان مالبس�ات وتفاصي�ل 

العدوان التركي عل�ى األراضي العراقية 
إزاء  المتخ�ذة  الحكومي�ة  واإلج�راءات 
ذل�ك”، مؤك�دا أن�ه “ت�م تش�كيل لجنة 
برلمانية مختصة لمتابعة قضية ش�راء 

تركيا للنفط العراقي من داعش”.
وحذر حمودي من “عدم التزام تركيا 
بمطالب�ات الع�راق بس�حب قواتها من 
البلد”، مش�يرا الى أنه “ف�ي حال انتهاء 

المهل�ة التي حددته�ا الحكومة العراقية 
ول�م يس�تجب الط�رف التركي بس�حب 
قواته فس�يكون س�فيرهم غير مرحب 
ب�ه داخ�ل البلد وس�تكون خي�ارات الرد 

مفتوحة أمام الطرف العراقي”.
وكان الرئي�س الترك�ي رج�ب طيب 
أردوغ�ان اك�د ان بالده تراع�ي عالقات 
حس�ن الجوار واتبعت سياس�ية “الباب 

العراقيي�ن  الالجئي�ن  م�ع  المفت�وح” 
والس�وريين، مش�يرا إل�ى أن أنق�رة لن 
تس�قط في “فخ ال�رد بالمث�ل” على أي 

جهة.
وأكد وزير الخارجي�ة التركي مولود 
تش�اووش أوغل�و، الي�وم، أن ب�الده لن 
تس�حب قواتها من العراق حاليا، مشيرا 
الى ايقاف ارسال قوات الى شمال العراق 

في الوقت الراهن.
وجدد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
أمس االثنين، رفضه القاطع لدخول قوات 
تركية الى العراق، متحدي�ا أنقرة بإبراز 
أي دلي�ل يثبت عل�م الحكوم�ة العراقية 
بش�أن دخول قواتها للعراق، فيما ش�دد 
على أهمية إيقاف تهريب النفط من قبل 

“داعش” عن طريق تركيا.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت عضو لجنة التعلي�م العالي النيابية غيداء كمبش، أمس الثالث�اء، تأمين الغطاء المالي 
لمنحة طلبة الجامعات والمبتعثين في موازنة عام 2016، فيما دعت الطلبة الى االلتزام بالدوام 

الرسمي.
وقالت كمبش في بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن “منحة طلبة الجامعات 
العراقي�ة والمبتعثين ال�ى الخارج جرى تأمينها بغطاء مالي ضم�ن موازنة عام 2016”، داعية 
الجامعات الى “إعداد قوائم الطلبة من اجل البدء بتوزيع المنح بعد اطالق التخصيصات المالية 

للعام المقبل”.
واعتب�رت كمب�ش تأمي�ن الغطاء المالي للمن�ح “إنجازا كبي�را حققته لجن�ة التعليم العالي 
النيابية من خالل التواصل المس�تمر مع اللجان المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، 
فيم�ا حث�ت طلبة الجامعات على “االلتزام بالدوام الرس�مي ألن عدم االلتزام س�يحرم من لديه 

غيابات متكررة من فرصة شموله بالمنحة المالية”.

التعليم الربلبامنية: تأمني منح طلبة اجلامعات واملبتعثني يف موازنة 2016

      المستقبل العراقي / فالح الشامي

يصع�ب التكهن بما س�تؤول إليه 
التط�ورات بين الع�راق وتركيا على 
خلفي�ة االجتي�اح الترك�ي لألراضي 
العراقي�ة بذريع�ة ال معال�م, فتنديد 
خ�رق  بش�أن  واس�تنكارها  بغ�داد 
س�يادتها قوبل بمراوغة أنقرة التي 
تخبط�ت بي�ن البح�ث عن«الذريعة« 
الحتاللها عبر خلط األوراق والتلويح 
بأنها جاءت للمس�اعدة بالحرب ضد 

»داعش« والحديث عن »التهدئة«.
المعطيات تش�ير إلى أن التصعيد 
يلوح ف�ي األفق, فرئي�س الحكومة 
حيدر العب�ادي, حصل عل�ى تخويل 
سياس�ي وحكومي إليقاف االعتداء 
الترك�ي, بينما لمح نظي�ره التركي 
بان قوات بالده س�وف لن تستجيب 
للطل�ب العراق�ي واالنس�حاب م�ن 
الموص�ل, بإص�راره على »تس�يس 
األزمة«, وعدم الحديث عن انسحاب 
قري�ب. مهلة 48 س�اعة التي منحها 
العب�ادي ألنقرة انتهت مس�اء أمس, 
وم�ا زال البرلم�ان العراق�ي بعي�داً  
كل البع�د عن األزمة, إذ فش�ل بعقد 
جلس�ته المق�ررة لمناقش�ة التوغل 
انش�غلت  بينم�ا  بالع�راق,  الترك�ي 
دوالً أخ�رى به�ذا الص�دد, وعق�دت 
الحلول, واحتجت  اجتماعات إليجاد 
دوال أخرى لدى مجلس األمن الدولي 

عن التجاوز التركي.
وفي خضم تصاع�د حدة األزمة, 
تح�اول حكوم�ة إقلي�م كردس�تان, 
المتهم�ة بتعبي�د الطري�ق للق�وات 
التركي�ة لدخ�ول الموص�ل, أن تنأى 
بنفسها عن المشكلة, وترمي الكرة 
بملعب الحكوم�ة االتحادية, بقولها 
بغ�داد م�ن اتف�ق م�ع أنق�رة, لكن 
األخي�رة كذبت وألكثر من مناس�بة 
ه�ذه المزاع�م. وقبل أي�ام, توغلت 
ق�وة تركي�ة ف�ي محافظ�ة نينوى, 

قوبل�ت بالتهديد والرف�ض العراقي 
, لك�ن رواي�ات األت�راك اختلفت عن 
س�بب االقتح�ام, فمرة ب�ررت بأنها 
ق�وات  لمس�اعدة  تدريبي�ة  مهم�ة 
البيشمركة وبطلب من اإلقليم, ومرة 
أخ�رى تحدثو ع�ن اتفاق م�ع بغداد 
أتاح له�م التدخل, في حي�ن المحوا 
في مناس�بة أخ�رى, بأنه�م جاؤوا 
بطلب م�ن اثيل النجيف�ي, المحافظ 
المق�ال. وخ�ول مجل�س ال�وزراء، 
امس الثالثاء, رئيس الحكومة حيدر 
المناس�بة  اتخاذ اإلجراءات  العبادي 
إزاء »التج�اوز التركي« على الحدود 
العراقية، مؤكدا أن السيادة الوطنية 
وحدود البالد الجغرافية »خط احمر 
ال يس�مح بالنيل منه�ا«، فيما طالب 
الحكوم�ة التركي�ة بس�حب قواتها 

وإعالن احترامها للسيادة العراقية.
كما حصل العبادي على تخويل من 
التحالف الوطني باتخ�اذ اإلجراءات 
الضروري�ة للحفاظ عل�ى أمن البالد 
م�ن بينها اللجوء إل�ى مجلس األمن 
، واتخاذ إج�راءات اقتصادّية  الدوليِّ

إذا لم تنسحب تركيا من العراق.
التخويل جاء بعد يوم من توجيه 
العبادي للقوة الجوي�ة العراقية بأن 
تكون على أهبة االستعداد للدفاع عن 
العراق وس�يادته, ورفض�ه القاطع 

لدخول قوات تركية إلى العراق.
وبدالً من إدان�ة االعتداء التركي, 
زعم رئيس إقليم كردس�تان مسعود 
بارزان�ي أن دخ�ول الق�وة التركي�ة 
الحكوم�ة  م�ع  بتنس�يق  كان�ت 
اإلتحادي�ة والحكوم�ة المحلي�ة في 
وقت س�ابق به�دف تدري�ب القوات 
المحلية لدع�م عملية تحرير نينوى، 
مبين�ا ان »اإلقليم ل�م يكن طرفا في 
الموض�وع«. وجاء موق�ف بارزاني 
مختلف�اً تمام�اً ع�ن مواق�ف الكتل 
التوغ�ل  وصف�ت  والت�ي  الكردي�ة 
الترك�ي ب�«السياس�ي«, بينم�ا راح 

البع�ض ابعد من ذل�ك, باتهام رئيس 
اإلقليم بتدبير »المؤامرة«.

وبينما اش�تعل الش�ارع العراقي 
غضب�اً ازاء االحت�الل الترك�ي, وما 
أعقبه من تهديد واس�تنكار حكومي 
وسياس�ي, اس�تفز وزير الخارجية 

الترك�ي, بالق�ول أن ق�وات بالده ال 
تنس�حب.   وطالبت لجن�ة العالقات 
الخارجي�ة النيابي�ة، الجانب التركي 
بسحب قواته من األراضي العراقية ، 
مؤكدة أحقية العراق في اللجوء الى 

كل الوسائل لحماية أراضيه.

وقال رئيس اللجنة حسن شويرد، 
إن »عل�ى الحكوم�ة التركية س�حب 
قواتها ف�وراً من األراض�ي العراقية 
واحترام سيادة واستقاللية العراق«، 
مؤك�داً »أحقي�ة الحكوم�ة العراقية 
الوس�ائل  كاف�ة  ال�ى  اللج�وء  ف�ي 

واإلجراءات الالزمة لحماية أراضيها 
وضمان انسحاب تلك القوات«.

»المجتم�ع  ش�ويرد  ودع�ا 
الدول�ي ومجل�س األمن ال�ى القيام 
بمس�ؤولياتهما إزاء ه�ذا االنته�اك 
لس�يادة دولة مس�تقلة وعضو دائم 

ف�ي األم�م المتح�دة«، مح�ذراً م�ن 
التداعي�ات الخطي�رة لدخول القوات 
التركية لألراض�ي العراقية على أمن 

واستقرار المنطقة.
بالمقاب�ل, أك�د وزي�ر الخارجية 
التركي مولود تش�اووش أوغلو، أن 
بالده لن تس�حب قواتها من العراق 
حالي�اً، مش�يراً ال�ى ايقاف ارس�ال 
قوات الى ش�مال الع�راق في الوقت 

الراهن.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الخارجية تانج�و بلجيج ، إن »وزير 
الخارجي�ة مولود تش�اووش أوغلو 
إبراهي�م  العراق�ي  نظي�ره  أبل�غ 
الجعف�ري ف�ي مكالم�ة هاتفية أن 
تركيا أوقفت إرسال قوات إلى شمال 
العراق في الوق�ت الراهن إال أنها لن 
تس�حب الجن�ود المتواجدي�ن هناك 
بالفعل«.ول�م يختل�ف موقف رئيس 
ال�وزراء الترك�ي أحم�د داود أوغلو 
كثي�راً عن موق�ف وزي�ر خارجيته, 
فهو قال إنه يريد زيارة بغداد بأسرع 
وقت ممكن »للتهدئة«, متناس�ياً أن 
إنهاء أالزمة بسحب قوات بالده !.  

ويماطل أوغلو بالقول, إن القوات 
للحماية  للع�راق  التركي�ة توجه�ت 
م�ن هجوم محتمل م�ن داعش, وإن 
من فس�روا وجودها بشكل مختلف 

ضالعون في »استفزاز متعمد«.
ف�ي الغض�ون, اته�م النائب عن 
محافظ�ة نين�وى احم�د عب�د الل�ه 
الجب�وري، محاف�ظ نينوى الس�ابق 
اثيل النجيفي ب�«الضلوع« في دخول 

القوات التركية الى المحافظة.
»دخ�ول  إن   ، الجب�وري  وق�ال 
القوات التركية الى االراضي العراقية 
هو احتالل باتجاه آخر«، مشيرا الى 
أن »اثيل النجيفي كان له دور بدخول 
تلك القوات الى نينوى بحجة حماية 
يدرب�ون  الذي�ن  االت�راك  المدربي�ن 

الحشد الوطني«.

العبادي خمول بالرد عىل التجاوز الرتكي: بغداد وأنقرة يف الطريق إىل احلرب
اوغلو يلوح بـ »االحتالل« والبرلمان يفشل بعقد جلسة مناقشة األزمة
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كش�فت مص�ادر سياس�ية ب�ارزة، أمس 
الثالث�اء، عن انش�قاقات ح�اّدة داخ�ل البيت 
السّني من أجل تش�كيل أحزاب جديدة تسعى 
إلى الس�يطرة عل�ى المدن بع�د تحريرها من 
»داع�ش«، خاّص�ة وأن التحالف�ات القديم�ة 
أثبتت فش�اًل ذريعاً داخل المجتمعات الس�نّية 

التي أخذت تعاني الويالت.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي« أن 
»هناك انقسام داخل البيت السّني، فمن جهة 
يقود أس�امة النجيفي ش�خصّيات لتش�كيل 
ح�زب كان قد أعل�ن عنه مؤخ�راً«، الفتة إلى 
أن »ه�ذا الحزب يب�دو أنه ل�م يعجب خميس 
الخنج�ر األمر الذي دفعه أيضاً إلى العمل على 
تشكيل حزب جديد يضّم وزير المالية السابق 

الملوب للقضاء رافع العيساوي«.
وق�ال رافع العيس�اوي، ال�ذي ينحدر من 
محافظ�ة االنبار، أنه »لقد حان الوقت إلقناع 
المجتم�ع الدول�ي، باننا الحليف الكالس�يكي 
والحقيق�ي لمكافح�ة مس�لحي داع�ش الن 

محافظاتنا احتلت اوالً على يد التنظيم«.
والعيس�اوي يس�عى إلى فتح مكاتب في 
واش�نطن من أجل تأليب الرأي ضّد الحكومة 
العراقّية هناك، كما فعلت المعارضة العراقّية 
إبان حكم الطاغية صّدام حس�ين للبالد، وهو 
األم�ر ال�ذي يدفعه إلى تش�كيل لوبيات داخل 
الكونغ�رس األميرك�ي م�ا يعن�ي تكلفة مال 
كبي�ر، لكن وجود خمي�س الخنجر إلى جانبه 

يهّون من قضّية االنفاق الكبيرة هذه.
في غضون الش�هرين المقبلي�ن، يخطط 
القادة السنة لفتح مكتب لهم في احدى الدول 

العربية فضالً عن واشنطن. 
واكد الخنجر ان »االعضاء ذهبوا الى دول 
المنطقة لتعزيز موقفهم وبيان رؤية الدول«، 
نافياً في الوقت نفس�ه »تمويل هذه المبادرة 
م�ن حكومات أجنبية«، مؤكدا انه »ممول من 

رجال اعمال عراقيين«.

ول�م يس�تبعد الخنج�ر طل�ب المس�اعدة 
الخارجية، بما فيها المس�اعدات العس�كرية، 
مضيف�اً »اننا في الوقت الراهن لس�نا بحاجة 
الى اي مس�اعدة مالي�ة، واذا طلبنا من الدول 
العربية ذلك، فأنا متأكد انها ستكون مستعدة 
للمس�اعدة، فنحن بحاجة الى دعم عس�كري 

وسياسي حينما يبدأ مشروعنا«.
ولسنوات كان المسؤولون االميركان على 
اتصال مع كبار الساس�ة السنة في واشنطن 
العطاء الفاعلية والضغط على حكومة بغداد 

للمشاركة في الحكم.
إل�ى ذلك، ق�ال اثي�ل النجيفي انه »حّش�د 
اآلالف من المقاتلين الس�نة في شمال العراق 
لشن هجوم محتمل ضد داعش«، فيما استبعد 
كريك سويل، المحلل في السياسة العراقية، ان 
تسلّح أميركا المجتمع السني وتنقل عمليات 
الدعم المباشر للس�نة بعيداً عن علم حكومة 
بغداد.وسبق إلسامة النجيفي، رئيس ائتالف 
متحدون، أن أعلن عن تش�كيل »لجنة تنسيق 
عليا« تضم 13 ش�خصا من ابناء المحافظات 

الست التي يسكنها السنة في العراق.
وذك�ر بي�ان لمكت�ب النجيفي ان�ه »على 
مدى أش�هر عدة، عقدت اجتماعات ولقاءات 
متعددة األطراف لممثلي المحافظات الس�ت 
في الحكومة ومجلس النواب من أجل االتفاق 
عل�ى خريط�ة طري�ق ومب�ادئ عام�ة، وتم 
االتفاق يوم الجمعة 20 تش�رين الثاني 2015 

على تشكيل )لجنة التنسيق العليا(«.
وأظهر البيان ان لجنة دائمة تضم 13 اسما، 
لكن نش�ر 12 فقط على ان يضاف ممثل آخر 
عن صالح الدين. وجاء في صدارة القائمة كل 
من أس�امة النجيفي، ورئي�س مجلس النواب 
سليم الجبوري، وتاله صالح المطلك، النائب 
السابق لرئيس الوزراء، الى جانب زعيم كتلة 
الحل جمال الكربولي، ورئيس مجلس النواب 
السابق محمود المش�هداني، فضال عن وزير 
التخطي�ط الحالي س�لمان الجميلي، والزعيم 

العشائري عبد الله عجيل الياور.

مكاتب »سنية« يف واشنطن وعواصم عربية تروج لتقسيم العراق
السنة ينقسمون إلى أحزاب: الخنجر مع العيساوي.. والنجيفي مع الجبوري

»داعش« خيرس معركة الرمادي: رفع العلم العراقي
 فوق قيادة عمليات االنبار
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العل�م  األمني�ة  الق�وات  رفع�ت 
العراقي,أمس الثالث�اء,  فوق البوابة 
االنب�ار  عملي�ات  لمق�ر  الش�مالية 
بالرمادي في تطور امني نوعي يشير 
إلى قرب حسم المعركة, بالتزامن مع 
إع�الن تحرير منطقة التأميم بش�كل 

كامل.  
وفي غرب االنبار,  أعلن عن إسقاط 
طائرتي تجسس لتنظيم »داعش« في 
حديثة وبروانة، فيما يحاول التنظيم 
معرفة أماكن تواج�د القوات األمنية 

في تلك المناطق.
وقال قائد عمليات االنبار إسماعيل 
المح�الوي، ، إن »ق�وة م�ن عمليات 
االنبار وبإس�ناد جوي عراقي ودولي 
نفذت، عملية نوعية إطالقاً من الجسر 
أس�فرت ع�ن تحري�ر  الفلس�طيني، 
البواب�ة الش�مالية والجزء الش�مالي 

لمقر قيادة عمليات االنبار«.
وأض�اف المح�الوي، أن »العملية 
أس�فرت أيضا عن مقت�ل أعداد كبيرة 
من عناصر داعش«، مبينا أن »القوات 
القص�ور  لتحري�ر  تتق�دم  األمني�ة 
الرئاس�ية التابع�ة للمق�ر، والعملية 

مستمرة حتى اللحظة«.
وتشهد الرمادي عمليات عسكرية 
واس�عة الس�تعادة الس�يطرة عليها 
وطرد تنظيم »داعش« منها، وتشارك 
أفواج طوارئ شرطة االنبار والقوات 
بتل�ك  والعش�ائر  األخ�رى  األمني�ة 
العملي�ات. م�ن جانب�ه, ق�ال رئيس 
مجل�س قض�اء الخالدية عل�ي داود، 
إن »ق�وات جه�از مكافح�ة االرهاب 
وق�وة من الفرق�ة 16 بالجيش وقوة 
م�ن أف�واج ط�وارئ ش�رطة األنبار 
تمكن�ت من تحري�ر منطق�ة التأميم 
غرب�ي الرم�ادي بش�كل كام�ل، بعد 
مقت�ل واصابة العش�رات من عناصر 
»الق�وات  أن  وأض�اف،  داع�ش«. 
األمنية فرضت كامل س�يطرتها على 
المنطق�ة، واس�تولت عل�ى اس�لحة 
تنظي�م  لعناص�ر  ومع�دات  واعت�دة 
داعش تركوها بعد هروبهم الى داخل 

مركز مدينة الرمادي«.
وسبق لقائد ش�رطة االنبار اللواء 
هادي رزي�ج، أن أعل�ن  تحرير 80% 

من منطقة التأميم بالرمادي.
على صعيد أخر, أعلن قائد عمليات 
الجزيرة اللواء عل�ي إبراهيم دبعون، 
عن إس�قاط طائرتي تجسس لتنظيم 

»داعش« ف�ي حديثة وبروان�ة، فيما 
أش�ار الى أن التنظيم يح�اول معرفة 
أماكن تواجد الق�وات األمنية في تلك 

المناطق.
وق�ال دبع�ون، إن »أح�د ضب�اط 
الف�وج األول التابع للواء 27 بالفرقة 
الس�ابعة تمكن م�ن إس�قاط طائرة 
تجس�س تابعة لتنظي�م داعش بعدما 
أطل�ق الني�ران عليه�ا ف�ي منطق�ة 
البوحياة شرق حديثة )160 كم غرب 

الرمادي(«.
وأضاف دبعون، أن »ضابطا بفوج 
ط�وارئ 14 التاب�ع لش�رطة حديث�ة 
تمكن م�ن إس�قاط طائرة تجس�س 
أخ�رى لتنظي�م داع�ش ف�ي ناحي�ة 
بروانة التابع�ة لحديثة«، الفتا الى أن 
»التنظيم ح�اول معرفة أماكن تواجد 
القوات األمنية في تل�ك المناطق من 

خالل تلك الطائرتين«.
وف�ي تط�ور أخر, كش�ف دبعون، 
ع�ن مقت�ل »امي�ر داع�ش« لمنطقة 
الكصريات بقصف للطي�ران الحربي 

العراقي غربي االنبار.
وبحس�ب دبعون, ف�ان »الطيران 
م�ع  وبالتنس�يق  العراق�ي  الحرب�ي 
اس�تخبارات الجيش تمكن من قصف 

رت�ل لمركب�ات تنظي�م داع�ش ف�ي 
منطقة المحبوبية شمال شرق ناحية 

البغدادي )90كم غرب الرمادي(«.
»القص�ف  ان  دبع�ون،  وأض�اف 
اسفر عن مقتل العشرات من عناصر 
التنظي�م بينه�م امي�ر تنظي�م داعش 
لمنطق�ة الكصري�ات ويدعى هش�ام 
الجميل�ي الملق�ب ابواي�وب، وتدمير 
عددا م�ن المركبات التابع�ة للتنظيم 

بذلك القصف«.
وتسيطر القوات األمنية والعشائر 
على ناحي�ة البغدادي وقضاء حديثة، 
فيم�ا تواصل تل�ك الق�وات عملياتها 
والق�رى  المناط�ق  بع�ض  لتحري�ر 
المحيط�ة بالناحي�ة والقض�اء م�ن 

جيوب لتنظيم »داعش«.
وقبل يومين, تمكن طيران التحالف 
الدولي وبالتنسيق مع عمليات االنبار 
من قصف ع�دد من األه�داف التابعة 
لتنظيم داع�ش في مناط�ق البوعلي 
الجاسم والبوفراج شمال الرمادي ما 
اسفر عن مقتل العشرات من عناصر 

تنظيم داعش.
وجاء القصف بعد ورود معلومات 
اس�تخبارية، وادى الى الحاق خسائر 

مادية بالتنظيم.

فشل بالتجسس على القوات األمنية في حديثة وبروانه
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»داعش« يخطط لالنتقال إلى المغرب العربي بعد الضربات القاصمة في العراق وسوريا

تترّدد معلوماٌت بش�كل واسع في سرت 
الليبي�ة ع�ن وص�ول زعي�م “داع�ش” أب�و 
بك�ر البغ�دادي، الخمي�س الماضي، بش�كل 

مفاجئ.
ولم يصدر أي إش�ارة من قبل التنظيم أو 
مناصريه عبر ش�بكات التواصل االجتماعي 
ع�ن ذل�ك، إال أن الحدي�ث ي�روج بش�دة في 
األوس�اط المحلية بس�رت بع�د ان الحظوا 
ايض�اً تزام�ن األنب�اء م�ع تش�ديد المراقبة 
وتكثي�ف الحواجز م�ن “الملثمي�ن”، وهي 
الميليش�يات المتطّرفة التباعة للتنظيم في 

ليبيا.
وقالت المص�ادر ان زعيم “داعش” الذي 
تحدثت انباء األس�بوع الماضي عن تواجده 
ف�ي تركي�ا هروب�اً م�ن الضرب�ات الجوية 
الروس�ية والفرنس�ية المكثفة على معاقل 
التنظي�م في س�وريا والعراق، ق�د لجأ فعالً 
إلى سرت التي يس�يطر فيها التنظيم بشكل 
كام�ل وبها قاع�ة “واغادوغ�و” المحّصنة 

بشكل كبير.
وأشارت إلى أنه هذه القاعدة ال يمكن ان 
تتأثر حت�ى بالقصف الج�وي لتوفرها على 

مساحة تحت األرض تسع لشاحنات.
وتأتي هذه األنباء وسط تحركات كبيرة 
لتنظيم “داعش” في سرت الليبية من خالل 
انجاز حواج�ز وخنادق رملية وتخّرج دفعة 
جدي�دة م�ن المقاتلي�ن ف�ي جيش يس�مى 
“اشبال االسالم” يضم عناصر اغلبهم فتيان 

أعمارهم بين 14 و18 سنة.
وق�ال العقي�د محمد الحج�ازي، الناطق 
باس�م الجي�ش الليبي ال�ذي يق�وده الفريق 
خليفة بلقاسم حفتر والمدعوم من حكومة 

وبرلم�ان طب�رق ف�ي ليبي�ا، “لق�د وصلت 
مجامي�ع من قيادات داعش إلى س�رت هذه 

األيام، ولكن ال يمكنني ان اؤكد لكم او انفي، 
وصول كبيرهم المدعو ابوبكر البغدادي”.

وأوضح حجازي ان “التنظيم يستعد اآلن 
للسيطرة على الحقول النفطية”، مضيفا انه 

“تلقى دعما كبيرا م�ن المقاتلين عن طريق 
تركيا والسودان ومن تونس”.

واكد حجازي ان “التنظيم يدرب عناصره 
على قيادة الطائ�رات المدنية بجهاز خاص، 
وتتوفر المدينة –حسبه- على مطار وقاعدة 

جوية عسكرية”.
“التدري�ب  ان  حج�ازي  يس�تبعد  ول�م 
بغرض التحسب لعمليات اختطاف تستهدف 
الطائ�رات يق�وم به�ا التنظي�م ف�ي الدول 
األوروبية او الج�وار للمقايضة على اطالق 
انتحاري�ة  بعملي�ات  القي�ام  او  عناص�ره، 

بواسطة الطائرات”.
وع�ن س�ؤال ح�ول الخط�وط الحمراء 
للجي�ش الليبي بع�دم قص�ف المناطق التي 
المقاتلي�ن كمط�ار  لع�ودة  تعتب�ر مرك�زا 
معتيقي�ة وميناء مصراتة، ق�ال حجازي إن 
“الجيش ليس لديه خطوط حمراء وال يتلقى 
األوام�ر اال م�ن مس�ؤوله المباش�ر الفريق 

حفتر”.
واك�د ان عناص�ر جزائري�ة تنش�ط مع 
التنظي�م بمناط�ق الجن�وب الليب�ي، بينهم 
قي�ادات كبيرة، وتقوم بتدري�ب عناصر من 
التوارق الماليين والنيجريين والليبيين، كما 
ان احد المعس�كرات للتوارق به 200 مقاتل 
ف�ي الجن�وب الليب�ي، وتحدي�داً ف�ي مدينة 
“ه�ون” التي تض�م قاعدة عس�كرية كانت 
تتبع للجيش الليبي الس�ابق في عهد العقيد 

معمر القذافي.
ومن المتوّقع أن يّفر البغدادي إلى المغرب 
العربي بعد أن أخذ “داعش” بفقد الكثير من 
مناطق نفوذه في س�وريا والعراق، السيما 
بع�د أن أخذ الطائ�رات الروس�ية والعراقية 
والس�ورّية توّجه ضربات قاصمة إلى مقار 
التنظيم وطرق إمداده ف�ي البلدين، وتزامن 
ذلك مع فق�دان “داعش” للكثير من خطوط 

تمويله التي كان النفط واآلثار أكبرها.

الـبـغـدادي فـي لـيـبـيـا
   بغداد / المستقبل العراقي

بوتني وروحاين 
عىل قائمة »تايم« 

لشخصية العام

احلوثيون يقصفون 
جتمعا للجنود 

السعوديني بعسري

   بغداد / المستقبل العراقي

“تاي�م”  مجل�ة  كش�فت 
القائمة القصيرة للمرش�حين 
للقب ش�خصية العام إذ تضم 
الرئيس�ين  م�ن  كال  القائم�ة 
بوتي�ن  فالديمي�ر  الروس�ي 

واإليراني حسن روحاني .
فق�د أدرج�ت المجلة على 
القائم�ة 8 مرش�حين، ودعت 
قراء موقعه�ا اإللكتروني إلى 
التصوي�ت لصال�ح كل منهم، 
علما ب�أن هيئة تحرير المجلة 
س�تعلن عن اختيارها النهائي 
لش�خصية العام م�ن القائمة 
األربع�اء  ي�وم  المذك�ورة 
القادم والتي تضمنت الرئيس 

االيراني حسن روحاني.
ال�ذي  بوتي�ن  وفالديمي�ر 
اعتب�رت المجل�ة أن�ه “تحدى 
المفروضة  الغربية  العقوبات 
الروس�ية  األنش�طة  بس�بب 
أوكراني�ا،  ف�ي  العس�كرية 
باإلضاف�ة إل�ى ال�دور المهم، 
نفس�ه  الوق�ت  ف�ي  لكن�ه 
الخطير، الذي لعبه في الحرب 

ضد “داعش”.

   بغداد / المستقبل العراقي

دك�ت الق�وة الصاروخي�ة 
الش�عبية  واللج�ان  للجي�ش 
للجن�ود  تجمع�اً  اليمني�ة 

للسعودي بعسير.
وأوض�ح مصدر عس�كري 
بعسير، بأن القوة الصاروخية 
الش�عبية  واللج�ان  للجي�ش 
قصف�ت تجمعاً لجن�ود العدو 
المجم�ع  ف�ي  الس�عودي 

الحكومي بالربوعة.
أن  إل�ى  المص�در  وأش�ار 
واللج�ان  الجي�ش  مدفعي�ة 
الش�عبية “اس�تهدفت نقط�ة 
تمركز للجنود السعوديين في 
موقع المسيال والعش ما أدى 
إلى س�قوط إصابات مباشرة 
في صفوف العدو ، وخس�ائر 

في آلياته وعتاده.”

اإلمارات توافق عىل إجراء طقوس »احلاخامات« يف مطار أبوظبي
   بغداد / المستقبل العراقي

فيدي�و  48 ش�ريط  ب�ث موق�ع ع�رب 
لحاخ�ام اس�رائيلي قي�ل إنه يحي مناس�ك 
“عيد الحان�وكا” في مطار أبو ظبي، وظهر 
الحاخام “ش�الوم ديكش�تاين” في المطار 
وهو يشعل شمعة صغيرة ويخرج من جيب 
جاكيت�ه كتاب�اً ديني�اً ويبدأ بق�راءة فقرات 
منه، ويتم تصويره كاميرا جوال فيما تظهر 
أيقونة “س�كايب” أعلى الجوال مما يش�ير 
إل�ى أن البث مرئي ومباش�ر، ويعلق أحدهم 
باللغة العبرية ُيفهم منها عبارة “أبو ظبي” 

ويب�دأ الحاخام بع�د أن ينظر إل�ى المصور 
بأداء حركات الصالة اليهودية ممّيالً جذعه 
صعوداً ونزوالً، ويقوم الشخص الذي يعلق 
في بداية الشريط بترديد بعض العبارات مع 
الحاخام الذي بدا مبتس�ماً بع�ض األحيان، 
ثم يقوم بوضع الش�معة ب�كاس لها قاعدة 
معدني�ة ف�ي صال�ة ب�دت وكأنه�ا مطع�م 
ويح�اول الحاخام التش�ويش على التصوير 
بتغطي�ة كامي�را الجوال، ولكن�ه ال يلبث أن 

يقف أمامها بثيابه التقليدية الدينية.
وأش�ار موق�ع 48 الذي بث الش�ريط أن 
الحاخام ديكشتاين “كان عائداً من تل أبيب، 

م�روًرا بعّم�ان، ول�دى توّق�ف الطائرة في 
مطار أبو ظبي الدولي، تقّدم الحاخام بطلب 
إلدارة المط�ار به�دف إحياء مراس�م العيد، 
فم�ا كان م�ن اإلدارة إال أن ‘تفهم�ت طلبه’ 

ومّكنته من االحتفال بالعيد.
ويأت�ي االحتف�ال م�ع تأكي�د الخارجية 
اإلس�رائيلية أن ت�ل أبي�ب افتتح�ت مؤخًرا 
س�فارة له�ا ف�ي أب�و ظب�ي، ه�ي األول�ى 

إلسرائيل في دولة خليجّية.
و”حان�وكا” تعن�ي ) تدش�ين( وهوعيد 
يحتف�ل اليهود ب�ه لم�دة 8 ايام ابت�داء من 
الخامس والعش�رين من ش�هر كيس�ليف-

العب�ري- التقوي�م  األول-حس�ب  كان�ون 
ويتراوح موعده حس�ب التقوي�م الميالدي 
بي�ن األس�بوع األخي�ر م�ن ش�هر نوفمبر 

واألسبوع األخير من شهر ديسمبر.
وم�ن أه�م ع�ادات ه�ذا العي�د إش�عال 
الش�موع في الش�معدان الُثماني والمسمى 
)حانوكياه( بعد غروب الش�مس بحيث يتم 
في ليلة العيد األولى إش�عال ش�معة واحدة 
ُتض�اف إليه�ا ش�معة واح�دة كل ليلة حتى 
الليلة الثامنة التي يتم فيها إش�عال الشموع 
الثماني جميعاً وتتلى صلوات خاصة بالعيد 

خالل إشعال الشموع.

حزب اخلرض االملاين يطالب بفرض عقوبات »صارمة« عىل السعودية
   بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب رئي�س الكتل�ة البرلماني�ة لح�زب الخضر 
األلماني المعارض، أنطون هوفرايتر، الغرب بالتفكير 

في فرض عقوبات اقتصادية على السعودية.
لصحيف�ة  تصريح�ات  ف�ي  هوفرايت�ر  وق�ال 
“زاربروكر تس�ايتونغ” األلمانية “إنها ليس�ت فقط 
ديكتاتورية إسالمية، يتعرض فيها المخالفون للرأي 
بش�دة للقمع وحت�ى للقتل. الس�عودية تدع�م أيضا 
اإليديولوجي�ة اإلس�المية بأم�وال كثي�رة في جميع 

أنحاء العالم”.
وأكد هوفرايتر أنه نظرا للحاجة إلى السعودية في 

حل الن�زاع في المنطقة العربي�ة، يتعين في المقابل 
إج�راء ح�وار م�ع القي�ادة الس�عودية “حت�ى تغير 
الرياض من تصرفها”، وقال: “لكن إذا لم يحدث ذلك، 
فيتعين على الغرب التفكير بجدية في فرض عقوبات 

اقتصادية عليها”.
يذكر أن نائب المستش�ارة األلمانية أنجيال ميركل 
ووزي�ر االقتص�اد زيجم�ار جابريل، ورئي�س الكتلة 
البرلمانية للحزب االش�تراكي الديمقراطي الش�ريك 
ف�ي االئت�الف الحاكم ف�ي ألمانيا توم�اس أوبرمان، 
وجها انتقادات للس�عودية مطلع األس�بوع الجاري، 
وحذرا من دعم السعودية لمتطرفين إسالميين ماليا 

في ألمانيا أيضا.

الـحـكـومـة االيـرانـيـة الردوغـان:
مـزاعـمـك كـذب

مرشح للبيت األبيض هياجم اإلسالم
ويطالب بمنع دخول املسلمني اىل أمريكا

   بغداد / المستقبل العراقي

الحكوم�ة  باس�م  المتح�دث  فن�د 
االيراني�ة محمد باقر نوبخ�ت مزاعم 
الرئيس الترك�ي رجب طيب اردوغان، 
ال�ذي ادعى بانه وج�ه تحذيرا لنظيره 
االيراني حسن روحاني. وقال نوبخت 
ف�ي تصري�ح للصحفيي�ن كان هنالك 
اتصال هاتفي بين الرئيس�ين االيراني 
والتركي قبل عدة اش�هر مضت وبحثا 
خالله بشان مختلف القضايا. واضاف، 
ان الرئيس التركي وجه عتابا بشان ما 
ورد حوله واس�رته في اح�د المواقع 
االلكتروني�ة االيراني�ة حي�ث اوض�ح 
الرئي�س االيران�ي ب�ان ه�ذه المواقع 
تنشر حول اي شخص كان وحتى حول 
المس�ؤولين الحكوميي�ن االيرانيي�ن، 
ففي ايران تسود الديمقراطية وينبغي 
اس�تيعاب االم�ور.    واك�د المتح�دث 
باس�م الحكومة االيرانية بان الرئيس 
الموض�وع  بدراس�ة  وع�د  االيران�ي 
واض�اف، ان الحوار الهاتفي مس�جل 
التهدي�د  توجي�ه  مزاع�م  وان  تمام�ا 
والتحذي�ر للرئي�س االيران�ي مح�ض 
ك�ذب. واش�ار نوبخ�ت، ال�ى ان وزير 

الخارجي�ة االيران�ي كان ق�د ذّكر من 
قبل ايضا مسؤولين من دول اقوى من 
تركيا بانهم ال يمكنهم تهديد اي ايراني، 
واالن ي�درك اولئ�ك بانه�م ال يمكنهم 
التحدث بلغة التهديد مع ايران. ونصح 
المتح�دث باس�م الحكوم�ة االيرانية 
مستشاري اردوغان بتوخي الدقة في 
تقديم استش�اراتهم ل�ه واضاف، على 
اي حال ف�ان تركيا االن ف�ي مواجهة 
مع العراق وس�وريا وروس�يا وتعاني 
من مشاكل معها وتريد االن بمواقفها 
ه�ذه اضافة اي�ران الى مش�اكلها تلك 
حيث اعتقد بانه ينبغي على مستشاري 
الرئيس التركي توخي المزيد من الدقة 
في هذا المجال، النهم بمواقفهم هذه 
انم�ا يعمل�ون عل�ى زيادة مش�اكلهم 
فقط. وفي الشان النووي قال نوبخت 
 ”PMD“ ان�ه من المقرر حس�م مل�ف
في 15 ديس�مبر الج�اري باالغالق او 
ع�دم االغ�الق، وفي حال ع�دم اغالق 
المل�ف فاننا بن�اء عل�ى الموقف الذي 
ح�دده قائد الثورة االس�المية س�وف 
لن ننفذ االتفاق الن�ووي. واضاف، ان 
تقري�ر المدير الع�ام للوكال�ة الدولية 
للطاقة الذرية اثبت س�لمية االنش�طة 

النووية االيرانية، ولكن التقرير اش�ار 
ال�ى ان ايران اجرت قب�ل اعوام بعيدة 
دراس�ات ح�ول اجراءات غير س�لمية 
حي�ث ينبغي ان نرى ما هي المس�افة 
التي تفصل هذا الموضوع عن االجراء 
العمالن�ي، ونؤك�د بان ه�ذه القضية 
مختلفة عن نتيجة س�لمية انش�طتنا. 
واعرب نوبخت ع�ن امله باغالق ملف 
وق�د  الح�كام  ف�ي مجل�س   ”PMD“
اعلنت دول “1+5” ايضا موقفها حول 
ه�ذا الموضوع. وقال، انه لو تم اغالق 
ملف “PMD” سننفذ سلسلة اجراءاتنا 
في اطار االتفاق النووي وفي سياقها 
س�يجري الغ�اء الحظ�ر. وف�ي جانب 
اخر من تصريحات�ه اوضح بان زيارة 
الرئيس االيراني الى اوروبا لم تحس�م 
بعد واضاف، ان محادثات جيدة جرت 
خ�الل زي�ارات الوف�ود االجنبي�ة الى 
طه�ران وبطبيع�ة الحال ف�ان توقيع 
جميع العق�ود مرتبط برف�ع الحظر. 
كما اعلن بان الحكومة ستقدم لمجلس 
الشورى االسالمي في غضون اسابيع 
الئح�ة ميزانية العام الق�ادم )يبدأ في 
21 اذا/مارس 2016( وبرنامج الخطة 

التنموية الخمسية السادسة.

   بغداد / المستقبل العراقي

الرئاس�ي  المرش�ح  طال�ب 
الجمه�وري المحتمل دونال�د ترامب 
بف�رض حظر على دخول المس�لمين 
إلى الواليات المتح�دة في الرد األكثر 
إث�ارة حتى االن من مرش�ح رئاس�ي 
على إط�الق زوجي�ن مس�لمين النار 
األس�بوع الماض�ي ف�ي ح�ادث قال 
مكتب التحقيق�ات االتحادي إنه كان 

له داوفع متطرفة.
وقال ترامب أمام حشد في ساوث 
كاروالين�ا “ليس لدين�ا خيار” محذرا 
من هجم�ات على غ�رار هجمات 11 
س�بتمبر إذا ل�م يت�م اتخ�اذ إجراءات 

صارمة.
واجتذب تصريح ترامب “عن منع 
هج�رة المس�لمين” انتق�ادات حادة 
من بعض منافس�يه الس�اعين للفوز 
بترشح الحزب الجمهوري النتخابات 
الرئاس�ة في 2016 وجميعهم يبحث 

عن سبل إلبعاده عن الصدارة.
وقط�ب  الملياردي�ر  وطال�ب 
الواق�ع  العق�ارات ونج�م تلفزي�ون 
س�ابقا والذي غالبا ما يس�تخدم لغة 

عرقي�ة بالمن�ع الكام�ل للمس�لمين 
من دخ�ول الواليات المتح�دة إلى أن 
يتخ�ذ الكونجرس اجراء بش�أن هذه 

المسألة.
وق�ال ترامب “إل�ى أن نتمكن من 
تحديد وفهم هذه المش�كلة والتهديد 
الخطي�ر ال�ذي تفرض�ه ف�إن بالدن�ا 
ال يمك�ن أن تك�ون ضحي�ة هجمات 
مرعبة من أشخاص يؤمنون بالقتال 
فقط وليس لديه�م أي قدر من العقل 

أو االحترام للحياة البشرية”.
ليفاندوفس�كي  ك�وري  وس�ئل 
مدير حملة ترامب في رس�الة بالبريد 
اإلغ�الق  كان  إذا  عم�ا  اإللكترون�ي 
س�ينطبق بش�كل محدد على الهجرة 
أو بشكل موسع على تأشيرات دخول 
والمس�افرين  والس�ائحين  الط�الب 
اآلخرين الى الواليات المتحدة فاجاب 

قائال “كل شخص”.
وفي ماون�ت بليزنت في س�اوث 
كاروالين�ا قال ترامب أمام حش�د إن 
المس�اجد في الواليات المتحدة يجب 
أيض�ا اخضاعه�ا للتمحي�ص. وق�ال 

“علينا أن نرى ماذا يحدث”.
وذه�ب ترام�ب بعيدا ع�ن أي من 

اآلخري�ن  الجمهوريي�ن  المرش�حين 
الذي�ن طالب�وا بتعليق خط�ة الرئيس 
ب�اراك أوباما لجل�ب قراب�ة 10 آالف 
الج�ئ س�وري يف�رون م�ن الح�رب 
وم�ن  بلده�م  ف�ي  الدائ�رة  األهلي�ة 
الوالي�ات  إل�ى  داع�ش  تكفيري�ي 
المتحدة.وتأتي تصريحات ترامب بعد 
المذبحة التي وقعت األسبوع الماضي 
في سان برناردينو بكاليفورنيا وقام 
بها زوج�ان مس�لمان.  وكان الزوج 
س�يد رض�وان ف�اروق ق�د ول�د ف�ي 
الواليات المتحدة. أما الزوجة تشفين 
مالك فولدت في باكس�تان ثم انتقلت 
إل�ى الوالي�ات المتح�دة قادم�ة م�ن 
الس�عودية.  وقال مكتب التحقيقات 
االثني�ن  ان  االثني�ن  االتح�ادي ي�وم 
كان�ا تكفيريي�ن. وكتبت المرش�حة 
المحتمل�ة  الديمقراطي�ة  الرئاس�ية 
هي�الري كلينت�ون ف�ي تغري�دة على 
تويت�ر ان فك�رة ترامب “مس�تهجنة 
ومتحامل�ة ومثيرة للش�قاق”. وقال 
نهاد ع�وض المدير التنفيذي لمجلس 
العالقات األمريكية اإلس�المية “هذا 
تصريح ش�ائن من شخص يرغب في 

تولي أعلى منصب في هذا البلد.

خطط قمعية جديدة 
للسعودية: »منع« نرش صور 

املرشحات لالنتخابات
   بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية في السعودية 
على الحفاظ على مس�اواة الناخبين من الجنس�ين في 
حمالته�م لالنتخاب�ات ف�ي الدوائ�ر المحلي�ة، المقرر 
إجراؤه�ا قريب�اً في الب�الد، وتعد ه�ذه الم�رة األولى، 
التي يسمح فيها للنس�اء السعوديات بترشيح أنفسهن 
لالنتخاب�ات البلدي�ة.إال أن مص�دراً مطلعاً ف�ي الوزارة 
كش�ف أنه لن يس�مح للمرش�حات بنش�ر صورهن في 
الحمالت االنتخابية.وأش�ار المصدر إلى أن نشر الصور 
الدعائية سيقتصر على المرشحين الرجال فقط، مبرراً 
ه�ذا األم�ر ب�“مراع�اة ع�ادات المجتمع الس�عودي“، 
مستبعداً، في الوقت ذاته، أن يسمح للمرشحات بإظهار 

صورهن أثناء الحملة الدعائية.
وقال�ت وزارة الش�ئون البلدية والقروي�ة، في بيان 
“إن�ه تم وض�ع الترتيب�ات واإلج�راءات والضوابط في 
ش�كل ينطبق مع األحكام الش�رعية، ويراعي المعايير 
والقواعد الدولية لالنتخابات، التي تؤكد المس�اواة بين 
المش�اركين كافة في العملية االنتخابية، س�واء أكانوا 

رجاالً أم نساء، من دون تمييز“.
وس�يراعى في ه�ذه االنتخاب�ات الفصل الت�ام بين 
الجنسين في كافة المراحل، ولهذا األمر سيتم تخصيص 

مراكز انتخابية للنساء فقط.

www.almustakbalpaper.net
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اعالنات5   العدد )1102(  االربعاء  9 كانون االول 2015

يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصات أدناه التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف 
الجدول أدناه( والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية  واالطالع عىل املستمسكات 
املطلوبتة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة 
) www.kimadia.iq( واملوقتع الختاص بالتوزارة )www.moh.gov.iq( علمتا ان 
ثمن مستتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( ستتون الف 
وخمستمائة دينار غري قابتل للرد واملناقصات التي مبلغهتا اكثر من مليون $ هو 
)121,000( مائة وواحد وعرشين  الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرستو 

عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم
وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق 
املبلتغ من املرصف اال بكاتب متن الرشكة يؤيد انتفاء الحاجتة او صك مصدق او 
كفالة مرصفية ضامنة  او سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما 

ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن        
   )CIP(  او حستب الترشوط وان الرشكتة غتري ملزمتة بقبتول اوطتأ العطاءات 
وعىل من سرستو عليته املناقصتة رضورة تقديتم التامينات القانونيتة )كفالة 
حستن االداء(  البالغتة 5% متن قيمة االحالة عىل شتكل خطاب ضمتان او كفالة 
مرصفية او مستتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع 
يمكنكتم زيارة موقع الرشكتة او الوزارة املذكورين انفا علمتا ان املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 

2015/11/23
   مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رستمية يكون اليوم التايل للدوام 
الرستمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد 

فتح العطاء.

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

اعالن رقم 102 لسنة 2015 اعادة نرش
تعلتن مديريتة الزراعة يف محافظة بغتداد الرصافتة / لجنة تاجتري االرايض الزراعية 
باملزايدة العلنية عن اعادة نرش  اعالن تاجري املستاحة املبينة اوصافها  ادناه يف قضاء 
املدائتن  ناحيتة الوحدة  مزايتدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار امتوال الدولة رقم 21 
لستنة 2013 والقانون 35 لستنة 1983    والقرار 44   لستنة 1997   يف اليوم الخامس 
عترش اعتبتارا  من اليوم التتايل  لنرش االعتالن يف الصحيفة او يوم العمتل الذي يليه يف 
حتال مصادفتة املوعد عطلتة  وذلك لعدم وجتود مزايدين يف االعالن عنهتا للمرة االوىل  
وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة النهروان ، وللتفاصيل 
مراجعتة مقتر مديريتنا الكائن قرب ستاحة الفردوس  لالطالع عتىل الرشوط وتقديم 
املستمستكات املطلوبة ودفتع التامينات القانونية البالغة 20% متن القيمة التقديرية 
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن واتلمصاريف 

الواردة بالقانون اعاله.

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 96 لسنة 2015
تعلتن مديريتة الزراعتة يف محافظتة بغداد الكترخ / لجنة تاجتري االرايض 
الزراعية باملزايدة العلنية عن  اعالن  تاجري املستاحة املبينة اوصافها  ادناه  
ضمن الحدود االدارية لقضاء املحمودية ت مديرية ناحية الرشتيد   باملزايدة 
العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والقانون 
35 لسنة 1983    والقرار 44   لسنة 1997   يف اليوم الثالثني    من اليوم التايل  
لنترش االعالن يف الصحيفتة او يوم العمل الذي يليه يف حتال مصادفة املوعد 
عطلة  وستتكون املزايدة يف الستاعة العارشة صباحا يف مقر شتعبة زراعة 
الرشتيد ، وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطتالع عىل الرشوط وتقديم 
املستمستكات املطلوبة ودفع التامينات القانونيتة البالغة 20% من القيمة 
التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش 

االعالن.

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/ الكرخ

اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2015/17
)جتهيز اسالك وابراج نقل حقل االحدب ـ واسط 132ك.ف(

تعلن وزارة الكهرباء  املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى وضمن اعمال للغري ضمن امليزانية 
التشغيلية عن اعالن املناقصة املحلية ملواد استريادية  والخاصة )بتجهيز اسالك وابراج نقل حقل االحدب ت واسط 
132ك.ف ( وبكلفة تخمينية مقدارها )1,500,694,470( مليار وخمستمائة  مليون وستتمائة واربعة  وتسعون 

الف واربعمائة وسبعون دينار عراقي ومن احد املنايشء التالية)تركي ,ايراني (
فعتىل الراغبني من الرشكات املستجلة  رستميا ومن ذوي االختصتاص تقديم عطاءاتهتم وبعرضني فني وتجاري 
للمناقصتة املذكورة اعاله  والتي يمكن الحصول  عىل جداول الكميات واملخططات والرشوط من قستم الشتؤون 
التجارية يف مقر املديرية  الكائن يف بغداد منطقة الوزيرية شارع صفي الدين الحيل محلة )309( زقاق )14( رقم 
القطعتة 482/3 لقتاء مبلغ قتدره )200,000( مئتان الف دينتار عراقي غري قابل للرد يستلم اىل امانة الصندوق 
عتىل ان ترفق مع العطاء كافة الوثائق املطلوبة يف رشوط املناقصة وبضمنها خطاب الضمان )التامينات االولية ( 

البالغة )2%(  من الكلفة التخمينية .
وتوضتع جميعهتا داخل ظرف مغلق ومختتوم ومؤرش عليه  رقتم املناقصة وموعد الغلق واستم وعنوان الرشكة 
ويوضتع يف صنتدوق املناقصات علما  ا ن اخر موعد لغلق املناقصة الستاعة )12:00( ظهترا ليوم )االحد( املوافق 
2016/1/3 واذا صادف اليوم املحدد للغلق عطلة رستمية يكون موعد الغلق يف نفس الوقت املحدد من اليوم الذي 

يليه .
وستيهمل كل عطاء غري مستتويف للرشوط املطلوبتة او يرد بعد تاريخ ووقت غلق املناقصتة واملديرية  غري ملزمة  
بقبول اوطأ العطاءات وستيتحمل من ترستو عليه  املناقصة اجور نرش االعالن ولالستفستار يمكن االتصال عىل 

الربيد االلكروني للمديرية :
)middle_trans_mission@yahoo.com(    او

املدير العامة وكالة

تعلن  يف مديرية بلديات كربالء املقدستة/ لجنة البيع وااليجار  عن بيع العقارات الستكنية املدرجة ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحر يف املزايدة العلنية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لستنة 2013 ويلتزم املشتري بدفع بدل بيع دفعة واحدة  خالل )30( ثالثون  يوما  من تاريخ االحالة القطعية ويمكن تستديد بدل 

البيع مقسطا كاالتي :
1 ت نصف بدل البيع وكامل املصاريف خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ االحالة القطعية وفقا للموافقات االصولية املشار اليها يف الفقرة )2(.

2 ت بقية بدل البيع  باقستاط ال تتجاوز )5( خمستة اقستاط وال يمتد اجل اخر قسط اىل اكثر من )3( ثالث سنوات من التاريخ املحدد يف الفقرة )1( اعاله ويكون بناءا 
عىل طلب وموافقة الوزير او من يخوله خالل )30( ثالثون يوم من تاريخ االحالة القطعية  استنادا للمادة )17( ثانيا من القانون اعاله 

فعىل الراغبني باالشتراك الحضور يف ديوان مديرية بلدية الحر يف الستاعة العارشة صباحا بعد مرور )15( خمستة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستتصحبني 
معهم وصل التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية ونستخة من هوية االحوال املدنية واقرار خطي بعدم امتالك املشترك يف املزايدة هو وزوجته واوالده  
القارصين بقطة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات  التعاونية وتاييد استمرارية بالخدمة بتاريخ حديث بالنسبة للموظفني ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور 

النرش واالعالن واملصاريف االخرى .

وزارة الصحة
الرشكة العامة لتسويق األدوية 

إعـالنواملستلزمات الطبية

املدير العام

القيمة التقديرية رقمابيعالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

عرصة سكنية /حي العسكري الطاقة قطاع 1
  16

21/16026/1 حيدرية /غير 
)150000(  مائة وخمسون الف دينار للمتر بيع200م2ركنية

المربع الواحد لالرض

عرصة سكنية / حي العسكري الطاقة 2
قطاع16

21/16484/1 حيدرية /غير 
 )150000(  مائة وخمسون الف دينار للمتر بيع200م2ركنية

المربع الواحد لالرض

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار السنوي 
المقدر للدونم الواحد دينار 

عراقي

26/ مظهرية 9/3
دار سكن   زراعية9الشاوي

12500 دينار  ومغروسات متفرقة  

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
  المشيدات والمغروساتالمواصفاتبالدونم

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد

مستصلحة 45/23/50/حميضة2/6226
كليا

دار سكن170م2 من 
البلوك ودار ثانية بمساحة 
80م2 حضيرة بمساحة 
18 م2 فسائل نخيل عدد 

25 فسيلة

13000 دينار  

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية

املنطقة الوسطى

)38_dg@moelc.gov.iq(

العدد/ب/144
التاريخ: 7 / 12 / 2015

وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعـالنجلنة البيع واالجيار

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

 مدير بلديات كربالء املقدسة



 

   بغداد/المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س محافظة بغ�داد، 
أمس الثالثاء، على مقاطعة المنتجات 

التركي�ة، او عق�د اي اتف�اق م�ع اي 
شركة تركية.

وق�ال عض�و مجل�س المحافظ�ة 
س�عد المطلب�ي ان “المجل�س صوت 

اليوم على مقاطعة المنتجات التركية 
بكافة اش�كالها”.وأضاف المطلبي ان 
“المجلس وجه ايضا الذراع التنفيذي 
للمجل�س بمنع عق�د اي اتفاق مع اي 

ش�ركة تركية”.يذكر ان العبادي فند، 
ام�س االول االثني�ن ) 7 كانون االول 
2015(، الروايات الت�ي قدمتها تركيا 
بش�أن “توغل” القوة العس�كرية الى 

اط�راف محافظة نين�وى، فيما توعد 
بأن�ه لم تب�ق س�وى 24 س�اعة على 
المهل�ة الت�ي منحه�ا مجل�س األمن 

الوطني النسحاب الجنود االتراك.

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلنت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلمي، امس الثالثاء، 
ع�ن تمديد التقدي�م للتعليم الحكومي الصباح�ي الخاص لغاية 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم غداً الخميس.وقال الناطق الرسمي 
للوزارة الدكتور حيدر العبودي، إنه “بإمكان الطلبة المتقدمين 
تعدي�ل خياراتهم ع�ن طريق إع�ادة الترتي�ب أو اإلضافة خالل 
الس�قف الزمني للتمديد”.وأوض�ح العب�ودي، أن “على الطلبة 
الذين س�يقومون بإضاف�ة خيارات جدي�دة مراجعة الجامعات 
لغرض التفعيل”.وكان�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
قد أطلقت يوم في ال�)23 من تشرين الثاني 2015( عبر البوابة 
االلكترونية لدائرة الدراس�ات والتخطيط والمتابعة، االستمارة 
االلكتروني�ة للتعلي�م الحكومي الصباحي الخ�اص ، في جميع 

التخصصات في الكليات والمعاهد.

التعليم متدد التقديم للتعليم 
احلكومي الصباحي اخلاص اجلمعيات الفالحية: نغطي 80 باملئة من االستهالك املحيل بالعسل

جملس حمافظة بغداد يصوت عىل مقاطعة املنتجات الرتكية

انطالق معرض الرعاية الصحية الثاين بمشاركة »6« دول و »42« رشكة عاملية
    بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت ف�ي بغ�داد فعالي�ات مع�رض الرعاية 
الصحية الثاني تحت ش�عار ف�رص لالعمال وصحة 
االجي�ال برعاي�ة وزيرة الصحة عديلة حمود حس�ن 
وبمش�اركة 42 ش�ركة ممثل�ة ع�ن 6 دول الع�راق 
والماني�ا وامريكا ولبنان واي�ران وتركيا على ارض 
مع�رض بغ�داد الدول�ي    .وقال وكي�ل وزير الصحة 
ح�ازم الجميل�ي، خ�الل مؤتمر صحفي عق�ده على 
ارض مع�رض بغ�داد الدول�ي، ان ه�دف اقام�ة هذا 
المعرض هو تحدي واضح لالرهاب ومواكبة التطور 
الحاصل ف�ي المج�االت الصحي�ة العالمي�ة ودعوة 

كبريات الش�ركات المتخصصة ف�ي مجاالت الصحة 
بهدف االستثمار وتبادل الخبرات والمهارات التقنية 
ف�ي مج�ال الصح�ة العام�ة باالضافة الى تش�جيع 
الشراكة مع القطاع الخاص ودعوة جميع الشركات 
الوطني�ة والعالمي�ة للمس�اهمة ف�ي فعالي�ات هذا 
المعرض الحي�وي .واضاف بان المع�ارض الصحية 
لع�رض  الصح�ة  وزارة  اس�تراتيجات  اح�دى  ه�ي 
الخدمات الصحية واتاحة الفرصة للشركات التي لها 
عالق�ة بالقطاع الصحي كذلك زي�ادة فرص االعمال 
والوص�ول الى احدث التط�ورات الحاصلة في الطب 
والجوانب الصحية واس�تقطاب العاملين في المجال 
الصح�ي ويعتب�ر المعرض مكس�ب من اج�ل تبادل 

الخبرات بين الدول المش�اركة والتقنيات المتطورة 
رغم الظروف الصعبة التي يم�ر بها البلد.من جهته، 
اكد جاس�م العامري، مدير عام المعارض والخدمات 
التجاري�ة العراقي�ة في وزارة التج�ارة، ان المعرض 
يع�د خط�وة مهمة في مجال اس�تقطاب الش�ركات 
العالمي�ة المجه�زة الجهزة الرعاي�ة الصحية فضال 
عن كون المعرض مس�اهمة جادة من وزارة الصحة 
لعرض اجهزة ومعدات حديثة بغية التعامل معها في 
المؤسس�ات الصحي�ة العراقية لخل�ق رعاية صحية 
مميزة للمواطن العراقي .وأشاد العامري بالمشاركة 
العالمي�ة في هذا المعرض ال�ذي يعد الخطوة االولى 
في مجال اس�تقطاب كبريات الشركات العالمية في 

مجاالت علمية وصناعية وتكنولوجية  وضمن خطة 
ادارة معرض بغداد الدولي .وش�هدت فعاليات اليوم 
االول للمعرض افتتاح اجنحة المعرض وقدمت الدول 
والش�ركات المش�اركة عروضا لالجه�زة والمعدات 
الطبي�ة والصحي�ة والت�ي تمث�ل اخ�ر الصناع�ات 
العالمي�ة في مجال رعاية الصح�ة العامة فضال عن 
نتاجاتها الصناعية التي تهدف من خاللها الحوار مع 
المؤسس�ات العراقية والقط�اع الخاص بغية توقيع 
عقود لتوريد هذه االجهزة ال�ى العراق وفق الحاجة 
الماس�ة لها .وعلى هامش ا لي�وم االول اقيم مؤتمر 
صحفي حضره وكيل وزي�ر الصحة الذي القى كلمة 

بالنيابة عن وزيرة الصحة عديلة حمود حسن.
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الزراعة تستورد 165 بقرة 
هولشتاين حلساب القطاع اخلاص

صحة الكرخ تغلق عددًا
من حمالت الضامد يف بغداد

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، عن اس�تيراد 165 بقرة 
صنف هولش�تاين لحس�اب القطاع الخ�اص، موضحة أن هذه 
األبق�ار تع�د وفيرة بإنت�اج الحليب ومالئمة للعي�ش في البيئة 

العراقية.
وقال�ت ال�وزارة في بي�ان صحفي، “وصل�ت 165 بقرة من 
ن�وع هولش�تاين اباكير حوامل إلى مطار بغ�داد الدولي بعد أن 
تم شحنها عن طريق الجو من قبل جمهورية ألمانية االتحادية، 
لحساب القطاع الخاص حصول الموافقات األصولية وإجازتها 
م�ن قب�ل وزارة الزراعة”، موضح�ا أن “األبقار وفي�رة بإنتاج 

الحليب، ويمكنها العيش في البيئة العراقية”.
وأضاف�ت ال�وزارة، أن “ه�ذه األبق�ار ت�م اس�تيرادها وفق 
إستراتيجية الوزارة بخصوص تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع 
القط�اع الخاص على إقامة مش�اريع من ه�ذا النوع، من خالل 
الدعم والقروض الممنوحة بدون فوائد، والتس�هيالت األخرى 
التي تمنحها الوزارة بغية إنش�اء المزيد من مش�اريع محطات 

األبقار المدرة للحليب”. 
يذك�ر أن وزارة الزراع�ة مهتم�ة باس�تيراد ه�ذا النوع من 
األبقار، وكذلك تولي أهمية بالغة ببرنامج التلقيح االصطناعي 
لتحسين سالالت األبقار وإكثارها التي تقل أعدادها بفعل الذبح 

العشوائي.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة بغ�داد/ الكرخ ع�ن تنفيذها زيارة 
تنفيذي�ة لمنطق�ة ح�ي العامل في بغ�داد لغل�ق عدد من 

محالت الضماد.
وقال المتحدث الرسمي بأس�م الدائرة احمد الحيدري، 
ان”فريق عمل تفتيش�ي من ش�عبة المؤسس�ات الصحية 
غير الحكومية من قسم التفتيش والشكاوي بالدائرة قام 
بزي�ارة تنفيذي�ة إلى منطق�ة حي العامل ف�ي بغداد حيث 
ش�ملت الزيارة غلق محالت ضم�اد عدد 4 حيث تم خاللها 
غل�ق 3 مح�الت لعدم تجدي�د أصحابه�ا إجازة ممارس�ة 
المهنة م�ن دائرة صحة الكرخ والتي يتم منحها لمدة عام 
كامل حيث أنهم تجاوزا المدة المقررة، لذلك واليتم الفتح 
إال بع�د مراجعته�م للدائرة/ قس�م التفتيش والش�كاوي 
لغ�رض تجدي�د األجازة ومح�ل أخر تم غلق�ه غلق نهائي 
لعدم حصوله على الموافق�ات األصولية من الدائرة لفتح 

المحل”.
وأش�ار إل�ى أن الف�رق التفتيش�ية في الدائ�رة تواصل 

عملها التفتيشي وفي مناطق عدة من بغداد.

     بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة المقترضين ضمن 
برامج االقراض للوجبات من 12-1 المنشورة اسماؤهم لمراجعة 
فروع مصرف الرافدين حسب ارقام الصكوك المعلنة على الموقع 
االلكتروني للوزارة.وقال المتحدث باس�م وزارة العمل عمار منعم 
في بيان صحفي، ان “األس�ماء المعلنة تش�مل المقترضين ضمن 
برنام�ج صندوق االقراض التي تتضمن )دعم المش�اريع الصغيرة 
الم�درة للدخ�ل ، والخدمات الصناعية(”، مش�يرا إلى أن “أس�ماء 
المقترضين اعلنت حسب فروع مصرف الرافدين وارقام الصكوك 
عل�ى الموقع االلكتروني للوزارة للوجب�ات كافة”.وبين منعم، ان 
“الوجبة الجديدة ش�ملت )130( مقترضا ضم�ن برنامج صندوق 
دعم المشاريع الصغيرة والخدمات الصناعية “، مبينا ان “الوزارة 
حددت أربعة فروع لمصرف الرافدين وهي )الخلفاء ، والمستنصر 
، وش�ارع المحيط ، والقدس( لتوزيع الدفعتين االولى والثانية من 
القروض للمعلنة اس�ماؤهم عل�ى الموقع االلكترون�ي للوزارة”.

وأوض�ح أن “الح�د األعل�ى للقرض في صن�دوق دعم المش�اريع 
الصغيرة المدرة للدخل يصل الى 12 مليون دينار ويشمل الباحثين 
ع�ن العمل من المس�جلين في قاع�دة بيانات ال�وزارة ، فيما يصل 
الحد االعل�ى للقرض في برنام�ج الخدمات الصناعية الى عش�رة 
ماليي�ن دينار”.وبي�ن أن “مجم�وع المعامالت في قاع�دة بيانات 
الوزارة لغاي�ة 23/11/2015 ف�ي بغداد والمحافظ�ات عدا اقليم 
كردس�تان لمش�روع صندوق االقراض والخدمات الصناعية بلغت 
19 ألفا و406 معامالت منها )1447( قيد االنجاز و)16753( صدر 
لها صك و)890( صدر لها كش�ف ، فضال عن الغاء )356( معاملة 

لم تتوفر فيها شروط اإلقراض”.

العمل تشمل 130 مقرتضًا بربنامج 
صندوق دعم املشاريع

صالح الدين تستعد إلعامر مصفى بيجي لتأمني حاجتها من املشتقات النفطية
   صالح الدين/المستقبل العراقي

الدي�ن،  ص�الح  محافظ�ة  أب�دت 
اس�تعدادها الكامل للتعاون مع وزارة 
النفط إلعادة الحياة إلى مصفى بيجي 
واإلس�هام بتأمين�ه، ف�ي حي�ن أكدت 
وزارة النف�ط عزمها اعم�ار المصفى 
بعد دراس�ة الترتيبات األمنية الخاصة 

بحماية فريق العمل.
وق�ال المع�اون األمن�ي لمحاف�ظ 
صالح الدين، إبراهي�م ذياب، إن “وفداً 
رفيع المس�توى من وزارة النفط زار، 
الي�وم، المحافظ�ة لبح�ث الترتيب�ات 
األمنية الخاصة بفريق إعمار مصافي 
بيجي”.وأضاف ذياب، أن “الوفد بحث 
مع قائ�د عمليات صالح الدين، الفريق 
الرك�ن جمعة عن�اد، الترتيبات األمنية 

الخاصة بحماية فريق العمل والشركات 
المتخصصة التي ستكلف بإعادة الحياة 
إل�ى مصافي بيج�ي”، مش�يراً إلى أن 

“قائد العمليات أوعز بتشكيل مفرزتي 
فح�ص للمتفج�رات وفريق هندس�ي 
والتأك�د  األرض  لتدقي�ق  متخص�ص 

م�ن خلوه�ا من العب�وات الناس�فة”.
من جهته, ق�ال مدير هيئة الطاقة في 
مصف�ى بيج�ي، عل�ي الصميدعي، إن 
“المحافظ�ة أبدت اس�تعدادها الكامل 
للتعاون مع فريق عمل وزارة النفط”، 
ع�اداً أن “إعادة الحي�اة لمصفى بيجي 
مرتبط�ة بالضمان�ات األمنية”.ونفى 
الصميدع�ي، “الش�ائعات الت�ي ذكرت 
ع�دم نية وزارة النف�ط إعمار مصافي 
بيجي”، مؤكداً أن “وزارة النفط تنظر 
للمصفى كحلق�ة اقتصادية وإنتاجية 
مهم�ة، الع�راق بأم�س الحاج�ة لها، 
وأن إع�ادة الحي�اة له جزء م�ن الوفاء 
لدماء الشهداء الذين ضحوا لتحريره”.

ب�دوره ق�ال مع�اون مدي�ر التصاريح 
األمني�ة ب�وزارة النفط، محمد ش�بر، 
العم�ل  بإع�ادة  ج�ادة  “ال�وزارة  إن 

بمصف�ى بيجي بعد دراس�ة الترتيبات 
األمني�ة الخاصة بحماي�ة فريق العمل 
الذي يتك�ون م�ن مئ�ات المختصين، 
والش�ركات المحلية واألجنبية”، الفتاً 
إلى أن “ال�وزارة عازمة على ذلك حتى 
إن اقتص�ر األم�ر عل�ى مرحل�ة أول�ى 
تتضمن تش�غيل مصفى ص�الح الدين 
واح�د، الذي تق�در أض�راره بنحو 15 
بالمئ�ة، لس�د حاج�ة المحافظ�ة من 
المش�تقات النفطية”.يذكر أن القوات 
المش�تركة، تمكت م�ن تحرير بيجي، 
االس�تراتيجي،  النفط�ي  ومصفاه�ا 
ضم�ن عملي�ات )لبي�ك يا رس�ول الله 
الثانية(، الت�ي انطلقت في )ال�14 من 
تش�رين األول 2015(، لتحرير مناطق 
ش�مالي صالح الدين،)170 كم ش�مال 

العاصمة بغداد(.

اهلجرة توزع أكثر من »20« ألف حصة إغاثية
للنازحني

   بغداد/المستقبل العراقي

والمهجري�ن  الهج�رة  وزارة  وزع�ت 
المنظم�ات  م�ع  والتنس�يق  بالتع�اون 
الدولي�ة والمحلي�ة )20,796( ألف حصة 
م�ن المس�اعدات اإلغاثي�ة للنازحين في 
المخيمات والمجمعات السكنية في بغداد 

قاطع الكرخ.
وقال مدير قسم المحافظات المركزية 
في دائرة ش�ؤون الفروع محمد مشجن، 
إن ” ال�وزارة قدم�ت مس�اعدات اغاثي�ة 
لفئات عنايتها من النازحين بالتعاون مع 
المنظمات الدولية والمحلية شمل التوزيع 

مخيم التكية الكس�نزانية بواقع )1,219( 
ألف مدف�أة نفطية و)1,000( ألف بطانية 
ومثلها وس�ادة وافرشة وسالت غذائية ، 
كما وزعت الوزارة ف�ي منطقة اللطيفية 
)2,000( بطانية ومثلها وس�ادة وافرشة 
و)1,000( ألف س�لة غذائية ومثلها طباخ 
غ�ازي و)500( خ�زان لحف�ظ الماء فيما 
وزعت في مخيم خلف الحلبوص بمنطقة 
بزيبز )400( خيمة ومثلها من الوسادات 
والبطانيات واالفرش�ة”.وأضاف مشجن، 
أنه ” ت�م توزي�ع )1,750( ألف حصة من 
المساعدات االغاثية في مخيم البو عيسى 
تضمنت سلة غذائية وبطانيات ووسادات 

وافرش�ة، وفي مجمع عويريج الس�كني 
وزع�ت في�ه )1,040( ألف حص�ة اغاثية 
تضمن�ت س�تة م�واد وف�ي مخيم آس�يا 
بمنطق�ة ال�دورة وزعت ال�وزارة )875( 
حص�ة اغاثي�ة تضمن�ت أربعة م�واد، اما 
في مخيم خيمة العراق ش�مله التوزيع ب� 
)163( حصة اغاثية تضمنت أربعة مواد” 
.وبي�ن أن “التوزيع في مخيم أكرام زوبع 
بمنطقة صدر اليوس�فية ومخيم الس�الم 
والمجلس البلدي لناحية النصر والس�الم 
وفرع الوزارة ف�ي قاطع الكرخ من بغداد 
ش�مل )1,502( ألف مدفأة نفطية وزعت 

بين النازحين”.

دياىل: حققنا نجاحات
يف عالج مرض الرسطان

   ديالى/ المستقبل العراقي

أعلن الناطق اإلعالمي بأسم دائرة صحة محافظة ديالى فارس 
الع�زاوي، امس الثالث�اء، عن تحقيق نجاحات ملموس�ة في عالج 

مرض السرطان.
وقال الع�زاوي إن “صحة ديالى تمتلك ش�عبة خاصة بمعالجة 
االورام الس�رطانية داخل مستشفى بعقوبة التعليمي لديها كوادر 

طبية متمرسة وذات خبرات متراكمة ممتدة لسنين طويلة”.
واض�اف الع�زاوي ان “ش�عبة االم�راض الس�رطانية حقق�ت 
نجاح�ات ملموس�ة خ�الل الع�ام الحالي ف�ي معالج�ة الكثير من 
المرضى خاصة بعد وصول طبية حديثة ساعدت في تقييم المرض 
مبكراً، مما يسهم في معالجته بشكل يؤمن نجاح برامج العالج”.

  بغداد/المستقبل العراقي

اك�د اتح�اد الجمعي�ات الفالحية، 
امس الثالثاء، انه يغطي 80بالمئة من 
االستهالك المحلي من العسل العراقي، 
وفيم�ا طال�ب بتفعي�ل ق�رار مجلس 
الوزراء بمنع العس�ل المستورد، دعا 
الى اعفاء النساء المربيات للنحل من 

شرط االرض.
وقال رئيس االتحاد حسن نصيف 
التميمي, ان “لدى االتحاد انتاج وفير 
م�ن العس�ل العراقي وه�و يغطي ما 
االس�تهالك  م�ن  80بالمئ�ة  يق�ارب 
المحل�ي”، مبينا ان “االتحاد يس�عى 
بش�كل حثيث لمساعدة النحاليين من 

اجل زيادة االنتاج المحلي”.
“العس�ل  ان  التميم�ي  وأض�اف 
يعتبر من االهمي�ة الكبيرة لالقتصاد 
العراق�ي، اال ان هن�اك عس�ل يدخ�ل 
للعراق بش�كل غير صحيح وال يوجد 
هن�اك رقابة عليه”، معتب�را ان “ذلك 
يض�ر باالقتصاد العراق�ي على الرغم 
من قرار مجلس ال�وزراء الذي اتخذه 
بمن�ع  االصالح�ات  حزم�ة  ضم�ن 
اس�تيراد العس�ل”.  ودع�ا التميم�ي 
اج�راءات  “اتخ�اذ  ال�ى  الحكوم�ة 
لحماي�ة العس�ل المحل�ي م�ن خالل 
الدعم المس�تمر له ومنع اس�تيراد”، 
مس�تغربا م�ن “بيع العس�ل العراقي 
بث�الث دوالرات فقط ف�ي الداخل في 
حين يبلغ العس�ل في الخارج ب� 100 

دوالر للكيلو الواحد”.
م�ن جانبه، ق�ال رئي�س الجمعية 
المركزية للنحالي�ن العراقيين علوان 
عب�د ال�رزاق المياح�ي، ان “الجمعية 
بإعف�اء  ال�وزراء  مجل�س  طالب�ت 
النس�اء المربي�ات للنح�ل من ش�رط 
االرض للحصول على القروض ضمن 

المبادرة الزراعية” .
“الجمعي�ة  ان  المياح�ي  وتاب�ع 
من�ع  ق�رار  بتفعي�ل  ايض�ا  طالب�ت 
اس�تيراد العس�ل وال�ذي ت�م اتخاذه 

م�ن قبل مجلس ال�وزراء في حزيران 
من الع�ام الحال�ي 2015، كما طالبنا 
بس�لف للنحالين بقيم�ة مليون دينار 
ضمن مبادة الحكوم�ة الجديدة لدعم 

القطاع الخاص العراقي”.
وتراجعت صناعة العس�ل وتربية 
النح�ل في الس�نوات االخيرة بس�بب 
وانتش�ار  الحكوم�ي  الدع�م  غي�اب 

اآلف�ات وع�دم توفر االدوي�ة وغياب 
المختبرات الخاصة بمعالجة امراض 
النحل فض�ال عن الجفاف الذي اصاب 

العديد من االراضي .
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بقلم الحمد الكاشف

عطيل الجفال

مرت على أس�ماعي كثيرا "الدولة العميقة" وكل مرة أمر 
عليه�ا مرور الكرام, لكن مؤخ�را أخذني الفضول, للبحث 
عنه�ا عبر المواق�ع والمصادر, ولم أجد س�وى معلومات 
س�طحية, وتصريح�ات لبع�ض السياس�يين, يعترف�ون 
ويقرون بوجودها, كونها منظومة تحضى بس�رية تامة. 
تدي�ر إدارة البل�د بالخف�اء, كم�رادف للقوات المس�لحة, 
وق�ادرة عل�ى إرغام الدولة الش�رعية, بحال�ة االضطرار, 
وعلى اللسان الرئيس التركي, اردوغان الذي ابدأ امتعاضه 
منه�ا, فهي تحدد من سياس�ته المغلوط�ة, وقال مؤخرا, 
علين�ا التخفيف م�ن التحالفات العدي�دة, للدولة العميقة, 

وهذا على ما يبدو عليه االنزعاج من وجودها.
 عن�د البحث عن مفاهيم تلك الق�وى المخفية, التي تعمل 

بضمي�ر سياس�ي وطن�ي, تمث�ل دور الرقي�ب عل�ى أداء 
الحكوم�ة, ومن واجباتها حماية الديمقراطية, وتخش�ى 
اإلنفراد بالس�لطة من قبل الحاكم, وهي دولة داخل دولة, 
مجموع�ة تحالفات س�رية, م�ن قب�ل األح�زاب النافذة, 
والمناصرة للديمقراطية, والمناهضة للسياس�ة التركية, 

عناصرها رفيعة المستوى, وعقول فطنة و حذقه..
 أح�زاب كانت عامله س�ابقا أو ما زالت, في أجهزة الدولة 
الش�رعية, م�ن الق�وات المس�لحة, والمخاب�رات واألمن 
والقضاء, والمافيا التي تعمل مش�تركة, من أجل الحفاظ 

على أمن واقتصاد وإدارة الدولة..
تعم�ل ه�ذه التحالف�ات, بس�رية تام�ة بالخف�اء, تح�ت 
الكواليس, يس�تظلون تحت أجنحة الظالم, لتخطيط سير 

عملي�ة نجاح السياس�ة التركي�ة, واخذ الحيط�ة والحذر, 
كونهم يعتقدون أن الخطر محدق ال محالة..

كم�ا صرح وبين رئيس الوزراء, األس�بق"بولنت أجلو يد" 
بس�بعينات القرن لماِض�ي, ان الدولة العميق�ة, لها واقع 
حقيق�ي ومهم, ولها القدرة على توجي�ه إدارة الدولة, إن 
خرجت عن نهجها, و أيدلوجية نظم الدولة, التي تنس�جم 
مع القوميات واألحزاب, من اإلس�الميين واليس�اريين و 
الكورد, والتي يعتبرها الجميع لصالحهم. تأسيس الدولة 
العميقة: أبان تأس�يس الجمهورية التركي�ة عام)1924( 
بزم�ن )مصطفى أتاتورك( وأس�تبعد ذلك. ك�ون ما تبين 
لي, بعد البحث, أن الفكرة أقدم ويعود تاريخ جذورها إلى 
س�لطان الدولة العثمانية "س�ليم الثالث" وترك موروث..  

للحكومة التركية, لكن هذا ما جعلني أتوقف رويدا, وليس 
شك.  أوال: هل أن اردوغان حقاً ضيع ذلك اإلرث العثماني, 
عندما أخطاء بضرب العالقة الروس�ية بحماقته؟ ثانيا إال 
يعتبر التدخل بسيادة وخرق حدود العراق خطاًء آخر و يعد 
مخالفة لقان�ون مجلس األمن الدول�ي, ومخالفة لثوابت 
الش�رعية للدولة العميقة, عند اتخاذ قرار خطير مس�تبد 
ف�ردي خاطئ, يمكن جر تركي�ا وزجها بنار أتون الحرب. 
ال�م يكن للدول�ة العميق�ة, دور ب�ارز, بإزاحة وإس�قاط 
الرئيس التركي السابق, نجم الدين عام 1997 بعد انقالبه 
على الشرعية التركية, الم يجدر  بالقوى العميقة حكومة 
الظل, أن تزيح  اردوغان عن الرئاسة, كونه أخطاءه كثيرة 

باتت خطر على تركيا.

العربدة الجوية التركية التي أدت الى إس�قاط طائرة الس�وخوي 24 
الروس�ية فوق األجواء الس�ورية القريبة من تركيا، غيرت موازين 
اللعب�ة الدولي�ة، وق�ادت ال�ى تناق�ل مواق�ع الالعبين األساس�يين 
على خارطة االزمة الس�ورية بم�ا لم تكن تتمناه أنقرة، وس�لطان 
حربها المنتش�ي بنتائج االنتخابات البرلماني�ة األخيرة رجب طيب 

أردوغان.
اس�قاط الطائ�رة الروس�ية نق�ل االزمة بي�ن موس�كو وانقرة من 
فضائه�ا الصام�ت الى فض�اء معلن خل�ق تفاعالت�ه الخاصة على 
المستوى الداخلي التركي وعلى المستوى الدولي العابر للعالقة بين 

الطرفين.
داخليا، أعادت االزم�ة العالقة بين حزب العدالة والتنمية وجنراالت 
الجيش الى مربعها الساخن، فغداة رد الفعل الروسي غير المتوقع، 
ح�اول اردوغان ان يلصق الحادثة بالمؤسس�ة العس�كرية التي قال 
انها تصرفت دون قرار سياس�ي حين أس�قطت الطائرة الروس�ية، 
ليم�رر اعتذارا غير صريح للروس من جانب، ويزيد من ضغطه على 
الجنراالت المعارضين لتغيير النظام السياس�ي التركي من برلماني 
الى رئاسي وفقا لطموحات اردوغان اإلمبراطورية من جانب آخر. 
إال ان المؤسسة العسكرية قامت بتسريب معلومات لصحف مقربة 
م�ن اردوغان تفيد بأن »اس�قاط الطائ�رة جاء بناء عل�ى تعليمات 
ُمْس�َبقة وأكيدة م�ن الحكوم�ة« وأن »القيادة السياس�ية هي التي 
تتحّمل النتائج«. وفقا لما نشرته صحيفة الحياة اللندنية في تقرير 

لمراسلها من أنقرة.
صحيح ان الجنراالت ال يتمكنون خالل الزمن المنظور من استعادة 
الدور التاريخي للمؤسس�ة العسكرية التركية في الحياة السياسية، 
لكن الصحيح أيض�ا ان أردوغان غير قادر خالل الفترة الحالية على 
إع�ادة إنتاج س�يناريو تقليم أظافر الجن�راالت كما فعل من قبل من 
خالل هجومه على القيادات العس�كرية التي اتهمها بالمؤامرة على 
النظام الديمقراطي وتخطيطها للقيام بانقالب عسكري، مما سهل 
عليه اعتقال ضباط كبار وإحالة آخرين على التقاعد، كما حصل في 
الهجمة األولى التي أطلق عليها اسم ارغنكون والثانية التي أسماها 

المطرقة الثقيلة. 
عل�ى مس�توى العالق�ات الثنائية بين موس�كو وأنق�رة، تدحرجت 
االزم�ة ف�ي تس�ارع الفت نح�و أفق مفت�وح، اعتمدت فيه روس�يا 
سياسة الباب الموارب، أي انها لم تلوح بقطيعة تامة، لكنها اتخذت 
حزم�ة إجراءات ناعمة، والس�يما االقتصادية منه�ا، أوجعت تركيا 
وأس�قطت من يدها الورقة األهم التي حاولت تمريرها دوليا، وهي 
ورق�ة المنطقة العازلة على حدودها مع س�وريا، حيث كانت تأمل 
أن تكون هذه المنطقة مس�احة حرة الس�تقبال النفط المهرب من 
قب�ل داعش، كما انها تكون منطقة آمنة لم�رور المقاتلين األجانب 
ال�ى صفوف داعش، ناهيك عن تمرير األس�لحة التي تزود تركيا بها 

التنظيم المتطرف مقابل النفط واآلثار.
بالمقاب�ل، لم يتوان الدب الروس�ي عن اس�تثمار العرب�دة التركية، 
حيث باشر على الفور بنشر منظومة صواريخ )أس400( في قاعدة 
حميميم، والتي جوبهت قبل اسقاط الطائرة الروسية برفض اميركي 
اوروبي، إضافة الى تعزيز قوته البحرية بالطراد موسكوفا الرهيب 
في الس�احل السوري، أمام صمت اميركي أوروبي يكاد أن يتبرأ من 
الحماق�ة التركية التي عبثت مع الكبار دون ان تحس�ب حس�اب رد 
الفعل الروس�ي، مكتفية بحماية البند الخامس من حلف الناتو التي 
تضمن لها وقوف الحلف معها في حال تعرضها الى عدوان دولة من 
خارج الحلف.فقد تناولت صحيفة وول س�تريت جورنال األميركية 
بعيد الحادث ونقال عن مس�ؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما، أّن 
واش�نطن قد بعثت برسالة إلى أنقرة مفادها، ان اللعبة تغيّرت، لقد 
نف�د صبرنا، والحدود تحتاج إلى إغالق ألّن ذلك يّمثل تهديدا عالميا، 

وكله يأتي من الحدود السورية واألراضي التركية. 
وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية الس�عودي عادل الجبير 
التي قال فيها، إن لدى الرئيس الس�وري بش�ار األسد خيارين إما أن 
يرحل عبر عملية سلمية أو يبعد عبر عملية عسكرية، إال ان الرياض 
ل�م تجد بدا من االنحناء أم�ام عاصفة التطورات األخيرة عبر تبنيها 
لمب�ادرة تقض�ي باجتماع ش�خصيات من المعارضة الس�ورية في 
الري�اض بهدف »توحي�د« مواقف المتنازعين قب�ل جولة قادمة من 
محادثات السالم السورية في فيينا، حيث وجهت السعودية الدعوة 
إلى 65 شخصية من المعارضة لحضور االجتماع المزمع عقده في 

الفترة الممتدة ما بين 11 و13 كانون األول الجاري.
والمبادرة السعودية تأتي استباقا لمؤتمر فيينا المقبل حول االزمة 
السورية والذي يجري التحضير له على إيقاع تغيير قواعد اللعبة في 
المناطق ووفق ارتدادات تفجيرات باريس التي تبناها تنظيم داعش 
منتصف تش�رين الثان�ي المنص�رم وراح ضحيتها عش�رات القتلى 
ومئ�ات الجرح�ى، حي�ث ان من المرج�ح أن تجد تصريح�ات وزير 
الخارجية األميركي جون كيري والتي أكد فيها، أن الحل السياس�ي 
لألزمة الس�ورية سيساهم بشكل أساس�ي في القضاء على داعش، 
مؤك�دا على أنه، في حال االتفاق على هيئة انتقالية، فإنه س�يصبح 

من الممكن توحيد جهود الجميع ضد داعش.
روس�يا س�تكون الالعب الرئيس ضم�ن قواعد اللعب�ة الجديدة في 
المنطقة، وس�وريا قد تخرج من عنق زجاجة االزمة المستمرة منذ 
ما يربو على الخمس�ة أعوام، فيما سينحسر دور تركيا والسعودية 
وقط�ر والواليات المتحدة أيض�ا بعد تهاوي قواع�د اللعبة القديمة 

التي تبين انها داعشية بامتياز.ٍ

موسكو وقواعد اللعبة 
اجلديدة

لي�س غربيا اليوم م�ا تفعله تركي�ا االردوغانية.. 
فه�ي داعم مه�م لإلره�اب العالمي, تح�ت مظلة 
حل�ف النات�و فخراب المنطق�ة, كان بفع�ل الدور 
التركي الخبيث, حي�ث فتحت مطاراتها وحدودها 
الجنوبي�ة, كي يتوافد قتل�ة ومجرمي العالم, نحو 
الع�راق وس�وريا, م�ع تهيئ�ة معس�كرات تدريب 
شواذ البشر, كي يكونوا مستعدين تماما, لعمليات 
األج�رام الالحقة, في العراق وس�وريا, وكان أخر 
قبائ�ح الحكوم�ة التركي�ة, ه�ي بدخ�ول قواتها 

العسكرية في الموصل.

التساؤالت كثيرة حول دوافع الفعل التركي, ولماذا 
االن تتحرك القوات العسكرية التركية, وهل هناك 

أسباب إقليمية للحدث؟
أوال نس�جل نقط�ة س�وداء كبي�رة بح�ق األتراك, 
حيث النفاق السياس�ي بأعلى صورة, فهي عندما 
أس�قطت طائ�رة روس�ية, تح�ت ذريع�ة دخ�ول 
األج�واء التركي�ة, تبجح�ت بانه حقه�ا في حفظ 
س�يادتها, وها هي اليوم تجت�از الحدود العراقية, 
وبمئات الجنود م�ع العدة واآلليات الضخمة, فهل 
يح�رم االعتداء عل�ى تركي�ا, ويحلل له�ا االعتداء 

على اآلخرين, هنا يتمثل لنا المثال التركيب أبش�ع 
صورة, وهو يجيز لنفس�ه, أن يك�ون معتديا على 

اآلخرين, بعناوين خادعة.
األم�ر االخر, وه�و الك�ذب التركي العلن�ي, فأوال 
صرحت تركيا بأنها نسقت مع الحكومة العراقية, 
لكن النفي العراقي, جعلها تكذب مرة أخرى, لتقول 
أنها نس�قت مع وزير الدف�اع العراقي, لكن الوزير 
فن�د الرواي�ة التركية, فع�ادت لتكذب م�ن جديد, 
لتق�ول أنها ج�اءت بناء على طلب, م�ن المنحرف 
) اثي�ل النجيفي(.واس�تمرت تركي�ا االردوغاني�ة 

بالكذب, لتعلن حجتها إلرسال قواتها, حيث أعلنت 
أنها أرسلت أفواجها, ليحمون جنودها المعدودين, 
الذين يقومون بتدريب جماعة اثيل, جيش ودبابات 
ومعدات وناقالت, لحماية مدربين! انظر لسخافة 

الحجج التي يقوم عليها تبرير حماقة تركيا.
يجب إن ننتبه جيدا, إلى إن الخطوة التركية جاءت 
بعد اإلعالن األمريكي للس�عي نحو إرس�ال قوات 
عس�كرية لمدين�ة الموصل في ش�مال العراق في 
صميم مخطط أمري�كا لتفتيت العراق لثالث دول, 
أي إن التح�رك الترك�ي محس�وب وضم�ن الخطة 

الموضوعة, حيث س�تكون الق�وة التركية, الداعم 
إلنشاء الدولة الس�نية. من جهة أخرى إن التحرك 
الترك�ي جاء لحماية أصدقائه�م للدواعش, وإنقاذ 
أخر قالعهم في العراق, بعد تحرير تكريت, ووقوع 
الرمادي بحصار كامل, من القوة الوطنية, لذا يريد 
األت�راك, حماية جهودهم من الضياع, بعد دعمهم 
الالمح�دود للدواعش, ومنذ عامين تقريبا, فتركيا 
راعي مهم لالرهاب العالمي, فهي مجتهدة جدا في 
تدريب الدواعش, وتفتح مطاراتها لهم, وتش�تري 
منهم النفط, وتبيعهم السالح, وبعد كل هذا, تدعي 

أنها ت�درب رجال اثيل, لح�رب الدواعش! لذا يجب 
فض�ح الدور القذر, الذي تق�وم بها تركيا, لتتعرى 
صورتها أمام الرأي العام, وتنكشف عوراتها إمام 
الس�ذج, من بع�ض أبن�اء الوطن, مم�ن يحلمون 
بس�جان عثماني يحكمهم, لتنام�ي عقدة النقص 
في دواخله�م, وتضخم النف�س الطائفي عندهم, 
مم�ا يجعلهم يرضون بتس�لط المج�رم العثماني, 

على العيش مع متآخين مع  األخ العراقي.
وكذل�ك لنكش�ف للعالم, بأن تركي�ا مجرد منظمة 

إرهابية, تدعم البرابرة أين ما وجدوا.

اإلرهاب الرتكي والنفاق املحيل
اسعد عبد الله عبد علي

اردوغان بال ضمري سيايس!

خّط�ت دول�ة اإلم�ارات خطوته�ا الكبيرة في 
عملي�ة التطبي�ع م�ع الكي�ان الصهيوني، عند 
موافقته�ا لفتح ممثلية للكي�ان الغاصب على 
أرضها. بينما ينش�غل اإلحتالل بتلقي طعنات 
المجاهدي�ن، تطع�ن دول�ة اإلم�ارات خاصرة 
المقاوم�ة، وه�و أمر إن ل�م يكن علني�اً؛ فأنه 
كان ملموس�اً، ُمنذ تأس�يس االتحاد، فمواقف 
اإلم�ارات كانت وال تزال؛ مبني�ة على التطبيع 
مع إس�رائيل. كانت التفس�يرات حاضرة؛ َبعد 
إع�الن "نتنياه�و" بفخ�ر عن افتت�اح ممثلية 
في ابو ظبي، فالطبق�ة الحاكمة ال زالت تحلم 
بأستغفال الشارع العربي، لهذا ذهب أكثر اهل 
التبري�ر؛ ب�أن الممثلية خاص�ة بوكالة الطاقة 

المتجددة "أيرنا"، فيما عبر صراحة "نتنياهو" 
عن ش�كره لخارجي�ة اإلحتالل، عل�ى دورهم 

بفتح ممثلية ترعى مصالحهم في اإلمارات!
الممثلي�ة لم تك�ن البداية؛ ومؤكد إنها ليس�ت 
النهاي�ة؛ فبعد طرد دولة اإلم�ارات لمئات ِمن 
اللبنانيين، بحجة اإلنتماء للمقاومة اإلسالمية، 
أصب�ح واضح�اً للعي�ان إن إس�رائيل حاضرة 
بقوة في السياس�ة اإلماراتي�ة، خصوصاً بعد 
تسريب "ويكلكس" لوثائق؛ تبين مدى العالقة 
بي�ن محمد بن زاي�د وزير خارجي�ة اإلمارات، 
و "تس�يبي ليفني" وزيرة خارجي�ة اإلحتالل 
السابقة، وهو ما نش�رته صحيفة "هآرتس" 

اإلسرائيلية عام ٢٠١٤!

أغتي�ال القيادي ف�ي المقاومة الفلس�طينية؛ 
محمود المبحوح المسؤول عن تزويد حماس 
باألس�لحة؛ ه�و األمر األخ�ر الذي يش�ير إلى 
تورط اإلمارات بمش�اريع سرية مع أسرائيل، 
وصل�ت مؤخ�راً إلى اإلس�تعانة بش�ركة )إيه 
ج�ي ت�ي( ، المتخصص�ة بأنظم�ة المراقب�ة، 
وهو م�ا يبعث الش�ك في محاولة التجس�س، 
كون األمارات قبلة للس�ياحة العربية! تحدثت 
اإلمارات كثي�راً عن قطع عالقتها بإس�رائيل؛ 
إال إن ه�ذا الحدي�ث غير صحيح بالم�رة؛ فقد 
أس�تضافت اإلمارات العبي منتخب إس�رائيل 
للتنس؛ وكذلك الس�باحة؛ وصرحت معلنة عن 
أس�تضافتها لوزير البنية التحتية األس�رائيلي 

"ع�وزي لن�داو"، ليك�ون اول وزي�ر للكي�ان 
تصرح اإلمارات بأستضافته؛ فيما يلعب عضو 
الكنيست "احمد الطيبي" المقيم في دبي؛ دور 
الوس�يط بين كيان اإلحتالل والدول الخليجية؛ 

ِعبر بوابة اإلمارات.
هذا اإلنفتاح اإلس�رائيلي على اإلمارات يقودنا 

لسؤالين:
األول: ه�ل طمع�ت إس�رائيل بوط�ن أكبر من 

)النيل _ الفرات( ؟
الثان�ي: ه�ل س�يصدق العال�م نب�وءة الس�يد 
الخامنئ�ي قبل ٢٥ عام�اً؛ بربط زوال اإلمارات 

بزوال إسرائيل؟
واقع�اً؛ إس�رائيل تح�اول أن ته�دد إي�ران من 

جنوبه�ا، مثلم�ا تهدد إيران ش�مال إس�رائيل 
بواس�طة المقاومة اللبنانية، وه�ذا ما أصبح 
ضرورة قصوى بعد األتفاق النووي إليران مع 

الدول الكبرى.
اإلمارات الت�ي ربطت مصيرها مع إس�رائيل؛ 
ال ب�د أن تنتهي مع قرب نهاية الكيان الغاصب 
الذي يدعمها، وخس�ارتها لكل الدول الرافضة 
الممانع�ة؛  مح�ور  وخصوص�ًا  لألحت�الل، 
األم�ر الذي يجع�ل نهاي�ة كليهم�ا قريبة؛ هو 
أندحار قواتهما المش�تركة في اليمن، وفساد 
خططهما في سوريا والعراق، مع تصاعد نجم 
الدول الرافضة لسياستهما؛ مما يجعلنا نتوقع 

تدمير اإلمارات اإلسرائيلية المتحدة.

اإلمارات اإلرسائيلية املتحدة
زيدون النبهاني

هن�اك اس�تقطابات اقليمية ودولي�ة واضحة بين 
محوري�ن اساس�يين وفاعلين يتمث�الن بالمحور 
)الروسي � االيراني � السوري(، الذي يقف بالضد 
م�ن الجماع�ات المس�لحة ف�ي س�وريا وبخاصة 
 � )الترك�ي  المض�اد  والمح�ور  داع�ش،  تنظي�م 
القط�ري � الس�عودي( ال�ذي يتعاط�ف ويم�ول 
ويدعم الجماعات المسلحة واالرهابية في سوريا 
وم�ن بينه�ا تنظي�م داعش، ام�ا امي�ركا واوروبا 
فلي�س لهما موق�ف واحد ولهم�ا مصالح واجندة 
خاص�ة بهم�ا تتمثل في ع�دم الحس�م ألي طرف 

من االطراف المتنازعة وابقاء نظام بش�ار االس�د 
ضعيفا واس�تمرار حالة التوتر واالس�تنزاف لدول 
المنطق�ة، اما الع�راق - وفق الحالة االس�تثنائية 
الت�ي يمر بها – ف�ان عليه ان ينظ�ر الى مصالحه 
السياسية والس�تراتيجية في بناء تحالفاته اآلنية 
والمس�تقبلية، وه�و امر لي�س بالهين ف�ي حالة 
االستنفار واالس�تقطاب الشديدة، وضرورة تبنيه 
سياسة االنفتاح والتحاور مع جميع االطراف ومد 
جسور الثقة والحوار والتفاهم مع جميع المحاور 
واعتماد دبلوماس�ية رش�يدة بما ال يمس س�يادة 

العراق والتجاوز على اراضيه والتدخل السافر في 
شؤونه الداخلية وخلق المشاحنات والبغضاء بين 
قومياته ومكوناته وأطيافه المتنوعة.من بديهيات 
السياس�ة ان�ه ال يوجد صديق دائم وع�دو دائم بل 
توج�د مصالح دائمة، وانطالق�ا من هذا االمر فان 
على العراق ان يعيد حس�اباته وفق منظور ورؤية 
براغماتي�ة تض�ع مصلح�ة البالد ف�وق المصالح 
الفئوي�ة والحزبية والمذهبية الضيق�ة، والتعامل 
بواقعي�ة مع الواق�ع االقليمي والدول�ي، فالعراق 
في وضع ال يحس�د عليه بحكم موقعه بين قوتين 

مذهبيتين متصارعتين فضال عن محاوالت هيمنة 
اقليمية ودولية لس�لب قراراته السياس�ية، اضف 
لذلك احتالل داعش لمساحات شاسعة من اراضيه 
فضال عن االزمة االقتصادية الخانقة التي يمر بها، 
كل هذه االمور مجتمعة تحتم عليه اتباع سياس�ة 
دبلوماس�ية توافقي�ة ف�ي التعاطي م�ع المواقف 
واالحداث المحلية واالقليمي�ة والدولية ومحاولة 
مس�ك العصا من الوسط، واس�تثمار هذه العالقة 
االيجابي�ة في تحري�ر اراضيه وتنش�يط اقتصاده 
واعم�ار مدن�ه التي دمرته�ا الح�روب والنزاعات 

المس�لحة طيلة العقود الماضية، ومن ش�أن هذه 
السياس�ة التوافقية أن تقلص من حجم التهديدات 
والتص�ادم وتزي�د م�ن حج�م الش�راكة االقليمية 
وهذا ما س�يجعل مخططي س�تراتيجية الش�ؤون 
الخارجية للدول أمام منحى التعاون المؤقت حيال 
الع�راق بدالً من الصراع وهو ما يحتاج اليه العراق 
آنيا لحين زوال الغمامة والتوتر السياسي االقليمي 
لتكون خي�ارات العراق المس�تقبلية مفتوحة في 

تحالفاته بما يحقق مصالحه وطموحاته.  
ان السبب االولي لالنضمام او لبناء التحالف يكمن 

ف�ي الحصول على تأثير او نفوذ اكبر، ويكون لكل 
طرف بالتحالف سياس�اته الخاص�ة، ولكن يختار 
مؤقتا أن يض�ع الخالفات جانبا لمصلحة األهداف 
المش�تركة، ولكل زمان وموقف وحالة تحالفاتها 
الخاص�ة به�ا، ولي�س هن�اك تحال�ف دائ�م بل ان 
التحالفات متغيرة بتغير االنظمة السياسية وبتغير 
المصال�ح والتهديدات التي يتعرض لها البلد، وهنا 
على الحكومة العراقية ان توحد خطابها السياسي 
الرسمي ضمن االتفاق على تحالفات معينة تخدم 

مصالح العراق اوال واخيرا.

حتالفات العراق السرتاتيجية
نجاح العلي



فاج�أت الفنان�ة نيلل�ي كري�م 
جمهورها مساء أمس بالحديث 
طليقه�ا  ع�ن  س�لبي  بش�كٍل 
الدكت�ور هاني أب�و النجا رغم 
انفصالهم�ا به�دوء قب�ل عدة 
أش�هر وإعالنه�ا للخب�ر على 
مهرجان  فاعلي�ات  هام�ش 
الدولي.  السينمائي  القاهرة 
حي�ث قالت  خ�الل حوارها 
راغ�دة  اإلعالمي�ة  م�ع 
ش�لهوب في برنامج "100 
سؤال" أنها عاشت 11 سنة 
م�ن ال�زواج بنك�د، وأنه�ا 

تحملت لفترة بسبب أوالدها، مشيرًة إلى 
أن ش�حنة النك�د التي عاش�تها هي التي 
أخرج�ت منه�ا أدوار الح�زن بمصداقيٍة 
كبي�رة للجمه�ور وجعلته�ا تنج�ح على 

الشاشة.
وأش�ارت إلى أنها كان�ت تتحمل الوضع 
على أمل تحس�نه ف�ي المس�تقبل، وهو 
ما لم يحدث مم�ا دفعها لطلب اإلنفصال 
مؤك�دة على أنها لم تهتم بقراءة ما كتبه 
طليقها عبر حسابه على "فيسبوك" بعد 
انفصالهما وال يش�غلها س�وى أطفالها 
فحسب، وتشكر الله على أنها قادرة على 

العمل ولديها اشخاص يحبونها.

ه�ذا وأك�دت نيللي أنه�ا لم تع�ش قصة 
ح�ب حقيقي�ة حت�ى اآلن، مش�يرًة إل�ى 
أنها تزوجت في س�ن 16 س�نة دون علم 
أهلها ألن والدتها الروسية كانت ترفض 
الزواج في س�ٍن مبكر، إال أنها أكدت أنها 
لم تن�دم على هذه الخط�وة ألنها أنجبت 
فيها ابنيها كريم ويوس�ف. كما كش�فت 
أنه�ا أقلع�ت ع�ن التدخين أكث�ر من مرة 
وع�ادت إليه مجدداً ألنه�ا تحتاج لتناول 
القهوة مع س�يجارة قبل أداء المش�اهد 
الصعبة في أعمالها، وانتقدت ما وصفته 
بالنظرة غير المبررة من الرجل الش�رقي 

للسيدة المدخنة.

فج�أة ق�ّررت االبتعاد ع�ن التمثي�ل والغياب عن 
األضواء، رغم أنها كانت في مكانة فنية متميزة، 
وفج�أة ق�ّررت الع�ودة أيض�اً. نيرمي�ن الفق�ي 
تكشف لنا سبب الغياب، وتعترف بأن الفن غدار، 
وتتكلم على الصداقة الصعبة في الوس�ط الفني، 
وموقفها من البيزنس، وهل صحيح أنها تقاطع 

الزواج!

• رغ�م نجاح�ك ووصولك إل�ى مكان�ة متميزة، 
إال أن�ك ابتعدت ع�ن التمثيل بش�كل مفاجئ، فما 

السبب؟
أعت�رف بأنن�ي ترك�ت التمثي�ل في الوق�ت الذي 
حققت فيه مكانة ممي�زة للغاية، وأعترف بأنني 
خالل سنوات عدة كنت واحدة من أفضل الفنانات 
في الدرام�ا المصرية، وتمكنت خالل هذه الفترة 
م�ن المش�اركة في مسلس�الت ترك�ت بصمتها 
في الدرام�ا المصرية وال ت�زال عالقة في أذهان 
الناس، رغم مرور س�نوات عل�ى عرضها، لكنني 
قّررت االبتعاد، والسبب وراء هذا القرار المفاجئ 
هو مرض والدتي، فالكثيرون ال يعلمون الس�بب 
الحقيقي وراء ابتع�ادي عن الفن، فأنا لم أتحدث 
عن هذا األمر من قبل، لكن والدتي أصيبت بوعكة 
صحي�ة خطيرة وكان ال بد لي م�ن أن أختار بين 
التفرغ لها ورعايتها أو البقاء في الفن، وبالطبع 
اخت�رت رعاية والدت�ي رحمها الل�ه، ألنني أعلم 
جي�داً أن الف�ن غ�دار وليس له عزي�ز أو غاٍل كما 
ُيق�ال، ول�ن يبقى ل�ي م�دى الحي�اة، فاالهتمام 
بأمي ورعايتها كانا أهم ش�يء في الحياة، وبعد 
س�نوات الغي�اب قررت الع�ودة من�ذ عامين من 
خالل مسلس�ل »جبل الحالل«، ال�ذي حققت فيه 

نجاحاً كبيراً.

• لك�ن م�ا الموق�ف ال�ذي تعّرضت ل�ه، وجعلك 
تؤمنين بأن الفن ليس له عزيز؟

ال يوج�د موقف ُمعي�ن، لكنني مؤمن�ة بأن الفن 
لن يدوم لي، وأن م�ن الصعب الخروج بصداقات 
قوي�ة من ه�ذا المج�ال، خاص�ة بي�ن الفنانات، 
والس�نون أثبتت ذل�ك، فهناك عش�رات الفنانين 
المتميزي�ن الذي�ن وصلوا إلى مكان�ة جيدة، لكن 
بمجرد ابتعاده�م عن التمثيل ل�م يتذكرهم الفن 
أو الوس�ط الفن�ي، فالفن ليس له عزي�ز أو غاٍل، 

وسوف أظل طوال حياتي مؤمنة بهذا الكالم.

•بع�د مش�اركتك ف�ي بطول�ة مسلس�ل »جب�ل 
الحالل«، هل ستبتعدين مرة أخرى عن التمثيل؟

بالطب�ع ال، فأن�ا ق�ررت إع�ادة حس�اباتي م�رة 
أخرى، وس�أعود إلى التمثيل ب�ل وأتمنى التواجد 

كل ع�ام من خ�الل المش�اركة ف�ي بطولة عمل 
درامي جديد.

كل  ف�ي  البطل�ة  تكون�ي  أن  تش�ترطين  ه�ل   •
أعمالك؟

بالتأكي�د لن أقبل ب�دور ثاٍن أو ثالث، فأنا س�وف 
أوافق فقط عل�ى أدوار البطولة األولى، وكالمي 
ال يعن�ي البطولة المطلقة، بل الدور األول الذي ال 
ُيمكن االس�تغناء عنه، وأن تكون الشخصية التي 
ألعبها عموداً أساس�ياً في المسلس�ل، فمن حقي 
أن أخطط لنفسي بهذه الطريقة، ولن أقبل بأدوار 
ثانوي�ة، لكنني أُرحب ج�داً بالبطوالت الجماعية 
والمشتركة، وأعتقد أن الكثير من الفنانات الالتي 
وصلن إلى مرحلة تحّمل مس�ؤولية مسلس�ل أو 
فيل�م، وخضن تجربة البطول�ة المطلقة، يفكرن 

بالطريقة نفسها وال يقبلن بأدوار ثانوية.

• كيف وجدت العمل مع محمود عبدالعزيز؟
محم�ود عبدالعزيز نج�م بكل معن�ى الكلمة، أنا 
ال أعش�ق الوقوف مع�ه أمام الكامي�را فقط، بل 
أحب الجلوس إلى جانبه واالس�تماع إلى أحاديثه 
وذكرياته. أتمنى من كل فنان أو فنانة التعلم من 
تاريخ محمود عبدالعزيز، فرغم أنه نجم كبير إال 

أنه لم ُيصب بالتعالي أو الغرور.

• ما رأيك في البطوالت النسائية؟
ب�دأت ف�ي إثب�ات نفس�ها بش�كل جي�د أخي�راً، 
فالجمهور أصبح ينتظر أعمال نيللي كريم وغادة 
عبدالرازق على س�بيل المثال كل عام، وهذا أكبر 

دليل على نجاح البطوالت النسائية.

• ما العمل الذي تعتبرينه نقلة قوية في مشوارك 
الفني؟

حياتي مليئة بالنق�الت الفنية التي تركت بصمة 
في الدراما المصرية، ومن أبرز المسلسالت التي 
أضافت إلى رصي�دي الفني: »حياة الجوهري« و 
»الليل وآخره« و »الس�يرة الهاللية« و »رد قلبي« 

و »األصدقاء والعنكبوت«.

• ه�ل هن�اك دور معي�ن ما زل�ت تحلمين 
بتقديمه؟

أميل إلى تقديم الش�خصيات التي لها أبعاد 
نفس�ية، فه�ذه الش�خصيات تؤث�ر في أي 
عمل درامي وتترك بصم�ة لدى الجمهور، 
كما أحلم بالمش�اركة في عمل يعتمد على 

عناص�ر التش�ويق واإلث�ارة والرع�ب، فه�ذه 
النوعي�ة من األعمال تجذبن�ي وال أرى اهتماماً 

كبيراً بها في الدراما المصرية.
•بعد نجاحك في ج�ذب األنظار إليك خالل تقديم 
حفلة افتتاح مهرجان اإلس�كندرية الس�ينمائي، 
ه�ل م�ن الممك�ن أن تخوض�ي مج�ال التقدي�م 

التلفزيوني؟
هذه الفك�رة تراودن�ي منذ فترة طويل�ة، لكنني 
ال أري�د خوضه�ا من خ�الل برنام�ج كوميدي أو 
مس�ابقات، بل أريد تقديم برنامج متخصص في 
الجم�ال واألناقة وتعلي�م »اإلتيكي�ت«، ال أعرف 
الطريق�ة التي م�ن الممك�ن أن ُيقدم به�ا، فمن 
الممكن أن ُيقدم في شكل مسابقة، ومن الممكن 

أن أستضيف متخصصين في هذا المجال.

• هل تزعجك الشائعات؟           
بالعكس، الش�ائعات ُتصيبن�ي بحالة من الضحك 
تتعل�ق  الت�ي  الش�ائعات  خاص�ًة  الهس�تيري، 
بزواجي، ألنها تك�ون كوميدية للغاية، وعلى أي 
ح�ال أنا ال أح�ب الرد عليها حت�ى ال أعطيها أكبر 

من حجمها.

• تالحق�ك باس�تمرار ش�ائعة زواج�ك س�راً من 
الفنان فاروق الفيشاوي، فكيف تعاملت معها؟

لم أفك�ر يوماً في الرد عليها، رغم أنها انتش�رت 
أكثر من مرة على فت�رات زمنية مختلفة، لكنني 
ال أح�ب أن أعط�ي الش�ائعات أكبر م�ن حجمها، 
ولذلك ال أتحدث عنها، وإذا تزوجت فس�وف أعلن 
هذا الخبر من دون أي تردد، وفاروق الفيش�اوي 
ُيع�د من أقرب الفنانين إلي داخل الوس�ط الفني، 
وال أنس�ى وقوف�ه إلى جانبي خ�الل فترة مرض 
والدتي، فهو صديق لي وإنسان محترم، وال يتردد 
في مس�اعدة أي ش�خص، وعالقتن�ا تعتمد على 
الم�ودة واالحت�رام وال أقبل أن يتم إقحام اس�مه 
به�ذه الش�ائعة التي ال أس�اس لها م�ن الصحة، 

أع�رف  انتش�ارها وال  س�بب 
باستمرار.

إعتذرت الفنانة داليا البحيري عن تجربتها 
المس�رحية األولي "ح�وش بديعة" والتي 
كان يفترض أن تقدَّم على خشبة المسرح 
الكومي�دي التابع للدولة. وج�اء اعتذارها 
ُمفاِجئ�اً بع�د حماس�ها الس�ابق لخوض 
تجرب�ة المس�رح، علماً بأنه س�يتم تعليق 

الع�رض حتى ترش�يح فنان�ة أخرى تقوم 
بدور البطولة مما سيتس�بب ف�ي تأخيره 
خاص�ًة وأن�ه كان ُيفت�رض أن ُيق�ّدم في 

الشهر المقبل.
هذا وتس�تعد "البحيري" للس�فر إلي دبي 
م�ن أجل حضور فاعليات ال�دورة الجديدة 

م�ن مهرج�ان دب�ي الس�ينمائي الدولي 
على أن تبدأ فور عودتها جلسات عمل 

الجزء الثاني من مسلسلها "يوميات 
زوج�ة مفروس�ة" ال�ذي ُع�ِرَض 
جزئ�ه األول خالل ش�هر رمضان 

الماضي.

�

نش�رت الفنانة آم�ال ماهر، 
عل�ى حس�ابها عب�ر موقع 
الصور "أنستجرام"، صورة 
جديدة له�ا، وظه�رت فيها 
بل�وك جدي�د، مرتدي�ة بدلة 
ش�عر  وتس�ريحة  حم�راء، 

مختلفة.
كم�ا اع�ادت "ماهر" نش�ر 
اغني�ة "س�كن اللي�ل"، عبر 
حس�ابها بمواق�ع التواصل 
بمناس�بة  االجتماع�ي، 
الموس�يقار  رحي�ل  ذك�ري 

عمارالشريعي.

القاه�رة: واف�ق المخرج ط�ارق العري�ان على مهمة 
إخراج المسلس�ل التليفزيوني الجديد "الشهرة" وهو 
التجرب�ة الدرامية األول�ى للفنان عم�رو دياب، وذلك 
بع�د اعتذار المخ�رج "رامي إمام" نتيج�ة التأجيالت 
المتك�ررة التي م�ّر بها العم�ل والتي اس�تمرت نحو 
عامين. هذا وعقد "العريان" جلس�ة عمل مع المنتج 
والسيناريس�ت مدحت العدل مؤلف المسلس�ل، فيما 
س�يقوم بترش�يح أس�ماء جدي�دة للعم�ل علم�اً أنه 
س�يتعاون م�ع بعض المرش�حين منذ البداي�ة، إال أن 
لحاق�ه بالس�باق الرمضان�ي ف�ي الع�ام المقبل بات 
صعباً خاصًة وأن تعديالت الترشيحات التي سيجريها 

العريان قد تستغرق بعض الوقت.

القاه�رة: ب�دأت الفنان�ة غادة عب�د الرازق مس�اء أمس  االول 
تصوير أحدث أفالمها الس�ينمائية "الي اختش�وا ماتوا" الذي 
تع�ود م�ن خالل�ه للس�ينما بع�د غي�اٍب دام أكثر م�ن عامين. 
كتب�ه محم�د عبد الخالق، يخرجه إس�ماعيل فاروق ويش�ارك 
في بطولته س�لوى خط�اب، عبير صبري وعدد م�ن الفنانين 
الش�باب، فيما سيس�تغرق فريق العمل نحو شهر لإلنتهاء من 
التصوير الذي سيتم بالكامل داخل مصر. هذا وانطلق التصوير 
ببالتوهات مدينة اإلنتاج اإلعالمي، فيما اتفقت عبد الرازق مع 
المخرج على جدول تصوير ال يتعارض مع مشاركتها بعضوية 
لجنة تحكيم "اراب كاس�تنج" حيث س�تحصل على إجازة من 
الخميس للس�بت للس�فر إلي بي�روت من أجل المش�اركة في 

حلقات التصفيات النهائية من البرنامج.

تتفاوض الفنانة حس�ناء س�يف 
الدين علي المش�اركة في الجزء 
الثان�ي م�ن الج�زء الثان�ي م�ن 
مسلسل " حدائق الشيطان" ولم 
تفصح عن دورها في العمل حتى 
اآلن. م�ن ناحية أخ�ري مازالت 
حس�ناء تواصل تصوي�ر دورها 
ف�ي مسلس�ل " ج�راب ح�واء " 
وال�ذي يتكون م�ن ثالثين حلقة 
منفصل�ة متصل�ة كل حلقتي�ن 
تناق�ش قضية مختلف�ة هو من 

تأليف وإخراج سارة وفيق .

ريم البارودي تتعاقد عىل بطولة "حوش 
بديعة"

تعاق�دت الممثل�ة ريم الب�ارودي على بطولة المس�رحية الجديدة "حوش بديع�ة" مع المخرج 
ياسر صادق. ويشارك في بطولة المسرحية كل من إيهاب فهمي، إنتصار، أحمد صيام، شمس، 
سليمان عيد، نوال سمير، منير مكرم، شادي سرور، عبير مكاوي، وسامح بسيوني، وهي من 

تأليف أنور عبد المغيث وإخراج ياسر صادق.

نش�رت النجمة الس�ورية أصالة نصري مقطع فيديو على حس�ابها على موقع الصور انستغرام 
م�ع أخيه�ا المحبوب أنس نصري. وبدا أنس في الفيديو وهو يغني مع ش�قيقته التي علّقت على 
الفيديو قائلة: "بس حبيت سمعكم صوت أخي أنوس قديش كوميدي" وأعجب أنس بكالم أصالة 

ونشر بدوره الفيديو على حسابه قائالً: أصولتي وكلمة حق بصوتي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر
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" رازقية  واالم  كامل  اسيا  " الفنانة 
ال ادري لم�اذا اقف وباحترام امام فنانة عصامية 
كالفنانة )اس�يا كمال( وكي�ف انها كانت )تنحت 
في الصخ�ر( خالل مس�يرتها الفني�ة  وبدءا من 
كونه�ا فنان�ة مغم�ورة حت�ى وجدناه�ا تتب�وأ 
الص�دارة مؤخرا كبطل�ة متميزة ف�ي العديد من 
االعمال التلفازية والسينمائية وحتى المسرحية 
... ولتص�ل ف�ي النهاية الى ذل�ك الموقع االداري 
في دائرة الس�ينما والمس�رح وعن جدارة ... بعد 

ان فرض�ت احترامها وامكانياته�ا  على الجميع 
ولتك�ون تل�ك الق�دوة للفنان�ات اللوات�ي يبغين 
الوصول االفضل ... س�واء في العمل الفني او في 

العمل االداري ..
والجدير باالشارة ان اختياراتها اليوم ارقى بكثير 
من اختيارات االيام السابقة وخاصة عند بداياتها  
والس�بب يع�ود لكونه�ا باتت تعي مس�ؤولياتها 
تجاه نفس�ها اوال ... وتجاه فنه�ا ثانيا ... وتجاه 

جمهورها ثالثا ورابعا وخامس�ا ... بل انها باتت 
تحم�ل مس�ؤوليتها التاريخي�ة  كفنان�ة ملتزمة  
اينما كانت او تكون ... وذلك ليس بالشيء السهل 
وخاص�ة اذا م�ا علم�ان ان الوس�ط الفن�ي يمر 
بظ�روف صعبة جدا وتتس�يده االعم�ال الهابطة 
والمس�ماة باالعم�ال التجاري�ة ومنه�ا تلك التي 

نشاهدها على مسارحنا اليوم.
ولكن الذي  ال نخشاه  ان فنانتنا اسيا كمال جديرة 

بالتصدي لمثل تلك  التيارات الس�ائدة لكونها اوال 
فنان�ة  بمعنى الكلمة  وثانيا انس�انة تعي دورها 

في الحياة !!
وكمث�ال على ذلك اختيارها لش�خصية )رازقية( 
والت�ي احبتها وه�ي مكتوبة بش�كل جميل وفي 
بن�اء درام�ي رائ�ع وه�ي مكتوب�ة عل�ى الورق 
ورسمها وصاغها الكاتب والممثل باسل الشبيب 
... ذلك الدور الذي جسدته تلفازيا ... وهي تحمل 

معاناته�ا بفقدان ولدها وال�ذي تتواصل بالبحث 
عنه رغ�م ان كل م�ن حولها ال يصدق ب�ان ابنها 
عل�ى قيد الحي�اة ... حت�ى نجدها وباقت�دار عال 
تجس�د تلك الش�خصية وكأنها تلك االم الحقيقية 
المفجوع�ة والت�ي تتواص�ل بالبح�ث ع�ن ابنها 
اعتمادا على حدسها وحلمها رغم كل تلك العراقيل 

والمطاردات !!
فتحية للفنانة اسيا كمال .. وتحية لالم رازقية!!

نريمني الفقي: هذه حقيقة زواجي من فاروق الفيشاوي

www.almustakbalpaper.net
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 »The Sisters« ما إن ب�دأت تصوي�ر برنام�ج
مع شقيقتها إيناس، الذي ينتمي الى تلفزيون 
الواق�ع، حت�ى فوجئ�ت بم�ن يتهمه�ا بتقليد 
النجمة العالمية كيم كاردش�يان! لكن الفنانة 
التونس�ية س�اندي ترفض هذا االته�ام وترد 
عليه، كما تتكلم عل�ى عالقتها بهيفاء وهبي، 
ودور خالد يوس�ف في اكتشافها، ومسلسلها 
الجدي�د، وحقيقة ندمها على مش�اركة إيهاب 
توفيق في تصوير إح�دى أغنياته، واإلعالمي 

الشهير الذي هاجم فيلمها من دون أن يراه.
وبعي�داً م�ن الف�ن، تكش�ف لن�ا موقفها من 
ال�زواج، وتفاجئنا قائلة: »مس�تعدة لالعتزال 

من أجل هذا الرجل«.

• ُتش�اركين ف�ي بطول�ة مسلس�ل »مملك�ة 
المغربي«، فما الذي حمسك له؟

ال ُيمكن أن أصف مدى سعادتي بمشاركتي في 
هذا العمل الذي يجمعن�ي بنخبة من الفنانين، 
فهم�ي  مصطف�ى  القدي�ر  الممث�ل  أبرزه�م 
والفن�ان من�ذر رياحن�ة، فقد اس�تمتعت بكل 
مشهد صورته في مسلسل »مملكة المغربي«، 
والسبب الرئيس�ي لموافقتي عليه، السيناريو 
المميز ال�ذي يحتوي على العديد من الخطوط 
الدرامي�ة، فالمسلس�ل تدور أحداث�ه في إطار 
اجتماع�ي مثير، ويحتوي أيض�اً على خطوط 
رومانس�ية، وش�عرت بأنن�ي أم�ام عمل فني 
ُمتكام�ل يجمع ما بين القصة الجيدة والفكرة 

الجديدة، ويضم نخبة من ألمع الفنانين.
• ما القضية التي ُيناقشها هذا المسلسل؟

المسلسل يلقي الضوء على الصراع بين الخير 
والش�ر، وبين اإلصالح والفساد، ويتحدث عن 
حي�اة رج�ال األعمال وما يدور م�ن صراعات 

درامي تشويقي.بينهم، لك�ن في إطار 

 •

تربط�ك عالقة صداق�ة قوي�ة بالفنانة هيفاء 
وهبي، فلماذا ال نراِك في أعمالها؟

ل�م تأت هذه الفرصة بع�د، لكنني ال أنكر أنني 
أتمن�ى العم�ل مع هيف�اء، خاصًة أنه�ا فنانة 
ناجحة وتمتل�ك جماهيرية ضخمة، باإلضافة 
إل�ى أنها تحرص على ب�ذل أقصى جهودها 
في كل عمل فني ُتشارك في بطولته، وقد 
أعجبن�ي كثيراً فيلم »حالوة روح«، فهو 
فيلم يس�تحق المش�اهدة، وأداء جميع 

أبطاله كان مميزاً.
وبصراح�ة، ق�رار من�ع ه�ذا الفيلم 
صدمني كثيراً، ولم أتوقع أن يحدث 
ذل�ك ف�ي مصر بل�د الف�ن، فطوال 
تاري�خ الس�ينما المصري�ة ل�م نر 
فيلماً ُمنع من العرض بعد موافقة 

الرقابة عليه.

• تردد أن هيفاء وهبي وراء ترشيحك 
للمش�اركة في فيلم »ريجاتا«، خاصًة 
أنه�ا صديق�ة مش�تركة بين�ك وبي�ن 

المخرج محمد سامي، فهل هذا صحيح؟
هيفاء وهبي ُتعد بالفعل واحدة من صديقاتي 
الُمقرب�ات داخل الوس�ط الفني، لكن ال عالقة 
له�ا بمش�اركتي في فيل�م »ريجات�ا«، فهناك 
صداق�ة متين�ة تجمعن�ي بمحمد س�امي منذ 
س�نوات، وكنت في انتظار الفرصة المناسبة 
للعمل مع�ه، حتى عرض عليَّ المش�اركة في 

بطولة هذا الفيلم.

• لكن البعض وجد أن مساحة دورك في الفيلم 
صغيرة جداً، فما تعليقك؟

هذه هي طبيعة الفيلم، فهو ينتمي إلى نوعية 
أعمال البطولة الجماعي�ة، وبالتالي كل ممثل 
ُيق�دم مش�اهد قليل�ة، وكل من ش�اهد الفيلم 
الح�ظ ذلك، فالفيل�م يحتوي عل�ى العديد من 
الخط�وط الدرامية، لذلك ال يوج�د تركيز على 
فنان معين، وعلى أي حال ال تشغلني مساحة 
ال�دور أو ع�دد المش�اهد الت�ي أقدمه�ا، وكل 
م�ا يهمني أن أق�دم دوراً مختلف�اً ومؤثراً في 

األحداث.

•كيف وجدت العمل مع باقي أبطال الفيلم؟
معظ�م مش�اهدي جمعتن�ي بالنج�م الكبي�ر 
محم�ود حميدة، الذي ال ُيمك�ن أن أصف مدى 
س�عادتي بالعم�ل مع�ه. ورغم أن�ه نجم كبير 
صاحب مش�وار فني طوي�ل، فقد كان يتعامل 
مع الجميع بتواضع ش�ديد، كما أنه شخصية 
مرحة للغاية ويتمتع بح�س عاٍل من الدعابة، 

وأتمنى تكرار العمل معه مرة أخرى.

•هل هناك مشاريع سينمائية أخرى تستعدين 
لها خالل في الفترة الُمقبلة؟

تعاق�دت على بطول�ة فيلم جديد م�ع المنتج 
محم�د الس�بكي أخ�وض م�ن خالل�ه تجربة 

البطول�ة المطلق�ة للم�رة األول�ى، وال أري�د 
الكش�ف عن تفاصيله في الوقت الحالي، لكنه 

سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.
• ه�ل هن�اك مش�اريع فنية أخرى تس�تعدين 

لها؟
انتهي�ت أخي�راً م�ن تصوي�ر برنام�ج بعنوان 
إين�اس،  بش�قيقتي  يجمعن�ي   ،The Sisters
وينتم�ي إلى نوعي�ة برامج تلفزي�ون الواقع، 
والت�ي تحقق دائماً نجاحاً ضخم�اً في أميركا 
وال�دول األوروبية... ش�عورنا ب�أن الجمهور 
يهت�م بحيات�ي الش�خصية وبحياة ش�قيقتي 
أيضاً دفعن�ا التخاذ هذه الخط�وة، فالبرنامج 
يكش�ف م�ا نفعله ف�ي يومنا الع�ادي، ونحن 
فخورتان بحياتنا وال ش�يء لدينا نخجل منه، 
نعيش حياتنا بحرية أن نرتكب أخطاء أو نقوم 
بتصرفات ال تتفق مع ع�ادات مجتمعنا، فهذا 
اعتقاد خاط�ئ، والحرية ال تعن�ي ذلك، فنحن 
نعي�ش حياتنا بحري�ة ولكننا نمّي�ز جيداً بين 

الصح والخطأ.

•لكن أال تخش�ين اتهامك بتقلي�د النجمة كيم 
كاردش�يان التي اشتهرت بتقديم هذه النوعية 

من البرامج؟
بالفع�ل وج�دت بع�ض المواق�ع اإللكترونية 
تكتب: »ساندي تحاول تقليد كيم كاردشيان«، 
لك�ن ه�ذا األمر غي�ر صحي�ح، ف�ال يوجد أي 
تش�ابه بين حيات�ي وحياة كي�م، ألنني أعيش 
في مجتمع ش�رقي وأحت�رم بالتال�ي عاداتنا 
وتقاليدن�ا الت�ي تختلف عن ع�ادات المجتمع 

الغربي.

• هل المخرج خالد يوسف أول من اكتشفك؟
ه�ذا ال�كالم غير صحي�ح، فقب�ل تعاوني مع 
المخرج خالد يوس�ف من خ�الل فيلم »خيانة 
مش�روعة«، ش�اركت ف�ي بطول�ة العديد من 
األف�الم، منها »حم�ادة يلع�ب« و »كتكوت«، 
ووجدت العديد من المخرجين الذين تحمس�وا 
لي وآمن�وا بموهبت�ي التمثيلي�ة، ولكنني في 
الوقت نفس�ه ال أنكر أن المخرج خالد يوسف 
رش�حني ألهم األدوار التي قدمتها حتى اآلن، 
وأرى أن دوري ف�ي فيل�م »خيانة مش�روعة« 
بمثاب�ة نقل�ة نوعية في مش�واري الفني، وال 

ُيمكن أن أنسى هذه التجربة.

•ما أقرب أعمالك الفنية إلى قلبك؟
فيل�م »كتك�وت« الذي تعاونت م�ن خالله مع 
الفن�ان محم�د س�عد، وأيض�اً فيل�م »خيان�ة 
مشروعة« الذي جمعني بمجموعة كبيرة من 
الفنانين، منهم هاني س�المة وم�ي عز الدين 

وسمية الخشاب.

• لكن تردد ندمك على الظهور في فيديو كليب 
مع إيهاب توفيق! 

هذا الكالم غير صحيح، وظهوري في الفيديو 
كلي�ب كان مجامل�ة ل�ه وللش�ركة المنتجة، 
والجمي�ع يعل�م ذل�ك، فبع�د اس�تماعي ال�ى 
األغني�ة، عب�رت له ع�ن إعجابي الش�ديد بها، 
لكنني فوجئت بطلب إيهاب بالظهور معه في 
الفيدي�و كلي�ب، وبصراحة لم أت�ردد في تلبية 

طلبه.

ساندي التونسية: لـم أقّلد كيم كاردشيان ومستعدة لالعتزال 

سعيد طرابيك بسارة طارق
اس�تحوذ زواج الفنان الراحل سعيد طرابيك من الفنانة الشبابة سارة 
طارق على إهتمام الكثيرين طيلة فترة الش�هور الس�ت التي استمرت 
خاللها الزيجة، قبل ان تنتهي بوفاة سعيد أثر جلطة في القلب وانسداد 

في الشرايين.
وتع�رض طرابي�ك إلنتق�ادات كثيرة وصلت لدرجة الس�خرية بس�بب 
فارق الس�ن بينه وبين سارة، إذ  تزوج في عمر ال� 74 بينما سارة في 
منتصف الثالثينات، وبس�بب تلك الزيجة دخل س�عيد طرابيك ساحات 

القضاء ألول مرة في خصومات مع طليقته ونجله.

ديمة قندلفت وُهمام الجزائري
وّدعت النجمة الس�ورية ديمة قندلفت العزوبية في ش�هر ايار )مايو( 
باقترانه�ا بوزير اإلقتصاد الس�وري همام الجزائري، ف�ي أحد فنادق 
العاصمة دمشق، في حفل زفاف اقتصر على دائرة ضيقة من المقربين. 
وكانت أجواء من التكتم س�بقت زفاف قندلفت، بسبب الوضع األمني 

في سورة و"العريس السياسي".
وأثار زواج قندلفت بش�خص من غير دينها ج�دالً، وصل بالبعض إلى 
حد إهدار دمها، لكنها أّكدت أن ما اقدمت عليه يش�كل دليالً على وحدة 
الش�عب الس�وري وعدم طائفيته، الفتًة إلى أن عائلتها ش�جعتها على 

هذه الخطوة.
مّنة فهمي وأحمد فهمي

ك�ّررت منة، ابنة حس�ين فهمي وميرف�ت أمين تجربة ال�زواج ببمرة 

الثانية في حياتها، فتزوجت بالفنان الشاب 
أحم�د فهم�ي، وه�و أح�د أعض�اء الفريق 
الكومي�دي الثالثي، الذي يضم معه هش�ام 
ماج�د وش�يكو، والذين قدم�وا معاً بعض 
األفالم، باإلضافة إلى برنامج "الفرنجة". 
يذك�ر أن من�ة كانت ق�د تزوج�ت الفنان 
ش�ريف رم�زي، لكن زواجها لم يس�تمر 

طويالً.
ميريام فارس

أحاطت النجم�ة اللبناني�ة ميريام فارس 
زواجه�ا م�ن رج�ل األعم�ا  دان�ي متري 

بس�رية تامة، بعيداً عن العدسات. في حفل 
ل�م تزف في�ه  لعريس�ها عل�ى أنغ�ام "دقوا 

المزاهر" بل  أغنيته�ا "دقوا الطبول"، وفق ما 
كشف ل�"لها".

وقالت ع�ن العرس: " احتفل�ت بزواجي في فندق 
فينيس�يا في صالة Eau de Vie تحديداً التي طّوقها 

دان�ي برجال األمن لئال يتمكن أي نادل أو ش�خص في 
الفندق أن يلتقط أي صورة لي. فتس�ريب أي صورة كان 

س�يحزنني، فأن�ا أحببت أن تبق�ى كل التفاصيل ملكي. أما 
فك�رة الكلي�ب، فأتت الحق�اً. ووجدن�ا صعوبة ف�ي عملية 

المونتاج، ألن داني لم يرغب في أن يظهر وجهه.

أصالة تنرش فيديو خترب العالـم أن صوت أنس 
يف الغناء كوميدي!

نيليل كريم: عشت مع طليقي 
بنكد

داليا البحريي تعتذر عن "حوش بديعة"

تعرفوا عىل أشهر زجيات النجوم يف 2015: 
مفاجآت وأرسار

�سهد ع��ام 2015 احتفال عدد م��ن النجوم بزفافهم يف زواج��ات بع�سها اثار جداًل 
وبع�سها كان منتظرًا، بينما �سكلت زيجات اأخرى مفاجاآت الفتة، من اأبرزها:

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورة 
جدي�دة على تطبيق "انس�تغرام" وهي تقبل 
قدم ابنتها الصغيرة تاال، وعلقت عليها قائلة 
"اشتقت إليها بشدة.. وكم أعشق رائحتها".

وج�اءت هذه الصورة بع�د عودتها الى مصر 
بع�د رحلة عمل س�ريعة أمضتها ف�ي لبنان، 
وضعت خاللها اللمس�ات األخي�رة أللبومها 
الجديد. وكذلك نشرت كارول مجموعة صور 
لتحضي�رات عيد الميالد واالج�واء المحيطة 
بكريس�تماس داخ�ل منزله�ا، وم�ن بينه�ا 
صورته�ا مع باب�ا نويل، التي الق�ت اعجاب 

االالف من متابعيها.

ُتشارك الفنانة اللبنانية مي حريري، دولة اإلمارات 
أفراحها بمناس�بة الي�وم الوطني ال��44 وذلك من 
خالل أغنية وطنية بعنوان "مايش�بهك في ش�يء" 
من كلم�ات الش�اعر عبدالرحمن الش�مري وألحان 
فايز الس�عيد، ويتن�اول مضمونها إنج�ازات الدولة 
وم�ا وصلت إليه في ش�تى المجاالت، بفضل حكمة 
قيادته�ا، كم�ا تش�ير لمعال�م اإلم�ارات العمرانية 

والحضارية .
وفي هذا الس�ياق، قالت "حري�ري": اليوم الوطني 
اإلمارتي ليس يوم فرح لإلماراتيين فحسب، بل هو 
يوم فرح لنا جميعاً كعرب، الخليجي من خالل أغنية 

مقدمة لدولة اإلمارات العزيزة على قلبي.
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كلُّ شيء في الحياة يزعم أن الشعر يزر أوزاره، 
الفن�ون جميعه�ا، الس�رد بأنواع�ه، الكتاب�ة 
المسرحية وحتى التشكيل، إذا استثنينا القارئ 
المختل�ف عليه من قبل الش�عراء في ما يتعلق 
بتلقيه للش�عر مقارنة بالفن�ون األخرى، وفي 
الوقت ذاته نرى أن الش�عر يعاني من الش�عراء 
مثلما ه�و العالم، العالم الذي يحتفي بالش�عر 
والش�عراء حين يريد مغازلة حبيباته ويحتفي 
بهم أيضا حين يريد اس�تئجار قرائحهم وشراء 
ذممه�م، وحي�ن يري�د تصنيفه�م إلى ش�عراء 
العمود، شعراء التفعيلة وشعراء قصيدة النثر، 
وه�ؤالء يحتف�ى بهم كذلك من خ�ال الوقيعة 
بينه�م وإذكاء الش�تائم والتصنيف�ات مثلم�ا 
يك�ون األمر س�ها في أن تقول إّن هذا ش�اعر 

وذلك ليس بشاعر.
كم�ا يحمل الماء ف�ي إناء مس�ّطح تأتي رؤية 
العال�م للش�عر، فثم�ة األدي�ان الت�ي تتقمص 
باغته في الكتب السماوية لكنها تستكثر على 
الشاعر االقتراب من قواميسها وأسماء آلهتها 
وأماكنها، فالش�عر في هذه الحالة يخدش جلد 
الّتقى ويفت�ّض عذرية الصمت إزاء البيان الذي 
تل�وذ به تلك الكتب، والش�اعر هنا ليس س�وى 
ج�واب آف�اق دجال ال يق�ول الحقيق�ة -يقول 
م�ا ال يفعل- وه�و في هذه الحال�ة يتخلى عن 
ه�ذه الوصمة طامعا في س�مو ليس من حقه 
التمث�ل ب�ه، كلم�ا علي�ه فعل�ه ه�و أن يجترح 
العوالم التي تب�دو صالحة للذم من وجهة نظر 
ديني�ة ما دامت تلك هي صفات الش�اعر، وثمة 
الفلس�فة التي ترى في ذاتها ما هو أكثر رفعة 
من الش�عر وأن الش�عر تقتص�ر وظيفته على 

تعليم الجمه�ور وإذكاء خيال�ه وإمتاعه وذلك 
م�ا قام�ت به بع�ض أنماط الش�عر اس�تجابة 
لمتطلبات التلقي وأس�باب المعيشة، وقد وجد 
العالم في أفاطون ماذا بليغا لش�تم الشعراء 
في أن “الش�عر دج�ل كالتصوي�ر، إذا نزع عنه 
سحر اللفظ بدا ش�احبا فقيرا يستطيب وصف 
العواطف، ويعتبر متقلبا، وال يجد له موضوعا 
ف�ي العقل الثاب�ت اله�ادئ، فيهّي�ج العواطف 
ويش�ل العق�ل، مثله مث�ل الطاغية ال�ذي يقلد 
الس�لطة لألش�رار ويضطهد األخي�ار”، مثلما 

وجدوا في عبارة هيراقليطس ماذا أكثر سعة 
من خ�ال مقولته: إّن الش�عراء يكذبون كثيرا 

وغير صادقين في مشاعرهم.
غي�ر ملتفتين إلى اس�تدراك هايدغر الذي حّمل 
الش�عر والفلس�فة مس�ؤولية الق�ول الفصل 
ف�ي حقيقة الوج�ود، وهناك محنة االنتس�اب 
للمهنة، فالشاعر ال يمكنه االعتياش من مهنته 
حت�ى أّن�ه ال يس�تطيع أن يص�رح لآلخرين أنه 
يعمل ش�اعرا منذ تحدثت العرب عمن أدركتهم 
حرف�ة األدب، وذلك يضعه أمام س�يوف كثيرة 

جميعها تتربص بعنقه أولها: أن يكون له عمل 
يضمن قوت�ه وقوت عياله وهو أم�ر يأكل من 
الشاعر ما يتمنى من الوقت والتفرغ لمشروعه 
الذي يمكن أن يضمن له ولو خلودا شحيحا في 

الذاكرة.
وثانيه�ا: أن يتن�ازل عن الحياة لصالح الش�عر 
وق�د كان لهذا النمط من الش�عراء نصيب أكبر 
من التآكل س�واء على المس�توى الس�لوكي أم 
عل�ى مس�توى ذب�ول عافيته�م وركونهم إلى 

العزلة والكآبة التي التهمتهم بشكل عارم.

الس�يف الثالث األكث�ر ضراوة هو أن يتكس�ب 
بش�عره وذل�ك أم�ر ال يتقنه إال م�ن يختار هذا 
الس�بيل غي�ر آبه بفن الش�عر أو ل�ون الكرامة 
التي س�يحدث ب�ه من ينصت�ون إلي�ه بآذانهم 
ويش�تمونه ف�ي ضمائره�م، ومن هن�ا برزت 
اإلشكالية األزلية في عاقة المثقف بالسلطة؛ 
الس�لطة التي تريده لس�انا لها، وحين يتخشب 
لس�انه يجوع ألّنه لم يستطع أن يغني إلى األبد 
بما يطرب السلطان ولم يؤثر الصمت الذي فيه 

خاصه. 

كالنور وجههاعالـم بال شعراء
رجب ال�شيخ 

التنزعي
ثوب النور

في أزقة الظالم
فالغرقى

ربما يجمعون
الاللىء

من قاع الحب
التنظري

من ثقبك االوزون
فابوابك مشرعة
تنظر من ثقوب

القلوب
على غنجها

تنتشي المالئكة
تنام العصافير

هانئة
تكتب كلمات 

مطلسمة
اليفهمها اال أنا

انا وحدي
انا افك شفرتها

عبود الجابري 

قصة قصيرة
بوح-

عبثاً أُفتُش عن ندى
والورُد أصاًل ذابُل..

وتظلُّ تعلو رايُة الشكوى
ومافيها انتصاٌر 
َبْل أسًى وتخاذُل..

لكنّني 
ُل كلَّ شيٍء أبقى أُسجِّ

فالكتابُة شاهٌد ودالئُل..
قد الأُضّمُد بالكتابِة 

أيَّ جرٍح نازٍف
لكْن على وْقِع الكتابِة 

اليناُم القاتُل.. 

مونيه ال�شبان 

صدرت عن دار األوطان للطباعة والنش�ر والترجمة 
رواي�ة  جدي�دة بعنوان } عائ�د الى قب�ري { لألديبة 

الجزائرية زكية عال لسنة 2015..
زكية عال واحدة من األديبات اللواتي  كتبنا القصة 
القصي�رة  وصدرت له�ا من قبل أربع�ة مجموعات 

قصصية هي :
" وأحرق�ت س�فينة الع�ودة "" لعن�ة المنف�ى " " 

شرايين عارية " " رسائل تتحدى النار والحصار "
من خال عنوان  مجموعاتها  يدرك القارئ ما  تحمله 
م�ن عمق وقضية  الوطن الذي أثقلته الهموم  ،أديبة 
تتقن فن الكلمة  والحرف تس�افر بنا  بقصصها الى 
واق�ع   معاش مع لمس�ة حنية األنث�ى التي ترفض 
أن تك�ون عادي�ة .. تصارع  المجتم�ع الرجولي من 
أج�ل ان تثبت وجودها  كام�رأة  قوية اعتلت  عرش  

اإلبداع الى ما ال  نهاية ..
تق�ول  في رس�ائل :الجني�ن المتمرد من " رس�ائل 
تتح�دى النار والحصار " التي نالت قراءة واس�عة ، 
وحول�ت إلى أعمال مس�رحية ف�ي جمهورية مصر 

العربية..

}} زلزال عنيف يه�ز الكيان الصهيوني الغاصب لكل 
المحبة التي تنبت فينا.. 

خوف مدمر يستولي على قلوبهم الحاقدة ..
اجتماعات طارئة ُتعقد على مستوى عال ..

جيشهم الهمجي يعيش حالة استنفار قصوى .. 
األوراق اختلط�ت .. كل ش�يء عندهم لم يعد على ما 

يرام ..هل تعرف لماذا يا عبد الله ؟ 
ألنه�م عرف�وا أني حام�ل .. عرف�وا أن�ي أحمل بين 

أحشائي جنينا .
ج�اء اليقين من تقرير الطبيب : هذه المرأة س�تضع 
مولودها بعد أيام، ولن يستقبل العالم بالبكاء كبقية 
األطفال ، بل س�يطلق صرخة قد تأتي على كثير من 

القواعد .. هو جنين ال يشبه األجنة التي نعرفها .
اقتحم�وا خيمت�ي ذات صب�اح ال ل�ون ل�ه.. عددهم 
ال يحص�ى .. وجوهه�م مظلمة كقطع م�ن الليل .. 
أياديهم كانت تتحّرق شوقا ألن تقتل وتذبح وترقص 

نشوة على فوهة دمي .
نظروا إلى بطني المنتفخة وسألوني: هل أنت حامل 

؟ أصحيح ما سمعناه ؟ 
قلت : ومتى كان الحمل جريمة ؟ 

تق�دم مني أس�ودهم ونظ�ر إل�ّي بعيني�ن بارزتين 
أحسس�تهما تنهشان جسدي، ثم قال: أال تعرفين أن 

الحكومة منعت الحمل لمدة خمس سنوات؟
قلت بدهشة: خمس سنوات ؟

رد بوقاحة: وقابلة للتجديد.. ولهذا قررنا أن نجهض 
هذا الجنين .

صرخ�ت بف�زع : مس�تحيل ... إن�ه خام�س جني�ن 
تجهضونه .. م�ا تفعلونه معي يعتبر خرقا للقانون 

الدولي .{{
من هن�ا  نعرف مدى قدرة األديب�ة زكية عال  على 
حبك�ة  القصة ب�كل تفاصيلها  رغ�م أنها حدث في 
فلسطين  إال إنها  استطاعت بكل  براعة أن تنقل  لنا 
األح�داث بجمالية المب�دع  واإلعامي المحقق الذي 

يتقن فن عمله بامتياز ..
حمل�ت في قصصها القضية الفلس�طينية كرس�الة 
س�ام ومحب�ة الى العال�م حتى ال ننس�ى أن للعرب 
قضي�ة جوهري�ة يج�ب أن نداف�ع عن ه�ذه األرض 

الموعودة والمقدسة ....
األديب�ة زكية عال  رغم أنها إعامية في إذاعة ميلة 
الجهوي�ة إال  أنها لم تلقى رواج�اً من طرف اإلعام  
...وه�ذا م�ا أردت أن أطرح�ه هنا في ه�ذه القراءة 
المختص�رة لبع�ض من قصصها  وخاص�ة  تحولها 
الكبي�ر   وخوض  معرك�ة الرواية  هذا الجنس  الذي  
أصب�ح له رواجاً كبيراً في العالم العربي  مما تحمله 

من رس�الة إنسانية وأدبية عميقة  متسعة الى مدى 
كبي�ر م�ن اإلب�داع  ..الن الرواي�ة هي الت�ي تحفظ 
التاريخ حسب راي  من خال  األحداث الواقعية التي 
يعيش�ها اإلنس�ان العربي   وما أكثره�ا  من أحداث  
دامية  وأليمة ..قلت  قفزت   األديبة زكية عال  قفزة 
قوي�ة ال�ى كتابة  الرواي�ة .. وحس�ب اطاعي على 
أعماله�ا اإلبداعية  ..فهي نجحت  بش�كل  كبير  في  
توظيف  واق�اع معاش  بطريقة فنية ذكية وممتعة 
ج�دا ، ليؤهلها  أن تكون  بين األديبات المميزات في 

العالم العربي ..
لمح�ة مختصرة عن  أحداث رواية  } عائد إلى قبري 
{ عندم�ا يفكر الرجل أن ينبش قبر أبيه � بعد عش�ر 
س�نوات م�ن دفن�ه � ليتأك�د أن الجثة ع�ادت إليها 
حرمُتها والتّم ش�مُلها واجتمعت أعضاؤها في شبر 
واح�د .. عندما ُيق�دم على هذا العم�ل الذي ترفضه 
الديانات واألعراف ويشمئز منه البشر على اختاف 
أجناس�هم ، ال بد وأن يكون الس�ر ال�ذي حمله معه 
كبيرا .. س�ر يتعل�ق بمصير وطن مش�ى على جثث 

أبنائه ليعيد صورته ولو كانت مشوهة .. 
عندما يفكر الرجل في نبش قبر أبيه � فقط � ليبكي 
على كتف ولو كانت باردة ، ال بد وأن يكون الهّم الذي 
يحمله كيرا .. عطب في الروح ، وعطب في الجسد .. 
إعاقة في القلب ، وإعاقة في رجولة أصبحت معلقة 

إلى إشعار آخر . 
رواية " عائد إلى قبري " رحلة بين الجزائر والعراق 
.. صحف�ي جزائ�ري كان ش�اهدا عل�ى فتن�ة بدأت 

ب�رأس أبيه وانته�ت بنار التهمت خي�رة الجزائريين 
م�ن الصحفيين واألطباء والكتاب و ... صحفي كان 
ش�اهدا � أيضا � على س�قوط بغداد وهو يذهب في 
مهم�ة صحفية لتغطية األحداث ويقف على التاريخ 
وهو يعري انتماءنا ويغطي كل المساحات الخضراء 
الت�ي تجعلن�ا قادرين على الحب .. ف�ي الجزائر حب 
على خط الدم المرأة صنعت ضعفه اإلنس�اني الذي 
أخرجه من س�جن العقل وعاد به إلى رحابة الفطرة 
األولى بكل عفويتها وصفائها ونقائها . وفي بغداد 
حب الم�رأة أخرى على خ�ط النار صنع�ت فجائعه 
اإلنس�انية الت�ي كان يه�رب منها وقلب�ت تاريخه ، 
ومع ذلك كان يش�تهي وجودها.. حب هنا ، صالحه 
على نفسه وعلى وطنه وكان سببا في أن يعمل في 
جري�دة مرموقة ، وحب هناك صالح�ه على انتمائه 
وجعله ابنا شرعيا لهارون الرشيد ، ووريثا لحكمته 
وقوته ومدينة جعلها للس�ام .. كان يتساءل دائما : 

هل يمكن أن يتجاور حب امرأتين 
ف�ي قلب رجل واحد دون عراك أو صدام ؟ هل يمكن 
للرج�ل أن يجمع في صدره بي�ن صورتين المرأتين 
برائحتي حب مختلفتين دون أن تختلط رائحة األولى 
بالثانية ؟ هل يمكن أن يلتقي وجهان مش�رقان في 
كف رج�ل واحد دون أن يخمش أحدهم�ا اآلخر .. ؟ 

لكن ، ال هذا الحب وال ذاك شفع له أمام قدره .. 
" عائد إلى قبري " ليس�ت ه�ذه كل الحكاية ، وإنما 
هن�اك تفاصي�ل مثي�رة تكتش�فونها أثن�اء ق�راءة 

الرواية 

الوجه اآلخر للرواية  اجلزائرية .. حني يتغلب الصمت عن الرصاخ  تلد الرواية ..

»إرث الحكاية«  هو عنوان واحد لمجموعة من الحكايات التي ترويها نسمة جويلي 
في كتابها هذا، حيث قررت أن تقوم برحات إلى عدد من المدن والقرى المصرية، 
وج�اءت بحكايات ش�يقة عن البش�ر والحي�اة وقد وص�ف الكات�ب الكبير محمد 
المخزنجي هذا الكتاب بأنه كتاب جميل وشجاع ومرهف، قائاً: »أكثر ما سحرني 
في�ه، تلك المأثورات المفعمة بالجمال والروح، الت�ي تنبثق من خطو الرحالة على 
أرض الرحلة، أو السندبادة المصرية في مغامرتها بمحيط الحكمة القديمة والفتنة 
اإلنسانيتين المتجدديين في مصر، من سانت كاترين إلى سيوة، ومن جزيرة وسط 
بحيرة الس�د إلى اإلس�كندرية، تلك التي فجرت داخلها ينبوعاً من الحكايات الماثلة 
والموروث�ة، والرؤى الفلس�فية المرهفة، التي أعتبرها إضاف�ة إلى أدب الرحات 
وإرث الحكاية معاً«. فمن أجواء الكتاب- الصادر عن دار الش�روق- وصف البيوت 
في مدينة سيوة: »ومن أطال البيوت القديمة المتبقية رأيت الشبابيك الثاثة التي 
حكى عنها يوس�ف تزين واجهات البيوت، دوماً ثاثة ش�بابيك، ومن بين فتحاتها 
الصغي�رة غي�ر المنتظمة رأي�ت أثر يدك، يدوخن�ي- يا مليكة- أن أرى بش�رية اليد 
التي س�وت جدران البيوت، اليد الت�ي ربتت الطين أو الملح لتس�ويتهما في جدار، 
فب�دت ج�دران البيوت في الريف أو الواحة مس�توية بقدر ما وس�ع اليد ونظر من 

االستواء«.

عن دار نوفل – هاش�يت أنطوان ببيروت، صدر كتاب بعنوان “الذاكرة 
األزلية” للكاتب مايكل نيوتن، وترجمة نبيلة يوسف الفقيه.

وكت�اب “الذاك�رة األزلي�ة” يس�لّط الضوء على مس�ألة الحي�اة بين 
الحيوات. ومع أّن الموضوع روحانّي، إال أن عمر األس�ئلة التي تدور 
حوله من عمر اإلنس�ان، س�واء كان مؤمنا بالتقّمص أو غير مؤمن 

به.
من خال التنويم المغناطيس�ي، يعتمد عالم النفس الشهير مايكل 
نيوت�ن، على طريقة علمّية موضوعّية كاش�فا من خال دراس�ة 
ق�ام بها ع�ن 67 حالة ح�ول هيكلية عالم ال�روح، وهدف الروح 
عل�ى األرض، وتواصله�ا مع األحياء، وس�فرها عب�ر الحيوات 

والمرشدين الروحانيين، واختيار األرواح للتقمص.
ويعتب�ر هذا الكت�اب الجزء الثان�ي من كتاب ص�ادر عن نوفل 
للكات�ب ذاته، ف�ي 2008، بعنوان “رحل�ة األرواح”. وفيه نقل 
نيوتن وقائع جلس�ات التنويم المغناطيسي التي خاضها معه 
مرضى تّواقون للبح�ث في أعماقهم، وللعودة إلى الوراء في 

الزمن، واكتشاف حياة سابقة عاشوها.

اصدارات

األزلية'  »إرث احلكاية«'الذاكرة 

الذاكرة" "كلب 
رأيت في منام الليلة الفائتة أنني أعزي جيرانا لي بعد شهر من 
انتهاء العزاء، وكانت صورهم واضحة، مع أنني في الحقيقة، 

أي في الصحو ال أتذكرهم جيدا.
ث�م إن امرأة كانت واضحة بماب�س يومية با حجاب صاحت 
فزعة، ألنني رأيُت ش�عرها وبعض جسدها دون قصد، رجَعت 
المرأة بعد قليل بمابس رسمية. عّزيتها وأخبرتني أن شقيقها 
األكبر س�يعود إلى األردن ليستقر أخيرا بعد عشرين عاما في 

الخليج.
يخطر لي الساعة وأقول بتردد إنني ال أتذكر الناس جيدا. حتى 

أبي ال أتذكره كما ينبغي إال حين أكتب عنه.
هناك من يختبئ في الحلم وفي الكتابة.

لكن أصدقائي ال أكتب عنهم جيدا.
ال أغب�ط وال أتذمر ممن يحفظ أصدق�اءه عن ظهر قلب، فقط 

أحاول أن أتوصل لشيء ما.
ال أغبط وال أقدح بمن يتذكر امرأة عرفها أو أكثر.

وال أري�د التردي�د وراء الكورال: كن عابرا فه�م وهّن عابرون 
)عبارة مثل هذه ينبغي أن يتبعها دائما: شكرا لمرورك(.

كان يمك�ن أن أقول إنني متعلق بالطريق ال بمن مش�ى عليها 
)هذا نَفس درويشي ليس وقته( أو أن الطريق ال تسمى طريقا 

إال إذا كانت با نهاية.
تعجبني العب�ارة األخيرة، ولكن أين األصدقاء والنس�اء الذين 

صادفتهم في الطريق الانهائي؟
أع�رف ش�يئا ه�و أنني دائ�م التهكم على نفس�ي، هذا يفس�د 
صورت�ي. وحين يفي�ض بي كيلي عل�ى ميلي أتهك�م على ما 
يقدس�ه اآلخرون. لذلك تفسد صورة الصديق وصورة المرأة،، 
والطري�ق ال�ذي كان ب�ا نهاية ينته�ي إلى الن�وم مثل عامة 

استفهام على الكنبة.
مش�هور أنا في المنطقة بأنني آخر ش�خص يمكن أن تس�أله 
عن شخص أو أن تدل شخصا تائها. الشخص ال أقدمه كما هو 
ف�ي الحقيقة وإنما صورته ولذلك مصداقيتي مجروحة. وهذا 

ال يضيرن�ي، فما زلت مقتنعا أن الفوتوش�وب أصدق إنباًء من 
الصورة األصلية.

وال أصل�ح ألن أدل أح�دا على م�كان، وأكبر دلي�ل على ذلك أن 
أطفالي يفضلون التاكسي على أن أوصلهم بسيارتي.

ال أع�رف إن كن�ت س�عيدا به�ذه النتائج أو بائس�ا. الس�عادة 
والبؤس يفاجئانني كما الكتابة والحلم.

الم�رأة الجميلة كانت كذلك ألنك حين عطس�ت ناولتك محرمة 
غي�ر مس�تعملة. والصديق مرتب�ط بالضيق. يعن�ي ينبغي أن 
تتزحل�ق أوال عل�ى ظه�رك فيقيلك ش�خص من عثرت�ك. هذا 
الشخص اس�مه صديق. ولكن األغنية الش�عبية تقول "زحلق 

حبيبي عالَدَرج ووقعت انا"، وهذا ليس صداقة وإنما الحب.
الحب أن تزحلق أنت فيقع شخص آخر رآك بقلبه )تقول العرب 

زحلق وزحلك(.
م�ع ه�ذا، كل ش�يء يغي�ب ويحضر بحس�ب دفع�ه الجمالي 
واألخاق�ي وبحس�ب نق�دك الذاتي ونبل�ك الذي تختب�ره هذا 

اليوم.
الصديق الذي أقالني م�ن عثرة كلما غاب قليا حضرت العثرة 
ونخزتني. هذا معيب ولكنه إجراء تقني تحفه معلقة اعتذارية. 
وفكرت أن أب�دأ بتذكر الصديق واالنتهاء إل�ى العثرة، ثم عدت 
بالعك�س حتى أنته�ي إلى الصدي�ق. يحدث أحيان�ا أن يحضر 

الصديق والعثرة في برواز واحد. غير الئق ولكن يحدث.
أم�ا المرأة الجميل�ة فعليها أن تبقى بعي�دة. إن الجمال الماثل 

خصم الكتابة األول.
أنا كلب وفّي للذاكرة، ثم قد يحدث أن أعضك أللم مبرح أمس�ك 
بي من الُكليتين، فينته�ي األبد ظهيرة الثاثاء، ويكون دواؤك 
ما قالت العرب إنه الدواء الوحيد من عضتي: أن تس�قى قطرة 

دم من إصبع أحد الملوك.
أحاول بما أوتيت أن أفسد الوفاء المطلق للذاكرة ألنني أخشى 
م�ن قوتك ومن ضعفك. أح�اول أن أخفف من التدّين العمومي 

وأن أصلّي وحيدا صاة عّمال 

محمد هديب

ة  مختصرة ألعمال األديبة والروائية زكية عالل .. قراء

تقديم / سليمة مليزي



جيمس ماكدونالد

المفكري�ن  م�ن  الكثي�ر  لرؤي�ة  عرض�ه  م�ن  انطالق�ا 
والسياس�يين، بشأن اس�تحالة اندالع حروب عالمية بين 
الق�وي الكبري، إذا كان هناك ارتب�اط بين تلك القوي من 
خالل االقتص�اد العالمي، يفس�ر جيم�س ماكدونالد في 
كتابه هذا الروابط بين الحرب،.والس�الم،.والتجارة علي 
م�دي القرني�ن الماضيين، وكي�ف أن اس�تمرار النزاعات 
والعنف أدي إلي تالش�ي االقتناع القائ�م علي أن التجارة 
الحرة تجلب السالم بين األمم، مؤكدا أهمية وجود الدولة 
“الحارس” لضمان االستقرار،.اس�تنادا إلي بعض األمثلة 
التاريخية، وضرورة األخذ في الحس�بان دروس التاريخ، 

والتي.غالبا ما يتم نسيانها، علي حد قول الكاتب.
 تكم�ن الفكرة الرئيس�ية للكت�اب في أن التج�ارة الحرة 
والس�الم ال يمكن ازدهارهما سوي في ظل حماية دولة 
قوية ومهيمن�ة. ويتألف الكتاب من جزأي�ن، يعيد الجزء 
األول النظ�ر إلي فترة “الس�الم البريطاني”وقيام الحرب 
العالمية األولي، وفش�ل معاهدة فرس�اي في منع وقوع 
حرب عالمية ثانية، والصراع علي الموارد، ولجوء ألمانيا 
إل�ي العزلة،.ثم الغزو األلماني لالتحاد الس�وفيتي،.خالل 
الحرب العالمية الثانية. في حين يس�لط الجزء الثاني من 
الكتاب الضوء علي “الس�الم األمريك�ي”، وكيف حققته 
الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، وكيف أس�همت األحداث 

القائمة علي الساحة الدولية في تراجعه.
 تحوالت عالمية:

يبدأ ماكدونالد كتابه بتس�ليط الضوء علي القرن التاسع 
iPax Br ”عش�ر، خاصة ما عرف ب�“الس�الم البريطاني

tannica، وال�ذي يعني س�يادة الس�الم واالس�تقرار في 
ظ�ل اإلمبراطورية البريطانية، حي�ث كانت بريطانيا هي 
القوة الكبري الرئيس�ية آنذاك، وكانت تس�تحوذ في أوج 

عظمتها عام.1860.عل�ي ما يقرب من.٪35.من إجمالي 
الق�درة التصنيعية العالمية. ولكن حركة التاريخ لم تكن 
س�اكنة،.وأصبح التفوق البريطاني عل�ي المحك، وبدأت 
الق�درة التصنيعي�ة ل�دي بريطاني�ا تنح�در تدريجيا في 
القرن التاس�ع عش�ر لتنافس�ها قوي أخري في التفوق 
الصناعي. وبحلول القرن العشرين، بدأت القوة األلمانية 
في الصعود اقتصاديا وعسكريا لتبدأ مرحلة التحول في 
هي�كل النظام الدولي،.والس�عي إلي الس�يطرة العالمية، 
وهو األمر الذي دفع الكاتب إلي إثارة تساؤل مفاده: هل 

أدي صعود ألمانيا إلي نشوب الحرب العالمية األولي؟
 ألق�ي الكاتب الضوء علي التح�والت العالمية في أواخر 
القرن العش�رين، مش�يرا إل�ي تحول النظ�ام الدولي إلي 
نظام أح�ادي القطبي�ة بعد الح�رب الباردة، لما ش�هده 
من تحوالت جيوسياس�ية وجيواقتصادي�ة. وفي نظرة 
استش�رافية، رج�ح الكات�ب أنه بع�د فترة م�ن الهيمنة 
األمريكية علي الشئون العالمية دون منازع لفترة زمنية 
طويل�ة، فإن النظام الدولي س�يصبح ثنائي القطبية في 
وق�ت قريب،.بعدم�ا أصبح�ت الصين منافس�ا للواليات 

المتحدة علي الساحة الدولية.
واس�تدل الكاتب علي ذلك ببعض اإلحصاءات االقتصادية 
التي تش�ير إلي أن�ه علي الرغم م�ن أن الواليات المتحدة 
ال ت�زال أكبر اقتصاد في العالم م�ن الناحية التقنية، فإن 
الصي�ن حل�ت محلها م�ن حيث الق�وة الش�رائية، حيث 
أوضحت معظم اإلحصاءات المعنية أن االقتصاد الصيني 

سيصبح أكثر قوة في وقت قصير للغاية.
 وهكذا،.فم�ن خالل تن�اول الكاتب لالقتصاد السياس�ي 
خ�الل القرني�ن الماضيين، وص�ل إلي نتيج�ة مفادها أن 
الصين في عام.2015.تتصرف مثل ألمانيا في عام.1914.

كدول�ة متض�ررة ومظلوم�ة لتص�ل ف�ي وقت مناس�ب 
للمطالبة بغنائم السلطة،.وتش�ارك في سباق التسلح ذي 
التكلف�ة الباهظة مع القوي العالمية المنافس�ة. وأش�ار 

إلي أنه بالنس�بة أللمانيا،.كانت بريطاني�ا العظمي آنذاك 
هي القوة المنافس�ة لها. وبالنس�بة للصي�ن حاليا،.تعد 
الواليات المتحدة األمريكية منافس�ا قويا لها،.خصوصا 

أنها تتمتع بالكثير من النفوذ. 
العولمة مقابل سياسة “الحمائية”:

 يعتق�د كثيرون خاص�ة “الليبراليي�ن الج�دد” الداعمين 

للتج�ارة الحرة أن العولمة تس�هم بش�كل كبي�ر في حل 
األزم�ات العالمية، وأنه من.غير المحتمل نش�وب صراع 
ف�ي العالم الذي تقوم اقتصادات�ه علي االعتماد المتبادل. 
لك�ن هذا الكت�اب يدحض تلك الفكرة الس�ائدة، فهو يري 
أن العولم�ة ليس�ت أداة لح�ل جمي�ع المش�كالت.  وفي 
هذا الس�ياق، تطرق الكاتب إلي التح�ول الكبير في القوة 
االقتصادية والسياسية في عقود ما قبل الحرب العالمية 
األول�ي، مس�تنتجا أن القرن التاس�ع عش�ر كان الحقبة 
األول�ي للعولم�ة، وكانت بريطاني�ا هي الق�وة العظمي 
الس�ائدة في بداية تلك الحقبة. وبفضل سياسات التجارة 
الحرة والبحرية الملكية البريطانية القوية، شهد االقتصاد 
العالم�ي توس�عا كبيرا لم يس�بق له مثيل، ف�ي حين كان 
الصراع العسكري في أدني معدل له. ولكن في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمي�ة األولي، ذكر الكاتب أن اعتماد الدول 
علي التجارة الحرة بدأ يتضاءل بش�كل ملحوظ، وتحولت 
ال�دول -وعلي رأس�ها ألمانيا- نحو سياس�ة “الحمائية” 
بتطبيق نموذج “االكتفاء الذاتي” الذي يعتمد علي سياسة 
العزلة بش�كل كبير، وقد أيده النازيون بقوة،.حيث أسهم 
في التقدم االقتصادي والعسكري أللمانيا بصورة كبيرة. 
وفي س�ياق متصل، اس�تبعد الكاتب دخ�ول أي من الدول 

مرحلة جديدة من العزلة في العصر الحالي.
 

أهمية القوة “الحارسة”:
 ذك�ر الكاتب أنه خالف�ا لألفكار “الليبرالي�ة الجديدة”، ال 
ت�ؤدي العولم�ة إل�ي إح�الل الس�الم العالمي،.ولكن إلي 
تمزق العالم،.إذا لم تطبق بش�كل سليم، مشيرا إلي بلوغ.

العولم�ة ذروته�ا ف�ي عام.1913.وبعده�ا بعام،.خاض 
العالم حرب�ا ضارية. ولهذا،.أوضح الكات�ب أنه مع تزايد 
الص�راع العالمي، ب�دأت الواليات المتح�دة االعتماد علي 
المنطق الذي يميل إلي�ه الكاتب،.والذي يقوم علي “أنه ال 
يس�ود السالم العالمي في حالة عدم وجود دولة حارسة 

للعال�م تعمل علي الحفاظ علي اس�تقراره”. وفي س�ياق 
متصل، أش�ار الكاتب إل�ي أن الوالي�ات المتحدة أصبحت 
ق�وة مهيمن�ة عالمي�ا بع�د التراج�ع البريطاني،.وكانت 
بمنزلة الحارس للسالم العالمي خالل القرن الحالي.ومع 
الصعود الصيني والروسي علي الساحة الدولية لمنافسة 
الوالي�ات المتحدة،.وصف الكات�ب الدولتين ب� “الرجعية 
وعدم المس�ئولية”، ليؤكد أنه علي الرغم من تقدم بعض 
الدول،.والمخ�اوف من الصعود الصيني أو الروس�ي،.في 
ظل تراجع القيادة األمريكية،.فإنهما ليس لديهما القدرة 

علي الحفاظ علي االستقرار العالمي.
 وأرج�ع الكات�ب الس�بب وراء اإلدارة الجي�دة للقي�ادة 
األمريكي�ة للعالم،.وازدهار نظام التج�ارة الحرة،.إلي أن 
حلفاء الواليات المتحدة كانوا وراء قبول الحقيقة الفعلية 
للهيمن�ة األمريكي�ة لرؤيته�م أن تل�ك الق�وة األمريكية 
الجدي�دة لن تس�بب أي ض�رر له�ؤالء الحلفاء،.من خالل 
قوتها العس�كرية واالقتصادية،.الستبعادهم من السوق 
العالمي�ة. وألمح الكات�ب إلي نظرية ح�ل النزاعات، التي 
تنص علي أنه عندما يكون هناك تبادل تجاري بين الدول،.

فلن يحدث بينها أي ص�راع، محذرا من االعتماد علي تلك 
النظرية،.وضرورة االستفادة من دروس التاريخ،.وقيام 
الح�رب العالمية األولي -بي�ن دول كانت تربطها عالقات 

اقتصادية- ومواءمتها مع التحوالت العالمية الراهنة.
 واختتم الكاتب باإلشارة إلي أنه إذا كانت القوي الرئيسية 
الكبري في العالم والقوي الصاعدة تسعي لتجنب االنزالق 
إل�ي الصراعات، فإن تحقيق ذلك يتطل�ب جهودا حثيثة،.

وليس مجرد االعتماد علي التعاون االقتصادي. وأشار في 
ذلك إلي عدد من المتغيرات العالمية التي أس�همت بشكل 
أو آخر في إحالل السالم بين القوي الرئيسية الكبري في 
العالم بعد الحرب العالمية الثانية، من بينها إنهاء سياسة 
االس�تعمار،.ومنظمة األمم المتحدة،.وانتش�ار الس�الح 

النووي.
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تب�وأ ه�ذا الكت�اب، لمؤلفه والت�ر الكور، 
مرك�ز الص�دارة ف�ي الكتب الص�ادرة في 
الوالي�ات المتحدة في نهاي�ة هذا الصيف. 
وُصن�ف الكتاب باعتباره “كتاب الش�هر” 
ألنه كان األكثر قراءة وتحليال وعرضا في 

الصحف األميركية حين صدوره.
فقد ج�اء الكت�اب في فت�رة ارتف�ع فيها 
منس�وب التوت�ر بي�ن روس�يا والواليات 
المتح�دة إل�ى أقص�اه نتيجة ع�دة عوامل 
أهمها ضم روس�يا القس�ري شبه جزيرة 
القرم، واتهامها بإس�قاط الرحلة رقم 17 
للخط�وط الجوية الماليزي�ة، مما أدى إلى 
مواجهات دبلوماس�ية قوية بي�ن البلدين 
رافقه�ا وابل م�ن العقوب�ات االقتصادية 

الشديدة.
وفي أميركا يلقي الرأي العام والرسمي في 
آن المسؤولية كاملة على الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين بنظرته الفوالذية الباردة 
للقضايا السياس�ية والدولية، وبدأ العديد 
يتس�اءل ما إذا كنا سنش�هد ع�ودة الحياة 
للدكتاتوري�ات التي رافق�ت حقبة الحرب 

الباردة؟

ف�ي كتاب�ه “البوتيني�ة” يح�اول المؤرخ 
المخض�رم والتر الكيور -ال�ذي أرخ ألهم 
األحداث السياسية في االتحاد السوفياتي 
م�ن  الكثي�ر  واستش�رف  انهي�اره،  قب�ل 
األح�داث التي ضرب�ت باالتح�اد وفرطت 
عق�ده- التقلي�ل من احتمالي�ة العودة إلى 

فترة الحرب الباردة وصراع العمالقين.
ويش�ير الكيور في البوتيني�ة إلى األعمدة 
الثالثة التي يجتمع عليها الحس الش�عبي 
الروسي وتدور حولها الوحدة المجتمعية 
في البالد وهي: االعتقاد الراسخ والعميق 
بالكنيس�ة األرثوذكس�ية، والحس القوي 
يعتب�ره  ال�ذي  “األوراس�ي”  باالنتم�اء 
الروس ق�درا يؤمنون به، والعامود الثالث 
ه�و الخ�وف والتحفز في مواجه�ة العدو 

الخارجي.
ويفيد الكاتب بأنه من منظور هذه الثوابت 
الثالثة الراسخة يبدو الروس اليوم وكأنهم 
يحملون قواس�م مش�تركة م�ع نطرائهم 
ف�ي الع�ام 1904، كما أن بوتي�ن يبدو من 
المنطلق نفس�ه خادما لشعبه أكثر من أي 

يوم مضى.
ما هي البوتينية؟

يفيد الكيور بأن مصطلح البوتينية يعكس 
مفه�وم النظ�ام االس�تبدادي ال�ذي يمثل 
مصال�ح مجموعات بعينها ف�ي المجتمع 

الروس�ي. وه�ذا النظام يقوم عل�ى آليات 
الس�لطة الرأس�ية وهو ما يعني ببساطة 
مجموعة م�ن األوامر المطلقة تنطلق من 

األعلى نحو األسفل.
بأنه�ا  نفس�ها  ع�ن  تع�رف  فروس�يا 
“ديمقراطي�ة س�يادية” م�ع التأكيد على 
الس�يادة ووضع العديد من الخطوط تحت 
الكلم�ة، وه�ذا يعن�ي عل�ى أق�رب تقدير 
أن روس�يا ليس�ت مس�تعدة بأي حال من 
األحوال لنهج نموذج الديمقراطية الغربية 
بكل تداعياتها، وأنها لن تكون قريبة منها 

أو شبيهة بها يوما.
ويتابع الكيور أن معظم الروس يعتقدون 
اعتق�ادا جازم�ا أن نم�وذج الديمقراطية 
الغربي�ة ال يتف�ق بالمطل�ق م�ع قيمه�م 
وتقاليده�م المتوارث�ة. واألنك�ى من كل 
ه�ذا م�ا ي�راه ال�روس بعي�ن الجدي�ة أن 
الممارس�ات الديمقراطي�ة تجل�ت في ما 
ح�دث ف�ي بالده�م بعي�د انهي�ار االتحاد 
الس�وفياتي وقبي�ل صع�ود نج�م بوتين، 
وبذلك هم يقرنون الممارسة الديمقراطية 
بالفوضى واالنحطاط الثقافي، وبالنتيجة 
بالحري�ات  للتضحي�ة  مس�تعدون  ه�م 
والديمقراطي�ة م�ن أج�ل س�يادة النظام 
وتثبيت االس�تقرار.وهكذا يرى الروس أن 
النأي عن مظاهر وتطبيقات الديمقراطية، 
كم�ا رس�م الغ�رب خطوطه�ا العريض�ة 
وعاش فصولها، إنم�ا هو حفاظ وحماية 
التاريخي  للبني�ة االجتماعية والم�وروث 
للش�عب الروس�ي ال�ذي يعتز ب�ه الروس 
أيما اعتزاز ويقدمونه على نظام سياس�ي 
منفتح عل�ى االحتم�االت والتقلبات التي 

تحملها رياح الممارسات الحرة.
نوستالجيا القوة

يمض�ي الكاتب ف�ي قراءة إس�تراتيجيات 
حك�م بوتي�ن وم�ا اتس�م به من مس�حة 
النوستالجيا )الحنين للماضي( إلى الحقبة 
الزمني�ة التي س�ادت فيها روس�يا كقوة 
عظمى في العالم. وهذا اإلحساس العميق 
بالحني�ن إلى روس�يا المتفوق�ة والقوية 
كان دائم�ا ما يميز رؤي�ة بوتين من خالل 
دفاع�ه المتواص�ل ع�ن القي�م الروس�ية 
والرم�وز التقليدي�ة وحمايتها من هجمة 
الثقاف�ة الغربي�ة والعولمي�ة. وبالمعن�ى 
األدق للكلم�ة ف�إن بوتين ق�د انصرف إلى 
استرجاع األيديولوجيات الغابرة وإنعاش 
الفك�ر القومي الروس�ي، ه�ذا مرفقا مع 

حمالت مناهضة للغرب ومعاداة لقيمه.
ويش�ير الكي�ور ف�ي الفص�ل األخي�ر من 
الكتاب إلى أن معظم القوميين الشوفينيين 
الروس يعتقدون أن دولتهم وجدت لتكون 
إمبراطورية تض�رب جذورها في التاريخ 
البعيد. وبالنس�بة لهذه الطبقة السياسية 
واالجتماعي�ة التي تؤمن بالعودة الحتمية 
لإلمبراطوري�ة الروس�ية تعتبر العديد من 
المناط�ق ج�زءا ال يتج�زأ م�ن أرض هذه 
اإلمبراطوري�ة، ب�ل وي�رون أن أوكراني�ا 
ه�ي ج�زء من ه�ذا المفق�ود ال�ذي يجب 

استعادته.
وف�ي ضوء هذه الدوغماتية الس�ائدة فإن 
مناقش�ة مستقبل روس�يا لن تكتمل دون 
اإلدراك أن روس�يا تحم�ل تح�ت جناحيها 
مهمة “مسيحية” يجب اتمامها وحمايتها 
والدفاع عن بقائها. وهذه المهمة ستكون 
المرجعي�ة والمس�تند العقائ�دي لتبري�ر 
السياس�ة الخارجي�ة وس�لطة الدولة، بل 
وتشكل أيضا جامعا قويا يلتف حوله أفراد 
الشعب بوصفها أيديولوجية تربطهم بقوة 

بدولتهم وتمنع الخروج عن صراطها.
يخلص وولتر الكيور في نهاية المطاف في 
قراءت�ه لعقيدة القيص�ر الجديد -فالديمر 
بوتي�ن- إل�ى أن�ه لي�س م�ن المحتمل أن 
ن�رى تقاربا جدي�ا بين روس�يا االتحادية 
والواليات المتحدة على المدى القريب، بل 
إن العالقات لن تكون ودية أو سلسلة بين 

الدولتين الكبريين في أغلب األحيان.
فبوتين يرى في روسيا النموذج األخير في 
العالم الذي يحم�ل القيم التقليدية ويدافع 
عنها من غزو الفس�اد الق�ادم من أميركا 
والغرب بوج�ه عام. وهك�ذا، وبعد مرور 
ربع ق�رن على انهيار االتحاد الس�وفياتي 
يب�دو أن الص�دام بين قيم الغ�رب وثوابت 
العقيدة الروس�ية يعود إل�ى الواجهة من 
جدي�د، أكثر س�خونة والتهابا، وال س�يما 
ف�ي مواقع تض�ارب المصالح ف�ي القلب 
من الشرق األوسط الذي يصب في غليانه 
السياس�ي الزي�ت عل�ى الن�ار المس�تعرة 

أصال.

“البوتيني�ة” كت�اب يقرأ ما وراء س�طور 
تجربة بوتين في زعامة روسيا االتحادية 
لفترتي�ن رئاس�يتين مس�تمدا اس�تمراره 
من ق�وة الدوغم�ا التي يح�اول أن يحقق 
إجماعا ش�عبيا عليها بهدف دعم س�لطته 
واس�تمرار طبقت�ه الحاكم�ة ف�ي إع�ادة 
إحياء اإلمبراطورية والتسليم لإلمبراطور 
الجديد بغير منازع أو معترض أو مجادل.

ه�ذا وكتب المح�رر في جري�دة نيويورك 
تايم�ز، بيت�ر بيكر واصف�ا الكت�اب “هذا 
عب�ارة ع�ن ق�راءة غنية في توقي�ت أمثل 
حيث تش�تد الحاجة إلى معرفة المزيد من 

خفايا نهج سيد الكرملين الزئبقي”.

البوتينية.. روسيا وعالقاهتا املستقبلية مع الغرب
عرض/مرح البقاعي

عندما تفشل العوملة .. صعود وهبوط السالم األمريكي
عرض : سارة خليل باحثة في العلوم السياسية

المؤلف : الدكتور خالد زيادة
الناش����ر : الهيئ����ة المصرية العامة 

للكتاب 2015
عرض/محمد القزاز

من�ذ أطروحت�ه األولى التى ناقش�ها ف�ى جامعة 
بعن�وان   1980 ع�ام  باري�س  ف�ى  الس�وربون 
»المؤثرات الفرنس�ية على العثمانيي�ن فى القرن 
الثام�ن عش�ر« ظ�ل د. خالد زي�ادة, س�فير لبنان 
بالقاهرة، أس�ير البح�ث فى العالقات اإلس�المية 
والعربية بأوروب�ا والغرب ، فكتب بعد ذلك مؤلفه 
»تطور النظرة اإلسالمية إلى أوروبا« حيث رأى أن 
النظرة اإلس�المية انتقلت م�ن االزدراء واالحتقار 
الذى اتس�مت به خالل قرون طويلة من الزمن إلى 
االعجاب بعد أن أنجزت أوروبا تقدمها فى الميادين 
المختلف�ة، إال أن هذا االعجاب انقلب إلى عداء بعد 
المرحلة االس�تعمارية. وأصب�ح موضوع العالقة 
مع أوروبا موضع اهتمامه ومنهاج بحثه، ليضيف 
إلى رصي�د كتبه وأبحاث�ه هذا الكت�اب, ويضع له 
عنوان »لم يعد ألوروبا م�ا تقدمه للعرب« الصادر 

عن مكتبة األسرة بالهيئة العامة للكتاب.
ف�ى هذا الكتاب يس�تعيد زيادة الج�وار الفريد فى 
التاري�خ والجغرافي�ا ال�ذى وض�ع العال�م العربى 
وبالتال�ى اإلس�المى على تماس مباش�ر بأوروبا، 
وكان�ت عالق�ة العالمين تتميز بالتب�ادل والصراع 
وصوال إلى الفترة التى اجتاحت فيها أوروبا العالم 

كله واستعمرته.
يق�ول د. خالد فى مقدمة كتاب�ه: »هذا الكتاب هو 
محاول�ة للنظر ف�ى تاري�خ العرب الحدي�ث، على 
ض�وء العالقة م�ع أوروب�ا والحداث�ة، بإنجازاته 
واخفاقاته، وهو قراءة للتي�ارات الكبرى الفكرية 
والعقائدي�ة، ومحاول�ة فه�م الحاض�ر على ضوء 

الماضى«.
ثم يش�ير فى نف�س المقدمة إل�ى أن الثورات التى 

شهدتها البلدان العربية فصولها التزال فى بداياتها، 
ذلك أن العالم العربى يش�هد مخاضا عسيرا البد أن 
يستغرق أعواما بعد عقود من الجمود. إضافة إلى 
المقدم�ة يقع الكت�اب فى ثمانية فص�ول تناولت 
»الج�وارب« »التحدي�ث« »النهض�ة« »اإلصالحية 
»الدولة«  »الثورة«، »األيديولوجي�ة«  اإلس�المية« 
»األصولية«, ث�م خاتمة تتناول المراحل التاريخية 
للعالق�ة وتفاعله�ا, ب�دء م�ن الجغرافي�ا وانتهاء 
بالربيع العربى مع فهرس لألعالم. ويتناول زيادة 
حال الفكر اإلس�المى منذ زمن بعيد فيقول: »وإذا 
كان التفكير العربى- اإلسالمى اليوم أسير العالقة 
بيننا وبينهم، كأن تعيين الذات ال يحدث إال بالقياس 

مع اآلخر، فإن األمر بدأ حين ش�عر المسلم العربى 
أو الترك�ى أو اإليرانى أو س�واهم، بأن اآلخر الذى 
ه�و األوروب�ى قد أصب�ح متفوقا وترج�م تفوقه 
انتص�ارا. وقد حدث ذلك فى الحقبة االس�تعمارية 
ف�ى نهاي�ة الق�رن التاس�ع عش�ر وبداي�ة القرن 
العش�رين، هذه الحقب�ة التى عرفتها كل ش�عوب 
العال�م التى تعرضت لالس�تعمار األوروبي، والتى 
عرفت أيضا حركات التحرر ونزع االستعمار، ومع 
ذلك فإن ش�عوب اإلس�الم م�ا زالت أس�يرة ثنائية 
التأخر والتقدم، وصراع الشرق والغرب، بل افتراق 

اإلسالم عن المسيحية الغربية«.
عل�ى أن ثمة تاريخا مش�تركا بيننا وبي�ن الغرب، 
ال نس�تطيع الفكاك منه، فيقول: ليس ثمة ش�عب 
من ش�عوب العالم يملك هذا التاريخ المش�ترك مع 
أوروبا مثل العرب والبربر واألتراك من المسلمين، 
إن�ه تاري�خ طويل يمتد مس�افة أربعة عش�ر قرنا 
م�ن الصراعات والتب�ادل والح�روب المتنقلة من 
غرب المتوسط إلى ش�رقه، ومن عمق أوروبا إلى 
عمق العالم العربى واإلسالمي، إلى تبادل البضائع 
واألف�كار والمؤثرات وانتق�ال األفراد والجماعات 
عبر ضفتى المتوس�ط. وها ه�ى أوروبا من جديد 
تستش�عر خط�ر اإلس�الم، ال�ذى ال يش�كل ق�وة 
عس�كرية وال تهديدا باالحتالل وق�د انقضى زمن 
الفت�وح والحم�الت الدينية, ولكن ألن المس�لمين 
من العرب واألتراك والهنود الذين قدموا إلى مدنها 
كعمال والذين أس�هموا فى بناء أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية وازدادت أعدادهم ومازالت تتفاقم، 
تبدى ش�رائح منهم رفضا لالندماج باإلصرار على 
عاداته�م وإعالن كل ما يظهر هويتهم وممارس�ة 
ش�عائرهم، فضال عن تغلغل الجمعيات الدينية فى 

صفوفهم.
ويختتم زيادة كتابه البديع، معقبا على ما شهدته 
بلدانن�ا بالقول: »ال دور مؤث�ر للمثقف فى ثورات 
2011 وال دور لمؤسس�ات الثقاف�ة وال أح�زاب، 
س�وى تلك الت�ى تمثل بقاي�ا أحزاب خمس�ينيات 
وس�تينيات الق�رن الماض�ي، تض�م يس�اريين أو 

قوميي�ن أو ليبراليين وتمثل الحني�ن إلى الماضى 
الوفدى أو الناصرى أو البورقيبي. ومن هنا تمكنت 
قوى اإلس�الم السياس�ى الكامنة من أن تظهر فى 

واجهة األحداث«.
ث�م يحدد أس�س العالج لم�ا نحن فيه فيش�ير إلى 
أن المعي�ار ل�والدة فك�ر عرب�ى جدي�د يكمن فى 
تج�اوز األيديولوجيات المعادي�ة للغرب، والتخلى 
عن نظري�ات المؤام�رة على العرب والمس�لمين، 
وال يتحق�ق ذل�ك إال بنش�وء جي�ل ثقاف�ى يتمتع 
باالس�تقالل فى الرأى، قادر عل�ى قياس المصالح 
التى تربطنا بسائر األمم، ويعيد النظر بكل األسس 
االقتصادي�ة والتربوي�ة والسياس�ية الت�ى تحكم 

حاضرنا.

لـم يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب..



فعل اخلري.. مسؤولية ومساندة حقيقية لآلخرين

»االستدانة« .. آخر احللول وبداية اهلموم
يم�ر الموظف س�ند عب�د الرحم�ن )42 عام�ا( كغيره من 
الموظفين بظروف صعبة نتيج�ة متطلبات الحياة الكثيرة 
وغ�اء المعيش�ة وطلبات األبن�اء، األمر ال�ذي يجبره على 
االس�تدانة باستمرار، مما يجعله يش�عر باإلحباط والكآبة 

طوال الوقت.
يعت�رف عبد الرحمن أنه يس�عى دائما لتوفي�ر حياة كريمة 
ألبنائه، إال أنه فقد الس�يطرة في اآلونة األخيرة على ضبط 
أعصابه في كيفية الح�وار والتعامل معهم، فمجرد عودته 
للمن�زل تنش�ب المش�احنات والخاف�ات ألتفه األس�باب، 

حسب قوله.
يقول “أش�عر بضغط نفسي كبير، وزوجتي تشاركني هذه 
األزمات”، منوها إلى أن “أبنائي األربعة أصبحوا يتحاشون 
الجل�وس معي بس�بب عصبيت�ي”، متابعا أنه يت�ذرع دوما 
في التهرب من الجلوس معهم بانش�غاالته ويحاول الخلود 

للنوم باكرا.
يلج�أ كثيرون لاس�تدانة من الزماء ف�ي العمل أو األقارب 
واألصدق�اء، ليس بالضرورة لمج�اراة المظاهر، بل تضطر 
بعض الظ�روف الناس إلى االس�تدانة، واللج�وء لهذا الحل 
باس�تمرار قد يؤدي ف�ي نهاية المطاف للش�عور بأمراض 
مختلف�ة م�ن أرق وقلق واكتئاب أحيان�ا، فضا عن تزعزع 
العاق�ات االجتماعية في حال امتنع أو لم يس�تطع المدين 
سداد الدين، لتغدو االستدانة بمثابة هم وأرق يازم صاحبه 

ليل نهار.
وفي هذا الشأن، يبين االختصاصي النفسي د. خليل العبيدي  
اآلثار الس�لبية للديون على الصحة النفسية لإلنسان؛ حيث 
تؤدي إلى شعوره بعدم األمان واالستقرار، وشعوره وكأنه 
يغ�رق، األمر الذي ي�ؤدي إلى الكثير من المش�اكل الصحية 
على الم�دى البعيد، وينعك�س على أس�رته والمحيطين به 

أيضا.
ويلفت العبيدي إلى أن هناك العديد من المش�اكل األس�رية 
التي تنشب بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على سدادها، 
ويصل األمر لخافات كبيرة ومستمرة ال تجعل األمور على 
ما يرام بين الشريكين، وأحيانا تصل إلنهاء العاقة بشريك 
الحياة، أو تؤثر بش�كل س�لبي على الحالة النفس�ية لألبناء 

ونظرتهم للمستقبل.
ويوض�ح :” أن كبار الس�ن أكثر عرضة ألع�راض االكتئاب 
بس�بب تراكم الديون مس�تحقة الدفع، وأنها تسبب شعورا 
بعدم السيطرة على حياتهم وعلى أوضاعهم المالية تحديدا، 

وبالتالي تنعكس على عاقتهم باآلخرين المقربين منهم.

ويبين السيد أبو سالم” موظف”، أنه فقد السعادة بزواجه، 
بس�بب تراك�م الدي�ون وتع�دد المس�ؤوليات، موضحا أن 
زواجه أجبره عل�ى االقتراض، ما جعله يتحاش�ى الخروج 
من المنزل مع زوجته، كي ال يصادف أحدا يطالبه فيحرجه 

أمامها”.
ويشير إلى أن ذلك انعكس على عاقته معها؛ حيث إنه كلما 
طالبه�ا أحد أو حان موعد الس�داد، فإنه يربط ذلك بالزواج 
وتكاليف�ه، لينعكس األمر عل�ى عاقتهما بفق�دان الحوار 

بينهما.
وكذل�ك حال الس�يدة أم ثائ�ر،”50 “ س�نة”ربة بيت” ،التي 
توض�ح أن راتب تقاع�د زوجها ال يكف�ي لمتطلبات الحياة 
البس�يطة، مما أجبره�ا على االس�تدانة، فلديها ثاثة أوالد 

وابنتان بأعمار متفاوتة.
تق�ول أم ثائ�ر “أرهقتني مطال�ب أبنائي، وال أس�تطيع أن 
ألومه�م، فهم مايزال�ون يرغبون بالحي�اة ويريدون الحياة 

الكريمة بالمقارنة مع أصدقائهم والمحيطين بهم”.

وتوض�ح أن كل تل�ك األم�ور دعتها لاس�تدانة م�ن األهل 
والجي�ران واألصدق�اء، ما جعله�ا تفقد عاقاته�ا بالعديد 
منه�م، نظ�را ألنها لم تس�تطع تس�ديد المال ال�ذي أخذته 

منهم.
وتش�اركها الرأي االس�يدة س�لوى عامر، ف�ي :”أن ظروف 
الحي�اة جعلتها تلع�ق الصبر مع أبنائه�ا األربعة، وذلك في 
غياب والديه�ا وطاقها من زوجها المتنك�ر ألبنائه، قائلة 
“اضط�ررت لاس�تدانة م�ن اخوت�ي ألحص�ل عل�ى منزل 

يؤويني وأبنائي، فراتبي يذهب في تسديد القروض والديون 
ومتطلبات الحياة اليومية من أكل وشرب وترفيه”.

وتضي�ف، أنه�ا فق�دت صديقاتها، ب�ل وأصبح�ن ال يجبن 
عل�ى اتصاالتها بهن، لعلمهن بأنها س�تقترض منهن مبلغا 
م�ن المال، موضح�ة أن حياتها أصبحت ش�اقة، خاصة أن 
أبناءه�ا بدأوا يكبرون وتكبر معه�م متطلباتهم ورغباتهم، 
ولألس�ف ال يخلو يوم من الخافات بينهم بسبب تلبية هذه 

المتطلبات”. 
من جهته، يبين استشاري االجتماع األسري مفيد سرحان 
أن لكل شخص ولكل أسرة إمكانياتها االقتصادية وظروفها 
المعيشية الخاصة، وبالنظر إلى صعوبة الحياة االقتصادية 
والمعيش�ية التي يعاني منها كثيرون على مس�توى األفراد 
واألسر، فإنه ال بد من االهتمام بوضع الميزانية لكل أسرة، 
مما يساعد على تجنب أو “التقليل” من اللجوء إلى االستدانة 

التي تتسبب في كثير من المشكات لألفراد واألسر.
وين�وه إل�ى أن الميزانية مفت�رض أن تتم بن�اء على موارد 
األسرة ومصروفاتها الضرورية، واألمر اآلخر ال بد أن تراعي 
األسرة واألشخاص االقتصاد بالنفقات والمصروفات وعدم 
اللج�وء إلى المصروف�ات الزائ�دة والكمالي�ات واالهتمام 
بالضروريات بشكل أساسي، وعدم اللجوء إلى االستدانة إال 
في حاالت الضرورة القصوى، وأن تتم دراسة الطريقة التي 
سيتم من خالها تس�ديد الديون قبل اللجوء إلى االستدانة، 
وف�ي كثير من األحيان تتم االس�تدانة من أجل اإلنفاق على 
أمور غي�ر ضرورية كاالقتراض لتحدي�ث الهاتف النقال أو 

السيارة أو فرش المنزل.
ويضي�ف “هناك بعض الوس�ائل التي قد تس�هم في تقليل 
أعب�اء “االس�تدانة” مث�ل، اقتط�اع مبلغ يوض�ع للحاالت 
الطارئة والتي تستخدم عند الضرورة القصوى، أيضا إيجاد 
صناديق للتكافل االجتماعي داخل األسر والعائات الكبيرة؛ 
حي�ث تتم االس�تفادة منها عند الض�رورة، وهناك صناديق 
للتكافل داخل المؤسس�ات الكبيرة داخل الشركات شريطة 
أن يلتزم الشخص بتسديد المبالغ المأخوذة في أقرب وقت 

ممكن”.
ويجب التركيز على التكافل وتقديم المس�اعدات سواء من 
المؤسس�ات أو األشخاص لألسر المحتاجة، وفق سرحان، 
تنمي�ة الصناديق والتوس�ع في توزيع أم�وال الزكاة وحث 
األغنياء والميسورين على تقديم جزء من أموالهم لمساعدة 
الفق�راء والمحتاجي�ن، وأيضا التقليل م�ن الديون التي تتم 

ألغراض المناسبات االجتماعية كالزواج والوفاة.

www.almustakbalpaper.net

تحقيقات12  العدد )1102(  االربعاء 9 كانون االول 2015

المستقبل العراقي/قيصرمؤيد 

حرق�ة كبي�رة وغص�ة مؤلمة ش�عرت بها الس�يدة  
ش�ذى محمد عند ذهابها إلى مدرسة بناتها لتتفاجأ 
بزميات بناتها في الصف يلبس�ن ما رق من الثياب 

بالكاد يحميهن من برد الشتاء.
تقول “ إنه لم تغب صورة هؤالء الطالبات عن بالي، 
وس�وء أوضاعهن دفعني لس�ؤال مديرة المدرس�ة 
التي بدورها شرحت لها الحال المتردي الذي تعاني 
منه�ا تلك األس�رة الت�ي تخل�ى عنهم والده�م بعد 

زواجه من أخرى.
خم�س بنات وفي أعم�ار مختلفة يرتدن المدرس�ة 
مش�يا على األقدام وفي أيام الش�تاء والبرد الشديد 
م�ن دون معطف أو حتى حذاء ثقي�ل يقي أقدامهن 
م�ن الماء والهواء، يس�كتن جوع معده�ن الفارغة 
بقطعة خبز ، وال يحمل�ن في جيوبهن اي مبلغ من 

المال  ، هكذا وصفت شذى حالهن.
وتستهجن شذى قساوة قلب األب الذي رمى أسرته 
ألم تعم�ل عاملة نظافة في إحدى المستش�فيات ال 
تجني س�وى قلي�ل م�ن الدنانير تدفع منه�م إيجار 

بيت، كهرباء، ماء ومتطلبات المنزل.
تل�ك التفاصيل كانت دافعا لش�ذى لتتص�ل بكل من 
تعرفه، آخذة على عاتقها مس�ؤولية كس�وة هؤالء 
البنات وتقديم المساعدة لهن بهمة أهل الخير وفق 

قولها.
القصص الموجعة كثيرة والناس المحتاجة تكاد 

تكون في كل مكان.
 هكذا عبر السيد أسعد غريب “ 52 “سنة ،الذي يتألم 
كل ي�وم عند م�روره بأحد األحياء أثن�اء ذهابه إلى 
المنزل ليتكرر مش�هد تلك العائلة التي تسكن منزال 

با شبابيك وتحت سقف من “ الجينكو”.
ويص�ف غري�ب  تلك الغص�ة التي يش�عر بها ويلوم 
الن�اس الذي�ن ال يش�عرون بغيرهم وم�ن يبقى من 

دون طعام طوال اليوم في حين أن الكثير من الناس 
يتناولون ثاث وأربع وجبات.

هذا المش�هد المتكرر كان هو ش�رارة تلك المبادرة 
الفردية التي قام بها غريب، الذي اعتبر أن هذا البيت 
هو من مس�ؤوليته كونه يمر من جانبه دائما، فبدأ 
من أس�رته الصغي�رة لتمت�د تلك المبادرة وتش�مل 

العمل.
ول�م يكت�ف الرجل بتل�ك المس�اعدات الت�ي قدمها 
البعض من أس�رته وزمائه في العمل فما كان منه 
إال أن قام بطلب المس�اعدة من أصدقائه عبر موقع 
التواص�ل األجتماع�ي “الفيس�بوك “وجعل توصيل 

المساعدات لتلك االسرة مهمته الشخصية.
من جهته يش�ير اختصاصي علم االجتماع الدكتور 
حس�ين الخزاعي إل�ى :”أن بحث الن�اس عن فرصة 
لفع�ل الخي�ر إنما ه�ي انع�كاس للقي�م األخاقية 
والش�عور بالمس�ؤولية،” الفت�ا إلى ض�رورة :”أن 
يكون اإلنس�ان دائم�ا متكاتفا م�ع اآلخرين ويحب 
القي�ام بالخي�ر”. ويضي�ف الخزاع�ي :”أن اهتمام 
الن�اس بالخي�ر ينب�ع دائم�ا م�ن ش�عور اإلنس�ان 
الداخل�ي بواجبه بتقديم الخدم�ات لآلخرين فيقوم 
بمش�اركتهم في اللباس والطعام، األمر الذي يخلق 

لديه شعورا باإلرتياح والتحسن.”
ويبي�ن أن ثمار فعل الخير ال يحصده�ا فاعل الخير 
فحسب، حيث تشعر مثل هذه السلوكيات األشخاص 
المحتاجين بأن هناك من يهتم بهم ويشعر بهم كما 
أنه�ا تصفي القل�وب وتقوي العاق�ات المجتمعية 

والنسيج المجتمعي.
ويختلف الن�اس وفق الخزاعي في ط�رق تقديمهم 
للخير فمنهم من يميل إلى القيام بذلك بشكل شخصي 
من دون أن يعلن عن نيته بتقديم الخير، حتى ال يشعر 
اآلخري�ن بالخجل أو “الجميل�ة” وآخرون يقومون 

بتش�كيل مبادرات جماعية ضمن محيط األسرة أو 
الحي أو العش�يرة يقدمون من خالها المس�اعدات 
النقدية والعينينة لألسر المحتاجة. ويشيد الخزاعي 
بمثل هذه المبادرات الفردية ويشدد على دور األهل 
في تربية أبنائهم على اإلحساس بالمسؤولية إتجاه 
ه�ذه الفئ�ة من الن�اس وغرس حب المس�اعدة في 
نفوسهم منذ الصغر. أما السيدة  منى صالح فما أن 
تسمع عن أحد يرغب بفعل الخير أو تقديم مساعدة 
حتى تس�ارع لاتصال به وإرش�اده لعائلة مستورة 
ومحتاجة معتبرة أن هذا العمل مرضاة لله من جهة 
وتذكي�ر للن�اس المكتفين بأن هن�اك من يبحث عن 

كسرة خبر لسد الجوع.
تق�ول صال�ح “ إنن�ا قدمن�ا المس�اعدات العيني�ة 
والمادي�ة للكثي�ر م�ن العائ�ات ونتمن�ى أن يكون 
هن�اك من يرغب بفعل الخير”، الفت�ة إلى أنه وعلى 
الرغ�م من وج�ود الكثير من الن�اس الذين يرغبون 
بتقديم الخير إال أن الفقراء والمحتاجين يفوقونهم 
بأضع�اف مضاعف�ة. وتتابع الجمعي�ات الخيرية ال 
تس�تطيع أن تغط�ي جمي�ع العائات وهن�اك ومن 
هم بأم�س الحاجة إلى الش�عور بالش�بع، والدفء 
حتى االرتواء، إال أن فقرهم وعوزهم ينغص عليهم 

حياتهم ويسرق منهم حتى الشعور باألمان.
من جهته يش�ير اختصاص�ي علم النف�س الدكتور 
موس�ى مطر إلى أهمية مثل هذه المبادرات س�واء 
كانت فردية أو جماعية وأثرها اإليجابي على نفسية 
المجتم�ع، الفت�ا إلى وج�ود العديد من األش�خاص 
الذين يحبون فعل الخير ويقدمون المساعدة لألسر 

المحتاجة والفقيرة.
وينوه مطر إلى أن الحاجة ليس�ت وليدة الماحظة 
فحس�ب، ب�ل هن�اك جمعي�ات ومراك�ز وجماعات 
منظم�ة ترصد األس�ر الفقيرة والمحتاجة وترش�د 

بص�ورة  عليه�ا  الخي�ر  بفع�ل  الراغبي�ن 
منظمة.

ويتاب�ع أن العش�وائية تخ�رج العم�ل عن 
إط�اره الحقيق�ي، مؤيدا ب�دوره الجهود 
المنظمة التي تضمن وصول المساعدات 
لمن يس�تحقها بصورة الئقة ومن دون 

أن تسبب لهم اإلحراج.
ويلف�ت مط�ر أن س�عي الن�اس إل�ى فع�ل 
الخي�ر يدل على األخاق الحمي�دة والتربية 
الصحيح�ة التي نش�أ عليها ه�ذا المجتمع، 
الفت�ا إلى األثر الس�لبي ال�ذي يخلفه الفقر 
والع�وز على نفس�ية أصحابه ال�ذي يخلق 

بدوره مشكلة نفسية واجتماعية.
مش�يرا إلى وجود العديد م�ن الناس الذين 
يملكون كرامة وعفة يرفضون التس�جيل 
في الجمعيات أو حتى إظهار حاجتهم أمام 
جيرانه�م، مؤكدا في ه�ذا الوضع ضرورة 
البحث عن العائات المهمشة التي تتحفظ 

على الرغم من شدة عوزهم وفقرهم.
ويردف :”المش�اركة اإلنس�انية لها تأثير 
كبير على نفس�ية اإلنس�ان الفقير، حيث 
تخرجه من اليأس واإلحباط وتشعره بان 
هن�اك من يهتم به ويش�عر بهم ويقف إلى 
جانبهم ويس�اعدهم على تخط�ي المحن، 
فتخلق راحة نفس�ية وشعورا بعدم الغربة 

واأللم وزوال الشعور بالظلم والقهر.
والتراح�م  والتكاف�ل  التش�اركية  “الحال�ة 
أس�اس النس�يج االجتماعي الق�وي”، قائا 
إنها تخل�ق حالة إنس�انية رائعة والش�عور 
باالستقرار، األمر الذي يفرز مجتمعا سليما 

وآمنا خاليا من العقد النفسية”.

المس����تقبل العراقي/احالم طالب

يظ�ن بع�ض أولياء األم�ور أّن ال�زواج مصح�ة أو إصاحية 
لتهذيب س�لوك أبنائهم الذي�ن عجزوا عن الس�يطرة عليهم، 
وذل�ك من باب )زوجوه يمكن يعق�ل، أو زوجوه يمكن يعقل 
ويت�رك خرابيط�ه(.. وخرابيطه هذه كلم�ة مطاطية، تحمل 
الكثي�ر من التأويات، منها: اإلدمان عل�ى تعاطي المخدرات 
والمسكرات، ومنها السلوك اإلجرامي، واالنحراف األخاقي. 

ولعل من أخف درجاته االستهتار وعدم تحمل المسؤولية.
 وه�ذا النوع م�ن ال�زواج الذي يمك�ن أن نطلق علي�ه زواج 
المجازف�ة م�ن الطبيع�ي أن يحص�ل عل�ى نس�ب عالية من 
الفش�ل، وأن يخلف العديد من المطلق�ات الهاربات أو الاتي 

فضلن الموت البطيء.
الزواج مسؤولية

بداية، ترى الكاتبة واإلعامية مها عقيل أّن الزواج مسؤولية، 
ومن كان طائش�اً أو مس�تهتراً كيف يمكن ألهله أن يتوقعوا 
أنه )س�يعقل( أو س�يتغير بعد الزواج، وسيتحول إلى إنسان 
راش�د يعي المسؤولية، وتتساءل: »ال أدري لماذا يصر بعض 
األهالي على تزويج أوالدهم وبناتهم إذا كانوا غير مستعدين 
نفس�ّياً وناضجين عقلّياً لتحمل مس�ؤولية ال�زواج ورعاية 

أسرة.
 وتتاب�ع: ه�ذه مخاطرة ومجازف�ة غير محس�ومة النتائج، 
وفيه�ا تاعب بحياة ومس�تقبل اإلنس�انة التي س�ترتبط به 
وربما بأطفال. لذلك يجب أال يس�تخدم الزواج كحل لمشكلة؛ 

ألنه قد يخلق مشاكل أخرى أكثر تعقيداً. والزواج إن كان يراد 
له النجاح يجب أن يكون مبنّياً على التفاهم والمحبة والثقة. 
ومث�ل هذه الزيجات متوقع لها الفش�ل، وإن اس�تمرت تحت 
الضغط األسري، فهي مازالت فاشلة؛ ألنها ال توفر السكينة. 
وبالتأكي�د م�ن دفع نح�و إتمام مثل ه�ذه الزيج�ات يتحمل 

مسؤولية فشلها.
زيجات محكومة بالفشل

وتق�ول منال الدباغ: “هذا لألس�ف حاص�ل بمجتمعنا، حيث 
يح�اول األهالي إخفاء عيوب أبنائه�م، وتكون الصاعقة بعد 
الزواج؛ حين تكتشف الزوجة أنه مريض ويعاني من خلل ما، 
وم�ن القصص الغريب�ة التي أذكرها أّن أس�رة أجبرت ولدها 
عل�ى الزواج لتكتش�ف العروس ليلة الدخلة أّن عريس�ها من 
الجنس الثالث، وخوفاً م�ن الفضيحة وكام الناس اضطرت 
الزوج�ة للصبر، وأن تعيش مع زوجه�ا كاألصدقاء، وبعدها 
تم االنفصال. وفي قص�ة أخرى كانت صدمة عروس وأهلها 
كبيرة، بع�د معرفة حقيقة العريس الذي ل�م يكن إال مريضاً 

نفسّياً يعاني من انفصام في الشخصية”.
وتعتب�ر فوزي�ه عبد الس�يد:” أّن مثل ه�ذه الزيجات محكوم 
عليه�ا بالفش�ل، بل إنها م�ن أس�باب ارتفاع نس�ب الطاق 
ف�ي المجتم�ع، عوضاً ع�ن األضرار النفس�ية واإلحس�اس 
بالمرارة والظلم الذي تش�عر به الزوج�ات ممن ابتلين بمثل 
ه�ؤالء األزواج، الذي�ن ل�م تجد أس�رهم وس�يلة ع�اج لهم 

س�وى بتزويجهم من فتيات من خارج العائلة، الاتي تصدم 
أحامهن الوردية بمشاكل ال حصر لها”.

بنات الناس حقل تجارب!!
وفي اإلطار ذاته، تقول سناء صاح: “بنات الناس لسن حقاً 
للتجارب، ومن المؤس�ف أّن الكثير منهن ذهبن ضحايا لمثل 
ه�ذه الزيجات. وتضيف: أذكر قصة إلح�دى الزوجات عندما 
تفاج�أت بعد أس�بوع م�ن زواجها بحالة زوجه�ا، الذي كان 
في حالة هلوس�ة، فأصابها الرعب، وأقنعها أهل الزوج بأنه 
مصاب بحالة نفسية، ولكنها اكتشفت الحقيقة الحقاً؛ وهي 
أن�ه مدمن على الحبوب والش�راب، وقد عاتب�ت أهل زوجها، 
وصم�دت لمدة أربعة أش�هر، وبعدها طلب�ت الطاق؛ ألنه لم 

يعد بمقدورها التحمل.
اليوم غير األمس

ويرى مدرس الرياضيات قاسم عبد الحسن :” أنه ربما كانت 
هذه العبارة صالحة ألجيال سابقة، وكانت غالباً تؤتي ثمارها 
لعدة أس�باب منها: أّن هذا الشاب يمكن احتواؤه؛ ألنه يعيش 
في مجتمع صغير، وهذا يجعله أكثر تحماً للمس�ؤولية بعد 
إجباره عليها؛ خوفاً من انتقادات مجتمعه، أما اآلن ومع هذه 
المغري�ات الحياتية والتط�ور التكنولوجي ال يمكن أن تنجح 
“زوج�وه يمكن يعقل”، فالش�باب لم يعد ق�ادراً على تحمل 

المسؤولية، والدليل ارتفاع نسب الطاق بشكل مخيف”.
ويؤي�ده في ذلك الممثل محمد الجبوري الذي يرى:” أّن فكرة 

الزواج بتل�ك الطريقة فيها كثير من الظل�م والغش للزوجة، 
لذلك م�ن الضروري أن تتحرى الزوجة وأهلها بالس�ؤال عن 
العريس، وكما يجب أن يتم إدراج فحص المخدرات واألمراض 

النفسية ضمن قائمة الفحص ما قبل الزواج”.
  وف�ي رأي مخال�ف ي�رى حس�ين فاض�ل “ موظ�ف 

“احتمالي�ة :”نجاح مث�ل هذا النوع م�ن الزواج في 
بع�ض األحيان، إذا كان ال�زوج يملك قابلية لتحمل 
المسؤولية، أما إذا كان ال يملك تلك المقومات فمن 
الس�هل جداً إلق�اء اللوم واألخط�اء على الزوجة. 
وأذكر قصة ش�اب أدمن على تعاط�ي المخدرات، 
وت�زوج بفت�اة، وتس�ير حياتهما الزوجي�ة حالّياً 

كم�ا يقال عل�ى البرك�ة، تعص�ف به�ا الكثير من 
المشاكل”.

 ومن وجه�ة نظر ناصرالس�اعدي  “ محامي “،:” 
أّن ال�زواج أنم�وذج فريٌد ف�ي العاقات اإلنس�انية، 

والب�د للمقب�ل على ال�زواج م�ن صفات يتص�ف بها، 
ومنها: العقل، والحكمة، وتحمل المسؤولية، وإذا كانت 

هذه الصفات غير موج�ودة فيه فليعلم الجميع أّن مصير 
زواجه الطاق والفشل ال محالة”.

 
ويرى الس�اعدي  أّن مقولة “زوج�وه يعقل”مقولة قد تكون 

صحيح�ة أحياناً، ولكن غالب�اً ال تصح، والهداية بيد الله، 

وم�ن القص�ص في ه�ذا الجانب لزوج�ة اس�تطاعت تعديل 
س�لوك زوجها المنحرف لألحس�ن فأصبح 
من المداومين على أداء الصاة في 
بالتأكيد من  المسجد. وهذه 
الح�االت الن�ادرة، والت�ي 
تدل على أّن الزوج يملك 
قابلي�ة للتغيير، ولكن 
إذا كان طائشاً فكيف 
س�يتحمل مس�ؤولية 
وأبناء.  وبيت  أس�رة 
ولذلك أقول الصحيح 
العبارة”عقلوه  في 
وال  زوج�وه”،  ث�م 
في  س�بباً  تكون�وا 
الفتي�ات  تعاس�ة 
الطاق  نس�ب  وزيادة 

في المجتمع. 

جدل يف البيوت: زوجوه فقد يعقل

المس����تقبل العراقي/عال التميمي 
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واج�ه ماكجويريك معارضة نقاب�ة العمال 
إلجراء تغييرات كبيرة ف�ي الطريقة التي يؤدي 
به�ا الموظف�ون عمله�م، م�ن خ�ال تفكي�ك 
األقس�ام الجامدة وتوزيعها على أجزاء القطاع 

العام المختلفة.
النتيج�ة؟ ل�م يُعد رج�ال اإلطف�اء يدخلون 
المنازل ببساطة إلخماد النيران، أو حتى تقديم 
المش�ورة ح�ول كيفي�ة تجنّبها. ب�دالً من ذلك، 
يتولّون مهمات من�ع الجرائم، وتكييف المنازل 
لضم�ان أن كب�ار الس�ن أقل ُعرضة للس�قوط، 
واالس�تجابة للمكالمات حول النوب�ات القلبية 
- وه�و ما يخف�ف الضغط عل�ى خدمة الصحة 
أن  إل�ى  التجريبي�ة  البرام�ج  الوطنية.وُتش�ير 
“ِف�رق التدخ�ل في الخط�ر الجماع�ي” متعددة 
التخصصات هذه ُتحّقق مّدخرات تساوي عشرة 
أضع�اف قيمة االس�تثمار البالغ ملي�ون جنيه. 
لكن ماكجويرك يش�عر بالقلق م�ن عدم وجود 
مهم�ة مدفوع�ة م�ن الحكومة إلعادة تش�كيل 
الدول�ة، من خال إنه�اء ما يرى أن�ه نهج قائم 

على الفصل غير الكافي للخدمات العامة.
في الوق�ت الذي تصبح في�ه بريطانيا دولة 
أكبر سنا وأكثر بدانة، فإن الطلب على الخدمات 
العام�ة ل�م يُكن أب�داً به�ذا الحجم الكبي�ر. لكن 
الملك�ة فكتوريا كانت س�تجد أن الطريقة التي 
يتم بها تنظيم القطاع العام اليوم مألوفة لديها، 
على اعتبار أن كثيرا من هيكلته يعود ليس فقط 
إلى م�ا قبل عص�ر اإلنترنت، لكن أيض�اً ما قبل 

عصر السيارات.
ت�م إنش�اء جهاز منفص�ل لقوات الش�رطة 
واإلطف�اء في العش�رينيات من القرن التاس�ع 
عش�ر. حت�ى قبل ذل�ك، انفص�ل الجراحون عن 
“العّطاري�ن” - المهن�ة الس�ابقة التي هي أصل 
مهن�ة الط�ب العام اليوم - في ترس�يم حدود ال 
ي�زال يؤثر في الطريق�ة التي تعم�ل بها خدمة 

الصحة الوطنية.
يقول ماكجرويك “هذا يتطلّب أكثر بكثير من 
مجرد إخ�راج المال من النظ�ام. يجب أن تتغير 
المؤسس�ات والهيكلة وأنا ال أستطيع رؤية أي 
تفكير على اإلطاق بمس�توى أعمق بشأن كيف 

سيتم تحقيق ذلك”.

تعديل اخلطة
في أنحاء المملكة المتحدة كافة، تخفيضات 
م�ا بع�د األزم�ة أجب�رت الحكوم�ات المحلي�ة 
عل�ى العمل بأق�ل التكالي�ف. وعل�ى الرغم من 
قرار ج�ورج أوزبورن، وزير المالية، األس�بوع 
الماضي االبتعاد عن التخفيضات األعمق بكثير، 
إال أن سياس�ة التقشف تم تعديلها فقط، وليس 
التخلّ�ي عنه�ا. ووفق�اً للخطة المالي�ة التي تم 
الكشف عنها في مراجعة اإلنفاق، ال تزال هناك 
عش�رة مليارات جنيه من اإلنف�اق اليومي على 
الخدمات العامة ستتم إزالتها على مدى األعوام 
األربعة الُمقبلة. وقد يضطر البريطانيون الذين 

اعت�ادوا على فكرة دولة الرعاية الش�املة “من 
المه�د إل�ى اللح�د” إل�ى تعدي�ل توّقعاته�م لما 

ستقوم حكومتهم بتوفيره.
منذ عام 2010، عندما تولّى االئتاف بقيادة 
ح�زب المحافظين الس�لطة، ش�اركت المملكة 
المتحدة في واحدة من الممارسات األكثر شموالً 
لتخفيض العجز في العالم. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يُكن هناك أي تفكير جماعي بخصوص هدف 
أو نط�اق الدولة، باس�تثناء األولوي�ات الضيقة 
الت�ي تتدفق م�ن انخف�اض الم�وارد. “الرعاية 
الصحي�ة واألم�ن، المحلي والخارج�ي على حد 
س�واء، والتعليم” هي الطريق�ة التي لّخص بها 
أحد مستش�اري الحكوم�ة تقلّ�ص دور الدولة 

تحت قيادة ديفيد كاميرون.
في وقت سابق من فترة والية االئتاف نشر 
أوزب�ورن وثيقة تحّث الوزارات على النظر فيما 
إذا كان كل نشاط قامت به كان “ضرورياً لتلبية 
أولوي�ات الحكوم�ة”. ينبغ�ي أن يس�ألوا “هل 

الحكومة بحاجة إلى تمويل هذا النشاط”؟
م�ع ذل�ك، قب�ل مراجع�ة اإلنفاق األس�بوع 
الماض�ي لم يتم تش�جيع أي موج�ة مماثلة من 
إع�ادة النظر م�ن ِقب�ل وزارة المالية.لق�د قّرر 
كامي�رون ال�ذي تحّرر م�ن قيود االئت�اف بعد 
الفوز باالنتخابات العامة في أيار )مايو(، ووزير 
ماليته الذهاب إلى أبعد مما كان مطلوباً منهما، 
ليس فقط بهدف تحقيق توازن الحسابات، لكن 

أيضاً لتحقيق فائض بحلول عام 2020.
لكن بطرق أخرى، نهجهما هو أقل عقائدية 
مم�ا ُيمك�ن توّقع�ه من ح�زب يتبّن�ى حكومة 
أصغ�ر. أي طم�وح لتطوير وجهة نظ�ر مقننة 
ح�ول ما ينبغ�ي أن توّفره الدول�ة - والوظائف 
الت�ي ينبغي تس�ليمها - قد تض�اءل قبل أعوام، 
وخ�رج عن مس�اره بس�بب الجدل ح�ول خطة 
“المجتم�ع الكبي�ر” الخاصة بكامي�رون، وهي 
خطة لحش�د الجمعيات الخيري�ة والُمتطّوعين 
لتقديم الخدمات العامة. يقول أندرو هالدينبي، 
االستش�ارية  المؤسس�ة  “اإلص�اح”،  رئي�س 
المؤيدة للس�وق “على الرغ�م من تقليص حجم 

الحكومة، إال أن ذلك ليس بس�بب خريطة طريق 
أيديولوجية. إنها القوة القاهرة للمال”.

هذا، كما ُيشير، يتناقض مع حكومات حزب 
العمال برئاس�ة تون�ي بلير وخلف�ه، جوردون 
ب�راون، الذي ش�رع في حمل�ة ُمتعّمدة إلصاح 
الخدم�ات العامة م�ن خال مزيج م�ن التنظيم 
والتحري�ر. وواحدة م�ن أب�رز تجاربهما كانت 
زيادة دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية.

الخدم�ات  اعتم�دت  ف�ي عه�د كامي�رون، 
العامة مجموعة من الُط�رق التي أماها جزئياً 
الش�ح الذي كانت علي�ه ُمخصص�ات الميزانية 
الخاصة بها. ما يدعم هذا عملية معروفة باسم 
التفوي�ض - االنتقال إل�ى الامركزية في مجال 
اإلنف�اق الع�ام من خ�ال نقل الصاحي�ات إلى 
هيئ�ات عامة حصلت فيما بع�د على حرية أكبر 

بخصوص ميزانياتها.
نقل الوزراء السلطة على التنمية االقتصادية 
وضب�ط النظام والتعلي�م والضرائب الحكومية 
المحلية بحماس أكبر بكثير مما كانوا عليه في 
حكوم�ات تاتش�ر أو بلير. وال ي�زال هناك كثير 
مما هو مركزي، مثل أج�ور القطاع العام، لكن 
هالدينبي يقول “بأخذ كل ش�يء في الحس�بان، 

كان ذلك بمثابة برنامج تقشف محلي”.

�سفقة ملتب�سة
أحد المسؤولين في وايتهول وصف هذا بأنه 
واحدة من “الصفقات الكبي�رة لهذه الحكومة: 
تبادل الس�لطة مقابل قليل من المال”. التغّيرات 
أيضاً تج�ذب اهتمام الدول األخ�رى التي ُتعاني 

ضائقة مالية.
بعض قوات الشرطة أقدمت على التخفيض 
بطريق�ة أش�ّد وأس�رع مم�ا احتاج�ت � كانت 
حريصة على ممارس�ة الحري�ات الجديدة التي 
تس�مح لها بإع�ادة اس�تخدام الُمّدخرات بطرق 
أخرى.يق�ول أح�د المس�ؤولين الس�ابقين في 
داونينج س�تريت ال�ذي راقب العملية مباش�رة 
“أح�د أكب�ر الدروس م�ن ع�ام 2010 هو: حين 
تف�وِّض صاحي�ة خف�ض النفق�ات كان يغلب 

عليها أن ُتنَجز، وعندما ُتبقيها في وايتهول كان 
يغلب عليها أال ُتنَجز”.

وُيضيف المساعد السابق لرئيس الوزراء أن 
“هذا هو الس�بب في كون أجن�دة الامركزية ال 
تزال تحظى بش�عبية ف�ي وزارة المالية”. أدرك 
السياسيون وموظفو الخدمة المدنية “أن هناك 
أش�خاصا موجودي�ن يب�دو أنهم يري�دون رفع 
المشكات عن عاتقك. وهذه ديناميكية جديدة”. 
الدولة األصغر التي حلمت بها مارجريت تاتشر 
قبل 40 عاماً، بدأت تتش�كل - لكن من أسفل إلى 
أعلى، بدالً من اإلماء والتوجيه من المركز. في 
تطّور تاريخي الفت لانتباه، كان قرار أوزبورن 
التخلّي ع�ن صاحيات المركز - إلى الس�لطات 
المحلية ذاتها التي لم تثق بها تاتش�ر وحرمتها 

من السلطة - هو الذي بدأ ُيحقق األمر.
تبّني أوزبورن الحماس�ي أجن�دة التفويض 
جعل ُمدنا، وال س�يما مانشس�تر، ُتس�يطر على 
ميزانياته�ا الكبيرة فيما يتعلّ�ق بقطاعات مثل 
الرعاية الصحية واالجتماعية، في تحّد للهياكل 
الحاكم�ة التي ترتكز في إنجلترا، المرتكزة على 
لندن. وُيعّب�ر بعض السياس�يين المحليين، في 
محافله�م الخاصة، عن القلق م�ن أن نظراءهم 
الوطنيي�ن يس�عون إل�ى االس�تعانة بمص�ادر 
خارجي�ة لي�س فقط بالنس�بة إلى أل�م تقليص 

الدولة، لكن أيضاً إلقاء اللوم.
كري�س ه�ام، الرئي�س التنفي�ذي لصندوق 
كينجز، الش�ركة االستشارية في مجال الرعاية 
الصحي�ة، ُيش�ير إل�ى أن مب�ادرات حقبة حزب 
العمال لمزج مص�ادر تمويل مختلفة وتفويض 
مزي�د م�ن المس�ؤولية إل�ى المناط�ق المحلية 
“ظهرت عندم�ا كانت األموال ال ت�زال تتدّفق”. 
ف�ي المقابل، اهتم�ام وزارة المالية ظهر “حين 
كان�ت األم�وال ش�حيحة”، األم�ر ال�ذي ُيثي�ر 
تس�اؤالت حول ما إذا كان هذا “يتعلّق بتفويض 
اللوم والمس�ؤولية بالنس�بة إلى قرارات صعبة 

للغاية تتعلّق باإلنفاق”.
االستياء بين الناخبين ُيمكن أن يظهر إذا أدت 
خط�وة تجاه مزيد من جمع اإلي�رادات المحلية 
إل�ى تغيي�ر اإلجم�اع ال�ذي ُبنيت عليه تس�وية 
الرعاية االجتماعية ما بعد الحرب: الجميع يدفع 
إلى النظ�ام الضريبي الُمتناس�ب للحصول على 
الخدمات المشتركة. المناطق األكثر ثراًء ستجد 
من الس�هل جمع أموال إضافية من أجل وسائل 
الراح�ة، مث�ل الرعاي�ة االجتماعية والش�رطة. 
اإليرادات الضريبية من الش�ركات ستكون أيضاً 
ف�ي بعض األماكن أكثر وف�رة من غيرها، األمر 
ال�ذي من المحتم�ل أن يؤدي إل�ى تفاُقم أنماط 

الحرمان.
جون هيلز، أس�تاذ السياسة االجتماعية في 
كلية لندن لاقتصاد والمختص في دولة الرعاية 
االجتماعية، ُيش�ير إل�ى أن هذا ُيهّدد “بإنش�اء 
ف�خ من الن�وع الذي ن�راه في تموي�ل المدارس 
في الواليات المتح�دة، حيث يتم تمويلها محلياً 

وإنفاقه�ا محلي�اً، وبالتال�ي، المنطق�ة الغني�ة 
ف�ي الوالي�ات المتحدة تس�تطيع تحّمل إنش�اء 
مدرس�ة محلية جيدة جداً والمنطقة الفقيرة ال 
تس�تطيع. وُيضيف “هناك جمي�ع أنواع اآلليات 
التي ُتعّزز “عدم المس�اواة” عل�ى أي حال )...( 
فهي تتح�ّول تمام�اً إلى درج�ة كبيرة ج�داً إذا 
حدث هذا”.الس�ؤال هو ما إذا كان تس�ريع هذه 
األجن�دة سيس�مح للوزراء بالحف�اظ على نهج 

عدم التدخل في التخفيضات.
كثي�ر يتوق�ف عل�ى رد فعل الجمه�ور على 
خمس�ة أعوام أخ�رى من االس�تنزاف، حتى إن 
كانت أق�ل حّدة من تلك التي س�بقتها. وُتش�ير 
اس�تطاعات ال�رأي إل�ى أن بريطانيا ل�م تتأثر 
نسبياً من عاصفة تخفيضات اإلنفاق. بين بايج، 
الرئيس التنفيذي لشركة إبسوس موري، يقول 
“إن أق�ل من واحد م�ن أصل أربع�ة بريطانيين 
يخبرون الباحثين بأنهم تأّثروا بش�كل كبير من 
تخفيض�ات اإلنفاق - بانخفاض ع�ن الُثلث في 
عام 2012 - األمر الذي ُيش�ير إلى أن الدول���ة 

ُتصبح “ُمحّصن��ة” ضد التقش��ف”.

جتربة هامب�ستيد
م�ع ذل�ك، هذا األمر ق�د ال ي�دوم. ُيثير بايج 
احتم�ال “التباطؤ” باعتباره اس�تجابة متأخرة 
للتخفيض�ات المتراكم�ة. وُتظهر اس�تطاعات 
ال�رأي األخي�رة أن أكثر م�ن 40 ف�ي المائة من 
العام�ة  الخدم�ات  أن  يعتق�دون  البريطانيي�ن 
أصبح�ت أس�وأ عل�ى م�دى األع�وام الخمس�ة 
الماضية، ووصل القلق إلى مس�تويات قياس�ية 

بخصوص مستقبل خدمة الصحة الوطنية.
ه�ذا المزاج الع�ام األكثر قلق�اً واضح حتى 

في هامبستيد، إحدى أغنى الضواحي في لندن، 
حيث تج�ري تجربة غي�ر ُمحتملة ف�ي اقتصاد 

التقشف.
جيس�يكا ليرم�ود � كريك�وي، الفزعة من 
سلس�لة جرائم تعّرض خالها السكان للهجوم 
في وض�ح النهار من ِقبل لصوص، قّررت اتخاذ 

نهج جذري لحماية الخدمات.
هذه المحامي�ة العمالي�ة، الُمقيمة منذ مدة 
طويل�ة ف�ي المنطق�ة المحبوب�ة، عمل�ت على 
“حش�د تمويل جماعي” يزيد على 65 ألف جنيه 
من الس�كان المحليين لتموي�ل ثاثة من رجال 
الش�رطة اإلضافيي�ن ب�دوام كامل لم�دة ثاثة 
أع�وام، مع هدف جم�ع 600 أل�ف. إذا تم تنفيذ 
الُمخطط، فإن ش�رطة العاصمة ستوّفر تمويل 
ثاثة أعوام أخرى. وتقول “إن األمر يشبه فكرة: 
اشتِر واحدة، واحصل على الثانية مجاناً”.بعض 
س�كان المنطقة الت�ي معدل الجرائ�م فيها من 
بين األدنى في العاصمة، رفضوا المساهمة من 
ُمنطل�ق قلقهم من فكرة دف�ع األغنياء تكاليف 
الخدمات الت�ي ينبغي أن توّفره�ا الدولة.تقول 
ليرمون�د � كريك�وي “لكنني أعتق�د أنه عندما 
ُيق�ّدم الن�اس ه�ذا الرأي ح�ول الغن�ي والفقير 
و)األخاقي وغير األخاقي(، فإنهم ال يفهمون 
ما س�ُيصيبهم. الناس ال يفهمون كيف ستكون 
آثار هذه التخفيضات”.تراجع أوزبورن األسبوع 
الماضي عن التخفيض�ات الكبيرة في ميزانيات 
الش�رطة، األمر ال�ذي وّف�ر بع�ض الطمأنينة. 
لك�ن التبرعات ال ت�زال تأتي.ُتضي�ف ليرموند � 
كريك�وي “علين�ا أن نتحّمل بع�ض الركود في 
تخلّي الدولة عن الرعاية التي كانت تتوالها عنا 

تقليدياً”.

بعد 40 عامًا.. مالمح دولة تاترش خترج للوجود
       سارة نيفيل

من تاأييدها التجارة احلرة اإىل دورها البارز يف حركة اإعطاء املراأة حق النتخاب، مان�س�سرت، يف �سمال اإجنلرتا ال�سناعي، متلك تاريخا ُم�سّرفا يف قلب املعتقدات التقليدية. الآن هي يف طليعة نوع 
خمتلف من الثورة ب�سبب مرحلة من التق�سف اأدت اإىل حتفيز موجة من التفكري اجلديد ب�ساأن حدود الدولة الربيطانية. يف الوقت الذي يحتار فيه قادة القطاع العام ب�ساأن كيفية تقدمي مزيد من 

اإيرادات ال�سرائب املرتاجعة، فاإن دائرة الإطفاء يف مان�س�سرت الكربى تر�سم طريقًا لالإ�سالح.
�ستيف ماكجويرك، كبري م�سوؤويل دائرة الإطفاء ال�سابق يف املدينة، اعرتف قبل عقد من الزمن باأن الطلب على خدمات الدائرة كان يتغرّي ب�سكل كبري. اأجهزة ا�ست�سعار الدخان واملباين الأكرث 

اأمنًا خّف�ست من عدد احلرائق التي كان يتم ا�ستدعاء �سباطه ملكافحتها. يف الوقت نف�سه، �سكان املدينة املتقدمون يف ال�سن كانوا يخلقون �سغوطا خمتلفة للغاية.

محافظة المثنى 
لجنة البيع وااليجار االولى 

العدد/16             التاريخ/2015/12/6 
اعالن 

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية االدارة املحلية /قسم االماك املرقم  ) 13420 ( يف 2015/11/26 
)13418-13419( تعل�ن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادن�اه والعائدة للمديرية اعاه وذلك 
باملزايدة العلنية وفق تعليمات قانون )21( لسنة 2013 )املعدل( فعىل الراغبني االشرتاك  باملزايدة 
مراجع�ة املديري�ة اعاه خال 30 يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
االخ�ر من مدة االع�ان يف قاعة )الغدير الغربي( ويتحمل من ترس�و بعهدته املزايدة اجور النرش 

واالعان واجور اللجان واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

سامي نعمه خضير 
نائب المحافظ االول 
رئيس لجنة البيع وااليجار االولى 

الرشوط/ 
1-مدة االيجار سنة واحدة 

2-كافة اعمال الرتميم والصيانة يتحملها املستأجر 
3-يسدد بدل االيجار صفته واحده 

4-ال يجوز ايجار العقارات او جزء منها من الباطن وبعكسه يفسخ عقد االيجار 
5-ال يجوز اشرتاك املدنيني للدائرة او الناكليه باملزايدة 

6-اخاء العقارات حني طلب الدائرة 
العقارات /  

ش�قق الس�ينما ارقام 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-14 مس�احة كل ش�قة 60م2 غرفتني 
حمام مطبخ مرافق صحية صالة 

محات الس�ينما )1-2( كايف شوب بمساحة 128م2- محل3 بمس�احة 12م2)يستخدم مخزن( 
–كافرتي�ا اللعاب التس�لية 100م2 –محل25 مقهى النوارس بمس�احة 69م2 – مقهى كهرمانة 

طابقني 160م2
محات مدرس�ة الزينية القديمة رقم1 بمساحة32م2-2 بمساحة78م2-3و13 بمساحة50م2-

20م2-  50م2-12بمس�احة  بمس�احة   )11-10(   - 50م2  4بمساحه50م2-5بمس�احة 
)س�احه او مح�ل 14و15 بمس�احة 1200م2- س�احة 2 ومح�ل 6-7-8-9(بمس�احة1050م2 

–محل16بمساحه52م2 

اعالن
إىل الرشي�ك س�ام عب�د الحس�ني عباس – 
اقتىض حض�ورك إىل بلدي�ة التاجي لغرض 
استخراج اجازة البناء املرقمة 3317 بأسم 

/ دريد ضياء امني .

فقدان
فق�دت مني  الهوية الصادرة من املديرية 
العام�ة لتوزي�ع كهرباء الوس�ط باس�م 
)حاتم كاطع جويد خلف(و اجازة سوق 
عمومي عىل من يعثر عليهما تسليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية /محكمة 

بداءة الصويرة 
العدد/684/ب/2015 

التاريخ/2015/11/30 
اىل املدعى عليه /سنان عايد هادي 

عنوانه /واسط /الصويرة 
مجهول محل االقامة  حاليا 

م/تبليغ 
سبق وان اقام املدعى )سداد نوري عمر( الدعوى املرقمة 
684/ب/2015 ام�ام هذه املحكمة والت�ي يطلب فيها 
لدعوتك للمرافع�ة والحكم بالزامك بفس�خ العقد املربم 
بينكما بتاريخ 2015/12/3 والخاص بالقيام بعمل من 
قبلك بخ�زن ورشاء وبيع محص�ويل الليمون والطماطم 
وتحميلك الرسوم واملصاريف واالحتفاظ للمدعي بكافة 
حقوق�ه ب�راس م�ال املتبق�ي بذمت�ك وبالتعويض عن 
االرضار التي لحقت به بدعوى مستقلة وملجهولية محل 
اقامت�ك بناءا عىل اش�عار مخت�ار محل س�كناك )فالح 
ن�وري حمزة( بتاري�خ 2015/11/18 ق�ررت املحكمة 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاسعة 
من صب�اح يوم 2015/12/15 ويف ح�ال عدم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق احكام القانون 

 القاضي علي عبد االمير حسين 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية 
العدد/621/ت/2015 
التاريخ/2015/12/8 

م/تبليغ
ملقتضي�ات االضبارة التنفيذية املرقم�ة اعاه والخاصة 
بالدائ�ن )ع�ي عبد الحس�ني كاظ�م( واملدي�ن )حكمت 
رايض حام�د( وملجهولية محل اقامة املدين تقرر تبليغه 
بالجريدة الرسمية بانه تقرر حجر االموال الغر املنقولة 
عىل العقار املرقم 165/7م11 الطويل االوسط لقاء طلب 
الدائ�ن )عي عبد الحس�ني كاظم( البالغ س�تون مليون 
دين�ار فيج�ب عليك�م اداء املبلغ املذكور خال خمس�ة 
ع�رش يوم تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش واال ف�ان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون وذلك 
اس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ للتفضل باالطاع 

مع التقدير 

المنفذ العدل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1801/ب/2015
التاريخ: 8 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /حسني عبد الخالق محمد 

اق�ام املدعي  س�عد جمال الدين احمد الدع�وى     البدائية   
املرقم�ة 1801/ب/2015  ض�دك وال�ذي يطل�ب  فيه�ا 
ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 36/1 مناوي باش�ا قسمة 
ان كان قاب�ل للقس�مة او بيع�ا وتوزيع ص�ايف الثمن بني 
ال�رشكاء كل حس�ب حصته ولتع�ذر    تبلغي�ك ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي 
ملنطقة مناوي باش�ا  عليه تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2015/12/15 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول.

القاضي علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ /2015/12/6

5649/ش/2015

اعالن
اىل املدعى عليه /حسني مبارك عي

بالنظ�ر لص�دور اعام الحك�م  بالدع�وى املرقمة اعاه 
وامل�ؤرخ يف 2015/11/12 والذي يقيض تصديق زواجك 
من املدعية  رغد رسمي غضبان وملجهلوية محل اقامتك 
حس�ب كتاب مركز رشطة ابي حض�ر بالعدد 9547 يف 
2015/11/25 وتايي�د املجلس البلدي فقد تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني بالقرار اع�اه ويف حالة 
عدم اعرتاض�ك خال الفرتة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .

القاضي غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:2049/ب/2015
التاريخ: 7 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /كامل فهد لطيف 

اقام املدعون   س�مر وس�عد وري�اض اوالد عبد العزيز 
السلمي الدعوى         البدائية   املرقمة 2049/ب/2015  
ض�دك والذي يطلبون فيها فس�خ العقد وتخليه املاجور 
املحل املرقم 13/19/794 القبلة لاشهر من 2015/4/1 
واىل  2015/11/30 مبلغ�ا مق�داره )2400000( دينار 
ولتع�ذر تبلغي�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي عليه تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2015/12/15 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول.

القاضي علوان بربوت البزوني

 مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

ة البصرة محكمة بداء
العدد: 1398 / ب / 2015 
التاريخ: 25 / 11 / 2015 

  اىل/املدعى عليه  / طال حمود عبد الرزاق 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة  ق�رار  الحكم  املرق�م 1398/

ب/2015  يف 2015/11/15 ض�دك واملتضم�ن الحك�م 
بالزام�ك بتاديت�ك للمدعي محس�ن فاضل عب�د الكريم 
مبل�غ الدين املرتتب بذمتك والبالغ س�تة وثاثون مليون  
دين�ار بموج�ب  الص�ك املرق�م 69997375 امل�ؤرخ يف 
2014/7/11 املس�حوب ع�ىل م�رصف الرافدي�ن الم�ر 
املدعي ولتعذر تبليغك وملجهولية محل اقامتك  وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة دور 
الضباط  لذا   تقرر تبليغك اعانا    بصحيفتني    محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض  واالستئناف والتمييز  خال 
املدة القانونية   وبعكس�ه  سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية  

 القاضي
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1336 / ب / 2015 

التاريخ: 8 / 12 / 2015 

اعالن 
  اىل/املدع�ى عليه  / طال حمود عبد الرزاق املدير املفوض 
لرشكة اطالة الجنوب للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة  ق�رار  الحك�م  املرق�م 1336/

ب/2015  يف 2015/10/21   واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك 
بتاديت�ك للمدعي محس�ن فاض�ل عبد الكري�م مبلغ الدين 
املرتت�ب بذمت�ك والبالغ تس�عمائة مليون دين�ار  بموجب  
الص�ك املرق�م 0129204 املؤرخ يف 2014/7/7 املس�حوب 
عىل مرصف الش�مال المر املدعي ولتعذر تبليغك وملجهولية 
محل اقامتك  وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلدي ملنطقة دور الضباط  ومحمد القاس�م   عليه    تقرر 
تبليغ�ك اعان�ا    بصحيفتني    محليت�ني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض  واالس�تئناف والتميي�ز  خ�ال امل�دة القانونية   

وبعكسه  سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية   

القاضي محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1472/ب/2015
التاريخ: 8 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليهما /1 � شمخي جرب شاكة

2 � مرة جرب شاكة 
اق�ام املدع�ي    عزيز كاظ�م خضر  الدع�وى         البدائية   
املرقم�ة 1472/ب/2015  ضدكم�ا  وال�ذي يطل�ب  فيها 
ف�رق البدل�ني للعق�ار تسلس�ل 18/57  املاجدي�ة بتاريخ 
2004/5/1 مبل�غ ق�دره )100,000,000( مائ�ة مليون 
دين�ار   ولتع�ذر تبلغيكما ملجهولية مح�ل اقامتكما   عليه 
ق�ررت املحكم�ة  تبليغكم�ا  اعان�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2015/12/15 وعند عدم حضوركما او ارسال من 
ينوب عنكما  قانونا س�تجري املرافعة بحقكما غيابا وعلنا 

وفق االصول.

القاضي ليث جبر حمزة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

محكمة بداءة الكرخ
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / االتحادية

رقم الدعوى 3149 / ب / 2015
2015 / 11 / 30

اعالن تبليغ بالحضور
اىل املدعى عليه  ) ايهم جاسم محمد السامرائي ( و)هشام 

عبد الرزاق عبد الرحمن (
مجه�ول محل اقامت�ه حاليا اقام املدع�ي ) وزير الكهرباء 
/ اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى املرقمة )3149/ب/2015( 
ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبكم�ا فيه�ا بمبل�غ مق�داره )  
317.840.000 ( ثاث مائة وسبعة عرش مليون وثمانمائة 
واربعون الف دينار ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البلدي انتقال�ك اىل جهة 
مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة  يوم )2015/12/13 ( الس�اعة التاسعة ويف حالة 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

القاضي الهام فخري صادق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد:324/ب/2015

التاريخ: 8 /2015/12

اعالن
 اىل الشخص الثالث اىل جانب املدعى عليهم ماجدة ابراهيم 

خليل وملجهولية محل االقامة حاليا اقام املدعيان 
 مري عي عزيز موىس وحس�ن عي عزي�ز موىس الدعوى              
البدائية   املرقمة 324/ب/2015   لدى هذه املحكمة والذي 
يطلبان فيها ابطال قيد العقار تسلس�ل 116 م2 العسافية 
مس�جل بالقيد 22/كان�ون االول /1964 رق�م الجلد 616 
واملسجل باسم املدعى عليه الثالث احمد مكي نارص وكافة 
القيود التي س�بقته واعادة تس�جيل العقار واملذكور باسم 
املدعي�ان وابطال كافة الترصف�ات التي اجريت عىل العقار 
املذك�ور  وق�د ع�ني ي�وم 2015/12/16 موع�د للمرافعة 
وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حالة ع�دم حضورك اىل 

املرافعة سوف يتم اجراء املرافعة غيابيا بحقك .

القاضي
وسام عبد الحسن علي

مديرية  التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في واسط االولى

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة    134/375

املحلة او رقم  املقاطعة : رساي
الجنس : ارض العمارة مع بنائها

النوع : ملك رصف
رقم الباب :  /

رقط الطابق :   / 
رقم الشقة :   /

املساحة : 1,48,66 اولك
املشتمات : عمارة سكنية تحتوي عىل اربع طوابق 
الطاب�ق االريض من محات وكل طابق يحتوي  عىل 
صال�ة وثاث�ة غ�رف وصحي�ات البناء درج�ة اوىل 
� مس�لح � تج�اري � االرضي�ة مبلط�ة بالكرانيت 

والواجهة نثر واالبواب من الصاج .
 املزروعات واملغروسات  0

واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : مؤجرة اىل رشكة منتجات النفطية 

مقدار املبيع : 400000000 اربعمائة مليون دينار 
س�تبيع  دائ�رة التس�جيل العقاري يف واس�ط االوىل 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاه العائد للراهن 
عبد الجب�ار مجيد ثام�ر لقاء طلب الدائ�ن املرتهن 
م�رصف الخليج التجاري البال�غ )2925000000( 
مائت�ان واثنان وتس�عون مليون وخمس�مائة الف 
دينار فعىل الراغب  يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�ال )30( يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعان مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
من القيمة املق�درة للمبيع البالغة ) 400000000(  
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( 

ظهرا من اليوم  االخر.
مدير دائرة التسجيل العقاري في واسط االولى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:2048/ب/2015
التاريخ: 7 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /كامل فهد لطيف 

اقام املدعون   س�مر وسعد ورياض وجنان وهدى 
وخل�ود اوال    عبد العزيز الس�لمي الدعوى  البدائية  
املرقم�ة 2048/ب/2015  ض�دك وال�ذي يطلب�ون 
فيه�ا ب�دالت االيج�ار املح�ل املرق�م 794/ 13/19    
القبلة لاشهر من 2015/4/1 واىل  2015/11/30 
مبلغا مق�داره )2400000( دين�ار ولتعذر تبلغيك 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/12/15 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القاضي
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2081 / ب / 2014 

التاريخ: 7 / 12 / 2015 
اعالن

  اىل/املدعى عليه  السادس / سالم بدر عباس 
اص�درت هذه املحكم�ة  قراره�ا      املرقم 2081/

اع�رتاض/2014  وامل�ؤرخ    2015/11/29  حكما 
غيابي�ا  ض�دك واملتضم�ن إبط�ال الحك�م الغيابي 
املع�رتض  دع�وى  ورد  2081/ب/2014  بالع�دد 
عليه�م ش�كا ولتع�ذر   تبليغ�ك  ق�ررت املحكم�ة    
تبليغ�ك اعانا    بصحيفتني    محليتني يوميتني ولك 
حق االع�رتاض  واالس�تئناف والتميي�ز  خال املدة 
القانونية   وبعكس�ه  سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية  وفق القانون
 القاضي
علوان بربوت البزوني



النجف و زاخو قلبا الطاولة في المجموعة الثانية

قل�ب فريق�ا زاخ�و والنج�ف الطاولة 
يف املجموع�ة الثانية من ف�رق الدوري 
العراق�ي املمت�از بع�د تغلبهم�ا ع�ى 
ضيفيهم�ا فريقا املين�اء وأمانة بغداد 
ليدخ�ا بق�وة للمزاحم�ة ع�ى املربع 

الذهبي ».
ففي املباراة التي جمعت غزالن البادية 
فري�ق النجف م�ع ضيوفهم الس�فانة 
فري�ق امليناء عى ملعب األول يف النجف 
مساء ،أمس الثاثاء، ضمن منافسات 
الجول�ة التاس�عة م�ن املرحل�ة األوىل 
لل�دوري العراق�ي املمت�از ) فوك�س ( 
،حقق النجف ف�وزاً ثميناً عى املتصدر 

بهدف واحد مقابل اليشء ».
ب�دأ املين�اء بقي�ادة امل�درب الس�وري 
ملح�وظ  وغي�اب  الس�يد(  )حس�ام 
للمهاجم املحرتف )عمر خريبني( الذي 
غ�ادر الس�فانة إىل ال�دوري اإلماراتي، 
املب�اراة بق�وة لني�ل العام�ة الكامل�ة 
والظفر بنقاط املب�اراة الثاث من اجل 

الحفاظ عى الصدارة وتعزيزها«.
نظ�م الس�فانة العدي�د م�ن الهجمات 
التي لم تش�كل الخطورة املطلوبة عى 
مرمى غزالن البادية الذي بدوره احكم 

دفاعاته بشكل جيد«.
لم يقف العبو النج�ف بقيادة مدربهم 
الجدي�د الاع�ب الدويل الس�ابق )عماد 
محم�د( موقف املتف�رج أمام هجمات 
امليناء ورد باملث�ل بهجمات متكررة لم 

ترتجم إىل يشء ».
اس�تمر الفريق�ان بتب�ادل الهجم�ات 
والضغط يف زمن الش�وط األول وس�ط 
اندف�اع من الضيوف وإح�كام ورد من 
قب�ل املضيف�ني اال ان دقائ�ق الش�وط 
األول ل�م تش�هد تس�جيل أي أه�داف 

لينتهي بالتعادل السلبي«.
ويف الش�وط الثان�ي اس�تمر الس�فانة 
ملح�وظ  تراج�ع  وس�ط  بهجومه�م 
لغ�زالن البادي�ة الذي�ن اعتم�دوا ع�ى 
غلق املس�احات أم�ام مهاجمي امليناء 
واحكموا دفاعاتهم بقوة إال أن هجمات 
امليناء كانت تفتقر إىل اللمسة األخرية ، 
ويف الدقيق�ة )73( كاد امليناء أن يتقدم 

بهدف بعد تس�ديد ك�رة قوية وجميلة 
ع�ى مرم�ى ح�ارس النج�ف ) ع�اء 
مط�ر ( إال أن العارض�ة كان لها رأياً 
آخراً وردت الكرة، اس�تمرت املحاوالت 
من الفريقني لكنها لم تجدي نفعا ولم 

تأتي بجديد«.
م�ن جانبه ه�دد النجف مرم�ى امليناء 
بهجم�ات عدي�دة لم تج�د طريقها اىل 
املرم�ى حت�ى ج�اءت الدقيق�ة )82( 
ليتحصل غ�زالن البادية عى ركلة حرة 
م�ن عى يم�ني مرمى الس�فانة انربى 
له�ا الاع�ب البدي�ل يف أول ملس�ة له ) 

س�عيد محس�ن( ونفذها بشكل جميل 
أرسلها من فوق الاعبني لتسكن شباك 
الحارس )ك�رار إبراهي�م( معلناً تقدم 

النجف بهدف«.
كثف السفانة من هجماتهم بعد تلقي 
مرماه�م اله�دف وحاولوا م�ن جميع 
الجهات إال إن كتيبة املدرب عماد محمد 

أحكمت الدفاع وكانت لهم باملرصاد«.
ويف الدقيقة )92( تهيأت فرصة ثمينة 
للمين�اء م�ن ركلة حرة داخ�ل منطقة 
الجزاء لم يستغلوها بالشكل الصحيح 
أمام حائ�ط صد نجفي صل�ب، أعلن 

بعده�ا بدقيقتني حكم املباراة )س�الم 
عامر( نهاي�ة اللقاء بفوز ثمني لغزالن 
البادي�ة عى ضيوفهم الس�فانة بهدف 

دون رد«.
نف�س  لحس�اب  أخ�رى  مب�اراة  ويف 
املجموعة والجولة تمكن فريق الرطة 
م�ن تحقيق ف�وزاً مهم�اً وثمين�اً عى 
فري�ق الح�دود بهدف وحي�د يف املباراة 
الت�ي ج�رت بينهم�ا ع�ى ارض ملعب 

أمانة بغداد«.
س�يطر العب�و القيثارة ع�ى مجريات 
اللعب من�ذ البداية بش�كل 

كامل أمام دفاعات قوية ومنظمة من 
قبل العب�و الحدود«.نظ�م القيثاريون 
هجمات عدي�دة ومتك�ررة عى مرمى 
الح�دود اال انه�ا ل�م تجد الحل�ول لفك 

طاسم الدفاع الصلب للحدوديني«.
لم يكونوا العبو الحدود مدافعني فقط 
ووصل�وا اىل مرمى الرط�ة بهجمات 
ل�م تك�ن بالخط�ورة املطلوب�ة ،ورغم 
محاوالت الفريقني مع أفضلية واضحة 
للرطة  ولكن الش�وط األول لم يشهد 
تسجيل هدف السبق ألي من الفريقني 

لينتهي بالتعادل السلبي«.

ويف النص�ف الثاني من املب�اراة دخلت 
كتيب�ة امل�درب )قحطان جث�ري( فريق 
الرط�ة إىل املب�اراة ب�كل قوته�ا من 
اجل فك رموز مرمى الخصم وتسجيل 
األه�داف لني�ل نق�اط املب�اراة الث�اث 
،وكثف�وا م�ن هجماته�م ع�ى مرمى 
ح�ارس الح�دود )حازم حمي�د( وبعد 
م�رور ثم�ان دقائ�ق فقط ع�ى بداية 
الش�وط الثاني ترجم القيثارة ضغطه 
به�دف م�ن جمل�ة تكتيكي�ة جميل�ة 
بني الاعب�ني لتصل إىل الاع�ب) امجد 
عط�وان( اس�كنها ب�دوره يف ش�باك 

الحدود ليتقدم الرطة بالهدف األول«.
من جانبه لم يغري مدرب الحدود )عادل 
نعم�ة ( من خططه يف الش�وط الثاني 
واعتمد عى ضبط دفاعاته التي ادت ما 
عليها بش�كل جيد رغم تلقي مرماهم 
هدف«.كم�ا حاول�وا يف عدت مرات من 
تهديد مرم�ى الرطة بهجمات مرتدة 
وأخ�رى منس�قة ، ل�م تأت�ي الدقائ�ق 
األخرى بجدي�د رغم محاوالت الرطة 
لتعزي�ز النتيج�ة ومح�اوالت الح�دود 

للتعديل«.
ويف الوقت املحتس�ب ب�دل الضائع كاد 
بفرص�ة  النتيج�ة  يع�دل  أن  الح�دود 
جميل�ة حبس�ت لها انفاس مش�جعي 
والعبي القيثارة إال أنها لم تجد طرقها 
اىل املرمى ،ليطلق بعده�ا حكم املباراة 
صفارت�ه معلن�ا نهاي�ة املب�اراة بفوز 
ثمني ج�داً للرطة به�دف واحد دون 
مقابل«.وم�ن ملع�ب ال�دالل يف زاخ�و 
عاد فريق أمانة بغ�داد خارساً بهدفني 
مقابل ه�دف أمام مضيفه فريق زاخو 
يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت ع�ى ملع�ب 

األخري«.
بينم�ا اكتفى فري�ق الصناعة وضيفه 
فري�ق كرب�اء بالتع�ادل به�دف ل�كل 
منهم�ا ليقتس�ما نق�اط املب�اراة التي 
جمعت بينهما ع�ى ملعب الصناعة يف 

بغداد«.
وأُجلت املباراة األخرية بني فريقي القوة 
الجوي�ة وضيف�ه فريق اربيل إلش�عار 
آخر بس�بب توقف حرك�ة املطارات يف 
إقليم كردس�تان وتعذر وص�ول فريق 
اربيل إىل بغداد«.وبهذه النتائج احتفظ 
امليناء بصدارة املجموعة الثانية برصيد 
)19( نقطة ،بنما حل ثانياً فريق زاخو 
برصي�د )16( نقط�ة، والق�وة الجوية 
ثالث�اً واربي�ل رابع�اً بانتظ�ار نتيج�ة 
مباراتهما املؤجل�ة ،واحتل فريق أمانة 
بغداد املرك�ز الخامس وفري�ق النجف 
يف الس�ادس بينما قف�ز فريق الرطة 
مركزي�ن ليحتل املركز الس�ابع برصيد 
)10( نقاط ».واملركز الثامن من نصيب 
كرباء والتاسع للحدود بينما احتل ذيل 
الرتتيب فري�ق الصناع�ة برصيد ثاث 

نقاط فقط من تسع مباريات.
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أعلن اتحاد املش�جعني اإلنجليزي عن اختيار نجم ارس�نال 
الكس�يس سانش�يز، العب العام يف إنجلرتا، وذلك بعد أن قدم 
مس�توى متميزا مع الغانرز يف املوسم الحايل، وسجل 20 هدفا 
يف الدوري اإلنجليزي حتى اآلن وقاده إىل املركز الثاني يف الدوري 
اإلنجلي�زي وبفارق نقطتني فقط عن املتصدر ليس�رت س�يتي، 
إضاف�ة إىل جه�وده املميزة يف الظفر ب�كأس االتحاد اإلنجليزي 
بعد الفوز عى اس�تون فيا برباعية س�جل منها هدفا املوس�م 

املايض. وتفوق النجم التشييل سانشيز عى عدد من النجوم 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي م�ن ضمنهم مهاجم ليس�رت س�يتي 

جيم�ي ف�اردي الذي ج�اء يف الوصاف�ة، وس�ريجيو اغويرو 
نجم مانشس�رت س�يتي وهاري كني اللذان جاءا ضمن القائمة 

املخترصة. وعرب مدرب ارسنال ارسني فينجر عن سعادته بفوز 
سانش�يز بهذا اإلنج�از، ورصح بأنه قدم الكثري الرس�نال منذ 

قدوم�ه مللع�ب اإلمارات، مش�ريا إىل أن مهارات�ه وإرصاره 
يعربان عن قدرات�ه الحقيقية، ويف هذا اإلنجاز اعرتاف 

من الجمهور االنجليزي بقدرات هذا النجم.

ق�دم العب ك�رة القدم الفرن�ي فرانك ريبريي، 
الع�ب ن�ادي باي�رن ميوني�خ، متص�در الدوري 
االملان�ي الح�ايل لك�رة الق�دم، باغ�ا ض�د مجل�ة 
)كل�وزر(، التي ذكرت تورطه املفرتض يف قضية غري 

اخاقية.
واتهم ريب�ريي املجلة باالرضار بصورت�ه والهجوم عى 
كرامته، حيث طالب بتعويض بقيمة 400 ألف يورو عن 
األرضار األخاقي�ة التي لحقت به، وفقا ملا أكده محامي 

الاعب الربتو بروسا.
ون�رت املجل�ة الفرنس�ية مق�اال بعن�وان: »فضيح�ة 

جدي�دة تهز كرة القدم الفرنس�ية«، قالت فيه إن 
الاع�ب تورط مج�ددا يف قضية غ�ري اخاقية. 
وكان ريب�ريي خض�ع يف 26 نوفمرب/تري�ن 
ثان امل�ايض، لتحقي�ق يف باريس داخ�ل اطار 

عملية حول ش�بكة غري اخاقية دولية. ووفقا 
للمحام�ي فإن الرطة اس�تمعت فقط لش�هادة 

الاعب ثم أف�رج عنه دون ته�م. ورصح املحامي: 
»موكيل بعيد تماما عن أي عملية قضائية )كلوزر( 

تنر ش�ائعات وليس أخب�ار«. يش�ار إىل أن العب 
بايرن ميونخ األملاني )32 عاما(، كان متهما بإقامة 
عاقات غري اخاقية يف 2009 مع فتاة تدعى زاهيا 
حينما كانت قارص، وهي القضية التي حصل فيها 

األوروغويان�ي  املهاج�م  أع�رب 
لويس س�واريز عن اشتياقه للعودة 
إىل اللع�ب الرس�مي م�ع منتخ�ب 
ب�اده لك�رة الق�دم بعد أن 
العقوب�ة  انقض�اء 
الت�ي وقعت عليه 
خ�ال مونديال 
الربازي�����ل 

.2014
وقال سواريز 
ترصيحات  يف 
إذاعي�����ة: 
»أرغ�����ب يف 
الرتداء  العودة 

قمي�ص 
 .. أوروغ�واي 
ينتابني شعور 
النتهاء  مري�ح 
وألن  العقوب��ة 
ي  وروغ����وا أ

أحرزت تقدما يف بداية التصفيات«.
وس�يعود نجم هجوم نادي برشلونة 
األس�باني الرت�داء قمي�ص منتخب 
أوروغ�واي يف أذار/ م�ارس املقب�ل 
عندم�ا يح�ل منتخب ب�اده ضيفا 
عى الربازيل يف املرحلة الخامسة من 
تصفي�ات أمريكا الجنوبي�ة املؤهلة 

لكأس العالم لكرة القدم.
وأشاد املهاجم الذي عوقب باإليقاف 
لتسع مباريات بعد قيامه ب� »عض« 
املدافع اإليط�ايل جورجيو كيليني يف 
مونديال الربازيل املايض، باالنطاقة 
الجيدة ألوروغواي يف التصفيات رغم 
غيابه.وقال سواريز: »الحصول عى 
تس�ع نقاط من أصل 12 نقطة يعد 
فخ�را .. قدم�وا كل م�ا لديهم يف كل 

مباراة ولعبوا بحماس كبري«.
ويف مع�رض رده ع�ى س�ؤال ع�ن 
الفضيحة الت�ي طالت االتحاد الدويل 
لكرة القدم »فيفا« واالتحاد األمريكي 
الجنوبي للعبة »كونميبول« وتسببت 
يف القب�ض عى الكثري م�ن القيادات 

التي س�اندت العقوب�ة التي فرضت 
عى النج�م األوروغوياني وإيداعهم 
السجون، قال س�واريز: »إنها عجلة 
تدور«.وتابع: »كرة القدم عبارة عن 
عجلة تلف كثريا .. أحيانا تس�بب لك 
ال�رر ثم تع�ود لتعوضك«.وأش�ار 
س�واريز قائ�ا: »أم�ام كل واقع�ة 
اعتقال أتابع األخبار بشكل سطحي 

وال أرغب يف إثارة الجدل«.
وكش�ف س�واريز ع�ن أن�ه يمازح 
زميل�ه نيمار بالحدي�ث عن مباراة 
أوروغ�واي أمام الربازي�ل املرتقبة 
يف آذار/م�ارس املقب�ل: »نقول أننا 
س�نخرج باملباراة بنتيج�ة التعادل 
ولك�ن كل هذا يأت�ي يف إطار املزاح 

لحص�د  تحت�اج  الربازي�ل   ..
النق�اط وكل منا يرغب يف 
تقديم أفضل ما لديه ليقود 

منتخب باده للفوز«.
ويشكل سواريز مع نيمار 

واألرجنتين�ي ليوني�ل ميي 
األكث�ر  الهجوم�ي  الثاث�ي 

فاعلية وروعة يف العالم.
وعن عاقته بزميليه تحدث سواريز 
قائا: »العاق�ة رائعة داخل وخارج 
امللعب .. العاقة مث�اال يحتذى به .. 
نعرتف أن ميي هو األفضل ونيمار 
يأت�ي ثانيا .. أتمتع باللعب معهما .. 
العاق�ة الجي�دة تعني 
الكث�ري ألن ال أحد 
نفس�ه  ي���رى 
أفض�ل م����ن 
الباقني .. نعرف 
أن ليو هو أفضل 
م�ن أي ش�خص 

آخر«.

سواريز يتحرق شوقا للعودة إىل منتخب اوروغواي

اليكسيس سانشيز العب العام يف إنجلرتا

ريبريي يتقدم ببالغ ضد جملة ذكرت 
تورطه بقضية غري أخالقية

أعرب املهاجم الس�وري أحم�د الدوني 
محرتف دهوك لكرة القدم، عن سعادته 
الكبرية بتس�جيله أول أهدافه يف مرمى 
الك�رخ بعد ش�فائه من اإلصاب�ة التي 
استمرت لعدة أش�هر. وأضاف الدوني: 
كان لدي رغبة كبرية بالتسجيل خاصة 
بعد توقيعي لدهوك والحمد لله سجلت 
وس�أبذل  فريق�ي  بف�وز  وس�اهمت 
قصارى جهدي ملتابعة مغازلة الش�باك 
بعد فرتة ليس�ت بقصرية م�ن الصيام 
بس�بب اإلصابة«.وتابع: »قبل التوقيع 
ع�ى كش�وفات ده�وك كان ل�دي عدة 

عروض محلية وخارجية ولكني فضلت 
الرتيث لحني اكتم�ال جاهزيتي الفنية 
والبدنية والذهنية ومن ثم اتخاذ القرار 
املناس�ب والحمد لله اخ�رتت االنضمام 
لده�وك بكونه يمتل�ك طموحات كبرية 
وإمكاني�ات تؤهل�ه للع�ب دور مهم يف 
الدوري العراقي«.وح�ول نتائج فريقه 
الس�ابق مصفاة باني�اس، قال الدوني: 
»إدارة الن�ادي تتحمل كامل املس�ئولية 
عن النتائج الس�لبية للفريق يف الدوري 
املح�يل حي�ث تع�رض ألربع�ة هزائ�م 
متتالية ومن املتوقع أن يتابع مسلس�ل 
هزائم�ه ألن معظم الاعب�ني يفتقدون 
للخربة بعد رحيل معظم نجوم الفريق، 

وكذل�ك امل�درب عمار الش�مايل الذي 
كان وراء انجازات الفريق يف املواسم 
االخ�رية ولك�ن لألس�ف الدع�م املايل 

مفق�ود وإدارة النادي عاجزة 
وكان  امل�ال  تأم�ني  ع�ن 

أن تعلن  من األفض�ل 
م�ن  االنس�حاب 

لتحافظ  الدوري 
س�معة  ع�ى 

الفريق«.

اعترب املدير الفني لنادي النفط حس�ن احمد ان 
فوز الفريق عى الطلبة يف تاس�ع جوالت املمتاز 

كان مستحقا وفق الحسابات الفنية العامة.
واكد حس�ن احمد: قد قدم فريقنا مباراة كبرية 
ام�ام الطلبة املح�رتم وكان الط�رف االفضل يف 

معظم ردهات اللقاء«.
 واش�ار احم�د اىل ان »النف�ط وبع�د الفوز عى 
الطلبة واحتاله املركز الثالث يف املجموعة االوىل 

اثب�ت ان خارطة الطريق التي رس�متها الهيئة 
االداري�ة م�ع الجهازي�ن الفن�ي واالداري اتت 

بثمارها االيجابية عى الفريق«.
 وب�ني م�درب منتخب للش�باب س�ابقا ان« 
تواجد النفط ضمن املثلث الذهبي اثبت وبا 
ادنى شك ان املربع الذهبي للدوري العراقي 
لي�س حكرا ع�ى الف�رق الكب�رية واالندية 
الجماهريية«. يذكر ان ن�ادي النفط يحتل 
االوىل خل�ف  املجموع�ة  الثال�ث يف  املرك�ز 

الزوراء ونفط الوسط جامعا 15 نقطة.

 
 

حددت لجنة الصاالت يف االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم 
موع�دا النطاق مباري�ات الجول�ة الرابعة لل�دوري املمتاز 
لكرة الصاالت 2016/2015 .وقال رئيس لجنة املس�ابقات 
ع�ادل الي�ارسي: ان » منافس�ات الجولة الرابعة س�تنطلق 
يوم الجمعة املقبلة ،اذ ستقام لحساب املجموعة االوىل اربع 
مباريات االوىل تجمع نفط الجنوب بمنافسه امليناء يف قاعة 
االول يف الس�اعة الثالث�ة ع�رصا فيما ياع�ب فريق الحكيم  
فريق الخالدون يف قاعة الس�ماوة يف الس�اعة الواحدة ظهرا 
، وياقي الكوفة فريق بلد يف قاعة االول يف الس�اعة الواحدة 
ايض�ا ،ويحل فريق بادي ضيفا ع�ى بلدية البرصة يف قاعة 
نف�ط الجن�وب يف التوقي�ت ذات�ه ».واض�اف ان »مباريات 
املجموعة ذاتها تس�تكمل يوم السبت بإقامة مباراة واحدة 
تجم�ع فريقا الكاظمي�ة ودياىل يف قاع�ة االعظمية يف تمام 

الس�اعة الواح�دة ظهرا وس�يكون 
فري�ق النج�دة يف حال�ة انتظ�ار« 
.واش�ار الي�ارسي اىل ان« مباريات 
س�تنطلق  الثاني�ة  م املجموع�ة  يو
االوىل الجمع�ة ايض�ا بإقام�ة مباراتني  ، 

لتي تجمع نفط الوس�ط وفريق الجنوب  وا
الس�اعة س�تقام يف قاع�ة اس�عد ش�كر يف تمام 

الواحدة ظهرا ، والثانية تجمع القوة الجوية وقلعة سكر يف 
قاع�ة النرص يف الوقت ذاته« .وب�ني ان« مباريات املجموعة 
ذاتها تستكمل يوم السبت املقبل ، اذ سياقي فريق الرقية 
فري�ق مص�ايف الجن�وب يف قاعة الكوف�ة فيم�ا ياعب غاز 
الجن�وب فريق غاز الش�مال يف قاعة الع�دل وكلتا املباراتني 

ستقام يف الساعة الواحدة ظهرا ،وسيواجه فريق الرطة 
منافس�ه ش�هربان يف قاعة الشباب يف الس�اعة الثانية 

ظهرا وسيكون فريق امانة بغداد يف حالة انتظار«.

الدوين سعيد بأول أهدافه مع دهوك بعد اإلصابة

حسن أمحد: أثبتنا ان املربع الذهبي 
ليس حكرًا عىل الكبار

الصاالت حتدد موعد إنطالق منافسات 
اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت



عالقة تناول اللحوم باجلاذبية
قرر علماء من الواليات املتحدة معرفة كيفية 
تأثري امل�واد الغذائية التي يتناوله�ا الرجال يف 
جاذبيتهم وحظوظه�م لدى الجنس اللطيف..

وللتوصل اىل نتائ�ج يف هذا املجال درس علماء 
من كلية ايرلهام يف والية انديانا األمريكية ردود 
فعل النساء عند مشاهدتهم الرجال.اشرتك يف 
ه�ذه التج�ارب أكثر من 50 رجال قس�موا اىل 
ثالث مجموعات: املجموع�ة األوىل تتغذى عىل 
م�واد غذائي�ة نباتية فقط، املجموع�ة الثانية 
تتغ�ذى عىل مواد غذائي�ة ذات مصدر حيواني 
ونباتي واملجموعة الثالثة كانت املواد الغذائية 
ذات املصدر الحيوان�ي هي الغالبة يف غذائها..

اف�راد املجموع�ة األوىل كان�وا مس�تائني غري 
راض�ني متعكري املزاج، ما انعكس س�لبا عىل 
تواصلهم مع الجنس اللطيف.افراد املجموعة 
الثاني�ة كانوا اكثر حظ�ا ونجاحا لدى الجنس 
اللطيف، مقارن�ة بأفراد املجموع�ة األوىل.أما 
اف�راد املجموعة الثالثة فق�د كانت حظوظهم 
عالي�ة ج�دا ولق�وا نجاحا كبريا ل�دى الجنس 
اللطيف.ل�ذا تنوي مارغري�ت توماس املرشفة 
عىل هذه الدراسة اجراء تجربة جديدة ملعرفة 
امل�ؤرشات والعالم�ات الت�ي تس�مح للم�رأة 
بمعرفة الرجال الذين يتغذون عىل مواد نباتية 

املصدر.

اكتش�ف العلم�اء ان تن�اول امل�اء املعبأ يف 
القناني البالس�تيكية يش�كل خطورة عىل 
صحة اإلنسان ألنه يسبب الصداع النصفي.

توصل اىل هذا االستنتاج فريق من الباحثني 
يف الواليات املتحدة، بع�د التجارب العديدة 
الت�ي أجروها لدراس�ة تأثري امل�اء املعبأ يف 
القناني البالس�تيكية يف الفرئان املخربية. 
 A فقد حقن�ت الفرئان بمادة بيس�فينول
الكيميائية األساس�ية املوجودة يف القناني 
البالس�تيكية املس�تخدمة يف تعبئة املياه. 
ه�ذه امل�ادة تمتزج م�ع امل�اء يف القنينة. 
واتضح من التجارب انه بعد نصف س�اعة 

من حقن الفرئان بهذه املادة، بدأت الفرئان 
تته�رب من الض�وء والضوض�اء. وبعد ان 
درس العلم�اء النتائ�ج النهائية اكتش�فوا 
ان املاء املعبأ يف القناني البالس�تيكية يؤثر 
س�لبيا يف جسم اإلنس�ان، وإن تناول هذه 
املياه يمكن ان يس�بب ع�ددا من األمراض 
من بينها الص�داع النصفي، وكذلك البدانة 
والعق�م واضطراب يف عمل القلب واألوعية 
الدموية.لذل�ك ينص�ح الخ�رباء بالتقلي�ل 
من تن�اول املرشوب�ات املعب�أة يف القناني 
البالستيكية ألنها مع الوقت تؤثر سلبيا يف 

صحة اإلنسان.

املاء املعلب خطر عىل الصحة
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن مجم�وع ماتضع�ه أنثى الذب�اب من بيض 

طوال حياتها أكثر من 500 بيضة
أن أل�ف س�مكة م�ن س�مك الفان�وس ت�زن 

كيلوجراماً واحداً
أن ارتف�اع نس�بة امللوحة يف البحار يس�تطيع 

االنسان العوم بدون خشية ان يغرق
أن التمر يزيل االمساك، بينما البلح غريالناضج 

يوقف االسهال
أن نحلة العس�ل..اذا لس�عتك تم�وت هي عىل 

الفور
أن أول األصوات التي يستطيع الطفل تمييزها، 

هو صوت األم
أن مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل السمع..

أك�رب م�ن مق�درة االنس�ان، وهي تس�تطيع 
تحريك آذانها اللتقاط أضعف األصوات

ع�ام 2016 بالنس�بة ل�ربج الحمل يش�هد 
تغ�ريات عاطفية عظيمة وخصوصا يش�تد 
ه�ذا الع�ذاب يف منتص�ف ويف اخ�ر الس�نة 
واحتم�ال دخول برج الحم�ل عش الزوجية 
يف 2016 كب�ري جدا وس�وف ي�ري الحمل يف 

2016 دعم املقربني منة بصورة كبرية 

مواليد برج الحمل ينعمون باستقرار ارسي 
وزوج�ي تام يف ع�ام 2016 وس�وف تكون 
فرصة كبرية جدا للتخلص من عالقات برج 
الث�ور الغ�ري جدية وتس�مح توقع�ات برج 
الث�ور لعام 2016 بالدخ�ول يف عالقة جدية 

ولكن يجب عليهم التفكري

بالنس�بة للحي�اة العاطفي�ة ملوالي�د ب�رج 
الجوزاء فستكون يف عظمها يف بداية السنة 
ولك�ن يج�ب علي�ة االع�رتاف بالكث�ري من 
االخط�اء يف ح�ق رشيكة وع�دم التمادي يف 
الخطا اما يف منتصف السنة فتجد ان مواليد 

الربج سينهون كل عالقاتهم الفاشلة 

يث�ري الرسط�ان اعجاب رشيكه باس�تمرار 
خالل الشهور االوىل من سنة 2016 و يتجنب 
الكثري من املش�اكل الصغرية معه حساسة 
الرسطان تزداد تجاه الرشيك بشهور ابريل 
و مايو وبطبعه ال يرىض بس�هولة فيش�عر 

ان رشيكه ال يقدر كثريا مجهوداته

تمن�ح توقعات س�نة 2016 االس�د رغبة يف 
الش�عور بالحرية يف الشهور االوىل من العام 
بش�هر ابريل قلق عىل الرشيك او الحبيب و 
السعي اىل حمايته من كل شئ يونيو اجمل 
ش�هور س�نة 2016 ملواليد برج االس�دعىل 

الصعيد العاطفي سنة 2016 جميلة جدا 

تؤكد التوقعات ان عام 2016 بالنسبة لربج 
الع�ذراء فهو عام صعب س�يواحة يف العديد 
من القرارت التي يجب اتخاذها وس�يواجة 
مش�كلة عاظفي�ة تتطل�ب م�ن التفكري قد 
يتعرض الكثري م�ن مواليد العذراء لخيانات 

و طعنات بالظهر عىل مدار السنة

سيعيش برج امليزان حالة استقرار عاطفي 
نرج�و منة البع�د عن االس�تهتار والحفاظ 
عيل رشيكة وس�يعرف يف هذة السنة معني 
االس�تقرار العاطفيوس�تمثل بالنس�بة ل�ة 

سنة املسئوليات

بداية العقرب لس�نة 2016 اضطرابات عىل 
مستوى الحب و العاطفة قد يستمر لبضعة 
اشهر ثم تزيد االزمة بمنتصف السنة عندما 
يدخل الش�ك ليفاقم االختالفات املوجودة و 
لهذا ينصحك الفلك التفكري جيدا قبل الكالم 

يف ش�هر فرباي�ر الع�ام الق�ادم ه�و ميعاد 
انته�اء عالقة عاطفية ل�ربج القوس ولكنة 
س�يحتاج ايل نصائ�ح صدي�ق مق�رب منة 
وس�وف ينش�غل باعم�ال و امتحان�ات و 

دراسات ببداية السنة

علي�ك ان تك�ون عاطف�ي و رومان�ي مع 
رشيكك بالش�هور االوىل من الس�نة لتفادي 
خالف�ات كث�رية ق�د يتهم�ك به�ا الرشي�ك 
بمنتصف السنة بكونك جاف و قايس القلب 
هذه السنة هي س�نة االلتزامات و قرارات 

االرتباط من عدمه لديك

ي�رى الدل�و ل�دي رشيك�ه االمور الحس�نة 
فق�ط و يتغاطى ع�ن عيوبه دائم�ا هذا ما 
س�يظهر جليا ل�دى مولود الدلو بالش�هور 
االوىل لدي توقعات س�نة 2016 ثم تس�تقر 
االمور بمنتصف الس�نة بني الدلو و الرشيك 

و ينشغل عنه قليال بامور العمل

بداية عام2016 يش�هد بداية عاطفية رائعة 
ل�ربج الح�وت وس�وف يواج�ة العدي�د من 
اسئلة الحب من رشيكة وسوف يمر ببعض 
االضطرابات العاطفية لكنها س�تعرب بسالم 
وسيكون ش�هر ابريل افضل ش�هور العمل 

للحوت يف 2016.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 عروس البحر االبيض املتوسط
2 بنفسج o بيت األسد

3 مدينة س�ميت باس�مها أهم قناة 
بحرية o رائحة الزهور املنترشة

4 قلع�ة يف االس�كندرية بني�ت أي�ام 
املماليك o كدس

5 واح�د باالنجليزي�ة o »أب�و .....« 
قري�ة س�احلية مرصي�ة تبع�د عن 

االسكندرية 23 كم
6 واحدة الرنني )معكوسة(

7 مهرب
8 ملك فرعوني حكم مرص قبل أكثر 

من 33 قرنا ومات صغريا
9 م�ن أه�م املعال�م االقتصادية عىل 

نهر النيل يف جنوب مرص
10 من أبواب القاهرة القديمة

1 عاصم�ة مرص القديم�ة ومن أبرز 
األماكن األثرية يف مرص o تعهد بعدم 

تكرار الفعلة
2 يف أثن�اء اللي�ل o م�ادة يف صمي�م 

مكونات املرشوبات الغازية
 o 3 ميدان ش�عبي قدي�م يف القاهرة

تشتم
4 صمت o عز دي�ن )نفس الكلمتني 

مبعثرة(
5 يكسد o اآلن باالنجليزية

6 يش�عر بالنع�اس o دج�اج ب�دون 
عظم )باللهجة املرصية(

7 لؤل�ؤ o موق�ع وأجه�زة التفاع�ل 
النووي

8 م�ردود حف�ل أو ما ش�ابه o جند 
متخصصون بالرمي بالسهام

 o 9 يخص�ص وقته وين�زوي لعمله
للتمني )معكوسة(

10 كوبري عىل النيل تحرسه األسود

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 ونصف كوب طحني 
3/2 كوب سكر بودرة 

4 ملعقة كبرية كاكاو خام 
1 ملعقة كبرية نسكافيه 

ملعقة صغرية مسطحة بيكنج باودر 
رشة ملح 

نصف كوب زبدة 
نصف كوب زيت نباتي 

1 ملعقة صغرية نكهة البندق
1 بيضة 

3 -4 مالعق كبرية حليب سائل بارد
طريقة تحضري كوكيز حبات القهوة

ث�م  مع�ا  الجاف�ة  امل�واد  تخل�ط   .1
تضاف امل�واد الدهنية وبعدها البيضة 

املخفوقة عالرسيع مع الحليب.
2. تش�كل عىل ش�كل ك�رات بيضوية 
الشكل ونصنع عالمة بحافة السكني 
او امللعق�ة او بع�ود اس�نان لتصب�ح 

كشكل حبة القهوة.
3. تخبز يف الفرن ملدة 10 -15 دقيقة، 

يرتك الكوكيز ليربد ثم يقدم.

كوكيز حبات القهوة

معلومات  عامة

فوائد البّطيخ
يس�تعمل البّطيخ كمدرٍّ للبول؛ حيث استخدم 
قديم�اً منق�وع ب�ذور البّطي�خ إلدرار الب�ول، 
وخف�ض الّضغ�ط الرّشيان�ي. تفي�د قش�ور 
البّطيخ األحمر عند وضعها عىل الجلد املصاب 
بالحكة التحسس�ّية الّناجمة عن تماس بعض 
النبات�ات كاللبالب والزان، يف الّتخفيف من هذا 
التحّس�س. يقلّل البّطيخ م�ن احتمال اإلصابة 
برسطان القولون واملستقيم. يف دراسة أجريت 
يف كوري�ا وج�د أّن األش�خاص املكثري�ن م�ن 
تناول البّطي�خ األحمر هم أقّل عرضًة لإلصابة 

برسطان القولون واملستقيم. من خالل دراسة 
أجري�ت ع�ىل 130 مريض�اً مصاب�اً بضخامة 
الربوستات وجد أّن األشخاص الّذين يتناولون 
البّطيخ األحمر أقّل عرض�ًة لإلصابة برسطان 
الربوستات. يستعمل البّطيخ كمفّتت للحىص. 
يس�تعمل البّطيخ كمهدّئ للّس�عال. يستعمل 
البّطي�خ كمه�دّئ لألعص�اب، ويبع�د التوّت�ر 
والقلق. يسّهل البّطيخ عملّية الهضم. البّطيخ 
ي�روي الجس�م الحتوائه ع�ىل املاء. يس�تعمل 

البّطيخ كمعالج للريقان.

القرنبيط األخرض مضاد للرسطان!!

من هنا وهناكاترك لكم التعليق

حسني الساعدي

س�أل مدير ثالثة موظف�ني يف العمل هل 
)2+2 =5( ؟

فأج����اب األول : نع���م ي�ا س�ي�دي 
5=

أما الث�اني فأجاب : نع��م يا سي�دي =5 
إذا أضفنا لها واحد

و الث�الث : قال ال سيدي خطأ فهي=4
و يف اليوم التايل لم يجد املوظفون زميلهم 

الثالث يف العمل و بعد الس�ؤال عنه علموا 
انه تم االستغناء عنه !! .

فتعج�ب نائ�ب املدي�ر و ق�ال للمدير: يا 
سيدي لم تم االستغناء عن الثالث؟

فرّد قائآل :
- أم�ا األول : فهو كذاب و يعلم انه كذاب 

) و هذا النوع مطلوب( .
- أما الثان�ي : فهو ذكي و يعلم انه ذكي 
ويتس�رت عن ما ال يرضي�ه ) و هذا النوع 

مطلوب( .

- أما الثال�ث : فصادق و يعلم انه صادق 
ويفضح م�ا ال يرضيه )هذا النوع متعب 

و صعب التعامل( .
ثم سأل املدير نائبه : هل 2+2=5 ؟

فق�ال نائبه : س�معت قولك يا س�يدي و 
عجزت عن تفسريه فمثيل ال يستطيعون 

تفسري قول عالم .
ف�رد املدير يف نفس�ه : و ذل�ك منافق ) و 

هذا النوع محبوب( .

اكتشف العلماء ان املواد املوجودة 
األخ�ر  القنبي�ط  نب�ات  يف 
صن�ع  يف  اس�تخدامها  يمك�ن 
مس�تحرات طبية أكثر فعالية 

يف عالج األمراض الرسطانية.
وق�د تبني لفريق علم�ي امريكي 
ان  راجي�دران  براف�ني  برئاس�ة 
س�ولفورافان   العضوي  املرك�ب 
املوج�ود يف القنبي�ط األخر أو 
الربوك�ويل يمك�ن ان يق�ي م�ن 
ويمك�ن  بالرسط�ان،  اإلصاب�ة 

أدوي�ة  انت�اج  يف  اس�تخدامه 
ومستحرات طبية أكثر فعالية 
يف ع�الج األم�راض الرسطاني�ة. 
وه�ذه امل�ادة موج�ودة بنس�بة 
القرنبي�ط  يف  خصوص�اً  عالي�ة 
الفتي وكذلك يف القرنبيط األبيض 

وكرنب بروكسل.
ويؤك�د علم�اء م�ن الص�ني من 
البطاط�ا  تن�اول  ان  جانبه�م 
والبص�ل والقرنبيط يخفض من 
احتمال اإلصابة برسطان املعدة.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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الغيورون
ات امض���اء

حسين صالح

مس���احة لل���رأي

أعرف ناسا غيورين عىل الدين، ال بمعنى أنهم يذودون عنه ولكن 
بمعنى أنهم ال يري�دون ألحد غريهم أن يكون عنده دين، مثل الغرية 
ع�ىل الع�رض. ال يطيقون أن ي�روا صائما مصليا غريه�م. ولو رأوه 
س�يجدون أل�ف مطعن ومطعن عىل صيامه ويس�ألونه بتش�ف منذ 
مت�ى وأنت تصوم؟ وينقبون ع�ن أي مثلب ليبطلوا صيامه. يبحثون 
عن أخطاء إجرائية بدأب ليفس�دوا عليه تدينه. الهدف هو أن يخلص 
الدي�ن له�م وحدهم. هؤالء ال س�بيل إىل إس�عادهم س�وى أن تدعي 
أمامه�م أنك ال تعرف ش�يئا وال تحافظ عىل صالتك ب�ل إنك ال تعرف 
كيف تؤدي الصالة أصال. حينئذ سيبتس�مون ويحبونك ويربتون عىل 

كتفك قائلني بتسامح “ال عليك، ال عليك…”
وأع�رف حق�ا صاح�ب مطعم عن�ده غرية ع�ىل أكل�ه وال يحب 
أن يأكل�ه كل م�ن هب ودب، يعني الزبائن. ال يطيق مش�هد إنس�ان 
غري�ب يأكل زنود الخراف التي يطبخها مطعمه. صاحب املطعم هذا 
يس�مح لبع�ض الزبائن باألكل ولكن عىل مض�ض لكي يحقق دخال. 
ولو تيرست له سبل العيش لفتح مطعما يمنع دخول الزبائن تماما. 

وحده يتحرّك بني قدور الطبخ ويأكل ما يريد.
كل هذا موجود وأستطيع أن أسمي املذكورين بأسمائهم للتحقق 
م�ن صدق الزعم. وال بد أنكم صادفتم س�ائق حافلة نقل عام يضيق 
ذرع�ا بالركاب. يح�ب حافلته ويريده�ا خالصة له ينطل�ق بها من 
موق�ف إىل موق�ف دون أن يحمل راكبا واحدا. وهن�اك طبعا كثريون 
يغ�ارون ع�ىل املعرفة. تس�عدهم رؤي�ة الجاهل ويبتهج�ون برؤية 
األخطاء. ينزعجون ويغضبون إن قلت أمامهم شيئا ينم عن معرفة. 
يقبلون معرفتك كمن يتجرع السم. املعرفة لهم والذكاء ملك يمينهم 

ومن يتجرأ عىل أن يحوز شيئا من هذا يعتربونه معتديا آثما.
أيض�ا يوج�د من يحتك�رون الثواب واألج�ر. يعتق�دون أن كمية 
الث�واب التي يمك�ن أن يجود بها الله محدودة وأن عليهم االس�تئثار 
بالقس�ط األعظم منها. يترصفون وكأن أي أجر يصيبك إنما ينقص 
م�ن حصتهم وأنك تحصل ع�ىل األجر عدوان�ا واغتصابا وكأن أجرك 

مسحوب من رصيدهم.
لذل�ك يحارص هؤالء منابع األجر ويتخذون الخطوات لدرئك عنه. 
يعرفون أن اإلنس�ان مطالب بأن يرد التحية بأحس�ن منها أو يردها 
فقط. ال�رد باملثل حد أدنى. اآلية الكريمة تق�ول “وإذا حييتم بتحية 
فحّيوا بأحس�ن منها أو رّدوها”. ه�م ال يملكون أن يملوا عليك كيف 
ت�رد لكنه�م يملكون أن يصيغ�وا تحيته�م. لذل�ك يصيغونها بخبث 
بحيث ال تستطيع أن تحيي بأحسن منها فيحملونك عىل سلوك الحد 
األدنى. يصل�ون إىل ذلك بأن يحيونك قائلني “الس�الم عليكم ورحمة 
الله وبركاته”. بماذا تجيب؟ ال تس�تطيع أن تقول “وعليكم الس�الم 
ورحم�ة الله وبركاته وهابي نيو يري” فهذا غري مس�موح به إطالقا. 
يعن�ي هم يبلغون الغاية يف الس�الم فيحرصونك يف خي�ار الرد باملثل. 
ال�”هابي نيو يري” ممنوع وهذا مؤكد. وهذه مس�ألة سئل فيها ابن 

عباس فقال “إن السالم ينتهي إىل الربكة”.
وهكذا يبلغ اللؤم واالستحواذ عىل األجر والثواب آفاقا جديدة.

يبحث الصحفي ع�ن صانع الخرب، واملحرّك لألجواء الحياتية، 
ذاك ال�ذي يب�ث روح�ا وحيوية وجم�اال، س�واء أكان أو كانت يف 
مج�االت الس�ينما أو امل�رسح أو املوس�يقى أو غريها م�ن أنواع 
اإلب�داع اإلنس�اني الذي يش�كل ثمرة م�ن ثمار ما أنج�زه العقل 
البرشي من إبداع، سيحرص »الفنان« عىل مظهره والفنانة عىل 
زيها وماكياجها وإكسسواراتها وترسيحة شعرها بينما سيظل 

السيايس كما هو مثل أوراقه املبعثرة عىل مكتبه.
ه�ؤالء هم صانع�و األخبار الذي�ن اعتاد الناس ع�ىل التفاعل 
معهم وأتحفوا شاش�اتهم ليال ونهارا، وليس يف ذلك إال تأكيد عىل 
أن الحياة تس�ري كاملعتاد ال يكّدر صفوها يشء ومحفوفة باألمل، 
لكن فجأة س�تحل عىل عالم »امليديا« املنسجمة مع ذاتها سحابة 

مخيفة محملة بشحنات ال حرص لها من الطاقات السلبية.
وج�وه إرهابي�ني وأصحاب س�وابق وهم يتص�درون نرشات 
األخبار ويحتلون امليدي�ا العاملية يف كل أصقاع األرض حتى يبّزوا 
نجوم الفن واإلبداع اإلنس�اني ش�هرتهم، وجوه سيقرأها الناس 
ق�راءات مختلف�ة وبعضهم س�يقارنها بوجوه عرب ومس�لمني 
س�بق له وش�اهدها يف محطات امليرتو أو القطارات أو املطارات، 

وكأنها ُنَسخ متشابهة.
هك�ذا س�يقول العق�ل الباطن وله�ذا تحمل األخب�ار قصص 
الهلع التي أصابت العرشات من املسافرين يف العديد من املطارات 
األمريكي�ة مثال من مجرد نطق كلمة بالعربية من طرف مس�افر 
عربي أو مس�لم عابر، أو ملجرد أن عائلة عربية ومسلمة مسافرة 
تجل�س يف مقاعد متجاورة س�واء يف املطار أو ع�ىل متن الطائرة 
أو ملج�رد أن صديقني مس�افرين يتمازح�ان بالعربية، كل هؤالء 
تم التحقيق معهم حتى ثبتت براءتهم، فيما صورة إرهابيي يوم 

باريس الدامي مازالوا يتصدرون الشاشات.
أما عن ميدي�ا التواصل االجتماعي فح�دث وال حرج، فمجرد 
إطاللة عابرة ستعطيك سيال ال نهاية له من التناقضات والجدال 
واالتهامات املتبادلة وصوال إىل الشتائم وأوصاف العنرصية، وبهذا 

صارت أقوام وِملَل وِنحل أطرافا يف تلك الرتاجيديا الغرائبية.
ولعل الس�ؤال هنا، هل عىل عال�م امليديا يف كل أنحاء العالم أن 
يم�ي يف إنفاق املزيد من األموال يف التحرير واإلنتاج والنقل عرب 
األقم�ار الصناعية وغريه�ا ال ليشء إال اقتفاء أث�ر ثلّة من قّطاع 
الط�رق والكائن�ات املافيوزي�ة التكفريي�ة، بعضه�م م�ن أرباب 
املخ�درات وأصحاب الس�وابق حتى صار بضعة نفر ضال س�ببا 
يف توت�ري أج�واء أمم بأكمله�ا وماليني اس�تهدفت بتل�ك الطاقة 
الس�لبية؟ أترى ه�ل عىل ه�ذه املنظومة اإلعالمي�ة أن تمي يف 
منح هؤالء صفة صانعي الخرب؟ أما آن األوان أن يحتلوا الهامش 
ال�ذي يليق به�م بدل هذا املت�ن الهائل ال�ذي ينتظرونه وينتظره 
س�ادتهم عىل صعيد وس�ائل اإلعالم؟ أهو زمن منقلب أن يزاحم 
أولئك املعتوهون وأرب�اب الجريمة صناع الجمال واألمل والحرية 

يف صنع األخبار؟

طاهر علوان

اإلرهابيون ال يصنعون األخبار
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