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                              تكشف أسباب »االحرتاب«
 يف صفوف »داعش«

تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية

ص4 

خرائط في »البغدادي« أثبتت وجود اتصاالت باألقمار الصناعية

      المستقبل العراقي/ خاص
 

س�ربت مصادر معلومات أمنّية خطيرة بشأن التعاون المعلوماتي الذي يقدمه 
التحالف الدولي ل�”داعش”, وفيما اكدت بان القوات االمنية عثرت على وثائق وادلة 
بهذا الص�دد خالل عملية تطهير ناحية البغدادي التابع�ة لقضاء حديثة في االنبار, 
كش�ف عن ص�دور اوامر من جهات علي�ا الخفاء هذه الحقائ�ق, ألنها فضيحة من 
العيار الثقيل س�وف تحرج بعض االطراف.وقالت المصادر,  التي رفضت الكش�ف 
ع�ن هويتها خوفا من المالحقة, ان “القوات االمنية والحش�د الش�عبي عثروا في 
احد مواق�ع قيادة داعش في ناحية البغدادي على خرائ�ط وتقارير معلوماتية عن 
تحركات الحشد الشعبي وقطعات الجيش على الخطوط الموازية لمناطق االرهاب”. 
ولفتت المصادر في حديث ل�”المس�تقبل العراقي” الى ان “تلك المعلومات مرسلة 
عبر اجهزة مرتبطة باالقم�ار الصناعية التي تديرها الواليات المتحدة االميركية”, 
مضيف�ة ان “بع�ض التقارير مرس�لة عبر طائ�رات المراقبة المس�يرة بدون طيار 
لداع�ش مباش�رة وقد تم التعرف عليها بانها مرس�لة من طائ�رات اميركية تجوب 
منطق�ة االنبار والموصل وص�الح الدين وديال�ى”. وبينت المص�ادر ان “طائرات 
المراقبة االمريكية ترسل معلومات مصورة واحداثيات كل نصف ساعة تقريبا عن 
تحركات وتواجد قطاعات الحشد الشعبي والجيش العراقي في المناطق الساخنة”.

وكش�فت المصادر ان “مسؤولين أمنيين على علم بتلك المعلومات لكنهم يخفوها 
باوام�ر عليا م�ن الوزارة”, مبينة ان “تلك الوثائق ت�م مصادرتها حال العثور عليها 
النها كانت ستتس�بب بفضيحة من العيار الثقيل تبين مستوى التواطيء والتعاون 
بي�ن داعش وبين الق�وات االميركية وطيران التحال�ف”. ورات المصادر, ان “قرار 
ايق�اف الطي�ران العراقي الذي حقق انتصارات وتقدم س�ريع ف�ي منتصف 2014, 
جاء لخدمة االرهاب”, مشيرة الى ان “طيران التحالف الدولي يعمل منذ ستة اشهر 
تقريب�ا وينف�ذ ضربات جوية بكلف مالي�ة عالي�ة, دون جدوى”.واتهمت المصادر 
المطلعة التحالف الدولي “بمنع اي تقدم للجيش العراقي والحشد الشعبي للوصول 
ال�ى مناط�ق داعش, كم�ا انه يدعم تل�ك العصاب�ات بتامين الغط�اء الجوي ورمي 
الم�ؤون واالعتدة وتزويده بعناصر قتالية”.واش�ارت المص�ادر الى ان “اعترافات 
الس�فير االميركي بان الطيران االميركي يقدم المس�اعدات لكن بطائرات اميركية 
ولي�س بطيارين امي�ركان, انما هو دلي�ل اليحتاج الى النق�اش والجدل وفعال فان 
طيراين اتراك وقطريين هم من ينطلقون من قواعد الكويت وقطر وتركيا واالردن 

باتجاه داعش ومعسكراته لتقديم الدعم والمساعدة”.

أوامر »عليا« ختفي وثائق دعم واشنطن لـ »داعش«
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البنتاغون يرتاجع عن موعد حترير 
املـوصـل.. ومـاكـيـن يــعـد 

ترسيب اخلطة »خطرًا«

توقيتات التحرير
 والــدول الــضــالــعـة 

بـــاإلرهــاب

رئيس اجلمهورية يؤكد للنرصاوي: 
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بغداد تعتزم تنظيم مؤمتر ملواجهة »قنبلة« جتنيد »داعش« لالطفال

وزير الدفاع األمريكي يعد »داعش« بـ »هزيمة دائمة«

ليبيا تطرد الرشكات الرتكية بسبب تدخل أردوغان
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الغـبـــان يـدعــو إىل وضــع  »خارطــة طــريــق« لتـحــريــر املــدن 
وزير النقل يستقبل سفري ارمينيا ملناقشة افتتاح خط يريفان- بغداد 

»داعش« يعتدي علـى منـزل السفيـر اإليـرانـي يف طرابلـس

تـهـمـة »اخلـونـة« تـالحـق نـواب »الـقـوى« 
ص3الذين سيحرضون جلسة الربملان

والمس�ؤولين  السياس�يين  بع�ض  تصريح�ات 
العسكريين عن موعد انطالق عمليات تحرير الموصل.. 
والكش�ف ع�ن طبيع�ة االس�تعدادات واع�داد القوات 
االمني�ة، يخال�ف كل الس�ياقات االمنية والعس�كرية 
واالس�تخباراتية المتع�ارف عليها عالمي�اً، وال توجد 
مثل هكذا خروقات قانونية تمس امن وسالمة الوطن 
والمواطن اال في العراق وفي اجندات بعض السياسيين 
والمس�ؤولين االمنيين، مرة نتيجة جهل البعض منهم 
بخطورة هذا التصرف واخرى تندرج هذه التصريحات 

بس�وء ني�ة هدف�ه افش�ال ه�ذه المعركة 
والمس�تفيد  االوراق...  خل�ط  ومحاول�ة 
االول ه�م اعداء الع�راق... لذا نقترح على 
القائد العام للقوات المس�لحة وبالتعاون 

مع السلطة القضائية اصدار اوامر قضائية 
باعتقال وحبس كل سياس�ي او مس�ؤول عس�كري 

يفش�ي اسراراً عسكرية أو أمنية تخص معركة تحرير 
الموص�ل او المع�ارك االخرى في مواجه�ة عصابات 

داعش االجرامية والتنظيمات االرهابية.

كــارت احــمــر

أصــالـــه تــكـــثــف دعـــايــة
 ألـبـومـهــا الجـديــد

اتحاد الكرة: لـم نفقد االمل باستمرار 
ص9شنيشل مع المنتخب الوطني ص14

تعل�ن وزارة النقل / الش�ركة العامة  لتنفيذ 
مش�اريع النق�ل والمواص�الت ع�ن رغبتها 
بتأهيل شركات عالمية متخصصة للمشاركة 
في تنفيذ عمل تطوير وتأه��يل منظ��ومة

) Hydrant ( واالع����م�ال التخ��صصي�ة 
الميكانيكية والكهربائية والمدنية لمستودع 
وق�ود الطائ�رات ف�ي مط�ار بغ�داد الدولي 

وبموجب الشروط ادناه :
1 . تكون الشركة عالمية تخصصية

2. لديها اعمال مماثلة في االختصاص
3. مل�ىء اس�تمارة التأهي�ل المرفق�ة طي 
االعالن وارسالها الى عنوان شركتنا الموضح 
في االدنى ليتم دراسة تلك االستمارة وتأهيل 

الشركة لغرض توقيع عقد المشاركة
4. اخ�ر موع�د الس�تالم طلبات الش�ركات 
الراغبة في االش�تراك اس�بوعين من تاريخ 

نشر االعالن
5. في حالة اختالف المعنى بين اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية

وزارة النقل
الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت 

اعالن رغبة تأهيل رشكات

للمزيد من المعلومات
البريد االلكتروني

contracts_dep@scitcp.gov.iq 
tenders@scitcp.gov.iq, scitac@scitcp.gov.iq

موقع الشركة
www.scitcp.gov.iq

املدير العام

غـــدًا فــــــي

مـن يـقـف وراء تأزم العــالقـــة بــيـن الـقيـــادات الـعــسـكــريـة ولــمـــاذا؟!!

مصادر رفيعة املستوى تكشف أعداد ونوعية وعائدية 
األسلحة التي عثر عليها يف منزل وزير الدفاع

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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توقيتات التحرير والدول الضالعة باإلرهاب
    التحليل السياسي /غانم عريبي

العراقي�ة  الفصائ�ل  تتح�دث 
المجاه�دة كح�زب الل�ه عن قرب 
االره�اب  تس�تهدف  عملي�ات 
الداعش�ي ف�ي الق�رى المتاخم�ة 
للموصل وصوال الى شرق كركوك 
وتتحدث ع�ن عملي�ات كبرى في 
ه�ذا االط�ار قد تحرج ف�ي الفترة 
القادم�ة دوال مج�اورة  القريب�ة 

للعراق!.
السؤال:

م�اذا لو احرجت تلك التوقيتات 
تل�ك ال�دول ودوال اخ�رى ضالعة 
بدع�م االره�اب العرب�ي والدولي 
واالقليمي ف�ي العراق وما موقف 
ه�ذا  م�ن  العراقي�ة  الحكوم�ة 
»التوغ�ل« االقليمي ف�ي االراضي 
العراقي�ة بع�د الرس�ائل المهم�ة 
والواقعي�ة التي ابرقته�ا حكومة 
العب�ادي للمحي�ط االقليمي الذي 
يب�دو ان�ه ال زال س�ادرا ف�ي غي 
المؤام�رة مص�را على اس�تهداف 
العملي�ة الوطني�ة والدول�ة ونوع 
التجربة الديموقراطية في العراق 
الطاب�ع  عليه�ا  يغل�ب  بدواف�ع 

الطائفي بالدرجة االولى؟!.
ان خط�وة التحري�ر ال يمك�ن 
قرائته�ا بمع�زل ع�ن ق�رار دولي 
بايقاف تلك العمليات اذا ما عملت 

عل�ى كش�ف المس�تور وتوضيح 
صورة التوغ�ل العربي واالقليمي 
واي توقيت كاشف سيدمر اساس 
ال�ذي قامت  التام�ري  المش�روع 
علي�ه المس�الة الداعش�ية ال ف�ي 
الع�راق وحس�ب ب�ل في س�وريا 
والع�راق وليبي�ا ومص�ر وتونس 

حتى نايجيريا!.
تق�ع  العراقي�ة  المس�الة  ان 
ف�ي ملتقى محي�ط م�ن االرادات 
وارادات  الداخلي�ة  السياس�ية 
الخ�ارج وهنالك تناه�ب حقيقي 
له�ا من هاتي�ن االرادتي�ن لذا فان 
الفت�رة  التعطي�ل س�يكون س�يد 
وس�يعمل  القادم�ة  القريب�ة 
المجتمع الدول�ي خصوصا الدول 
الراعي�ة للعملي�ة السياس�ية مثل 
الواليات المتح�دة االمريكية على 
التوقيتات بتاخير ش�حنات  ارباك 
ودفع�ات  والصواري�خ  االس�لحة 
الطائرات االمريكية المقاتلة مثلما 
سيس�عى الى التفريق بين الحشد 
والق�وات المس�لحة وتوفير بيئة 

الوقيعة بينهما كما يفعل االن.
كبي�ر  تق�دم  هنال�ك  واقعي�ا 
يحص�ل ف�ي جبه�ة القت�ال م�ع 
داع�ش وهنال�ك خبرة عس�كرية 
كبي�رة  وامني�ة  واس�تخبارية 
تكتس�بها يوميا القوات المسلحة 
والش�رطة االتحادي�ة واالجه�زة 

االمنية والحشد الشعبي وفصائل 
ف�ي  مس�الة  وتل�ك  المقاوم�ة 
غاي�ة االهمي�ة بس�بب مردودها 
الموضوع�ي عل�ى قي�م المعركة 
التصاع�دي النتص�ارات  والس�لم 
الق�وات العراقي�ة عل�ى الدواعش 
المتح�دة  الوالي�ات  ب�دات  وق�د 
ت�درك ان االنتصارات المهمة التي 
حققتها القوات العراقية هي نتاج 
خبرة وااله�م نت�اج ارادة وطنية 

تصر على التحرير.
للتحرير  الواقعي�ة  التوقيت�ات 

س�اعة  س�تقرب  النه�ا  مهم�ة 
والش�عبي  الوطن�ي  الخ�الص 
»دول�ة  نهاي�ة  س�اعة  وتق�رب 
البغدادي« لكنها في الجانب االخر 
ستعمل على تاخير عملية الحسم 
العس�كري ف�ي جبه�ات الح�رب 
م�ن هنا ادع�و فصائ�ل المقاومة 
والجيش العراقي الى عدم االعالن 
ع�ن اي توقيت.عس�كريا ال يمكن 
الخوض في التوقيتات في االعالم 
تح�ت اي مب�رر ث�م حت�ى المبرر 
التعب�وي والتحريض�ي والث�وري 

ال يلتق�ي واالع�الن ع�ن توقي�ت 
اي معرك�ة م�ن المع�ارك بس�بب 

المردود العكسي من قبل العدو.
لقد نجح�ت الحكومة العراقية 
الحالي�ة بتقلي�ص زم�ن الخيبات 
وتقريب زمن االنتصارات والسبب 
الش�خصيات  ووج�ود  الخب�رة 
المهني�ة وارادة سياس�ية ق�ادرة 
على تحصين المجتمع من الهفوة 
الزل�ة  م�ن  المس�لحة  والق�وات 
وهاه�ي الدول�ة العراقي�ة تختزل 
باش�هر قليل�ة م�ن عمر تش�كلها 

زمنا طويال من الخيبات العسكرية 
التي وصلت فيها داعش الى تخوم 
العاصم�ة فيم�ا وصل�ت الق�وات 
العراقية ب�ارادة الدولة واجهزتها 
االمني�ة وحش�دها الش�عبي ال�ى 
تخوم الموصل.التوقيتات مطلوبة 
النها عنوان انتصارنا في المرحلة 
المقبلة شرط عدم االعالن اال بعد 
التحرير.وف�ي الع�ودة ال�ى الدول 
االقليمية الضالع�ة بدعم االرهاب 
الداعشي بكميات االسلحة المهربة 
من اراضيها فان الواليات المتحدة 
االمريكي�ة كما تق�ول المعلومات 
بدات تضغط عل�ى تلك الدول على 
خلفية تقليل المساعدات المقدمة 
التفوق العسكري  لداعش بس�بب 
العراقي وحشده الشعبي وطبيعة 
التي  الحالية  العراقي�ة  الحكوم�ة 
ص�ورة  تحس�ين  عل�ى  تش�تغل 
»الحكومة العراقية« التي شوهت 
ف�ي الفت�رات الس�ابقة م�ن عمر 
التجرب�ة العراقي�ة الراهنة وربما 
يلتقي تصريح وزي�ر الدفاع خالد 
طائ�رة  اي  باس�تهداف  العبي�دي 
العس�كرية  المس�اعدات  تق�دم 
لداعش مع ارادة تحسين الصورة 
م�ع  التعاط�ي  نم�ط  وتغيي�ر 
الحكومة العراقية القوية بشعبها 
والتاييد الش�عبي ال�ذي تحظى به 

في الشارع العراقي.

الدول الراعية للعملية 
السياسية تعمل على 

ارباك التوقيتات بتأخير 
شحنات االسلحة والصواريخ 

والطائرات المقاتلة

وزير الدفاع األمريكي يعد »داعش« بـ »هزيمة دائمة«
      بغداد / المستقبل العراقي

 قال وزير الدفاع األمريكي الجديد إن 
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 
سوف يلحق »هزيمة دائمة« بمسلحي 
تنظيم »داعش« في العراق وس�وريا.

وكان الوزي�ر آش�تون كارت�ر يتحدث 
أم�ام الجن�ود األمريكيين ف�ي قاعدة 
عس�كرية ف�ي الكويت قبي�ل اجتماع 
له م�ع كبار الق�ادة األمريكيين وعدد 
من الدبلوماسيين.وتأتي زيارة كارتر 
للمنطقة وس�ط دعوات من الحكومة 
العراقي�ة لم�د جنودها بأس�لحة أكثر 
تقدما لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة 
اإلس�المية.لكن الوزير األمريكي قال 

إن التحال�ف »يضغ�ط« عل�ى التنظيم 
»باقت�دار ج�دا« م�ن الكوي�ت وم�ن 
مناط�ق أخرى.وقد أظه�رت تقديرات 
الس�وري  المرص�د  نش�رها  جدي�دة 
لحقوق اإلنس�ان ال�ذي يتخذ من لندن 
مق�را ل�ه أن نح�و 1500 مس�لح من 
التنظيم قتلوا في الغارات الجوية التي 
بدأ التحالف ش�نها قبل خمسة أشهر.

ويه�دف االجتماع الذي يرأس�ه كارتر 
في الكويت إلى دراس�ة جهود الحرب 
على تنظيم »الدولة اإلسالمية«، وفهم 
التحديات التي يشكلها »المسلحون«، 

والجهود المبذولة للتغلب عليهم.
وقال مس�ؤول عس�كري إن كارتر 
يريد أن يك�ون النقاش مفتوحا بغض 

عن النظر عن الرتب والمناصب.
ويتط�رق االجتماع أيضا إلى س�بل 
محاربة تنظيم »داعش« في المنطقة.

كارت�ر  أن  المس�ؤول  وأوض�ح 
سيطرح أسئلة بش�أن الجماعات التي 
تعلن والءها لتنظيم »داعش« في ليبيا 
ومصر وأفغانس�تان، وبش�أن الحرب 

على »اإلرهاب« في األعوام المقبلة.
ويحض�ر االجتماع الل�واء جيمس 
تنظي�م  عل�ى  الحمل�ة  قائ�د  تي�ري، 
ومس�ؤولو  اإلس�المية«،  »الدول�ة 
القي�ادات المركزي�ة األمريكي�ة ف�ي 
أفريقيا وأوروب�ا، والعمليات الخاصة 
المش�تركة.أما  الخاص�ة  والعملي�ات 
المدني�ون  والمس�ؤولون  الس�فراء 

فيحض�ر عنه�م ج�ون آل�ن، مبع�وث 
الرئي�س أوباما إلى التحالف األمريكي 
والمبع�وث  »داع�ش«،  تنظي�م  ض�د 
األمريكي الخاص لس�وريا، وس�فراء 
الوالي�ات المتحدة في مص�ر واألردن 

والكويت والسعودية واإلمارات.
كم�ا س�يحضر المس�ؤولون ع�ن 
االجتم�اع  ه�ذا  المخاب�رات  أجه�زة 
ال�ذي من بي�ن أهدافه تج�اوز عقبات 
البيروقراطي�ة بين مختل�ف األجهزة، 

حسب المسؤولين األمريكيين.
وق�ال كارت�ر إن�ه يعتب�ر تنظي�م 
»داعش« قضية إقليمية، ولذلك »أردت 
أن يحضر ممثلون عن جميع األجهزة 

والخبرات«.

      بغداد / المستقل العراقي 

أكد رئيس الجمهوري�ة فؤاد معصوم، 
أم�س االثنين، عدم امتناعه عن المصادقة 
عل�ى أح�كام اإلع�دام، مبين�ا ان زيارت�ه 

للبصرة تأتي ألهميتها االقتصادية.
وق�ال معصوم خ�الل مؤتمر صحافي 

عق�ده بمحافظ�ة البصرة »لن اس�تطيع 
الن  جماهيري�اً  مطلب�اً  االع�دام  اع�د  ان 
البع�ض ي�راه ش�يئاً مرفوض�ا والبعض 
يؤيده«، مؤكداً بالقول »لست ممتنعاً عن 

المصادقة على احكام االعدام«.
وأكد معصوم أن« زيارته الى محافظة 
االقتصادي�ة  ألهميته�ا  تأت�ي  البص�رة 

وموقعه�ا«.وكان رئيس الجمهورية فؤاد 
معص�وم وصل الى محافظ�ة البصرة في 
زيارة رس�مية لإلط�الع عل�ى احتياجات 
المحافظة وواقعها الخدمي واالقتصادي 
ماج�د  المحاف�ظ  اس�تقباله  ف�ي  وكان 
النص�راوي ورئي�س مجل�س المحافظ�ة 

وقائد شرطة المحافظة.

      بغداد / المستقل العراقي 

الدف�اع  وزارة  ف�ي  مس�ؤول  كش�ف 
الفرنس�ية، أمس االثنين، أن بالده نشرت 
حامل�ة طائرات ف�ي الخليج ضم�ن اطار 
الحملة العس�كرية ضد تنظي�م »داعش«، 
وبي�ن أن ترقية حاملة الطائرات »ش�ارل 
ديغ�ول« ب�دأت لالنضم�ام ال�ى العملي�ة 

العسكرية.
وق�ال عض�و هيئ�ة األركان البحري�ة 
الفرنس�ية ج�ان لو ايف ف�ي حديث نقلته 
وكال�ة الصحاف�ة الفرنس�ية إن »فرنس�ا 

نشرت حاملة طائرات في الخليج في إطار 
الحملة العس�كرية الت�ي تقودها الواليات 

المتحدة ضد تنظيم داعش«.
وأضاف ايف أن »ترقية حاملة الطائرات 
ش�ارل ديغ�ول لالنضم�ام ال�ى العملي�ة 

العسكرية في العراقتبدأ هذا الصباح«.
وكان وزير الدفاع الفرنس�ي جان ايف 
لو دري�ان أعلن، ف�ي )19 تش�رين الثاني 
2014(، ان بالده سترس�ل س�ت طائرات 
مقاتلة إلى األردن للمشاركة في استهداف 

تنظيم »داعش« في العراق.
»راف�ال«  طائ�رات  أول�ى  وكان�ت 

الفرنس�ية ق�د أقلعت م�ن ش�ارل ديغول 
والت�ي كان�ت تبح�ر عل�ى بع�د 200 ك�م 
قبالة الس�احل الشمالي البحريني باتجاه 
العراق، ولدى فرنسا حاليا تسع مقاتالت 
من طراز »رافال« وست طائرات من طراز 
»ميراج« تقوم بالعملي�ات في العراق من 
قواع�د بالع�راق واالردن واإلم�ارات الى 
جانب طائرات الدوريات وطائرات التزود 

بالوقود.
يش�ار الى أن فرنس�ا كانت م�ن أوائل 
الدول السابقة لالنضمام للتحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم »داعش« في العراق.

      بغداد / المستقل العراقي 

حذرت ادارة المقدادية )35 كم ش�مال 
ش�رق بعقوب�ة(، أمس االثني�ن، من ازمة 
مياه »كارثي�ة« تطال اكثر م�ن 100 الف 
نس�مة بس�بب اهمال وتهالك مجمع ماء 
المقدادي�ة الكبير الذي يعد اكبر مش�روع 
النت�اج م�اء الش�رب.وقال رئيس مجلس 

المقدادي�ة المحل�ي عدن�ان التميم�ي ان 
مجم�ع م�اء المقدادي�ة الكبي�ر متهال�ك 
ويش�كو م�ن اإلهم�ال م�ن قب�ل وزارة 

البلديات واالشغال.
وبي�ن التميم�ي ان المجم�ع بحاج�ة 
ال�ى اعادة تاهي�ل وصيانة تام�ة وتجهيز 
الفنية الالزمة والمس�تلزمات  بالمع�دات 
االخ�رى ليك�ون ق�ادرا على ض�خ المياه 

لحاج�ة  الالزم�ة  االعتيادي�ة  بمعدالت�ه 
وزارة  اهم�ال  التميم�ي  الس�كان.وانتقد 
البلدي�ات واالش�غال والجه�ات المعني�ة 
المقدادي�ة حي�ال  بالمحافظ�ة لمطال�ب 
مشاكل مجمع ماء الشرب مما يهدد ببروز 
ازمة مي�اه متفاقمة ته�دد اكثر من 100 
الف نسمة بسبب لجوئهم الى مياه االنهر 

والجداول التي تهدد الصحة العامة.

      بغداد / المستقل العراقي 

كش�فت لجنة االمن والدف�اع البرلمانية، 
أم�س االثني�ن، ع�ن ان وزارة الدفاع تخطط 
لمسك الحدود البرية مع سوريا بالتزامن مع 

انطالق عمليات تحري�ر محافظة نينوى من 
تواجد عناصر تنظيم »داعش«.

وقال مق�رر اللجنة ش�اخوان عبدالله إن 
»لجنة االمن والدفاع طرحت على وزير الدفاع 
خالد العبيدي مس�ألة مس�ك الح�دود البرية 

بين العراق وس�وريا لمنع تدف�ق االرهابيين 
ونقل االس�لحة والمعدات القتالية«، مش�يرا 
ال�ى ان »وزير الدفاع ابل�غ اللجنة بأن عملية 
مسك الحدود البرية مع سوريا ستترافق مع 

انطالق عمليات تحرير نينوى«.

واض�اف أن »تنظيم داعش اليزال يعوض 
النق�ص ف�ي اع�داد مقاتليه في الع�راق من 
س�وريا عبر الحدود البرية التي تخضع تحت 
س�يطرته«، مش�يرا الى ان »تقويض تنظيم 

داعش بحاجة الى مسك الحدود البرية«.

وتق�ول الوالي�ات المتح�دة األمريكية إن 
الجيش الع�راق لم يهيأ بع�د لخوض معركة 
اس�تعادة الموصل من »داعش« الذي س�يطر 
عليه�ا في صيف العام الماضي ومن ثم تمدد 

سريعا في مناطق شمال وغرب البالد.

رئيس اجلمهورية يؤكد للنرصاوي: لست ممتنعًا
 عن املصادقة عىل احكام االعدام

حاملة طائرات فرنسية يف اخلليج ملقاتلة »داعش«

املقدادية حتذر من ازمة مياه »كارثية« 

الدفاع الربملانية: مسك احلدود مع سوريا يرتافق مع حترير نينوى

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل باقر الزبي�دي وزير النق�ل كارين 
كريكورب�ان س�فير جمهوري�ة ارميني�ا ف�ي 

العراق.
وج�رى خ�الل اللقاء اس�تعراض  العالقات 
الثنائية بين البلدي�ن اضافة الى بحث موضوع 
المباشرة بتش�غيل خط بغداد– ارمينيا الجوي 
الذي من المؤمل العمل به يوم الخميس القادم 
حيث س�تنطلق اول�ى الرح�الت الجوية وعلى 
متنها عدد من المسافرين العراقيين واالرمينين 
لتدش�ين عهد جديد من التعاون المش�ترك بين 

الخطوط الجوية العراقية واالرمينية.
ودع�ا الزبيدي الى اهمية تس�هيل اجراءات 

منح الفيزا للعراقيين من اجل تنشيط السياحة 
والتج�ارة بي�ن البلدين.وق�دم الوزي�ر هدي�ة 
للس�فير الضي�ف عب�ارة ع�ن مجس�م لطائرة 

الخطوط الجوية العراقية.
وحض�ر اللقاء مدي�ر عام المنش�أة العامة 
للطي�ران المدني ومدير عام ش�ركة الخطوط 
الجوي�ة العراقية.وكان�ت الخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة افتتح�ت، ف�ي حزي�ران 2014 خط 
طي�ران بغداد إل�ى العاصم�ة األلماني�ة برلين 
مباش�رة وافتتاح خط طيران بغداد مع مدينة 
باتومي الجورجية مباش�رة في 29 آب 2013، 
فضال عن فتح خط طي�ران بغداد فرانكفورت 
ف�ي نيس�ان 2013، وخطوط أخ�رى مع الهند 

ولندن وبعض الدول العربية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس اقليم كردس�تان 
العراق مسعود بارزاني، أمس 
االثني�ن، أن االوض�اع الحالية 
التي يمر بها االقليم »مؤقتة«، 
كردس�تان  أن  إل�ى  واش�ار 
س�تخرج منتص�رة«، وفيم�ا 
بحث مع منسق حركة التغيير 
نوش�يروان مصطف�ى قت�ال 
قوات البيش�مركة ضد تنظيم 
)داعش(، وصف�ا االتفاق بين 

بغداد واربيل ب�«االيجابي«.
ع�ن  ص�در  بي�ان  وق�ال 
رئاس�ة اقليم كردستان تلقت 
نسخة  العراقي«  »المس�تقبل 
االقلي�م  »رئي�س  إن  من�ه، 
مس�عود بارزاني استقبل في 
مكتب�ه بمصيف ص�الح الدين 
باربيل منس�ق حرك�ة التغيير 
نوش�يروان مصطف�ى وبحث 
مع�ه االوض�اع ف�ي جبه�ات 
ارهابي�ي  بمواجه�ة  القت�ال 
)داعش(«، مبينا أن »الجانبين 
انتص�ارات  عالي�ا  ثمن�ا 
البي�ان  البيش�مركة«.وأضاف 
أن البارزاني ومصطفى »بحثا 
ايضا االوضاع السياس�ية في 
وعالق�ات  كردس�تان  اقلي�م 
اربيل وبغداد واالتفاق االخير 
والحكوم�ة  االقلي�م  بي�ن 
المركزي�ة«، واصفين االتفاق 

ب�«االيجابي«.
وتابع البيان أن »االجتماع 
وح�دة  عل�ى  التأكي�د  ش�هد 
الق�وى واالطراف السياس�ية 
الكردستانية وتثمين مقاومة 
ش�عب كردس�تان«، مشددين 
الحالي�ة  »االوض�اع  أن 
مؤقتة وكردس�تان س�تخرج 

منتصرة«.
وتخوض قوات البيشمركة 
مع�ارك م�ع تنظي�م )داعش( 
المناط�ق  م�ن  العدي�د  ف�ي 
الواقعة خارج إقليم كردستان 
وس�نجار  وزم�ار  كمخم�ور 

وكركوك وديالى.

بارزاين لنوشريوان: 
كـردستــان ستخـرج 

مــنـتـصـرة

     بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر الداخلية محمد 
الغب�ان، أم�س االثني�ن، ال�ى 
وضع خارط�ة طريق لتحرير 
المناط�ق من س�يطرة تنظيم 
»داعش«.وق�ال بي�ان لوزارة 
الداخلي�ة تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه 
التفقدي�ة  جوالت�ه  »ضم�ن 
للوح�دات الفعال�ة والمقاتلة 
احتياجاته�ا  عل�ى  للوق�وف 
تفق�د وزي�ر الداخلي�ة محمد 
الغب�ان قيادة قوات الش�رطة 
قائده�ا  والتق�ى  االتحادي�ة 
وضباط الركن فيها«، مبينا أن 
»قائد قوات الشرطة االتحادية 
قدم شرحاً مفصالً للوزير عن 

آخ�ر التط�ورات الميدانية في 
ناحية البغدادي«.

ونق�ل البي�ان ع�ن الغبان 
قول�ه، ان »ه�دف الزيارة هو 
مراجع�ة الخط�ط الميداني�ة 
وتنظي�م العم�ل عل�ى األرض 
ومناقش�ة وض�ع التغيي�رات 
اآلنية التي تطرأ على ساحات 
تط�ورات  حس�ب  القت�ال 
تخوضه�ا  الت�ي  المع�ارك 
قواتن�ا األمني�ة ف�ي مقارعة 
عصاب�ات اإلره�اب والتكفير 
ف�ي المناطق الت�ي تقع تحت 

سيطرة هذه العصابات«.
ودع�ا الغبان ال�ى »وضع 
لتحري�ر  طري�ق  خارط�ة 
المناط�ق من دنس�ها وكذلك 
احتياج�ات  عل�ى  للوق�وف 

وتوفيره�ا  األمني�ة  قواتن�ا 
ف�وراً للمس�اهمة في كس�ب 

المعركة«.
يذك�ر أن الق�وات االمني�ة 
مع�ارك  تخ�وض  العراقي�ة 
طاحن�ة منذ اكثر م�ن ثمانية 
اش�هر ض�د عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة وبعض التنظيمات 
المتش�ددة األخ�رى وكبدتهم 
بمعاون�ة  كبي�رة  خس�ائر 
العش����ائر والحشد الشعبي 
وتمكن�ت من تحري�ر مناطق 
عدة، خصوص�ا بعد أن دخلت 
والس�يخوي   35 أم  طائ�رات 
بالج����������يش  الخدم�ة 
ان  بع�د  وس�يما  العراق�ي. 
المجامي�ع االمن  هددت تل�ك 

واالقتصاد معا.

الغبان يدعو إىل وضع  »خارطة طريق« 
لتحرير املدن 

وزير النقل يستقبل سفري ارمينيا ملناقشة 
افتتاح خط يريفان- بغداد 
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاظم عمران موسى، ان الوزارة »اتخذت 
عددا من اإلجراءات بخصوص دعم الطلبةالنازحين للدراسات االولية والعليا إلكمال مسيرتهم التعليمية«.

وق�ال عمران في بيان تلقت المس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان اكثر من 113 الف طال�ب وطالبة كانوا 
موزعي�ن  عل�ى 84 كلية ومعهدا ف�ي جامعات الموص�ل ونين�وى والحمدانية وتلعفر وتكري�ت واالنبار 
والفلوجة  بمحافظات نينوى وصالح الدين واالنبارالتي شهدت عمليات عسكرية ضد التنظيمات االرهابية.

وقال، ان االجراءات التي اتخذتها الوزارة »تركزت على استكمال االمتحانات النهائية للدور االول، واجراء 
امتحان�ات ال�دور الثاني للطلب�ة النازحين فيجامعات المناط�ق االمنة«، مبينا ان االجراءات ش�ملت ايضا 
احتس�اب سنة عدم رسوب لجميع الطلبة للس�نة الدراسية 2013-2014، وتأجيل دراسةالذين لم يتمكنوا 
م�ن اداء االمتحانات لصعوب�ة الخروج من محافظاتهم.وتابع المتحدث الرس�مي ان االجراءات »تضمنت 
ايضا استضافة طلبة الدراسات االولية والعليا من هذه الجامعات أو نقلهم الى جامعات المناطقاالمنة«، 

موضحا انه لضمان عدم ضياع فرصة قبول الطلبة الجدد نتيجة لتأخر امتحانات المرحلة االعدادية

التعليم تعلن عن إجراءات جديدة ملعاجلة أوضاع الطلبة النازحني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الن�واب  يحض�ر  أن  المق�رر  م�ن 
»الس�نة« ف�ي جلس�ة البرلم�ان التي 
س�تعقد, اليوم الثالث�اء, بعد مقاطعة 
دام�ت نح�و اس�بوعين عل�ى خلفي�ة 
مقتل الشيخ قاس�م سويدان الجنابي, 
لكن المقاطع�ون, ق�رروا العودة بعد 
حصوله�م عل�ى تطمينات م�ن رئيس 
بتطبي�ق  العب�ادي  حي�در  الحكوم�ة 
وتنفي�ذ ق�رارات اخ�رى العالق�ة لها 

بمقتل سويدان.  
ف�ي  واضح�ا  االنقس�ام  وب�دا 
مواق�ف الق�وى الس�نية بش�ان قرار 
اخ�ذت  حي�ث  للبرلم�ان,  الع�ودة 
االقطاب السياس�ية تتبادل االتهامات 

»الخيانة«.
العراقي�ة  الق�وى  ائتالف�ا  واعل�ن 
والوطنية، في 14 من الش�هر الجاري، 
انس�حابهما من مجلس الن�واب حتى 
اشعار اخر، على خلفية حادثة االعتداء 
عل�ى موكب النائب زي�د الجنابي الذي 
اس�فر عن مقتل عمه الش�يخ قاس�م 

سويدان وعدد من افراد حمايته.
ورب�ط المقاطع�ون طيل�ة الفترة 
القليل�ة الماضي�ة, عودته�م بتمري�ر 
قواني�ن خالفي�ة منها »العف�و العام« 
ال�ذي يواج�ه رف�ض برلمان�ي كبير, 
الن المعترضي�ن يرون�ه »ف�ك لقي�ود 
المس�اءلة  وقان�ون  المجرمي�ن«, 
والعدالة, واجتاث البعث, بش�كل الذي 
يلب�ي رغبة بعض الجه�ات المتناغمة 
م�ع ازالم االنظام المقب�ور, فضالً عن 

قانو »الحرس الوطني« المثير للجدل.
وفي اخر تطور, كشف اتحاد القوى 
الوطنية عن اتفاقه مع رئيس الوزراء 
حي�در العبادي، عل�ى تمري�ر قانوني 
المليش�يات،  وتجري�م  الع�ام  العف�و 
الفتا إلى أن الكتل الس�نية ستس�تأنف 

حضورها في جلسة اليوم.
وقال النائب عن اتحاد القوى، خالد 
المفرج�ي أن »العب�ادي ابل�غ جمي�ع 
الكتل الس�نية بانه م�ع تمرير قانوني 

تجريم المليش�يات والعفو العام داخل 
مجل�س ال�وزراء, لكن�ه بحاج�ة إل�ى 
توافق سياسي لتشريعهما في مجلس 
الن�واب«، موضح�ا أن »الكتل الس�نية 
طالب�ت أيض�ا بإعالن نتائ�ج التحقيق 
بقضية بروانة وعملية اغتيال الش�يخ 

الجنابي«.
المس�اءلة  »قانون�ي  أن  وأض�اف 
أرس�ال  الوطن�ي  والعدال�ة والح�رس 
إلى رئي�س مجل�س النواب ال�ذي يتم 

تدقيقهم�ا حالي�ا م�ن المستش�ارين 
المختصين قب�ل تحويلهما إلى اللجان 
الدائم�ة في مجلس الن�واب لطرحمها 
للقراءة األولى«، مشيرا إلى أن »الكتل 
الس�نية طالب�ت بوضع ح�د لعمليات 
االغتي�ال الت�ي يتع�رض إليه�ا بعض 
السياس�ية والدينية في  الش�خصيات 

بغداد والمحافظات األخرى«.
مجل�س  »رئي�س  أن  إل�ى  ولف�ت 
ال�وزراء واف�ق عل�ى جمي�ع مطالبنا 

وأب�دى تعاون�ه مع الكتل الس�نية في 
محارب�ة اإلرهاب والتط�رف«، مؤكدا 
أن »هناك جهات تريد إفشال الحكومة 
الحالية من خ�الل قيامه�ا بالعمليات 

اإلرهابية«.
م�ن جانب�ه, بين نائب ع�ن ائتالف 
ان  ع�الوي,  اي�اد  بزعام�ة  الوطني�ة 
»تحالف القوى والوطنية لم يقاطعوا 
الجلسات، وانما علقوا الجلسات لمدة 
ي�وم واح�د إحتجاجا لهيب�ة البرلمان 

وهيبة الدولة«, مشيرا الى ان »الساحة 
الت�ي نعبر بها ع�ن جمهورنا س�احة 

البرلمان«.
وقال عبد الكريم العبطان ان »هناك 
تج�اوب إيجابي من رئيس الوزراء لما 

طالبت به القوى العراقية«.
وأعلنت الهيئة السياس�ية لتحالف 
الق�وى العراقي�ة والقائم�ة الوطنية، 
انها ناقش�ت مع رئيس ال�وزراء عددا 
م�ن الملف�ات الهامة عل�ى الصعيدين 

السياسي واألمني.
وج�اء في بيان ص�در، عن المكتب 
الن�واب  مجل�س  لرئي�س  االعالم�ي 
س�ليم الجبوري، إن »الهيئة السياسية 
لتحال�ف الق�وى العراقي�ة والقائم�ة 
الوطنية عقدت لقاًء موس�عا، مس�اء 
أمس االول األحد، بمنزل رئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري بحضور رئيس 

الوزراء حيدر العبادي«.
وأوض�ح البي�ان أنه »ج�رى خالل 
اللقاء الذي اس�تمر أكثر من س�اعتين 
التداول بشأن عدد من الملفات الهامة 

على الصعيدين السياسي واألمني«.
يش�ار الى أن العبادي بحث، االحد، 
م�ع نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة نوري 
األوض�اع  تط�ورات  آخ�ر  المالك�ي، 
والعس�كرية،  واالمني�ة  السياس�ية 
باالضافة الى المنه�اج الحكومي وما 
أنج�ز من�ه ضم�ن االتفاق السياس�ي 
بين الكتل.في الغضون, بدا االنقس�ام 
واضحا على »القوى الس�نية« بش�ان 
ق�رار الع�ودة للبرلم�ان, حي�ث اته�م 
رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية 

ف�ي اتح�اد الق�وى العراقي�ة محم�د 
الكربول�ي؛ بع�ض القي�ادات الس�نية 
للمحافظ�ة عل�ى  التن�ازالت  بتقدي�م 

كراسي السلطة.
إن  للكربول�ي,  بي�ان  وبحس�ب   
»حرك�ة الحل واتح�اد القوى لن يبقى 
مكت�وف االي�دي أمام مطام�ع بعض 
القيادات السنية للمحافظة على كرسي 
الس�لطة، مقاب�ل التخلي ع�ن حقوق 

ومطالب المحافظات المغتصبة«.
وذك�ر الكربول�ي ان »خيب�ة األمل 
أصابت جمي�ع الحاضرين في اجتماع 
العب�ادي م�ع اتحاد الق�وى والوطنية 
والخ�روج بمزي�د م�ن الوع�ود دون 
التوص�ل ال�ى نتائج ملزم�ة ومرضية 

تلبي وتحقق مطالب القوى السنية«.
به�ذا  »االس�تمرار  ان  واض�اف 
الضع�ف والوه�ن في موق�ف قيادات 
ورق�ة  تنفي�ذ  م�ن  الس�نية  الق�وى 
المطالب، سيدفعنا الى الفرز السياسي 
واالعالن رس�ميا ّعمن خذلنا وس�اوم 
عل�ى حقوق أهلنا لحس�اب مكاس�ب 
ش�خصية م�ن الذي�ن يدع�ون بقيادة 
ورمزية اهل السنة«.واش�ار الكربولي 
ال�ى ان »س�لبيات المرحل�ة الحالي�ة 
وتلكؤ الش�ركاء السياسيين في تنفيذ 
التزامهم، يدفعنا ال�ى تقييم ما تحقق 
واعادة النظر في شركائنا السياسيين 
البرلم�ان والحكوم�ة وت�دارس  ف�ي 
وم�ن  القادم�ة  المرحل�ة  احتم�االت 
ضمنها س�حب الثقة عن الحكومة في 
حال فش�لها في االس�تجابة وتعمدها 

واالخالل بالتزاماتها«.  

هتمة »اخلونة« تالحق نواب »القوى« الذين سيحرضون جلسة الربملان
انقسامات في القوائم السنية رغم وعود الحكومة بتمرير القوانين الخالفية!
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والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  ح�ذر 
االجتماعي�ة، امس األثني�ن، من مخاطر 
تنامي ظاهرة تجني�د )داعش( لألطفال 
ف�ي  الس�يما  والس�وريين  العراقيي�ن 
مناطق النزوح، واس�تغاللهم في أعماله 
»اإلرهابية« بنحو يش�كل »خطراً عالمياً 
مضاف�اً«، وف�ي حين كش�ف عن س�عي 
العراق لتنظيم مؤتمر دولي لبحث س�بل 
مواجه�ة تلك الظاه�رة، دعا إل�ى إعادة 
النظ�ر بالقوانين المحلي�ة التي »تجرم« 
أولئك األطفال لتكون أكثر انس�جاماً مع 

الرؤية الدولية التي تعدهم »ضحايا«.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده 
وزير العمل والشؤون االجتماعية رئيس 
هيئ�ة رعاي�ة الطفول�ة، محم�د ش�ياع 
الس�وداني، في مبن�ى الوزارة، ش�رقي 
بغداد، في أعق�اب اجتماع عقدته الهيئة 
لبح�ث ظاه�رة تجنيد األطف�ال من قبل 

تنظيم )داعش(.
وق�ال الوزي�ر إن »االجتم�اع بح�ث 
توجيهات رئيس مجل�س الوزراء، حيدر 
العب�ادي، بعق�د مؤتمر دولي ف�ي بغداد 
لمعالج�ة ظاه�رة تجني�د األطف�ال من 
قبل داعش«، مبدياً »حرص الوزارة على 
حضور ش�خصيات على مس�توى األمم 
المتح�دة واالتحاد األورب�ي والمنظمات 

والهيئات الدولية المعنية بالموضوع«.
»الع�راق  أن  الس�وداني،  وأض�اف 
س�يبعث رس�الة خالل المؤتمر، بش�أن 
خطورة الممارس�ات اإلجرامية لتنظيم 
داع�ش وس�يطالب بوضع خط�ة دولية 
لتج�اوز ظاهرة تجني�د األطفال من قبل 
اإلرهابيين«، عاداً أن »اس�تغالل األطفال 
ف�ي تنفي�ذ عملي�ات إجرامية وتش�ويه 
أفكارهم وبالسلوكيات المنحرفة يشكل 
واحداً من أخطر أعمال وممارس�ات تلك 

العصابات اإلرهابية«.
 ورأى الوزير، أن »العالم ال بد أن يتنبه 
لتل�ك الظاه�رة الخطي�رة ألن األطف�ال 
الضحايا يش�كلون قنبل�ة موقوته تهدد 

األم�ن الدول�ي«، مش�يراً إل�ى أن »ل�دى 
داعش مدارس خاصة لتجنيد األطفال«.

وأعرب الس�وداني، ع�ن »قلق العراق 
من قيام داعش بتجنيد األطفال النازحين 
العراقيين والس�وريين خ�ارج المناطق 
التي يس�يطر عليها«، مبين�اً أن »اجتماع 
هيئة رعاية الطفولة، بحث كيفية القيام 
بتقويم واقعي لوضع األطفال العراقيين 
ف�ي مناطق النزوح«، الفت�اً إلى أن هناك 
»مليوني�ن و600 ألف نازح ف�ي العراق، 

يشكل األطفال النسبة األكبر منهم«.
رعاي�ة  »هيئ�ة  أن  الوزي�ر،  وتاب�ع   
الطفول�ة ش�كلت فرق�اً ميداني�ة زارت 
مناط�ق الن�زوح ف�ي عم�وم الع�راق«، 

منتق�داً »القوانين التي تج�رم األطفال، 
كونها تتعارض مع األعراف الدولية«.

واس�تطرد الس�وداني، أن »القوانين 
العراقي�ة تتعامل مع الطفل الذي يتورط 
بارت�كاب جرائم على وف�ق القانون، في 
حين أن الرؤية الدولية تعده ضحية حتى 
إن ارتك�ب جريم�ة«، داعي�اً إلى ضرورة 
»تدخ�ل المنظوم�ة القانوني�ة العراقية 
لتعديل ذل�ك«. وكانت مصادر محلية في 
مناط�ق جنوبي كركوك وغربيها، أفادت 
في )ال�12 من كانون الثاني 2015(، بأن 
تنظيم )داعش( نش�ر عش�رات األطفال 
والصبية في نق�اط التفتيش والدوريات 
الت�ي ينش�رها بالمناط�ق التي يس�يطر 

عليه�ا، وفيم�ا بّين�ت أن ه�ذه الخطوة 
ج�اءت لرفع معنوي�ات مقاتلي�ه ومنع 
األهالي م�ن مغ�ادرة مناطقهم وتجنب 
ضربات التحالف الدولي، أكدت استخدام 
لتزوي�ده  األطف�ال  ه�ؤالء  التنظي�م 
بالمعلومات ونقل األس�لحة والمشاركة 
بالقتال.يذك�ر أن تنظيم )داعش( فرض 
س�يطرته على مدين�ة الموص�ل، مركز 
م�ن  في،)العاش�ر  نين�وى،  محافظ�ة 
حزيران 2014(، كما امتد نشاطه بعدها 
إلى محافظ�ات أخرى بينها صالح الدين 
وكرك�وك وديال�ى ووصل إلى مش�ارف 
أربي�ل ودهوك وبغداد، ما أدى إلى موجة 

نزوح كبرى جديدة في العراق.

بغداد تعتزم تنظيم مؤمتر ملواجهة »قنبلة« جتنيد »داعش« لالطفال
الظاهرة في تنامي وتهدد »العالم«

البنتاغون يرتاجع عن موعد حترير املوصل.. وماكني يعد ترسيب اخلطة »خطرًا«
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م�ع تزايد االس�تعدادات لب�دء المعرك�ة المرتقبة 
لتحري�ر مدين�ة الموصل العراقية من س�يطرة تنظيم 
داعش اإلرهابي تضاربت التصريحات في كال الجانبين 
األمريك�ي والعراق�ي ح�ول توقيت�ات ب�دء المعركة 

والتخطيط لها وجاهزية القوات العراقية لخوضها.
فقد رف�ض وزير الدفاع األمريكي الجديد اش�تون 

كارتر تحديد أي وقت لبدء هذا الهجوم المزمع. 
وقال للصحفيين انه ال يزال يستمع الى التوصيات 
التي تصله من العسكريين في الميدان ولم يحدد حتى 

االن أي وقت لمعركة تحرير الموصل.
ويع�د هذا تراجعا عن تصريحات أمريكية س�ابقة 
حددت ش�هري نيس�ان واي�ار كاطار زمن�ي للهجوم 
القادم للقوات العراقية وقوات البيش�مركة بمساعدة 
التحالف الدول�ي لتحرير مدينة الموصل من س�يطرة 
تنظيم داعش. وجاء هذا التراجع بعد انتقادات شديدة 
اللهج�ة للس�يناتور األمريك�ي ج�ون ماكي�ن لإلدارة 
االمريكي�ة لتس�ريبها معلومات لوس�ائل االعالم عن 

توقيتات وخطط الهجوم المرتقب على الموصل.
فقد شن السناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات 
المس�لحة بمجلس الش�يوخ األمريك�ي هجوما الذعا 
عل�ى الرئيس أوباما يوم الجمعة بعد ادالء مس�ؤولين 
في البنتاغون بمعلومات عن الخطط العامة لمهاجمة 

تنظيم )داعش( في الموصل.
وقدم ماكين طلبا رسميا الى الرئيس أوباما لتحديد 
اس�م المسؤول الذي كش�ف للصحفيين يوم الخميس 
الماضي عن ع�زم وزارة الدفاع األمريكية إرس�ال ما 
بي�ن 20000 ال�ى 25000 من ق�وات األم�ن العراقية 
والمقاتلي�ن األكراد والش�رطة المحلي�ة إلى الموصل 

لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش.
وطال�ب ماكي�ن العض�و ع�ن الح�زب الجمهوري 
بتوضيح فيما اذا كان البيت األبيض قد اعطى موافقة 

رسمية للتصريح عن الخطط الحربية علنا.
وقال ماكين ان »هذه التس�ريبات ال تش�كل خطرا 
عل�ى نج�اح مهمتنا فقط بل ستتس�بب ف�ي تعريض 
حي�اة جن�ود الوالي�ات المتح�دة والق�وات العراقي�ة 
وق�وات التحال�ف للخط�ر«، وأضاف »بس�بب النتائج 
الخطيرة الت�ي يمكن ان تؤدي اليها هذه التس�ريبات 
نريد ان نعرف من هو المس�ؤول في القيادة المركزية 
االمريكي�ة ع�ن الكش�ف عن ه�ذه المعلوم�ات وهل 
لديه موافقة رس�مية بذلك من البيت األبيض لكي تتم 
محاس�بته«. وكان المس�ؤول الذي يعم�ل في القيادة 
المركزي�ة األمريكي�ة التي تتولى التخطي�ط والتنفيذ 
للعملي�ات العس�كرية في الش�رق األوس�ط ق�د ادلى 
بتفاصيل حول خطط الهج�وم المزمع لتحرير مدينة 
الموص�ل وتوقيتاتها خ�الل دائ�رة تلفزيونية مغلقة 
مع ش�بكات األخبار الرئيسية ومراكز إقليمية لتجارة 

المعلومات.وقال المس�ؤول األمريك�ي ان »العمليات 
العس�كرية لتحري�ر الموصل س�تجري خالل ش�هري 
نيسان وايار. وبالرغم من وجود الكثير من المتطلبات 
التي ال يزال علينا توفيرها اال اننا مستمرون بالتباحث 
مع نظرائنا العراقيين القناعهم بش�ن الهجوم في هذا 
االطار الزمني ألننا سنواجه مشكلة  وستتعقد األمور 
بعد ذلك مع مجئ ش�هر رمضان واشتداد الحرارة في 

فصل الصيف«.
وقد انتقد وزير الدف�اع العراقي الواليات المتحدة 
إلعالنه�ا جدوال زمنيا لحملة اس�تعادة الموصل قائال 

إن القادة العسكريين ال يكشفون عن نواياهم للعدو.
وق�ال الوزير خال�د العبي�دي إن العراق ه�و الذي 
سيحدد موعد هجوم الموصل وإن المسؤول بالقيادة 
المركزية األمريكية الذي تكهن بأن يجري الهجوم في 
نيس�ان او اي�ار على األرجح ليس لدي�ه معلومات عن 
هذه المس�ألة.وقال العبيدي ف�ي مؤتمر صحفي في 
بغ�داد إن هذه حرب مدن وهن�اك مدنيون ومن المهم 

جدا التمهل والدقة في وضع الخطة لهذه المعركة.
وأضاف أنه ال ينبغي أن يكش�ف مسؤول عسكري 
موع�د الهج�وم وق�ال إن المعركة من أج�ل الموصل 
س�تبدأ حين تكتمل االس�تعدادات وإن اختيار التوقيت 

يرجع للقادة العسكريين العراقيين
من جانب اخر كش�ف محافظ ص�الح الدين احمد 
جبارة لقناة العربية الس�عودية يوم الس�بت عن قيام 

الق�وات العراقي�ة والحش�د الش�عبي بالتحش�يد في 
مدينة س�امراء للقيام بهج�وم قري�ب لتحرير مدينة 
ص�الح الدين من تنظيم داعش لتمهيد الطريق للقوات 
العراقية قبل معركة تحري�ر الموصل. وقال ان بعض 
العش�ائر من المناطق التي يسيطر عليها داعش حاليا 
س�تقوم بمس�اندة الق�وات األمنية. وق�ال المحافظ 
استدراكا لخطورة تس�ريب هذا النوع من المعلومات 
ان تنظي�م داعش يخوض حرب عصابات ويمكنه بكل 
س�هولة مالحظة وكش�ف التحش�يد العس�كري التي 
تقوم بها القوات األمنية وقوات الحش�د الشعبي على 
األرض واالستعداد لها.وقد اعتاد مسؤولون عراقيون 
من مدنيين وعس�كريين عل�ى االدالء بتصريحات عن 
خط�ط عس�كرية مزمعة ض�د التنظيم�ات اإلرهابية 
قب�ل وقت وقوعه�ا مما يفقد ه�ذه الهجومات صفة 
المباغتة ويش�كل خطرا على الق�وات األمنية. وحتى 
في محافظة االنبار التي يجري فيها قتال ش�ديد االن 
بي�ن قوات االمن العراقية وتنظي�م داعش يظهر قادة 
عس�كريون امام وس�ائل االعالم ل�الدالء بتصريحات 
تتضمن تفاصيل ميدانية تتصف بالس�رية عن القوات 

األمنية ومواقعها واعدادها وتنقالتها. 
وكشفت تقارير عن قيام تنظيم داعش باستعدادات 
موازية من جانبه لتحصين مواقعه القتالية في مدينة 
الموصل من خالل حفر الخنادق وزرع األلغام وتفخيخ 
البناي�ات ونقل مقراته الى المناطق الس�كنية، إضافة 

الى نقل تعزيزات قتالي�ة ومقاتلين من بقية المناطق 
التي يس�يطر عليها الى مدينة الموصل. وأشار خبراء 
عس�كريون امريكان ان انس�حاب التنظيم من مدينة 
كوباني الس�ورية على الح�دود التركية يعود في جزء 
كبير منه الى حاجته لتعزيز دفاعاته في الموصل التي 

تمثل بالنسبة له أهمية ستراتيجية قصوى.
ويح�اول التنظيم ش�ن هجمات عل�ى مناطق في 
محافظ�ات ص�الح الدي�ن واالنب�ار وكرك�وك فيم�ا 
يبدو كمحاول�ة تكتيكية منه اللهاء الق�وات العراقية 
وتش�تيت انتباهه�ا واضع�اف قدراته�ا قب�ل الهجوم 

الكبير المتوقع على مدينة الموصل.
وكان�ت معلوم�ات س�ابقة كش�فها مس�ؤولون 
امري�كان عن خط�ط الواليات المتح�دة العادة تاهيل 
وتدري�ب 9 الوي�ة من الجي�ش العراق�ي و 3 الوية من 
قوات البيش�مركة إضافة الى افراد الش�رطة المحلية 
والعش�ائر من المناط�ق الغربية لتش�كيل قوات برية 
تق�ود الهج�وم الب�ري الرئيس�ي لتحري�ر الموص�ل 
بمس�اندة جوية من طيران قوات التحالف. وارس�لت 
له�ذا الغ�رض المئ�ات من المستش�ارين العس�كرين 
والمدربي�ن للعم�ل م�ع الحكومة العراقي�ة وحكومة 
إقلي�م كردس�تان كم�ا اس�تقبلت واش�نطن وفدا من 
العش�ائر الس�نية ومس�ؤولين ف�ي محافظ�ة االنبار 
لمناقش�ة تس�ليح العش�ائر المحلي�ة للمش�اركة في 

محاربة تنظيم داعش.

توبيخ بغداد لواشنطن يؤتي ثماره
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وتش�ير الصحيف�ة إلى تقاري�ر تحدثت 
عن وجود اقتتال داخ�ل صفوف المقاتلين 
األجان�ب، ف�ي وق�ت يح�اول في�ه تنظيم 
“داع�ش” مواجهة الحم�ات الجوية ضده 

في كل من العراق وسوريا.
ويورد التقرير زعم س�اح الجو الملكي 
األردن�ي أنه دم�ر %20 من ق�درات تنظيم 
ض�د  الهجم�ات  تكثيف�ه  بع�د  “داع�ش”، 
التنظي�م، انتقام�ا لمقت�ل الطي�ار األردني 

معاذ الكساسبة. 
ويعاني التنظيم أيضاً من مشاكل مالية 
بعد تدمي�ر خطوط اإلم�دادات بين مناطق 

التنظيم الحيوية.
وتنقل الصحيفة ع�ن باحث في المعهد 
العراقي لإلص�اح االقتصادي قوله، إن من 
أه�م القضاي�ا الت�ي أدت إلى االقتت�ال بين 

المقاتلين كان قرار أسر وبيع اليزيديات.
وق�ال الباح�ث إن الكثي�ر م�ن مؤي�دي 
التنظي�م لم يكونوا يعرفون عن أس�ر وبيع 
اليزيدي�ات، ما يعني أن�ه ليس كل المؤيدين 
للتنظي�م يعرف�ون عن طبيع�ة األمور التي 

تتم داخله.
وتبي�ن الكاتبة أن هن�اك تقارير تحدثت 
عن الطريقة التي عوملت بها النساء، وعن 

تعرضهن لاغتصاب. 
وف�ي مق�ال نش�ر ف�ي مجل�ة التنظيم 
“دابق”، تح�ت عنوان “تبرير ش�رعية بيع 
النس�اء واألطف�ال”، ج�اء في�ه أن “القرار 

ووثني�ون،  كف�ار  اليزيدي�ن  ألن  ش�رعي 
وبن�اء عليه فيجب أن يتم تقس�يم )غنائم( 

اليزيديين، حسب الشريعة”. 
وق�ال الباح�ث العراق�ي إن المؤيدي�ن 
للتنظي�م كان�وا ينك�رون تصرف�ات كهذه، 
حتى أكدها التنظيم في المقالة المنش�ورة 

في مجلة “دابق”.
بي�ن  التوت�ر  ب�أن  الصحيف�ة  وتفي�د 
المقاتلي�ن ق�د زاد بعد خس�ارة بل�دة عين 
الع�رب، حي�ث اس�تطاع األكراد الس�يطرة 
عليه�ا بدعم ج�وي أمريكي، وبع�د معارك 

استمرت لثاثة أشهر تقريبا. 
ويق�ول الباح�ث العراق�ي “لق�د قرأت 
عل�ى منابر الحوار بع�ض النقد، لكن قيادة 
التنظيم حجبته”. وأضاف أن بعض قيادات 
التنظيم قتلوا دون إصدار بيانات عن قتلهم، 
أو االحتف�اء بخدماتهم، ما يعني أن موتهم 

كان نتاجا لخافات داخلية.
ويوض�ح التقرير أن اعتقال أحد قيادات 
التنظي�م الديني�ة، ال�ذي احتج عل�ى حرق 
الطي�ار األردني معاذ الكساس�بة حيا، قاد 
البع�ض إل�ى التكهن ب�أن الكثيري�ن داخل 
التنظي�م ل�م يع�ودوا يحتملون وحش�يته. 
ورجح أن يكون االعتراض قد جاء من أناس 

داعمين لهم، ولكن ليس من عناصرهم.
وتذكر الكاتبة أن تصاعد التوتر بس�بب 
حمل�ة االعتق�االت والقمع الت�ي يقوم بها 
التنظيم لرجاله، ل�م يؤثر على صموده في 

وج�ه الضغ�وط الت�ي يتعرض له�ا من كل 
جان�ب. ويعل�ق الباح�ث العراق�ي بأنه “ال 
أعتقد في ه�ذه الحالة أن ت�ؤدي الخافات 

الداخلية إلى انهيار التنظيم قريباً”.
ويس�تدرك التقرير بأن تنظيم “داعش” 

يواجه تحديات بس�بب األوضاع المعيشية 
للذين ال يزالون يعيش�ون في األراضي التي 
يحتلها.ويق�ول الباح�ث العراق�ي إن فق�ر 
الخدمات تسبب به نقص التمويل والمعدات 
والمصادر، وبس�بب عزل المناطق الواقعة 

تحت س�يطرتهم عن بقي�ة المراكز التابعة 
للحكومة المركزية في بغداد.

وتختم “إندبندنت أون صاندي” تقريرها 
باإلش�ارة إلى ما يقوله أبو محمد حس�ام، 
وهو ناش�ط س�وري من مدينة الرقة، من 

الس�وريين  المقاتلي�ن  بي�ن  العاق�ات  أن 
والعراقيي�ن من جه�ة، والقادمين من دول 
الخلي�ج م�ن جه�ة أخ�رى، ليس�ت جيدة، 
“فه�ؤالء يقول�ون إن الس�وريين كله�م ال 

يعرفون شيئا عن الدين اإلسامي”.

     بغداد / المستقبل العراقي

                       تكشف أسباب »االحرتاب« يف صفوف »داعش«
كتب الصحفية البريطانية هيثر سول في صحيفة 

»إندبندنت أون صاندي« إن أسر اليزيديات وخسارة 
بلدة كوباني )عين العرب(، وضعف الخدمات داخل 

مناطق تنظيم »داعش«، هي عوامل أدت إلى 
احتراب داخلي في صفوف الجماعات المقاتلة

األسعار يف أسواق الذل والعار
كاظم فنجان احلاممي

عرض�ت قن�اة )الش�اهد( الخليجية بع�ض الصور 
المؤلم�ة من ص�ور الفاجع�ة اإلنس�انية التي عصفت 
بنساء القرى المسيحية واأليزيدية على يد الضباع التي 
أطلقها فقهاء الحقد والجريمة، صور مؤلمة ألعراضنا 
وبناتن�ا وأطفالن�ا، وه�م يتعرضون للبيع في أس�واق 

النخاسة المؤطرة بالتطبيقات المخزية للشريعة. 
كان أبو إس�حاق الحويني أول المؤسسين لبورصة 
الس�بي العرب�ي. وأول الذين أوص�وا بإنعاش االقتصاد 
عن طريق س�بي نس�اء الش�عوب المش�مولة ببرامج 
التكفي�ر. ثم جاء من بعده الش�يخ المتصابي )محمود 
ش�عبان( ليضي�ف الري�اح القوي�ة للمهزل�ة. فخاضوا 
تجاربه�م األولى في س�وريا، التي تحولت إلى مس�رح 
مفتوح للس�بي وبؤرة واس�عة النطاق لممارسة جهاد 
النكاح على الطريقة الحوينية )نسبة إلى الحويني(. ثم 
خاضوا تجربتهم الثانية في الموصل التي تحولت فيها 
القبائل المس�يحية إلى لقمة سائغة للذئاب المشفرين 
بفق�ه الرذيلة، ثم س�ارت منظمة )بوكو ح�رام( على 
النهج نفسه بتش�جيع من فقهاء الس�وء، الذين كانوا 

ومازالوا يقفون وراء حمات السبي واالغتصاب.
ها س�ألتم أنفس�كم كيف تنتقل الفت�اة )الرهينة( 
من الموصل إلى األردن، وكيف تعبر الحدود إلى أنقرة، 
وكي�ف تصل إل�ى مطارات داغس�تان أو تونس أو قطر 
؟. ها س�ألتم أنفس�كم عن الجهة العربية التي تبرعت 
بتزويد الرهائن بجوازات السفر وبتأشيرات الدخول؟. 
قب�ل بضعة أيام أص�درت تنظيم�ات الدواعش بياناً 
مركزياً تناولت فيه تدهور أسعار بيع السبايا من النساء 
واألطفال، وحددت فيه أسعاراً جديدة في بورصة سوق 
النخاسة. فحدد بموجبه سعر المرأة البالغة من 40 إلى 
50 س�نة بمبلغ )50( ألف دينار، وس�عر المرأة البالغة 
م�ن 30 إل�ى 40 س�نة بمبل�غ )75( ألف دينار. وس�عر 
الم�رأة البالغة من 20 إلى 30 س�نة بمبل�غ )100( ألف 
دينار، والمرأة البالغة من 10 إلى 20 سنة بمبلغ )150( 
ألف دينار، أما أس�عار األطفال من عمر سنة واحدة إلى 
تس�عة أعوام فمبلغ )200( أل�ف دينار فقط.كانت هذه 
أسعار بيع المسيحيات واأليزيديات في أسواق الرذيلة 
العربية. وال وجود للنس�اء الش�يعيات في قوائم البيع 
والش�راء، فقد صدرت عليهن األحكام بقطع الرؤوس 
في الميادين والس�احات، وال يجوز دفنهن في المقابر 

الداعشية.  
م�ن نافل�ة القول نذك�ر أن معظم فقه�اء العواصم 
العربية من الذين ساروا على نهج )ابن تيمية( أجمعوا 
عل�ى تأييدهم المطل�ق للدواعش، باعتباره�م يمثلون 

التطبيق الشرعي ألصول األحكام األصولية النافدة.
نعم. هذا هو المس�توى العدوان�ي الذي بلغته األمة 
الضائعة في ظ�ل التنظيمات الطائفي�ة المؤمنة بفقه 
الرذيل�ة. وهذه هي الحدود غير األخاقية التي انحدرت 
إليه�ا التنظيم�ات الظامي�ة الموت�ورة، آخذي�ن بنظر 
االعتب�ار المواقف المؤي�دة لمئات المؤسس�ات الغبية 
الضالع�ة في اإلج�رام، والمتخصص�ة بصناعة الموت 

والدمار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعرض منزل السفير اإليراني في 
العاصمة طرابلس األح�د إلى اعتداء 
ارهابي أسفر عن إلحاق أضرار مادية 

بسوره الخارجي .
الليبي�ة  األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
ع�ن مدير األم�ن الدبلوماس�ي قوله 
إن “االنفج�ار لم يس�فر ع�ن أضرار 
بش�رية نظرا لخلو المبنى، وتس�بب 
بالواجه�ة  التصدع�ات  بع�ض  ف�ي 
األمامي�ة للس�فارة”.ونقلت وكال�ة 
أنب�اء ف�ارس ع�ن مص�ادر مطلع�ة 
ف�ي العاصم�ة الليبي�ة طرابلس بأن 
انفجاري�ن واقعا امام منزل الس�فير 
تفصلهم�ا عدة دقائ�ق، وكان الثاني 
ناج�م عن عبوة ناس�فة وضعت في 
حاوية النفاي�ات قريب من االنفجار 
األول .وكم�ا أضافت “ف�ارس” نقا 
عن مص�ادر محلية أن خبراء القنابل 
تمكنوا من كش�ف وإبط�ال قنبلتين 

اخرتين في المنطقة نفسها.

»داعش« يعتدي
عىل منزل السفري 

اإليراين يف طرابلس

    بغداد/ المستقبل العراقي

الليبي�ة  الحكوم�ة  ق�ررت 
المؤقت�ة المعت�رف به�ا دولي�اً 
األحد استبعاد الشركات التركية 
م�ن كافة المش�اريع في الدولة 
الليبي�ة وفقا للموقع الرس�مي 
له�ذه الحكوم�ة الت�ي يرأس�ها 

عبدالله الثني.
إن  الحكوم�ة  وقال�ت 
“مجلس الوزراء خال اجتماعه 
االس�تثنائي الرابع للعام الحالي 
ق�رر  الثن�ي  عبدالل�ه  برئاس�ة 

التركي�ة  الش�ركات  اس�تبعاد 
م�ن كافة المش�اريع في الدولة 
الليبية”.واوضحت أنها “ناقشت 
نائ�ب  خ�ال االجتم�اع كت�اب 
الوزراء لش�ؤون  رئيس مجلس 
الهيئات بش�أن اعتم�اد محضر 
اجتماع لجنة العطاءات الفرعية 
مش�روعات  تنفي�ذ  لجه�از 
الخ�اص  والمراف�ق،  االس�كان 

بترسية بعض المشاريع”.
وأش�ارت إل�ى أن “مجل�س 
أبدى ماحظاته بش�أن  الوزراء 
بعض الش�ركات المشاركة في 

العطاءات، وقرر إعادة النظر في 
جمي�ع تعاقدات المش�اريع مع 
الش�ركات األجنبية ومراجعتها 
إضافة إلى اس�تبعاد الش�ركات 
التركية من كافة المش�اريع في 

الدولة الليبية”.
الحكوم�ة  رئي�س  وكان 
الليبية ه�دد األس�بوع الماضي 
تركي�ا باتخ�اذ إجراءات تش�مل 
وق�ف التعام�ل م�ع ش�ركاتها 
جراء ما اعتبره بالتدخل التركي 

في شؤون باده.
وق�ال الثني ف�ي تصريحات 

صحفية إن التدخل التركي “يؤثر 
تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار 
ليبي�ا”، الفت�اً إل�ى أن “موق�ف 
رئيس الجمهورية التركية رجب 
طيب أردوغان واضح” على حد 

وصفه.
وأضاف “سنضطر إلى اتخاذ 
إجراءات تجاه هذه الدولة. وفي 
النهاية تركيا هي الخاس�رة ألن 
ليبي�ا بإمكانها التعام�ل مع أية 
دول�ة، والش�ركات التركية هي 
التي ستخس�ر اس�تثماراتها فى 
ليبيا”.وتعتبر الس�لطات الليبية 

المعت�رف بها دوليا والتي لجأت 
إل�ى ش�رق الب�اد بعد س�يطرة 
عل�ى  ليبي�ا  فج�ر  ميليش�يات 
وإعادته�ا  طرابل�س  العاصم�ة 
إحي�اء المؤتم�ر الوطن�ي العام 
وإنش�ائها  واليت�ه  المنتهي�ة 
آب/ من�ذ  إس�امية  حكوم�ة 

أغس�طس الماض�ي، أن تركي�ا 
تدعم فصيل اإلس�ام السياسي 
الذي م�ن بينه ميليش�يات فجر 
ليبيا إضافة إلى انصار الشريعة 
الت�ي يعتبره�ا مجل�س األم�ن 

جماعة إرهابية.

ليبيا تطرد الرشكات الرتكية بسبب تدخل أردوغان يف الشؤون الداخلية

    بغداد/ المستقبل العراقي

رغ�م ارتباط الس�عودية وباكس�تان 
بعاقات جي�دة طويلة، تس�بب  تصميم 
إسام آباد على محاربة األسباب الجذرية 
للتط�رف في انتق�ادات ن�ادرة للمملكة، 
ألس�باب م�ن بينه�ا دعمه�ا للم�دارس 

الدينية في باكستان.
ويرتبط البلدان بروابط دينية إسامية 
مشتركة، كما تقدم السعودية مساعدات 
الجي�ش  ويق�دم  لباكس�تان،  مالي�ة 

الباكستاني المساعدة للسعودية.
غي�ر أن المذبحة التي ارتكبتها حركة 
“طالبان”- باكستان في مدرسة يديرها 
الجي�ش ف�ي بيش�اور في  ش�هر كانون 
األول الماض�ي، وراح ضحيته�ا أكثر من 
150 ش�خصاً معظمه�م م�ن األطف�ال، 
دفع�ت الحكومة إلى ش�ن حملة للقضاء 
على المس�لحين، كما أطلق�ت اقتراحات 
بتشديد الرقابة على المدارس الدينية في 

باكستان.
الباكس�تاني، وحت�ى  وب�دأ اإلع�ام 
ال�وزراء، مؤخ�راً، ف�ي مناقش�ة م�ا إذا 
كان الدعم الس�عودي للم�دارس الدينية، 
المعروفة في باكستان باسم “مدارس”، 
يغذي التطرف العنيف، ما تسبب في توتر 

العاقات بين البلدين للمرة األولى.
واألسبوع الماضي، أصدرت السفارة 
السعودية في إسام آباد بياناً أكدت فيه أن 
جميع التبرعات للمدارس الدينية “تحصل 
بموافق�ة م�ن الحكومة الباكس�تانية”، 
بعدم�ا اتهم وزي�ر باكس�تاني الحكومة 
الس�عودية ب�”زعزع�ة االس�تقرار ف�ي 

العالم اإلسامي”.
وردت وزارة الخارجية الباكس�تانية 
بالق�ول إن التموي�ل ال�ذي يقدم�ه أفراد 
بصفته�م الخاص�ة عب�ر “قن�وات غي�ر 
رسمية”، سيخضع لمراقبة أشد لمحاولة 

وقف تمويل الجماعات اإلرهابية.
ورغ�م أن الوزارة تجنب�ت في بيانها 
ذكر الس�عودية تحدي�داً، إال أن ذلك اعتبر 

انتقاداً لها.
وإضاف�ة إلى دعم الم�دارس الدينية، 
انتش�رت انتقادات كذلك لقرار الس�ماح 
ألف�راد م�ن العائل�ة المالكة الس�عودية 
بصيد طي�ور الحباري النادرة في واليتي 

السند وبلوشستان الجنوبيتين.
الباكستانيون  المس�ؤولون  وس�مح 
بصيد تلك الطيور، التي يعتبرها “االتحاد 
الدول�ي للمحافظ�ة على البيئ�ة” ضمن 
المه�ددة  الحم�راء” لألن�واع  “القائم�ة 
باالنق�راض، وذل�ك رغ�م أم�ر أصدرت�ه 

محكمة باكس�تانية بمنع الصيد، ما أثار 
اتهام�ات ب�ان الحكومة تض�ع عاقاتها 
مع الرياض فوق مصلح�ة الحفاظ على 

البيئة.
“هيرال�د”  مجل�ة  مح�رر  وق�ال 
الباكس�تانية الش�هرية المرموق�ة، بدر 
عام، إن موجة االنتقادات األخيرة كانت 
“غير مس�بوقة”، مضيفاً أن “للسعودية 
مصالح تجارية واقتصادية واس�عة في 
باكس�تان، والي�وم، تط�رح العدي�د م�ن 

األسئلة حول هذه العاقة”.
وقال ع�ام إنه “في الس�ابق لم يكن 
احد يطرح أي أس�ئلة بأي طريقة. ولكن 
اآلن، حت�ى الصحاف�ة األوردي�ة تط�رح 

أسئلة”.
الس�عودية  ف�ي  المانح�ون  ويته�م 
بتموي�ل الجماعات اإلرهابية المتعاطفة 
م�ن  المتش�دد  الس�ني  المذه�ب  م�ع 

اإلسام.
وجاء في برقيات ديبلوماسية مسربة 
لوزي�رة الخارجي�ة األميركية الس�ابقة 
هي�اري كلينت�ون ف�ي الع�ام 2009 أن 
المانحين الس�عوديين “ه�م اكبر مصدر 
لتمويل الجماعات اإلرهابية في العالم”.

وقال�ت البرقي�ة إن م�ن بي�ن ه�ذه 
التموي�ل  يصله�ا  الت�ي  الجماع�ات 

“عس�كر  وجماع�ة  “طالب�ان”  حرك�ة 
جنق�وي”، ويرتبط بذل�ك التمويل النزاع 

الجيوستراتيجي الطويل مع إيران.
ويرتبط  رئيس الوزراء الباكس�تاني 
الحال�ي، نواز ش�ريف، بعاق�ات وثيقة 
بش�كل خ�اص م�ع العائل�ة الس�عودية 
المالك�ة، الت�ي اس�تضافته لنحو عش�ر 
س�نوات، عندما كان منفياً من باكستان 
في أعق�اب اإلطاحة به م�ن قبل الحاكم 
العسكري في ذلك الوقت برويز مشرف.

والعام الماض�ي، قالت الحكومة إنها 
تلق�ت “هدي�ة” بقيمة 1,5 ملي�ار دوالر 
من بلد مس�لم صدي�ق، ويعتق�د الخبراء 
أن ذل�ك المبل�غ كان ف�ي الحقيقة قرضاً 
م�ن الس�عودية. إال أن نجم الدين ش�يخ، 
وزير الخارجية والسفير السابق، قال إن 
الهجوم على المدرس�ة في بيشاور فتح 

الباب أمام االنتقادات.
أثاره�ا  االنتق�ادات  “تل�ك  إن  وق�ال 
هج�وم بيش�اور، والش�عور الق�وي أن 
معظ�م اإلرهاب هنا يحص�ل على تمويل 

من دول خارجية”، مؤكداً أن
“دوالً مثل الكوي�ت واإلمارات وقطر 
يج�ب أن تبذل جهوداً أكب�ر بكثير داخلياً 
لمن�ع ذلك”.إال ان�ه أض�اف أن أي جهود 
لخف�ض التموي�ل الخارج�ي للم�دارس 

الدينية المتطرفة يجب أن يرافقه جهود 
مماثلة داخل باكستان.

وق�ال إن ذل�ك يجب أن يش�مل تخلي 
جماع�ات  م�ع  عاقاته�ا  ع�ن  الدول�ة 
الباكس�تاني تاريخياً  استخدمها الجيش 
ف�ي  إس�تراتيجية  أه�داف  لتحقي�ق 
أفغانس�تان والج�زء الذي تس�يطر عليه 
الهند من كش�مير، مش�يراً إلى أن “جمع 
األم�وال داخل باكس�تان ال ي�زال يحدث 
دون أي عوائق. إذا أردت أن يبذل الخارج 
مزي�داً من الجهود، علي�ك أن تبذل المزيد 

من الجهود في الداخل”.
ب�ارز  حكوم�ي  مس�ؤول  وأع�رب 
ع�ن توافق�ه م�ع ذل�ك، معتبراً ان�ه “لم 
نك�ن ف�ي حاجة إلى الس�عوديين لنش�ر 
التطرف في صفوفنا، لقد وجهنا أنفسنا 
الع�ام  الج�و  أن  االتجاه”.ورغ�م  بذل�ك 
ف�ي باكس�تان أصبح يمي�ل إل�ى انتقاد 
إن  ق�ال  المس�ؤول  أن  إال  الس�عودية، 
العاقات الطويلة بين البلدين مهمة جداً، 
ومفيدة جداً لباكس�تان لدرجة ال تسمح 
للخطر.وأوض�ح “ال يوج�د  بتعريضه�ا 
تغيي�ر في السياس�ة. فحكومة ش�ريف 
والجي�ش متفقان جداً مع الس�عوديين. 
ومن غي�ر المرج�ح أن تتغير السياس�ة 

الفعلية” لباكستان تجاه السعودية.

السعودية تريب جيل من املتطرفني يف باكستان

    بغداد/ المستقبل العراقي

أف�اد موق�ع “البحرين الي�وم” بأن 
النظام مازال يمارس العقاب الجماعي 
بحق س�جناء ال�رأي في س�جن “جو” 
س�يء الصي�ت، وتحرمهم م�ن حقوق 
ضروري�ة وحاج�ات رئيس�ية ال بد من 

توفرها ألي سجين.
ونق�ل الموق�ع ع�ن مص�ادر أهلية 

موثوقة بأن النظام منع زيارة السجناء 
حت�ى ه�ذه اللحظ�ة، والمعتقلي�ن من 
ال  انه�م  وكم�ا  بأهاليه�م،  االتص�ال 
يتلقون العاج أو الذه�اب الى العيادة، 
يحصل كل ذلك تح�ت الضرب والتنكيل 

المستمر والمقصود.
وأض�اف الموق�ع أن هن�اك حاالت 
خطي�رة يعاني منها البعض الذي ابتلى 
بأم�راض مزمن�ة، والنظام ل�م يكترث 

به�ذه الح�االت الت�ي يعيش�ها أغل�ب 
الس�جناء، ه�ذا وتعرض بعضه�م الى 
هجمات شرس�ة لق�وات خاصة بمعية 

كاب مدربة .
وأش�ار الموقع ال�ى القلق والخوف 
الش�ديدين عند ذوي المعتقلين إزاء ما 

يجري لهم كل ذلك في السجن .
ونق�ل البحري�ن اليوم ع�ن مصادر 
ب�أن  الس�جناء  أهال�ي  م�ن  مقرب�ة 

المعتقلي�ن تعرضوا أكثر م�رة لهجوم 
وأعتداء، وحملوا إدارة سجن جو “كامل 
المس�ؤولية ع�ن س�امة المعتقلين”، 
منددي�ن بصمت ال�دول األجنبي�ة التي 

تواصل دعمها للنظام الخليفي.
وق�د اّدع�ت إدارة س�جن ج�و بأن 
معتقلي عنبر 3 و6 امتنعوا عن الخروج 
للزي�ارات، وهو م�ا نف�اه المعتقلون، 

وأكدوا كذب االدارة في ذلك.

حكومة البحرين متارس العقاب »اجلامعي« بحق سجناء الرأي
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البشري ينافس املغمورين يف االنتخابات
        المستقبل العراقي / وكاالت

تبدا الحملة لالنتخابات العامة والترشيعية 
يف الس�ودان الي�وم الثالث�اء ع�ى خلفي�ة 
عمليات قمع لوسائل االعالم ومقاطعة من 
قبل املعارضة، فيما يبدو فوز الرئيس عمر 

البشري شبه مؤكد.
وكان البش�ري )71 عاما( املرش�ح لالقرتاع 
الرئايس يف 13 نيسان، تسلم الحكم يف 1989 
اثر انقالب بدعم من االس�الميني. واصدرت 
املحكم�ة الجنائية الدولية مذك�رة توقيف 
بحقه بتهمة ارت�كاب جرائم حرب وجرائم 
ضد االنس�انية يف دارفور التي تشهد اعمال 

عنف منذ اكثر من عقد يف غرب البالد.
اال ان البش�ري ال�ذي يس�عى اىل »تحس�ني« 
صورت�ه يف الخارج وقد اس�تقبل مؤخرا يف 
هذا السياق وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفروف، تجاهل هذه االتهامات وتوجه اىل 
االمارات التي س�يعود منها الثالثاء الطالق 

حملته االنتخابية.
واعت�ر خال�د التيجان�ي رئي�س التحري�ر 
ان  الس�عودية  الصح�ف  الس�ابق الح�دى 
البش�ري سيس�عى عند عودت�ه »للقول بان 
الس�ودان لم يع�د معزوال عن س�ائر الدول 

العربية«.ويعق�د ح�زب املؤتم�ر الوطن�ي 
برئاس�ة البش�ري منذ صب�اح الثالث�اء اول 
تجم�ع انتخاب�ي ل�ه يف الخرط�وم. وليس 

م�ن املتوق�ع ان يعقد املرش�حون االخرون 
وعدده�م 14 بحس�ب اللجن�ة االنتخابي�ة 
الوطني�ة اي لق�اءات كبرية او ان يش�كلوا 

منافسة حقيقية للبشري.
واخت�ر التيجاني بالقول ان »املرش�حني 
االخري�ن ليس�وا معروفني فع�ال من عامة 

االح�زاب  اىل  ينتم�ون  ال  وه�م  الن�اس 
السياسية الرئيسية، لذلك اعتقد انه اقرتاع 
بمرش�ح واحد«.واشارت اللجنة االنتخابية 
الوطنية اىل ان عدد االس�ماء املس�جلة عى 
القائمات االنتخابية ه�و 13 مليونا و600 
الف ش�خص من اصل تعداد س�كاني يقدر 

ب35 مليون نسمة.
لكن لي�س من املع�روف كم س�يكون عدد 
االش�خاص الذي�ن س�يتوجهون فع�ال اىل 
صنادي�ق االق�رتاع اذ دع�ت اب�رز اح�زاب 
املعارض�ة اىل مقاطع�ة االنتخاب�ات كم�ا 
حص�ل يف 2010.واتجه�ت املعارض�ة نحو 
مزي�د م�ن الوح�دة اس�تعدادا الق�رتاع 13 
اتفاق�ا  نيس�ان ووقع�ت يف كان�ون االول 
بعنوان »نداء الس�ودان« للمطالبة بتشكيل 
حكوم�ة انتقالية تضم�ن تنظيم انتخابات 

غري منحازة.
واوضح�ت رباح امله�دي ابن�ة زعيم حزب 
االمة املعارض الصادق املهدي »لسنا نقول 
انن�ا ال نريد ان يش�ارك اح�د يف االنتخابات 
بل ان نفس�ح املجال امام الذين يريدون ان 

يقولوا ال«.
واذا كانت الحكومة ش�به واثقة من البقاء 
يف الس�لطة اال ان التوتر بدا جليا يف االشهر 

املاضية.ففي ترشين الثاني، اطلقت حملة 
ض�د املتمردين يف دارف�ور ويف واليتي النيل 

االزرق وجنوب كردفان.
ويف دارفور، حيث يش�عر املتم�ردون الذين 
يحارب�ون الق�وات الحكومي�ة من�ذ 2003 
بانهم مهمش�ون من قب�ل النخبة العربية، 
ف�ان اعم�ال العنف تطرد االف االش�خاص 

من منازلهم كل اسبوع.
وخالل عقد، قتل اكثر من 300 الف شخص 
وتم تهجري 2.5 ماليني اخرين بحسب ارقام 

االمم املتحدة.
االم�ن  جه�از  اس�تهدف  العاصم�ة،  ويف 
الوطن�ي وس�ائل االع�الم  واالس�تخبارات 
بش�كل خ�اص عندم�ا ص�ادر نس�خ 18 

صحيفة يومي 16 و18 شباط.
وغالبا ما يقوم جهاز االمن بمصادرة نسخ 
صح�ف عندما تنرش مق�االت يعترها غري 
مقبول�ة، اال ان العملية االخرية اس�تهدفت 

كذلك صحفا موالية للحكومة.
ورات منظم�ة »مراس�لون بال ح�دود« ان 
ه�ذه العملي�ات »يمك�ن ان تتزاي�د« م�ع 
اق�رتاب االنتخابات.واكدت املنظمة يف بيان 
ان »الحكوم�ة تري�د قم�ع اي منش�ورات 

يمكن ان تؤدي اىل نقاش«.

الكويت تسجن الرباك عامني لـ »إساءته« لألمري
        المستقبل العراقي / وكاالت

قضت محكمة االس�تئناف يف الكويت بس�جن 
الس�يايس املعارض، مس�لم الراك، عامني بعد 

إدانته باإلساءة لحاكم البالد.
ونقلت وس�ائل إعالم محلية ع�ن فريق الدفاع 

إنه�م يعتزمون الطعن ع�ى الحكم 
الصادر ضد ال�راك، عضو الرملان 
الكويت�ي الس�ابق، أم�ام املحكمة 

العليا.
كانت محكمة بداءة يف عام 2013 
قد أدانت الراك باإلس�اءة للش�يخ 
صباح األحمد الصباح، أمري البالد، 
يف خطاب له ألق�اه يف عام 2012، 
ناش�د في�ه األمري تجن�ب »الحكم 

االستبدادي«.
وذك�رت وس�ائل إع�الم محلية أن 
قوات األمن انت�رشت خارج مبنى 
املحكم�ة يف مدين�ة الكوي�ت، لكن 
املحاكمة لم تشهد تظاهرات كالتي 

صاحبت محاكمته يف 2013.

وق�ال مس�لم الراك، م�ن جانبه، إنه مس�تعد 
لتسليم نفسه إىل قوات األمن.

وخاض الراك لفرتة طويلة خالفا مع السلطات 
بش�أن تعديالت أدخلت عى قانون االنتخابات 
يف عام 2012، وهي التعديالت قال عنها الراك 
ومعارضون آخ�رون إنها تهدف إىل منعهم من 

تويل السلطة.

واحتل الراك عناوين الصحف الرئيسية يف عام 
2012 عندما ألقى خطابه موجًها حديثه ألمري 
البالد: »باس�م األمة، باسم الشعب، لن نسمح 

لك يا سمو األمري بممارسة حكم استبدادي.«
وتجنب�ت البالد احتجاجات حاش�دة عى غرار 
الربي�ع العرب�ي، لك�ن الكويتي�ني خرج�وا يف 
تظاهرات حاش�دة إىل الش�وارع يف عام 2012، 
احتجاج�ا ع�ى تعدي�الت أدخلها 

األمري عى قانون االنتخابات.
وم�ع س�ماح الكوي�ت بمزيد من 
حري�ة التعبري مقارنة ببعض دول 
الخلي�ج، ال ت�زال كلم�ة الفصل يف 

شؤون البالد بيد األمري.
وأجريت سلس�لة م�ن املحاكمات 
السياس�ية، وس�حبت الس�لطات 
الكويتيني  الجنس�ية م�ن بع�ض 
خالل العامني املاضيني، وهو األمر 
الذي أثار انتقادات دولية وموجات 

غضب داخيل.

بعد مقاطعة المعارضة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف

كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية

العدد 108 
اعالن

اىل املدعو / احمد كريم حس�ن يسكن 
س�ابقا  املنفه�ان  الهندي�ة  قض�اء 
مجه�ول محل االقام�ة حاليا . قدمت 
املستدعية انتصار حسني عبد طلبا اىل 
هذه املحكمة تطلب فيه نصبها قيمة 
موقتة عى زوجها املفقود احمد كريم 
حس�ن عليه تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني وعند عدم حضورك 
او من ينوب عن�ك قانونا وخالل املدة 
القانونية س�تتخذ املحكمة االجراءات 

القانونية وفق االصول .
القايض
حيدر محمد عيل الصالح

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد: 1699 / 2015 

اعالن
اىل السيد/ رشج رشيف فرحان

قدم الس�يد) خالد رش�ج رشيف( طلب اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه نصبه قيم عى والده املفقود 
الس�يد) رش�ج رشي�ف فرح�ان( واالع�الن عن 
فقدانه ال�ذي بتاريخ 5 / 4 / 2003 عليه قررت 
املحكم�ة الن�رش بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
بغي�ة التحقق ع�ن حياة املفقود م�ن عدمه ويف 
حالة كونك حيا ينبغ�ي عليك مراجعة محكمتنا 
لس�ماع دفوع�ك وعى كل م�ن لدي�ه معلومات 
عنه الحضور يف ديوان هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاسعة من صباح يوم 9 / 3 / 2015 وبعكسه 
س�وف تميض املحكمة النظ�ر يف الطلب واصدار 

القرار وفق القانون.
القايض
شاكر محمود حمود

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)فالح فرزدق صيوان(  الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب م�ن )الصيمري( 
اىل )الجعف�ري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)رحي�م محس�ن س�لطان(  ال�ذي 
م�ن  اللق�ب  تبدي�ل  في�ه  يطل�ب 
)املوس�وي(  اىل  )الحريش�اوي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)عب�د الكاظم حايف س�عد(  الذي 
اللق�ب  م�ن  تبدي�ل  يطل�ب في�ه 
)الرشيف�ي( اىل )النعام�ي( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)رايض يون�س دهش(  الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب م�ن )البوصالح( 
اىل )الخزع�يل( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)محمد ج�واد كاظم مك�ي(  الذي 
االس�م  م�ن  تبدي�ل  يطل�ب في�ه 
)محمد ج�واد( اىل )محمد الجواد( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)ثائ�ر جبار هاش�م(  ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب  م�ن )الحجاج( 
اىل )البيضان�ي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)حس�ني كش�كول عب�ود كاظ�م(  
ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب  من 
)زوب�ع( اىل )البزون�ي( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)حيدر جبار هاش�م( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب  م�ن )الحجاج( 
اىل )البيضان�ي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 
املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)عيل كش�كول عب�ود كاظم(  الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )زوبع( 
اىل )البزون�ي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)حيدر موىس جاس�م(  الذي يطلب 
في�ه تبديل اللق�ب من )القاس�م( 
اىل )املوس�وي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد 
)احم�د عبيد محمد(  ال�ذي يطلب 
فيه تبديل )اسم ابنه القارص عمر( 
من)عم�ر( اىل )ظاه�ر( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف

كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية

العدد 129
اعالن

اىل املدع�و محمد جبار محمد يس�كن 
س�ابقا  العس�كري  ح�ي  الهندي�ة 
مجه�ول محل االقام�ة حاليا . قدمت 
املس�تدعية هبه مطرش س�لمان طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه نصبها 
قيم�ة موقت�ة ع�ى زوجه�ا املفق�ود 
محم�د جاب�ر محم�د / علي�ه تق�رر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني 
وعن�د عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا وخالل املدة القانونية س�تتخذ 
املحكم�ة االج�راءات القانونية بحقك 

وفق االصول .
القايض
حيدر محمد عيل صالح

محكمة االحوال الشخصية
يف ذات السالسل

العدد 2015 / 3215 
اعالن فقدان وقيمومة 

اىل املدعى�ي / باس�م غميس مران / 
قدم ليلوة فاضل مري طلب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه نصبه قيمة الدارة 
شؤونك باعتبارك مفقود بتاريخ 7 / 
12 / 2005 تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني لغرض الحضور امام هذه 
املحكم�ة او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
ووفق املادة القانونية س�تقوم هذه 
املحكم�ة بتنصيب والدتك قيما عليك 
ووف�ق االص�ول  م�ن تاري�خ النرش 
وملدة ع�رشة ايام وبخالفه س�تقوم 
املحكمة باتخاذ االجراءات القانونية 

بحقك .
القايض
مهند نعمان محسن.

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 56/ 2015

اىل املنفذ عليه فواز حيدر محمد عيل
املدي�ر املفوض لرشكة الب�ان ومثلجات 

بغداد املحدودة اضافة لوظيفته
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الصويرة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذية بحضورك  املعام�الت  ملبارشة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجري وفق 

القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر
ق�رار حك�م املرق�م 563/ب/2014 يف 
البال�غ  الب�دل  اع�ادة   2014/12/28

13,000,000 ثالثة عرش مليون دينار.

اعالن
ق�دم املواط�ن )س�فيان طه 
حم�د( طلبا ي�روم فيه تبديل 
)االس�م( م�ن )س�فيان( اىل 
)سيف(    فمن لديه اعرتاض  
ع�ى الدعوى مراجع�ة  هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعى
محكمة بداءة البرة

العدد: 1729 / ب / 2014 
التاريخ: 12 / 2 / 2015 

اعالن
املدع�ي/ حس�ن اي�اد ص�ايف/ وكيل�ة املحام�ي 

مرتىض العامري
املدعى عليهم/ 1- جن�ان كرجي مهدي 2- زين 

العابدين اياد صايف
اضاف�ة  القارصي�ن/  رعاي�ة  ع�ام  مدي�ر   -3

لوظيفته
4- نادين اياد صايف

الش�خص الثالث/ جنان كرجي مهدي/ اضافة 
لوصيتها عى القارص زين العابدين اياد صايف

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رة العقار تسلس�ل 
2307 / 4621 الرب�اط الكب�ري مس�احته 200 
م2 يق�ع يف منقطة ياس�ني خريب�ط وهو عبارة 
عن عرص�ة خالية تق�ع ضمن منطقة س�كنية 
قي�د االنش�اء تغمرها مي�اه االمط�ار وانها عى 
ش�ارع فرع�ي فمن له رغب�ة بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 
10 % من القيمة املقدرة للعقار والبالغة ثمانون 
ملي�ون دينار وبصك مص�دق المر هذه املحكمة 
من مرف حكومي وس�تجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر اليوم الثالثني التايل للنرش 

واجور املناداة عى املشرتي.
القايض

مجلس القضاء االعى
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد: 116 / بحث / 2015 
التاريخ: 23 / 2 / 2015 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه/ مق�دام توفي�ق عب�د 

الزهرة
اقام�ت املدعي�ة) زين�ب ح�ازم مح�ي (

الدع�وى املرقم�ة 116 / بح�ث / 2015 
ضدك تطلب فيها الحكم بالتفريق للهجر 
وقد لوحظ من الرشح الوارد من املجلس 
البلدي ملنطق�ة الجمهوري�ة انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة وغريمعلوم�ة. عليه 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 15 / 3 / 2015 وعن�د عدم 
حض�ورك او م�ن يمثل�ك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد )الرصافة(
اعالن رقم 6 لسنة 2015

 تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد )الرصافة(  لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية 

عن اعالن تاجري املس�احة املبينة اوصافها  ادناه يف قضاء املدائن/ ناحية الوحدة باملزايدة العلنية 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  املعدل والقانون 35 لسنة 1983 والقرار 

44 لس�نة 1997  يف الي�وم الثالثني من اليوم التايل للنرش االع�الن يف الصحيفة يوم العمل الذي يليه 

يف حال مصادفة املوعد عطلة  س�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة 

النهروان .. وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة 

ودف�ع التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية م�ن بدل االيجار املقدر ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن.

مدير زراعة حمافظة بغداد )الرصافة(

رقم القطعة
رقم 

المقاطعة
المساحة 

بالدونم
المشيداتالمواصفات

بدل االيجار السنوي 
المقدر للدونم الواحد/ 

دينار عراقي

� /411/13/حميضة2/6226
مستصلحة 

جزئيا
4800 دينار
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ميسان: افتتاح اول  جرس معلق يف حزيران املقبل
    بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت شركة الخطوط الجوية، امس االثنين، عن بدء تسيير 
رح�ات الى أرميني�ا اعتبارا من، الخميس المقبل، مش�يرة الى 
أن أرميني�ا منحت تس�هيات من خ�ال إلغاء تأش�يرة الدخول 
“الفي�زا” للعراقيين.وق�ال مدير عام الش�ركة س�عد الخفاجي 
في بيان صحفي، إن “العراق س�يقوم بتسيير أول رحلة طيران 
ال�ى جمهوري�ة أرمينيا، الخمي�س المقبل” مش�يرا الى أن هذه 
“المب�ادرة تأت�ي في إطار االنفت�اح على العالم ف�ي مجال نقل 
المس�افرين”.وأضاف الخفاجي، أن “الطيران سيكون مباشرة 
م�ن بغداد باتج�اه ابريل ومن ث�م أرمينيا وبواق�ع رحلتين في 
يومي الخميس واألحد من كل اسبوع وبسعر 650 دوالر ذهاباً 
وإياب�اً”، مبينا أن “الجانب األرميني أبدى تس�هيات كبيرة جدا 
من خال إلغاء تأش�يرة الدخ�ول الفيزا للعراقيين بما يؤدي الى 
تنش�يط الجانب الس�ياحي واالقتصادي بي�ن البلدين”.وكانت 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة افتتحت، في حزي�ران 2014 خط 
طيران بغداد إلى العاصمة األلمانية برلين مباشرة وافتتاح خط 
طي�ران بغداد مع مدينة باتومي الجورجية مباش�رة في 29 آب 
2013، فضا عن فتح خط طيران بغداد فرانكفورت في نيسان 

2013، وخطوط أخرى مع الهند ولندن وبعض الدول العربية.

       بغداد/ المستقبل العراقي

 افتت�ح محافظ بغداد علي محس�ن التميم�ي مضخات ماء 
عمودية بطاقة 2400 متر مكعب بالساعة في قضاء ابو غريب 
حيث ستس�هم بض�خ الماء م�ن منطق�ة الفخرية ال�ى ناحية 
عكركوف.وق�ال المحافظ خ�ال افتتاحه للمش�روع, ان “هذا 
المش�روع يعد من المش�اريع المهم�ة والتي س�تخدم مناطق 
وق�رى عديدة في قض�اء ابو غريب اذ يتضم�ن مضخات عدد 2 
بطاق�ة انتاجية تص�ل الى 2400 متر مكعب بالس�اعة مع خط 
ناقل بأطوال مختلفة ، مؤكدا انه سيتم التنسيق مع امانة بغداد 
م�ن اجل زيادة الحصة المائية له�ذه المضخة من اجل مواجهة 

شح الماء في فصل الصيف “.

        واسط/المستقبل العراقي

بحث مس�اعد رئيس الجامعة للش�ؤون اإلداري�ة فاهم نعمة 
الياس�ري مع وزي�ر العدل حيدر ناط�ق الزاملي تفعي�ل التعاون 
المش�ترك بين الجامعة والوزارة السيما في مجال دعم الجامعة 
من خال تدريب طلبة كلية القانون في المعهد القضائي .وبحسب 
بيان للجامعة, فان”الجانبين ناقشا موضوع توفير بناية جديدة 
لكلي�ة اإلع�ام في قض�اء الصوي�رة واس�تحداث كلي�ة جديدة 
ف�ي القضاء”.من جانب اخر, اس�تقبل مس�اعد رئي�س الجامعة 
للش�ؤون اإلدارية الدكتور فاهم نعمة الياس�ري في مكتبه , وفد 
الحكوم�ة المحلي�ة المكون من أعضاء مجل�س المحافظة,وهم  
االء إسماعيل حاجم والسيدة كركانة قحطان عبد الحميد وكذلك 
قائم مقام الصويرة. وبحث الياسري مع الضيوف امكانية اكمال 
متطلب�ات اس�تحداث جامعة العزيزي�ة مطلع الع�ام المقبل من 

خال توفير البنى التحتية والماكات التدريسية والوظيفية .

اخلميس املقبل.. بدء الرحالت اجلوية 
اىل أرمينيا بدون تأشرية

حمافظ بغداد يفتتح مضخات املياه العمودية 
يف قضاء ابو غريب

جامعة واسط تبحث تدريب طلبة القانون 
يف املعهد القضائي

    بغداد/المستقبل العراقي
 

أكد مجلس محافظة ميس�ان، امس 
االثنين، أن جسر الس�راي المعلق، الذي 
ينفذ حالياً في العمارة،)320 كم جنوب 
ش�رق العاصمة بغداد(، بكلفة أكثر من 
27 مليار دينار، يتمي�ز بتصميم وتقنية 
مميزة هي األولى من نوعها في جنوبي 
العراق، وفي حين بين أنه سيحل الكثير 
م�ن االختناق�ات المرورية ف�ي المدينة 
ويضف�ي عليه�ا جمالي�ة أكث�ر، توق�ع 
افتتاحه خ�ال حزي�ران 2016 المقبل.

وقال رئي�س لجن�ة اإلعم�ار والتطوير 
ف�ي مجل�س محافظة ميس�ان، وس�ام 
جواد الس�اعدي، في تصريح صحفي إن 
“نسب االنجاز في جسر السراي المعلق 
التي تبلغ كلفته أكثر من 27 مليار دينار، 
وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة، بعد اتمام 
عملي�ات الص�ب والركائز”، مش�يراً إلى 
أن “العم�ل المتبقي في الجس�ر يتضمن 
وضع الحبال الحديدة واألسيجة الجانبية 
وبع�ض اإلنه�اءات التي س�يتم وضعها 
م�ن قبل الش�ركة المنفذة للمش�روع”.

وع�د الس�اعدي، أن “الجس�رهو األول 
من نوعه في المنطق�ة الجنوبية، نظراً 
للتقني�ات العالية ف�ي تصميمه وتنفيذه 
 ،Cable Steel بتقني�ة الحبال المعدني�ة
كون�ه يرتكز عل�ى ركيزة واح�دة داخل 
نهر دجلة ويثبت بحبال حديدية لتوزيع 
األحم�ال عل�ى نهاياته”، مبين�اً آن “كل 
قطع الجسر وعمليات الصب والتصميم 
ج�رت ف�ي الصي�ن ونقل�ت بعده�ا إلى 
ميس�ان ليت�م ربطه�ا من قبل الش�ركة 
المنفذة للمشروع”.وأضاف رئيس لجنة 
اإلعمار والتطوي�ر في مجلس محافظة 
ميسان، أن “الجس�ر سيسهم في زيادة 
العمارة، ومعالج�ة االختناقات  جمالية 

المروري�ة ف�ي الجهة الش�رقية بجانب 
ش�ارع دجلة كورنيش السراي، وشارع 
بغ�داد، حيث يربطهما  بح�ي العرضات 
ومن ثم ش�ارع بغداد الرئي�س  ما يغني 
الكثيري�ن ع�ن العب�ور عل�ى الجس�ور 
القديم�ة التي تعرضت إل�ى التهديم من 
قب�ل الق�وات األميركي�ة خ�ال ح�رب 
الخليج”.ورأى الس�اعدي، أن “مشروع 

جسر السراي المعلق يعد حلقة متقدمة 
في حملة البناء واإلعمار التي تش�هدها 
ميس�ان”، الفت�اً إل�ى أن “طول الجس�ر 
يبل�غ أكث�ر م�ن 300 م وه�و بممري�ن 
للس�يارات وممش�ى بعرض ثاثة أمتار 
على جانبي الطريق، مع جزة وس�طية، 
وأن ارتف�اع الق�وس الحام�ل ل�ه يبل�غ 
أكث�ر من 100 متر”.وتاب�ع رئيس لجنة 

اإلعمار والتطوي�ر في مجلس محافظة 
ميس�ان، أن “الجس�ر يرتب�ط بمجس�ر 
الكرام�ة والنف�ق الل�ذان ما يزالن�ا قيد 
التنفيذ، وهم�ا من المش�اريع الوزارية 
عالمي�ة”،  بموصف�ات  صمم�ت  الت�ي 
متوقع�اً “إكم�ال العمل بالمش�روع من 
قبل الماكات الصيني�ة والعراقية خال 
شهر حزيران المقبل”. يذكر أن ميسان، 

مركزه�ا مدين�ة العمارة، تش�هد تنفيذ 
العديد من المشاريع االستثمارية، منها 
مجمع المنارة الس�كني، ومجمع لؤلؤة 
ميس�ان، ع�ن طري�ق ش�ركات لبنانية، 
ومشروع فندق كورك السياحي، من فئة 
الخمس نجوم، الذي ينفذ من قبل شركة 
تركية، نظراً لما تتمتع به المحافظة من 

وضع أمني مستقر شجع االستثمار.

اكثر من نصف املزارعني يف دياىل هجروا املهنة 
خالل السنوات الـ  10 املاضية

    بغداد/المستقبل العراقي

أكدت لجن�ة الزراعة في مجل�س محافظة 
ديال�ى، امس االثنين، أن 55بالمئة من مزراعي 
المحافظة هجروا المهنة خال السنوات ال�10 
الماضية، مبيناً أن االستيراد غير المنظم وقلة 
الدعم الحكومي واالضطرابات أالمنية ساهمت 

في الحد من النشاط الزراعي في المحافظة.
وق�ال رئي�س اللجن�ة حقي الجب�وري في 

تصري�ح صحف�ي إن “المعلوم�ات 
المتوف�رة لدينا تؤكد بأن 55بالمئة 
م�ن مزارع�ي ديالى هج�روا مهنة 
ال��10  الس�نوات  خ�ال  الزراع�ة 
الماضي�ة ولج�أوا الى مه�ن اخرى 
لتوفير مصادر الرزق مثل االنخراط 
في المؤسسات الحكومية او العمل 

في مهن حرة”.
أن “هجرة  الجب�وري  وأض�اف 
المزارعي�ن ال تزال مس�تمرة حتى 
اللحظ�ة الن الزراعة ل�م تعد قطاع 
المزارعي�ن  تكب�د  بس�بب  ج�ذاب 

خس�ائر كبيرة وعدم قدرتهم على تعويضها”، 
مشيرا الى أن “هناك ثاثة عوامل اساسية تحد 
من نشاط القطاع الزراعي في المحافظة وهي 
االس�تيراد غير المنظ�م للمحاصي�ل الزراعية 
وقلة الدعم الحكومي واالضطرابات االمنية”.

يذكر أن محافظة ديالى تعد من المحافظات 
وانتاجه�ا  الزراع�ي  بواقعه�ا  تش�تهر  الت�ي 
محاصيل وفيرة تسد جزءا من حاجة االسواق 

المحلية على مدار عقود طويلة.

     بغداد/المستقبل العراقي

االعم�ار  وزارة  ناقش�ت 
واالسكان مع شركة )عمران شهر 
جدي�د بردي�س( االيراني�ة, تنفيذ 
مش�اريع الطرق والجس�ور وبناء 
المجمعات السكنية في العراق عن 
طريق الدفع باالجل او االستثمار.

ان “وزي�ر  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
االعمار واالسكان طارق الخيكاني 
التق�ى وف�داً م�ن ش�ركة عمران 
ش�هر جديد برديس والمتخصصة 
في مج�ال البنى التحتية وانش�اء 
والط�رق  الس�كنية  المجمع�ات 
والجس�ور في ايران وبحث معهم 
س�بل التعاون المشترك في تنفيذ 
للب�اد”. الخدمي�ة  المش�اريع 

وق�ال الوزير بحس�ب البيان إنه “ 
تم اثن�اء اللقاء مناقش�ة الفرص 
االس�تثمارية في تنفيذ مش�اريع 
والمجمع�ات  والجس�ور  الط�رق 

الس�كنية بطريقتين الدفع باالجل 
او االس�تثمار بأحدث ط�رق البناء 
وتقدي�م كافة التس�هيات لدخول 
الش�ركات االيراني�ة الرصينة الى 
الع�راق م�ن اجل النه�وض بواقع 
عمراني متق�دم لفتح افاق تعاون 
جدي�دة م�ع الش�ركات االيراني�ة 
وزيادة حجم التبادل التجاري بين 
البلدي�ن “.واش�ار الخيكان�ي الى 
ان “ ال�وزارة تس�عى ال�ى تطوير 
امكاناته�ا ع�ن طري�ق مش�اركة 

الش�ركات العالمية ونقل الخبرات 
ف�ي  المتقدم�ة  ال�دول  وتج�ارب 
مج�ال االعم�ار والبن�اء وتب�ادل 
الخبرات ومنها الشركات االيرانية 
بص�ورة خاص�ة المتخصصة في 
مج�ال االنش�اءات والبن�اء، وتلى 
االجتماع زيارة الى مقر الش�ركة 
ومن ثم زيارة المشاريع العمرانية 
الت�ي تنفذها الش�ركة في طهران 
التط�ور  م�دى  عل�ى  واالط�اع 

الحاصل للمشاريع الخدمية “.

االعامر ورشكة ايرانية يناقشان تنفيذ مشاريع عمرانية 
يف العراق

      كركوك/المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة كرك�وك، 
مناقش�ة مش�روع تقدم�ت ب�ه إح�دى 
الش�ركات االس�تثمارية  بإنشاء مجمع 
س�كني، مؤكداً دعم�ه المش�روع على 
الش�هداء  ذوي  لش�ريحة  أن يخص�ص 
أبن�اء  م�ن  والجرح�ى  والمفقودي�ن 
مجل�س  رئي�س  المحافظة.وق�ال 
المحافظ�ة وكال�ة، ريب�وار الطالباني، 
لمجل�س  ال�دوري  االجتم�اع  خ�ال 
ناق�ش  “المجل�س  أن  المحافظ�ة، 
مشروعاً مقدماً من قبل إحدى الشركات 
االس�تثمارية بإنش�اء مجم�ع س�كني 
ومس�اهمة مجلس المحافظة في دعم 
المش�روع بغي�ة تس�هيل بيعه�ا عل�ى 
المواطنين بعد ان تم  مناقشة الموضوع 
م�ن قب�ل المجل�س م�ن كاف�ة جوانبه 
المعني�ة  ال�ى رأي لجان�ه  واالس�تماع 
والمخاطبات مع الجهات ذات العاقة”. 
وأوضح الطالباني، أن الجلسة “شهدت 
اس�تضافة رئيس هيأة استثمار كركوك 
وواف�ق المجلس عل�ى دعم المش�روع 
على ان يخصص لشريحة ذوي الشهداء 
والمفقودي�ن والجرح�ى الذي�ن دافعوا 
ع�ن كرك�وك عق�ب التط�ورات األمنية 
بعد حزي�ران من ع�ام 2014 فضا عن 
ضحايا العمليات اإلرهابية”.يش�ار إلى 
أن مناط�ق جنوب�ي كرك�وك وغربيها، 
تخضع لس�يطرة )داعش( منذ العاش�ر 
م�ن حزيران 2014 المنص�رم، وأن عدد 
النازحي�ن إل�ى كركوك يص�ل إلى قرابة 

نصف مليون شخص.

      بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الس�ياحة واالثار عادل 
فه�د الشرش�اب، ام�س االثني�ن ، ان 
جمي�ع الصاحيات الخاص�ة بالوزارة 
نقل�ت ال�ى دائ�رة المفتش الع�ام في 
المحافظ�ات والتي تخ�ص الموافقات 
الخاص�ة بالوزارة.وق�ال الوزير خال 
مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس 
محافظة البصرة,  ان “هذا االجراء هو 
خطوة ف�ي الطريق الصحيح الختصار 
الوقت وتنش�يط اس�تثمار المش�اريع 
ان”  شرش�اب,  الس�ياحية”.واضاف 
الزي�ارة ال�ى البص�رة جاءت لدراس�ة 
الواقع السياحي في المحافظة وتفعيل 
الفرص االستثمارية وتنفيذ المشاريع 
فيها.م�ن جانبه, ق�ال رئيس المجلس 
صب�اح البزون�ي ان” وزارة الس�ياحة 
واالث�ار هي االولى بي�ن الوزارات التي 
نقلت جميع صاحياتها الى المحافظة 
من اجل تطوير المش�اريع وتش�جيع 
المجل�س   “ ان  االس�تثمار”.واضاف 
ش�كل لجن�ة بالتنس�يق م�ع ال�وزارة 
لتطوير القطاع السياحي في المنطقة 
الى جانب تشجيع الجانب االستثماري 
ودخ�ول الش�ركات ورؤوس االم�وال 
للنه�وض  جدي�ة  خط�وات  لوض�ع 
بالواقع الس�ياحي في الباد”.واش�ار 
البزوني ال�ى ان” البصرة س�تتبع ألية 
جدي�دة ف�ي تطوير القطاع الس�ياحي 
وذلك في التشغيل المشترك للمشاريع 
الس�ياحية واالراض�ي التابع�ة لوزارة 

السياحة واالثار”.

كركوك تعتزم تنفيذ مرشوع 
استثامري لبناء جممع سكني 
لذوي الشهداء واملفقودين 

السياحة تنقل صالحياهتا 
اىل حكومة البرصة 

املحلية

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد عن التوجه نحو 
آلي�ة التخطيط االس�تراتيجي لدراس�ة 
واالختناق�ات  الس�كاني  االكتظ�اظ 
المرورية في مناطق منتخبة بالعاصمة 
العاق�ات  مديري�ة  بغداد”.وذك�رت 
واالعام في بيان صحفي, ان “االمانة 
عق�د اجتماع�ا للم�دراء العامين تناول 
التخطي�ط  اس�لوب  تطبي�ق  مناقش�ة 
االكتظ�اظ  لدراس�ة  االس�تراتيجي 
المروري�ة  واالختناق�ات  الس�كاني 

ضم�ن مناط�ق منتخبة ف�ي العاصمة 
بغداد منها) البي�اع وبغداد الجديدة( “.  
واش�ارت ال�ى ان اللجن�ة اقترحت لهذا 
الغرض اقامة عدد من المجس�رات لفك 
االختناقات المرورية وتحسين المشهد 
الحض�ري لمنطقة التطوير وتش�جيع 
اصح�اب االكش�اك والمتجاوزين على 
االرصف�ة ال�ى االنتق�ال ال�ى المجمع 
التس�ويقي الذي نفذ من قبل محافظة 
بغداد بالتنس�يق مع المجال�س البلدية 
والعم�ل عل�ى انش�اء م�رآب لوق�وف 
س�يارت نقل البضائ�ع والمتبضعين”.

وبينت ان “ اللجنة اقترحت تنفيذ عربات 
بتصمي�م بس�يط للباع�ة الجوالين في 
ش�ارع )20( بمنطقة البياع مصنوعة 
من مواد جيدة يثبت عليها اسم صاحب 
العربة ورق�م العربة واالجازة وطبيعة 
النشاط “.واضافت ان “ االجتماع بحث 
ايضاً مش�روع ) معلقات بغداد( الفني  
في شارع المتنبي للمنطقة الممتدة من 
ش�ارع الرشيد الى س�وق السراي على 
شكل اشرعة تضم لوحات فنية معلقة 
مصنوع�ة من قماش اش�رعة الزوارق 
بأس�لوب جمال�ي على ان يت�م مراعاة 

المائم�ة للمناخ وطبيعة  المواصفات 
العمل من خ�ال لجان فنية متخصصة 
“ .وتابع�ت ان “ المجتمعي�ن ناقش�وا 
اقامة مش�روع االن�ارة الليزرية ثاثية 
االبع�اد في مدين�ة بغ�داد وتحديداً في 
منطقة ابي نؤاس للمنطقة المحصورة 
م�ن ش�ارع الجمهوري�ة ال�ى الجس�ر 
المعل�ق ف�ي الك�رادة الى جان�ب انارة 
جس�ري الجمهورية والمعلق “.وبينت 
ان “ االجتم�اع ناقش دراس�ة امكانية 
تطوير س�احة الفردوس واالستئناس 
ب�رأي الفنانين م�ع التأكيد عل�ى قيام 

الدائ�رة البلدي�ة بتنفيذ بع�ض االعمال 
الزراعي�ة وقيام دائرة التصاميم بإعداد 
تصمي�م مبس�ط للس�احة ال�ى جانب 
مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء 
بخصوص اختيار نصب فني للساحة “ 
.واضاف�ت ان “ االجتم�اع ناقش أيضا 
موضوع تطوي�ر واجه�ات االبنية في 
عدد من الشوارع الرئيسة في العاصمة 
بغ�داد بأس�لوب يجم�ع بي�ن الحداث�ة 
والتراث وفق قانون البلديات بما يسهم 
في زيادة جماليتها وتحس�ين نسيجها 

العمراني المميز”.

امانة بغداد تضع آلية لفك االكتظاظ السكاين يف العاصمة

     بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء، امس 
االثنين، أنها بصدد تأس�يس شركة 
المولدات  مس�اهمة م�ع أصح�اب 
األهلية بهدف توفير طاقة كهربائية 
كاملة للمواطن، وفيما أش�ارت إلى 
أن األس�عار لألمبير الواحد ستحدد 
ح�ال اكتم�ال الش�ركة، لفت�ت إلى 
أن أصح�اب المول�دات س�يقومون 
بجباي�ة أج�ور الكهرب�اء الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء 
مصعب المدرس، إن “هدف الوزارة 
ه�و تقدي�م خدمة جي�دة ومتوفرة 
للمواطني�ن، لكن وخال الس�نوات 
الماضية كان�ت هنالك ضائعات في 
نق�ل الطاقة الكهربائي�ة وتوزيعها 
في عموم محافظ�ات العراق فضاً 
عن أن تجربة الوزارة مع المواطنين 
تجربة س�لبية كون المواطن يقوم 
باس�تهاك الطاقة من دون تس�ديد 
األجور م�ا ولد حالة من اإلس�راف 
م�ن قبل المواطن م�ن دون مراعاة 
حج�م المعان�ات التي تتع�رض لها 

ال�وزارة، إضاف�ة إل�ى ع�دم توف�ر 
الس�يولة المالي�ة لتنفيذ مش�اريع 
الضائق�ة  كهربائي�ة الس�يما م�ع 
المالية التي تعيشها الباد”.وأضاف 
ال�وزارة  “إج�راءات  إن  الم�درس، 
في جباي�ة األجور م�ن المواطنين 
كانت ضعيفة بينما تجربة أصحاب 
ناجحة،  األهلي�ة كان�ت  المول�دات 

وم�ن هن�ا ج�اءت فك�رة تأس�يس 
ال�وزارة  تض�م  مس�اهمة  ش�ركة 
وأصحاب المول�دات األهلية”، الفتاً 
الى أن “هذا المشروع بدأت خطواته 
الفعلي�ة حي�ث ت�م عق�د ع�دد من 
اللقاءات واالجتماعات مع أصحاب 
المول�دات وكان آخرها قبل أيام مع 
نح�و 100 صاحب مولدة من جانب 

الك�رخ حيث تم طرح الفكرة عليهم 
م�ن قب�ل وزي�ر الكهرب�اء وكان�ت 
مح�ط ترحيب كبي�ر م�ن قبلهم”.

وتاب�ع الم�درس أن “آلي�ة تجهي�ز 
للمولدات األهلية ستكون  الكهرباء 
عبر المحطات الثانوية إذ توجد في 
كل منطق�ة س�كنية  محطة ثانوية 
وبذلك ستدفع الطاقة الكهرباية من 

المحطات الرئيسة الى الثانوية ومن 
ثم عن طري�ق المغذيات الكهربائية 
الى المولدات األهلية وهي ستكون 
مسؤولة عن تجهيز المواطن بها”.

وأش�ار الم�درس إل�ى أن “أصحاب 
س�يكونون  األهلي�ة  المول�دات 
األج�ور  جباي�ة  ع�ن  مس�ؤولين 
بالنسبة للطاقة وفق ورقة الجباية 
ال�وزارة  م�ع  باالتف�اق  الرس�مية 
وبإشراف الش�ركة المساهمة التي 
ستش�كل قريباً”، مؤكداً أن “تحديد 
األس�عار س�يكون بعد االنتهاء من 
تأسيس الش�ركة التي هي في طور 
اإلع�داد م�ن قب�ل المختصي�ن في 
ال�وزارة وم�ن المتوق�ع أن تنتهي 
الحال�ي”. الع�ام  خ�ال  مراحله�ا 

وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلنت في 
)ال�13 م�ن كانون الثان�ي 2015(، 
عن “اس�تقرار” إنتاجها، مبينة أنه 
يتراوح بين 10 - 11 ألف ميغاواط، 
التجهي�ز  تراج�ع س�اعات  عازي�ة 
اليوم�ي إلى االس�تهاك “المفرط” 
م�ن قب�ل المواط�ن م�ع انخفاض 

درجات الحرارة.

الكهرباء تعلن قرب تأسيس رشكة مسامهة مع أصحاب املولدات
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ألن�ي أمي�ل إىل املوق�ف األملان�ي يف ما يخص مس�ألة 

الدي�ون اليوناني�ة، فإني كث�راً ما أس�مع أن الدائنني 

لوا مسؤولية دفع املتخلفني عن تسديد  ينبغي أن يحمَّ

ديونهم مثل اليون�ان إىل حافة اإلفالس. وهذا صحيح 

إىل ح�د ما، لكن ليس عندما يكون املدين حكومة. ذلك 

أن الدول تملك »سلطة املصادرة« التي تسمح لها بأن 

تفعل لدائنيها ما كان ملوك القرون الوسطى يفعلونه 

لليه�ود. وبالت�ايل، فم�ن الخط�أ الزعم بأن بل�داً مثل 

اليونان هو أكثر هشاشة مما هو عليه يف الحقيقة.

عال�م االقتص�اد الحائ�ز عىل جائ�زة نوب�ل، جوزيف 

ستيجليتز، وصف فكرة خطأ املقرضني عىل نحو بليغ 

يف مقال نرش مؤخراً، إذ قال: »إن الديون تمثل عقوداً، 

أي اتفاقيات طوعية، وعليه، فإن الدائنني مس�ؤولون 

عنها تماماً مثل املدينني. ب�ل يمكن القول إن الدائنني 

مس�ؤولون أكثر ألنهم ع�ادة ما يكونون مؤسس�ات 

مالي�ة متط�ورة، يف ح�ني أن املقرتض�ني ه�م يف كثر 

م�ن األحيان أقل تعوداً عىل تقلبات الس�وق واألخطار 

املرتبطة برتتيبات تعاقدي�ة مختلفة.. لقد أدركت كل 

البل�دان )املتقدم�ة( أنه م�ن أجل إنجاح الرأس�مالية 

البد من منح األفراد بداية جديدة. فس�جن املقرتضني 

يف الق�رن التاس�ع ع�رش كان يمثل فش�ال، وأمراً غر 

إنس�اني وال يساعد عىل إعادة تس�ديد الديون. أما ما 

يس�اعد، فهو توفر حوافز أحس�ن إلقراض جيد عرب 

جعل الدائنني مسؤولني أكثر عن عواقب قراراتهم«.

وه�ذا أمر منطقي تماماً كقولنا إن مروجاً للمخدرات 

أكثر مس�ؤولية م�ن املدمن الذي يش�رتي منه. بيد أن 

الف�رق الوحيد هنا هو أن الحكومات ليس�ت مقرتضاً 

بس�يطاً أو جاهال، فهي تدرك أنه إذا ما ساءت األمور، 

فإنه س�تعمد ب�كل بس�اطة إىل رفض تس�ديد الدين. 

وإن ه�ي فعلت، فليس ثمة س�جن ينتظرها. كما أنه 

لي�س ثمة أي آلي�ة إفالس: إذ ال يمك�ن بيع ممتلكات 

بل�د من أجل تس�ديد ما عليه من دي�ون. ويف املحصلة 

النهائية، فإن املرصفيني الذين يشرتون سندات بلد ما 

يصبحون مرهونني بإرادة البلد تماماً عىل غرار اليهود 

األوروبي�ني الذين كانوا مرهونني بإرادة امللك قبل نحو 

ألف عام.

فبع�د أن قدم�وا إىل الج�زر الربيطانية م�ع النورمان 

الغ�زاة، رسعان ما أصبح اليهود يهيمنون عىل س�وق 

الق�روض يف إنجل�رتا. ذل�ك أن املس�يحيني ل�م يكونوا 

يس�تطيعون فرض فوائد عىل القروض بشكل رصيح 

ب�دون انته�اك تعالي�م الكنيس�ة. أما اليهودي�ة، فقد 

حرّم�ت الربا، ولكن ليس لغر اليه�ود. وهكذا، ويف ما 

بدا ترتيب مناسب للجميع، أصبح اليهود، الذين كانوا 

محرومني من معظم الحرف األخرى، مرصفيي البالد. 

وكانوا يفرضون 21 إىل 43 يف املئة سنوياً. وابتداًء من 

س�نة 1190، أصبح لدى إنجلرتا سجل قروض رسمي 

يسجل كل صفقة.

س�بب نجاح هذا النظام ه�و أن اليهود كانوا يوفرون 

ُسبع إجمايل عائدات اململكة عىل شكل رضائب. ولهذا، 

حرصت الحكومة عىل ضمان تسديد الديون برصامة، 

ألنها إذا لم تفعل، فإن اليهود لم يكونوا سيستطيعون 

دفع رضائبهم.

والحق�ا، ظه�ر املرصفي�ون اإليطالي�ون كمنافس�ني 

يف الق�رن الثال�ث ع�رش حي�ث قدموا رشوط�اً أفضل 

لإلنجلي�ز. وفج�أة أصب�ح من املرب�ح أكثر بالنس�بة 

للملوك اإلنجليز أن يصادروا الرأسمال اليهودي من أن 

يس�تمروا يف جباية الرضائب عىل اس�تعماله، وهو ما 

ب�دأه هنري الثالث وخلف�ه إدوارد األول، قبل أن يقوم 

املل�ك إدوارد ع�ام 1290 بطرد اليه�ود، الذين أضحوا 

فقراء، من إنجلرتا.

والواق�ع أن ال�دول الحديثة تس�تطيع أيض�اً أن تقرر 

فج�أة أن أرب�اح مصادرة جزئي�ة ألم�وال مقرضيها 

تف�وق األخط�ار. وال يهم أن بلدانا أخ�رى ترزح تحت 

ثقل أعباء خدمة الديون أو تتحمل مس�توى معيش�ة 

متدن ألن الحكومة تس�تطيع رف�ع ورقة »التفويض 

الديمقراط�ي«، مثلما تفعل الحكومة اليونانية حالياً، 

وس�يكون ذل�ك نهائياً بالنس�بة ملقرضيه�ا عىل غرار 

رغبة امللوك اإلنجليز خالل القرن الثالث عرش.

والواقع أنه لطاملا دعا ستيجلتز إىل آلية كونية لحاالت 

إف�الس الدول تجعل م�ن أخطار عدم تس�ديد الديون 

واضح�ة للمقرضني واملقرتضني مع�ًا. ويف غياب مثل 

هذا اإلطار، يمكن القول إن أملانيا أحس�نت صنعاً من 

خ�الل حرصها ع�ىل أال تنج�ذب حكوم�ات أخرى إىل 

الس�ر عىل خطى اليونان، فقط ألنها تريد إنفاق أكثر 

مما تسمح به ديونها.

ليونيد بري�سيد�سكي

ديون اليونان: ختفيف 
العبء!

لقد أخطأ بعض العرب واملس�لمني خطأ س�رتاتيجياً كبرا 
عندم�ا تركوا العراق يف وض�ع أمني واقتصادي صعب بعد 
العام 2003 لحس�ابات طائفية قصرة النظر، وهو وضع 
ساعدت تناقضاته عىل والدة "داعش"، حتى يمكن القول 
بأن بعضهم كان له الس�بق يف والدتها وتنش�ئتها اىل الحد 
ال�ذي وصلت الي�ه اآلن، كآف�ة تنتقل أفعالها الس�يئة عن 
طري�ق العدوى. لكن الع�رب يف تاريخه�م الطويل لم يكن 
هذا هو خطأهم األول، فقد أخطأوا يف املايض البعيد نسبياً 
يف االندل�س، وفق�دوا دولة كانت يف ذل�ك الزمان متحرضة 
بش�كل يفوق أوروبا آنذاك، كما أخطأوا يف العرص الحديث 
يف مواقفه�م م�ن القضي�ة الفلس�طينية وتعاملهم معها 
فذهبت فلسطني سدى، وتأسس�ت عىل أرضها ووسطهم 
الدولة العربي�ة، وأخذت موقعاً حاكماً ش�طر جغرافيتهم 
نصفني ال يلتقيان، واس�تمرت هذه الدولة املدعومة غربيا 

يف تقس�يمهم سياس�يا واجتماعيا ويف كل يشء، ومع هذا 
لم يس�تفيقوا من غفوتهم واس�تمروا يمعنون يف خطأهم 
حت�ى يومنا ه�ذا، اذ يتعامل بعضهم معه�ا رساً، يلبي لها 

الطلبات يف الخفاء ويلعنها يف العلن. 
هك�ذا هو حال بع�ض العرب، وهكذا تعام�ل بعضهم مع 
العراق كرهاً وعداًء وال ي�زال البعض يتعامل بوجهني كما 
ه�و الحال يف تعامله مع ارسائي�ل وغرها، وهذا االمر هو 
قص�ور يف التفكر يتص�ورون نتائجه نج�اة لهم وحدهم 
ووس�يلة لغرق اآلخرين. لكن النتائج يف حال ادارة الرصاع 

هك�ذا ويف أية منطقة من العالم س�تكون لها آثار كارثية، 
آث�ار ال تتوق�ف عند ه�ذا البلد أو ذاك وس�وف ل�ن تتوقف 
ع�ىل الع�راق الذي دف�ع ويدفع ثمن�اً باهظاً بس�بب هذه 
األخط�اء املتعمدة، وانما س�تنتقل عن طري�ق العدوى اىل 
الغر، وستس�حب اآلخرين بسهولة اىل س�احتها امللتهبة، 
وس�يدخلونها حت�ى وان ل�م يكون�وا راغب�ني يف الدخول، 
وس�يجدون أنفس�هم وس�طها كما هو حال العراق، ولنا 
يف منطقتنا العربية أمثلة بدايتها من س�وريا، وس�وف لن 
تك�ون نهايتها عن�د ليبيا واليم�ن، بل ستس�تمر رقعتها 

باالتس�اع تدريجي�ا، وامل�ؤرشات واضح�ة حي�ث الضغط 
اصبح كبرا لس�حب مرص ودول أخرى اىل هذه الس�احة، 
حتى ينتهي املطاف يف الصفحة األخرة بسحب الدول التي 
أس�همت يف والدة هذا الغول االرهابي وتنش�ئته، وس�وف 
يجدون أنفس�هم وس�ط تلك الس�احة امللتهب�ة. هكذا هو 

السيناريو الذي بدأت صفحاته تتضح بالتدريج.
 م�ع ه�ذا فان أم�ام الع�رب واملس�لمني فرص�ة أخرة يف 
أن يس�ارعوا الع�ادة حس�اباتهم، وان يرتك�وا أحقاده�م 
الطائفية، ليع�ودوا اىل دعم العراق يف حربه ضد "داعش"، 
وليقف�وا مع�ه مثلما وقف�وا ضده، ألن ع�ىل أرض العراق 
ول�د هذا املس�خ، وعليها فقط يمك�ن أن يموت. هكذا هي 
الحس�بة، فهل يا ترى يمكن أن يدركوا هذه الحقيقة قبل 
أن يجدوا أنفس�هم حطب�اً لحرائق تأخذه�م وتلتهمهم يف 

وقت هو ليس بعيدا عن اآلن.

د.�سعد �لعبيدي

العرب و  داعش

انها ح�رب اإلره�اب املفتوحة ع�ىل الجميع تلك 
التي يش�نها »اإلسالم« املتطرف بأشكال صادمة 
يف بشاعتها، أكان يف الدنمارك أو ليبيا أو فرنسا أو 
كندا أو س�ورية والعراق أو حتى أسرتاليا. فهذه 
الجرائم تستنس�خ وحش�يتها من مكان إىل آخر، 
وما هو متوافر من معلومات يشر إىل أن مرتكب 
جريمة كوبنهاغن نسخة دنماركية عن مرتكبي 
جريمت�ي باريس والجرائم األخرى: ش�اب يائس 
له س�وابق، تعرض يف السجن لعملية غسل دماغ 
جعلته يعتق�د أن تحوله »مقاتالً يف س�بيل الله« 
عمل بطويل يعطيه مكانة مرموقة بني أقرانه. هذا 
النوع من الش�باب ال يختلف كث�راً عمن ارتكبوا 
جريم�ة ليبيا بذبح 21 ش�خصاً من عمال مرص 
األقباط، وال عن أصحاب جريمة حرق 45 عراقياً 
من الطائفة الشيعية، وال عن عرشات اآلالف من 
مس�لمي أوروبا الناذرين أنفس�هم لهذه الحرب 
»املقدسة« يف »أرض الرسل واألنبياء«، كما تقول 
بعض أدبيات تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق 

وبالد الشام« )داعش(.
فقد بات »إسالم أوروبا« أو »أسلمة أوروبا« كما 
تس�ميها هذه األدبيات منذ ظهور هذه الجرائم 
ع�ىل رادار األح�داث، مس�ألة تتعدى مناقش�تها 

أو  األكاديمي�ة  البحثي�ة  أو  السياس�ية  املناب�ر 
الثقافية، بل اتسعت إىل فضاءات فنية، بعيدة من 
السياس�ة، تعبراً عن قلق س�ائد يتسع ويتعمق 
وس�ط فئات مختلف�ة م�ن املجتم�ع األوروبي. 
مهرج�ان برلني الدويل للس�ينما )برلينايل( ال�65 
خّص جمهوره يف األسبوع الفائت بندوة نقاشية 
حول املوضوع، إذ ب�ان كيف أن ثمة مخاوف من 
تبعات هذه األحداث ع�ىل ركائز التفكر الحر يف 
أوروب�ا. للم�رة األوىل منذ الح�رب العاملية الثانية 
أصبح�ت أوروب�ا تواج�ه، برسع�ة تراكمية غر 
مس�بوقة، جمل�ة تحدي�ات تبحث ع�ن إجابات 
وحل�ول لقضي�ة التط�رف الدين�ي يف بيئ�ة م�ن 
سماتها الرئيسية التسامح وحرية التعبر. أملانيا 
مثالً، ذات املايض النازي البغيض، تقف يف صدارة 
ال�دول األوروبي�ة يف مواجه�ة ه�ذه التحدي�ات 
املهددة الستقرارها ونسيجها االجتماعي يف ضوء 
تصاعد مش�اعر اليم�ني املتطرف عق�ب أحداث 

باريس وكوبنهاغن.
ويف الواقع، كانت هذه املشاعر قائمة يف كثر من 
عواصم أوروبا ومدنها حتى ما قبل تلك األحداث، 
ال س�يما هولن�دا وبلجي�كا وبلدان إس�كندنافيا 
فض�اًل طبعاً عن فرنس�ا وأملاني�ا، ولكنها تطرح 

اآلن أس�ئلة مختلف�ة تالم�س أث�ر التط�رف عىل 
نسيج هذه املجتمعات.

فالهجم�ات ض�د جالي�ات م�ن أص�ول عربي�ة 
ومس�لمة لم تعد موجه�ة ضد الوافدي�ن الجدد، 
بل ه�ي موجهة أيضاً ض�د املهاجري�ن القدامى 
وأبنائه�م الذي�ن ول�دوا واس�تقروا يف أوطانه�م 
الجديدة منذ عقود. فاملرء يس�تمع لروايات عدد 
م�ن هؤالء املهاجرين أو م�ن أبنائهم تتحدث عن 
رهم  أن بعضهم ال يزال يتلقى رسائل هاتفية تذكِّ
باملص�ر األس�ود، عىل غ�رار »املس�لم الجيد هو 
املس�لم امليت« أو »نح�ن بانتظ�ارك، دورك آٍت«. 
وه�ذا الواقع، مهم�ا كان موجعاً، يجب أال يكون 
غريب�اً عن املهاجرين يف أملاني�ا خصوصاً، إذ هي 
ثاني أك�رب جهة مرغوب�ة للهجرة بع�د الواليات 
املتح�دة. وال ش�ك يف أن ه�ذا يضع نس�يج أملانيا 
املجتمعي وع�دداً آخر من ال�دول األوروبية أمام 

اختب�ار مس�تمر، كم�ا حص�ل يف كان�ون األول 
)ديس�مرب( املايض يف مدينة درس�دين التي كانت 
جزءاً م�ن أملانيا الرشقية س�ابقاً وال يكاد يوجد 
فيه�ا مهاجرون، بخ�روج تظاه�رة احتجاجية 
كبرة ضد الهجرة، نّظمها تجمع جديد أطلق عىل 
نفسه باألملانية اسم »الوطنيون األوروبيون ضد 
أس�لمة الغرب« )بيغيدا(، نيابة عن الغرب وليس 
أوروب�ا أو أملانيا فحس�ب. وقد أث�ار هذا الخروج 
تظاه�رة احتجاجية مض�ادة نظمته�ا األحزاب 
الرئيس�ية يف أملانيا، دافعت عن التسامح والتنوع 
كم�ا ألق�ت املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال مركيل 
خطاباً كش�فت فيه عن خطر هذا التيار اليميني 
عىل املجتمع األوروب�ي واألملاني ووصفت دعاته 
بأصح�اب »القلوب الب�اردة املليئ�ة بالكراهية«. 
كما قامت ش�خصيات أملانية بارزة بنرش رسالة 
احتجاجية يف جريدة »بيلد« ضد اليمني الصاعد يف 

أملانيا، بينهم املستش�ار السابق هيلموت شمدت 
والعب كرة القدم املتقاعد أوليفر برهوف.

الالفت لالنتب�اه يف األحداث األخرة أنها تحمل يف 
طياته�ا احتماالت غامضة وقلقة عىل مس�تقبل 
الس�لم األه�ي يف أوروبا. ففي أملاني�ا مثالً، ومنذ 
أف�ول الحكم النازي، يتصدر السياس�يون األملان 
الصف األول بني املسؤولني األوروبيني يف معارضة 
اليمني والتطرف ودعم التس�امح والتنوع عندما 
ُتط�رح مس�ألة الهج�رة واملهاجري�ن. ولك�ن يف 
الهجم�ات  وتك�رار  العن�ف  فانتش�ار  املقاب�ل، 
اإلرهابي�ة يف أوروب�ا أو خارجه�ا يق�دم لألفراد 
واملنظمات واألحزاب العنرصية يف دولها الحوافز 
الكافي�ة لتوس�يع م�دى االعت�داء وحجم�ه عىل 
املهاجرين يف مجتمعات تش�كل العنرصية بعضاً 
من س�ماتها، حتى قب�ل جرائم أوروب�ا األخرة. 
فثمة دراس�ة حديثة يف أوروب�ا أظهرت أن 57 يف 
املئ�ة من األملان غر املس�لمني يعتربون اإلس�الم 

مصدر تهديد لهم.
هن�اك حقائ�ق ع�ىل األرض ال يمك�ن تجاهله�ا 
ناجمة عن الك�م املتزايد للمهاجرين إىل أملانيا، إذ 
ارتف�ع عدد طالب�ي اللجوء من 127000 نس�مة 
عام 2013، إىل 180000 عام 2014. ومعروف أن 

الجالية الرتكية وحدها تشكل أكرب تجمع مهاجر 
بعدد يزي�د عن ثالث�ة ماليني، الغالبي�ة العظمى 
منهم من املس�لمني الذين يعيشون منذ أجيال يف 
أملانيا التي باتت وطناً آخر ألرسهم. إال أن الوافدين 
الج�دد م�ن س�ورية والع�راق يضيفون أع�داداً 
كب�رة وعبئاً أك�رب إىل املهاجرين املوجودين أصالً 
وطالب�ي اللج�وء الجدد من مهاجري الشيش�ان 
وأفغانس�تان. ووفقاً ألرقام املفوضية األوروبية، 
تق�دم نح�و 435760 مهاجراً بطلب�ات لجوء إىل 
االتح�اد األوروبي يف 2013، أي بزيادة 30 يف املئة 
ع�ن طلبات 2012، وكانت حص�ة أملانيا من هذا 
املجموع هي األكرب فبلغت ربع إجمايل املهاجرين 
الذي�ن كانت غالبيتهم من س�ورية املدمرة. وهذا 
جان�ب واحد من املش�كلة إذ الجانب اآلخر، وهو 
يف هذه الحال�ة املهاجرون قدامى كانوا أو جدداً، 
غائب عن املشهد، ال ُيسمع صوٌت لهم يف املناقشة 
الدائرة حول اإلرهاب والتش�كيالت الديموغرافية 
الجديدة إذ يخَش�ْون، وبعضهم يقاوم، اختبارات 
االندم�اج يف مجتمعاته�م الجدي�دة ويفضل�ون 
التقوق�ع. فغي�اب أص�وات األقلي�ات العرقية يف 
املناقشة يثر شكوكاً كان يمكن تبديدها، إال أنها 

خطرة، بني األوروبيني.

م�سطفى كركوتي

من كندا إىل ليبيا عرب الدنامرك: إرهاب واحد

ال ه�و من قبيل الخفة يف التعبر وال الس�خرية يف القول 
الزعم بأن تشابه الهموم العربية، ُيعد من العنارص التي 
تؤك�د وحدة الع�رب. هنا نقلب ملف�ات إرث البورقيبية 
التي شكلت تونس ما بعد االستقالل وتمثالتها املتنوعة. 
مثل�ت البورقيبية قاط�رة تونس نح�و الحداثة ولوالها 
لربم�ا ظ�ل البل�د يرتنح يف ح�واري التقلي�د كحال كثر 
م�ن البلدان العربي�ة. ورغم أن البورقيبي�ة دفعت املرأة 
التونس�ية إىل موق�ع متقدم قياس�اً بنظراته�ا يف البالد 
العربي�ة، فإنها ظلت تحوم ح�ول »املجاهد األكرب« وما 
يراه ويقرره. يف عنفوان شبابه ونضجه وعطائه، امتلك 
بورقيب�ة جربوت الش�خصية كي يقود الب�الد ويفرض 
رؤيت�ه لتون�س املنطلقة نح�و املس�تقبل واملنفلتة من 
املايض، فداس عىل املعارضة وهمش�ها، وانفرد بتوجيه 

دفة البالد.
لك�ن عندم�ا اس�تبدت حتمية الزم�ن بالقائ�د واحتلت 
الش�يخوخة والعجز ما كان نصيب�اً للعنفوان واليقظة، 
تق�دم أحد أخلص مس�اعديه ليخلص البالد من ما صار 
ُي�رى نزقاً يف القائ�د وليس حكمة. صار الب�د من إنقاذ 
البالد من مؤسسها وحاميها األول، فجاء زين العابدين 
بن عي. وعد الشعب بعهد دستوري جديد، قوامه الثورة 
عىل فك�رة »الحكم م�دى الحي�اة«. وكلنا نع�رف بقية 

القصة.

تلك هي الرسدية العريضة للواقعة التونس�ية يف النصف 
الثاني م�ن القرن املايض، وصوال إىل لحظة س�قوط بن 
ع�ي. خلف ه�ذه الرسدية كان�ت حي�اة املجتمع تمور 
للم�وروث  وراس�خة  ومتواصل�ة  عميق�ة  بامت�دادات 
االجتماعي والديني، وببنى اقتصادية هش�ة لم تستطع 
تقلي�ص الفقر العريض، وال اس�تيعاب أجيال الش�باب 
الذين فاضت بهم ش�وارع البطال�ة لتتلقفهم تنظيمات 
متطرف�ة، يف ظ�ل نظ�ام س�يايس أحكم س�يطرته عىل 
املجتم�ع، ومنع الحريات السياس�ية، وحج�ز املناصب 

للمنافقني واملتسلقني واملداحني.
يف قل�ب تلك التناقضات، ويف املش�هد األويل م�ن الرواية، 
»عبد النارص«، الش�اب املتم�رد الناقم عىل عائلته، وهو 
يس�ر يف جنازة والده الحاج محم�ود. يف لحظة الدفن، 
والع�رشات م�ن محب�ي الح�اج يتحلقون ح�ول القرب 
مرددي�ن األدعية واآليات القرآني�ة وراء »اإلمام عالله«، 
إمام جام�ع الحارة، الذي يمس�ك رأس الح�اج محمود 

ف�وق اللحد، فينتفض عبد النارص ويرضب بقدمه وجه 
اإلمام ب�كل قوة فينفر من�ه الدم، وتتح�ول الجنازة إىل 
ف�وىض مباغتة. بعد هذا املش�هد االفتتاح�ي نحتاج إىل 
أكثر من ثالثمائة صفحة كيف نفهم سبب هذا الترصف 
»األرعن« الذي لم يكن ليليق بابن الحاج محمود صاحب 

السرة الحميدة.
م�ن رضب�ة الش�اب اليس�اري املتم�رد لوجه الس�لطة 
املوروثة، وإىل معرفتنا بأن إمام الجامع ذاك حاول مراراً 
االعتداء جنس�ياً عىل عبد النارص أي�ام كان ولداً صغراً 
يحوم يف الحواري.. نجوب مع املبخوت يف حكايا تونس، 
وتوتراتها، وناسها، وفقرها، وأيديولوجياتها، وحرتها، 

ونسائها، وسر العشق املكتمل واملنقوص.
عب�د الن�ارص، والذي يعرف�ه الجميع بلق�ب أطلق عليه 
باكراً، وه�و »الطلياني« نظراً ل�»وس�امته األوروبية«، 
شخصية درامية بامتياز، وفيه كل التناقضات املمكنة. 
فه�ذا اليس�اري املهجوس بتحقي�ق العدالة واملس�اواة، 

هو نفس�ه الش�خصية املرذولة من قبل عائلته، العائلة 
الت�ي ال يهتم بها، وكأنها تقع خارج تعريف »الش�عب« 
و»املجتمع« الذي يدافع عن�ه. نبله يف النضال ويف الحب 
عندم�ا تعرف عىل زين�ة، الريفي�ة القروي�ة، املُبهرة يف 
الجامع�ة ويف تفوقها يف الفلس�فة.. ال يوازيه إال نذاالته 
وخيانات�ه املتكررة ملن اعتربها قديس�ة قلبه. تنظراته 
يف رضورة الث�ورة الجذري�ة واقت�الع الوض�ع القائ�م 
واس�تبداله، تن�زوي تدريجي�اً لصالح أف�كار »اإلصالح 
من الداخ�ل« واالقرتاب من دوائر النظام واالش�تغال يف 
ماكينته. أفكار »اإلصالح م�ن الداخل«، عملياً وحياتياً، 
يق�ع جذره�ا يف الحاج�ات املادي�ة وإكراه�ات الحياة، 
والتنظر املؤدلج لها ليس سوى التكرار املعروف لنفس 
القص�ة، حيث ُتوظف مهارات لغة األيديولوجيا لس�وق 

املسوغات واملربرات.
أم�ا ش�قيق عب�د الن�ارص، ص�الح الدي�ن، ال�ذي أنهى 
الدكتوراه يف االقتصاد، ويعمل يف سويرسا مع مؤسسات 
دولية كربى تريد قيادة دول العالم املتخلف إىل سياسات 
تحرير الس�وق. »زين�ة«، املناضلة واملتفلس�فة وزوجة 
عب�د الن�ارص، يقتلها طموحه�ا، ثم تفرتس�ها ماديات 
الحياة عندما تحس بطعم املال واملرتب الشهري. تحاول 
التعام�ل م�ع الحرية الت�ي »منحه�ا« بورقيبة لنس�اء 

تونس، فتلتبس عليها األمور.

د.خالد �حلروب

توترات تونسية عىل إيقاع عريب

فوؤ�د ح�سون



تحدث�ت الفنانة إلهام ش�اهين ع�ن أعمالها 
الس�ينمائية الجدي�دة وإنتاجه�ا، باإلضاف�ة 
إل�ى اللقاءات األخيرة التي ش�اركت فيها مع 
مستش�ارة الرئي�س من أجل تدعي�م صناعة 
الس�ينما، وذل�ك ف�ي حواره�ا التال�ي م�ع 

"إيالف".
القاهرة: صّرحت الفنانة إلهام ش�اهين أنها 
قررت الع�ودة لإلنتاج الس�ينمائي من خالل 
فيلم "هز وس�ط البلد" لرغبتها في مساعدة 
صناعة الس�ينما على القيام من الكبوة التي 
تم�ر بها من�ذ 4 س�نوات مش�يرًة ألن مؤلف 
الفيل�م ومخرجه محمد أبو س�يف قد انتهى 
من كتابته قبل عدة أعوام وفش�ل في العثور 
على جهة إنتاجية تتحم�س له، نظراً لكلفته 
المرتفع�ة، باإلضافة إلى طبيعته السياس�ية 
الت�ي لم تس�مح ل�ه بالخروج إل�ى النور قبل 
الع�ام2011. وأضافت في حديثها ل�"إيالف" 
أنها قررت إنتاج الفيل�م وبدأت بالتحضير له 
ف�ي وقٍت لم تك�ن فيه الصاالت الس�ينمائية 
تحقق اإليرادات الت�ي تحققها األعمال اآلن. 
وأش�ادت بموق�ف الفنانين المش�اركين في 
الفيل�م بتخفيض أجورهم بنس�بة كبيرة من 
أجل خ�روج العمل للن�ور. وأك�دت على أنها 
تعتبر نفس�ها مدينة  للسينما بالفضل الكبير 
ف�ي حياتها، وبالتال�ي لن تبخ�ل عليها. كما 
عّبرت ع�ن س�عادتها بعرض الفيل�م وردود 

فعل الجمهور عليه.
وحول ما يتردد عن اقتص�ار بطولة األعمال 
التي تقوم بإنتاجها عليها فحس�ب، أوضحت 
أنها ليس�ت في األس�اس منتجة، وبالتالي ال 
تقوم بإنتاج أعمال كثيرة أو بش�كٍل منتظم. 
باإلضاف�ة ألن دخوله�ا مجال اإلنت�اج يأتي 
باندفاعه�ا ألعم�ال س�يكون له�ا  مرتبط�اً 
دوراً فيه�ا، وأكدت على أنه ف�ي تجربة "هز 
وس�ط البلد" مس�احة دور زميلته�ا حورية 

فرغلي أكبر من مساحة 
دوره�ا ورغ�م ذلك 

األمر  لم تجد في 
مش�كلة.  أي 

وذلك ألن الس�ينما تعتبر عم�اًل جماعياً، ولن 
يك�ون األمر منطقياً أن يبقى الممثل نفس�ه 
أم�ام الجمه�ور م�ن البداية للنهاي�ة. وقالت 
أن أعم�ال البطولة الجماعية تعطي حماس�اً 
للفناني�ن إلخراج أفض�ل ما لديهم، مش�يرًة 
ألنها ال تشعر بمشكلة عندما تشارك في هذه 
النوعية من األعمال، بل تجدها فرصًة لتقديم 
عمل سينمائي يبقي في ذاكرة السينما وال 

ينتهي مع رفعه من دور العرض.
وأك�دت "ش�اهين" عل�ى اعتزازها 
بتجربة "هز وس�ط البلد" كعمل 

س�ينمائي ممي�ز بذلت في�ه مجه�وداً كبيراً 
وحم�ل رس�الًة مهم�ة ُتعبِّ�ر ع�ن األوضاع 
التي نعيش�ها ف�ي الفترة الحالي�ة، الفتة ألن 
الرسائل التي تضمنها الفيلم عّبرت عن فئات 
موجودة في المجتمع، وكل شخص يمكن أن 

يرى نموذجاً أو أكثر يعرفهم خالل الفيلم.
وعن دورها في فيلم "ريجاتا" والضجة التي 
أثارها، قالت أنها أُعِجَبت بالفيلم عندما قرأته 
لخصوصية دورها فيه، مش�يرًة ألن الهجوم 
الذي تعّرض له قبل بداية عرضه كان ُمفاجئاً 
بالنس�بة له�ا، خاصًة وأن العم�ل لم يتضمن 

أي مش�اهد تس�تحق الجدل. وع�ن ظهورها 
صلعاء في مش�اهد الفيلم، قال�ت أنها كانت 
س�عيدة به�ذه التجرب�ة خاص�ة وأن الحالة 
اإلنس�انية للسيدة المصابة بالسرطان والتي 
تقوم بارتداء الحجاب الخفاء صلعها لم ُتذكر 
في الس�ينما بالعمق الموجود في "ريجاتا"، 
مش�يدًة بقدرة المخ�رج محمد س�امي على 
تقديم فيلم مميز رغم س�رعة إيقاعه وتعقد 

أحداثه.
وحول اللقاءات األخيرة التي شاركت فيها مع 
مستش�ارة الرئيس لتدعيم صناعة السينما، 
أوضحت "ش�اهين" أن الرئاس�ة بالرغم من 
انشغالها بقضايا مكافحة اإلرهاب وتحسين 
أوض�اع المصريين، إال أنه�ا مهتمة بصناعة 
الس�ينما باعتباره�ا مش�روع قوم�ي األمر 
ال�ذي يعكس اهتماماً غير مس�بوق بصناعة 
الس�ينما من أج�ل النه�وض به�ا. وأضافت 
أن�ه في اللقاءات الس�ابقة تم عرض وجهات 
نظر الس�ينمائيين تجاه األزم�ات المختلفة. 
والمطل�وب من الدول�ة مس�اعدة المنتجين 
ف�ي أعمالهم ومن بينها التوس�ع في إنش�اء 
الصاالت السينمائية بما يخدم زيادة األعمال 
الس�ينمائية الت�ي يت�م إنتاجها ف�ي كل عام 
خاص�ًة م�ع اختف�اء الص�االت الس�ينمائية 
رغ�م  مص�ر  ف�ي  عدي�دة  محافظ�ات  م�ن 
حم�اس الجمهور لمش�اهدة األفالم الجديدة 

المطروحة. 
وأش�ارت ألن الس�ينمائيين ق�د طلب�وا م�ن 
الرئاس�ة فت�ح الص�االت المغلق�ة الصالحة 
لالس�تخدام وتجديد المغلق منه�ا فضالً عن 
تخفي�ض رس�وم التصوير الت�ي يتم فرضها 
على التصوير في األماكن األثرية والشوارع، 
خاصًة وأن العائدات المالية للمنتجين ال تزال 

ضعيفة.
أم�ا ع�ن إطاللته�ا ف�ي الدرام�ا الرمضانية، 
فقال�ت "ش�اهين" أنه�ا لم تحس�م موقفها 
بعد س�واء بالمشاركة أو الغياب، مشيرًة ألن 
األمر ال يزال قيد الدرس بالنسبة لها وستتخذ 

قراراً نهائياً بشأنه في غضون أيام.
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بيروت: يستعد الفنان ماجد المهندس للمشاركة في حفل ختام 
"مهرجان فبراير" الكويت المؤجل إلى تاريخ 27 من مارس)آذار( 

2015، فيما قام بتسجيل أغنية جديدة خاصة بهذة المناسبة 
تحمل عنوان "الكويت"، وهي من كلمات فائق حسن وألحان محمد 
بو دلة وتوزيع الموسيقي هشام السكران. هذا وبدأ "المهندس" 
باجراء البروفات مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت 
خميس استعدادًا للقاء جمهوره الكويتي، علمًا أنه من المقرر أن 
يصل المهندس للكويت قبل يومين إلحياء حفل خاص في الكويت 

قبل إطاللته المنتظرة على مسرح قاعة التزلج في التاريخ 
المذكور.

قالت الممثلة نادين نسيب نجيم 
"يشبهونني لكيم كارداشيان قلياًل، 

ويشبهونني أيضًا لكاثرين هيغل، ولناهد 
شريف".

 وأشارت نجيم خالل مقابلة مع الزميلين 
نضال األحمدية وعالء مرعب في مجلة 

الجرس، الى أنه "أنا لست مثيرة، وال أحب 
هذه الكلمة أيضًا، عيناي كبيرتان وجمالي 
واضح جدًا، لكن ثيابي وإطالالتي ليست 

مثيرة، وال أعتمد هذا األسلوب أبدًا".

القاهرة- كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سر فشل زيجاتها الثالث، 
موضحة أن هناك اثنين من أزواجها، وهما عاطف سالم وأسامة الباز، كانا 

يريدانها أن تعتزل الفن وتجلس في المنزل.
وأكدت النجمة الكبيرة أنها رفضت تماما الخضوع لرغبتهما في ترك الفن، 
موضحة أنها لم تتخيل قبل ذلك، حياتها بعيدا عن هذا المجال، حيث أنها 

تجد نفسها في التمثيل.
أما عن سبب فشل زيجتها الثالثة التي كانت من المخرج أشرف فهمي، فهو 

كشفها في أحد البرامج اإلذاعية عن زواجها منه، موضحة أنها طلبت من 
المذيع الذي أجرى معها الحوار حذف هذه المعلومة من شريط الحوار وعدم 

إذاعتها، إال أنه رفض وأذاعها، وهو ما أدى إلى نشر خبر زواجهما السري 
وقررا االنفصال بعدها مباشرة.

تانيا صالح تواصل بروفاهتا استعدادًا حلفل القاهرة
 تصل قريبا للقاهرة الفنانة اللبنانية تانيا صالح اس�تعدادا لحفليها الذين س�تحييهما بالقاهرة 

واالسكندرية يومي 24 بأوبرا 6 أكتوبر و28 فبراير الجاري باالسكندرية.
وعلى صعيد آخر س�تطلق البومها الرابع بمصر في حفلتها وتوقع االلبوم تانيا البومها الجديد 
"ش�وية صور" بمصر، وكانت تانيا أطلقت اول البوماتها تانيا صالح عام 2002 بعنوان "تانيا 

صالح" لتصل عدد البوماتها الربعة البومات حتى االن.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

 حكاية بروفسور عراقي يف الغربة  !!
 الي�وم اتناول حكاية احد المبدعين العلماء في فنون 
الفيزي�اء العراقيي�ن وكيف ب�ات )بروفس�ورا( في 

مدينة الضباب لندن.
حي�ث تبدأ حكايته حينما ج�اء اوال على العراق على 
الم�دارس االبتدائي�ة وكانت هديته حينذاك )س�اعة 
يدوية( وفي المتوس�طة جاء اوال ايضا على مدارس 
الع�راق ولينال جائزته والتي كان�ت هذه المرة )قلم 

حبر( ووقتها قال عنه مدير مدرس�ته ان ذلك الطالب 
يستحق تمثاال !!.

وك�ذا كان االمر في دراس�ته االعدادية وتخرجه من 
كلية العلوم وليكون استاذا معيدا في نفس الكلية ..

ولكن الذي حدث لذلك االس�تاذ المعيد انه ابعد ليعمل 
في جنوب العراق.. ولكن اصراره جعله ينال التقدير 
هناك وليحص�ل في النهاية  )بعثة دراس�ية( ولينال 

بعدها ش�هادة الدكتوراه من مدينة الضباب لندن من 
خالل اطروحته المسماة:

)االشعة الكونية االفقية على سطح االرض(                                                
ولكن الذي حدث انه حينما عاد ليخدم بعلمه بلده انه 
ابعد ثانية كي يدرس في البصرة.. رغم كونه يستحق 
وبشهادته العلمية في الفيزياء ان يدرس في جامعة 
بغ�داد.. اال ان الجه�ات المعني�ة ق�د عين�ت صاحب 

شهادة تحمل عنوان )الواس�طة والمحسوبية( بدال 
عنه .. وعلى اثر ذلك  التجافي واالجحاف حصل على 
عق�د خ�اص للتدريس ف�ي الس�عودية .. ومن هناك 
ع�اد ثاني�ة الى مدين�ة الضباب وليتواصل  الدراس�ة 

وليحصل على شهادة )البروفسورية( !!.
هكذا كان على ذلك المبدع والعالم العراقي ان ينزوي 
ف�ي غربته .. ولتس�تفيد من علمه مدين�ة الضباب .. 

وليكون عطاؤه العلمي العالمي ثمرة الولئك الغرباء 
الغرباء!!.

تلك هي حكاية بروفسور عراقي استفادة من شهادته 
وعلمه دولة هي ليس�ت بلده .. بل�د الذي اضاعه في 
ظل كل تلك المحس�وبية وعدم تقدير وتقييم العلماء 
العراقيين ويبقى القول: ان تلك الحكاية  ليس�ت هي 

الحكاية الوحيدة في هذا البلد !!.

صّرح�ت الفنان�ة راني�ا يوس�ف أنها تش�عر 
بالس�عادة للنجاح�ات الت�ي حققته�ا أعمالها 
األخيرة مش�يرًة ألنها س�تكتفي خالل شهر 
رمض�ان المقب�ل باإلطالل�ة ف�ي مسلس�ل 
بق�رار  أش�ادت  فيم�ا  النع�ام"،  "أرض 
المنتجي�ن ع�رض أعم�ال درامي�ة خارج 

المنافسة الرمضانية.
القاه�رة: صّرح�ت الفنان�ة رانيا 
يوس�ف أنه�ا س�تكتفي خ�الل 
ش�هر رمضان المقبل باإلطاللة 
في مسلسل "أرض النعام" الذي 
تش�ارك في بطولته م�ع الفنان 
روب�ي مش�يرًة ألنها س�تفضل 
التركي�ز في العم�ل الدرامي من 
أج�ل خروج�ه بأفض�ل صورة، 
المتأخر  التصوي�ر  خاص�ًة وأن 
س�يضعهم تح�ت ضغ�ٍط كبير. 
وأضافت في حديثها ل�"إيالف" 
أن هذا العمل سيش�كل مفاجأة 
للجمه�ور وس�تظهر  بالنس�بة 
م�ن خالل�ه بش�خصيٍة جدي�دة 
الت�ي  األدوار  ع�ن  ومختلف�ة 
قدمته�ا م�ن قب�ل، الفت�ة ألنها 
أدواره�ا  ف�ي  التجدي�د  تتعم�د 

لتكون مفاِجئة للجمهور.
وح�ول الجدل الذي أثاره فيلمها 
المخرج  األخي�ر "ريجاتا" م�ع 
محم�د س�امي، قال�ت أن ه�ذا 
العم�ل كان تجربًة فني�ة رائعة 
بالنس�بة لها، وه�ي تعلمت منه 
كثيراً، مش�يرًة ألنها كانت على 
ثقة بأن الجمهور عندما يشاهد 
الفيلم سيدرك أن كل ما أثير من 
ضجة حول�ه كان في غير محله 

ومجرد إدعاءات ال أس�اس لها من الصحة. وأوضحت أن شخصيات 
هذا الفيلم كاملة واقعية ويمكن مش�اهدتها في نفس الظروف التي 
قدمت بالفيلم، وأنها لم تقدم إثارة فيه ولكنها قدمت دوراً لشخصية 
واقعية حتى في مالبس�ها بالمنزل األمر ال�ذي جاء نتيجة اإلهتمام 

بأدق التفاصيل الخاصة بالفيلم من المخرج محمد سامي.
وأك�دت عل�ى أنها تعرضت لخدع�ة من محمد س�امي خالل تصوير 
مش�هد الضرب ال�ذي تعرضت له، حيث أخبرها قب�ل موافقتها على 
الفيلم بأن المش�هد لن يتم تنفيذه بش�كل حقيق�ي ولكنها فوجئت 
خ�الل التنفيذ بتعرضها للضرب بش�كل حقيقي وبق�وة من زميلها 
عمرو س�عد الفتة ألن المشهد خرج بطريقة واقعية جداً نتيجة هذه 
الخدعة وجعلها تشعر بالسعادة. إال أن الضرب الذي تعرضت له من 
"س�عد" تس�بب لها بألٍم شديد اس�تمر عدة أيام بعد تصوير المشهد 
خاصة أن ظفر يدها قد انكس�ر بس�ببه ما تس�بب له�ا بألٍم حقيقي 
في أنحاء عدة من جس�دها كون "س�عد" ضربه�ا بقطع أثاث كانت 

موجودة في ديكور المنزل الذي ظهر في الفيلم. 
أما عن موقفها من التعاون مع المخرج محمد سامي مجدداً، فأكدت 
"يوس�ف" أنه م�ن المخرجي�ن المميزين عل�ى جميع المس�تويات 
ويهتم بالفنان الذي يتعاون معه بشدة، الفتة ألنها تتمنى أن تتعاون 
معه مجدداً لقدرته عل�ى إخراج أفضل ما لدى الممثل أمام الكاميرا. 
وأش�ارت ألن ردود فعل الجمهور عن الفيلم جاءت إيجابية بالنسبة 
لها ولدورها بش�كٍل ع�ام األمر الذي جعلها تش�عر بس�عادة كبيرة 
خاصة بعد أن نجح الفيلم في تحقيق إيرادات كبيرة بصاالت السينما 

في فترٍة زمنية قصيرة.
وحول أعمالها الدرامية التي ُتعَرض راهناً، قالت أن الصدفة وحدها 
كان�ت وراء تزام�ن ع�رض مسلس�ل "عي�ون القل�ب" و"الصندوق 
األس�ود" في نفس التوقيت رغم اخت�الف مواعيد تصويرهما الفتة 
ألن الفن�ان ال يتعاق�د مع المنتجين على مواعي�د عرض، ولكن على 
تصوير العمل فحسب ويتم ترك موعد العرض وفقا لما يراه المنتج. 
وأضافت أن مسلسل "الصندوق األسود" كان يفترض أن يتم عرضه 
في الس�باق الرمضاني لكنه تأجل ليعرض الفترة الماضية مش�يرًة 
ألن نس�بة مشاهدة العمل جاءت كبيرة للغاية وعوضتها عن خروج 
المسلسل من السباق الرمضاني. وقالت: نسبة المتابعة التي يحظى 
بها المسلسل كبيرة للغاية، ولقد شعرت بالسعادة ألن العمل ُعِرَض 

بتوقيٍت جيد أتاح للجمهور فرصة المتابعة.

رانيا يوسف:
 حممد سامي خدعني

إهلام شاهني معجبة برجياتا وتعتز هبز وسط البلد
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القاه�رة- وصل الفنان الكوميدي أش�رف عبد 
الباقي إل�ى الكويت، بدعوة من مهرجان ليالي 
فبراي�ر، ليق�ّدم مش�روعه المس�رحّي الممّيز 
“تيات�رو مصر”، بمعّية فرقت�ه في أربعة أّيام، 
بواق�ع مس�رحّيتين ف�ي كّل يوم، اعتب�اراً من 

األربعاء.
وفي تصريح خاّص كشف أشرف عن جديده.

وقال عبد الباقي إنه س�بق ل�ه أن قّدم العرض 
الذي سُيش�اهده الجمه�ور الكويتّي في مصر، 
ولكن�ه لم يص�ّور الفتاً إلى أن من س�يأتي إلى 
المس�رحية سيش�اهد عرضين هما: “جريمة 

قبل األكل” و”ايه اللي يزعل في كده”.
وبس�ؤاله عن الجديد في مسلسل السيت كوم 
“راجل وس�ت س�تات”، الذي قّدمه منذ فترة، 
واستمّر لثماني سنوات، قال: “منذ أسبوع، تّم 
االتفاق على تصوير الجزئين التاسع والعاشر، 
على أن يعود الفنان س�امح حسين للمشاركة 
مج�دداً. وس�يعرض المسلس�ل عق�ب ش�هر 

رمضان المقبل”.
وق�ال إّن البع�ض ح�اول اإليق�اع بين�ه وبين 
الفنان القدير محمد صبحي الذي أبدى رأياً في 
“تيات�رو مص�ر”، وأضاف: “هناك من اس�تغّل 
األمر وح�اول إحداث فتنة، ولكنني اس�تمعت 
إل�ى رأي صبح�ي كام�ًا، وه�و فن�ان قدي�ر، 
ورأيه يحت�رم. وبالفعل، طبيعة المس�رحيات 
الت�ي نقّدمها ف�ي “تياترو مص�ر” تختلف عن 

التقليدي”.
وكش�ف عب�د الباق�ي ع�ن أّنه س�يصّور قصة 
حي�اة الفن�ان نجي�ب الريحان�ي في مسلس�ل 
درامّي، من المقرر عرضه خال شهر رمضان 

المقب�ل، الفتاً إل�ى أنه كانت ل�ه تجربة ممّيزة 
مع أعمال السير الذاتية من خال مسلسل “أبو 

ضحكة جنان” للفنان إس�ماعيل ياسين، الذي 
عرض قبل سنوات. وش�ّدد عبد الباقي على أّن 

المسرح لن يحول دون حضوره في التلفزيون 
أو السينما، وأّن األخيرة تحتاج إلى وقفة.

وأّكد أش�رف أال خاف بينه وبي�ن النجم عادل 
إم�ام، وأّن م�ا يتداول�ه البع�ض ه�و مج�ّرد 
ش�ائعات، وأنه على اس�تعداد للمش�اركة في 
أعم�ال الزعي�م الدرامية، إذا ع�رض عليه ذلك، 
الفتاً إلى أّن أبناءه لي�س لديهم أّي ميول فنّية، 
وأّن كاً منه�م ق�د ش�ّق طريقه ف�ي تخّصص 
مختلف، بالرغم من أّنه ال ُيمانع دخولهم الفّن، 

إذا ما امتلك أحدهم الموهبة.
وأبدى الفنان المصري غضبه وحزنه وتضامنه 
مع أهالي الش�هداء المصريين الذين س�قطوا 
في ليبيا منذ أيام، وقال: “اغتالتهم أيدي الغدر 

والخيانة”.
وأعل�ن عب�د الباقي أنه يقف كمتف�رج ومتابع 
لمواق�ع التواص�ل االجتماعي، الفت�اً إلى عدم 
وج�ود أّي صفح�ة خاّص�ة أو رس�مّية له وأّن 
جمي�ع الصفح�ات التي تحمل اس�مه ال عاقة 
له بها، وقال: “س�بق وأن دّش�نت صفحة على 
“فيس�بوك” من أجل مسابقة قّدمتها، وأعلنت 
عن إغ�اق الصفحة بانتهاء المس�ابقة، واآلن 
لي�س ل�دّي أّي حض�ور أو تواج�د ف�ي مواقع 

التواصل”.
وأعرب الفنان المصري عن س�عادته لوجوده 
في الكويت، من أجل مشاركة أهلها االحتفاالت 
الوطنية بالعيد الوطن�ي وعيد التحرير، مؤّكداً 
تقدي�ره للف�ن الكويتي والخليج�ي، حيث ذّكر 
أّنه سبق له أن شارك نجوماً كويتيين، كما في 
أعمال داوود حسين وأنه ال يرفض التواجد في 

أّي عمل خليجي.

أصاله ُتكثِّف دعاية ألبومها اجلديد
 

   القاه�رة: كّثف�ت الفنان�ة الس�ورية أصالة الدعاية أللبومها الجدي�د "60 دقيقة حياة" المق�رر طرحه خال األيام القليل�ة المقبلة بعد تأجياٍت 
متكررة نظراً لحالة الحداد التي أُعلَِنت في الباد العربية مؤخراً. وطالبت جمهورها عبر صفحتها على "فيسبوك" بمتابعة قناتها الرسمية على 
"YouTube" لاس�تماع لأللبوم قبل طرحه في األس�واق، علماً أن عدد المستمعين ألغنية "خانة الذكريات" التي طرحتها من األلبوم قد تجاوز 

عبر "YouTube" حاجز المليون ونصف شخص.
هذا ونش�رت أصالة مؤخراً صورًة لها في جلس�ٍة ودية مع جيرانها حيث اس�تمعوا أللبومها للمرة األولى كاماً، وكتبت بتعليقها على الصورة: 

"لسة إستماع أللبوم  60 دقيقة حياة في منزل جيراني حبايب قلبي"، فيما تخلل جلسة اإلستماع التي حضرها زوجها المخرج طارق العريان 
قطع قالب حلوى يحمل صورتها احتفاالً بقرب خروجه للنور.
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القاهرة- كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سر فشل زيجاتها الثالث، 
موضحة أن هناك اثنين من أزواجها، وهما عاطف سالم وأسامة الباز، كانا 

يريدانها أن تعتزل الفن وتجلس في المنزل.
وأكدت النجمة الكبيرة أنها رفضت تماما الخضوع لرغبتهما في ترك الفن، 
موضحة أنها لم تتخيل قبل ذلك، حياتها بعيدا عن هذا المجال، حيث أنها 

تجد نفسها في التمثيل.
أما عن سبب فشل زيجتها الثالثة التي كانت من المخرج أشرف فهمي، فهو 

كشفها في أحد البرامج اإلذاعية عن زواجها منه، موضحة أنها طلبت من 
المذيع الذي أجرى معها الحوار حذف هذه المعلومة من شريط الحوار وعدم 

إذاعتها، إال أنه رفض وأذاعها، وهو ما أدى إلى نشر خبر زواجهما السري 
وقررا االنفصال بعدها مباشرة.

القاهرة: سجلت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية وطنية جديدة بعنوان "جنودنا 
رجالة" وهي األغنية التي يفترض طرحها اليوم، وتشيد عبرها بدور الجيش المصري 
وتحركه إلنقاذ المصريين في ليبيا خالل األيام الماضية. وتعاونت "عبد الوهاب" في 
هذه األغنية شيرين مع الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى والموزع طليقها 

الموزع محمد مصطفى، علمًا بأنها سُتطَرح عبر شاشات المحطات الفضائية مع 
مجموعة فيديوهات مرتبطة بالقوات المسلحة وتأتي ضمن األعمال المشتركة التي 
يقوم بها تامر حسين وعمرو مصطفى للجيش المصري حيث طرحوا مؤخرًا أغنية 

"مهما تعملوا".
هذا وتعتبر هذه المرة هي األولى التي يتعاون فيها "مصطفى" مع "عبد الوهاب" بعد 
وصلة الهجوم المتبادل بينهما قبل عامين والتي وصلت لحد التجريح، فيما تعتبر 

األغنية أول تعاون لها مع طليقها بعد انفصالهما.

بدأ المطرب عمرو دياب ضم أغنيات ألبومه الجديد المقرر 
أن يطرح منتصف فصل الصيف المقبل، بعدما قرر رسميًا 
تأجيل تصوير مسلسله »الشهرة«، الذي كان من المفترض 

أن يعرض خالل شهر رمضان المقبل.
 عقد عمرو خالل األيام الماضية جلسات عدة مع الشاعر 

تامر حسين والملحنين إسالم زكي وأحمد حسين، 
والموزعين أسامة الهندي وعادل حقي، لوضع الخطوط 

العريضة والرئيسة لشكل األلبوم الجديد.
وقرر عمرو فعليًا ضم أول أغنية الى األلبوم، وهي بعنوان 
»100 إثبات«، والتي تغنى بجزء منها في حفلته األخيرة في 

اإلمارات،

مي نور الرشيف: والدي بخري
القاهرة- بعد حالة من الجدل اختلطت بالش�ائعات حول صحة النجم الكبير نور الش�ريف، وزاد 
منها صمت نور وأس�رته تماماً، وترك بعض الفنانين المقربين منهم ومسؤولي نقابة الممثلين 
يدل�ون بتصريحات يؤكدون فيها تحس�ن حالة نور، خرجت أخيراً مي نور الش�ريف عن صمتها 
لتنه�ي الجدل حول صحة والدها، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على فيس�بوك: “الحمد لله على 
حب الناس لوالدي، اللي يحبه ربنا يحبب فيه خلقه، ش�كراً لكل من س�أل عن أبويا ودعا له، إحنا 
كن�ا في فحص طبي ع�ادي وأرهق من الرحلة الطويلة، إحنا في مص�ر وبالمنزل لقطع األخبار 

المفبركة، شكراً جزياً لظاهرة الحب الجميلة”.

 حكاية بروفسور عراقي يف الغربة  !!
 الي�وم اتناول حكاية احد المبدعين العلماء في فنون 
الفيزي�اء العراقيي�ن وكيف ب�ات )بروفس�ورا( في 

مدينة الضباب لندن.
حي�ث تبدأ حكايته حينما ج�اء اوال على العراق على 
الم�دارس االبتدائي�ة وكانت هديته حينذاك )س�اعة 
يدوية( وفي المتوس�طة جاء اوال ايضا على مدارس 
الع�راق ولينال جائزته والتي كان�ت هذه المرة )قلم 

حبر( ووقتها قال عنه مدير مدرس�ته ان ذلك الطالب 
يستحق تمثاال !!.

وك�ذا كان االمر في دراس�ته االعدادية وتخرجه من 
كلية العلوم وليكون استاذا معيدا في نفس الكلية ..

ولكن الذي حدث لذلك االس�تاذ المعيد انه ابعد ليعمل 
في جنوب العراق.. ولكن اصراره جعله ينال التقدير 
هناك وليحص�ل في النهاية  )بعثة دراس�ية( ولينال 

بعدها ش�هادة الدكتوراه من مدينة الضباب لندن من 
خال اطروحته المسماة:

)االشعة الكونية االفقية على سطح االرض(                                                
ولكن الذي حدث انه حينما عاد ليخدم بعلمه بلده انه 
ابعد ثانية كي يدرس في البصرة.. رغم كونه يستحق 
وبشهادته العلمية في الفيزياء ان يدرس في جامعة 
بغ�داد.. اال ان الجه�ات المعني�ة ق�د عين�ت صاحب 

شهادة تحمل عنوان )الواس�طة والمحسوبية( بدال 
عنه .. وعلى اثر ذلك  التجافي واالجحاف حصل على 
عق�د خ�اص للتدريس ف�ي الس�عودية .. ومن هناك 
ع�اد ثاني�ة الى مدين�ة الضباب وليتواصل  الدراس�ة 

وليحصل على شهادة )البروفسورية( !!.
هكذا كان على ذلك المبدع والعالم العراقي ان ينزوي 
ف�ي غربته .. ولتس�تفيد من علمه مدين�ة الضباب .. 

وليكون عطاؤه العلمي العالمي ثمرة الولئك الغرباء 
الغرباء!!.

تلك هي حكاية بروفسور عراقي استفادة من شهادته 
وعلمه دولة هي ليس�ت بلده .. بل�د الذي اضاعه في 
ظل كل تلك المحس�وبية وعدم تقدير وتقييم العلماء 
العراقيين ويبقى القول: ان تلك الحكاية  ليس�ت هي 

الحكاية الوحيدة في هذا البلد !!.

أرشف عبد الباقي: ال خالف مع حممد صبحي

كارول احلاج تكرر أدوارها
 

بيروت: نال المسلس�ل اللبناني "ياس�مينة" نس�بة مش�اهدة عالية، لكن التسلس�ل 
المنطق�ي لألح�داث غاب عن س�يناريو وإخ�راج المسلس�ل رغم عمقه ورس�ائله 
اإلجتماعي�ة في الكثير من المش�اهد، وذلك ألن بعض المواق�ف لم تكن مقنعة وال 
تش�به التفاعل الطبيعي للبش�ر بغضبهم وحقدهم وتس�امحهم، فبدت القصة في 

بعض مفاصلها مفككة لبعدها عن الواقعية.
لقد نجح الكاتب في اللعب على وتر العاطفة الش�رقية وحنين المش�اهد لزمن 

األصالة والتراث الشعبي وبيوت الصخر وتقاليد بدايات القرن الماضي التي 
لطالم�ا تغنى بها اللبناني�ون من جيٍل إلى جيل. وأعادنا مع "ياس�مينة" 

إل�ى براءة الش�ابات ف�ي ذاك الزمن األق�رب للنظاف�ة والطيبة. وعدنا 
معها لصوت الحق الصارخ والمناضل في سبيل المحبة والصدق أما 

الفنان باس�م مغنية بدور "نادر" فقد عرف دوره- رغم حرفيته- 
بع�ض األداء غي�ر المقنع، فكأنه غ�اب عن تمي�زه وأخفق في 

إقناعنا بشخصيته طيلة فترة فقدان ذاكرته. ثم إن سلمنا جدالً أن "ياسمينة" تملك 
كل هذه الطاقة للتسماح والمثالية، فهل يعقل أن تمّر كل أفعال "كريمة" مرور الكرام ودون حساب بحجة 

أنه�ا تصرفت ب�"غريزة األموم�ة"؟! وماذا عن "الطبيب والخادمة وس�امر"؟! أل�م يبقيهم الكاتب على 
الهامش؟!

فاروق الفيشاوي يبدأ تصوير 
بعد البداية

 

الفيش�اوي تصوير مش�اهده في مسلس�ل "بعد البداية" ب�دأ ف�اروق 
اح�د فن�ادق القاهرة.ويعقد مخرج المسلس�ل أحمد ف�ي 

خالد موس�ي اجتماعات يومية مع مخرج االكشن 
الجن�وب افريق�ي لاتفاق علي مش�اهد االكش�ن 
التي س�يبدأ تصويرها االسبوع القادم في شوارع 
القاهرة، والمنتظر ان تكون االولي من نوعها في 
بطول�ة طارق لطفي ودرة وخالد س�ليم مجال الدراما التلفزيونية.مسلس�ل "بعد البداية" 

وروجين�ا ومحمد ش�اهين ومحمود الجن�دي، ومن تأليف عمرو س�مير عاطف، وخراج 
احم�د خالد موس�ي، وانتاج مجموعة فنون مصر لمحمد محم�ود عبد العزيز وريمون 

مقار.

جنات حتيي حفل افتتاح مهرجان املركز الكاثوليكي 
ُتحيي الفنان�ة المغربية جنات حفل 
افتت�اح الدورة رقم 63 من مهرجان 
للس�ينما  الكاثوليك�ي  المرك�ز 
والمق�رر افتتاح�ه مس�اء الجمعة 
المقبل�ة، فيم�ا يه�دي المهرج�ان 
دورته لروح سيدة الشاشة العربية 

الفنانة القديرة فاتن حمامة.
القاه�رة: ُتحيي الفنان�ة المغربية 
افتت�اح  حف�ل  جن�ات  الش�ابة 
م�ن   63 رق�م  ال�دورة  فاعلي�ات 
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما 
والمق�رر افتتاح�ه مس�اء الجمع�ه 
المقبل�ة، علماً أنه ُيعتب�ر أحد أعرق 

وأق�دم المهرجانات الس�ينمائية في الش�رق 
األوس�ط.ويهدي المهرجان دورت�ه الجديدة 
لس�يدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، 
فيم�ا يتنافس على جوائ�ز المهرجان 5 أفام 
عرض�ت العام الماضي هي "صنع في مصر"، 
"فت�اة  للنه�ار"،  "الخ�روح  مؤاخ�ذه"،  "ال 
المق�رر  وم�ن  و"ديكور".ه�ذا  المصن�ع"، 
أن ًيك�رِّم المهرج�ان الفنانة نبيل�ة عبيد عن 
مشوارها السينمائي والفنانة صفية العمري 
ع�ن مجمل أعمالها الفني�ة، باإلضافة لتكريم 
الفنان ع�ادل إم�ام والفنانة ليل�ى علوي عن 
أعمالهم�ا الدرامي�ة الت�ي ُعرَضت ف�ي العام 

الماضي.



صان�ع الظ�ام بعد غي�اب طويل يعود لن�ا الكاتب الش�اب د . تام�ر ابراهيم 
بروايت�ه الجديدة )صان�ع الظام( تدور اح�داث الرواية حول يوس�ف خليل 
الصحف�ى بمجلة )المجلة( والذى يعانى من س�وء ح�ظ مازم له منذ مولده 
هو السبب فى كل ما سيحدث له فى رائعة د . تامر .. تبدأ احداث الرواية حين 
يطل�ب منه رئيس التحرير ح�وارا صحفيا مع الدكتور مجدى مدرس التاريخ 
والمته�م بقتل ابنه والمعترف بذلك أيضا وان لم يتكلم منذ القاء القبض عليه 
.. لنفاجئ بمحاولة انتحار دكتور مجدى .. امام عينى يوس�ف بعد ان يخبره 

بانه حاول قتل ابنه بتحطيم رأسه بالمطرقة ولكنه لم يمت
ثم يخبره بأن عليه العثور عليه وقتله !!!!

لتبدأ بعدها حياة يوسف فى التحول لكابوس طويل
يحاول يوس�ف العثور على طرف خي�ط من المقدم عصام حول الجريمة فا 
يزي�ده م�ا حصل عليه م�ن معلومات اال حي�رة وعجز فما أخب�ره به المقدم 
عصام بل وريه لبطلنا بعينه هو رأس ابن دكتور مجدى منغرس�ا فى الجدار 
ولم يس�تطع رجال المعمل الجنائى اخراجه مم�ا جعلهم يفصلوا الراس عن 

الجسم كى يتمكنوا من دفنه !!!!!
ه�ذا ليس كل ش�ئ . فبتتبع يوس�ف لحاياة الدكتور مجدى نكتش�ف معه ان 

ابنه القتيل ليس ابنه وانما قام بالس�فر الى روس�يا وقام بتبنيه والعودة به 
الى مصر وقام بتربيته مع زوجته الباحثة فى اللغات القديمة .. واس�تكماال 
لمسلس�ل المفاجآت يلتقى بطلنا يوسف بسوسن ابنة الدكتور مجدى علميا 
والتى اخبرته برسالة الدكتور مجدى قبل محاولته االنتحار بين يدى يوسف 

وهى ان عليه العثور على ابنه وقتله !!!!!
ومن هنا فعليا تبدأ معاناة يوسف فنكتشف معه ان ما عثر عليه دكتور مجدى 
ه�و أن الفت�رة المظلمة ف�ى تاريخ كل العصور ليس�ت من قبي�ل المصادفة 
وانما هناك )ش�ئ ما( هو المتسبب فى كل ذلك ليقم دكتور مجدى بمساعدة 
زوجته بتحضير ذلك الشئ واعادته الى زمننا وان لم يتمكن من القضاء عليه 
م�رة اخرى واآلن وبعد ان عرف بطلنا يوس�ف بكل ذلك ب�ل وبعد ان قام ذلك 
الش�ئ بزيارته - بعد أن قام بقتل دكتور مجدى بطريقة بش�عة - يخبره بانه 
سيعرف كل شئ عنه وفى المقابل سيقم بأخذ جزء من جسد يوسف  لندخل 
م�ع د .تامر عوال�م )صانع الظام( والتى برع فى جعلنا نلهث وراء يوس�ف 

فيها ومحاولة اكتشاف الحقيقة معه
ام�ر آخ�ر ان كنت ممن ال يتمتع�ون بفضيلة الصب�ر فا تقتن�ى الرواية قبل 
مع�رض القاهرة الدولى للكتاب الق�ادم والذى من المنتظر فيه صدور الجزء 

الثانى من الرواية تحت اسم الليلة الثالثة والعشرون

 ر�شيد �أركيلة

يض�م هذا الكتاب حكاية مهاجرة إيطالية في إنكلترا في 
عم�ل روائي يختلف ع�ن غيره من النص�وص التي روت 
وقائع م�ن الح�رب العالمي�ة الثانية مؤلفها الفرنس�ي 
ج�ون- بيي�ر أورب�ان )والناش�ر "ميرك�ور دو فرانس" 

باريس.
"ل�دى العودة م�ن روما، حي�ن لمحت طيف أوغوس�تو 
بالبه�و الواس�ع لمحطة القط�ار "فيكتوري�ا" وقد جاء 
الس�تقبالي، خجل�ت من نفس�ي. لقد أعادن�ا القطار، ال 
يس�عني قول ذل�ك إال هك�ذا، بالمعنى الحقيق�ي. لم نعد 
نح�ن الذين كان�وا ينق�ادون، الذين كان�وا ينطلقون إلى 
األمام كما كان الحال عند الذهاب، الش�عر تحمله الريح، 
قاماتن�ا تتدل�ى عبر الناف�ذة، الغبار يلط�م وجهي. حين 
ع�دت، كأني عدت من أرض جن�ة عدن.كان القطار يعود 
بن�ا. كأننا أجس�ام ُتجتث م�ن األرض الموهوب�ة. كانوا 
يعيدونن�ا إل�ى األرض حيث كنا نعيش في الس�ابق. لكن 
ماذا كانت الحياة؟ وأي�ن كانت؟ لندن، 1930: فيرا كانت 
تعيش في "إيطاليا الصغيرة" )Little Italy( مع والديها 
آدا و"، مهاجران إيطاليان. بش�كل سريع، ستنقاد الفتاة 
الشابة لانضمام إلى منظمة مناصرة ل� "موسوليني".

إنها تظن بس�ذاجة أن األيديولوجيا الفاشية سوف تبني 
هويته�ا. لكن بقدوم الحرب س�وف تتب�دد كل أمنياتها. 
ممزقة بين لغتها األم وبين لغة بلدها بالتبني، ستستسلم 
"في�را" النحراف�ات أخرى. ثم س�تؤمن ف�ي النهاية أنه 
ح�ان الوق�ت لبناء قص�ة حياته�ا والتاري�خ. تصبو ألن 
تجد حقيقتها، هي التي اس�مها )فيرا( يعني "حقيقة"، 
وتنقلها إلى اآلخرين...". مأهولة بشخصيات موصوفة 
بالحبر األس�ود، هذه الرواية المربكة تحدثنا عن الهوية 

والجذور، وعن األمل، الذي يخيب أحيانا، بتجاوزهم.

نحو الفاشية
تصدر ه�ذه الرواية ف�ي طبعتها الرابع�ة، وهي من بين 
اإلصدارات الغزي�رة التي كتبت عن فترة الحرب العالمية 
الثاني�ة. لكنه واهم من يظن أن م�ا كتب عن هذه الفترة 
العصيبة والمظلمة من التاريخ هو كل شيء، والدليل هو 
هذه الرواية التي تعرض نسخة مختلفة وأصيلة. أكثر من 

ذلك، فالتاريخ هنا تخدمه كتابة سلس�ة وشاعرية تنجح 
في حبس أنفاس القارئ و إثارة مش�اعره وأحاسيس�ه 
حتى آخ�ر الصفح�ات. موضوعات الهوي�ة والجذور تم 
التعام�ل معها، هنا، بش�كل راق ورقيق، أما الش�خصية 

الرئيسية فهي جد معقدة، شأنها شأن التاريخ.
س�يجد المولع�ون بالتاري�خ أنفس�هم مأخوذي�ن تماما 
وه�م يّطلعون على الحقائق وس�ط عال�م من الغموض 

والدسائس
"في�را"، المهاجرة اإليطالية الت�ي قادتها األقدار صحبة 
والديه�ا للعيش في إنكلترا، تبح�ث عن موقع لها في بلد 
المهجر، لكن القرارات التي تتخذها والسبل التي تسلكها 
لتبل�غ مبتغاها ليس�ت حكيم�ة وتنأى بها ع�ن الطريق 
الصحيح. االغتراب والعيش بعي�دا عن الجذور يؤججان 
مرارة اإلحساس بالعزلة. شخصية ممزقة هشة، عرضة 
لكل االنفاتات، ومن الس�هولة أن تصبح طريدة لجهات 
منظم�ة تس�تغل رعون�ة الش�باب وتعم�د إلى أس�اليب 
ملتوية وموهمة لخدمة أيديولوجيا معينة. تعّطشها إلى 
الش�عور باالنتماء س�يجرفها نحو منظمة فاشية تسير 
عكس التيار العام للمجتمع وبلد المس�تقبل. خطوة غير 
محس�وبة، مغامرة محفوفة بالمخاطر وتهور س�اذج. 

س�تتلقى في البداية تربية من لدن الراهبات بالكنيس�ة، 
ثم ش�يئا فشيئا ستتيه وس�ط الفاشية وهي ال تشعر أن 

الخطوات التي تقدم عليها وخيمة العواقب.
تعانق منظمة فاشية وقد تملكتها حماسة وشغف إلبراز 
الوضعي�ة االعتبارية لعظم�ة بلدها األصل�ي. لكن حين 
تش�ب الحرب تتب�دد كل الُمثل وتتناثر ش�ظاياها. تحّول 
االتج�اه، فتش�تغل ف�ي حانة حي�ث تص�ادف العديد من 
الفرنس�يين، وتنأى مس�افات عن أصولها. تتساءل عما 
إذا كان تعل�م لغة أخرى، ه�و انغماس في هوية جديدة؟ 
مس�ألة اللغة والهوية تمت إثارتها بشكل جيد على مدار 

الصفحات واألحداث.
توث�ق الرواية أيضا ألحداث تاريخية لم تدرجها المناهج 
ول�م يس�رد تفاصيله�ا أي كت�اب آخ�ر. الوص�ف دقيق 
والش�خصيات ج�د ُمَوطن�ة، وتحدون�ا رغبة ب�أن نضم 
"فيرا" تحت جناحنا ونفس�ر لها أن السلوك الذي تنهجه 
لي�س محمودا والمس�الك التي اختارتها ليس�ت صائبة، 
إنها تتعرض لاستغال وس�لب اإلرادة، وهي بالتالي لن 

تنال ثأرها االجتماعي الذي عقدت عليه كل آمالها.
ثاث شخصيات

الش�خصيات الثاث�ة: في�را، والدتها وابنها س�يختارون 

مس�ارات مختلفة: في�را ب�دأت تتعلم لغة جدي�دة، ربما 
لتتجن�ب االختي�ار بين لغته�ا األم ولغة البل�د المضيف. 
بالمقاب�ل، والدتها ال تتكل�م إال باللغة التي ولدت بها، أما 
االب�ن فينض�ج في صم�ت. خاصية أخرى تمي�ز الرواية 
وه�ي الدق�ة، الجمالي�ة والس�مو ف�ي اختي�ار األلفاظ 
والكلمات مما يجعل النص يتضوع أدبا وحش�مة، يسرد 
كل التفاصيل المش�ينة دون أن يخدش الحياء أو يتجاوز 

األخاقيات.
"ألقي القبض على أوغوس�تو يوم الخمي�س 13 يونيو. 
كان�ت آدا تق�ول إن التاريخ أخطأ في الي�وم وأن 13 كان 
ينبغ�ي أن يك�ون ي�وم جمع�ة، أو أن الخمي�س م�ا كان 
ينبغ�ي أن يكون 13 ألن الفواج�ع ال تقع إال أيام الجمعة 
13. الفواج�ع الحقيقي�ة. هذا وح�ده كان يكفي ليجعل 
تشرش�ل يخمن أن شيئا ما ليس على ما يرام منذ البداية 
وأن الحكاية س�تنتهي بمأساة. لكن وينستون، الذي ولد 
واقفا، بشفاه س�ميكة، في قصر بلينهايم، ما كان ليأبه 
بالخراف�ات. فقط أولئك الذين ولدوا مس�تلقين واللواتي 
وضعن في تلك الوضعية هم الذين يبحثون عن العامات 

في المكان حيث ال توجد.
هل كان تشرشل يتحدث اإليطالية؟ هل كان يعرف كلمة 
واحدة من تلك اللغة؟ أكان سيصدر أمره لو فعل ذلك بلغة 
أوغوس�تو؟ هل بإمكاننا أن نجرؤ، حي�ن نكون قد بذلنا 
المجهود لترجمة أفكارنا إلى كلمات اآلخر، بالحكم عليه 

بالمنفى، وإرساله إلى الموت".
قد يجد مرهفو اإلحس�اس الكثي�ر من المتاعب للوصول 
إل�ى آخر ه�ذه الرواي�ة األولى الت�ي كتبها ج�ون- بيير 
أورب�ان. قصة هذه الم�رأة التي ضلت طريقه�ا إلى أجل 
غير مس�مى تكتسي طابعا قاس�يا وحزينا قد يؤدي إلى 
الش�عور بالي�أس. فقد كتبت إحدى الش�ابات الش�غوفة 
بالموس�يقى والفنون الجميل�ة: "إذا كان المؤلف، الذي 
ول�د من أبوين من جنس�يات مختلفة، يري�د أن ينقل لنا 

امتعاضه وعدم ارتياحه، فقد نجح في ذلك!".
ول�د ج�ون- بيي�ر أوربان ببلجي�كا م�ن أب بلجيكي وأم 
إيطالي�ة. درس الفلس�فة، والمس�رح والصحاف�ة، ه�و 
اآلن مس�تقر بباريس ويعيش في تنق�ل دائم بينها وبين 
بروكس�يل. إنه كاتب نصوص مس�رحية يت�م إخراجها 
بانتظام، وهو أيضا كاتب للش�باب. بعد مجموعتين من 

القصص القصيرة، "فيرا" هي أول رواية له.

رواية مربكة عن اهلوية واجلذور واألمل اخلائب

صانع الظالم

ثقافية10
www.almustakbalpaper.net

   العدد )912(  الثالثاء 24  شباط  2015

صورتنا يف الذاكرة األنجلوساكسونية
     خريي من�شور

تك�رار حادثة م�ا على نحو يحوله�ا إلى ظاهرة 
ام�ر يج�ب ان ال ينحص�ر الس�جال في�ه ح�ول 
الحادثة ذاتها او ما يش�بهها، فلكي تفهم تكرار 
جرائ�م القتل ف�ي امريكا ومنها م�ا هي مجاني 
وعبث�ي او م�ا يت�م اس�تجابة لدواف�ع غامضة 
علينا بدءا ان نس�تقرىء منهجيا ما اس�تقر في 
الذاكرة والاوعي ل�دى االمريكيين، فماذا قرأوا 
عّنا ؟ لقد تولى االستش�راق الكولونيالي تقديم 
صورتنا الش�ائهة سواء في ابحاث او روايات او 
تقاري�ر، فالعربي هو الخائ�ن والكاذب ودماغه 
قاص�ر، وهذا ما قصد اليه طومس�ون الذي كان 
قريبا من فان دايك مؤس�س الجامعة االمريكية 
في بيروت، فقد رأى طومس�ون س�يدة تقش�ر 
ثم�رة صبار وال تنّقب البذور ف�ي داخلها، فقال 
هذا هو الدماع العربي، اذا نّقبت منه البذور فهو 

مجرد هام، انه ينتمي إلى ما قبل المنطق .
ويقول هنري لودج : لق�د جعل الله االمريكيين 
جديري�ن بالحكم كي نتمكن من ادارة الش�عوب 
البربري�ة والهرم�ة وق�د اخت�ار الل�ه الش�عب 
االمريكي ليقود العال�م نحو تجديد ذاته، ويذكر 
ادوارد سعيد ان جامعة برنستون كانت قد اعّدت 
زيا خاصا للطلبة بمناس�بة التخ�رج عام 1967 
وكان المق�رر ان يك�ون الحفل عربي�ا ثم صدر 
بعد الخامس من حزيران امر يقضي بأن يس�ير 

الخريجون في موكب وهم رافعون ايديهم فوق 
رؤوسهم تعبيرا عن الهزيمة .

ويق�ول ديكن�ز وهو مستش�رق ولي�س ديكنز 
البريطان�ي ان االدب العرب�ي كل�ه ال  الروائ�ي 
يس�تحق ان ُيترجم منه شيء، ويقول مستشرق 
آخر : ان العرب اساس�ا قتل�ة والعنف والخديعة 

محموالن في الموروثات العربية .
* * *

م�رة  ألول  س�عيد  ادوارد  كت�اب  ق�رأت  حي�ن 

احسس�ت على الفور ان الكتاب الذي نال شهرة 
كونية واس�عة، لن ُيقرأ كما يستحق في عالمنا 
العربي، وس�وف تتواله الثقافة الش�فوية التي 
تختزله إلى بضع مقوالت، وحين التقيت الراحل 
س�عيد ف�ي الجامع�ة االمريكية بالقاه�رة قبل 
فت�رة من رحيله قلت له ان م�ن لم يقرأ ما كتبه 
عمر فاخوري عام 1922 بعنوان آراء غربية في 
مس�ائل ش�رقية لن يقرأوك ايضا باس�تثناءات 
قليلة ألغراض اكاديمي�ة، وقلت له انني حصلت 

على نسخة من كتاب فاخوري تباع على رصيف 
ف�ي بيروت قبل اعوام قليلة، فأدهش�ه ان هناك 
نس�خة من الطبعة االولى لكتاب صدر قبل أكثر 
من ثمانين عاما، اقول ذلك ال على سبيل الذكريات 
الش�جية ب�ل ألن العرب لو ق�رأوا كتاب س�عيد 
فع�ا لما ادهش�هم اي فعل يصدر ع�ن الواليات 
المتح�دة، فم�ن يع�رف ان هن�ري كل�ود كت�ب 
بالح�رف الواح�د : من المفيد بالنس�بة المريكا 
اقرار سياس�ة تدخل فّعال حتى نؤمن لبضائعنا 
فرص استثمار رابحة . وهذا التدخل ذو المدخل 
التج�اري س�رعان م�ا افضى إلى ع�دة تدخات 
الس�قاط دول واس�تبدال ُنُظم، حتى تلك النظم 
الت�ي رعته�ا امري�كا وكانت تدخله�ا إلى غرفة 
االنعاش وتمدها بالجلوك�وز اذا اصابتها انيميا 
سياس�ية كما ح�دث لبينوش�يهات ف�ي امريكا 
الاتينية وش�اهات في اسيا ، واستراتيجية قلب 
ظهر المجن للتابع الذي يس�مى من باب النفاق 
السياس�ي ش�ريكا برهنت عل�ى ان البراغماتية 
ليس�ت فقط صناع�ة امريكية، بل هي فلس�فة 
برغمان�وس الذي ي�رى ان ال قيمة ألية فكرة اال 

اذا كانت ذات تجليات واقعية قابلة لاستثمار .
ما أود قوله باختصار هو ان من قرأ االستشراق 
االمريكي الوريث لاستشراق االنجلوساكسوني 
برمت�ه ف�ي الحقب�ة االس�تعمارية علي�ه ان ال 
يندهش من ترس�ب ادبيات هذا االستش�راق في 
الذاكرة والاوع�ي االمريكيين، ومن يجرؤ على 
استخدام الساح لقتل ثاثة من العرب المسلمين 

دفعة واحدة لديه صورة ش�ائهة وكاريكاتورية 
للعرب�ي، وكما يقول عم�ر فاخوري الذي القيت 
مخطوطات�ه في بئ�ر ماء في زم�ن التتريك بإن 
صورة العربي ف�ي المخيلة االمريكية من خال 
االستش�راق ال عاقة له�ا بالواقع وهي صناعة 
روائية من طراز اعمال وولتر سكوت واالسكند 
ر توم�اس فالعرب�ي كما رآه دي ب�ور في كتابه 
تاري�خ الفلس�فة االس�امية هو اب�ن الصحراء 
الت�ي كان�ت منذ الق�دم وحتى اليوم م�كان حّل 
وترح�ال تتنقل فيه قبائل بدوي�ة، وكان العربي 
هو االس�تثناء البش�ري الوحيد الذي حكم عليه 
بان يبق�ى كائنا غير زماني م�ا دامت الصحراء 
من�ذ القدم حت�ى االن ه�ي مرجعيت�ه الثقافية 
والجغرافي�ة ويعيش فيها فوضى ما قبل الدولة 
. ان م�ا ترس�ب ف�ي الاوع�ي االمريك�ي م�ن 
محاصيل ذلك االستش�راق تسلل اليه من مناهج 
دراس�ية ورواي�ات وقصائد من ط�راز ما كتبه 
رودي�ارد كبلنغ الذي ق�ال بأن الش�رق والغرب 
مستقيمان متوازيان ال يلتقيان ! وال نظن ان ما 
قاله الرئيس روزفلت قد حذف من كتاب التاريخ 
بأمري�كا، عندما أعلن في خطاب ش�هير ان قدر 
ب�اده أمركة العال�م، واضاف بأن م�ن حق أمة 
متمدنة كامريكا ان تمارس دور الش�رطي رغم 
تقّيدها بمبادىء مونرو اذا رأت ان هناك دولة لم 
تس�تطع الوفاء بالتزاماته�ا او تراخت او فقدت 
لياقتها، وما فعله بوش االب واالبن ليس س�وى 

تلبية لهذه الوصايا .

* * *
أث�ار انتباه�ي عندما كن�ت بصدد تألي�ف كتابي 
بعن�وان » االستش�راق والوع�ي الس�الب » ان 
واح�دا من اه�م مرجعي�ات االستش�راق باللغة 
العربي�ة هو موس�وعة االستش�راق للراحل د . 
عب�د الرحمن ب�دوي قّدم في موس�وعته مئتين 
وس�بعة مستش�رقين م�ن مختلف اللغ�ات ولم 
يقدم من االستشراق االمريكي سوى مستشرق 
واحد هو ماكدونالد ال�ذي كان بريطاني المولد 
والنش�أة وانتهى إلى تأليف ابحاث حول عبقرية 
اللغ�ة الِعْبِري�ة والتفوق اليهودي، واليه ُتنس�ب 
تل�ك الخراف�ة العرقية التي تتلخ�ص في فوارق 

جوهرية بين العقل الشرقي والعقل الغربي .
واذا كان الراحل ادوارد س�عيد قد ذكر في كتابه 
ان هن�اك مئ�ات م�ن مراك�ز البح�ث االمريكية 
متخصصة في شؤون الشرق االوسط وشجون 
الع�رب بالتحدي�د، فيم�ا ال يوج�د ف�ي عالمن�ا 
العرب�ي واحد بالمئة من ذلك العدد، فقد س�بقه 
نجي�ب عقيقي بزمن طوي�ل حين ذكر في كتاب 
ع�ن المستش�رقين ان هناك تس�ع جامعات في 
امري�كا تعد طاّبه�ا لنيل الدكت�وراه في اللغات 
الشرقيةعدا المدارس اليهودية والمسيحية التي 

ُتعنى باللغات الشرقية .
أنق�ول بعد ذل�ك ان جهلنا بصورتن�ا لدى االخر 
ه�و ما يدهش�نا حين نراه يس�تخف بن�ا قوميا 
ووجودي�ا ؟ وان معرف�ة الس�بب ل�و تحقق�ت 

بالفعل البطلت كل هذا العجب!!!

فاجأين املطر
 

 ص�در عن “دار األي�ام” بمملكة البحرين ديوان جديد للش�اعرة األردنية 
س�هير داوود، بعنوان “فاجأني المطر”، والدي�وان يقع في 74 صفحة 

من القطع المتوسط
وقالت الش�اعرة س�هير داوود، في تصريح لها، إن الديوان الجديد هو 
الرابع لها، وأنه صدر لها من قبل “أال تعال” عن دار س�نابل بالقاهرة، 
وديوان “فوق الماء وحدك” عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ببي�روت، وديوان بعن�وان “وحدك”، وصدر لي أيض�ا ديوان “نعم أنا 

آخر امرأة”.
وأضاف�ت داوود، أن ديوان�ي هذا يضم مجموعة من القصائ�د القصيرة القريبة من 

الهايكو”، وتابعت قائلة: “القصائد عندي مثل الضوء تحوي كل شيء وتنفذ إلى كل شيء”.

املحو 
عن دار “راية للنش�ر ف�ي حيفا”، ص�درت المجموعة القصصي�ة الجديدة للقاص 
والروائي الفلس�طيني رياض بي�دس بعنوان “المحو”. تق�ع المجموعة في 220 

صفحة، وهي تصدر بدعم من مجلس الثقافة والفنون التابع لمؤسسة البايس.
مجموع�ة “المح�و” تض�م 18 قّص�ة جدي�دة، تحتف�ي بالغرائب�ي والفانتازي، 
وبالهواجس والهلوسات الداخلية العميقة لشخوص القصص، التي تتكئ أحيانا 
على الواقع لتعيد تخّيله بطريقة أكثر تحررا وخّفة. وهي س�مات مّيزت أعمال 

بيدس منذ البداية وشّكلت بعض قسمات مشروعه األدبي المتواصل.
تجدر اإلشارة أن أعمال بيدس األدبية القت حفاوة نقدية الفتة في العالم العربي 

أيض�ا، وعبر بعض أهم أس�مائه األدبي�ة، مثل الطيب صالح وصنع الله إبراهي�م وغيرهما.فقد رأى 
األديب السوداني الشهير، في تظهيره ألحد كتب بيدس أن هذا األخير “كاتب حاذق متمّكن من أدوات فّنه القصصي، 
يلفت النظر أس�لوبه الناضج وتنّوع وس�ائله في الس�رد، وهو يكتب بلغة عربية ناصع�ة ومكّثفة تنطوي على قدر 

كبير من الشاعرية”.

�شنابل �وهام
 جو�د �ل�شالل

انا الخائف

من ذلك الممر الطويل

ينتهي حيث يبدا

تهتز في فمي

كل االزقة

تلك االشجار البعيدة

مثل المياه القريبة

الشيء ..

سوى رماد

بقايا نار تطحنها

وعشق خفي

سري

تراتيل مكررة

حملها لي جدي بصرة

تزداد اناقة

ويسيل منها .. دم قديم

ساخن جدا

..

كل الخطوات حائرة

الدروب محض ضيق

وهواء يرقص حيث شاء

وسنابل بلونين

احدهما ازرق

واالخر ما تشاء

والدفوف عندما تخرس

يحل الباء

ال شي جديد

..

ليس تمردا على حفلة

هو مجرد خواء

.

خلف الضوء

اباريق .. اسرة

وبدالت من حرير

وكؤوس ثمالة ..

وطريق غريب

رماله تفقس العناكب

بود

ليس هناك من ماذ

اعشق 

قصيدة الحيرة
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رفقا بجيوب املرضى..
 عادل الزيادي

بالرغم من أمنياتي الصادقة لكل العراقيين بالعيش 
الهان�ئ المكل�ل بالصح�ة والعافي�ة الدائم�ة الذي 
ال يك�دره الول�وج ف�ي باح�ة األطب�اء كمرضى او 
متمارضي�ن، لكنها تبقى أمني�ات بعيدة عن الواقع 
الذي نعيش�ه في ظل كفاءات األسلحة الكيمياوية 
والجرثومية وتأثيراتها الال إنس�انية على اجس�اد 
ابناء البلد نتيجة لحربين طاحنتين ماضيتين, وعلى 
العموم ليس بهذا مغزى حديثي هنا، بل الحديث عن 
جهاز الس�ونار الموقر اذ يعد احد الوس�ائل الطبية 
المس�تخدمة للكش�ف عن االمراض التي تس�ببها 
االس�لحة الملوث�ة، اال انه تحول ايضا الى وس�يلة 
مضافة الفراغ جيوب الفقراء وابتزازهم  بشكل ال 

خيار لهم للحياد عنه.
قب�ل فت�رة ذه�ب صاحب�ي ال�ى عي�ادة الفح�ص 
االختص�اص  طبي�ب  نصح�ه  بعدم�ا  بالس�ونار 
بالذه�اب اليها لغرض تش�خيص حالت�ه المرضية 
بدقة اكثر، وعندما وصل للعيادة دفع مبلغ خمسة 
عشر الف دينار اجرة الكشف ثم تسلم بعدها كارت 
الدخول وقد كان تسلسله 63، فانتظر مرغما دوره 
ولس�اعات طويلة حتى اس�دل الغروب على نهاره، 
بعده�ا دخ�ل غرفة الفحص فلم يس�تغرق س�وى 
دقائق معدودة واس�تلم النتيجة اثرها وقد عاد بها 

الى طبيبه االول.
في ذل�ك اليوم تج�اوز ع�دد المرض�ى المنتظرين 
مريض�ا  الس�بعين  بالس�ونار  الفح�ص  بعي�ادة 
وبحس�اب رياضي بس�يط نج�د ان حصيل�ة اليوم 
لجه�از الس�ونار كانت أكثر م�ن 900 ال�ف دينار، 
وربم�ا تبلغ الحصيلة مليون دين�ار في ايام الجمع 
والعط�ل حي�ن ي�زداد ع�دد المرضى. في�ا ترى اي 
تج�ارة تلك الت�ي تدر عل�ى ممتهنيها ه�ذا الرصيد 
من المال )اللهم اال م�ن جلس تحت قبة الب......ن 
(. ولنس�أل هل الرس�الة االنس�انية لمهن�ة الطب 
تصل ال�ى درجة ابت�زاز وتنظيف جي�وب الفقراء، 
وبخاص�ة اذا علمنا ان ثمن جهاز الس�ونار يتراوح 
من 8-3 آالف دوالر بمعنى ان الجهاز سيسدد ثمنه 
في االس�بوع االول فقط،  بعدما ح�دد االطباء من 
اس�تخدامه في عياداتهم لك�ي ال يكون الفحص به 
مجانا ولتوفير فرص�ة ذهبية لالختصاصيين على 
السونار ان يمارسوا ابتزازهم بشكل مفرط ودون 
منافس.ندعو نقابة األطباء الى التحرك العاجل ازاء 
ما يحدث من ابتزاز واضح من قبل اطباء الس�ونار 
واتخ�اذ اجراءات تكفل للمواط�ن العالج والتداوي 
قبل ان يمد كفيه للتسول حتى يسدد مبالغ الكشف 
والفح�ص والتحلي�ل والس�ونار واخره�ا اثم�ان 

الدواء.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

انتباه رجاء

اإلعاشة بني املايض واحلارض
 

فؤاد حسون  
نس�تذكرها ف�ي س�نوات خلت وص�ارت ذك�رى مرحلة 
االعاش�ة التي حمل زمنها تفتيش سير المخابز واالفران 
والت�ي كان�ت ت�دار باحس�ن االح�وال، وكان موظفوها 
� اع�رف احده�م � يس�تقل دراجته الهوائي�ة ويدور بها 
عل�ى المخابز واالف�ران ، حيث يقوم بوزن � الش�نكلة � 
ليتأكد من وزن حجمها وحس�ب المواصف�ات المعمول 
به�ا كتعليم�ات وتوجيه�ات، ومحاس�بة المقصرين ان 
اقتضى االمر بذلك، ويحسبون اصحاب المخابز واالفران 
الف حس�اب.. كما كان التزام االفران بالتس�عيرة الثابتة 
للصمونة او الرغيف وعددها ثابت.. ومن الناحية االخرى 
تق�وم الصحة بحم�الت تفتيش�ية حول نظاف�ة المخبز 
والتزام�ه بالش�روط الصحي�ة من ناحية صب�غ جدرانه 
بالوان البوية الدهنية واس�تعمال السيراميك االبيض من 
ارضية المخبز الى حوالي المترين، وتقوم الصحة بالزام 
صاحب الفرن وعماله بمراجعة المستشفيات الخذ اشعة 

الصدر خوفا من اصابة احد العمال بمرض التدرن..
ام�ا في وقتنا الحالي، فنجد االمر في خبر كان.. اصحاب 
االفران يش�كلون من عدم دعمهم بالطحين.. وهذا االمر 
جعل لهم الحجة بتالعبهم باالسعار وتقليل العدد، ووصل 
االمر اختالف اعدادها بين االفران والمخابز، فنرى غياب 
او تباعد زيارات الفرق الصحية عنهم،  او مراجعة العمال 
للفح�ص الدوري، فنرج�وا اعادة االف�ران والمخابز الى 
الواق�ع وصورتها الحقيقي�ة والواجب االلت�زام بالوزن 

والتعليمات.

مر�شى الهموم 

      عماد شريف
بالرغ�م م�ن عملي�ات االعم�ار والتطوي�ر 
لقن�اة الجي�ش الكبي�رة وعل�ى جانبيه�ا، 
الت�ي يبلغ طوله�ا حوالي 23.5 ك�م ، بدءا 
من ص�در القناة ف�ي منطقة اف�اق عربية 
وحتى منطقة الرس�تمية بديال�ى، لكن ما 
يالحظ على شارع القناة ومن كال الجانبين 
الذه�اب واالي�اب كث�رة الحف�ر والمطبات 
والتخسفات اذ يخلو من العالمات المرورية 
اإلرشادية الكافية واالسيجة الواقية، االمر 
الذي يتس�بب بوق�وع الكثير م�ن الحوادث 
المؤس�فة نتيجًة فقدان ش�روط الس�المة 

لمستخدمي الطريق.. 
وق�د أب�دى ع�دد م�ن المواطنين س�ائقي 
المركب�ات ع�ن قلقه�م وخش�يتهم لتكرار 
الح�وادث الت�ي يتعرضون لها بس�بب تلك 
التخس�فات والمطبات، فض�ال عن النقص 
الواض�ح في االس�يجة الفوالذي�ة واالنارة 
وعالمات الداللة المرورية، وتلك االس�باب 
مجتمع�ة تزيد من االخطار المحدقة بحياة 
المركب�ات،  س�واق  الس�يما  المواطني�ن 
باالضافة الى الخسائر المالية نتيجة الحاق 
االضرار المادية بالسيارات وتهالكها بوقت 
اقصر جراء المطبات والتخسفات الكثيرة.

حميد المياحي س�ائق تكس�ي يسلك طريق 
القناة كثي�راً ويتحدث ع�ن الحالة المزرية 
للط�رق الس�ريعة بش�كل ع�ام والطري�ق 

االس�تراتيجي المتمثل بقناة الجيش بشكل 
خ�اص، فالش�ارع الع�ام ال يت�الءم مع ما 
يج�ري عل�ى جانبي�ه م�ن عملي�ات اعمار 
مس�تمرة من�ذ فت�رة طويل�ة، تش�مل بناء 
مج�رى  وتطوي�ر  والمتنزه�ات  الحدائ�ق 
القناة، ويقول: الكثير من اصحاب المركبات 
يش�كون م�ن اس�تخدام الطري�ق وكث�رة 
المطب�ات والمفاجآت المميتة التي يحملها 
له�م، ال س�يما اولئ�ك الذي�ن يس�تخدمون 

الطريق للمرة االول�ى مما قد يعرضهم الى 
خط�ر التص�ادم مع بقي�ة المركب�ات التي 
تستخدم الطريق بكثرة، وخاصة?الحوادث 
الليلية. ويطالب المياح�ي الجهات المعنية 
باتخاذ ال�الزم وانق�اذ المواطنين من هذه 
الط�رق وم�ا تمثله م�ن تهديد لس�المتهم 

وسالمة مركباتهم.
اما عقيل صالح س�ائق تكس�ي فيقول: ان 
الكثير من مس�تخدمي طريق قناة الجيش، 

ال س�يما اصحاب المركبات بكافة أنواعها، 
يعتم�دون عل�ى فراس�تهم ونباهتهم اكثر 
م�ن اعتماده�م على م�ا توف�ره العالمات 
االرش�ادية التي ت�كاد معدومة على جانبي 
الطريق، عليه يطال�ب الجهات ذات العالقة 
متمثلة بوزارة االعمار واالسكان ومديرية 
الط�رق والجس�ور اضافة ال�ى امانة بغداد 
باتخ�اذ اإلج�راءات المناس�بة والمالئم�ة 
الع�ادة الحي�اة ال�ى ه�ذا الطري�ق المه�م 

والحيوي. 
فيم�ا يقت�رح احم�د الزامل�ي ح�اًل عل�ى 
المس�ؤولين كي يش�عروا بمعاناة سالكي 
الطريق من الناس عند تعرضهم لتخسفات 
ومطب�ات الش�وارع ولك�ي يس�عوا جدي�ا 
بايجاد حلول س�ريعة للمش�كلة، وذلك من 
خالل ارتياد الشارع بسيارة نوع كيا ولعدة 
س�اعات، ويتعرضون للتخس�فات الكثيرة 
في الش�ارع ومعرفة ما يقاس�ي المواطن 
من س�ائق وراك�ب ف�ي الطرق، ام�ا وهم 
يستخدمون س�ياراتهم الحديثة، فال اعتقد 

ان الحل سيكون سريعاً.
وي�رى حيدر الغ�زي ان حال الش�وارع في 
بقية الخطوط السريعة والطرق الخارجية  
التختل�ف كثي�را ع�ن طري�ق القن�اة حيث 
تكث�ر فيه�ا التخس�فات المطب�ات، ويجد 
الخارجي�ة  الط�رق  عل�ى  التخس�فات  ان 
تع�د االخطر، لوق�وع الكثير م�ن الحوادث 
المرورية بس�بب تهالك الش�وارع ونتيجة 

الس�رعة العالي�ة الصح�اب المركبات في 
شوارع تخلو من ابسط قواعد االمان، فيما 
تعزو الجهات المس�ؤولة الس�بب وراء ذلك 
الى مرور الش�احنات الكبيرة ولمس�افات 

طويلة وبشكل مستمر طيلة ايام السنة.
واض�اف ظاه�رة وق�وع الح�وادث اخذت 
باالتساع وبشكل ملفت بسبب ِقدم الشوارع 
المعبدة وكثرة تخس�فاتها وعدم صيانتها 
باس�تمرار، اذ ال يخل�و ش�ارع س�واء كان 
فرعيا ام رئيسيا من وجود التخسفات التي 

تعرقل حركة السير فيه بشكل واضح.
وطال�ب العدي�د م�ن المواطنين وس�ائقي 
المركب�ات الجه�ات المعني�ة  ال�ى إج�راء 
االصالحات السريعة للتخسفات في الطرق 
الداخلية والخارجية لمنع حصول الحوادث، 
إذ ال ب�د م�ن حمل�ة واس�عة للجه�ات ذات 
العالق�ة للقي�ام بما يلزم، من اج�ل التقليل 
من الح�وادث المرورية وانس�يابية حركة 
المركبات، ومعالجة التخسفات والمطبات 
ال س�يما في الطرق السريعة وباسرع وقت 
ممك�ن م�ن اج�ل الصال�ح الع�ام، وينبغي 
كذل�ك ان ال تتأخ�ر اعم�ال الصيانة لطريق 
حيوي ومهم مثل ش�ارع قناة الجيش الذي 
يس�تخدمه المواطنون من أقصى بغداد الى 
أقصاها، وخاصة بعد اطالق الموازنة التي 
كانت حجة ?ستخدمها المسؤولون للدفاع 
ع�ن انفس�هم اتج�اه ع�دم اهتمامه�م بما 

يقدمونه من خدمات عامة للمواطنين.

من غير المعقول ان تتعامل الدولة مع االنسان العراقي هكذا 
وبهذا الش�كل المجحف وغي�ر المقبول ..مئ�ات الموظفين 
العاملي�ن في دوائ�ر محافظ�ة النجف االش�رف بعقود منذ 

عامي�ن او ثالث�ة اع�وام واكثر يرم�ون في الع�راء بعد هذه 
الخدم�ة التي قدموها في مجال البن�اء واالعمار والتخطيط 
وغيرها من المهمات الرسمية , وكانو يتقاضون خالل هذه 

المدة رواتب رمزية التسد الرمق .. وجميعهم اصحاب عوائل 
واطف�ال وم�ن حملة الش�هادات .. فه�ل يجوز ه�ذا ..وباي 
قان�ون وباي ع�رف .. في وقت م�ازال في�ه المتحاصصون 

واتباعهم ينعمون بالرواتب السخية والمخصصات والحوافز 
وااليفادات..فاي�ن العدال�ة يادول�ة العدالة والقان�ون ؟! فال 

تتعجلوا في تسريح هؤالء الموظفين والموظفات 

طريق   قناة اجليش  يعاين اإلمهال والتقصري

 يش�كو  لفيف م�ن متقاعدين الضم�ان االجتماعي 
والتابعي�ن ال�ى العم�ل والضم�ان االجتماعي،  من 
اس�تقطاع جزء من رواتبهم منذ س�بعة أشهر حتى 
االن ودون معرف�ة اس�باب ذل�ك ، فيما يق�در مبلغ 
االس�تقطاع  بمق�دار 200 الف دينار م�ن كل راتب، 
وق�د وعدهم الوزير الحالي حين تس�نم مهام عمله 

في ال�وزارة وخالل مؤتمر صحف�ي  بارجاع مبالغ 
االس�تقطاع لهم وباقرب فرصة لكنه لم يِف بوعده 
لهم حتى اليوم.عليه يطالبون السيد الوزير االلتفات 
الى قضيتهم من اجل حلها باسرع وقت ممكن، النهم  
بام�س الحاج�ة الى المبال�غ المس�تقطعة من اجل 
تمشية أمورهم المعيشية س�يما وانهم مسؤولون 

ع�ن عوائ�ل يعيلونه�ا ويعتمدون بمعيش�تهم على 
تل�ك الرواتب وهم ملزمون بدفع اقس�اط ش�هرية 
والتزام�ات مالية مترتب�ة بذمتهم كاج�ور المولدة 
وايج�ارات الس�كن وغيره�ا ، واقتط�اع ج�زء من 

الراتب كأنما قطع سبل الحياة على عوائلهم.
 هاشم عليوي حسين

المستقبل العراقي/متابعة
تفتق�ر بع�ض الق�رى الواقعة ف�ي منطق�ة ربيعة 
وضواح�ي ناحي�ة س�نوني الت�ي ت�م تحريرها من 
قبضة مس�لحي تنظي�م )داعش( قبل ش�هرين، الى 
الخدمات الصحية والماء والكهرباء والمواد الغذائية 
والنفط،ويبي�ن عب�د الناص�ر محم�د مخت�ار قرية 

الشعالن الشمرية القريبة من معبر ربيعة الحدودي 
ان األوض�اع عندهم اس�تقرت الى حد م�ا، ولكنهم 
يعان�ون م�ن نق�ص ف�ي بع�ض الخدم�ات ويقول: 
نحتاج الى مس�اعدات طبية وكذلك الكهرباء والماء 
ام�ا الناحي�ة األمني�ة فالوض�ع مس�تقر وال توجد 
علين�ا أي ضغوط.وطال�ب عبد الناص�ر من حكومة 

اقليم كردس�تان بفت�ح معبر ربيعة لنق�ل المرضى 
والمصابين الى مدينة اليعربية السورية النها األقرب 
اليه�م، مضيف�ا ونطالب ايض�ا بالس�ماح للعائالت 
العراقي�ة الموج�ودة ف�ي الط�رف الس�وري دخول 
األراضي العراقية عبر منفذي ربيعة او فيش�خابور 

النهم يرغبون في العودة الى منازلهم.

النفايات حتارص الدور 
السكنية يف الرميثة !

المستقبل العراقي/متابعة-يقول احد المواطنين من سكنة مدينة 
الرميث�ة ف�ي محافظة المثن�ى .. ان الخدمات البلدي�ة في المدينة 
تراجع�ت الى الصف�ر .. وان النفايات واك�وام القمامة واالنقاض 
راح�ت تحاص�ر المناط�ق الس�كنية وتنتش�ر ف�ي ارج�اء االزقة 
والس�احات لعدم رفعه�ا من قبل عمال البلدية من�ذ مدة , وراحت 
تختلط بمياه المجاري المنسابة في الشوارع نتيجة تلكؤ مشروع 
المجاري والفش�ل في اس�تكمال برغم بدء العمل في تنفيذها منذ 

اكثر من ثالث سنوات .
ويش�ير الى ضرورة اكس�اد الش�وارع واالزقة الت�ي تعرضت الى 
التلف بسبب عدم انجاز مشروع المجاري الذي صمم بأنابيب ذات 
اقطار التس�توعب المياة الثقيلة الناجمة عن االستعمال ويتساءل  
ال�ى مت�ى يبقى الحال في ه�ذه المدينة العريقة الت�ي يفترض ان 
تكرم متطور وتظهر بالمظهر الذي يليق بتاريخها العريق ونضال 

اهلها ضد االستعمار البريطاني في ثورة العشرين .

 شكوى من عامل الضامن االجتامعي

موظفو العقود يف مهب الريح

المستقبل العراقي/متابعة
احتج أهالي حي الثورة الواقع وس�ط محافظ�ة بابل على قيام 
مديري�ة التربية بالتنس�يق مع الحكوم�ة التنفيذية وباش�راف 
المحافظ على المباشرة بهدم المدارس وتعطيل الدوام وبحجج 
غي�ر مبررة ، في الوقت الذي يش�هد الطلب�ة بداية الفصل الثاني 
من العام الدراس�ي الحالي وهذا القرار يرب�ك العملية التعليمية 

ككل في الحي.
مختار حي الثورة كاظم عناد ناهي قال: يبلغ عدد س�كنة الحي 
نحو 11 ألف نسمة، وبالرغم من ذلك لم  يكترث مجلس المحافظة 
لما يعانيه األهالي من حيث الكثافة ووجود تس�ع مدارس فقط 
للمراحل كافة، بعضها آيل للس�قوط والبعض اآلخر بحاجة إلى 
ترميم،  ليعمد  على هدم مدرس�ة مهدي البصير منذ ثالثة أعوام 
والت�ي لم تنجز الى اآلن، فيما أخلت مدرس�ة العقيلة بحجة أنها 
آيلة للس�قوط اما بقية المدارس فتعتزم إخالئها  بحجة الترميم 

والهدم.
وأش�ار إلى ان التربية قامت بتحويل الطلبة الى مدارس منطقة 
حي االم�ام التي تعاني من زخم كبير ب�دوام ثالثي، وطلبت من 
المدارس ان يكون الدوام سداس�ي، فيم�ا األهالي رفضوا النقل 

وفضلوا  بقاء أبنائهم في المنازل.
وأض�اف ان أولياء األم�ور يعتزمون التظاه�ر للمطالبة بإيقاف 
هدم المدارس وتحويلها الى فرص استثمارية، واحالة المقاولين 

إلى هيئة النزاهة.
وه�م يطالب�ون باع�ادة النظر من قب�ل لجنة التربي�ة التنفيذية 

بالقرار السابق وااللتفات لمصير أربعة أالف طالب في الحي.

 ذوو طلبة حي الثورة يف  بابل 
مستاؤون من هدم األبنية املدرسية

 المس�تقبل العراقي/متابعة-تعان�ي ناحي�ة "قرة 
تبة" شمال غربي محافظة  ديالى, والتي يبلغ عدد 
س�كانها ما يقارب 49 ألف نس�مة, تعاني اإلهمال 

الحكومي، واالنهيار التام في خدماتها كافة. حيث 
انعدمت فيها الخدمات بشكل شبه تام, وشوارعها 
أصبح�ت مكب�ات للنفاي�ات, أم�ا بس�اتينها فهي 

األخرى تعاني ع�دم االهتمام من قبل الجهات ذات 
العالق�ة, حتى أصاب مرض ) الدوباس( الكثير من 

نخيلها.
 أم�ا الم�دارس فه�ي قليلة ج�داًُ, وال تس�ع تالميذ 

الناحي�ة, بحي�ث أصبحت بع�ض الم�دارس تعمل 
بنظام )ثالث مدارس في مدرس�ِة واحدة(، وُقسم 
الدوام على وفق س�اعات خاصة , ما سبب ضغطاً 
كبي�راً ربم�ا تكون نتائج�ِه خطرة على المس�توى 

التعليمي.
وفي ما يخ�ص محطات الوق�ود، فالناحية خالية 
من أي محطة، فضال عن عدم وجود محطة كهرباء 
ثابتة ودائمة, وال يوجد في الناحية بنك )مصرف(، 

وال حتى مستشفى.
مدير الناحية عبد الوهاب احمد، يرى ان المشاريع 
التي تخ�ص الواقع الخدمي، يفت�رض أن تنفذ من 
قب�ل دوائر الدولة نفس�ها، "ولك�ن الوضع األمني 
الذي م�رت به الناحية كان س�بباً ف�ي تأخر انجاز 
المش�اريع، ناهيك عن األزم�ة المالية وغيرها من 

األزمات" على حد قوله.
وأش�ار أحمد إلى ان الناحية من المناطق المتنازع 
عليه�ا, وه�ي اآلن منكوبة لكونه�ا ال تحصل على 
دع�م م�ن الحكوم�ة المركزي�ة ف�ي بغ�داد، ومن 
حكومة إقليم كردس�تان، فأصبحت مهملة بنسبة 

مائة بالمائة.
واض�اف ان زه�اء 800 دونم من بس�اتين الناحية 
تعان�ي آف�ات الدوب�اس، ول�م تكافحه�ا الجه�ات 

الحكومية.

 اإلمهال يثقل كاهل ناحية قرة تبة 

سكان قرى ربيعة يف نينوى يطالبون باخلدمات



المستقبل العراقي/ ابراهيم جاسم مهدي      
 

وجوه كالحة يعلوها الهم والتعب وتظهر عليها س�مات 
قست عليهم الحياة المرض.. انهم فتية إحداث 

ورمته�م بأقدارها 
وشرورها فلم تجعل لهم عائلة سعيدة، 
منه�م من فقد والده ف�ي حروب صدام 
الكارثية ومنهم من عصفت به مش�اكل 
الحي�اة فانفصلت أمه ع�ن أبيه وعاش 
بعي�داً ع�ن الحن�ان ومنه�م م�ن فقد 
االثنين معاً فلم يفلح في عائلة سعيدة 
تس�ودها األلفة والمحبة والحنان.. 
كان�ت النتيجة التس�رب او الهروب 
من المدرسة فالتجأوا الى مختلف 
االعم�ال وهم في عم�ر الزهور.. 
واألعم�ال  المح�ات  أصح�اب 
وجدوا ف�ي ه�ؤالء الفتية طاقة 
عاملة رخيص�ة جداً في ظل هذه 
األوض�اع المأس�اوية.. أضاف�ه 
ال�ى ان�ه ال حس�يب وال رقي�ب 
ولي�س هن�اك جه�ة رقابية 
او نقاب�ة تداف�ع عنهم او 
تمن�ع تش�غيلهم في هذه 
األعمال الش�اقة ج�داً وأن 
جميع القوانين العالمية تمنع 
تش�غيل األح�داث ف�ي أعمال 

شاقة ومرهقة ولساعات طويلة من اليوم وبأجر ضئيل 
جداً.. 

ولتس�ليط الض�وء على ه�ذه القضية المهم�ة  كانت لنا 
وقف�ة وجولة  في ع�دد من المح�ال التي يش�تغل فيها 

األحداث 
 الحدث “ س�نان س�الم ع�واد “ يعمل في مح�ل لتصليح 
الدراجات يقول: تركت المدرس�ة وان�ا في الصف الثاني 
المتوس�ط بعد ان فشلت في مواكبة التعليم واالستمرار 
في الدراس�ة فأخذت أشتغل في البناء “ عمالة “ وبما ان 
ه�ذه االعمال مرهقة ومتعبة لذلك اتجهت الى هذا العمل 
في تصليح الدراجات التي يرغبها الكثير من الشباب في 

الوقت الحاضر.
•وكم هو أجرك وما هي ساعات العمل ؟

 أج�ري يومي�اً خمس�ة االف دين�ار واعمل من الس�اعة 
الس�ابعة صباح�اً حت�ى الس�اعة الثامنة مس�اء.. وهو 

مبلغ ضئيل قياس�اً الى الجهد والتعب المبذول وحتى ان 
األجر ال يكفي لش�راء مسحوق الغسيل “ تايد “ لتنظيف 

مابسي.
 ال�م تح�اول الذهاب ال�ى مراكز التش�غيل اليج�اد عمل 

مناسب أو تعلم مهنة ما ؟
المراجع�ة  الوض�ع االمن�ي وصعوب�ة   ذهب�ت ولك�ن 

واإلجراءات والمستمسكات حالت دون ذلك.
•ح�دث آخ�ر يعمل في مح�ل لبي�ع الموباي�ل حدثنا عن 
معاناته.توف�ي والدي في احد التفجي�رات االرهابية في 
بغداد وهو كاسب ونحن عائلة متكونة من خمسة افراد 
أن�ا وأمي وأخ�ي  واختين ل�ي فأضطرت أم�ي إلجباري 
عل�ى ترك المدرس�ة والعمل ف�ي عدة اعم�ال، كنت ابيع 
“ ع�اكات “ في الس�وق ونتيج�ة للوض�ع المتردي في 
االس�واق عمل�ت في ه�ذا المحل من الس�اعة العاش�رة 
حتى الس�اعة السادس�ة عصرا مقابل اجر مقداره أربعة 

االف دين�ار واحص�ل احياناً على “ بخش�يش” من الذين 
يرومون ش�راء جهاز موبايل بع�د ان اقول لهم بالعافية 

او مبروك.
 •هل ترغب بالعودة الى الدراسة ؟

  نع�م ارغب بالعودة الى مدرس�تي حي�ث تركت اقراني 
واصدقائ�ي قب�ل ث�اث س�نوات اضافة الى ش�وقي الى 

المعلمين حيث كانوا يعاملونني بطيبة وادب.
•حدث اخر  “ مناف سلمان علي “ يعمل الحدادة يقول:

ترك�ت الدراس�ة نتيج�ة النفص�ال والدتي ع�ن والدي ) 
الط�اق ( واضطرت امي الخذنا الى بي�ت اخوالي وكان 
راي خالي ان اترك المدرس�ة واتعلم مهنة حتى اس�تفيد 
منه�ا في المس�تقبل واعيل عائلتي فانا اش�تغل في هذا 
المحل منذ س�نين واتقاضى اجرا مق�داره 30 الف دينار 
اس�بوعياً والعم�ل من الس�اعة التاس�عة صباح�اً حتى 

الساعة السادسة عصراً.
•ه�ل زارتكم لجنة نقابية او مس�ؤول م�ن وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية ؟
 اج�اب: ليس هناك لجن�ة نقابية وال مس�ؤول وال هناك 
قانون. فرب العمل يستطيع بكل سهولة ان يطرد العامل 
الح�دث او غير الحدث ودون ان يدفع له االجر ويقول له 
“ اض�رب راس�ك بالحائط “ الن القواني�ن معطلة وليس 
هناك محاس�بة او رقيب اضافة الى ان رب العمل حسب 
مزاج�ه او م�ا يأتيه من م�ردود العمل، ف�أذا كان العمل 
جي�داً فأنه احياناً يجلب لنا الطعام الجيد ويدفع لنا اجرة 
نق�ل، ام�ا اذا كان العم�ل متوقفاً فا يدفع لنا أي ش�يء 
اضافة احياناً الى المعاملة القاسية التي تصل احياناً الى 
الضرب والشتم والتهديد بالطرد. كل ذلك  يجري في ظل 
غياب رقابة حكومية على تش�غيل االحداث. أننا نخاطب 
وزارة العمل واتحاد النقابات على ضرورة تفعيل دورهم 
واللج�ان النقابي�ة ومتابع�ة عمل االطف�ال االحداث في 
اعمال مرهقة ومتعبة وال تتوفر فيها الش�روط الصحية 
واالنسانية والعمل على منع تشغيلهم في اعمال مرهقة 

ال تناسب وضعهم الصحي والجسماني
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يبحث شباب اليوم عن الفتاة العاملة في رحلة اختيارهم لشريكة الحياة المناسبة لهم، اذ أصبح راتبها عامل جذب في اختيار شريكة 
المستقبل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن األردني والشباب المقبلون على الزواج في وقتنا الحالي.

وينظر الكثير من الش��باب الى راتب زوجة المس��تقبل كجزء أساس��ي من دخل األس��رة، حيث يجب أن يكون راتبها تحت تصرف الزوج 
لزيادة دخله واالنفاق على أمور البيت المتعددة؛ اعتقادا منه بأن مس��اهمة المرأة بمصروف البيت تأتي من باب المس��اواة بين الرجل 

والمرأة في تحمل األعباء المشتركة وخاصة توفير احتياجات المنزل.
كثي��ر م��ن الزوج��ات والفتيات المقبالت على ال��زواج يرفضن إعطاء رواتبهن للزوج كحق مكتس��ب له، على اس��اس ان راتبها ملك لها 

وتنفقه كما يحلو لها وليس كما يريد زوجها.

        المستقبل العراقي/ متابعة 

وترى النس�اء العامات انهن يذهبن الى عملهن صباحا 
ويعدن بعد ساعات طويلة من العمل المرهق الشاق لتبدأ 
معان�اة المنزل، وطلب�ات الزوج واألبن�اء واعمال البيت 
الت�ي ال تنته�ي، لذلك فمن حقهن االس�تمتاع والتصرف 
بالراتب كم�ا يحلو لهن، مكافأة عل�ى تعبهن المتواصل 

طوال الشهر سواء في العمل أو البيت.
بيئة خصبة للمشاكل

وتقول س�ميرة خال�د “موظفة في ش�ركة خاصة” ان 
راتب الزوج�ة في كثير من األحيان يش�كل بيئة خصبة 
للمش�اكل العائلية والتوتر وعدم االس�تقرار في محيط 
األسرة.تقول إيمان احمد “معلمة في القطاع الحكومي” 
ان بعض الرجال يتزوجون المرأة العاملة طمعا براتبها، 
حيث يسعى الشباب حاليا للزواج من الفتاة العاملة؛ ألنه 
ينظ�ر الى راتبها كمصدر للدخل اإلضافي الذي يس�اعده 

على سداد الدين والتغلب على ظروف الحياة الصعبة.
وترى رش�ا حس�ن “موظفة ف�ي القطاع الخ�اص” أن 
المرأة والفتاة العاملة يجب أن تشعر بأن راتبها ملك لها 
وتتصرف به كما تشاء دون تدخل األهل أو الزوج، وأن ال 
يفرض عليها المساهمة في دفع إيجار الشقة الشهري، 
أو قس�ط المدرس�ة أو الس�يارة وعفش المنزل، ولكن، 
وبحس�ب رأيها، يجب أن تتفق الزوج�ة مع زوجها قبل 
االرتب�اط على التع�اون بين الطرفين لتحقيق الس�عادة 
لألس�رة وأن تدخر جزءا من راتبها لتحتفظ به لنفس�ها 

والحتياجاتها الخاصة.
أما عبير صالح “موظفة بنك”، فترى أن الرجل المحتاج 
هو الذي يتطلع لراتب زوجته، ويبحث عن المرأة العاملة 
تحدي�دا لب�دء حياة زوجية مس�تقرة نوعا م�ا، فالحياة 
الزوجية تعاون وأساسه التفاهم والمحبة والتقدير بين 

الطرفين.
مساهمة مطلوبة

في حين يرى محمد عبيد موظف في القطاع الخاص أن 
موضوع االس�تفادة من راتب الزوج�ة يعتمد على قدرة 
الزوج المادية، فإذا كان راتبه مرتفعا يكون راتب الزوجة 
حقا لها، طالما باس�تطاعته أن يتكفل باحتياجات البيت 

بشكل كامل.
وي�رى عل�ي الس�الم “تاج�ر” أن الزوجة عندم�ا تعمل 
خارج بيتها يجب أن تس�هم بمص�روف البيت ولو بجزء 
قلي�ل، وعملية المس�اعدة متروك�ة للزوجة دون ضغط 
أو إجبار، وتس�تطيع أن تدخر جزءا في البنك أو لش�راء 
حاجاته�ا الخاصة. وم�ن الناحية الش�رعية يقول مدير 
اوقاف محافظة الزرقاء جمال البطاينة يجب على الزوج 
اإلنفاق على زوجته وأس�رته وتأمين المسكن والطعام 
واللب�اس حتى ولو كان�ت الزوجة غنية، مش�يرا الى ان 
ال�زواج من اه�م الروابط التى اعتنى االس�ام بها وبين 

الحقوق والواجبات للزوجين
راتب الزوجة يشعل الخافات 

 - بع�د ِعْش�َرة عمر، افت�رق الزوجان، وتس�بب ذلك في 
تش�ريد أوالد في عمر الزهور، والسبب “راتب الزوجة”. 
إنها قضية مثيرة للجدل شغلت بيوتنا العربية في اآلونة 
األخيرة، فهل للزوج الحق في اقتسام الراتب مع زوجته؟ 
وهل ه�ذا ثمنا تدفعه الزوجة مقاب�ل تغيبها عن المنزل 
؟ وه�ل أصبح عمل الزوجة ش�رطا يطلبه بعض الرجال 

إلتمام الزواج؟هذه التس�اؤالت يطرحها موقع”اس�ام 
اون الين”ويحاول االجابة عنها في التحقيق التالي:

تؤكد س�عاد) موظفة عزباء - 26سنة( أن بعض الرجال 
يتزوج�ون الموظف�ة من أج�ل راتبها.. وتضي�ف: كلما 
تقدم لخطبتي ش�اب أضعه أم�ام واقع قد يحصل وقد ال 
يحصل، أقول له إنه س�يأتي يوم أغادر فيه العمل تفرًغا 
لتربي�ة األبن�اء، ف�إن أبدى تفهًم�ا لما أش�ترطه، علمُت 
حينها أن وظيفتي ال تش�كل أس�اس االختي�ار، وهذا ما 
سيجعلني أرتاح في زواجي، وأطمئن أن الزوج اختارني 

لذاتي وليس لمالي.
وتشير س�عاد أنها أضحت تفكر بهذه الطريقة نظًرا لما 
تتعرض له بعض الفتيات من مشكات بعد الزواج، حيث 
يضع الزوج شروًطا من ضمنها إلزام الزوجة بالمشاركة 

في مصاريف البيت!
العاملة أوال

وفي السياق نفس�ه يقول مصطفى :”عندما فكرت في 
الزواج، فكرت في المرأة الموظفة؛ ألن ظروفي المادية 
ال تس�اعدني عل�ى تكوين أس�رة نظًرا الرتف�اع تكاليف 
المعيشة، لكن هذا ال يعني أنني أريد كل راتبها، بل جزًءا 
قد يكون يس�يًرا تساعدني به على المصاريف مثل سداد 
فواتير الماء والكهرباء، وأعرف أن المرأة حرة في راتبها 
غير أن هذا ال يعني أن ال تس�اعد زوجها إن كان يستحق 

ذلك.
وألم صالح والتي ت�رى أن راتبها كان نقمة عليها قصة 
مع زوجه�ا ، تقول أم صالح: زوجي كان لطيًفا جًدا في 

بداية زواجنا لح�د اإلبهار، حتى 
م�ا يقارب العام م�ن زواجنا، لم 
يطلب مني أي ش�يء، ولم يسأل 
ولو مرة واحدة ع�ن راتبي وكم 
أتقاضى، وه�ذا جعلني مطمئنة 
تجاه�ه.. ويب�دو أن صمته كان 
ط لها بعناية، فذات  مصي�دة خطَّ
ي�وم جاءن�ي ال�زوج المحت�رم 
وطل�ب من�ي مبلًغ�ا كبي�ًرا من 
الم�ال.. اس�تغربت ف�ي البداية، 
لكنه ق�ال لي إنه ل�م يطلب مني 
فلسا واحًدا منذ أن تزوجنا وأنه 
في مشكلة يحتاج إلى مال لحلها 
وم�ن ث�م فاألفض�ل أن يقترض 
م�ن زوجته بدالً م�ن اللجوء إلى 

أصدقائه..
كام�ه كما تق�ول أم صالح كان 
منطقًي�ا وبخاص�ة عندم�ا قال: 
لم�اذا ال “أس�تلف” م�ن زوجتي 

العزي�زة أق�رب الناس إل�ى قلبي 
والت�ي س�تتحملني إذا تأخ�رت عن الس�داد.. ووقعت أم 
صال�ح في الفخ حيث تق�ول: “أعطيته ما طلب لكن بعد 
فترة من حصوله على المال المطلوب الحظت فتوًرا في 
عاقتنا الزوجي�ة، وتفاقم الوضع بعد أن علمت بزواجه 
م�ن أخرى، وكان وقع الصدمة أش�د إياًما عندما علمت 

بأن�ه تزوج من الم�ال الذي أعطيته، طلب�ت منه الطاق 
وم�ا زلت معلقة بع�د أن أصبح راتب�ي وحصيلة جهدي 

وعرقي سبًبا لخراب بيتي.
أزواج متعففون

وإذا كان هذا هو حال بعض األزواج، فإن هناك “الكثير” 
م�ن األزواج الذي�ن يتعففون ع�ن أن يم�دوا أيديهم إلى 

زوجاتهم، ليروا هل سيعطونهم أم سيمنعونهم.
تق�ول “مريم . س”: منذ زواجنا )14س�نة( لم يس�ألني 
زوج�ي يوًما عن راتبي ماذا عمل�ت به، وال كيف أو فيما 
صرفت�ه، بل ل�ديَّ الحرية في صرف مالي كيفما أش�اء، 
وه�ذا راجع إل�ى أن راتب زوجي يس�اوي ضعف راتبي، 
وبالتال�ي فهو ليس بحاج�ة إليه.ويقول مراد لقد أعطى 
اإلس�ام للم�رأة ح�ق التصرف ف�ي مالها، وال�زوج هو 
المكل�ف باإلنفاق عليها، ومنذ زواجي لم أناقش زوجتي 

في راتبها، ألن لها الحق في صرفه كيف شاءت.
قضية جديدة

يؤك�د الدكت�ور طالب خليل” علم اجتم�اع “ :أن الحديث 
عن راتب الزوجة والمش�اكل الذي يسببها بين الزوجين 
حدي�ث جديد وغي�ر معهود، ألن المعطي�ات والمفردات 
خرجت ع�ن النطاق القدي�م الذي كان يتح�دث عن ذمة 

الزوجة المالية واستقالها.
ألن هذه الذمة كان�ت متعلقة بميراث قد يأتيها بدخل أو 
بم�ال قد وهبه لها أب أوغي�ره. ولكن نحن اليوم نتحدث 
عن قضي�ة مركبة تنزل فيها الزوجة إلى العمل وتحصل 
عل�ى دخل من أجل ذلك. فإذا م�ا كانت العاقات طبيعية 
والنفوس راضية فا مجال هنا للس�ؤال عن: لمن يكون 
رات�ب الزوج�ة أو من حق من أن يحص�ل على جزء منه، 
ألن الواق�ع أن أطراف هذا الكي�ان يقومون على رعايته 
وعل�ى النهوض ب�ه وعلى إنجاحه وعل�ى القيام بكل ما 
يحتاجه، يحكم الزوج ش�عار التعف�ف ، ويحكم الزوجة 
شعار المش�اركة والتعاون، فهي ال تش�عر أن هناك من 
يس�تغلها أو ينظ�ر إلى ما 
ف�ي يده�ا، ألن م�ا في 
يده�ا وما في يده أصبح 

شيئاً واحداً.
ويضيف.. ف�ي ظل هذه 
هن�اك  يك�ون  ال�روح 
وصور  مختلف�ة  نماذج 
ونراها.  نسمعها  عديدة 
فالزوج�ة ليس�ت الت�ي 
براتبها،  فق�ط  تش�ارك 
ولكنها الت�ي تبادر ببيع 
أغل�ى م�ا تمل�ك، والذي 
قد يكون حليها وذهبها 
من أجل أن يخرج الزوج 
المالي�ة،  م�ن ضائقت�ه 
تلقائية  بصورة  والزوج 
يكتب جزءاً من ش�ركته 
أو أح�د عقاراته باس�م 
تك�ون  وق�د  زوجت�ه، 
أو  الوص�ي  الش�ريك 
المتضامن في ش�ركته، 
ألس�باب  يك�ون  وق�د 
اقتصادي�ة رصي�ده في 
البنك باسمها وهو يشعر 
بمنتهى األمان وهي تشعر بمنتهى الرضا. فأسراره التي 
ال يعلمه�ا أحد هي في طي الكتمان عند زوجته ونجاحه 
ت�راه الزوجة ج�زءاً من نجاحها في صيغ�ة متبادلة من 
الرضا والتعفف والش�راكة والتعاون ال�ذي يقيم الحياة 

الزوجية ويسير بها في خضم أمواج الحياة.

امام الظروف ال�صعبة 

ازواج عيوهنم عىل راتب الزوجة!

العامل األحداث والظروف غري اإلنسانية
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تدافع للحصول عىل مواقع يف االقتصاد الرقمي
       ديفيد كرو 

�أول �ضيء يخربك به �لنا�س عن ت�ضاريل �إيرغن، �ضاحب �ملليار�ت يف �لتلفزيون �لف�ضائي �الأمريكي، هو �أنه �عتاد �أن يكون العب 
بوك��ر حمرتفا. ويقول زميل له عمل معه ملدة 20 عاما: “�إنه يعرف متى يق��وم بالرهانات، ومتى ي�ضاعفها، ومتى ي�ضتحوذ عليها، 

ومتى يخادع”.
وياأم��ل �مل�ضاهمون �الآن يف �أن ره��ان �إيرغن، �لذي طال �أجله ل�ضبع �ضنو�ت على موجات �الأث��ر �لتي �عتادت ربط 336 مليونا من 
�لهو�ت��ف �لنقال��ة و�الأجهزة �للوحية يف �أمريكا، على و�ض��ك �أن يوؤتي ثماره. قفزت �أ�ضهم �ضركة د���س، جمموعة تلفزيون �الأقمار 
�ل�ضناعي��ة، �أك��ر من �لثلث يف �لعام �ملا�ضي، حتى يف �لوقت �لذي حذر فيه من �أن �أيام �ملجد قد ولت ل�ضناعة ف�ضائيات �لتلفزيون 

�ملدفوع يف �لواليات �ملتحدة.

الس�بب في ذلك هو أن “دش” تسيطر 
على كثير من الطي�ف الترددي األمريكي، 
والكثير منه اكتس�بته بأس�عار رخيصة. 
الشركة ليس لديها استخدام فوري لذلك - 
إنها ال تملك شبكة اتصاالت السلكية، كما 
أنها ال تعمل على بناء واحدة. لكن كما هو 
الحال مع عديد من الس�لع األخرى، هناك 
كمية مح�دودة - وهناك مخاوف من أنها 
س�وف تصبح نادرة. وإيرغن قد ال يحتاج 
إلى ذل�ك، لكن ش�خصا ما س�وف يحتاج 

إليها.
إذا كان النف�ط والصلب هما الموردين 
اللذين حددا القرن العش�رين، فإن الطيف 
الترددي هو الس�لعة التي س�تكون هناك 
حاج�ة إليه�ا لتوصيل االقتص�اد الرقمي. 
وم�ن المق�رر أن يش�كل تزايد اس�تهالك 
الفيدي�و م�ن مجموعات المحت�وى، مثل 
نت فليكس ويوتي�وب، ضغطا هائال على 
ش�بكات الج�وال ف�ي الس�نوات الخمس 
المقبل�ة، م�ا يدف�ع كمي�ة البيان�ات التي 
تص�ل إلى األجهزة الجوال�ة من 4.2 مليار 
جيجاباي�ت ه�ذا الع�ام إل�ى 24.3 ملي�ار 
جيجاباي�ت بحل�ول ع�ام 2019، بحس�ب 

شركة سيسكو.
ويق�ول جوناثان ش�ابلن، المحلل في 
معه�د أبح�اث نيو س�تريت: “نح�ن على 
مس�ار حيث الطلب في الواليات المتحدة 
يتغل�ب على الع�رض، ربما س�يكون ذلك 
بحل�ول ع�ام 2018 أو ع�ام 2019، عل�ى 
الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون بس�هولة 
أقرب م�ن ذلك”.وكان “التدافع نحو طيف 
الت�رددات” واضح�ا في الش�هر الماضي، 
عندما جمعت مؤسس�ة تنظيم االتصاالت 
األمريكي�ة 44.9 ملي�ار دوالر ف�ي م�زاد 
ض�رب رقما قياس�يا على موج�ات األثير 
المملوك�ة للحكومة. نج�اح عملية البيع 
أخذ الجميع في الصناعة على حين غرة - 
بما في ذلك وزارة الخزانة األمريكية، التي 
س�تحصل على 20 مليار دوالر تس�اعدها 

على تخفيض العجز.
وتوق�ع كثي�ر من المحللي�ن أن تجمع 
عملي�ة البي�ع مبلغا قلي�ال يبل�غ نحو 15 
مليار دوالر، على الرغم من أن المتفائلين 
منهم سجلوا توقعات بأن المزاد سيحقق 
25 مليار دوالر. وكان الجميع مصدومين 
عندم�ا ارتف�ع المجموع، الذي تم نش�ره 
ف�ي الوق�ت الحقيق�ي على موق�ع لجنة 
االتصاالت االتحادية، متج�اوزا 30 مليار 
أن  ه�ي  الس�ائدة  الحكم�ة  دوالر.كان�ت 
شركات االتصاالت األمريكية لن تستخدم 
كام�ل قوته�ا ه�ذه الم�رة، وتوف�ر ق�وة 
نيرانه�ا لمزاد أكبر من المق�رر عقده في 
ع�ام 2016 أو ع�ام 2017، عندما يتم بيع 
القطع األخيرة من الطيف المفيد تجاريا. 
في ه�ذا الحدث، لم يكونوا على اس�تعداد 
لالنتظار.ويق�ول روب�رت ماكدويل، وهو 
الفيدرالي�ة  االتص�االت  لجن�ة  مف�وض 
السابق، الذي يعمل اآلن محاميا في وايلي 
ري�ن: “بالطبع كنت مندهش�ا”. ويضيف: 
“أي ش�خص يق�ول إنه لم يكن مندهش�ا 

فإنه كاذب”.
يأتي هذا المزاد الضخم وسط منافسة 
ش�ديدة في قطاع االتصاالت في الواليات 
األصغ�ر،  الش�ركتان  وتق�وم  المتح�دة. 
س�برينت وت�ي - موباي�ل، بش�ن ح�رب 
أس�عار شرس�ة للفوز بحصة السوق، ما 
يضط�ر أكب�ر المجموع�ات، فيرايزون و

AT&T، لخفض أسعارها حتى في الوقت 
الذي تقوم فيه بتنفيذ استثمارات ضخمة 
في البنية التحتية لمواكبة الطلب. وكانت 
- AT&T ثان�ي أكب�ر مجموعة الس�لكية 

أمريكية – أكبر منفق في الجولة األخيرة، 
وفازت بطيف ت�رددات قيمته 18.2 مليار 
دوالر. وكال�ة مودي�ز للتصنيف االئتماني 
اس�تجابت بخف�ض المس�توى االئتماني 
لس�ندات الش�ركة، محذرة م�ن أن توزيع 
مبل�غ 47 س�نتا على ش�كل أرباح أس�هم 
فصلي�ة - واح�د م�ن أعلى المع�دالت في 
مؤش�ر داو جون�ز الصناع�ي - يمك�ن أن 
“يتبي�ن أن�ه غي�ر مس�تدام عل�ى الم�دى 

الطويل”.
وكان�ت المفاجأة الكب�رى األخرى أن 
إيرغن، رئيس مجل�س إدارة دش، كان قد 
ظه�ر في المزاد بوصفه ثاني أعلى مزايد، 
حين اش�ترى ما قيمت�ه 13.3 مليار دوالر 
من طيف الت�رددات. وباعتب�ار فيرايزون 
أكبر مجموعة اتصاالت أمريكية، كان من 
المتوقع أن تكون المشارك األكثر نشاطا، 
لكنه�ا حصلت عل�ى مقتني�ات تزيد قليال 

على عشرة مليارات دوالر.
وبدأ إيرغ�ن أول عمل ل�ه في موجات 
األثي�ر ف�ي ع�ام 2007، عندم�ا اش�ترى 
األس�هم والسندات في اثنتين من شركات 
االتص�االت المضطربة. فبعد أن س�قطت 
الشركتان في مصاعب خطيرة، اشتراهما 
بأسعار ضئيلة للغاية، مستحوذا بذلك على 
مقتنياتهما الطيفية. كما شارك في اثنين 
من المزادات األصغر لطيف الحكومة، في 

عام 2009 وبداية 2014.
ال�ذي دفع�ه  الس�عر  وكان متوس�ط 
إيرغ�ن لطيف�ه قب�ل الم�زاد األخي�ر نحو 
30 س�نتا للميجاهرت�ز - ب�وب )القي�اس 
المعي�اري للصناع�ة( – وهو جزء يس�ير 
من مبل�غ 2.71 دوالر ل�كل ميجاهيرتز - 
بوب تم دفعه في عملية بيع من الحكومة 
أخي�را. وإذا كان بإمكانه تس�ييل حيازاته 
في أي مس�توى بالقرب من ه�ذا المبلغ، 
فإن الثروة غي�ر المتوقعة قد تكون أعلى 

من 50 مليار دوالر.
االنغم�اس في ش�راء الطي�ف من قبل 
ش�ركة دش يعتب�ر تحوطا ضد مس�تقبل 
صناعة التلفزيون المدف�وع في الواليات 
المتح�دة التي تعان�ي تراجع�ا. وقد ألغى 
أكث�ر م�ن 50 أل�ف ش�خص م�ن العمالء 
اش�تراكهم لدى دش منذ نيس�ان )أبريل( 
تف�اؤال  إيرغ�ن  أب�دى  وق�د   – الماض�ي 
قلي�ال ف�ي أن األم�ور ستتحس�ن. وق�ال 
للمس�تثمرين ف�ي نهاية الع�ام الماضي: 
“هناك أمر يس�تمر في مفاجأتنا بطريقة 
م�ا، وهو أن ]األعمال[ ستس�ير على نحو 
جيد عل�ى النحو الذي كانت عليه”.ويقول 
إن س�وق التلفزيون المدف�وع هي إما في 
نقطة التشبع وإما بالقرب منها، في حين 
أن أعدادا كبيرة من المس�تهلكين الشباب 
إما “قطعوا اشتراكهم”، وإما “لم يسجلوا 

لالشتراك”.
اآلن وبم�ا أن دش تس�يطر عل�ى نحو 
15 ف�ي المائ�ة من قدرة طي�ف الصناعة، 
تقول جنيفر فريتزش�ي، المحللة في ويلز 
فارجو: “الس�ؤال على ألسن الجميع هو: 
م�ا الش�يء ال�ذي ين�وي تش�ارلي القيام 
به بع�د ذلك؟”. ذلك هو الس�ؤال الذي تعد 
اإلجاب�ة عنه أكثر صعوبة، نظرا لس�معة 
إيرغ�ن باعتباره صان�ع صفقات ال يمكن 
التنب�ؤ به.ويقول معظم مس�اعديه إنه ال 
توجد لدي�ه حتى اآلن نهاي�ة للعبة. وكما 
تقول ماجي وايلدروتر، الرئيسة التنفيذية 
لش�ركة فرونتير لالتص�االت، التي لديها 
ش�راكة تجاري�ة م�ع دش: “لدي�ه الكثير 
من الممتلكات على شاطئ البحر، وهناك 
فقط أعداد مح�دودة منها”. وتضيف: “ال 
ته�م نوعي�ة البطاقة التي يلع�ب بها، ألن 

األمر سينتهي بفوزه”.
لكن اللعبة لم تنته بعد. هناك كثير من 
الن�اس يجادلون ب�أن تحقيق قيمة جميع 
تلك الموجات الهوائية يمكن أن يكون أمرا 
صعب�ا للغاي�ة. ويقول مس�ؤول تنظيمي 
سابق لالتصاالت األمريكية: “أنا لم أر قط 
مجاال فق�د فيه المس�تثمرون المزيد من 
أموالهم أكثر من الطيف”، مشيرا إلى مزاد 
لطيف الجيل الثالث من الهواتف المحمولة 
في المملكة المتحدة في عام 2000، األمر 
ال�ذي جم�ع 22.5 مليار جنيه اس�ترليني 
للحكومة لكنه ترك الناقلين يكافحون من 

أجل كسب عائد.
أو  دش،  بي�ع  وه�و  الخي�ارات  أح�د 
طيفه�ا، إل�ى الش�ركة التي تحت�اج إليها 
أكث�ر. الرس�ملة الس�وقية للش�ركة تبلغ 
36 ملي�ار دوالر، رغ�م أن بعض المحللين 
يعتق�دون أن ه�ذا يبخس موج�ات األثير 
لديها. ويجادل ش�ابلن بأن الس�عر األكثر 

عدال قد يكون بحدود 60 مليار دوالر.
المجموع�ة الت�ي تحت�اج إليه�ا عل�ى 
األغل�ب ه�ي فيراي�زون التي تمث�ل نحو 
40 ف�ي المائة من عائ�دات الصناعة، لكن 
تس�يطر فق�ط عل�ى 17 ف�ي المائ�ة من 
ق�درة طي�ف الصناع�ة. ومع ذل�ك، ليس 
م�ن الواضح أن فيراي�زون، المثقلة أصال 
بالديون، يمكن أن تتحمل تكاليف مثل هذا 
الش�راء الكبي�ر. ففي ع�ام 2013 تحملت 
الشركة 49 مليار دوالر من الديون، كانت 
أكبر بيع لس�ندات الش�ركات في التاريخ، 
للمساعدة في إخراج مجموعة االتصاالت 
ف�ي المملك�ة المتح�دة، فوداف�ون، م�ن 
مش�روعهما األمريكي المشترك. وباعت 
في اآلون�ة األخي�رة 15 ملي�ار دوالر من 

األصول لتمويل عطاءات مزادها.
ويقول مصرفيون إن فيرايزون حاولت 
ش�راء الطيف م�ن إيرغن الع�ام الماضي، 
لكنه رف�ض بيعها مقابل 1.50 دوالر لكل 
ميجاهيرتز � بوب. ويقول شخص مطلع 
على الصفقة: “اعتقدوا بشكل يبعث على 
الس�خرية أنها مكلفة وجعلوها تفلت من 
أيديه�م – لكن الس�عر كان أقل بكثير مما 

ينبغي أن يدفعوه في الجولة التالية”.
ولي�س هن�اك أي يقي�ن ب�أن الجه�از 
المنظم يمكن أن يس�مح لشركة دش بأن 
تبيع الت�رددات لفيرايزون. وقد ش�جعت 
لجنة االتص�االت الفيدرالية إيرغن لتقديم 
عطاءات من أجل الطيف، حتى أنها غيرت 
القواع�د لمصلحته، ألنها تريد منه أن يهز 
صناعة االتصاالت الالسلكية - تماما كما 
تح�دى تلفزي�ون الكابل ف�ي الثمانينيات 
من خالل إطالق إيكوس�تار، وهي شركة 

لألقمار الصناعية.
كري�غ موفي�ت، المحل�ل ف�ي موفيت 
ناثانس�ون، يعتق�د أن الجه�از التنظيمي 
يمكن أن يحاول منع دش من بيع حيازاتها 
الطيفي�ة لفيراي�زون أو AT&T. ويق�ول: 
“م�ن الخط�أ النظر إل�ى الطي�ف على أنه 
س�لعة مثل النفط - ال تتبع قيمته القواعد 
البسيطة للعرض والطلب”. ويضيف: “إنه 
م�ورد نادر، لكن هناك خمس�ة مش�ترين 
جدد فق�ط، جميعهم يخضع�ون لقوانين 
تنظيمي�ة ذات تعقي�د ش�ديد”. ويضيف: 
“الحكوم�ة تح�اول دائم�ا التأثي�ر عل�ى 

النتائج لمصلحتها على الموازين”.
ويمك�ن إليرغن بدال م�ن ذلك محاولة 
العثور على مشتر قد يجد الجهاز التنظيمي 
أنه أكثر قبوال. ويقول والتر بيسك، المحلل 
ف�ي BTIG، إن جوج�ل “ت�رى أن هن�اك 
حاجة إلى الدخول في أعمال الالس�لكي”. 
وتج�ري الش�ركة محادثات ح�ول إطالق 

خدم�ة الهاتف الجوال الذي يحمل العالمة 
التجاري�ة لجوج�ل، التي يمك�ن أن تحمل 
على ظهر شبكتي سبرينت وتي - موبايل. 
وفس�ير بعضه�م المحادث�ات باعتبارها 
تمهيدا لخطوة أعمق في النطاق العريض، 
خدم�ة  جوج�ل”،  “ألي�اف  إل�ى  وأق�رب 
اإلنترنت باأللياف الضوئية فائقة السرعة 

التي تقدمها في 34 مدينة.
ويمك�ن ل�دش أيض�ا محاول�ة إدخال 
األعم�ال الالس�لكية، إما ع�ن طريق بناء 
ش�بكة خاص�ة بها – وهو مس�عى ضخم 
- أو ع�ن طري�ق ش�راء واحد م�ن أصغر 
الالعبين. وعرضت الحصول على سبرينت 
مقاب�ل 25.5 مليار دوالر ف�ي عام 2013 
لكنها انس�حبت من الس�باق ال�ذي فازت 
به في نهاية المطاف س�وفتبانك، الشركة 
التي أسس�ها ويديرها صاح�ب المليارات 
في مجال االتصاالت، الياباني ماسايوشي 

سون.
ول�م يقدم ق�رار إيرغ�ن االبتع�اد عن 
هذه الصفقة ش�يئا يذكر لتودده لصناعة 
االتص�االت الالس�لكية، الت�ي كانت تنظر 

إليه دائما بدرجة من الشك.
ويق�ول ش�خص ش�ارك ف�ي صفقة 
ش�راء س�برينت: “ب�ذل تش�ارلي غاي�ة 
جه�ده ول�م يكش�ف أب�دا ع�ن أي عرض 
حقيقي”. ويضيف: “ليس لديه الكثير من 
األصدق�اء. ويدس نفس�ه دائما في قطاع 

االتصاالت”.
وبحسب أحد المشاركين في األعمال، 
التغيرات الذهنية إليرغن أغضبت الشركاء 
المحتملي�ن. “كان�ت هن�اك أوق�ات يفكر 
تش�ارلي أن يفعل شيئا فيها ثم يغير رأيه. 
الن�اس ال يحب�ون ذلك ويش�عرون بالقلق 

حول ما إذا كان نهجه جديا”.
ينبع ج�زء من العداء م�ن تصور وول 
س�تريت بأنه بخيل، وعلى استعداد لنسف 
عروض بس�بب مبالغ يراه�ا المصرفيون 
تافه�ة. الحكاي�ة الت�ي كثي�را م�ا تتكرر 
هي أن إيرغن يش�ارك زم�الءه التنفيذيين 
غرف�ة الفن�دق عندما يكون�ون في جولة 
خاص�ة باألعمال.يقول أح�د المصرفيين 
المختصين في قطاع االتصاالت: “شارلي 
بحاج�ة إلى أن يبي�ع أو يتم اس�تهالكه”. 
لكن يعتقد كثيرون أن إيرغن س�يأتي بحل 
أقرب إلى كونه غير عادي. يقترح تشابلن 
أن تقسم دش نفسها إلى شركتين، شركة 
لتلفزي�ون األقمار الصناعي�ة على الطراز 
المعهود، وش�ركة للمتاج�رة في ترددات 
الطي�ف بالجمل�ة تق�وم بتأجي�ر موجات 

األثير إلى أطراف أخرى.
ويس�تطيع إيرغن أن يتمس�ك باألمور 
الت�ي يتقنه�ا جي�دا، ويس�تخدم الطي�ف 
إلط�الق “خدم�ة تلفزيوني�ة تك�ون أول 
خدم�ة على الج�وال، موجهة نح�و الذين 
ألغوا اشتراكاتهم على التلفزيون العادي”. 
وهو يق�وم من�ذ اآلن بالتجري�ب في هذا 
 ،Sling المجال، حيث أطلق ش�ركة سلينج
وهي خدمة لتلفزيون اإلنترنت مقابل 20 
دوالرا في الش�هر، يتم بثها فوق شركات 

تلفزيون الكابل واألقمار الصناعية.
الذين يعرفون إيرغ�ن يقولون إن هذا 
الرج�ل البال�غ م�ن العمر 61 عام�ا ال نية 
لدي�ه للبي�ع والتقاعد، ويع�ود ذلك جزئيا 
إلى أنه ال يعلم ما يفعل بقية حياته. تقول 
وايلدروتر: “ال يزال ش�ابا. ل�ن يتقاعد أو 
يرتاح في الغد. هذا ليس جزءا من الخطة”. 
الالس�لكي  “أعم�ال  تش�ابلن:  ويضي�ف 
ستكون صناعة الس�كك الحديدية للعقود 
القليل�ة المقبلة. وهو يتمتع بالفرصة في 
أي يكون أحد بارونات السكة الحديدية”.
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الرشطة يعلن جاهزيته ملواجهة احلد البحريني يف مستهل مشواره اآلسيوي
 

أعل�ن الجهاز الفن�ي للفري�ق األول لكرة 
القدم بنادي الرشطة العراقي عن قائمته 
لخوض لقاء الحد البحريني ، املقرر اليوم 
كأس  لبطول�ة  األول  ال�دور  يف  الثالث�اء، 
االتحاد اآلس�يوي والذي يق�ام عىل ملعب 

نادي العربي القطري.
وضم�ت القائمة 22 العباً هم الحارس�ان 
محم�د حمي�د ومحم�د كاص�د والالعبني 
سالم شاكر ومهدي كريم ومكاجي بوكار 
ومرت�ى هدي�ب واكرم جاس�م وس�يف 
جميل وحمزه حسني وحسني عبد الواحد 
واحم�د اي�اد وولي�د س�الم وامج�د كلف 
ومروان حس�ني وعمار عبد الحسني وعيل 
بهجت ومه�دي كامل وكي�ون وفيليكس 
وك�رار محم�د وامج�د كل�ف وع�الء عبد 

الزهرة.
وأك�د كريم نافع امل�درب املس�اعد لنادي 
الرشط�ة: أن املدير الفن�ي املرصي محمد 
يوس�ف أع�د الفريق بدني�اً ونفس�ياً من 
أج�ل الخ�روج بنتيج�ة ايجابي�ة تضمن 
لنا الحصول ع�ىل نقاط املباراة وإس�عاد 

جماهري الفريق.
 وشدد عىل أن الرشطة يمر بفرتة ممتازة 
من االستقرار االداري والفني واملايل االمر 
ال�ذي انعكس بش�كل إيجابي ع�ىل نتائج 
الفري�ق ال�ذي يتص�در املجموع�ة الثانية 
من الدوري العراقي املمتاز بدون خس�ارة 

واحدة.
وأوض�ح أن ن�ادي الح�د البحرين�ي ليس 
منافس�اً س�هالً كون�ه يض�م العبني عىل 
مس�توى فني عال , قائالً: " عازمون عىل 
خط�ف نق�اط املب�اراة مع ج�ل االحرتام 

والتقدير للنادي البحريني الكبري".
 يذكر أن القرعة اآلس�يوية لبطولة كأس 
االتح�اد االس�يوي اوقعت ن�ادي الرشطة 
اندي�ة  جان�ب  إىل  الثاني�ة  املجموع�ة  يف 
الح�د البحرين�ي وواد نيص الفلس�طيني 

والجزيرة االردني.

فيم�ا اكد العب فري�ق الرشطة عمار عبد 
الحس�ني ب�أن فريق�ه يف ات�م الجاهزي�ة 
ملالق�اة فري�ق الح�د البحرين�ي وتحقيق 
نتيجة الفوز عليه ضمن منافسات الجولة 
االوىل لكأس االتحاد االس�يوي بالرغم من 
الغياب�ات التي يعاني منها الفريق مؤخرا 
الس�باب مختلفة,مشريا يف الوقت ذاته اىل 

ان وبالرغم من تلك الغيابات ولكن الفريق 
يمتلك دك�ة عام�رة بالالعب�ني املتميزين 
القادرين عىل سد اي فراغ عىل الصعيدين 

االسيوي واملحيل.
وق�ال العب الرشطة عمار عبد الحس�ني: 
ان"الرشطة بات يف ات�م الجاهزية ملالقاة 
فري�ق الح�د البحريني ضمن منافس�ات 

كأس االتحاد االس�يوية متسلحاً بالعامل 
النفيس الجيد املتأتي من سلس�لة النتائج 

االيجابية يف مباريات الدوري املمتاز".
واضاف ان" فريقنا وبالرغم من افتقاده 
لعدد من الالعبني السباب مختلفة ما بني 
الحرم�ان واالصابة ولكن الدك�ة العامرة 
بالالعبني املتميزين ستكون يف املوعد لسد 

اي فراغ خالل مباراة الحد اليوم الثالثاء او 
حتى يف باقي مباريات الدوري املمتاز".

واوضح ان"الجهاز الفن�ي بقيادة املدرب 
امل�رصي محم�د يوس�ف ق�د تحصل عىل 
فكرة واس�عة عىل اس�لوب لع�ب الفريق 
اللع�ب لدي�ه م�ن  البحرين�ي ومفاتي�ح 
اج�ل وض�ع النه�ج الفني املناس�ب الذي 

س�يضمن للقيثارة الخ�راء العودة من 
ملعب العربي بنتيج�ة ايجابية يف باكورة 

مبارياتنا عىل الصعيد االسيوي".
من جانبه اك�د العب فريق الرشطة امجد 
كلف بان�ه يف اتم الجاهزي�ة لخوض لقاء 
الح�د البحريني اليوم الثالث�اء بعد تماثله 
للشفاء اثر تعرضه لشد يف العظلة الخلفية 

يف مب�اراة الرشط�ة امام نفط ميس�ان يف 
ال�دوري املحيل,مش�رياً اىل ان فريقه امام 
امتحان ليس بالسهل عندما يواجه فريق 
الح�د البحريني ضمن منافس�ات الجولة 
االس�يوي  االتح�اد  كأس  لبطول�ة  االوىل 
ولكن العبي الرشطة عازمني عىل تحقيق 
الغلة النقطي�ة الكاملة يف بداية املش�اور 

االسيوي.
وق�ال الع�ب الرشطة امجد كل�ف: دخلت 
تحض�ريا  للفري�ق  التدريبي�ة  الوح�دات 
ملواجه�ة فري�ق الح�د البحرين�ي ضم�ن 
منافس�ات كأس االتح�اد االس�يوي بع�د 
االصابة التي تعرضت لها يف اخر مبارياتنا 
يف ال�دوري املمتاز امام نفط ميس�ان عىل 

مستوى العظلة الخلفية".
واوضح ان"طبيب الف�رق منحني الضوء 
االخر لخوض مب�اراة الثالثاء التي تعد 
واحدة م�ن اه�م املباريات عىل مس�توى 
املجموعة كون الحد يعد املنافس الحقيقي 
ع�ىل ص�دارة املجموع�ة والحص�ول عىل 
نقاط املباراة الكاملة س�تزيد من حظوظ 
القيث�ارة الخ�راء باالنتق�ال اىل ال�دور 

املقبل من البطولة".
وكان الح�د قد فاز ع�ىل الصقر اليمني يف 
امللح�ق املؤهل ل�كأس االتحاد اآلس�يوي 
الثاني�ة  )1/2(، وس�يلعب يف املجموع�ة 
التي تضم الرشطة العراقي ووادي النيص 

الفلسطيني والجزيرة األردني.
وكل�ف االتح�اد اآلس�يوي طاق�م تحكيم 
سعودي لقيادة املباراة هم مرعي عواجي 
حكماً للساحة واملس�اعدين فهد العمري 
وخلف الشمري والحكم الرابع صالح عبد 

الله.
وكان فري�ق الحد قد ش�ارك العام املايض 
يف كأس االتحاد اآلسيوي وخرج من الدور 
ربع النهائي بتعادله )1/1( مع القادسية 
الكويت�ي يف الكويت، وتع�ادل يف البحرين 
)2/2(، وق�اده امل�درب التونيس ش�كري 
البجاوي الذي فك ن�ادي الحد ارتباطه به 

قبل 3 أسابيع.

المستقبل العراقي / بغداد

تشيليس يطعن قرار طرد ماتيتش
 

 ذكرت شبكة سكاي الرياضية إن تشيليس سيطعن 
عىل قرار ط�رد نيمانيا ماتيتش خ�الل التعادل 1-1 
م�ع برين�يل يف ال�دوري االنجلي�زي املمت�از مطل�ع 

االسبوع الجاري. 
وطرد ماتيت�ش ببطاقة حمراء مب�ارشة يف الدقيقة 
70 بعدم�ا نه�ض فجأة ورك�ض وراء آش�يل بارنز 
وأس�قطه أرضا بينما لم يعاق�ب مهاجم برينيل عىل 

التدخل العنيف بقدمه يف ساق ماتيتش.
وق�ال جوزي�ه موريني�و م�درب تش�يليس إن العبه 
ماتيت�ش امتل�ك كل الح�ق يف رده الغاض�ب ع�ىل 
التح�ام "إجرام�ي" كان يمك�ن أن ينهي مش�واره 
يف ك�رة القدم. وقال مورينيو لش�بكة س�كاي "كرة 
القدم لعبة تتعلق باملش�اعر ومن الواضح أن نيمانيا 

ماتيتش كان لديه السبب لكل هذا الغضب. 
"ما الذي قد تس�ببه الدفعة التي وجهها )لبارنز(؟ 
ال يشء. م�ا ه�ي التبع�ات الت�ي كان�ت س�تلحق 
بماتيتش من هذا التدخل؟ كان سينتهي مشواره. 

إنه التحام إجرامي." 
ويتع�ني ع�ىل تش�يليس تقدي�م الطع�ن اىل االتح�اد 

االنجلي�زي لكرة القدم بحلول الس�اعة 1300 
بتوقي�ت جرينتش الي�وم الثالثاء. وإذا 

لم ينجح ه�ذا الطعن ف�ان ماتيتش 
س�يغيب ع�ن نهائ�ي كأس رابطة 
االندية االنجليزية يوم االحد املقبل 

أمام توتنهام عىل ملعب ويمبيل. 
كما سيعاقب بالغياب عن مباراتني 
يف الدوري املمتاز أمام وست هام 

يونايتد وساوثامبتون.

املنتخب االوملبي بكرة القدم يعسكر يف االمارات

استقالة عضو من ادارة الطلبة بسبب سوء النتائج

اليوم.. اختتام مباريات املرحلة االوىل لدوري كرة اليد

اعلن الجه�از الفني للمنتخب االوملبي 
ع�ن اقامته معس�كرا تدريبي�اً يف دولة 
االم�ارات العربي�ة املتح�دة يس�تمر ملدة 
خمس�ة عرش يوما يدخل 
استعدادات  ضمن 
الرافدين  اسود 

املجموع�ة  منافس�ات  غم�ار  لخ�وض 
االس�يوية االوىل املؤهل�ة الوملبيات ريو دي 
جان�ريو 2016,وبني ان القائم�ة النهائية 
لالعب�ني الذين س�يتوجهون يف الثامن من 
ش�هر اذار املقبل اىل االمارات سيتم االعالن 

عنها خالل نهائية االسبوع املقبل.
االوملب�ي  للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  وق�ال 
يحيى عل�وان: ان"املنتخب االوملبي يواصل 

اس�تعداداته يف الوق�ت الراه�ن عىل ملعب 
الش�عب الدويل بتواجد اغلب االسماء التي 
تم اس�تدعائه يف وقت سابق عىل ان يلتحق 
خالل اليومني املقبلني باقي الالعبني الذين 
تخلفوا عن التواج�د يف الوحدات التدريبية 

ألسباب خاصة".
واوض�ح ان"املنتخ�ب االوملبي س�يدخل يف 
معس�كر تدريبي يف دولة االمارات العربية 

املتحدة يف الثامن من شهر اذار املقبل يمتد 
لخمس�ة عرشة يوماً يتم خالله اقامة عدد 
م�ن املباري�ات التجريبية للوقوف بش�كل 
نهائي عىل االمكاني�ات الحقيقية لالعبني 
قب�ل ارس�ال القائم�ة النهائي�ة لالتح�اد 
االس�يوي للدخ�ول يف مباري�ات املجموعة 
االس�يوية االوىل املؤهل�ة ل�الدوار النهائية 

للوصول اىل اوملبيات ريو دي جانريو".

 قرر عضو الهيئة االدارية لنادي الطلبة 
جليل صالح االستقالة من النادي بسبب 
س�وء االوضاع التي تحيط بالنادي منذ 
فرتة طويلة.واكد صالح يف ترصيح ل : 
" ان تقديم طلب االس�تقالة جاء بسبب 
النتائج السيئة التي يسجلها النادي االنيق 

يف مش�وار الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم".
واشار اىل ان " النادي يعيش حالة من االنقسام 
واملشاكل ما بني الهيئة االدارية وجماهري النادي 
الغاضبة بسبب تراجع اسهم النادي يف بورصة 
ال�دوري املحيل".وكان�ت مجموعة م�ن انصار 
نادي الطلبة قد هاجمت الالعبني والجهاز الفني 
بع�د تع�ادل الفريق ام�ام نادي الح�دود بهدف 
واحد يف ختام الجولة االخرية من الدوري بعد ان 

رمتهم بالطابوق وقوارير املياه".وشدد صالح 
عىل ان " االوضاع لو استمرت لهذا الشكل داخل 
النادي فان مستقبل الفريق ال تبرش بالخري وقد 
يفش�ل بالتاه�ل اىل االدوار النهائية من الدوري 
املحيل".يذكر ان ن�ادي الطلبة يحتل املركز ال5 
يف املجموعة الثانية من الدوري العراقي برصيد 
13 نقط�ة م�ن 3 انتص�ارات و4 تع�ادالت و3 

هزائم.

 

أع�رب ال�دويل الفرن�يس 
جي��رو  أوليفي���ه 

ارس�نال  مهاج�م 
عن  اإلنجلي�زي 

بالفوز  أمنيته 
بلق�ب دوري 
ل  بط����ا أ

أوروب�ا 
ه����ذا 
 ، ملوسم ا
ورف��ع 

الكأس الغال��ية عىل حس���ب 
وصفه .

ترصيح�ات  يف  ج�ريو  وق�ال 
 " صحيف�ة  نرشته�ا 
دي�يل إكس�رس" 
 ": الريطاني�ة 
ل  رس�����نا ا
ع�دة  أج�رى 
ت  ا ر س�تثما ا
املواس�م  خالل 
أتمنى  امل�ايض، 
م�ا  يس�فر  أن 
اإلدارة  حققت�ه 

كأس  رف�ع  يف  وننج�ح 
أحل�م  "تش�امبينزليج"، 

بذلك".
الس�نوات  يف  وأض�اف:" 
القليل�ة املاضي�ة تعاقدن�ا 
مع أفضل الالعبني، نسعى 
لبناء فريق قادر عىل حصد 
البطوالت الكبرية، هدف أي 
الع�ب الفوز ب�دوري أبطال 
أوروب�ا ".يذك�ر أن ارس�نال 
س�يواجه موناكو الفرنيس يف 
ذهاب دور ال�� 16 من دوري 

األبطال يوم األربعاء املقبل.
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نادال يصل إىل األرجنتني 
باحثًا عن شفاء جلراحه

 وص�ل الع�ب التنس األس�باني رافايل ن�ادال إىل العاصم�ة األرجنتينية 
بوين�س آيرس لخوض منافس�ات بطول�ة بوينس آي�رس للتنس بعد 

عرشة أعوام م�ن أخر ظهور له فيها.ووصل ن�ادال إىل األرجنتني بعد 
أن ش�ارك مؤخ�را يف بطولة ري�و دي جانريو للتن�س والتي خرج من 

دوره�ا قبل النهائي أمام اإليطايل فابيو فونيني . وعانى نادال خالل 
تل�ك املب�اراة الت�ي انتهت لصال�ح منافس�ه اإليط�ايل بنتيجة 1/6 
و6/2 و5/7 م�ن بع�ض التقلص�ات العضلية يف مختل�ف أنحاء 
جسده وتحديدا مع انطالق املجموعة الثانية من 
املباراة.وقال نادال عق�ب املباراة: "لقد عانيت 
من هبوط ش�ديد يف اللياقة البدنية". وأفادت 
بعض املصادر داخل اللجنة املنظمة لبطولة 
بوينس آي�رس يف ترصيح�ات لوكالة األنباء 
األملاني�ة )د.ب.أ( أن�ه من املنتظ�ر أن يتعاىف 
نادال رسيعا من أجل خوض أوىل منافس�ات 
الزوجي يف البطولة بصحبة األرجنتيني خوان 

موناكو يف مواجهة التشيكيني جريي فيسييل 
وفرانتسيك س�ريماك اليوم الثالثاء. ويبدأ نادال 

مش�واره يف منافس�ات الف�ردي يف البطول�ة غ�دا 
األربعاء مع انط�الق مباريات الدور الثاني.وكانت 

مش�اركة نادال األخرية يف البطولة األرجنتينية 
عام 2005، قبل فوزه مبارشة بأوىل ألقابه 

التسعة لبطولة فرنسا املفتوحة.
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جريو يكشف احللم الذي يتمنى
حتقيقه
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احتاد الكرة: لـم نفقد االمل باستمرار شنيشل 
مع املنتخب الوطني

كش�ف االتحاد العراقي لكرة القدم عن تش�كيل وفد لزي�ارة العاصمة القطري الدوحة 
االس�بوع املقبل من اجل الجلوس الدارة نادي قطر القطري والوصول اىل اتفاق يضمن 
اس�تمرار املدرب رايض شنيش�ل ع�ىل رأس اله�رم التدريبي للمنتخب الوطني,مش�رياً 

اىل ان االتح�اد ال يفك�ر ب�اي بديل اجنبي يف الوق�ت الراهن خصوص�اً بعد النتائج 
االيجابية التي تحققت يف البطولة االس�يوية االخرية.وقال عضو اتحاد الكرة 

كام�ل زغري:ان"االتح�اد العراق�ي ش�كل وفداً برئاس�ة النائ�ب الثاني 
لرئيس اتح�اد الكرة عيل جبار لزي�ارة العاصمة القطري الدوحة 

االسبوع املقبل من اجل االجتماع بالهيئة االدارية لنادي قطر 
القطري القناعهم بالتخيل عن املدرب رايض شنيشل من 

اجل اس�تمراره بقي�ادة الدف�ة التدريبية للمنتخب 
الوطني".واوض�ح ان"االتحاد ل�م يفقد االمل 

بقي�ادة  شنيش�ل  باس�تمرار  االن  حت�ى 
املنتخ�ب الوطني بالرغم من تمس�ك 

النادي القطري بخدمات املدرب 
املذك�ور ولكن العالقات 
الطيبة التي تربط 
اتح�اد الكرة 
ن�ب  لجا با
القط�ري 
ن  سيك���و
االيجابي  العمل 
نج�������اح  يف 
املفاوض�����ات 
س�تجرى  الت�ي 

االسبوع املقبل".
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تنطل�ق الي�وم الثالث�اء عند الس�اعة الثاني�ة ع�رصاً يف العاصمة 
بغداد وباقي املحافظات مباريات الجولة الخامس�ة واالخرية من 
منافس�ات ذهاب املس�دس الذهبي لدوري كرة اليد,حيث يضيف 
الرشطة ع�ىل قاعة منتدى الس�يدية فريق الجي�ش يف لقاء يعد 
قمة الجولة الخامس�ة ملا يمتلكه الفريقني م�ن امكانيات فنية 
كبرية والعبني عىل مس�توى عال ينشطون يف صفوف املنتخبات 
الوطن�ي باالضاف�ة اىل تعزيز صفوفهم بالعب�ني محرتفني,فيما 

تش�هد الجولة ايضاً لقاء ال يقل عن سابقه اثارة عندما يشد نادي الكرخ 
الرح�ال صوب محافظة البرصة ملالق�اة اصحاب االرض والجمهور 

نف�ط الجنوب عىل قاعة الثاني يف مباراة ستش�هد بال ش�ك 
اث�ارة وندية عىل الرغ�م من الضائقة املالي�ة التي يعاني 

منها الفريقني والتي القت بضاللها عىل جميع انشطة 
الناديني,اللقاء الثالث واالخري س�يكون ديربي الفرات 
االوس�ط حيث س�تضيفه محافظة كربالء املقدسة 
لق�اء فريق القباب الذهبية كربالء بالجار الكوفة يف 

لقاء من املتوقع ان يجذب حشد جماهريي كبري.
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امليزان

رجل يكره الطعام

اكرب توأمني يف العالـم
أكرب توأمني ىف العالم »جلينس وفلورنسا« اللتني 
تبلغ�ان م�ن العم�ر 103 أعوام، وتعيش�ان مًعا 
ىف اململك�ة املتح�دة جنبا إىل جن�ب، ولم تنفصل 
إحداهم�ا ع�ن األخ�رى لحظ�ة واح�دة، ويت�م 
اعتبارهما التوأم األكرب عىل مستوى العالم، ولدت 
كل من جلينيس توماس وفلورنسا ديفيز ىف عام 
1911 وقضيت�ا حياتهم�ا كلها ىف بل�دة صغرية 
وتزوجت كل منهما من ىف نفس البلدة وعاش�تا 
ىف منازل متجاورة. وقالت جويندا ستايىس ابنة 
غليني�س البالغ�ة من العم�ر 65 عاًما لصحيفة 

ديىل ميل الربيطانية: إن الس�بب وراء طول عمر 
والدته�ا وتوأمها هى أنهما عاش�تا حياة مليئة 
بامللذات الصغرية، واألمور البسيطة والحياة غري 
املليئ�ة بالتوتر، كم�ا أن تواجدهما مع بعضهما 
البع�ض س�بب لهم س�عادة. كما أن الس�يدتني 
يت�م اعتبارهما مركز الحياة االجتماعية لجميع 
أف�راد األرسة، ويتجمع عنده�م األقارب واألبناء 
من أجل قضاء أوق�ات ممتعة وعائلية تعطيهم 
الدفء والحياة، وجدير بالذكر أن التوأمني قررتا 
رب�ط منزلهما معا من أجل أن يكون منزال كبريا 

لكى التفرتقا عن بعضهما.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن يف كل ع�ام يتحّطم أكثر 
م�ن ع�رة آالف منقار طائر بس�بب 

اصطدامها بزجاج الّنوافذ .
ه�ل تعل�م أّن يف بنج�ادش ُيحكم عىل 
اّتهم�وا  إذا  بالّس�جن  امل�دارس  طلب�ة 

بالغّش يف االمتحان الّنهائي .
ه�ل تعلم أّن احرتاق ماّدة الزّجاج ينتج 
عنها طاقة تكفي ملشاهدة الّتلفاز ملّدة 

ثاث ساعات .
ه�ل تعل�م أّن ع�دد أن�واع الحيوان�ات 
املوج�ودة ع�ىل األرض يص�ل إىل حوايل 

املليون .
هل تعلم أّن أغلب الّناس الّذِين يعثرون 
يقوم�ون  ضائع�ة،  محفظ�ة  َع�ىل 
ص�ورة  بداخله�ا  كان  إن  بإرجاعه�ا 

لطفل.

يمث�ل الطعام بالنس�بة للكثريين املتع�ة الوحيدة 
ىف الحي�اة، ويعان�ون كث�رًيا ىف مح�اوالت حرمان 
أنفس�هم من الطعام كى ال يقعون ىف فخ السمنة 
وامل�رض، وبالتأكيد هؤالء األش�خاص ال يتخيلون 
أن هناك شخصا ىف العالم يكره الطعام إىل الدرجة 
التى تجعل�ه يعانى من أجل البقاء عىل قيد الحياة 
م�ن دون االضطرار إىل تناول الطع�ام. الربيطانى 
»جون بريس�ون« يعانى هذه املش�كلة بالتحديد، 
وهو يعانى مش�كلة صحية منذ عمر ال� 18 شهرًا 
تجعل�ه يك�ره الطع�ام إىل درج�ة أنه يتقي�أ كلما 
تناول�ه، ويعان�ى حتى م�ن مجرد رؤي�ة الطعام 
أمام�ه، واآلن وصل إىل عمر ال��48 عاًما وال يأكل 

إال الزب�دة والجب�ن والحليب، وهى امل�واد الغذائية 
الوحيدة التى تحتويها ثاجته، باإلضافة إىل عبوات 
ال�«مارميت« الشهرية التى يعتربها منقذة حياته. 
ونقل موقع »مرتو« الربيطانى عن »بريسون« أنه 
يقول »أنا ال آكل من أجل املتعة، أنا آكل فقط ألننى 
جائ�ع، وأحت�اج للبقاء عىل قيد الحي�اة لذا أتناول 
م�ا ال يقل عن الكيل�و من »املارمي�ت« أو خاصة 
الخم�رية كل ش�هر ألنه�ا تمنحن�ى م�ا يحتاجه 
جس�دى م�ن فيتامين�ات. ويضيف »يربس�ون«: 
الخبز واملارمي�ت والزبدة والحلي�ب واألجبان هى 
كل محتوي�ات ثاجتى، وهو م�ا يكلفنى فقط 10 

جنيهات إسرتلينية ىف األسبوع.

خفف النمط، واحم نفسك من األخطار ال تقدم 
عىل تحديات أو ترصفات عشوائية بدون تفكري 
وصرب وحكمة. إن أفضل أسلوب يجب اعتماده 
اآلن هو الليونة والرؤية وعدم فرض إرادتك عىل 
أحد، ان الفلك يطلب منك الرتوي، وبذلك الجهود 

من أجل محارصة النزاعات واملشاكل .

الفلكي�ة ته�دد أوضاع�ك  أن األوض�اع  الش�ك 
الش�خصية أكثر م�ن املهنية . ف�� )فينوس( يف 
املي�زان ملتقي�اً ب� )س�اتورن ( ق�د يثري بعض 
بأح�د  تتعل�ق  مس�ألة  أو  العائلي�ة،  املش�اكل 
املراهقني أو األصغر منك سّناً قد تعيش انفعاالت 

وبعض الخشية من تفاقم وضع ربما.

تغم�رك الكواكب بحنانها هذا الي�وم وتحقق لك 
األمنيات، بل تحملك إىل السري يف الطريق الصحيح، 
فتحق�ق مبتغاك وتبدأ بجدي�د أو تغري اتجاهاتك 
كلياً، مس�تجيباً لنداء القلب، تتحدى من يش�كك 
بك وتذهب بعيداً يف إنجازاتك. قد تتجسد أحامك 

وتنتقل إىل مرحلة أخرى من مهماتك .

قد تش�عر ببع�ض القل�ق والبلب�ة يف اتصاالتك 
واجتهادات�ك يف هذا اليوم ، حتى بدون أس�باب 

وجيهة. 
ربم�ا ألن العم�ل يب�دو مرتاكم�اً ويتطلب منك 
جه�وداً كث�رية، لكن الوقت قد ح�ان لكي تقيم 

حساباتك وتدرس أوضاعك بهدوء .

تبتس�م لك الس�ماء ، وتأخ�ذ بيدك نح�و آفاق 
جديدة ومحطات مهمة من حياتك وانتصارات 
وحظوظ وفرص س�عيدة، قد تتجسد بمنصب 
كب�ري للبع�ض أو مرك�ز اس�تثنائي أو انقاب 
يف األوض�اع، يؤّم�ن االنتصار واملج�د واالرتقاء 

االجتماعي واألرباح املالية أو النج�اح املهن�ي .

تدخ�ل يوماً عاصفاً ومليئاً باملش�اكل والهموم، 
يحمل إليك أوضاعاً مبلبلة تخترب صربك وقدرتك 
ع�ىل الس�يطرة واالنضباط. قد تواج�ه حواجز 
جدي�دة تتطلب من�ك نضجاً يف التعام�ل وترفعاً 
وتماسكاً. قد تلغى بعض املناسبات الغالية عىل 

قلبك، أو تؤجل مواعيد يف الدقيقة األخرية.

تتحرر من القيود الس�ابقة فأنت اآلن فعاً حّر 
طلي�ق بوج�ود كوكب فين�وس يف برج�ك الذي 
سيس�اهم يف تلطيف األجواء وتحس�ني النتائج 
لريّكز طاقاته يف حش�د الدعم امل�ادي واملعنوي 
والعاطف�ي وق�د يك�ون وجود فين�وس أفضل 

وأنسب حالياً.

ينترص الحب عىل املش�اكل اليومية وقد يس�ود 
حوار يبلس�م الج�روح وي�ؤدي اىل مصالحة أو 
اىل تهدئ�ة الخواط�ر, كما ان القم�ر يف العقرب 
يتح�دث ع�ن اوض�اع مالي�ة جدي�دة وبع�ض 
الق�رارات املهمة الت�ي تتخذ يف ه�ذا اليوم لكن 

تجنب التطرف والخيبات .

تنذر س�ماؤك بأجواء متنوع�ة تتناقض احياناً 
م�ع تطلعاتك وتس�ّبب لك جموداً ملموس�اً ويف 
الحقيقة لن تش�عر بأّية رغبة يف التحرّك سوف 
يمّر هذا اليوم بهدوء تام، مصحوباً رّبما ببعض 
التوتر ثم ال تلبث ان ت�دور عجلة الحياة وتعود 

اليك الحيوية ويشتد حماسك .

ضاعف حذرك أّيها وال تسمح لنفسك بالوقوع 
ضحّي�ة الناقم�ني واملخادع�ني. يح�اول اح�د 
االش�خاص إقحام�ك يف صفقات مش�بوهة أو 
رّبم�ا إثارة الش�كوك ح�ول كفاءت�ك. ال تقلق! 
اعتمد الهدوء واملوضوعية كأساس ألي مروع 

وال تنفعل عند أّول مبادرة اس�تفزازية .

يمكن�ك ان تنج�ز اتفاق�ا كب�ريا خاص�ة ان�ك 
تتمت�ع باله�ام وديناميكية اتخ�ذ املبادرة وال 
تخىش ش�يئا ال ترف�ض لعب دور بارز وس�ع 
دائ�رة تحركاتك ناقش بق�وة وذكاء وبادر اىل 
االتص�ال واللقاء تحرك خ�ارج دائرتك,أرفض 

ما ال يناسبك .

ح�اول أن تتقّدم بحذر ابتعد عن إثارة املش�اكل 
وتجّنب األماكن املش�حونة بالتوّت�ر واملخاطر. 
س�تخرس الرّهان وقد تش�عر بالضعف جسدياً 
وعقلي�اً فتق�ع ضحّي�ة االضطراب�ات. حّص�ن 
نفس�ك باإليم�ان والتفاؤل واألم�ل والهدوء، ثم 

انتظر عبور العاصفة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

صحة العقل بقدم واحدة
يتطل�ب ت�وازن الجس�م أثن�اء الوق�وف عىل 
رجل واح�دة مجهودا من البعض، واكتش�ف 
باحثون يف جامعة كيوت�و اليابانية أن القدرة 
عىل الوقوف عىل رجل واحدة تدل عىل س�امة 

وصحة العقل.
كش�فت دراس�ة حديثة ع�ن أن الق�درة عىل 
الت�وازن ع�ىل رجل واح�دة دليل عىل س�امة 

وصحة الدماغ.
وأوضح�ت الدراس�ة أن العج�ز ع�ن الوقوف 
ع�ىل رجل واحدة ملدة 20 ثانية هو مؤرش عىل 
اإلصاب�ة بجلطة ونزي�ف يف الدماغ. ويف بعض 

الحاالت يؤدي إىل حدوث سكتة دماغية.
ويعتمد توازن الجس�م بشكل عام عىل حاسة 
البرص أوال، السيما عىل التوازن العضيل، ولهذا 

السبب ترتاجع القدرة عىل التوازن مع التقدم 
يف العمر.

لذا ش�دد الخرباء ع�ىل رضورة اختبار القدرة 
عىل التوازن والقيام بذلك يوميا، أما املدة التي 
يج�ب الحفاظ عىل التوازن فيها أثناء الوقوف 
عىل رج�ل واح�دة، فتختلف بحس�ب كل فئة 
عمرية.فمن هم يف األربعني من عمرهم عليهم 
التوازن عىل رجل واح�دة مدة خمس وأربعني 
ثانية، وتتدنى امل�دة لتصل إىل ثاثني ثانية ملن 

هم يف الستني من عمرهم.
أم�ا من ه�م يف الثمانني من عمره�م فيكفي 
أن يحافظ�وا ع�ىل توازنهم عىل رج�ل واحدة 
ملدة تس�ع ثوان فقط الختبار سامة الجسم، 

السيما صحة الدماغ.

4 وصـفــات للـصـلــع
تعان�ي جمي�ع النس�اء م�ن ع�دة 
مشاكل تصيب الش�عر، كالتقصف 
وه�ي  الش�عر  وتس�اقط  والتل�ف 
بدوره�ا كفيل�ة بجعل لون ش�عرك 

باهتاً ومظهره غري الئق ومترضر.
منهنا نقدم لك أربع خلطات يمكنك 
تطبيقها عىل فروة رأسك ملعالجتها 
من املش�اكل الت�ي تصيبه�ا نتيجة 
وتصفي�ف  والتل�ّوث  املن�اخ  تغ�رّي 
امللّون�ة  والصبغ�ة  الدائ�م  الش�عر 

واملستحرضات التي لم تجد نفعاً:
خلطة زيت الزيتون والثوم

يغ�ذي الث�وم بصيات الش�عر لذلك 

اخلطي فصوص ثوم مع القليل من 
زي�ت الزيتون وافركي فروة رأس�ك 
به�ذه الخلط�ة لتقوية ش�عرك من 

جذوره وعاج مشكلة الصلع.
خلطة الجرجري واللبن الزبادي

قومي بخل�ط ربطة من الجرجري يف 
الخاط الكهربائ�ي وأضيفي القليل 
من اللبن الزب�ادي. بعد ذلك، افركي 
ش�عرك به�ذه الخلط�ة الطبيعي�ة 
واتركيه�ا ملدة س�اعتني عىل رأس�ك 
قبل غس�له بالش�امبو الذي يناسب 

نوع شعرك.
خلطة البيض واللبن الزبادي

اخلطي صفار بيضة مع القليل من 
اللب�ن الزبادي وافركي فروة رأس�ك 
جي�داً به�ذه الخلط�ة. اتركيها عىل 
رأس�ك مل�دة 20 دقيقة قبل غس�له 
باملاء. ك�رري ه�ذه الخلطة مرة يف 

األسبوع للحصول عىل شعر قوي.
خلطة البصل والعسل

اخلط�ي يف وعاء القليل من العس�ل 
م�ع البص�ل املبش�ور ث�م افرك�ي 
به�ذه  الخفي�ف  الش�عر  منطق�ة 
الخلط�ة واتركيها عىل ش�عرك ملدة 
30 دقيقة تقريباً قبل غس�له باملاء 

الدافئ.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – قائد أنترص عىل 37 قائداً وملكاً –
 2  - فيم تاريخي ألحمد مظهر –

 3 – تك�رب وتتأل�ب – م�ن ضواح�ي 
دمشق –

 4 – جدها يف تناكا – مظلماً –
 5 – عكسها شامتون – لإلستفهام –

 6 – رشب املاء بدون تنفس – مؤسسة 
مالية –

 7 -  رس�ام فرن�ي ش�هري – تب�رص 
»مجزومة« –

 8 – دولة أوروبية –
 9 – الضعيف .

1 – إذاعة عربية –
 2 – أغني�ة لعبد الوهاب ولنجاة ولعبد 

الحليم حافظ –
 3 – حرف مكرر – كرم املحتد –
 4 – إنهاء األمر – حرف مكرر –

 5 – من القوى العس�كرية التي كانت 
متواجدة يف لبنان وأخرجت عام 2005 

– أداة أستثناء –
 6 – للنه�ي – عائل�ة صح�ايف لبنان�ي 

راحل –
 7 – ن�وع من الرصاص – غري مطبوخ 

–
 8 – أغنية ألم كلثوم –

 9 – مجرى مائي عراقي .

سـودوكـو

أفخاذ دجاج - 6
ثوم مهروس - فّصان

زبدة - ربع كوب
بابريكا - ملعقتان كبريتان

فلفل حار - نصف ملعقة صغرية
ملح - ملعقتان صغريتان

فلفل أسود - ملعقة صغرية
قرفة مطحونة - رشة

نصائح
- ح�رضي إىل جانب أفخ�اذ الدجاج الخضار 

عىل أنواعها.
- أضيف�ي املزيد من البه�ارات الحارة يف حال 

كنت من محبي األطباق الحارة.
طريقة العمل

1- حمي الفرن عىل حرارة 220 درجة مئوية 
وغطي الصينية بورق املنيوم.

2- يف مق�اة كب�رية، ذوبي الزب�دة وأضيفي 
الليم�ون الحام�ض، املل�ح، الفلفل األس�ود، 

القرفة، البابريكا، الثوم.
تتم�ازج  حت�ى  جي�داً  الخلي�ط  حرك�ي   -3
املكون�ات ثم غمي أفخ�اذ الدجاج وصفيها 

يف الصينية.
4- ريش م�ا تبقى من البه�ارات عىل الدجاج 

وضعي الصينية يف الفرن.
5- اطه�ي الدجاج مل�دة 30-35 دقيقة حتى 

يتحمر وينضج.

افخاذ الدجاج بالصلصة احلارة

معلومات  عامة
فوائد الكركم

لق�د تم التعرف ع�ىل فوائد الكركم الطبي�ة  قبل مئات 
السنني عن طريق الطب الصيني والهندي القديم. 

وقد استخدم لعاج العديد من املشاكل مثل: االكتئاب، 
ع�رس الهضم، انتفاخ البطن، الته�اب املفاصل، قرحة 
املع�دة، الريقان، اضطرابات الكب�د، اضطرابات الدورة 
الش�هرية ويف تس�كني االالم وش�فاء الجروح وغريها 

الكثري.
اهم فوائد الكركم 

1- مضاد قوي لالتهابات وخاصة التهابات املفاصل:
2- الكركم يحارب الرسطان:

3- الكركم مفيد لصحة الكبد ويعزز من ازالة السموم 

من الجسم:
 4- يساعد يف نزول الوزن وحرق الدهون:

5- يساعد يف محاربة الزهايمر:
6- يساعد يف السيطرة عىل مرض السكري:

7- الكركم يقلل من مستوى الكولسرتول يف الدم:
موانع استعمال الكركم:

يرج�ى التنبه من ان اس�تخدام معتدلة من مس�حوق 
الكركم كجزء من حمية منتظمة غري امن اىل حد كبري، 
وان االستهاك املطول للجرعات العالية من مستخلص 
الكركم قد يسبب تلبك وشد يف املعدة او يف الكبد، وكذلك 

الجفاف واالمساك.
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استعراضات داعش
مرص���د

وائل عبد الفتاح 

اإلعالم مفتاح التغيري  
مس���احة لل���راي 

اإلعالم شعاع وطني ذات تأثري يف سلوكيات الفرد واملجتمع 
واألداة الحاسمة يف التأثري والتغيري وما أكثر وسائل اإلعالم من 
افتعال التظليل وخداع الرأي العام لصالح األنظمة السياس�ية 
التي تس�خرها والرتويج لها حتى ان بعض الدول اعتربته نوع 
من أنواع الحروب فاإلعالم الوطني الصادق مع الحقيقة رسالة 
حس�نة تؤدي اىل جه�اد من نوع م�ا لتعريف الف�رد بحقوقه 
يف املجتم�ع فاملطل�وب إع�الم الحقيقة وليس إع�الم األباطيل 
فالث�ورة البحريني�ة ومطالبه�ا العدال�ة باملس�اواة والحقوق 
واملواطن�ة إنها ثورة س�لمية قوبلت بالعن�ف املمنهج والقمع 
الش�ديد ومنع س�يارات اإلس�عاف من القي�ام بدورها ووضع 
األطباء واملمرضون باألتهام وحولت املستش�فيات اىل مصائد 
للمعتقالت فإذا هذه الثورة تقمع بالحديد والنار مثلما قمعت 
الث�ورة املجري�ة ع�ام 1956 والتشيكوس�لوفاكية عام 1968 
فالبحرين لم تمت وس�تؤول ألهله�ا يف ظل دولة مدنية تنتمي 
ملنطق الع�ر فالزخم اإلعالم�ي الذي اجرب الوالي�ات املتحدة 
لالنصياع للضغوطات ملساعدة الشعوب للتخلص والتحرير من 
األنظمة القامعة ولكن ما يجري يف البحرين من تعتيم إعالمي 
عرب�ي وصم�ت حكومي غرب�ي ويتفق مع مصال�ح الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة ويتعارض م�ا ينرش من قم�ع وانتهاكات 
وهدم دور العبادة, فاإلدارة األمريكية تطمع بتحسني صورتها 
القبيحة يف العالم اإلس�المي وهذا ما قامت به يف مر وتونس 
أما يف البحرين واجهة صعوبات جمة فالس�كوت عن التطهري 
الطائف�ي لق�وات األحتالل الس�عودي يف البحرين ل�م يختلف 
كث�رياً عما اقرتفته القوات الربية من جرائم بحق املس�لمني 
يف البوس�نة, فاملس�ؤولية اإلعالمي�ة مفتاح التغي�ري وتحقيق 
املكتس�بات واإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ام�ا التضليل والخ�داع وسياس�ة الجهل أنها ح�روب إعالمية 
أش�دها فتكاً باملجتم�ع ومصريه واإلع�الم الوطني إضافة اىل 
ذلك أداة إدارة رقابية عىل التنفيذ وكشف العنارص الغري واعية 
واملتخلفة يف األداء ورصد االنحراف والفساد وانه أساس التغيري 
والركيزة لتحقيق أماني وتطلعات الشعب للمطالبة باإلصالح 
وتكريس الثقافة املطلبية لتساهم ببناء الفرد ملعرفة واجباته 

واملطالبة بحقوقه.

 ما رأيناه ىف فيديو ذبح ٢1 قبطيا مريا ىف ليبيا، هو ذروة تليفزيون 
الواقع، الذى قام أساس�ا من أجل إزاحة املل�ل الذى أصاب الجمهور من 
خي�ال الكتاب واملخرجني واملمثلني.تليفزيون الواقع كش�ف عن مخابئ 
مفزعة ىف نفس�ية الجمهور الذى أصبح بطال، وهذا ما تقوم عليه ميديا 

داعش وشقيقاته من ميليشيات األممية اإلسالمية، آكلة الدول.
إنه�م فرقة رع�ب متحدة، تس�تحرض كل ما ىف صدي�د البرشية من 
عنف وغل وكراهية، ع�ىل رشيط واحد يتم تصويره بمزاج رومانتيكى، 
يناس�ب مزاج الس�فاحني الذين يقتلون بكل رقتهم املفرطة، فالسفاح 
ينق�ذ البرشية بالقتل، ويذبح ضحايا عىل خلفيات موس�يقية، تقطعها 

نصوص عن التماهى مع الله ونبيه املرسل بالسيف رحمة للعاملني.
ولتكتمل الدرام�ا يلعبون باأللوان: برتقاىل للضحايا، وأس�ود لفرقة 
القت�ل، أم�ا قائدهم فريتدى زيًّا مس�توًحى من أح�دث موضات الجيش 
األمريك�ى، أل�وان أممي�ة، اس�تدعاها خي�ال يختزن دالالت أوس�ع من 
املع�روف عن هذه البقعة من العال�م، لكنهم ومن أجل مزيد من املحلية 
يس�تعيدون من التاريخ القري�ب قصة كاميليا وأخواته�ا، لتكون املربر 

الدرامى للذبح الجماعى.
اختيار حرب كاميليا له أهمية ىف حش�د جمهور من األنصار، استقر 
ىف ضمائره�م املفعم�ة بالوس�طية الجميل�ة، واالعتدال، أن هن�اك ثأرا 
ال الس�تعادة املرأة التى ترك�ت بيتها، وتقول الرواي�ات إنها أعلنت  مؤجَّ
إس�المها )ربما للتخلص من رابطها الحديدى بزوجها، وتتحرر كفرد له 

إرادة حرة عىل جسده ومشاعره(.
داع�ش يبحث ع�ن جمهور تنام داخله بحرية دم صغرية، س�تنفجر 
ىف ي�وم من األيام، ليكتمل دينه.داعش يبح�ث عن هؤالء الذين ال يكتمل 
دينهم إال بالقتل ىف س�بيل الله، وال تش�بع ُتربتهم املؤمنة اال ببحار دماء 

، ليعود مجد الخالفة .
جند الخالفة هم الجمهور الذى أصبح بطال ىف تلك الحلقات املصوَّرة 
باحرتاف رومانتيكى، عن واقعنا الذى استثمر أكثر من خمسني سنة ىف 
نفاي�ات البرشية. داخل كل مؤمن بعودة الخالفة داعىش س�يظهر ذات 
يوم ىف تليفزي�ون الواقع، الذى تلمع فيه الس�كاكني عىل رقاب ضحايا، 

تتخيل من فرط الهدوء أنهم ىف بروفة وسيعودون إىل الحياة.
والقات�ل يرتدى قناعا، ليمنح لجريمته غموضا مثريا لحواس القلق، 
ال بنفايات  ربما تكون أنت هذا القاتل، وربما يكون هذا الذى يمىش محمَّ
التيارات اإلسالمية، وأفكارها الدموية، فالذين خرجوا من أجل استعادة 
أخته�م كاميلي�ا.. ظه�روا بجوارنا معتدل�ني وعاديني ب�ل إن لهم حزبا 
ونجوما عىل الشاشات، بل بينهم َمن يشحنون خطبهم كل جمعة بهذه 

النفايات التى تنفجر ىف وجوهنا.
ربم�ا تكون هذه املش�اعر من إخراج أجهزة مخاب�رات أو دعم دول 
مث�ل قط�ر أو تركيا أو خالفه، لك�ن األهم من ذلك أنها تربية 5٠ س�نة، 
اس�تثمرنا فيها ىف تكفري حياتنا املعارصة، و الهجرة إىل زمن آخر نشعر 

فيه بأننا عظماء.
وال بد أن نعرتف بأنه رغم كل الفزع والحزن من فيديو ذبح األقباط 
املريني ىف ليبيا، فإن هناك جمهورا رأى فيه أنه فضيحة ملا يحلمون به 

منذ أن كان عبد رب السياف الشيشانى نجمهم، وَمَثلهم األعىل. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

ماجد عبد الغفار الحسناوي

أجرى ستيفان زوليك من 
ناجح�ة  س�لوفاكيا جراح�ة 
إلزالة ورم يف الرقبة بلغ وزنه 
أكث�ر م�ن 6 كج�م. وبعد 1٠ 
سنوات من بداية ظهور الورم، 
أجري�ت الجراح�ة لس�تيفان 
) 47 عاما(ال�ذي كان يعان�ي 
من مشكالت صحية معقدة، 
وذل�ك يف مستش�فى جامع�ة 

مارتن السلوفاكية. 

كش�ف الباحثون أن الفلفل الحار غني بالفيتامني )أ( مما يجعله من العنارص املضادة لألكس�دة واملحاربة 
للكولسرتول الضار يف الدم واملنظفة لألوعية الدموية من هذه اآلفة. وأظهرت بعض البحوث أن تناول األطعمة 
الحارة يقلل من نس�بة اإلصابة بالنوبات القلبية والس�كتات الدماغية، بس�بب خفض مس�توى الكولس�رتول. 

وبينت أنه قادر عىل تقوية جهاز املناعة وتطهري املجاري التنفسية وطرد 
البلغ�م منه.وأك�دت دراس�ة حديثة أن تن�اول الفلفل الحار يس�اعد عىل 
خفض الوزن عن طريق رفع مس�توى األيض الخاص بالش�خص وحرق 
الدهون وقال زورن ليمان -املش�ارك يف إجراء الدراس�ة- إن الكابسيسني 
س�اعد ع�ىل إبطاء نمو أورام رسطان الربوس�تات يف الخالي�ا التي أخذت 
من البرش بش�كل مثري للدهشة وأوقف انتشارها. ومن ضمن ما أظهرته 

الدراسة أن الكابسيسني ينشط برنامج قتل الخاليا لنفسها بنفسها.

إزالة ورم يزن 6 كجم الفلفل احلار يطهر األوعية الدموية 
 آبل تطلق كمبيوترها اللوحي القادم بشاش�ة قياسها 9.1٢ 
إن�ش باإلضافة إىل قلم يأت�ي كملحق اختي�اري. حيث كانت قد 
حصلت آبل مؤخراً عىل براءة اخرتاع لقلم من املمكن استخدامه 
ع�ىل كمبيوت�رات آيب�اد اللوحية. وأض�اف ت�ي، أن الكمبيوتر 
الجدي�د س�يطلق هذا العام ما ب�ني الربع الثان�ي والربع الثالث، 
وأن القل�م س�يكون كملحق إض�ايف بإمكان املس�تخدم رشاؤه 
أو االس�تغناء عنه، ول�م يذكر تي أي مواصف�ات أخرى تتعلق 

بالكمبيوتر القادم.

آبل تطلق آيباد بقلم

معصوم.. اول رئيس عراقي منذ الثامنينات يكرس عزلة البرصة


