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السعودية تفقد رشدها: نريد نووي 
ص4مــثــل إيــران!

الـعـراق يشـتـري عـربـات »مهفـي« بقيمـة 32 مـلـيـون دوالر

مافيات سياسية تعطل الحكومة عن اتخاذ اجراءات ايقافه

      المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مصدر دبلوماسي, امس االثنين, بان حجم التبادل التجاري 
بين العراق والس�عودية يبلغ نحو 11 مليار دوالر سنوياً, وفيما أشار 
إلى أن واردات هذه التجارة تس�تخدم في تموي�ل العمليات اإلرهابية 
بالع�راق, حذرت من االرهاب الغذائي الذي تلعب�ه الرياض عبر اغراق 
الس�وق العراقي باألغذية المسرطنة. وفيما اش�ارت المصادر الى ان 
الحكومة على علم ودراية تامة بإرسال السعودية مواد غذائية سامة, 
لكنه�ا ع�زت صمتها ال�ى تدخل مافي�ات حزبية, حي�ث تجبرها على 
االستمرار باس�تيرادها. وقال مصدر دبلوماسي بارز من الكويت, ان 
»حجم التبادل التجاري للس�لع الغذائية بين الس�عودية والعراق يصل 
الى 11 مليار دوالر س�نويا, حيث يعتمد الس�وق العراقي على االلبان 
والمعلبات والمش�روبات السعودية ال سيما بعد ازمة سوريا وحصار 
ايران وقطع الطرق البرية بين العراق واألردن و تركيا«.ولفتت المصادر 
الى أن »الس�عودية تستخدم هذه االموال لتمويل الجماعات االرهابية 
في العراقي«, مبينة أن »المنتجات السعودية ومنذ عام تقريبا صارت 
تحت�وي على س�موم قاتلة للمس�تخدمين وفيها مض�ار صحية تؤثر 
على الخصوبة بالدرجة االولى لدى الرجال والنساء وتؤثر على كفاءة 
الجهاز الهضمي والقلب والكبد«. وأوضح المصدر ان »الحكومة تعلم 
جي�دا باإلرهاب الغذائي الذي تمارس�ه الري�اض ذد العراقيين, ولديها 
المعلوم�ات كامل�ة عن الضرر الم�زدوج من التعام�ات التجارية مع 
الس�عودية س�واء عبر تحويل التمويل الى االرهاب في العراق او عبر 
االض�رار بالصح�ة العامة للعراقيي�ن من جراء اس�تهاك هذه المواد 
المسمومة«.  ويعزو المصدر الدبلوماسي صمت الحكومة حيال هذه 
الممارسات وعدم اتخاذه اية خطوة, الى الضغط الكبير الذي تمارسه 
مافيات حزبية سياسية بارزة مرتبطة بالتجار الموردين عبر االمارات 
للع�راق,  باتج�اه االس�تمرار بتوريد الس�لع الس�عودية واإلماراتية 
والمض�ي قدم�ا بتعزي�ز التب�ادل التجاري م�ع البلدي�ن المذكورين«.
وسبق ان انطلقت دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
ومنظم�ات المجتمع المدني ورجال الدين,إليقاف التعامل مع الس�لع 
والمواد الغذائية السعودية التي يذهب ريعها لدعم المجاميع االرهابية 
التي تس�تبيح دماء العراقيي�ن يوميا,كما ان حكومات محلية اصدرت 

قرارا بمنع استيرادها وانتشارها في االسواق المحلية.

السعودية ترضب العراق بـ »االرهاب الغذائي«

قلب بغداد النابض

ص3االتفاق النفطي عىل حافة اهلاوية.. والكردستاين يلوح باالنسحاب من احلكومة

قيادي يف احلشد لـ »                         «: حرصنا عىل سالمة املدنيني أّخر اقتحام تكريت
»داعش« انهار في صالح الدين واستخدم السكان كدروع بشرية

     المستقبل العراقي / خاص

كش�ف قيادي في كتائب سيد 
الش�هداء، أحد تش�كيات الحشد 
الشعبي, امس االثنين, عن انهيار 
»داعش« في صاح الدين, وفيما 
اش�ار إلى أن التأخر ف�ي اقتحام 
تكتي�ك عس�كري  تكري�ت, ه�و 
االره�اب  الن  األبري�اء  لحماي�ة 

بش�رية,  ك�دروع  يس�تخدمهم 
المح الى قرب الشروع بالمعركة 
الحاسمة.وأش�اد فالح الخزعلي، 
ل�«المس�تقبل  حدي�ث  ف�ي 
الحقيقي  ب�«التاحم  العراق�ي«, 
بين الق�وات االمني�ة خاصة بين 
والحش�د  االتحادي�ة  الش�رطة 
الشعبي في معارك تحرير صاح 
عل�ى  الخزعل�ي  الدين«.وش�دد 

ضرورة ان »تكون معركة تحرير 
باق�ي مناط�ق تكري�ت نظيف�ة 
وال ت�راق فيها دم�اء المواطنين 
األبرياء«, مش�يراً الى ان »داعش 
يس�تخدم المدنين كدروع بشرية 
في تكريت بعد ان انهارت معاقله 
البوعجي�ل  ف�ي  االس�تراتيجة 
والعلم وال�دور وكاف�ة المناطق 
المحررة«.وأض�اف ان »الق�وات 

االمنية والحش�د الش�عبي قاموا 
بفتح ممر امن لخروج المواطنين 
من مناطق س�كناهم قب�ل البدء 
بعملي�ة التحري�ر«, كاش�فا ع�ن 
إنق�اذ اكثر من 400 مدني اغلبهم 
من االطفال والنساء وكبار السن 
في عمليات تحرير شمال سامراء 
اس�تخدمهم االرهابيي�ن كدروع 

بشرية لتغطية انسحابه. 

وبي�ن الخزعل�ي, ان »توق�ف 
العمليات العس�كرية في تكريت, 
ه�و تكتي�ك احت�رازي لمعالج�ة 
المع�وق االكب�ر أال وهو س�امة 
المواطنين«, مؤكدا ان الوقت بدا 
بالنف�اذ وان الق�وات س�تخوض 

معركة قريبا معركة الحسم.
وأش�ار القي�ادي في الحش�د 
الشعبي الى ان »الدستور العراقي 

يل�زم الدول�ة بمحارب�ة االرهاب 
ب�كل اش�كاله ومس�مياته لكننا 
نحرص اشد الحرص على سامة 
المواطنين االبرياء الذين لم تسنح 
لهم الفرصة بمغ�ادرة المدينة«.
واكد وزير الداخلية محمد س�الم 
الغبان أن القوات األمنية والحشد 
الشعبي يسيطرون على الموقف 
في محافظة صاح الدين، وأشار 

إلى أن الجهات المسؤولة ستحدد 
الوقت المناس�ب لمهاجة تنظيم 
)داعش( في مركز مدينة تكريت، 
وفيما عزا أس�باب تأخ�ر اقتحام 
المدين�ة إلى »الحفاظ على ارواح 
المواطني�ن والبنى التحتية، لفت 
إل�ى أن العمل يج�ري حالياً على 
إعادة األهالي والخدمات وتوفير 

األمن في المناطق المحررة.

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

م�ن المق�رر أن يقوم رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي بزيارة الى 
واش�نطن الشهر المقبل بدعوة رس�مية من الرئيس االمريكي باراك 
اوباما لبحث اخر التطورات االمنية في العراق والحرب ضد »داعش«, 
وفيما كش�ف قائد امريكي عن ضغوطات يمارس�ها التحالف الدولي 
لتوسيع عملياته, اعلنت الواليات المتحدة االمريكية عن صفقة تجهيز 
الجيش العراق�ي ب� 160 عجلة )همفي( المتعددة المهام. وبحس�ب 
مصادرمطلعة, فان »العبادي كان قد تسلم من السفير االمريكي لدى 
العراق س�تيوارت جونز دعوة رس�مية من اوباما وذل�ك اثناء زيارة 
قائد القيادة الوس�طى للقوات االمريكية الجنرال لويد اوستن والوفد 
المراف�ق له«.وكان اوس�تن قد زار بغ�داد في الثاني والعش�رين من 
الش�هر الماضي والتقى العبادي، وناقش�ا تطورات االوضاع االمنية 
والح�رب ضد تنظيم داعش االرهابي باالضافة الى الدعم في المجال 
العس�كري واللوجس�تي والتدريب وتجهيز الق�وات االمنية العراقية 
باالس�لحة. ولفتت المصادر, ال�ى ان »العبادي س�يناقش مع اوباما 
والمس�ؤولين في االدارة االمريكية ع�ددا من القضايا ابرزها الحرب 

التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش«.

                                                                       التفاصيل ص3
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طحني ابو عزرائيل
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ش�اب ف�ي المقاوم�ة الوطني�ة 
العراقية نذر نفسه من اجل االسالم 
والعمل المقاوم وال يفكر بشيء إال 
الت�راب العراقي والوح�دة الوطنية 
وحماي�ة ح�دود الع�راق م�ن خرق 
»داع�ش« وتأدي�ب س�فلة الخرافة 
البغدادي�ة بالطريقة التي تبث الذعر 
وتنشر الخوف في صفوفهم.. وهي 

حالة مطلوبة.
انتش�ر  الوطن�ي  الش�اب  ه�ذا 
مث�ل البرق ف�ي صفح�ات التواصل 
االجتماع�ي وص�ار لس�ان حال كل 
من يفكر بش�هدائه في س�بايكر او 
مختطفيه على الح�دود بين العراق 
وكل  واالردن  الع�راق  او  وس�وريا 
م�ن تم التنكي�ل به من قب�ل داعش 
وعصاب�ات القت�ل والجريمة وكأن 
هذا الش�اب هو المنق�ذ والمخلص 
وق�س عل�ى ذل�ك راي المظلومي�ن 
الش�يعة بالمخلص وكيف يضعونه 
في حدقات العيون.. حيث وضع هذا 
الشاب خالل فترة اقل من الوجيزة.

لم اكن اعرفه ولم التق الشاب بل 
س�معت »طراطيش حكي« عنه هنا 
وهن�اك في مجلس النواب حيث يتم 
تداول اس�مه بين راغ�ب في رؤيته 
وخائف من رؤيته ايضا كما اطلعت 
على اش�ياء مما كتب عنه ونسجت 
الذاكرة والذائقة الشيعية السياسية 
ال�ى  دفعن�ي  م�ا  والمجتمعي�ة 
االس�تقصاء عنه ومعرف�ة ما يريد 
وما هدفه من تصريحاته خصوصا 
عنوان الصيحة التي تتردد في السن 

الكثيرين »نسويهن طحين«.
خرج����ت ف�ي اطار ع���ملي 

اس�تقصائي ان ه�ذا الش�جاع يمثل 
عنوانا مهما من عناوين المظلومية 
الش�يعية المقه�ورة الت�ي تريد ان 
تتنفس ولم تس�تطع بفع�ل عوامل 
القه�ر والخط�ف والقت�ل والح�رق 
والظلم الكبير، وكان نتاج س�نوات 
م�ن الت�ردد والخ�وف ال�ذي صب�غ 
البيئة الش�يعية من الحاك�م الظالم 
والمسؤول المستبد والنائب الخائن 
والوزير الفاسد والدولة التي وعدت 
ابنائه�ا باش�ياء مهمة ف�ي العيش 
الكري�م والروات�ب الجي�دة والحياة 
الح�رة والعدالة االجتماعية ولم تف 

بوعدها.
ابو عزرائيل ليس ظاهرة شيعية 
والقتل�ة  الدواع�ش  ض�د  عقابي�ة 
التنظيم�ات  وس�فلة  والمجرمي�ن 
المس�لحة ق�در ماه�و رد مجتمعي 
غاض�ب عل�ى السياس�ات القاهرة 
والفس�اد القاهر والظلم الذي وقع 
عل�ى ه�ذا الش�عب المس�كين الذي 
اليس�تحق كل هذا العذاب وهو الرد 
» الموضوع�ي« لش�عب ن�ال من�ه 

الكثيرون ولم يستطع الرد!.
ربم�ا كان ظه�ور اب�و عزرائيل 
المقاوم�ة  ظه�ور  م�ع  متزامن�ا 

الوطنية واالس�المية الش�يعية في 
المناطق الت�ي احتلته�ا داعش قبل 
9 اش�هر م�ن االن وقد ارت�دى الزي 

العس�كري واطل�ق لحيت�ه وحم�ل 
فاسه.

ابوعزرائي�ل ال�ذي تعترض عليه 
بعض الجهات السياسية في الدولة 
ومؤسس�ات في العم�ل الثوري هو 
ال�رد الش�عبي العام على سياس�ات 
الدول�ة واتعب�ت الحكومة  انهك�ت 
وارهقت الش�عب العراق�ي ودمرت 
اساس�ات م�اكان ينبغ�ي تدميرها 
ف�ي العملية الوطني�ة وكان البد ان 
يظهر رجل مثل هذا االخ لكي يشعر 
ان كف�ى قت�ال وتدمي�را  االخري�ن 
وصخبا واجلسوا الى بعضكم وربما 

سيقولها هذا االخ يوما وهو يحمل 
ادوات العقاب ومن معه من س�رايا 
وحش�ود وقد يفرض الح�ل بالقوة 
بعد ان عجزت الديموقراطية فرض 

الحل بادواتها السلمية!.
اب�و عزرائيل كان ال�رد الواقعي 
عل�ى س�فلة داع�ش الذي�ن اهانوا 
الع�راق  ش�عب  وقتل�وا  االم�ة 
ودم�روا البنية التحتي�ة واغتصبوا 
االزيديات وش�ردوا السنة والشيعة 
عل�ى  وش�معوا  والمس�يحيين 
البيوت بالقلم االحم�ر تحت عنوان 
ان  االس�المية«  الدول�ة  »عق�ارات 

هذا التس�افل واالنف�الت والتجاوز 
والقتل والعدوان واالنتهاك الصارخ 
النسانية االنسان كان البد ان يواجه 
بالعنف والعنف المتزايد وبالفؤوس 
المجزرة وحتى«  والبنادق اليق�اف 

نسويهم طحين«.
ظهر اب�و عزرائيل في المقاومة 
وه�و يرت�دي المالبس العس�كرية 
ال�ذي  بال�رد  الدواع�ش  ويتوع�د 
تس�افلهم  اط�ار  ف�ي  يتمنون�ه 
وعدوانه�م عل�ى الش�عب العراق�ي 
وكان ه�ذا الظه�ور ح�دد مالم�ح 
الوعيد العراقي الش�يعي في واحدة 
من اه�م فت�رات تاري�خ المواجهة 
م�ع الق�وى الظالمية ف�ي التاريخ 
وربما ق�ال ه�ذا الش�اب كالما في 
حركته واس�لوبه ووع�ده ووعيده 
س�يبقى ماثال في ذاكرة كل ش�يعي 
بوصفه جنديا جس�ورا وباسال اخذ 
بثار الش�هداء في س�بايكر والمثنى 
وكل المواق�ع الت�ي اغتيل�ت فيه�ا 
عراقيات وعراقي�ون ظلما وعدوانا 
وربم�ا س�يكون اب�و عزرائي�ل في 
فترة من فترات المواجهة وتصاعد 
الم�د الثوري ضد داع�ش واحدا من 
العناوي�ن الب�ارزة الت�ي يفخر فيها 
العم�ل الث�وري وتاري�خ المواجهة 
التركي�ة  البغ�دادي وخرافت�ه  م�ع 

والسعودية.
ابوعزرائي�ل  ان  المؤك�د  م�ن 
ه�و صدي�ق كل العوائ�ل الت�ي قتل 
ابنائها في س�بايكر وقاعدة المثنى 
او الذي�ن قتل�وا غدرا منذ 9 نيس�ان 
2003 ال�ى الي�وم وه�و صديق كل 
االح�رار اعداء داع�ش والتنظيمات 
المسلحة االخرى وقد يكون جيفارا 

العراقيين.

ابـو عزرائيـــل كـان الـــرد 
الواقعي على سفلة 

داعش الذيــن اهانوا االمة 
وقتلوا شعب العراق

محودي: قتلة سبايكر سينالوا جزائهم كام نال سيدهم صدام 
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو هيأة رئاس�ة مجل�س النواب 
الش�يخ همام حمودي ان جريمة س�بايكر 
مازالت مس�تمرة بعد التقارير التي اشارت 
الى وصول رفاة عددا من الش�هداء، مشدداً 
على ان مرتكبي الجريمة س�ينالوا جزائهم 
كم�ا ن�ال س�يدهم ص�دام جزائ�ه بأي�دي 
عراقي�ة وف�ق القان�ون. ج�اء ذل�ك خ�الل 
كلمت�ه الت�ي القاها في الوقف�ة التضامنية 
لدع�م إنتصارات الق�وات االمنية والحش�د 
والت�ي  الع�راق  محافظ�ات  ف�ي  الش�عبي 
نظمه�ا مجموع�ة م�ن موظف�ي مجل�س 
النواب وحضرها عدداً من اعضاء المجلس، 
والت�ي تزامنت م�ع وقفة اخرى اس�تذكاراً 
لش�هداء حلبج�ة. وبين حم�ودي إن »هذه 
الوقفتي�ن إنم�ا ه�ي واح�دة ف�ي مواجهة 
الظلم لكن بوجهين، موقف واحد لمكونات 
متعددة تذكيراً بش�هدائنا وتأكيداً بأن الظلم 

مس�تمر، ففي الماض�ي كان عندنا حلبجة 
واألنفال ، واليوم س�بايكر وس�جن بادوش 
وم�ا يجري من قتل وذبح وتش�ريد واس�ر 
لنس�ائنا وش�يوخنا وابنائن�ا«. وذكر عضو 
هي�أة الرئاس�ة »تضامننا الي�وم لنقول ان 
اإليزيدين والمسيحيين والتركمان والعرب 
والكرد والش�بك وكل أبناء الشعب العراقي 
ه�م في وقف�ة واحدة ضد أش�رس واخبث 
خلق الله«، مضيفاً »في الماضي توحدنا في 
مواجهة الطاغية حيث قاتلنا في كردستان 
وأختلطت دمائنا وقدمنا الجرحى والشهداء 
وكانت لنا مواقف مش�تركة باس�لة ، وفي 
أهوار الجنوب كانت لنا تضحيات وش�هداء 
، وفي الرمادي كانت لنا انتفاضة طيبة قام 
بها ابناء العش�ائر األصيلة«. وتابع بالقول 
»جميعن�ا اليوم يوحدنا قت�ال داعش ، ففي 
كردستان البيشمركة يقاتلون داعش ، كما 
في االنبار العش�ائر تقاتل هذه العصابات ، 
أما الحشد الشعبي فنراه موجوداً في صالح 

الدي�ن ومناط�ق آخ�رى ف�ي البل�د لمقاتلة 
االرهاب المتمثل بداعش ، وجيشنا العراقي 
والق�وات المس�لحة والش�رطة االتحادي�ة 
تقاتله�م ايض�اً ، وبه�ذه الوح�دة انتصرنا 
بأي�دي جمي�ع الفصائ�ل المس�لحة في كل 
انحاء العراق«. وأش�ار حم�ودي إلى ان »ما 
ي�راد من تمزيق الش�عب العراق�ي وتحويل 
المعرك�ة م�ن مواجه�ة التط�رف وداعش 
والتكفيرين إلى معرك�ة طائفية نقول لهم 
اخس�ئوا فلن تنفع هذه الصيحات وال هذه 
النداءات والتش�ويهات م�ن تغيير المعركة، 
فجميعنا موحدين وداعش ضد السنة بقدر 
م�ا هي ض�د االيزديي�ن وضد المس�يحيين 
وض�د الش�يعة ، معرب�اً عن امل�ه ان تكون 
لقواتن�ا االمنية والحش�د الش�عبي وقفات 
وصوالت في الموصل وبأيدينا المش�تركة 
لتحريرها من هذه العصابات ، ببركة دماء 
شهدائنا ودعوات أراملنا وجهود أبطالنا في 

ساحات الوغى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الدولة لش�ؤون 
المحافظات احم�د الجبوري، 
القادمة  المرحل�ة  إن  االثنين، 
لتوج�ه الق�وات االمني�ة بعد 
االنته�اء م�ن تحري�ر مدين�ة 
ناحي�ة  س�تك��ون  تكري�ت 
الش�رقاط  الحويج�ة وقضاء 

شمالي تكريت.
الجب����وري  واض���اف 
إن »مدين�ة تكري�ت س�تنتهي 

القوات االمني�ة من تحريرها 
القادمي�ن«،  اليومي�ن  خ�الل 
»عصاب�ات  ان  ال�ى  الفت�ا 
تس�تخدم  االرهابي�ة  داع�ش 
والعب�وات  االنتحاريي�ن 
المفخخة  والعجالت  الناسفة 

لمنع تقدم القوات االمنية«.
واوضح أن�ه »بعد االنتهاء 
م�ن تحري�ر مدين�ة تكري�ت 
القادم�ة  المرحل�ة  س�تكون 
تحرير ناحية الحويجة بصورة 
تام�ة بعدها قضاء الش�رقاط 

لتك�ون محافظة صالح الدين 
خالي�ة م�ن عصاب�ات داعش 

االرهابية«.
وتمكن�ت الق�وات االمنية 
الثالث�اء الماضي م�ن تحرير 
ناحي�ة العل�م بص�الح الدي�ن 
وقتل نحو 70 ارهابيا داعشيا 
فيم�ا تمكنت في الس�بت  من 
تحرير ناحية الدور من تواجد 
عصابات »داع�ش« التي فرت 
هاربة الى تكري�ت ومنها الى 

قضاء الشرقاط.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة اس�تئناف 
بغ�داد/ الك�رخ االتحادي�ة عن 
حس�م محاكم التحقيق التابعة 
له�ا 7442 قضية خالل الش�هر 
الماضي، فيما أكدت اإلفراج عن 
152موقوف�ا لم تثب�ت إدانتهم 
نفس�ها.وقال  الم�دة  خ�الل 

القاض�ي عب�د الس�تار بيرقدار 
للس�لطة  الرس�مي  المتح�دث 
التحقيق  إن »محاكم  القضائية 
الك�رخ  الس�تئناف  التابع�ة 
7442 دعوى الش�هر  حس�مت 
الماض�ي«، مؤك�داً أن »محاكم 
الجن�ح أنجزت 337 خالل المدة 
نفس�ها، فيما حسمت محكمة 
قضي�ة«.  125 بغ�داد  أح�داث 

وأض�اف بيرق�دار أن »محكمة 
األصلي�ة  بصفته�ا  الجناي�ات 
124 دع�اوى، بينم�ا  حس�مت 
 134 أنجزت بصفتها التمييزية 
دعوى«.وتابع أن »عدد المفرج 
التحقي�ق  دوري  ف�ي  عنه�م 
152موقوفا  بل�غ  والمحاكم�ة 
لم تثب�ت إدانتهم خالل ش�باط 

الماضي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أن  االثني�ن،  أم�س  الدف�اع،  وزارة  أك�دت 
الق�وات االمنية تحت�اج الى ضرب�ات التحالف 
الدولي عندما تكون االه�داف خارج امكانيات 

الطيران العراقي.
وق�ال المستش�ار االعالم�ي لل�وزارة رعد 
التميم�ي »نحت�اج ال�ى الضرب�ات الجوية من 
طي�ران التحالف الدولي عندم�ا تكون االهداف 

خارج امكانيات سالح الجو العراقي«.
وأض�اف التميم�ي أن »تكري�ت محاص�رة 

بالكامل وتحريرها سيتم قريباً«.
واعتبرت قيادة عمليات صالح الدين، اليوم 
االثنين، أن مشاركة التحالف الدولي »ضرورية« 
ف�ي عملية اس�تعادة مدينة تكري�ت، الفتا الى 
أن الق�وات األمنية تتقدم بش�كل »بطيء« في 
مواجهة القنص والعبوات الناسفة التي زرعها 

تنظيم »داعش«.

وزارة الدولة: هذا ما سنفعله بعد حترير تكريت

حماكم حتقيق الكرخ تنجز 7442 دعوى الشهر املايض

الدفاع: نحتاج رضبات التحالف عندما تكون 
االهداف خارج امكانيات طرياننا

العراق يشرتي عربات »مهفي« بقيمة 32 مليون دوالر

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن السفير الكويتي في بغداد غسان 
الزواوي، أمس االثنين، أن خارجية بالده 
بصدد تس�مية قنص�ل في البص�رة خالل 
فترة وجيزة إيذاناً بإعادة افتتاح القنصلية 
العامة، فيما كشف محافظ البصرة ماجد 
النص�راوي عق�ب توقيع�ه عل�ى محضر 
تسليم مبنى القنصلية عن تلقي الحكومة 
المحلية طلب�ات الفتت�اح قنصليات تعود 
ال�ى دول أخرى. وق�ال الس�فير الكويتي 
ع�ادل ال�زواوي خ�الل مؤتم�ر صحافي 
عقد في مبن�ى القنصلي�ة الكويتية عقب 
التوقيع على محضر اس�تالم المبنى الذي 
كان يتخ�ذ من�ه أح�د المص�ارف األهلية 
اإلس�المية مقراً ل�ه إن »مبن�ى القنصلية 
تم اس�تالمه رس�مياً، والعل�م الكويتي تم 
رفعه، كما تم تعليق الفتة تشير الى وجود 
القنصلية«، مبين�اً أن »القنصلية الكويتية 

العامة س�وف يتم افتتاحها قريباً لتباشر 
بممارس�ة أعماله�ا، إذ بعد فت�رة وجيزة 
س�وف يق�دم القنص�ل أوراق اعتماده«. 
ولفت الس�فير الى أن »البصرة لها مكانة 
خاص�ة في قل�وب الكثير م�ن الكويتيين، 
وس�وف يش�جع افتت�اح القنصلي�ة على 
مزيد م�ن العالقات االيجابي�ة بين العراق 
والكويت، وخاصة بي�ن الكويت والبصرة 
أن  الجغراف�ي«، مضيف�اً  الق�رب  بحك�م 
»القنصلي�ة س�تكون أمامه�ا العدي�د من 
الفرص والتحديات، ودولة الكويت ستبقى 
داعمة للعراق، فهي تقدم ما بوس�عها من 
مساعدات بشكل مباشر، ومن جانب آخر 
هي تحتضن القاعدة األساس�ية للتحالف 

الدولي لمكافحة اإلرهاب«.
البص�رة  ق�ال محاف�ظ  م�ن جانب�ه، 
إن  المؤتم�ر  خ�الل  النص�راوي  ماج�د 
»وجود القنصلية س�وف ينعك�س إيجاباً 
عل�ى العالق�ات السياس�ية واالقتصادية 

واالجتماعي�ة بي�ن البلدي�ن، والحكوم�ة 
المحلية في البصرة ترح�ب كثيراً بوجود 
القنصلية«، موضحاً ان »القنصلية ستكون 
في نف�س المبنى الذي كانت تش�غله عند 
افتتاحها خالل العقد الس�ادس من القرن 

الماضي«.
»البص�رة  أن  ال�ى  المحاف�ظ  وأش�ار 
تحظ�ى باهتم�ام دول�ي كبي�ر بصفته�ا 
عاصم�ة الع�راق االقتصادي�ة، وقد تلقت 
الحكومة المحلي�ة طلبات من دول عديدة 
الفتت�اح قنصلي�ات، ومن المؤم�ل افتتاح 
قنصليتي�ن غير القنصلي�ة الكويتية خالل 
العام الحالي«، معتبراً أن »البصرة منفتحة 
تجارياً واس�تثمارياً عل�ى كل دول العالم، 
وافتتاح القنصلية الكويتية س�وف يوطد 
التعاون التجاري مع الكويت، السيما وان 
المحافظة تنشط فيها العديد من الشركات 
الكويتي�ة، منها ش�ركة التنظيف الوطنية 

المتعاقدة مع الحكومة المحلية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع االمريكية، أمس االثني�ن، عن حصول 
ش�ركة »أي أم جن�رال« األمريكي�ة على عقد بقيم�ة 32 مليون 

دوالر لتزويد العراق ب� 160 عجلة »همفي« المتعددة المهام.
وقال�ت الوزارة في بيان نش�ر على موقعه�ا االلكتروني، إن 
ش�ركة »أي أم جن�رال« األمريكية حصلت على عق�د بقيمة 32 
ملي�ون دوالر ضمن عقود المبيعات العس�كرية للعراق«، مبينة 
أن »العق�د يتضمن تزوي�د العراق ب� 160 عجلة همفي من طراز 

M1151A1B1 للنقل والمتعددة المهام العسكرية«.
وذك�ر موقع وزارة الدف�اع االمريكية أن »العقد س�وف يبدأ 
العم�ل به في جنوب مدينة بي�د في والية انديانا ومن المقرر أن 

ينتهي في 12 حزيران عام 2015 وارسالها الى البالد«.

الكويت ترفع علمها فوق قنصليتها بالبرصة 
وتعلن قرب افتتاحها 

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س الوزراء 
المبع�وث  م�ع  العب�ادي  حي�در 
الرئاسي الخاص للتحالف الدولي 
لمحارب�ة داع�ش الجن�رال جون 
آل�ن والوفد المراف�ق له بحضور 
بغ�داد  ف�ي  االمريك�ي  الس�فير 
س�تيوارت جونز والسفير بريت 
مكورك، الحرب على اإلرهابيين. 
وذك�ر بيان لمكت�ب العبادي، أنه 
تم بح�ث »االنتصارات المتحققة 
عل�ى تنظي�م داع�ش االرهاب�ي 
التحال�ف  دع�م  وتي�رة  وزي�ادة 
الدول�ي للعراق وجهود الحكومة 
في اعادة الحياة من خالل تقديم 
النازحي�ن  وع�ودة  الخدم�ات 
للمناطق المحررة«. وأكد العبادي 
»ان قواتنا االمنية البطلة ورجال 
الحشد الشعبي حققوا العديد من 
االنتصارات وفي عدة محاور على 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي ونحن 
عازمون على تحرير كل شبر من 
ارض الع�راق«. وأوض�ح »لدين�ا 
خطط لتوفير الخدمات للمناطق 
ووجهن�ا  تحريره�ا  يت�م  الت�ي 
الى  بالتوجه  المعني�ة  ال�وزارات 
تل�ك المناط�ق العادة اعم�ار ما 
دمره داعش، مش�يرا الى اهمية 
ان يساهم المجتمع الدولي بدعم 
صن�دوق اع�ادة اعم�ار المناطق 
المحررة من اجل ان يتم االسراع 
بع�ودة النازحين الى مناطقهم«.

ج�ون  الجن�رال  ب�ارك  ب�دوره 
آل�ن االنتص�ارات المتحقق�ة في 
محاور القت�ال ضد داعش ومنها 
ناحي�ة البغدادي وش�رق الكرمة 
وص�الح الدين وتحريرهم للعديد 

من المناطق.

آلن يكشف للعبادي 
وجود »ضغــط« لزيـادة 

الدعم الدويل للعراق



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 927 )  MAR 17 Thu  2015    العدد ) 927 ( 17 آذار  2015          السنة الثالثة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

            بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجنة المالي�ة البرلمانية إن الموازنة العام�ة تضمنت منح الموظفين 
س�لفة المئ�ة راتب، مش�يرا الى ان اطالق الس�لف يقع ضم�ن صالحيات مجلس 
ال�وزراء حصرا.وقال عضو اللجنة النائب س�رحان احمد, إن »مجلس الوزراء هو 
المس�ؤول حصرا في تنفيذ بنود قانون الموازنة, وال يمكن ان يتدخل مجلس في 
هذا االمر, باعتبار البرلمان هو سلطة تشريعية فقط«.وأضاف احمد أن »الموازنة 
العامة تضمنت منح سلفة المائة راتب التي تمنح للموظفين, وقروض المواطنين 
الت�ي تمنح اليهم من قبل المصارف الحكومية«, مش�يرا ال�ى أن »هذا االمر يعود 
ال�ى مجلس الوزراء حصرا«.وكان مجلس الن�واب قد صوت على قانون الموازنة 
العامة لهذا العام في )29/كانون الثاني(, وارس�لها الى رئاسة الجمهورية, وبعد 
ان ص�ادق عليها رئيس الجمهورية, فؤاد معصوم, ارس�لت ال�ى مجلس الوزراء, 

ليتم بعدها نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.

املالية الربملانية: املوازنة ضمنت منح سلفة الـ »100« راتب 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يمر االتفاق النفطي بين »بغداد- 
اربي�ل« بمنعطف خطير رغم تأكيد 
الطرفي�ن التزامهما ببن�وده, لكن 
خالف�ات خل�ف الكوالي�س دفعت 
االك�راد ال�ى التلويح باالنس�حاب 
من الحكومة في حال عدم ارس�ال 
مس�تحقات االقلي�م المالي�ة م�ن 
جع�ل  م�ا  وه�ذا   ,2015 موازن�ة 
والحكوم�ة  الجمهوري�ة  رئيس�ا 
فؤاد معصوم وحيدر العبادي لعقد 

اجتماع لبحث هذا الملف.
وكان وف�دا برئاس�ة نيجرفان 
بغ�داد  ال�ى  وص�ل  ق�د  بارزان�ي 
مؤخرا لبحث نق�اط الخالف حول 
الحكوم�ة  النفط�ي م�ع  االتف�اق 
ارس�ال  يت�م  لك�ي  المركزي�ة, 
التخصيص�ات المالية لكردس�تان, 
لك�ن المفاوض�ات ل�م تص�ل ال�ى 
نتيجة, وعاد رئيس حكومة االقليم 
وف�ي جعبت�ه تصريح ب�ان »بغداد 

مفلسة«.
وق�ال وزي�ر المالية هوش�يار 
زيباري أنه سوف لن يبق في بغداد 
في حال وصل لقناعة أن الحكومة 
ل�ن تع�ِط مس�تحقات  المركزي�ة 
أن  إل�ى  أش�ار  فيم�ا  كردس�تان، 
االتفاَق النفطي بي�ن بغداد واربيل 

يمُر بصعوباٍت عدة.
وق�ال هوش�يار زيب�اري ف�ي 
تصريح�ات صحفية عل�ى هامِش 
مش�اركته باجتماع صندوق النقد 
الدول�ي، إن�ه »ف�ي ح�ال توّصلت 
الحكوم�ة  ب�أن  لقناع�ة مفاُده�ا 
ارس�ال  ع�دم  تتعم�ُد  المركزي�ة 
لن  مس�تحقات كردس�تان فآنذاك 

ابق يوماً واحداً في بغداد«.
»االتف�اَق  ان  زيب�اري  وأك�د 
النفط�ي بي�ن بغ�داد واربي�ل يمُر 
بصعوبات عدة، اال انه ال يزال قائما 

وصامدا«.
عل�ى صعيد متص�ل, اكد رئيس 
الجمهوري�ة فؤاد معصوم ورئيس 
عل�ى  العب�ادي،  حي�در  ال�وزراء 
أهمية وص�ول الحكومة االتحادية 

إل�ى  إقلي�م كردس�تان  وحكوم�ة 
اآللي�ات الضروري�ة لتنفيذ االتفاق 

النفطي األخير بين الجانبين.
وقال مكتب رئاسة الجمهورية 
»المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ف�ي 
العراقي« نسخة منه، إنه »تم خالل 
اللق�اء )بي�ن معص�وم والعبادي( 
بحث مجمل األوضاع الراهنة على 
المس�تويات السياس�ية واألمني�ة 

الع�راق  وعالق�ات  والخدمي�ة 
الخارجي�ة، فض�ال ع�ن التحديات 

التي تعرقل حل األزمات الراهنة«.
واض�اف المكت�ب أن »الجانبين 
اكدا على أهمية وص�ول الحكومة 
إقلي�م  وحكوم�ة  االتحادي�ة 
كردس�تان إلى اآللي�ات الضرورية 
لتنفي�ذ االتفاق النفطي األخير بين 
الجانبين«. وس�بق لنائ�ب رئ�يس 

مجلس النواب ئارام ش�يخ مح�مد 
أن اش�ار الى ان ع�دم الوصول الى 
اتفاق بين بغداد وأربيل سيؤثر على 
السياسية، مؤكداً ضرورة  العملية 
وج��ود أرادة ح�قيقي�ة لت�نف�يذ 

بنود وثيق�ة األتف�اق الس�ياسي.
وأكد شيخ محمد على »ض�رورة 
وج�ود أرادة حقيقة لت�نف�يذ بنود 
وثيق�ة االتفاق الس�ياسي من ق�بل 

المش��اركة  واألط�راف  الحكومة 
وأن  الس�ياس��ية  الع�ملي�ة  ف�ي 
الك�تل الكردس�تانية بع��د أق�رار 
الموازن�ة االتحادي�ة لس�نة 2015 
إقلي�م  ح�كوم�ة  ش�ج�ع�ت 
كردس�تان بفتح قن�وات التواصل 
الوف��ود  وإرس�ال  المرك��ز  م�ع 
التف��اوض  لغ�رض  الرس��مية 
معالج�ة  أج��ل  م�ن  والتح�اور 

المش�اكل والملف�ات الع��الق�ة«. 
الوص�ول  »ع��دم  أن  وأوض�ح 
ال�ى االتف�اق بي�ن بغ��داد وأربيل 
ح��ول ص�ادرات النف�ط وتأخ�ير 
الصرف للمستحقات المالية إلقليم 
المركز  كردس�تان وع�دم تق��دم 
بخ�طوات ملموس��ة يخ�لق نوع 
من الق�لق لالكراد وس��وف يؤث�ر 
ذلك ح�تما على الع�ملية السياسية 
الوط�نية«.ورج�ح  والمصالح�ة 
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية 
علي فيص�ل الفي�اض، امس االول 
األح�د، أن يؤث�ر التلكؤ ف�ي إنتاج 
النفط نتيجة األح�داث األمنية في 
محافظة كركوك وإقليم كردستان 
على واردات الع�راق والتفاهم بين 
بغ�داد وأربي�ل. وق�ال الفياض في 
واألم�ور  األمني�ة  »األح�داث  إن   ،
الفنية في محافظة كركوك وإقليم 
كردس�تان تس�ببت بتلك�ؤ إنت�اج 
النفط«. وأض�اف الفياض أن »ذلك 
يؤثر عل�ى واردات الع�راق ونجاح 

التفاهم بين بغداد وأربيل«.
وواف�ق مجلس ال�وزراء في )2 
كان�ون األول 2014(، على االتفاق 
النفطي بي�ن الحكوم�ة االتحادية 
وحكوم�ة إقلي�م كردس�تان الذي 
ينص على تس�ليم اإلقليم ما ال يقل 
ع�ن 250 أل�ف برميل نف�ط يوميا 
إل�ى الحكوم�ة االتحادي�ة لغرض 
التصدير، وذل�ك عقب توصل الوفد 
الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني 
م�ع الحكومة العراقي�ة إلى اتفاق 
بش�أن حصة اإلقليم ف�ي الموازنة 
وتصدي�ر النف�ط، حي�ث س�تكون 
حصة اإلقليم في الموازنة بنس�بة 

17بالمئة.

االتفاق النفطي عىل حافة اهلاوية.. والكردستاين يلوح باالنسحاب من احلكومة
معصوم يدعو الحكومة لتنفيذ البنود.. والزيباري يلوح بترك بغداد
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من المق�رر أن يقوم رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي بزي�ارة ال�ى واش�نطن 
الشهر المقبل بدعوة رسمية من الرئيس 
اخ�ر  لبح�ث  اوبام�ا  ب�اراك  االمريك�ي 
التط�ورات االمنية في الع�راق والحرب 
ضد »داعش«, وفيما كشف قائد امريكي 
عن ضغوطات يمارسها التحالف الدولي 
الوالي�ات  اعلن�ت  عمليات�ه,  لتوس�يع 
المتح�دة االمريكي�ة عن صفق�ة تجهيز 
الجيش العراق�ي ب� 160 عجلة )همفي( 

المتعددة المهام.
وبحسب مصادرمطلعة, فان »العبادي 
كان قد تس�لم من السفير االمريكي لدى 
الع�راق س�تيوارت جونز دعوة رس�مية 
م�ن اوباما وذلك اثناء زيارة قائد القيادة 
الوسطى للقوات االمريكية الجنرال لويد 

اوستن والوفد المرافق له«.
وكان اوس�تن قد زار بغداد في الثاني 
والعش�رين من الش�هر الماضي والتقى 
العب�ادي، وناقش�ا تط�ورات االوض�اع 
االمني�ة والح�رب ض�د تنظي�م داع�ش 
االرهابي باالضافة الى الدعم في المجال 
العسكري واللوجستي والتدريب وتجهيز 

القوات االمنية العراقية باالسلحة.
ولفت�ت المص�ادر, ال�ى ان »العبادي 
س�يناقش م�ع اوباما والمس�ؤولين في 
االدارة االمريكي�ة ع�ددا م�ن القضاي�ا 
ابرزها الحرب التي يخوضها العراق ضد 

تنظيم داعش«.
م�ن جان�ب اخ�ر, كش�ف المبع�وث 
الدول�ي  للتحال�ف  الخ�اص  الرئاس�ي 
لمحارب�ة داع�ش الجنرال ج�ون آلن عن 
ضغوط�ات تمارس ضد العبادي من اجل 

توسيع عمليات التحالف الدولي.

وبحث العبادي مع ج�ون آلن والوفد 
المرافق ل�ه بحضور الس�فير االمريكي 
في بغداد ستيوارت جونز والسفير بريت 

مكورك، الحرب على داعش.
وذك�ر بيان لمكت�ب العب�ادي، أنه تم 
بحث »االنتصارات المتحققة على تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي وزي�ادة وتي�رة دع�م 
التحالف الدولي للعراق وجهود الحكومة 
في اعادة الحياة من خالل تقديم الخدمات 

وعودة النازحين للمناطق المحررة«.
وأك�د العب�ادي ان »الق�وات االمني�ة 
ورجال الحش�د الش�عبي حقق�وا العديد 
من االنتص�ارات وفي ع�دة محاور على 
تنظيم داعش االرهاب�ي ونحن عازمون 

على تحرير كل شبر من ارض العراق«.
لتوفي�ر  خط�ط  »لدين�ا  وأوض�ح 
الخدم�ات للمناط�ق التي يت�م تحريرها 
ووجهنا الوزارات المعني�ة بالتوجه الى 

تل�ك المناط�ق الع�ادة اعمار م�ا دمره 
داع�ش، مش�يرا ال�ى اهمية ان يس�اهم 
المجتم�ع الدول�ي بدعم صن�دوق اعادة 
اج�ل  م�ن  المح�ررة  المناط�ق  اعم�ار 
ان يت�م االس�راع بع�ودة النازحي�ن الى 
مناطقهم«.بدوره, ب�ارك الجنرال جون 
آلن االنتص�ارات المتحققة ف�ي محاور 
القتال ضد داعش ومنها ناحية البغدادي 
وشرق الكرمة وصالح الدين وتحريرهم 
للعدي�د م�ن المناط�ق، مش�يرا ال�ى ان 
االمريكي�ة وحل�ف  المتح�دة  الوالي�ات 
الناتو يضغطان باتجاه توسيع عمليات 

التحالف الدولي في العراق«.
واجمع نواب على ان التحالف الدولي 
لم يقدم دعمه في مساندة العراق بحربه 
عل�ى عصابات داع�ش االرهابي�ة، فيما 
أشادوا بدور الحشد الشعبي في محاربة 
االرهاب وتسطير االنتصارات في سوح 

المعارك.وقال عضو لجنة االمن والدفاع 
النيابية عدنان الش�حماني ان »التحالف 
الدول�ي ل�م يلع�ب اي دور ايجابي تجاه 
مس�اندة العراق في حربه على عصابات 
داعش االرهابية«، مشيرا الى ان »الضربة 
األخيرة التي تعرضت لها القوات االمنية 
والحشد الشعبي في االنبار حتى االن لم 
نتحق�ق فيها لمعرفة الجه�ة التي قامت 

بقصف هؤالء االبطال«.
ف�ي الغض�ون, أعلن�ت وزارة الدفاع 
األمريكي�ة ع�ن حص�ول ش�ركة »أي أم 
جن�رال« األمريكية على عق�د بقيمة 32 
مليون دوالر لتزويد العراق ب� 160 عجلة 

»همفي« المتعددة المهام.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان نش�ر على 
موقعه�ا االلكتروني، إن ش�ركة »أي أم 
جن�رال« األمريكي�ة حصل�ت عل�ى عقد 
بقيم�ة 32 ملي�ون دوالر ضم�ن عق�ود 

المبيعات العس�كرية للع�راق«، مبينة أن 
»العق�د يتضم�ن تزويد الع�راق ب� 160 
 M1151A1B1 عجل�ة همفي من ط�راز

للنقل والمتعددة المهام العسكرية«.
وذكر موق�ع وزارة الدفاع االمريكية 
أن »العقد سوف يبدأ العمل به في جنوب 
مدينة بيد ف�ي والية انديانا ومن المقرر 
أن ينته�ي ف�ي 12 حزي�ران ع�ام 2015 

وارسالها الى البالد«.
وتقود واشنطن تحالفا دوليا لمحاربة 
»داعش« بعد ان فرض التنظيم االرهابي 
س�يطرته على الموصل في,العاش�ر من 
ش�هر حزي�ران الماض�ي, واخ�ذ يتمدد 
نح�و المحافظات االخ�رى, لكن صدور 
فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية 
الديني�ة العلي�ا في النجف االش�رف,غير 
المبادرة  االمنية, وعادةعنصر  الخارطة 

بيد القوات االمنية والحشد الشعبي.

العبادي يف واشنطن قريبًا.. والتحالف الدويل يضغط عىل بغداد لتوسيع العمليات
بـــدعـــوة مـــن أوبـــامــــا

»داعش« حيتمي بالقصور الرئاسية يف تكريت.. واحلشد: سنجعلها مقابر
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تمكن�ت الق�وات األمنية المس�لحة والحش�د 
الش�عبي وأبناء العش�ائر من بس�ط س�يطرتها 
بالكام�ل على االراض�ي الت�ي كان يتواجد فيها 
عناصر تنظيم داع�ش االرهابي في صالح الدين 
وقام�وا بتضيي�ق الخن�اق م�ن جمي�ع المحاور 
على منطقة القص�ور الرئاس�ية المعقل األخير 

لإلرهابيين في تكريت.
وفي هذا الس�ياق، ق�ال القيادي في الحش�د 
العب�ودي، إن مقاتل�ي الحش�د  الش�عبي نعي�م 
الشعبي يحاصرون االن الدواعش المختبئين في 

القصور الرئاسية في صالح الدين.
وأوضح العبودي أن »أبطال الحش�د الشعبي 
يحاص�رون منطق�ة القصور الرئاس�ية وس�ط 
تكريت«، مؤكد أن »تلك القصور س�تكون مقبرة 

للدواعش«.
وأوضح العبودي أن »مقاتلي الحشد الشعبي 
والق�وات األمني�ة يمس�كون األرض حالي�ا في 
الج�زء األكب�ر لمحافظ�ة تكريت وس�يعلن عن 

تحريرها في األيام القليلة المقبلة«.
وكش�فت قي�ادة الحش�د الش�عبي عن وضع 
خطة أمنية متكاملة وضعت من قيادات الحش�د 
الش�عبي والق�وات األمنية تتضم�ن الدخول إلى 

مركز مدينة تكريت بأقل الخسائر.
من جانبه�ا، أك�دت الحكومة حاج�ة العراق 
إلى زيادة الضرب�ات الجوية ضد إرهابيي تنظيم 

داعش في معركة تحرير تكريت.
وقال أمين سر وزارة الدفاع الفريق أول الركن 
إبراهيم الالمي في تصريح صحافي »نحتاج إلى 
دعم جوي من أي قوة يمكنها أن تعمل معنا ضد 
داعش«، رافضا اإلفصاح عما إذا كان يعني دعما 

جويا من التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 
أم إيران.

وعل�ى صعي�د متص�ل، ق�ال راف�د جب�وري، 
المتحدث باس�م رئي�س الوزراء حي�در العبادي، 
»إنن�ا بحاج�ة إل�ى دع�م ج�وي إضاف�ي ل�كل 
العملي�ات... نرحب بدعم جوي لكل عملياتنا ضد 

داعش.«
ويتف�ق الخب�راء االمني�ون والميدانيون على 
ان نهاي�ة داعش باتت وش�يكة بش�كل كامل في 

محافظة صالح الدين.
وأكد الخبير االمني واثق الهاشمي إن »تنظيم 
داعش بات يشعر بنهايته خاصة وانه خسر اغلب 
مناطقه الستراتيجية التي كان يسطر عليها في 
صالح الدين«، فيما اش�ار الى ان عملية التحرير 

المرتقبة ستكون في االنبار.
وقال الهاشمي ان »خطة تحرير صالح الدين 

ج�رت على قدم وس�اق وج�رى ذل�ك باحترافية  
الق�وات االمني�ة والحش�د الش�عبي ف�ي تحرير 
مناط�ق ص�الح  الدي�ن المنطقة تل�و االخرى«، 
مبين�اَ ان »تنظي�م داعش خس�ر اغل�ب مناطقه 
الستراتيجية التي كان يعتمد عليها في في تزويد 

عناصره بالسالح واالشخاص«.
وبين الهاش�مي ان »الوجه�ة المقبلة للقوات 
االمنية س�تكون في محافظة االنبار بعد تحرير 
مدين�ة تكريت بالكامل من دنس عصابات داعش 
االرهابي« فيم�ا لفت الى ان »هناك اس�تعدادات 
كبيرة للق�وات االمنية لدخ�ول معركة الموصل 
وتحريها من تنظيم »داعش« حيث س�تكون بعد 

معركة تحرير مدينة االنبار«.
تكري�ت مرك�ز  اس�تعادة  ان هج�وم  يذك�ر 
محافظة صالح الدين توقف لليوم الرابع بس�بب 
كمائن وعبوات ناسفة زرعها داعش في مناطق 

متفرق�ة من المدين�ة ، كما ان الق�وات العراقية 
تنتظر وص�ول التعزيزات العس�كرية.  بحس�ب 

مسؤولين م .
ويش�ارك أكث�ر م�ن 20 أل�ف جن�دي وقوات 
الحش�د الش�عبي ف�ي العملي�ة الت�ي ب�دأت قبل 
أس�بوعين بدعم م�ن فرق�ة صغيرة نس�بيا من 

مقاتلي العشائر في المحافظة.
وتوغلت قوات األمن العراقية ووحدات الحشد 
الش�عبي في تكريت األسبوع الماضي لكنها تجد 
صعوب�ة في الوص�ول ال�ى مواقع س�تراتيجية 
يتحن داخلها المئات من عناصر داعش في مركز 

المدينة .
وتس�يطر القوات االمنية على حي القادسية 
الشمالي عالوة على المشارف الجنوبية والغربية 
للمدينة وتحاصر المتش�ددين في منطقة يحدها 

النهر الذي يمر عبر تكريت.

عملية تطهير االنبار على وشك االنطالق



تسعى إلى تحالف »الدول السنية«

�سيا�سية4 العدد )927(  الثالثاء  17  آذار  2015
www.almustakbalpaper.net

ويش�عر السعودي�ون بقل�ق بال�غ إزاء 
التق�ارب المتزاي�د بين طهران وواش�نطن 
بالتزام�ن م�ع إع�ان الجانبي�ن ع�ن قرب 
التوص�ل إل�ى اتف�اق نهائ�ي ح�ول الملف 
الن�ووي اإليران�ي، وذل�ك ف�ي وق�ت تدعم 
في�ه دوالً بمواجه�ة اإلرهاب ف�ي اكثر من 
دول�ة عربية على مرأى ومسمع من القوى 

الغربية الكبرى.
ويستأن�ف وزي�ر الخارجي�ة األميركي 
جون كيري هذا االسب�وع المفاوضات مع 
اإليرانيي�ن في سويسرا بهدف الوصول الى 
اتفاق إطار بحلول نهاية آذار واتفاق نهائي 

بحلول 30 حزيران. 
أن  يأم�ل  إن�ه  السب�ت  كي�ري  وق�ال 
يتسن�ى التوصل التفاق مؤق�ت “في األيام 

القادمة”.
وق�ال األمير ترك�ي الذي سبق وش�غل 
منصب رئيس المخاب�رات السعودية وكان 
سفيرا للرياض في واش�نطن ولندن “قلت 
دائم�ا مهما كان�ت نتيجة ه�ذه المحادثات 

فإننا سنريد المثل”.
ويقول محللون إن القلق السعودي بشأن 
االتفاق النووي أطلق جهوداً دبلوماسية في 
االسابي�ع القليلة الماضي�ة لتعزيز الوحدة 

بين “الدول السنية” في الشرق األوسط في 
مواجهة مزاعم التهديدات المشتركة.

وكان مسؤولون في البيت االبيض قالوا 
في وقت سابق إن واش�نطن تشارك العرب 
بواعث قلقه�م إزاء ال�دور اإليراني السيما 
ف�ي سوري�ا واليم�ن ومن خ�ال عاقاتها 
بجماع�ة ح�زب الله في لبن�ان لكنه أضاف 
أن هن�اك التزام�ا عسكريا أميركي�ا “كبيرا 

للغاية” نحو الحلفاء في الخليج.
بيد أن المسؤولين األميركيين ال يريدون 
الكش�ف عن االستراتيجي�ات التي قد تكبح 
إيران اإلقليمي في حين أثار سجل واشنطن 
في العراق وسوريا واليم�ن قلقاً كبيراً في 

السعودية.
وال تزال أيضا ثقة المملكة في واشنطن 
تتعافى منذ التح�رك المفاجئ للتوصل الى 
اتفاق ن�ووي في أواخر ع�ام 2013 عندما 
فوج�ئ المسؤولون السعوديون بالكش�ف 
ع�ن أش�هر م�ن المحادث�ات السري�ة بين 

الواليات المتحدة وإيران.
دبلوماسية نش�رها  وأظهرت برقي�ات 
موق�ع ويكيليك�س قلقا ل�دى الرياض منذ 
أم�د بعيد م�ن حصول إي�ران عل�ى القدرة 
عل�ى تطوير أسلحة نووية وهو ما دفع في 

اح�دى المراح�ل العاهل السع�ودي الراحل 
الملك عبد الله إلى مطالبة واشنطن “بقطع 
رأس األفعى” عبر توجيه ضربة الى إيران.

وأظهرت الري�اض امتعاضا واضحا من 
الطريق�ة الت�ي تتع�اون وفقها واش�نطن 
م�ع دول الخلي�ج م�ع تصاع�د الفوض�ى 

ف�ي المنطقة، بينم�ا ال ينظ�ر السعوديون 
إلى المساع�دات العسكري�ة والتنسيق مع 

األميركيين كمظلة أمن كافية.

وتعيش المنطقة ص�راع نفوذ بين عدة 
العبي�ن إقليميين على رأسهم إيران وتركيا 

والسعودية.

     بغداد / المستقبل العراقي

السعودية تفقد رشدها: نريد نووي مثل إيران!
حذر األمير تركي الفيصل أحد أبرز أعضاء األسرة 

الحاكمة في السعودية أمس االثنين في مقابلة

مع بي.بي.سي. من أن السعودية ودوال أخرى 

ستسعى للحصول على أي حقوق ستمنحها القوى 

العالمية إليران بموجب اتفاق نووي

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذكرت صحيف�ة )يسرائيل هاي�وم(، الُمقرّبة جًدا 
من رئيس وزراء اإلحتال بنيبامين نتنياهو، أّن رئيس 
جه�از الموس�اد تامي�ر ب�اردو، زار في ش�هر كانون 
األّول الماض�ي السعودية، والتقى في الرياض نظيره 
السعودي.ونقل�ت صحيفة رأي الي�وم عن الصحيفة 
االسرائيلية، عد استبعاده�ا أن تتجه السعودية قريًبا 
إل�ى تزويد الكي�ان االسرائيل بالنفط، مش�يرًة إلى أن 
ممثلي الحكوم�ة السعودية يجاه�رون باستعدادهم 
لبيع “تل أبي�ب” نفًط�ا سعوديا.وأوضحت الصحيفة 
االسرائيلي�ة ان وزي�ر النفط السع�ودي علي النعيمي 
ق�ال إّن حكومته مستعدة لتزويد أي�ة دولة في العالم 
بالنفط، وليس من المستبعد أن تبيع السعودية النفط 

ل�”إسرائيل” أيًضا.وأضاف النعيمي، بحسب الصحيفة، 
قائ�ًا: معظم العال�م العرب�ي يعت�رف ب�”إسرائيل”، 
وال يوج�د ما يمن�ع التعاون التجاري معها.وأش�ارت 
الصحيف�ة إل�ى أن التع�اون بي�ن السعودي�ة والكيان 
االسرائيل�ي الذي ظ�ّل لسنين طويلة يت�م في الخفاء 
وتح�ت الطاول�ة، ب�ات اآلن يطفو عل�ى السطح.من 
ناحيته قال البرفسور يهشوع تتيالباوم، الباحث البارز 
في مركز بيغن الس�ادات للدراسات اإلستراتيجية في 
جامعة )ب�ار إيان( إّن التقاء المصالح بين السعودية 
و”إسرائيل” يمكن أْن ُيفضي إلى قيام الرياض بتقديم 
مساعدات مهمة ل�”إسرائي�ل” في حال قررت ضرب 
المنشآت النووية اإليرانية، حسب تعبيره.وفي دراسة 
أصدرها المرك�ز أوضح تتيالباوم أّن السعودية ُيمكن 
أْن تسم�ح للطيران اإلسرائيل�ّي بالتحليق في أجوائها 

أثناء توجهها لضرب إيران، عاوة على أّن السعوديين 
ُيمك�ن أن يسمح�وا بتزوي�د الطائ�رات اإلسرائيلي�ة 
بالوقود خال الطيران، حسب قوله.ووصل تتيالباوم 
ح�د الق�ول إّن بإمك�ان السعوديي�ن أن يساهموا في 
إنقاذ الطيارين اإلسرائيليين في حال تعرضوا لمكروه 
أّن األمريكيي�ن  القص�ف، موضح�ا  خ�ال عملي�ات 
التنسي�ق بي�ن السعوديي�ن  لعب�وا دوًرا مهًم�ا ف�ي 
واإلسرائيليين.ولف�ت إل�ى أّنه من غي�ر المستبعد أْن 
يبح�ث الطرف�ان وض�ع خط�ط مش�تركة لمواجهة 
تهديد الصواريخ اإليرانية، قائ�ا: ليس من المستبعد 
أْن تق�وم بطاريات مض�اّدة للصواريخ يتم نصبها في 
السعودية باعت�راض صواريخ تطلقه�ا إيران باتجاه 
إسرائي�ل، عل�ى حد قوله.واست�درك تتيالب�اوم قائاً: 
إّن السعوديي�ن سُيواصل�ون التعاون م�ع “إسرائيل” 

بقدر ما يتطلّب أمنه�م القومي، محذًرا من أن القيادة 
السعودي�ة ستكون ح�ذرة جًدا ف�ي عاقاتها مع “تل 
أبيب”، على اعتبار أّن أحد مرتكزات الش�رعية للنظام 
السعودي تتطل�ب حالة عداٍء م�ع “إسرائيل”، حسب 
وصفه. وأضاف تتيالب�اوم أن النظام السعودي يقدم 
نه من السماح  نفسه كمدافع عن اإلسام، وهذا ال يمكِّ
بخ�روج التعاون م�ع الكي�ان االسرائيلي إل�ى العلن، 
عاوة على أنه م�ن الممكن أن يوقف هذا التعاون في 
ح�ال مسَّ بص�ورة السعودية أم�ام العالم اإلسامي.
يذكر أن وسائل اإلعام اإلسرائيلية قد دأبت في اآلونة 
األخي�رة على نش�ر تقارير تتصل بالعاق�ة المتنامية 
بين الكيان االسرائيلي والمملك�ة العربية السعودية، 
لكن األخيرة تتجاهلها بش�كل دائم، فيما لم يظهر في 

العلن ما يشير إلى خطوات عملية في ذلك االتجاه.

صحيفة إرسائيلية: رئيس املوساد يف الرياض!

    بغداد/ المستقبل العراقي

اخت�ارت الحكومة المصري�ة أن تقدم 
للعالم في اليوم األول لمؤتمر شرم الشيخ 

مشروع “العاصمة اإلدارية الجديدة”.
ب�دا االختيار موفق�اً، وكذل�ك طريقة 
الت�ي تواله�ا وزي�ر اإلسك�ان  التقدي�م، 

مصطفى مدبولي.
المش�روع يبدو كذلك بالفعل، فبحسب 
م�ا عرض�ه وزير اإلسك�ان ف�ي المؤتمر، 
وما تكش�ف من معلومات بع�د ذلك، تقع 
العاصم�ة اإلداري�ة الجديدة عل�ى مسافة 
45 كليومت�راً من القاه�رة، وعلى بعد 80 
كيلومت�راً م�ن مش�روع قن�اة السوي�س 

الجاري العمل فيه.
الجدي�دة  العاصم�ة  مساح�ة  وتبل�غ 
700 كيلومتر مرب�ع، بما يساوي مساحة 
سنغاف�ورة، ويتكل�ف إنش�اؤها 45 مليار 
دوالر، وه�ي تض�م مط�اراً دولي�اً عل�ى 

مساحة 16 كيلومترا مربعا، وأكبر حديقة 
ف�ي العال�م، فض�ا ع�ن 100 ح�ي، منها 
21 حي�ا سكني�ا، تضم 1.1 ملي�ون وحدة 
سكنية. وبحس�ب مخططات المش�روع، 
ف�إن المدين�ة الجدي�دة ستتس�ع لخمسة 
مايين نسم�ة، وتتمتع بمئة ألف كيلومتر 
من الط�رق والش�وارع، باإلضافة الى 91 
كيلومتراً مربع�اً مزارع للطاقة المتجددة، 
وم�ن المخطط لها ان توف�ر 1.75 مليون 
وظيفة، و40 ألف غرفة فندقية. الحكومة 
المصري�ة وقع�ت بالفع�ل مذك�رة تفاهم 
مع ش�ركة »إيغل هيلز« اإلماراتية إلنشاء 
العاصم�ة االداري�ة الجدي�دة بتكلف�ة 45 
ملي�ار دوالر. وبالرغ�م م�ن أن الش�ركة 
االماراتية اشارت الى أن المشروع يحتاج 
الى عش�ر سنوات إلنج�ازه، إال أن ضغوط 
الرئي�س عبد الفتاح السيسي قلصت المدة 
الى ثاث سنوات.وبرغم مزايا المش�روع 
والدعاي�ة القوية الت�ي صاحبته، إال أنه لم 

يسلم م�ن النقد والتش�كيك. النق�د األبرز 
الذي واجه المش�روع هو غياب الشفافية 
والديموقراطي�ة ف�ي اتخ�اذ ق�رارات من 
ه�ذا النوع. وبحس�ب البعض، ك�ان يجب 
أن يسبق قراَر بن�اء عاصمة إدارية جديدة 
حواٌر اجتماعي حول م�دى الحاجة اليها، 
فضاً ع�ن طبيعتها وموقعه�ا وتكلفتها. 
كم�ا أن وض�ع تصميمات المش�روع كان 
يج�ب أن يت�م بطريقة أكثر ش�فافية عبر 
ط�رح مسابق�ة دولي�ة الختي�ار االفضل 
منه�ا، ولي�س بإسن�اد األم�ر إل�ى إحدى 
الش�ركات. الش�يء ذاته يقال بالنسبة الى 
تنفيذ المش�روع، والذي ك�ان يجب أن يتم 
عب�ر مناقص�ة دولي�ة، الختي�ار األفضل، 

وليس باألمر المباشر لشركة إماراتية.
تخوف�ات  حمل�ت  أيض�ا  االنتق�ادات 
تج�اه القاه�رة، فالعاصم�ة الت�ي تعاني 
والفوض�ى،  واإلهم�ال  العش�وائية  م�ن 
ستعاني أكثر من ذلك عندما تنال العاصمة 

الجديدة حصة االسد من االهتمام الرسمي 
واالستثم�ارات، عل�ى حس�اب القاه�رة. 
ولع�ل ما قاله أست�اذ التاريخ في الجامعة 
األميركي�ة خال�د فهم�ي يوضح ذل�ك، إذ 
أوضح أن تكلفة إنش�اء العاصمة الجديدة 
تف�وق تكلفة إنش�اء ثاثين مت�رو أنفاق، 
ما يعني أن هن�اك مبالغة في اإلنفاق على 
المدين�ة الجديدة، ف�ي حين أن ج�زًءا من 
تكاليف إنش�ائها قد يعن�ي الكثير بالنسبة 
ال�ى العاصمة الرئيسة. كذل�ك يرى خبراء 
م�ن  الجدي�دة  المدين�ة  موق�ع  ق�رب  أن 
القاه�رة سيجع�ل المدين�ة مج�رد امتداد 
عمران�ي له�ا ولي�س مدين�ة مستقلة، أي 
أنها ستحمل كل مس�اوئ القديم وتضيف 
إليه، حسبما أوضح المعماري أدهم سليم 
ف�ي نقده للمش�روع الذي اش�ار أيضاً الى 
أن العاصم�ة اإلداري�ة تعن�ي أنها ستكون 
مأهول�ة في فت�رة النه�ار وستتحول في 
المساء إلى مدينة أش�باح. ال يمكن الفصل 

بي�ن مش�روع العاصمة اإلداري�ة الجديدة 
م�ن حي�ث موقعه�ا ومواصفاته�ا، وبين 
جملة المش�اريع الت�ي طرحتها الحكومة 
المصرية خ�ال الفترة السابق�ة. كذلك ال 
يمك�ن تجاهل ضرورة التوس�ع العمراني 
وتخفي�ف الضغط عل�ى المراكز السكانية 
المزدحم�ة. وم�ع ذل�ك، ال يمك�ن إطاق 
مش�روع كه�ذا بش�كل مفاجئ م�ن دون 
ح�وار اجتماعي وتب�ادل آراء مع أصحاب 
التخصص والمصلح�ة، عبر وضع دراسة 
مدقق�ة لكل نتائج�ه واحتم�االت نجاحه 
وفشله. المش�روع كما طرحته الحكومة 
المصري�ة والدعاية المصاحبة له، يبش�ر 
بقف�زة تنموي�ة هائلة. واالنتق�ادات التي 
توج�ه إلي�ه تحذر من فش�ل ذري�ع. وفي 
المستقب�ل سيتضح ما إذا كان المش�روع 
يفتتح نجاحات المستقبل، أم أنه سيضاف 
الى مش�اريع أخرى ك�ان نجاحها الوحيد 

في الدعاية لها.

»العاصمة اإلدارية« يف القاهرة جتلب النقد إىل السييس

خافي�ة  األمريكي�ة  المخطط�ات  تع�د  ل�م 
على عام�ة الناس، فقد بات واضح�اً أن معظم 
التنظيم�ات اإلرهابية، إن ل�م تكن كلها، ترتبط 
المركزي�ة  بالمخاب�رات  بأخ�رى  أو  بطريق�ة 
األمريكي�ة، باعتباره�ا القناط�ر اإلستراتيجية 
الفّعال�ة، الت�ي سمح�ت بتوغ�ل األمريكان في 

شرق الوطن العربي وغربه.
لق�د ارتب�ط مصي�ر أمريك�ا من�ذ نش�أتها 
غي�ر  والح�روب  والمؤام�رات  بالدسائ�س 
المش�روعة، فكان�ت أول البل�دان الت�ي لج�أت 
إلى إن�زال حم�م القنابل النووية ف�وق رؤوس 
المدنيين ف�ي المدن اليابانية، وأول البلدان التي 
طبقت مفاهيم الحرب القذرة، والحرب الباردة، 
والحروب الطائفية والعرقية، وأول البلدان التي 
نش�رت غاز األعصاب في حروبه�ا الكيماوية. 
وأول دولة نشرت الدمار في حروبها المتكررة 
خ�ارج أرضه�ا وخ�ارج قارته�ا، وكان�ت هي 
القاسم المش�ترك األعظ�م لكل الح�روب التي 
اندلعت عبر البحار والمحيطات منذ بداية القرن 

الماضي وحتى يومنا هذا.
وها ه�ي اليوم تع�زز عاقاتها المش�بوهة 
بك�ل المنظم�ات اإلرهابية، فبدأته�ا بالقاعدة، 
ث�م وسع�ت عاقاته�ا م�ع بقي�ة التنظيم�ات 
المتخصصة بصناعة الم�وت والدمار، وانتهت 
وتفرعاته�ا  ح�رام(  و)بوك�و  )داع�ش(  م�ع 
اإلرهابي�ة التكفيري�ة المتش�عبة. فجن�ت على 
نفسه�ا براق�ش، خصوص�ا بعدم�ا أرهقته�ا 
الحروب الطويلة في أفغانستان والعراق، وظهر 
عليه�ا التعب من جراء هذه المتوالية المتداخلة 
م�ع تطلع�ات الش�عوب واألم�م، وم�ن ج�راء 
التورط بصداقات عميقة م�ع القوى الظامية 
وم�ع األنظم�ة االستبدادية، األم�ر الذي يفسر 
ه�ذه االنتكاسات التي تعزا كله�ا إلى النقائص 
األخاقية والفكرية لزعماء أمريكا، وربما تعزا 
أيض�اً لفقدانها القدرة عل�ى حل التناقض حول 
مفاهي�م )الق�وة، والدبلوماسي�ة، والواقعية، 

والمثالية، والُسلطة، والشرعية(.
وهذه هي القش�ة التي قصمت ظهر أمريكا 
نفسه�ا، بسبب تراكمات الحروب التي افتعلتها 
وأشعلت فتيلها في العالم على وجه العموم، أو 
في الشرق األوسط على وجه الخصوص. حتى 
صارت تق�ف اليوم بي�ن الخن�ادق المتناقضة، 
فه�ي التي تدع�م اإلرهاب، وهي الت�ي تتظاهر 
بمكافحت�ه، وهي الت�ي تمد الدواع�ش بالعتاد 

والمؤن، وهي التي تتظاهر بمحاربتها لهم.
ختام�ا نق�ول: ال تناق�ض ف�ي القام�وس 
األمريك�ي بين كلمة )م�ع( وكلمة )ضد(، فهي 
تق�ف ف�ي قل�ب الخن�ادق المتناف�رة، وال فرق 
عنده�ا بين الوق�وف مع الع�دو أو الوقوف مع 
الصدي�ق، ألنها األقرب للجميع في كل الظروف 

والمناسبات، وفي كل األوقات واألماكن.

أمريكا
وعصاباهتا اإلرهابية

كاظم فنجان احلاممي

شبكة االعالم العراقي تقيم مهرجان للقصيدة الشعبية تضامنًا مع احلشد الشعبي
تحت شعار »بكم ننتصر«

     بغداد/ صباح عالل زاير

 اقام�ت ش�بكة االع�ام العراق�ي 
مهرجان القصيدة الش�عبية للش�عراء 
الش�باب تح�ت ش�عار “بك�م ننتصر” 
م�ع  التضام�ن  اسب�وع  لمناسب�ة 
القوات االمنية وابناء الحش�د الشعبي 
الت�ي  العش�ائر  والبيش�مركة وابن�اء 
تقاتل عصابات داع�ش االجرامية في 
مختلف مناطق الع�راق لتطهيرها من 
دنسها.وقال رئيس مجلس االمناء في 
الش�بكة علي الش�اه اثناء كلمته التي 
القاها في المهرجان، إن “هناك الكثير 
م�ن المؤسسات االعامي�ة المغرضة 
انفق�ت ام�واالً طائلة من اج�ل التاثير 

عل�ى مجريات المعارك، انكسرت فيها 
ش�وكة االرهاب في الع�راق وحاولت 

التش�ويش عل�ى انتص�ارات وماحم 
االمني�ة  والق�وات  الش�عبي  الحش�د 

لكنه�ا منيت بخيب�ة وهزيم�ة بعد ان 
تمك�ن العراقيون من قل�ب المعادالت 
والحساب�ات اث�ر ش�جاعتهم الفائقة 
واالصدق�اء”. االع�داء  اذهل�ت  الت�ي 
واضاف الشاه أن “تسابق ابناء العراق 
ف�ي الدف�اع ع�ن ارضه�م وتاريخهم 
االب�واق  بع�ض  دفع�ت  وحضارته�م 
المأج�ورة ال�ى التفن�ن ف�ي محاولة 
االساءة لتلك االنتص�ارات”، مؤكداً ان 
“الع�راق يخ�وض حرب�ا بالنياب�ة عن 
العالم ضد عدو لكل االنسانية ال يفرق 
بي�ن جنس او دين او ل�ون او قومية”.
م�ن جانبه, دع�ا نائب رئي�س الوزراء 
بهاء االعرجي اثن�اء المهرجان الى ان 
“يقف العالم وقفة جادة وحاسمة من 

اج�ل تقديم كل وسائل الدعم للش�عب 
العراق�ي وه�و يواجه اش�رس هجمة 
ش�هدها التاريخ”، الفتا الى ان “فلول 
داعش تسعى الى تدمير كل الحضارات 
والقي�م ف�ي مختل�ف بق�اع االرض”.

وشدد االعرجي ان “دوالً كبرى حددت 
سن�وات قب�ل ان يت�م القض�اء عل�ى 
داع�ش وربم�ا فوجئوا بابن�اء العراق 
الذي�ن اضافوا درساً جدي�دا للعالم في 
البطولة والتضحية واالقدام والبسالة 
الت�ي  القصائ�د  والصمود”.وتغن�ت 
القاها الشعراء الش�باب باالنتصارات 
الباه�رة ضد مجرمي داعش واالصرار 
على تطهير كل ش�بر من ارض العراق 

االبية.
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وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )48(
رزمة )2014/48(

اىل املتهم�ن الغائب�ن املدرج�ة اسمائه�م وعناوين سكنهم، ملا كنتم متهم�ن وفق املواد امل�ؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادن�اه وبما ان محالت 
اقامتك�م مجهول�ة ل�ذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكري�ة يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثن يوما من نرش هذا 
االع�الن يف الصح�ف وعند عدم حضوركم سوف تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقول�ة ويطلب من كافة املوظفن العمومين 

القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهلين الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )50(
رزمة )2014/50(

اىل املتهم�ن الغائب�ن املدرج�ة اسمائه�م وعناوين سكنهم، ملا كنتم متهم�ن وفق املواد امل�ؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادن�اه وبما ان محالت 
اقامتك�م مجهول�ة ل�ذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكري�ة يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثن يوما من نرش هذا 
االع�الن يف الصح�ف وعند عدم حضوركم سوف تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقول�ة ويطلب من كافة املوظفن العمومين 

القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهلين الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )49(
رزمة )2014/49(

اىل املتهم�ن الغائب�ن املدرج�ة اسمائه�م وعناوين سكنهم، ملا كنتم متهم�ن وفق املواد امل�ؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادن�اه وبما ان محالت 
اقامتك�م مجهول�ة ل�ذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكري�ة يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثن يوما من نرش هذا 
االع�الن يف الصح�ف وعند عدم حضوركم سوف تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقول�ة ويطلب من كافة املوظفن العمومين 

القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهلين الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )51(
رزمة )2014/51(

اىل املتهم�ن الغائب�ن املدرج�ة اسمائه�م وعناوين سكنهم، ملا كنتم متهم�ن وفق املواد امل�ؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادن�اه وبما ان محالت 
اقامتك�م مجهول�ة ل�ذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكري�ة يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثن يوما من نرش هذا 
االع�الن يف الصح�ف وعند عدم حضوركم سوف تج�ري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقول�ة ويطلب من كافة املوظفن العمومين 

القاء القبض عليكم وتسليمكم اىل اقرب جهة عسكرية او مركز رشطة ويلزم االهلين الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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استثامر بغداد ُتشكل جلنة عليا ملتابعة املشاريع املتأخرة
     بغـداد/المستقبل العراقي 

أك�د وزير النقل باق�ر الزبيدي، حرصه على إيج�اد آلية تفضي 
إلى النهوض ب�أداء مرائب السيارات.وقال�ت وزارة النقل في بيان 

صحفي، إن الزبيدي “استقبل، 
الع�ام لنقابات  رئيس االتحاد 
العم�ال ست�ار دنب�وس براك 
والوف�د المراف�ق له”.وش�دد 
للبي�ان، على  الزبي�دي وفق�اً 
أهمية “التعاون بين الش�ركة 
العامة للنقل الخاص واالتحاد 
م�ن أجل إيج�اد آلي�ة للتعاون 

والنه�وض ب�أداء المرائ�ب”، مبيناً أن ذل�ك يأت�ي ل�”تقديم أفضل 
الخدم�ات للمواطنين”.يذك�ر أن تراجعاً كبيراً لح�ق بقطاع النقل 
ومرائب نقل المسافرين في العراق خالل السنوات الماضية سببته 
الظ�روف االستثنائي�ة وخاصة األمني�ة منها، فضالً ع�ن اإلهمال 

وعدم صيانة وإعادة التأهيل، بحسب مراقبين.

     بغداد/ المستقبل العراقي

ع�زت مديرية المرور العامة، ام�س االثنين، سبب تأخر توزيع 
سنوي�ات السيارات عل�ى المواطنين الى “االج�راءات الجمركية”، 
الفتة الى أن ه�ذه السنويات يتم استيرادها من خارج البالد. وقال 
العمي�د عمار وليد من قسم العالق�ات واالعالم في مديرية المرور 
العامة، إن “الشركة التي تقوم بطبع السنويات والمرتبطة بصندوق 
شهداء الش�رطة تعمل بكامل كادرها وبصورة طبيعية”، موضحا 
أن “جميع السنوي�ات موجود حاليا في مطار بغداد وسيتم جلبها 
وتوزيعه�ا خ�الل ي�وم او يومين”.وأوضح العميد عم�ار أن “هذه 
السنوي�ات )البالستك المقوى( يتم استيراده�ا من خارج من قبل 
الش�ركة وليس من قبل مديرية المرور العامة”، عازيا سبب تأخير 

توزيعها الى “االجراءات الجمركية وآليات االدخال واالخراج”.

     ديالى/ المستقبل العراقي

طال�ب محافظ ديالى عامر المجمع�ي، امس االثنين، الحكومة 
المركزية بتخصي�ص مليار دينار العمار سدة اروائية استراتيجية 
شمال شرق بعقوبة، واعادة تش�غيل بواباتها.وقال المجمعي، إن 
“س�دة الصدور االروائية )48 كم ش�مال ش�رق بعقوبة( تعرضت 
ال�ى اض�رار مادية بفع�ل عمليات التخري�ب التي مارسه�ا تنظيم 
داع�ش اثناء سيطرته عليه�ا والتي استمرت اكثر من ستة اش�هر 
متتالية”.وطال�ب المجمع�ي الحكوم�ة المركزي�ة ب�”تخصي�ص 
ملي�ار دينار على نحو عاجل العمار االج�زاء الضرورية من السدة 
وخاصة البوابات من اجل تشغيلها بشكل منتظم لتوزيع المياه في 
الجداول واالنهر القريبة منها”، الفتا الى ان “السدة تكتسب اهمية 
استراتيجي�ة باعتبارها تنظم تدفق المي�اه في خمسة انهر رئيسة 
في بديالى”.وتع�د سدة الصدور االروائية م�ن السدود الهامة في 
ديال�ى وتعرضت الى اضرار جسيمة بفعل عمليات تدمير وتخريب 
قام بها تنظيم “داعش”، بهدف االضرار بالصالح العام عندما كان 

يسيطر على منطقتها لمدة ستة اشهر متواصلة.

وزير النقل: حريصون عىل إجياد آلية 
للنهوض بأداء مرائب السيارات

املرور تعزو سبب تأخر توزيع 
السنويات اىل »االجراءات الكمركية«

دياىل تطالب بمليار دينار ألعامر 
سدة الصدور 

     بغداد/المستقبل العراقي

استثم�ار  هيئ�ة  أعلن�ت 
بغ�داد، ام�س االثني�ن، ع�ن 
تش�كيل لجنة عليا لالستثمار 
المتأخرة،  المشاريع  لمتابعة 
وفيم�ا أش�ارت إل�ى وج�ود 
130 مش�روعاً مستم�راً في 
انتق�دت  حالي�اً،  العاصم�ة 

المصارف “لعدم تمويلها”.
الهيئ�ة،  رئي�س  وق�ال 
ش�اكر الزاملي، إن “المشاكل 
المش�اريع  تعت�رض  الت�ي 
االستثمارية في بغداد دفعت 
لجن�ة  تش�كيل  إل�ى  الهيئ�ة 
برئاس�ة  لالستثم�ار،  علي�ا 
محافظ بغداد، علي التميمي، 
والدوائ�ر  الهيئ�ة  وعضوي�ة 
ذات العالق�ة، عل�ى أن يمثلها 
موظ�ف بدرج�ة مدي�ر ع�ام 
أو أعل�ى”، مبين�اً أن “اللجنة 
اجتمعت مرتين التقت فيهما 
م�ع ع�دد م�ن المستثمري�ن 
وتمكنت  المعوقات  لمناقشة 

من تذليل جزء كبير منها”.
أن  الزامل�ي،  وأض�اف 
تجتم�ع  أن  ق�ررت  “اللجن�ة 
م�ن  ع�دد  م�ع  ثالث�اء  ك�ل 
المستثمري�ن للوق�وف عل�ى 
مش�اكلهم وحله�ا”، مش�يراً 
إل�ى أن “اللجن�ة ضم�ت ف�ي 
مدي�ر  مؤخ�راً  عضويته�ا 
ال�ذي وع�د  بغ�داد،  ش�رطة 
المستمرة  الحماي�ة  بتوفي�ر 
للمشاريع االستثمارية وفتح 

خط اتصال مباشر معها”.

هيئ�ة  مدي�ر  وأوض�ح 
أن  بغ�داد،  استثم�ار 
ل�م  الموج�ودة  “المعوق�ات 
تحل من دون وجود مشاريع 
استثماري�ة ناجح�ة”، مؤكداً 
“وجود قرابة 130 مش�روعاً 
استثمارياً تعم�ل حالياً بينها 
وسياحية  وصحي�ة  سكني�ة 

وتجارية”.
أن  الزامل�ي،  وتاب�ع 
حالي�اً  العامل�ة  “المش�اريع 
الطم�وح  بمست�وى  ليس�ت 
لجعل بغداد عاصمة مزدهرة 
استثماري�اً”، عازي�اً ذلك إلى 
“أسباب كثيرة منها مش�اكل 
تمويل المشاريع، لغياب دور 

المصارف في هذا الشأن، ألن 
ك�ل االستثمارات ف�ي العالم 
مدعومة من المصارف سواء 
كان�ت حكومي�ة أم خاص�ة، 
بعك�س الح�ال ف�ي الع�راق 
برغ�م ورود م�ادة في قانون 
االستثم�ار ذي الرقم 8، تؤكد 
ضرورة سع�ي وزارة المالية 

والمص�ارف لتوفير القروض 
الميسرة للمستثمرين”.

أن  الزامل�ي  وأك�د   
“المستثم�ر يمك�ن أن يغطي 
نحو 30بالمئة من المش�روع 
على أن تدعم�ه الدولة ليخلق 
ومش�اريع  عم�ل  ف�رص 

كبيرة”.

يذك�ر أن هيئ�ة استثم�ار 
بغ�داد منحت في العام 2014 
المنص�رم، 295 إجازة بمبلغ 
قراب�ة  إل�ى  إجمال�ي وص�ل 
لمش�اريع  دوالر،  ملي�ار   14
متنوعة وزعت على قطاعات 
السكني والصناعي والتجاري 

والسياحي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

االلب�ان  العام�ة لمنتوج�ات  الش�ركة  تعت�زم 
احدى ش�ركات وزارة الصناعة والمعادن، مفاتحة 
وزارة الدفاع لتجهيز المذاخر العسكرية في بغداد 
والمحافظات بمنتجاتها.ونقل بيان للوزارة، امس 
االثنين، عن مدير التسويق في الشركة عباس نعمة 
عبد قوله, ان “ش�ركته تحرص على المشاركة في 
جميع المعارض الدولي�ة للترويج عن منتجاتها”، 
مش�يرا ال�ى “سعي الش�ركة للتعاقد م�ع وزارتي 
الدفاع والداخلية لتجهيز المذاخر العسكرية بكامل 
حاجتها من منتوجات االلبان، خصوصا وان وزارة 
الدف�اع تعلن حاليا عن مناقصة للتجهيز تلزم فيها 
المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة بالتجهيز من 
الشركة العامة لمنتوجات االلبان وعدم اللجوء الى 
الغير اال في حالة االعتذار من قبل الش�ركة”.وأكد 
على ضرورة “توفر االمكانية واالستعداد للتجهيز 
حال الطلب حيث تمتلك الش�ركة ثالثة مصانع في 
بغ�داد وآخر في الديواني�ة واسطوال من السيارات 
المبردة ستعمل بكامل طاقاتها لتلبية الحاجة وفق 
المواعيد والكميات المطلوبة”.واوضح انه “ستتم 
مفاتح�ة وزارة الدفاع لالتف�اق على صيغة تعاون 
خاصة بع�د ان ابدى مسؤولون ف�ي وزارة الدفاع 
عن�د زيارته�م لجناح الش�ركة رغبته�م بالتعاون 
والتعاق�د بعد اختتام المعرض الصناعي”.واش�ار 
الى ان “الش�ركة تعتمد في الوقت الحالي لتسويق 
منتجاتها على البيع المباش�ر في مواقع الوزارات 
والشركات العامة والوكالء وباالتفاق مع اصحاب 
المح�ال التجاري�ة في مناط�ق الش�علة والغزالية 
والكاظمي�ة والعامري�ة ومدينة الص�در وحي اور 
والك�رادة وغيره�ا م�ع منحهم عارض�ات مبردة 
مجانا”.وتاب�ع عب�د ان “الش�ركة تواص�ل تجهيز 
المستش�فيات وف�ق طلبات وكت�ب رسمية باللبن 
الرائب 20 غم كحصة للمريض”، داعيا الى “توفير 
الدعم الكافي للش�ركة والحماية الالزمة لمنتجها 
الوطن�ي بعد اغ�راق االس�واق المحلي�ة بمنتجات 
مست�وردة خصوصا وان الش�ركة تمتلك الطاقات 
االنتاجية والبش�رية وبحاجة ال�ى تطوير قدراتها 

ورفع مؤشراتها المالية”.

الصناعة تعتزم مفاحتة الدفاع 
لتجهيز املذاخر العسكرية 

بمنتوجها من االلبان

توقف تسعة جممعات للامء يف ذي قار
بسبب شح املياه

   ذي قار/ المستقبل العراقي

أعلن�ت قائممقامي�ة قض�اء 
اإلص�الح التاب�ع لمحافظة ذي 
ق�ار، ام�س االثنين، ع�ن توقف 
تسع�ة مجمع�ات للم�اء داخ�ل 
مرك�ز القض�اء، عازي�ة السبب 
ال�ى ش�ح المي�اه، فيم�ا أكدت 
هجرة نح�و 160 عائل�ة بسبب 
ذلك، وطالبت بزيادة االطالقات 
الك�وت  س�دي  م�ن  المائي�ة 

والبدعة.
وقال قائممقام القضاء على 
حسي�ن رداد، إن “ش�ح المي�اء 
التي يتعرض لها قضاء اإلصالح 
من�ذ سن�وات أصبحت مش�كلة 
أزلية يصع�ب حله�ا”، مبينا أن 

“قلة االطالقات المائية الواصلة 
ال�ى القضاء عب�ر نه�ر الغراف 
تسببت بتوقف تسعة مجمعات 

للماء داخل مركز القضاء”.
“قل�ة  أن  رداد،  وأض�اف 
الواصل�ة  المائي�ة  االطالق�ات 
تتناس�ب  ال  الت�ي  للقض�اء 
والحاج�ة الفعلي�ة وتج�اوزات 
بعض المدن التي تقع في مقدم 
النه�ر منه�ا الغراف والش�طرة 
والدواية والنصر وغياب الحلول 
والمعالجات الحقيقية للمشكلة 
اسهمت بتفاقم األزمة “، مشيرا 
ال�ى أن “أكث�ر م�ن 160 أس�رة 
نزحت ال�ى محافظات مجاورة 

بسبب شح الماء”.
ب�”زي�ادة  رداداد  وطال�ب 

االطالق�ات المائي�ة م�ن سدي 
البدع�ة والك�وت والعم�ل على 
تطهير مقدم نهر جبيش الواصل 
بين ناحيتي الدواية وسيد دخيل 
ورفع سدة البوهان في الدواية 
والت�ي قد تسه�م بتخفيف جزء 

من األزمة”.
البل�دي  مجل�س  أن  يذك�ر 
لقضاء اإلصالح التابع لمحافظة 
ذي قار، كش�ف في )28 ش�باط 
2015( ع�ن تض�رر أكثر من 30 
ألف دونم من األراضي الزراعية 
في القضاء بسبب ش�ح المياه، 
فيما أشار الى أن عددا كبيرا من 
الفالحين هاجروا الى محافظات 
مج�اورة المتهان الزراعة هناك 

لكسب قوت أسرهم.

الزراعة تنفي دخول اسمدة قطرية 
مرسطنة

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفت وزارة الزراعة، امس 
االثني�ن، دخ�ول او وص�ول 
األسم�دة القطري�ة المتعاقد 
مش�يرة  اآلن،  لح�د  عليه�ا 
الى ان الكمي�ات المستوردة 
وزارة  قب�ل  م�ن  تفح�ص 
البيئ�ة، فيم�ا اك�دت وصول 
20 أل�ف طن سماد من إحدى 

الشركات اإليرانية.
وقال�ت ال�وزارة في بيان 
له�ا, انه�ا “تعاقدت لش�راء 
كمية 200 الف طن من سماد 
اليوري�ا م�ن أرب�ع ش�ركات 
ش�ركتين  منه�ا  رصين�ة 
ايرانيتي�ن وش�ركة قطري�ة 
وش�ركة جيكي�ة”، مش�يرة 

الزراع�ي  “القط�اع  ان  ال�ى 
يعاني من شحة ونقص كبير 
ف�ي كمية االسم�دة المتاحة 
السمادي�ة  الجرع�ة  لتلبي�ة 
عل�ى  لتوزيعه�ا  المطل�وب 
ضمن  والمزارعين  الفالحين 
الزراعي�ة للمحاصيل  الخطة 
بالدرج�ة  اإلستراتيجي�ة 

االساس”.
انه�ا  ال�وزارة  وأضاف�ت 
ط�ن  ال�ف   24.5 “تسلم�ت 
فقط من الشركات االيرانية” 
نافية “تسلمها أية كمية من 
الش�ركة القطرية او الشركة 

الجيكية”.
وتابع�ت ان “است�الم أي 
م�ن اإلرسالي�ات ل�ن تتم ما 
ل�م تنجز فحوص�ات الجودة 

ومنها اإلشعاع من قبل وزارة 
البيئة كونها الجهة المخولة 
رسمي�ا بذلك”، الفت�ة الى ان 
“نتائج فحص اإلشعاع اكدت 
مطابق�ة الكمي�ات الت�ي تم 
استيرادها من ايران وان هذا 
االجراء يطبق على الشركات 
الكميات  األخرى عن�د ورود 

إلى العراق”.
يذكر ان النائبة عن ائتالف 
دولة القان�ون عالية نصيف، 
قد طالبت، امس االول االحد، 
رئيس الوزراء ووزير الزراعة 
باإلسراع ف�ي إيقاف صفقة 
٢٠٠ ال�ف ط�ن م�ن اليوري�ا 
المتأثرة باإلشعاع و500 ألف 
ط�ن أعالف قادم�ة من قطر 
تحتوي على مواد مسرطنة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيئة، تنفيذ عمليات استطالعية 
لتحدي�د لحقول األلغام داخل حق�ل بدرة النفطي 
في محافظة واسط بالتع�اون مع مديرية الدفاع 
المدن�ي ف�ي المحافظ�ة، وفيم�ا أش�ارت إلى أن 
العملي�ة ش�ملت إع�داد الخرائ�ط والمخطط�ات 
الرق�مية التي سيتم تزويدها الحقا لش�ركة نفط 
الوس�ط، أكدت أن موقع حقل بدرة النفطي يعتبر 
أح�د أصع�ب المواقع ف�ي الوقت الحال�ي بسبب 

وجود كميات كبيرة من األلغام قربه.
وقال مع�اون مدير عام دائرة ش�ؤون األلغام 
في وزارة البيئة، خالد رش�اد، ف�ي بيان صحفي، 
إن “دائرة ش�ؤون األلغام ف�ي وزارة البيئة نفذت 
وبالتع�اون م�ع مديري�ة الدفاع المدن�ي عمليات 
استطالعي�ة وتحدي�د لحقول األلغ�ام داخل حقل 
ب�درة النفطي ف�ي محافظ�ة واس�ط”، مبينا أن 
“العملية ش�ملت موقع حقل بدرة النفطي والذي 
يمتد حتى الشريط الحدودي المحاذي لجمهورية 
إيران اإلسالمية وبمساحة كلية تبلغ نحو )167(

كم2”.
وأش�ار رش�اد، إل�ى أن “العملية تم�ت لصالح 
الجهة المستفيدة وهي ش�ركة نفط الوسط أحد 
تش�كيالت وزارة النف�ط”، الفتاً إل�ى أن “العملية 
ش�ملت عملي�ات االستط�الع والتحدي�د و إع�داد 
الخرائ�ط والمخطط�ات الرق�مي�ة والت�ي سيتم 

تزويده�ا الحقا للجهة المستفي�دة على أن تقوم 
عناصر الدف�اع المدن�ي التابعة ل�وزارة الداخلية 
بإزال�ة المخلف�ات الح��ربية UXO م�ن الموقع 

المذكور”.
وأك�د رش�اد، أن “موق�ع حقل ب�درة النفطي 
يعتبر احد أصعب المواقع في الوقت الحالي جراء 
كمي�ات التلوث من األلغ�ام والمقذوفات الحربية 
غي�ر المنفلق�ة، فضالً ع�ن وع�ورة طبوغرافية 

األرض وم��ا جرفته مياه األمطار والسيول معها 
طيلة كل تلك الفترة األمر الذي أدى إلى عدم ب�قاء 
تلك األلغام والمقذوفات داخ���ل مواقع تواجدها 
األول�ى مما صع�ب من مه�ام معالج�ة ذلك على 

الفرق الفنية المتخصصة ف��ي هذا المجال”.
وكان�ت وزارة البيئ�ة أعلنت، في )24 ش�باط 
2015(، اتفاقه�ا مع ش�ركة كاز ب�روم الروسية 
أعم�ال  إلج�راء  جدي�دة  آلي�ة  لوض�ع  النفطي�ة 

المسوح�ات وإزالة األلغام في حقل بدرة النفطي 
بمحافظ�ة واسط ، وفيما بّين�ت انها اتفقت على 
تش�كيل فري�ق عمل مش�ترك م�ن دائرة ش�ؤون 
األلغ�ام ومديرية الدف�اع المدن�ي ووزارة النفط 
لتنظي�م زي�ارة موقعية للحقل األسب�وع المقبل، 
أك�دت تزويد ش�ركة نفط الوس�ط بخرائط معدة 
لهذا الغ�رض بكونها الجه�ة المستفيدة من ذلك.

يش�ار ال�ى أن حقل ب�درة النفطي ف�ي محافظة 
واسط مستثم�ر حالياً من قبل ش�ركة كاز بروم 
الروسي�ة النفطية، وهناك تع�اون ما بين كل من 
وزارة النف�ط والدف�اع المدن�ي ووزارة البيئ�ة / 
دائ�رة ش�ؤون األلغ�ام بغي�ة تطهير ه�ذا الحقل 
بالكامل ليتسنى للش�ركة من مزاولة أعمالها في 

مجال التنقيب واالستثمار النفطي.

واسط تفتتح ثالثة مشاريع بقطاعي الرتبية والصحة

البيئة تنفذ عملية استطالعية لتحديد حقول األلغام يف بدرة

    واسط/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة واس�ط، ام�س االثني�ن، عن 
افتت�اح ثالثة مش�اريع نفذت ضم�ن مخصصات 
تنمي�ة االقاليم ومخصصات الخط�ة االستثمارية 
ل�وزارة الصحة ضم�ن قطاعي التربي�ة والصحة، 
فيم�ا بّين�ت أن المش�اريع توزعت مابين ش�مال 
وش�رق مدينة الكوت، أكدت أن التكلفة اإلجمالية 

بلغت نحو ملياري دينار.
وقال مس�ؤول اإلعالم في دي�وان المحافظة، 

ط�ه الرديني, أن “الحكومة المحلية افتتحت ثالثة 
مش�اريع ضمن قطاع�ي التربي�ة والصحة بواقع 
مشروعين صحيين، ومش�روع تربوي عبارة عن 
مدرس�ة ذات 18 صفاً”، مبيناً ان “تلك المش�اريع 
توزعت في ناحيتي جصان )70 كم شرق الكوت(، 

والدبوني )نحو 60 شمال الكوت(”.
وأض�اف الردين�ي، أن “كلف�ة المدرس�ة الت�ي 
نفذت ضم�ن مخصصات تنمية االقاليم في ناحية 
الدبون�ي بلغت ملياراً و90 مليون دينار، بواقع 18 
صفاً إضافة الى جناح اإلدارة ومختبر للحاسوب، 

فض�اًل ع�ن ساح�ة لأللع�اب الرياضي�ة وجن�اح 
الخدمات”.

وأشار الرديني، الى أن “المشروع اآلخر عبارة 
ع�ن بيت صحي نفذ في ناحي�ة الدبوني بكلفة 75 
مليون دين�ار ضم�ن مخصص�ات وزارة الصحة، 
إضاف�ة ال�ى افتت�اح مرك�ز صح�ي نموذجي في 
ناحية جصان بلغت كلفته 860 مليون دينار ضمن 

مخصصات الخطة االستثمارية لوزارة الصحة”.
وكان�ت إدارة محافظ�ة واس�ط ق�د طمأن�ت 
آذار  )التاس�ع م�ن  ف�ي  والمقاولي�ن  الش�ركات 

الحالي( بصرف مستحقاتهم عن المش�اريع التي 
يقوم�ون بتنفيذه�ا ف�ي المحافظ�ة وذل�ك حال 
وص�ول التخصيصات المالي�ة للمحافظة، مؤكدة 
أن موازن�ة الع�ام الحالي تق�ل بمق�دار 60 ملياراً 
عن موازنة عام 2013 وهي آخر موازنة تسلمتها 
المحافظة.وكش�فت إدارة محافظ�ة واس�ط يوم 
الخمي�س )22 كانون الثاني 2015( عن إلغاء 118 
مناقصة تخص مش�اريع خدمي�ة متعددة موزعة 
بعم�وم م�دن المحافظ�ة ومدرج�ة ضم�ن خطة 

2014 وذلك لعدم وجود تخصيصات مالية لها.

دعوة

تدعوا لجنة تسيري االعمال لجمعية االقتصاديني 

العام�ة  الهيئ�ة  اعض�اء  االرشف  النج�ف  يف 

للحضور واملشاركة يف انتخابات الهيئة االدارية 

للجمعي�ة يف املحافظ�ة يوم االربع�اء املصادف 

٢٠15/3/٢5 الساعة العارشة صباحا يف كلية 

االدارة واالقتص�اد جامع�ة الكوف�ة الكائنة يف 

حي الفرات متمنني لكم مشاركة فاعلة
لجنة تسيري االعمال



ر�أي 7
www.almustakbalpaper.net

   العدد )927(  الثالثاء  17 اذار  2015

»إذا أخف�ق اليورو، أخفقت أوروب�ا«، قالت أنغيال مركل. 
ولك�ن ما يحص�ل اليوم هو خ�الف هذا الق�ول. فاليورو 
يدم�ر أوروبا. وندوب االتحاد النق�دي عميقة، وقد تطيح 
االتح�اد االوروبي. ومع بلوغ حزب »س�ريزا« اليس�اري 
املتحالف مع اليمني املتطرف الس�لطة يف اليونان، يبدو أن 
املرشوع الرهيب القايض بزرع عملة موحدة يف مجتمعات 
اقتصاداتها مختلفة يلقى الخاتمة الذي يس�تحقها، عىل 

رغم محاوالت انقاذه.
ومن مظاهر هذه املحاوالت تربع بروقراطيني متحدرين 
م�ن بروقراطي�ات مالية خاصة وعام�ة محل حكومات 
منتخب�ة. ولكن الش�عوب لفظ�ت هذه املؤسس�ات، من 
طري�ق املؤسس�ات الديموقراطية الت�ي رفضت االعضاء 
الربوكس�يلية املزروعة فيه�ا. والنازع هذا تكر س�بحته: 
ففي اسبانيا، يتوقع ان يطيح حزب »بوديموس« الحزب 
الحاك�م اليميني املتوس�ط، »بارتيدو بوب�والر«. وال أحد 
يعلم ما س�تنتهي الي�ه املفاوضات بني اليون�ان وأوروبا. 
و»س�ريزا« متن�ازع ازاء خ�روج ب�الده م�ن الي�ورو. 
واالحتم�االت ال ت�زال مرشع�ة. وع�ىل رغ�م أن ايطالي�ا 
واس�بانيا تعلنان تأييد سياسة االصالح املشرتكة وخطط 
االنق�اذ، ال ري�ب يف أنهم�ا مقبلت�ان ع�ىل املطالبة بنظر 
التنازالت التي س�تنتزعها اليونان يف املفاوضات. وترتتب 

عىل هذه التنازالت أثمان باهظة يف شمال اوروبا.
وقد تفلح بروكس�يل يف حمل اليونان عىل تمضية الصيف 
يف منطق�ة الي�ورو وإرجاء انس�حابها منه�ا. وقد ينجم 
عن ذلك ش�قاق يف »سريزا« وانقس�ام يشّوه سمعة هذا 
الحزب يف أوس�اط الناخبني. واستقرار االقتصاد اليوناني 
ل�ن يبدد الهوة الضخمة بني ش�مال أوروبا وجنوبها التي 
نجمت عن »االصالحات«. والهوة ستبقى عىل حالها، ولو 
رفعت ايطاليا واسبانيا قدراتهما التنافسية رفعاً يتماىش 
مع معاير البنك املركزي االوروبي واالتحاد االوروبي. وإذ 
ذاك قد ُيطالب بتعويضات وتوزيع العوائد والدخل توزيعاً 
ُيزع�م أن�ه عادل ب�ني دول نس�ب الرضائب واملس�اعدات 
االجتماعية فيها غر متجانسة أو تحفيز النمو من طريق 
ديون أو مس�اعدات بنيوية عىل املستوى االقليمي وعودة 
العالق�ات اىل م�ا كانت عليه قبل االزم�ة: نزاع عىل توزيع 
العوائ�د والدخ�ل تنتقل ع�دواه اىل العالقات ب�ني الدول. 
وهذه املطالب س�توجه اىل أملانيا ودول أصغر مثل هولندا 
والنروج وفنلندا، ودور فرنس�ا س�يقترص عىل الوساطة. 
فتندلع أزمة متناس�لة الفصول تنتهي اىل انفجار اوروبا. 
ولن يسع أملانيا وشمال اوروبا تجنب مفاوضات متوقعة. 
والن�زاع البنيوي لن يطوى طامل�ا االتحاد النقدي لم يطَو. 
وإذا ل�م يت�داَع عىل وقع الن�زاع جراء تمس�ك الحكومات 
بتجربتهم العبثية أو حس�بان قط�اع التصدير االملاني أن 
من مصلحته التمس�ك باليورو يف انتظار رسوخ »الفكرة 
االوروبي�ة«، تهافت املرشوع االوروب�ي آت ال محالة. لذا، 
تمس حاجة أملانيا ومصالحها االقتصادية والسياسية اىل 

وقف العمل باالتحاد النقدي عىل صورته الحالية.
املتوس�ط  أملاني�ا يف دول الح�وض  وتعاظم�ت كراهي�ة 
االوروبية، ومن ضمنها فرنس�ا، تعاظم�اً ال نظر له منذ 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة. وبرز األث�ُر البائن لض�خ البنك 
املركزي االموال يف كانون الثاني )يناير( عىل ش�اكلة فرح 
عّم جنوب أوروبا بهزيمة أملانيا يف مجلس املرصف املركزي 
عىل يد البطل االيطايل ماريو دراغي. وتدهور مكانة املانيا 
االوروبية مردها اىل إرث هلموت كول، املستش�ار االملاني 
الس�ابق، »الش�غوف بأوروبا«. فحني كان طيف الفش�ل 
يتهدد اتف�اق أوروبي، درج كول عىل الرتاجع واملبادرة اىل 
تحميل بالده ثمن املس�اومة. وسار خلفاؤه عىل خطاه، 
ورجحوا كفة مصالح قطاع التصدير االملاني. وترتب عىل 
الرتجيح تمويل أملانيا وحدها تماس�ك االتحاد االقتصادي 

االوروبي.
ونجم عن ترس�يخ س�رورة االندماج االوروبي تس�ييس 
امل�رشوع هذا وبروز رأي عام أنهى االجماع عىل سياس�ة 
االندم�اج االوروبية. ولم تندرج الحي�اة االوروبية العامة 
يف س�ياق الحياة السياسية الداخلية، بل جلت عىل صورة 
سياس�ة خارجي�ة تهيم�ن عليه�ا النزاع�ات ب�ني الدول 
وترمي اىل اتحاد ضيق ومتماس�ك ومتشابك لم يعد يلقى 
اإلجم�اع ويطعن يف نجاعته. وبلغت مس�اعدات االندماج 
يف االتح�اد النقدي مبلغ�ًا يتجاوز ق�درات أملانيا. ولم يعد 
س�لك هذا املنحى يف متناول حكومة مركل اليوم إثر بروز 
حزب معاد ألوروبا يف 2013. وفوز »س�ريزا« قّوض دور 
القن�وات التكنوقراطية وأبرز دور ال�رأي العام يف الخالف 
عىل مشاريع النمو وتعديل الديون وتشارك مخاطر الدين 
وحق الدول يف االنضمام. واالتحاد النقدي أطاح سياس�ة 
أملانيا االوروبي�ة. والحذر واجب، وق�د ترتتب عىل اخفاق 
السياس�ة االملاني�ة نتائ�ج كارثية جغرافية – سياس�ية. 
فروس�يا قد تمنح اليونان القروض التي لن يمنحها إياها 
االتح�اد االوروب�ي، أو ته�ب النق�اذ الدول�ة اليونانية إذا 
أخرجت من االتح�اد النقدي االوروبي واعلنت إفالس�ها. 
وقد تس�عى موسكو اىل املرابطة يف اليونان فتتخذها ممراً 
اىل أوروب�ا الغربية، عىل نحو ما تس�عى أوروبا اىل بس�ط 
نفوذه�ا يف اوكرانيا نزوالً عىل تش�جيع الواليات املتحدة. 
وس�تجد كل من روس�يا وأوروبا الغربية نفس�ها وكأنها 
تح�اول م�لء برئ ال قاع له�ا يف منطقة نف�وذ اآلخر. وقد 
يتفاج�أ اليوناني�ون ان بروكس�يل وبرل�ني ورشكاءهما 
قادرون عىل تمويل اوكرانيا االوليغارش�ية عوض اليونان 
التي توجه دفتها حكومة يس�ارية. وقد ترغب موس�كو 
يف م�د نفوذه�ا اىل بحر ايجة، مرسح مناورات االس�طول 
االمركي السادس. فتنبعث من رمادها النزاعات الجيو- 
اس�رتاتيجية التي كانت س�ائدة بعد الحرب الثانية وأدت 
يف 1946 اىل تدخ�ل جن�ود بريطاني�ني يف الح�رب االهلية 

اليونانية.
لذا، تمس الحاجة اىل تفكيك االتحاد النقدي للحؤول دون 
تح�ول أوروب�ا اىل مس�تنقع اتهامات متبادل�ة بني األمم 
املرشعة الحدود. فسياسة االندماج االوروبية، ومحركها 
مايل نقدي، خرجت من كل عقال. ويجب أن يستند تفكيك 
االتح�اد النق�دي اىل العق�د االجتماع�ي، والس�ماح لدول 
جنوب اوروبا باالنسحاب انسحاباً ناعماً ربما اىل منطقة 

يورو جنوبية ال تقتيض اصالحات تدمر املجتمعات.

ولفغانغ �سرتيك

لتفكيك منطقة اليورو 
وإنقاذ أوروبا

ليست املرة األوىل التي يهدد فيها إرهابي صهيوني بذبح 
الفلس�طينيني، فح�رب اإلبادة ضد الفلس�طينيني ولدت 
من رح�م الحرك�ة الصهيوني�ة، ومارس�تها العصابات 
الصهيوني�ة )الهاغان�اة وش�ترن وغرهم�ا( حتى قبل 
أن يتأس�س هذا الكيان الذي بنى اس�رتاتيجيته، بدوره، 
ع�ىل اقتالع الفلس�طينيني من أرضه�م وإبادتهم بالقتل 

والتهجر واملذابح الفردية والجماعية .
تاريخ الكيان الصهيوني حافل يف هذا املجال، لكنها املرة 
األوىل التي تتحول فيها ممارس�ات هذا الكيان اإلجرامية 
واحتالله البغيض إىل سياس�ة رسمية معلنة عىل مرمى 
من س�مع العالم وبرصه . فعندما يه�دد وزير خارجية 
الكي�ان اإلرهاب�ي بامتي�از أفيغ�دور ليربم�ان، عش�ية 
االنتخاب�ات الربملانية، بقطع رؤوس الفلس�طينيني بعد 
أن يصب�ح وزي�راً للحرب يف الحكوم�ة املقبلة، فإن هذه 
التهديدات ال تدخل يف س�ياق الحملة االنتخابية لكس�ب 
املزيد من األصوات فحسب، بل تصبح جزءاً من برنامجه 
االنتخاب�ي والتزاماً رس�مياً له يف حكوم�ات غالة اليمني 

والتطرف واإلرهاب .
واملفارقة هنا تكمن يف أن هذه التهديدات جاءت رداً عىل 
توج�ه الفلس�طينيني ملقاضاته أمام محكم�ة الجنايات 
الدولي�ة باعتباره رشيكاً أساس�ياً يف جرائم الحرب التي 
يرتكبه�ا االحتالل بحق الفلس�طينيني . ول�ن نرسد هنا 
تاريخ ليربمان القادم من مولدافيا إىل فلس�طني املحتلة 
ع�ام ،1958 وال ع�ن طفولته ونش�أته، وحت�ى مواقفه 
التي بدأت باالنضمام إىل معس�كر الداعني إىل الرتانسفر 
والتهج�ر، ث�م أصبح م�ن أكث�ر الداعمني لالس�تيطان 
والتهويد، إىل حد أنه اختار السكن يف مستوطنة نوقيديم 
املجاورة لبيت لحم، لكننا نود أن نش�ر إىل ما قاله بعض 

الق�ادة الفلس�طينيني يف املناط�ق املحتل�ة ع�ام ،1948 
ممن عرفوه عن قرب أثناء دراس�ته يف الجامعة العربية 
يف الق�دس املحتل�ة، بأنه عىل املس�توى الش�خيص كان 
ش�خصية منطوية وجبان�ة، وها ه�و اآلن يختبئ وراء 
الرتس�انة العس�كرية للكيان . ومع ذلك هناك الكثر من 
قادة االحتالل الذين سبقوه يف هذا املجال، فمن يستطيع 
أن ينىس مش�هد أيهود باراك وهو يمسك بشعر الفدائية 
دالل املغربي ويفرغ رصاصات مسدس�ه يف رأس�ها عىل 
شاطئ "تل أبيب"، وكيف يمكن أن ننىس سياسة تكسر 
العظ�ام الت�ي انتهجها إس�حق راب�ني إب�ان االنتفاضة 
الفلس�طينية األوىل، ثم قبض ثمنها جائزة نوبل للسالم، 

وقب�ل ذلك وبعده�ا املج�ازر الجماعية وعملي�ات إعدام 
األرسى الفلس�طينيني والعرب التي قادها أحد أبرز عتاة 
اإلرهاب ارييل شارون بنفسه قبل يلقى حتفه بالطريقة 

التي يعرفها الجميع .
أمثلة كثرة ال تزال تختزنها الذاكرة الفلسطينية لجرائم 
االحتالل وقادته، وهي يف الواقع ال تعد وال تحىص، وبهذا 
املعنى، فإن االحتالل الصهيوني يتفوق قطعاً عىل جرائم 
الذب�ح والح�رق وقط�ع الرؤوس الت�ي يرتكبه�ا تنظيم 
"داع�ش" اإلرهاب�ي، وجريمة إحراق محم�د أبو خضر 
حي�اً يف القدس ال تزال تنب�ض يف الذاكرة، لكن الفرق هو 
أن العال�م تمكن من تش�كيل تحالف دويل ضد "داعش"، 
فيما ال يزال الكيان الصهيوني حراً طليقاً وفوق القانون 
ويحظ�ى بحماي�ة دول ك�ربى، وال يزال ق�ادة االحتالل 
يعت�ربون من ذوي ال�دم األزرق، فهم ليس�وا بمنأى عن 
العقاب فحس�ب، بل يواصلون ارت�كاب الجرائم وإطالق 
التهديدات، فهل نشهد يوماً ما تحالفاً دولياً ضد االحتالل 

الصهيوني لفلسطني؟

الجه�ل ُيع�ادي العل�م، والعنف يرف�ض الس�لم، والتعصب 
يحارب التسامح، كل هذه أبعاد يمكن من خاللها قراءة ما 
صنع�ه تنظيم »داعش« يف العراق والش�ام من تحطيم آلثار 
عراقية ضاربة األطناب يف التاريخ، س�واء يف متحف املوصل 

أم يف مدينة النمرود األثرية.
 ه�ؤالء الدواع�ش ليس�وا س�وى إرهابيني ينتم�ون لتاريخ 
طوي�ل من الجه�ل والتعصب والعنف موج�وٍد يف العديد من 
األمم، جهلٌة حاربوا العلم يف اإلس�كندرية، وأحرقوا مكتبتها 
يف قدي�م التاري�خ، وتتاٌر غاش�مون دخلوا بغ�داد الحضارة، 
وأفس�دوا كتبها وحضارتها، وكنيس�ٌة كان�ت تحرق الكتب 
وتقي�م للكت�اب واملفكري�ن محاك�م تفتي�ٍش وتعذي�ٍب يف 
الس�ياق األوروبي، وصوالً للعرص الحديث حني قامت حركة 
»طالب�ان« بتفجر تماثي�ل »باميان« يف أفغانس�تان، وقام 
تنظيم »القاعدة« يف املغرب العربي بحرق الكتب وهدم اآلثار 
يف »تمبكت�و« عاصمة مايل. لقد أعلن العال�م الحديث بدوله 
ومؤسس�اته اس�تنكاره لهذه الجريم�ة، واعتربها مجلس 
األم�ن الدويل »جريمة حرٍب«، وهي بالفعل كذلك وجريمة يف 
حق اإلنسانية، وجريمة بكل املقاييس واملعاير، واستنكرت 
منظمة اليونس�كو الدولية هذه األعمال الوحشية املتخلفة، 
وفعل�ت األمر ذات�ه غالب ال�دول العربية واإلس�المية ودول 
العالم أجمع.دينياً، ليس من اإلس�الم يف يشء محاربة اآلثار 

الت�ي بقيت لق�روٍن متطاول�ٍة ش�اهداً عىل حض�اراٍت أمٍم 
وش�عوٍب كان�ت له�ا إبداعاته�ا – كٌل يف مجاله - يف س�ياق 
التطوي�ر البرشي، وقد مّر الرس�ول الكري�م بمدائن صالح، 
وهي كما نراها اليوم مليئٌة بالنقوش والرس�وم واآلثار، فلم 

يمسها بسوء ولم يهدم أو يخرب شيئاً منها.
تش�تهر العراق وبالد الش�ام عموماً ومرص بآثارها الكثرة 
ومتاحفه�ا الكربى، وهو أمر مع�روف ملن زار تلك البلدان أو 
درس ش�يئاً من تاريخه�ا، أو رأى برامج ع�ن آثارها، وهي 
باقية عىل ما هي عليه من آالف السنني، وقد مّر بها الصحابة 
والتابعون فلم يتعرضوا لها بأذى، وبقيت كبارها وصغارها 
إىل يوم الناس هذا ش�اهداً عىل أم�م قضت وحضارات فنيت 

يستفاد منها العلم والخربة والعربة.
ه�ذا واح�ٌد من األدل�ة عىل أن تنظي�م »داعش« ه�و تنظيم 
إرهاب�ي يمثل امت�داداً لخط�اب تنظيم »القاع�دة« وحركة 
»طالب�ان« اللذي�ن ش�وها ص�ورة اإلس�الم، وق�رصاه عىل 
اإلره�اب والتخري�ب، والتفج�ر والتدم�ر، وأن ه�ذا الفعل 

يضيف جانباً أس�ود لهذا التنظيم ومثيالته، مع التأكيد عىل 
سوداوية وانحراف هذه التنظيمات يف املجاالت األخرى.

يعل�م الكث�رون قصة اكتش�اف »حجر رش�يد«، الذي كتب 
بث�الث لغات قديمة، ه�ي الهروغليفي�ة والديموطيقية، أو 
القبطية واليونانية، وكيف تمكن العلماء بسبب هذا الحجر 
املهم من كش�ف كنوز اللغة الفرعونية القديمة واكتش�اف 
الحض�ارة الفرعوني�ة وتفاصي�ل تاريخه�ا وملوكها، وهو 
حج�ٌر لو وقع يف يد »داعش« لدمرته غ�ر عابئة بما يحمله 
م�ن فتوٍح علميٍة، وما يصح يف ه�ذا يصح يف كثٍر من اآلثار 
التي لم تزل تمثل كشوفاً مستمرًة لحضارات وعلوم وتواريخ 

ضاربة القدم يف التاريخ.
إن »تنظيم داعش« اإلرهابي يتوس�ع خارج العراق والشام، 
فهو موج�ود يف مرص وليبيا، ويف أفريقي�ا التي أعلن تنظيم 
»بوكو ح�رام« اإلرهابي بيعت�ه لخليفة »داع�ش« املزعوم، 
كما أشارت بعض التقارير وجودها يف أفغانستان، ومبايعة 
بع�ض قيادات حركة »طالبان« له�ا، وهي تتحرض للدخول 

يف اليم�ن يف ظ�ل الفوىض، وكل ذلك ينب�ئ بخطورة التنظيم 
عىل األمن واالستقرار الدوليني، كما يحذر من خطورة كبرٍة 
ع�ىل اإلرث العاملي من اآلثار يف قارتني عىل األقل، هما آس�يا 

وأفريقيا.
قام�ت »طالب�ان« بتدمر تماثي�ل »باميان« يف أفغانس�تان 
ع�ام 1998، وقامت »أنصار الدين« يف مايل بإحراق وتخريب 
العديد من املخطوطات والكتب التاريخية القديمة يف تمبكتو 
عاصم�ة م�ايل ع�ام 2013. وق�ام تنظيم »داع�ش« بتدمر 
متحف املوص�ل ومدينة نمرود األثرية ع�ام 2015، وما هو 
مثر هو أن جدالً فقهياً واس�عاً دار يف املرة األوىل، ولكّنه قّل 
يف امل�رة الثانية وهو ال يكاد يذكر اليوم مع جريمة »داعش« 
النك�راء، ما يمنح مؤرشاً س�لبياً ويش�ر لتقهق�ٍر حضارٍي 
وتخل�ٍف فقه�ٍي يف مواجه�ة إرهاٍب ي�زداد عنفاً ورشاس�ًة 

وينحدر من األصولية إىل الطائفية.
أخ�راً، فإن خط�اب ه�ذه التنظيمات اإلرهابي�ة يقوم عىل 
الكراهية السوداء، كراهية األديان وكراهية التاريخ، كراهية 
البرش والحجر، اإلنس�ان والحضارة، وقتاله�م يف غالبيتهم 
من املسلمني الذين يزعمون الدفاع عنهم، بل ويرتكز بأسهم 
ووحش�يتهم عىل أهل الُس�نة من املس�لمني، وه�م يهتفون 
باس�مهم ويزعمون تمثيلهم، وهذه الكراهية تتفىش كوباء 

يكاد يحرق العالم بأرسه، ما لم يتصد الجميع له.

يون�س �ل�سيد

ليربمان قاطع رؤوس

عبد�هلل بن بجاد �لعتيبي

داعش .. أحفاد التتار

م�ن الناحي�ة الس�رتاتيجية العس�كرية، تمثل 
معرك�ة تحرير مدين�ة تكريت ب�كل التفاصيل 
التي أحيطت بها سياسياً وميدانياً تجربة غنية 
للقيادات السياسية والعسكرية العراقية عندما 
تفك�ر بخوض معرك�ة تحرير مدين�ة املوصل، 

ثاني أكرب مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد.
كل التحدي�ات والتعقي�دات ع�ىل األرض الت�ي 
يف  وس�تواجهها  العراقي�ة  الق�وات  واجه�ت 
املس�تقبل القري�ب م�ا بع�د تحري�ر تكري�ت، 
س�تكون مهمة للغاية لوضع خطط عس�كرية 
فعالة لتحري�ر املوصل وتفادي بعض املفاجآت 
الت�ي حدثت يف تكري�ت أو لوضع خطط جديدة 
إلجه�اض م�ا يفك�ر ب�ه تنظيم "داع�ش" من 
خط�ط  لعرقل�ة تق�دم الجيش وتأخر حس�م 
معارك�ه ض�د االرهابي�ني يف محافظ�ة نينوى 
ألن الجيش بالطبع أصب�ح أكثر دراية بطريقة 

تفك�ر االرهابي�ني وطريق�ة ترصفه�م خالل 
الهجوم الربي ضدهم.

بالحقائ�ق، كان�ت معركة تكري�ت هي معركة 
س�هلة للغاية مقارنة بمعركة املوصل املصرية 
بالنس�بة لوجود "داعش" يف العراق برمته، كما 
أن معرك�ة املوصل له�ا نتائجها عىل مس�توى 
وجود التنظيم االرهابي يف الدولة الجارة سوريا، 
ولذلك من املؤكد أن املعركة يف املوصل س�تكون 
أخطر وأكثر تعقيدا بكثر مما جرى يف تكريت، 
وهن�ا يجب عىل القيادات العس�كرية وامليدانية 
العراقية ان تس�تفيد جداً م�ن كل درس صغر 
وكب�ر يف تكري�ت لتطوي�ر الخط�ة الهجومية 

عندما تبدأ باتجاه املوصل.
يف املوص�ل، يجب أن تذهب الحكوم�ة العراقية 
اىل بل�ورة توافق س�يايس واس�ع ومتني ش�بيه 
بالتوافق عىل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، 

وهذا رضوري جداً لقضيتني، االوىل تتعلق بشن 
هج�وم ع�ىل "داع�ش" يف املوص�ل م�ن محور 
تكري�ت عندما يتم االنتهاء م�ن تطهرها ومن 
محور كركوك ومنمحور اقليم كردستان، وهذا 
يحتاج كله اىل تنسيق وتفاهمات وعدم التقاطع 
يف الحرك�ة واألهداف.والقضي�ة الثاني�ة تتعلق 
بتفادي أية عناوين سياس�ية مثرة تؤثر سلباً 
عىل معنويات املقاتلني العراقيني وربما تصب يف 

مصلحة االرهابيني بطريقة أو بأخرى.
برصاح�ة، هن�اك تفاصي�ل يف معرك�ة املوصل 
مختلف�ة اىل حد كبر ع�ن التفاصيل يف تكريت، 
وبالت�ايل يج�ب ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة بكل 

مكوناتها أن تكون جاهزة لخوض هذه املعركة 
دون مخ�اوف ودون هواج�س ومنغص�ات ألن 

الخطأ يف املوصل بمئة خطأ يف تكريت.
يف املوصل، كان وال يزال للتحالف الدويل وغاراته 
ال�دور الرئي�س يف توجي�ه الرضب�ات القوي�ة 
ل�"داع�ش" ولقياداته�ا الرئيس�ية، وبالتايل ال 
يمك�ن تحييد ه�ذا الدور كما حص�ل يف تكريت 
ألن بق�اء جبهة التحالف ال�دويل لدعم العراق يف 
مواجهة االرهاب هو مكسب عسكري وسيايس 
واقتص�ادي واعالم�ي لبغداد ويج�ب املحافظة 

عليه ألن هناك معركة تنتظرنا مع "داعش" 
والق�وى االرهابي�ة الحليفة معها بع�د تحرير 

املدن منها ح�رب مفخخات وانتحاريني وحرب 
عرب الحدود مع س�وريا حي�ث يتواجد التنظيم 
االرهابي ويس�يطر عىل مس�احات واس�عة يف 
ه�ذا البل�د العرب�ي املضطرب.امله�م يف معركة 
املوص�ل، هو أن يكون ح�ذر الحكومة العراقية 
أكرب وأن يكون حرصه�ا ابعد بكثر مما حصل 
يف تكريت لس�بب وجيه وهو اننا نريد كعراقيني 
نتائ�ج باه�رة للقضاء ع�ىل االرهابي�ني ونريد 
مرحلة مختلفة لع�راق ما بعد تكريت واملوصل 
واألنب�ار، بمعن�ى ان�ه يج�ب أن يك�ون الهدف 
الحي�وي للحكوم�ة العراقية هو اع�ادة تأهيل 
الع�راق والعملي�ة السياس�ية فيه اىل مس�توى 
اس�تثنائي م�ن املصالحة واالندم�اج والتعاون 
والتكامل والتنمية بعد خوض ك�ل هذه املعارك 
العسكرية.يف مثل الوضع العراقي وتحدياته، لن 
تك�ون الحكومة العراقية بحاجة اىل مرحلة من 

اسرتاحة املقاتل مثالً بعد انجاز معارك التحرير 
من االرهابيني، كما أن الحديث عن سرتاتيجيات 
ما بع�د مرحل�ة التحرير من "داع�ش" ال تزال 
مجرد مقاالت او دعوات ولم نسمع حتى اليوم 
عن وجود مثل هذه الس�رتاتيجيات بالفعل ولم 
يحصل اإلعالم عىل معلومات حقيقية تفيد بأن 

أجهزة مهمة يف الدولة 
تعط�ف ع�ىل وض�ع دراس�ات علمي�ة ملرحل�ة 
تأهي�ل العراق ما بعد االره�اب، وتأهيل القوات 
املس�لحة النظامية والعملية السياسية وتأهيل 
عمل الوزارات وتأهيل الربمل�ان لترشيع قوانني 
تسهم يف دعم النظام الديمقراطي الحر وتأهيل 
املجتم�ع وقيمه االنس�انية لك�ي يحرتم بعضه 
البع�ض وتأهي�ل العالق�ات م�ع ال�دول لوقف 
التدخ�ل الخارج�ي واقام�ة عالق�ات اقليمي�ة 

ودولية متوازنة ومفيدة للعراق.

با�سل حممد
من تكريت إىل املوصل

فوؤ�د ح�سون



بع�د فوزها بلق�ب ملكة جمال بدين�ات العرب 
كأول فت�اة لبناني�ة وعربية تحمل ه�ذا اللقب، 
شاركت مؤخراً الملكة السابقة اليانا نعمة في 
مسلس�ل "وجع الروح" للكاتب طارق س�ويد 
عبر شاش�ة ال�otv، المسلس�ل الم�س الواقع 
وعال�ج العديد م�ن الحاالت التي يعيش�ها عدد 
كبي�ر من الناس، ومن بينه�م طبعاً اليانا نعمة 
التي قدمت في المسلس�ل دوراً يش�به واقعها 
الذي يحمل الحب والساعادة والدموع والحزن 
ايضاً،ف�ي مجتم�ع يحك�م عل�ى المظه�ر قبل 

الجوهر.  
•إلي�ان أود أن أب�دأ حديث�ي مع�ك م�ن "وجع 
ال�روح" أخبرين�ا ع�ن ردود الفعل علي�ه، ماذا 

يقول الناس لك في الشارع؟
ردود الفع�ل إيجابية جداً وأش�كر الله فالناس 
أحبته كثي�راً وهناك أش�خاص ال أعرفهم مثالً 
أب�دوا إعجابه�م ب�ه، مث�اًل كن�ت البارحة في 
السوبرماركت فإحداهن اقتربت مني وقبلتني 
وقالت لي "إنتي ع�م تَبّكيني"، وأنا أتحدث عن 

ة نفس�ي هن�ا، وحق�ق  د ر
فعل قوية جداً 

ي�ه  لد و
نس�بة 

مشاهدة عالية جداً والناس 
كلها أحبته وهذا جيد.

 •ترددت قبل أن تقبلي الدور 
هل تساءلِت، كيف ستتعاطى 
الناس معي وطالما ليس�ت 
ملتفة لموضوع البدانة فقد 
تلفتين نظر الن�اس أكثر وقد 
يتعام�ل معك الن�اس بطريقة 
اعتبرت  أو  س�لبية 
أن  يج�ب  أن�ك 
الضوء  تلق�ي 
ه�ذا  عل�ى 

الموضوع؟
ال أبداً ألنني أوالً كنت أحلم بالتمثيل منذ صغري 
وثاني�اً وددت كس�ر ه�ذا "التابو" عن�د الناس 
الذي�ن يعاملون الفتاة البدينة بطريقة بش�عة، 
على العكس لم أتردد وال ثانية كنت أتمنى فقط 

أن يقبلوني للقيام بهذا الدور.
 •ه�ل عمل�ت كاس�تينغ أو أنه�م طلب�وك أنِت 

تحديداً للعب هذا الدور؟
أن�ا تعرف�ت عل�ى ط�ارق ف�ي البداي�ة عل�ى 
الفايس�بوك وعرف�ت أن هن�اك مسلس�اًل يت�م 
التحضير له، فعملت كاس�تينغ على أس�اس أن 
ألع�ب أي دور عادي، ول�م يخطر في بالي أنهم 
س�يختاروني للعب دور الفت�اة البدينة، فقمت 
بالكاستينغ ثم كلمني طارق وقال لي :"ما حدا 

غيرك رح ياخد هيدا الدور وهيك صارت".
 •ه�ل تعتبرين ان الش�عب العرب�ي او اللبناني 
سخيف ألنه ما زال ينتقد الفتاة البدينة بوجود 
أمراض مس�تعصية وداعش وانفج�ارات، هل 

تشعرين بأن لديه سخافة أم ال؟
إذا كنا نتحدث كشعب نعم هو يسخف كثيراً 
ه�ذا الموضوع وفي الوقت نفس�ه عندما 
وضعت صورتي على الفايس�بوك أنني 
مش�اركة بهذا العمل س�معت الكثير 
م�ن االنتق�ادات البش�عة يعني اذا 
دخلت على صفحة ال� OTV التي 
أدرجت صورتي هناك انتقادات 
بشعة جداً وال أعلم كيف يفكر 
قص�د  دون  م�ن  أو  الن�اس، 

ولكنني س�معت الكثير من الكالم البشع وفي 
الوقت نفسه كثيرون قالوا إن هناك أشياء أهم 
بكثي�ر انظروا بماذا أنتم تهتم�ون، ولكن أيضاً 
ه�ذه مش�كلة متأتية من المجتم�ع كبيرة جداً 
ونسبة كبيرة جداً من الناس يعانون من الوزن 

الزائد أيضاً.
 كم�ا أن هناك أش�خاصاً نحيفين جداً ويعانون 

من النحافة الزائدة أيضاً.
مئة بالمئة، صح.

  •قدمت على مسابقة ملكة جمال البدينات هل 
كان ف�ي بالك أن�ك أردت أن تقدمي كي تربحي 
أو ألن�ه يح�ق ل�ك أن تصع�دي عل�ى البوديوم 
وتظه�ري نفس�ك وتلبس�ي الماي�وه وتتباري 

وتظهري أن لديك ذكاء وجماال؟
كان هدف�ي ف�ي البداي�ة أن أربح ه�ذا ما كان 
يهمني. أنا أول ملكة جمال للبدينات، وكان فيها 
مسؤولية كبيرة جداً "وكانت اول مرة بتنعمل 
والعال�م ما بتعرف هيدا الش�ي حتى بيي وقف 

بوجي لكني قدمت والحمد لله بالعكس".
 •شاركت بمباراة عالمية وكان من المفروض 
ان تمثل�ي الفتي�ات الع�رب بمياري�ات عالمية 

هكذا قالوا في الحفلة هل شاركت.
ال ألن�ه لم يطلبني أح�د، فقط حصلت على تاج 
ف�ي أحمر بالخ�ط العريض ولم يحصل ش�يء 

آخر.
 ولكنك س�عيدة أنك أول ملكة جم�ال للبدينات 

في العالم العربي.
بالتأكيد األولى.

 •ه�ل ق�ررت أن تكون�ي ممثل�ة محترفة بعد 
وجع الروح.

ه�ذا حلمي منذ صغري كما قل�ت لك وبالتأكيد 
إذا عرض�ت علي أدوار لن أفكر بل س�أوافق بال 

تردد ألنني أحب هذا المجال كثيرا.
 •هل عالج المسلس�ل مش�اكل حقيقية تعاني 

البدينات منها في الحياة اليومية؟
وهن�اك أم�ور أخرى كثي�رة لكنك ال تس�تطيع 
تصويره�م، لك�ن هن�اك بعض المش�اهد التي 
مرت في المسلسل حدثت معي أنا شخصياً مثل 
مشهد الس�اندويش في المسلسل هذا المشهد 
ح�دث معي حقيق�ة ف�ي حياتي. هن�اك أمور 
أخرى تحص�ل مع الفتاة البدينة وال تس�تطيع 

عرضها ألنها تجرح كثيراً.
  •لذل�ك مثل�ت بتلقائي�ة، حي�ن كن�ت تمثلي�ن 
أحسست بوجع أو بفرح وكأنك تقولين أنظروا 
م�اذا تفعل�ون بن�ا أو أن�ك أحسس�ت بش�عور 

متناقض بين الفرح والحزن ربما؟
أحسست بالفرح والحزن معاً، في البداية كنت 
سعيدة أنني أجسد هذا الدور، ولكنني أنا مررت 
بهذه التجربة يعني أنني ش�عرت أنني أستطيع 
وأحسس�ت  الصحيح�ة،  بالطريق�ة  إيصاله�ا 
بح�زن بالتأكيد ألنن�ي مررت بمواق�ف كثيرة 
في حياتي عدت وعش�تها مجدداً من خالل هذا 
ال�دور وع�دت وتأثرت بها وحزن�ت من جديد، 
ولكنني أش�عر أن�ه بعرض وجع ال�روح هناك 

أشخاص كثيرون غّيروا رأيهم.
  •عرضت عليك أعمال أخرى بعد وجع الروح؟

إلى اآلن ليس بعد.
 سعيدة باصداء وجع الروح؟

بالتأكيد.
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تستعد المطربة الشابة ساندي 

لطرح أغنية خاصة بعيد األم وهي 
من كلمات وألحان عزيز الشافعي في 
أول تعاون بينهم، ومن توزيع أحمد 

إبراهيم.
من جهة أخرى تطرح ساندي أغنية 
"سينجل" فى موسم الصيف بعنوان 

"زي عادتك"، من كلمات صابر 
كمال، ومن ألحان شريف بدر، ومن 
توزيع الموزع الموسيقي أحمد عبد 

السالم.

القاهرة: تستعد المخرجة الشابة ماغي أنور للسفر إلى مهرجان "كان" 
السينمائي الدولي في دورته المقبلة للمشاركة بفيلمها التسجيلي 
القصير "الفاتنة" الذي يتطرق لحياة سيدة الشاشة العربية فاتن 

حمامة والذي تضمن آخر تسجيل صوتي لها قبل ساعات من وفاتها 
باإلضافة إلى شهادة عدد من الفنانين الذين عملوا معها. ويضم 
الفيلم شهادات لكاًل من هشام سليم، نيللي، يسرا، سمير صبري، 

محمود ياسين، حيث يتحدثون عن عالقاتهم بسيدة الشاشة 
العربية.

هذا وتلقت مخرجة الفيلم قبل أياٍم قليلة رسالة تأكيد قبول المشاركة 
بالمهرجان، ليكون هذا الفيلم هو الوحيد الذي يتطرق لحياة سيدة 

الشاشة العربية المشارك بالمهرجان.

بدأ أمس االول الفنان خالد سرحان تصوير أول بطولة مشتركة في الدراما التليفزيونية مع الفنانة داليا 
البحيري، وذلك من خالل مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" للكاتبة أماني ضرغام.

واكد "خالدفي تصريح صحفي  أن العمل عبارة عن كوميديا اجتماعية تتناول حياة زوجين يعمالن في 
مجال الصحافة وفي كل حلقة يحدث بينهما موقف معين يعبر عن المشاعر بين الزوجين قبل وبعد 

الزواج، كما يتعرض المسلسل لمدى تأثير الصحافة في الناس.واضاف أن تصوير المشاهد االولى من 
العمل كانت بمجمع البنوك بمدينة أكتوبر وسوف تنتقل أسرة العمل الي ستوديو المغربي مع مطلع 
االسبوع القادم، والمسلسل إخراج وإنتاج أحمد نور ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.واوضح أن 
سعادته ال توصف بهذا العمل الذي يرى أنه يشبع بداخله الخط الكوميدي الذي يعشقه، ويرى أن 

يوميات الكاتبة أماني ضرغام التي يتابعها أكثر من 4 ماليين على شبكة االنترنت من افضل ما قرأه في 
الفترة الماضية، وهى تجسيد حقيقي للمعاناة اليومية لزوجين يعمالن في نفس المجال وايضًا في نفس 

المكان.

اإلماراتية حصه ُتطلق يا بابا
 

بي�روت: أطلق�ت الفنان�ة اإلماراتية "حص�ه" أغنية منف�ردة جدي�دة عبر اإلذاع�ات الخليجية 
والعربية، حملت عنوان "يا بابا" تعاونت في كلماتها مع الش�اعر حمد بن غليطة، ومن ناحية 
األلحان والتوزيع الموس�يقي مع عادل إبراهيم، وتحت إش�راف مدير أعمالها المنتج اإلماراتي 
"خط�اف"، وتحمل أس�لوباً غنائياً جديداً تقدم�ه "حصه" ألول مرة لتس�جل أغنيتها المنفردة 

السابعة حتى اآلن.

حبر على ورق

يع
سر

ع ال

 طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات األغنية المنفردة الخليجية الجديدة للفنانة المغربية 
س�ميرة س�عيد بعنوان "المظلوم" عبر تطبيق أنغامي، وقنواتها على وسائل التواصل اإلجتماعي 

واإلذاعات.
بيروت: بدأ بث األغنية الخليجية المنفردة الجديدة للفنانة سميرة سعيد والتي تحمل عنوان "المظلوم" 
وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان حمد العماري، وتش�كل عودة لها إلى األغنية الخليجية بعد إنقطاع 
طويل. وسبق ووصفتها في حوار سابق مع إيالف بأنها أغنية مختلفة ومجنونة، ورغم أنها باللهجة الكويتية، 
إال أنه�ا خالي�ة من األرتام الخليجي�ة المعروفة، وتوزيعها وإيقاعاتها غربية حديثة بش�كل ربما يش�كل مخاطرة 
بالنس�بة للبعض، لكنها بالتأكيد بالنسبة لها مخاطرة محس�وبة بذكاء، فهي تراهن دوماً على الجيل الجديد الذي يبحث عن كل 

جديد ومختلف ويشكل نسبة ال بأس بها من جمهورها.
"المظلوم" أغنية إيقاعية راقصة، كلماتها محفزة تنش�ر الروح اإليجابية في مقاومة الش�كوى والتظلم، وتدعو الى ش�د الهمة 

والعزيمة، والنهوض لمواجهة الحياة ونبذ السلبية والشفقة على الذات.

�إليانا نعمة: ع�شت جتربة حب جرحتني 
احداث يف وجع الروح حدثت معي

�

سعدون شفيق سعيد

 مم�ا قيل ويقال انك اذا اردت ان )تمرض( ما عليك 
اال ان تكون )نزيال( في احدى المستش�فيات لليلة 
واحدة .. وحتى لو كانت تلك المستش�فى )خمسة 

نجوم( !!.
والحقيق�ة انن�ي كثيرا ما اكون مجب�را لكي اكون 

نزيال لساعات.. وليس لليلة واحدة او اكثر ..
ومع ذلك كنت ارفض التنفس جهد المس�تطاع كي 

ال اص�دم بكل تل�ك )الروائح( الت�ي تقتحم جهازك 
التنفسي .. وعند ذلك تجعلك تهرب م ناقرب فرصة 

.. مفضال تكملة عالجك في بيتك !!.
وفي احيان اخرى .. وحينما تضطرك الظروف  الى 
البقاء في المستش�فى عليك االستعانة بمنديلك او 
)منش�فة( تجلبها معك كي تفرشها على وسادتك 
لتحول بينك وبين ما هو عالق ومس�تديم على تلك 

الوسادة مما ال يحسب عقباه !!.
واذا ل�م يك�ن لدي�ك (ع�دة الوقاية( م�ن منديل او 
منش�فة .. عليك ان تشبك اصابع يديك تحت راسك 
كوقاي�ة من تل�ك )الوس�ادة( المثقل�ة باالمراض 

والهموم !!.
المستش�فيات  تك�ون  ان   حق�ا  المؤل�م  وم�ن 
االهلي�ة واالجنحة الخاص�ة  على تل�ك الحالة من 

)النظافة(!!
ولي�س ه�ذا فق�ط وانم�ا بات�ت العي�ادات الطبية 
الخارجية على تلك الصورة الماساوية من النظافة 
.. والت�ي ال تتالئ�م م�ع )صدرية الطبي�ب االنصع 
بياض�ا( والتي يرتديها داخ�ل عيادته .. بينما  نرى 
العج�ب العجاب خارج تلك العي�ادة حيث الرطوبة 
والعفون�ة التي تعش�ش ما بي�ن امكن�ة االنتظار 

التي حدث عنها وبال ح�رج .. لكونها من مخلفات 
اجه�زة واثاث قديمة )اكل عليها االطباء وش�ربها 

المرضى( !!
والذي وددت قوله : لماذا تكون العيادات الخارجية 
)وبفل�وس المرضى( عل�ى مثل تل�ك الحاالت من 

الثراء ؟!
وهل حقا ان الصحة تاج على رؤوس االصحاء !؟

الصحة تاج عىل رؤوس االصحاء  !!

سمرية سعيد 
تغرد خارج الرسب يف جديدها اخلليجي



الفن�ان أش�رف عب�د  الفن�ان  أك�د  القاه�رة: 
الباق�ي " أن�ه يعم�ل عل�ى إضح�اك الجمهور 
بعي�داً عن اإلبت�ذال بحرٍص ش�ديد على نوعية 
أعمال�ه لكونها تصل إل�ى كل البيوت المصرية 
والعربية بشكٍل تلقائي دون تحفظات. وأشار 
إلمكاني�ة تقدي�م موس�م ثالث من مس�رحية 
"تيات�رو مصر" التي حققت نجاح�اً كبيراً في 
موس�ميها األول والثان�ي، علماً أن�ه يهتم في 
الفترة الحالية بالتحضير لمسلس�ل "الضاحك 
الباك�ي" الذي ي�روي الس�يرة الذاتي�ة للفنان 
الراح�ل نجي�ب الريحاني. و العم�ل من تأليف 
محمد الغيطي وإخراج س�عيد حامد، وس�يتم 
عرض�ه في موس�م رمض�ان 2015.ورداً على 
هج�وم البعض على أعمال الس�يرة الذاتية في 
الفت�رة األخيرة، وعما إذا كان نجاح مسلس�ل 
"أبوضحكة جنان" قد س�اهم في قبوله الدور 
ف�ي "الضاحك الباكي"، أج�اب بأن ال أحد يعلم 
إن كانت أعماله س�تنجح أم س�تكون فاش�لة. 
فالفن�ان ُيق�دم العم�ل الذي ي�راه مناس�باً له 
ولجمه�وره، والنج�اح بعد ذلك ش�يء من عند 
الله. وقال: أنا ال أضع أي حسابات في إعتباري 
سوى أن تنال أعمالي إعجاب الجمهور، ألكون 
س�عيداً بالنجاح. وأعتقد أن كل األعمال تحمل 
مجازف�ة، كم�ا كل الخطوات والمش�اريع في 
الفن أو خارج الوس�ط الفني. فالمجازفة هي 
الت�ي تؤدي إم�ا للنجاح أو الفش�ل، ولكن على 
الفن�ان أن ي�ؤدي دوره وواجباته تجاه أعماله 
والنتيجة من عند الله سبحانه وتعالى. فاألهم 
ه�و عدم التقصير بحق م�ا نقوم به من أعمال 
ف�ي أي مج�اٍل كان، حتى  نش�عر بالراحة قبل 
الحصول على نتيجة م�ا ُنقدمه.وتابع متحدثاً 
ع�ن مسلس�ل "أبوضحكة جنان" ال�ذي قدمه 
من�ذ س�نوات عن حي�اة الفنان الكبي�ر الراحل 
"إس�ماعيل ياس�ين" فأكد أن نجاح هذا العمل 
ل�م يؤثر عليه ف�ي اختيار مسلس�ل "الضاحك 
الباك�ي" بإعتب�ار أن�ه "عم�ل س�يرة ذاتية". 
وقال: لم أضع في اعتباري بعد نجاح مسلس�ل 
"أبوضحكة جنان" أن أق�وم بتقديم عمالً آخر 
من نوعية أعمال الس�يرة الذاتية، ولكن حينما 
ُعِرَض علي مسلسل "نجيب الريحاني" اقتنعت 
بتقديم هذه الش�خصية التي أثرت في المسرح 
العرب�ي كثيراً. وتبين لي أنه م�ن المهم تقديم 
قص�ة حياته في الوقت الحال�ي لكونها ُتعطي 
أم�اًل للش�باب بمواصلة تحقي�ق أحالمهم في 

الوقت الذي تتم إصابته�م باإلحباط.  وأضاف 
موضحاً: هدفي من تقدي�م هذا العمل فيه ُبعد 
إنساني آخر بعيداً عن تقديم قصة وسيرة حياة 
"الريحاني" الذاتية فقط. فهو قدوة لكونه بدأ 
من الصفر واس�تطاع الوصول للنجاح وأصبح 

من أهم نجوم الوطن العربي.
وع�ن رأي�ه بصداقات الوس�ط الفن�ي، أجاب: 
الوس�ط الفن�ي ليس عبارًة عن ش�قة أو منزل 
يس�كنه الجمي�ع  ويعرفون بعضه�م البعض. 
ل�دي الكثير م�ن األصدق�اء الذي�ن ال أراهم إال 
عندم�ا نجتمع تحت س�قٍف واح�د. والصداقة 
في الوس�ط الفني كغيرها م�ن الصداقات في 
المجاالت األخرى. فليس هناك ضرورة حتمية 

لتنشأ الصداقات بين كل الفنانين.
وتعليق�اً على إختف�اء فكرة "الش�للية والديو 
الفني" الذي كان منتش�راً منذ سنواٍت طويلة، 
ش�رح أن�ه يعتقد أن م�ا يتحكم في ه�ذا األمر 

هو النص المناس�ب الذي يدف�ع الفنان لقبول 
ه�ذه األعمال أو رفضها. ف�إن ُوِجَدت األعمال 
المناس�بة الت�ي تس�تلزم وجود دي�و فني مع 
فن�ان مناس�ب، فهو ل�ن يمانع ه�ذه الخطوة 
عل�ى اإلطالق، علماً أن ي�رى أن هذا الموضوع 
يتوقف عند إنتاج المؤل�ف الذي يكتب األعمال 

الفنية وليس عند الفنان نفسه.
التصريح�ات  إنتش�ار بع�ض  ورداً عل�ى 

المفبرك�ة له عن الفن�ان محمد هنيدي 
حي�ث ُنِقَل عن�ه بأنه ق�ال أن نجومية 
"هني�دي" ال ُتقلل من أهمية حضوره، 
أوضح قائ�اًل: "لم أص�رح بهذا األمر 
من قب�ل، ولكن عموماً أن�ا أعتقد أن 
نجومية أي فنان ال ُتقلل من نجومية 
اآلخري�ن. وعل�ى س�بيل المث�ال، لو 
ُعِرَض فيلمين في السينما السينمائية 
في وقٍت واحد وسّجل أحدهما نجاحاً 

أكث�ر من اآلخر، فهذا لن ُيقلل من أهمية العمل 
الثان�ي. إضاف�ًة ألن الفنان الراحل إس�ماعيل 
ياس�ين كانت أعماله تحمل الكثير من النجوم 
مثل زين�ات صدقي وعبدالفتاح القصري، فهل 
قلل عملهم مع "ياسين" من أهمية مشاركتهم 
في العم�ل؟ بالطبع ال، فرغم أن هؤالء النجوم 
لم يقدموا بطوالت مطلقة إال أنهم كانوا نجوماً 
محبوبين م�ن الجمه�ور. فالنجومية ليس�ت 
مرتبطة بنسبة المبيعات في شباك التذاكر، بل 

ترتبط بحب الجمهور للفنان وليس أكثر".
ورداً عل�ى س�ؤاله عن الفنان س�امح حس�ين 
الذي ظهرت موهبته في مسلسل "راجل وست 
ستات" الذي كان من بطولة "عبد الباقي"، قال 
أنه كان مجرد س�بب لبروز موهبة "حسين"، 
وذل�ك ألن الجمه�ور قد أش�اد بموهبت�ه، كما 
ه�و الحال بالنس�بة لع�دد كبير م�ن المواهب 
الش�ابة التي ش�اركت معه في "تياترو مصر" 
حيث أطلوا كوجوه جديدة في الموس�م األول 
وأصبح�وا نجوم�اً ُيصف�ق له�م الجمهور في 
الموس�م الثاني. وأضاف: "هذا شي أشكر الله 
عليه. فمن الضروري إعطاء الفرصة للشباب، 
وال بد أن ُتس�لِّم األجيال الراية لبعضها البعض 
ألن األم�ر ح�دث معي م�ن قبل. فل�و أنني  لم 
أحصل على فرصة في بدايتي لما كنت موجوداً 
حالياً على الساحة الفنية".وفي معرض إجابته 
على الس�ؤال "إن كان يرى نفس�ه بوابة عبور 
للنج�وم الجدد"، قال: "نفع�ل اآلن مع الوجوه 
الجدي�دة مثلما فعل معنا النج�وم القدامى في 
بدايتنا بالتمثيل، كم�ا أن الوجوه الجديدة التي 
أخذت فرصتها اآلن س�يأتي يوماً عليها فتلعب 
دور بوابة العبور لنجوم جدد وُتعطي الفرصة 

لآلخرين".

 

راندا البحريي تنفي خرب عودهتا لطليقها
 نف�ت الممثل�ة المصري�ة ران�دا البحيري كل األخب�ار التي تحدثت ع�ن عودتها لطليقه�ا مرة أخرى، مؤك�دة أن العالقة بينهم�ا وصلت لطريق 

مسدود.
من جهة أخرى اشارت البحيري الى أوشكت على االنتهاء من تصوير أحداث دورها بالجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم".

بدء فعاليات مهرجان النيل الدوىل للدراما.. اجلمعة املقبل

زهرة عرفات: أعشق الفن لكن أحدًا ال يعمل جمانًا

تب�دأ يوم الجمع�ة المقبل، فعاليات ال�دورة األول�ى لمهرجان النيل 
الدولي للدراما برئاسة الفنانة إلهام شاهين، وتستمر لمدة 4 أيام.

ق�ال جمال جبريل مدي�ر المهرجان أن الدورة األولى س�يتم خاللها 
تكري�م النجم عزت العاليلي، والكات�ب الكبير محفوظ عبدالرحمن، 
والمخرج ش�وقي الماجري، ويكرم أسماء الراحلين عمار الشريعي 

وخالد صالح ونادر جالل ومعالي زايد.
يشارك في المهرجان أكثر من 40 عمل تليفزيوني من 8 دول عربية، 
يحكم بينه�ا لجنة تضم المخرج خالد بهجت والسيناريس�ت محمد 
الباسوس�ي والناقدة ماجدة خيرالله والناقد المغربي أحمد الدافري 

والمنتجة التونسية عبلة األسود.

أك�دت الممثلة زه�رة عرف�ات أنها تحرص 
بش�دة عل�ى التدقي�ق ف�ي اختي�ار أدوارها 
الدرامي�ة، حفاظ�اً عل�ى مس�يرتها الفنية، 
وقالت:" أرفض تمثيل ش�خصية فتاة الليل، 
مهم�ا ارتف�ع األجر. وال أحب س�وى تقديم 
المرأة العادي�ة التي تعيش في الواقع، بعيداً 

عن الخيال والمبالغة".وأضافت في مقابلة 
مع صحيفة " الراي" الكويتية :" من األمور 
الت�ي ال أتن�ازل عنها ف�ي تعاقدات�ي الفنية 
ترتيب اس�مي بين المش�اركين ف�ي العمل، 
واألجر المستحق. صحيح أنني أعشق الفن، 

لكن أحداً ال يعمل مجاناً
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بدأ أمس االول الفنان خالد سرحان تصوير أول بطولة مشتركة في الدراما التليفزيونية مع الفنانة داليا 
البحيري، وذلك من خالل مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" للكاتبة أماني ضرغام.

واكد "خالدفي تصريح صحفي  أن العمل عبارة عن كوميديا اجتماعية تتناول حياة زوجين يعمالن في 
مجال الصحافة وفي كل حلقة يحدث بينهما موقف معين يعبر عن المشاعر بين الزوجين قبل وبعد 

الزواج، كما يتعرض المسلسل لمدى تأثير الصحافة في الناس.واضاف أن تصوير المشاهد االولى من 
العمل كانت بمجمع البنوك بمدينة أكتوبر وسوف تنتقل أسرة العمل الي ستوديو المغربي مع مطلع 
االسبوع القادم، والمسلسل إخراج وإنتاج أحمد نور ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.واوضح أن 
سعادته ال توصف بهذا العمل الذي يرى أنه يشبع بداخله الخط الكوميدي الذي يعشقه، ويرى أن 

يوميات الكاتبة أماني ضرغام التي يتابعها أكثر من 4 ماليين على شبكة االنترنت من افضل ما قرأه في 
الفترة الماضية، وهى تجسيد حقيقي للمعاناة اليومية لزوجين يعمالن في نفس المجال وايضًا في نفس 

المكان.

عّلقت الفنانة نانسي عجرم بطريقة طريفة جدًا على كالم الملحن سمير صفير الذي 
كان يتحدث فيه عن "الكاريزما".

وكان صفير قد بدأ قائاًل:" كاريزما )charisma( بمعنى جاذبيه شخصية ....هل 
التقيت في حياتك شخصًا يخطف أنظار الجميع لحظة دخوله الى مكان معين ؟".

فرّدت نانسي عليه قائلة :" هل أنت التقيت بشخصية غيري أنا طبعا تتمتع 
بالكاريزما التي تتكلم عنها؟؟"

فعّلق صفير قائاًل :" انتي انعم الله عليكي بالكثير ، الكاريزما والشكل الجميل 
وصوت مليء باإلحساس وذكاء مبهر وقلب ناصع البياض ، وزوج رائع وأوالد مالئكة. 
الكاريزما هبة من الله يعطيها لمن يرضى عليه ، وانتي مثل لما أقوله عن الكاريزما ، 

اشتقتلك".
فردت نانسي :" اشتقتلك أكثر".

   القاهرة: بعد صراع مع المرض دام عدة سنوات، توفي الفنان المصري 
القدير محمد وفيق داخل مستشفى دار الفؤاد حيث لفظ أنفاسه األخيرة 

في ساعة مبكرة من صباح السبت .
والراحل أحد خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية حيث شارك في 

عشرات األعمال الدرامية والسينمائية وإن كان ظهوره الدرامي هو األكثر 
بروزًا في مسيرته الفنية، حيث قدم مجموعة من االدوار الهامة منها 

شخصية "عزيز الجبالي" في مسلسل رأفت الهجان، وهي شخصية أحد 
ضباط المخابرات، باإلضافة إلى دوره في مسلسل "اإلمام سفيان الثوري"، 
و"محمد رسول الله إلى العالم"، " باإلضافة إلى "طارق بن زياد" وغيرها من 
األعمال التاريخية التي ساعده على االشتراك فيها إتقانه للغة العربية 

الفصحى.

ريتا حايك: أخشى صورة النجمة الفضائحية
 أكدت الممثلة اللبنانية ريتا حايك انها تخش�ى من صورة النجمة الفضائحية حيث قالت: "ألني 
أخش�ى أن أوضع ف�ي علبة أو خانة، فإذا كن�ت فينوس ألهة الحب في المس�رحية اال انني ايضا 
المرأة المعنفة في مسلسل "كفى".وردا على سؤال في مقابلة صحفية "اكلت في "كفى" كمية 
خبيط مجانية؟" قالت حايك: "نعم وعنفاً نفسياً حتى".واوضحت انها تحب تجسيد الشخصيات 
المتحدية للس�ائد والمجتمع.وقالت:"عابالي روح الى الجهة القصوى األخرى ش�خصية راهبة 
مثالً، أنا إنسانة مجنونة وشغوفة، وحين أشعر بشيء كرغبة القفز في هاوية، اقفز واشعر أني 

مع كل دور أزداد عطشاً الى المزيد".

أرشف عبد الباقي : نجيب الرحياين قدوة للشباب

تكريم الفنانة ليىل طاهر يف افتتاح مهرجان 
آفاق مرسحية 2015

 

صرح هش�ام الس�نباطي مدير ومؤس�س مهرجان "آفاق مس�رحية"بأنه س�يتم تكريم الفنانة القديرة ليلى طاهر، تقديرا 
لعطائها ومشوارها الفني الكبير ، وذلك في حفل فتتاح الدورة الثالثة للمهرجان لعام 2015، التي ستقام بقاعة صالح 

جاهين بمسرح البالون بالعجوزة في 27 مارس الجاري.
وقدم�ت الفنان�ة ليلى طاهر أعماال فني�ة متميزة تركت 
بصم�ة خالل مش�وارها الفن�ي الكبير،فق�د تألقت على 

المس�رح في ع�دة مس�رحيات منها"س�نة مع الش�غل 
ل�كل  عفيفي"،و"الدبور"و"رج�ل  اللذيذ"،"غرامي�ات 
بيت"،"لعب�ة إس�مها الحب"و"النهاردة أخ�ر جنان"،كما 

تألق�ت ف�ي الس�ينما م�ن خ�الل أف�الم "الناص�ر صالح 
القانون"،"الطاووس"،"المدمن"،"رم أيها  الدين"و"عفوا 

ضان مبروك أب�و العلمين حمودة"و"األيدي الناعمة"،وفي 
التليفزيون قدمت أشهر األعمال منها "عائلة شلش"،"الباب 
في الب�اب"،"زواج بدون إزعاج"،"أغل�ى الناس"،"على باب 

مصر"،"ي�اورد مين يش�تريك".مهرجان "آفاق مس�رحية" 
يقام بدعم من وزارتي الثقافة والش�باب والرياضة ،ويرأسه 
ش�رفيا النجم محم�د صبحي،ورئيس ال�دورة الثالثة الدكتور 
س�يد خط�اب، ومؤسس�ة ومديره هش�ام الس�نباطي، وهذه 

الدورة إهداء للفنان الراحل عبد المنعم مدبولي.

�

 مم�ا قيل ويقال انك اذا اردت ان )تمرض( ما عليك 
اال ان تكون )نزيال( في احدى المستش�فيات لليلة 
واحدة .. وحتى لو كانت تلك المستش�فى )خمسة 

نجوم( !!.
والحقيق�ة انن�ي كثيرا ما اكون مجب�را لكي اكون 

نزيال لساعات.. وليس لليلة واحدة او اكثر ..
ومع ذلك كنت ارفض التنفس جهد المس�تطاع كي 

ال اص�دم بكل تل�ك )الروائح( الت�ي تقتحم جهازك 
التنفسي .. وعند ذلك تجعلك تهرب م ناقرب فرصة 

.. مفضال تكملة عالجك في بيتك !!.
وفي احيان اخرى .. وحينما تضطرك الظروف  الى 
البقاء في المستش�فى عليك االستعانة بمنديلك او 
)منش�فة( تجلبها معك كي تفرشها على وسادتك 
لتحول بينك وبين ما هو عالق ومس�تديم على تلك 

الوسادة مما ال يحسب عقباه !!.
واذا ل�م يك�ن لدي�ك (ع�دة الوقاية( م�ن منديل او 
منش�فة .. عليك ان تشبك اصابع يديك تحت راسك 
كوقاي�ة من تل�ك )الوس�ادة( المثقل�ة باالمراض 

والهموم !!.
المستش�فيات  تك�ون  ان   حق�ا  المؤل�م  وم�ن 
االهلي�ة واالجنحة الخاص�ة  على تل�ك الحالة من 

)النظافة(!!
ولي�س ه�ذا فق�ط وانم�ا بات�ت العي�ادات الطبية 
الخارجية على تلك الصورة الماساوية من النظافة 
.. والت�ي ال تتالئ�م م�ع )صدرية الطبي�ب االنصع 
بياض�ا( والتي يرتديها داخ�ل عيادته .. بينما  نرى 
العج�ب العجاب خارج تلك العي�ادة حيث الرطوبة 
والعفون�ة التي تعش�ش ما بي�ن امكن�ة االنتظار 

التي حدث عنها وبال ح�رج .. لكونها من مخلفات 
اجه�زة واثاث قديمة )اكل عليها االطباء وش�ربها 

المرضى( !!
والذي وددت قوله : لماذا تكون العيادات الخارجية 
)وبفل�وس المرضى( عل�ى مثل تل�ك الحاالت من 

الثراء ؟!
وهل حقا ان الصحة تاج على رؤوس االصحاء !؟

الصحة تاج عىل رؤوس االصحاء  !!
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أفق يتباعد يقرأ اجلالد والضحية
  عّمار املاأمون 

دمش�ق - يعّد البحث في ظاه�رة ما بعد الحداثة 
من المواضيع الش�ائكة والمعقدة جدا، ألسباب 
تتعلق باتس�اع ه�ذه الظاهرة وتداخ�ل حدودها 
م�ع الحداث�ة والضبابية التي تس�ود مفاهيمها، 
خصوص�ا مع تع�ّدد اآلراء التي تتناوله�ا، إال أن 
الباحثة والمترجمة الفلسطينية أماني أبورحمة 
تق�دم في كتابه�ا “أفق يتباعد: م�ن الحداثة إلى 
بع�د ما بعد الحداثة”، الص�ادر عن “دار نينوى”، 
ص�ورة غنّية وعميقة ألبرز األف�كار والمفاهيم 

التي تتناولها في ما بعد الحداثة.
يحت�وي كتاب “أفق يتباعد: م�ن الحداثة إلى بعد 
ما بع�د الحداث�ة”، ألمان�ي أبورحم�ة على عدة 
دراسات أنجزتها الباحثة وترجمات أهمها إعالن 

السايبورغ لدونا هاراوي.
ف�ي الحقيقة إن�ه من الصع�ب اإلحاط�ة بكافة 
األفكار التي يحويها الكتاب، فهو يجمع العديد من 
المواق�ف والتيارات لمؤلفين مختلفين بعيدا عن 
تلك االعتيادية التي نراها مأخوذة من فرانس�وا 
ليوت�ار أو جان بورديار، إذ أنه يطرح مفاهيم ما 
بعد الحداثة وتطبيقاتها في التحليل النفسي وفي 
الدراس�ات النس�وّية وفي الفن، كذلك يركز على 
الوض�ع في ما بعد الحداث�ي والتداخالت الكثيرة 
الت�ي أّدت إلى تغّير ش�كل المجتمعات وتداخلها، 
لتبش�ر بانهيار الحداثة، والتأسيس للمجتمعات 
التي تقف فيها التكنولوجيا واإلنسان والحيوان 
جنب�ا إلى جنب، م�ا أّدى إلى تغّي�ر المصطلحات 
والمفاهيم المتعلقة باإلنس�ان والعلم والمعرفة 

وهيمنة ثقافة الصورة.
أبورحمة تتطرق إلى األس�اليب السردية الجيدة 
وت�رى أن تقني�ة “م�ا وراء القص” هي الش�كل 

المعّبر عن الس�رديات الجدي�دة بوصفها رواية 
تحاكم الرواية نفسها

ويمك�ن اعتبار أن بداية ما بعد الحداثة كانت في 
الس�تينات وبالرغم من التقويض الذي خضعت 
لها الس�رديات الكبرى في تلك المرحلة وتفتيت 
المركزي�ة األوروبي�ة ومركزي�ة الرجل األبيض 
وإع�ادة إحي�اء الهوامش، إال أّن ما بع�د الحداثة 
حافظت على مركزين أساس�ين يتمثالن بما بعد 
الحداثة نفس�ها وبالهولوكوست، فاألخير جعل 
من الرجل األوروبي نفسه ضحية وجالدا، بحيث 
انعك�س منطق الضحية الذي م�ن المفترض أن 
يكون مهمش�ا، وأصبح الضحية أبيض أيضا وال 
بّد من وص�ول صوته، هنا تطرح أبورحمة عددا 
من الدراسات التي تناقش األدب الهولوكوستي، 
واس�تعادة صوت الضحية، وتتطرق إلى مسألة 
فلس�طين التي حّولت البش�رية كله�ا إلى مذنبة 
بح�ق الش�عب “اليه�ودي” بالرغ�م م�ن أنه�ا 
ل�م تش�ترك في م�ا حص�ل وخصوصا الش�عب 

الفلسطيني الذي تّم اجتثاثه من أرضه.
رواية ما بعد الحداثة

تتط�رق المؤلفة أماني أبورحمة إلى األس�اليب 
المتعلق�ة  تل�ك  وخصوص�ا  الجي�دة  الس�ردية 
بالرواية، وت�رى أن تقنية “ما وراء القص” هي 
الش�كل المعّبر عن الس�رديات الجديدة بوصفها 
رواي�ة تحاك�م الرواي�ة نفس�ها، حي�ث تتداخل 
المس�افة بي�ن الواقع�ي والمتخيل، وتس�تخدم 
أس�اليب المقارب�ة التهكمي�ة وتش�تت المعنى، 
والالمنطق والتناص م�ع روايات أخرى وتدّخل 
الكاتب نفس�ه لمساءلة الش�خصيات والرواية، 
بحيث يختبر هذا النوع من الروايات تقنية السرد 
نفسها، ويس�تدعي ذلك مفهوم “ما وراء القص 
التاريخ�ي” حيث يس�تعيد هذا الن�وع من القص 

األح�داث التاريخي�ة ويعي�د س�ردها بأس�اليب 
جديدة وأش�كال روائية تضع الح�دث التاريخي 

موضع المساءلة.
الكت�اب يق�ّدم رؤي�ة وافية ع�ن أب�رز التيارات 

واألفكار التي تتناول ما بعد الحداثة والتصورات 
المرتبطة بها

وف�ي ذلك اقتراب من تقنية بريخت في التغريب، 
إال أن بريخ�ت كان يعتم�د عل�ى س�ردية كب�رى 

متماسكة لتفسير أعماله “الشيوعّية”، في حين 
أن رواية ما بعد الحداثة ال تتمس�ك بأّي س�ردية 
كب�رى، ب�ل ت�رى أن هن�اك أحداث�ا تفّس�ر وفق 
منطقها الخاص بالتركيز في ذلك على الفردانية، 
والتصور الخاص، كما تستدعي مفاهيم التناص 
واتساعه حيث ترى تقنية “ما وراء القص” التي 
ترى أن ال نّص أصيل، بل كل نص يس�تدعي غيره 
بص�ورة ال نهائية ما يفتح مجال التأويل بصورة 
ال نهائية في تجاوز لجهود أومبيرتو أيكو لضبط 

عملية التأويل هذه.
األدب السايبري

تتناول أبورحمة الش�كل الجدي�د من األدب الذي 
يكون فيه القارئ والكاتب على مس�توى واحد، 
فكالهم�ا يس�اهمان ف�ي تش�كيل المعن�ى عبر 

أس�لوب الق�راءة المرتب�ط باس�تخدام تقني�ات 
المتع�ددة  والوس�ائط  واإلنترن�ت  الحاس�وب 
بم�ا يعرف ب�األدب الس�ايبري، وتش�ير الباحثة 
إلى الدراس�ات النقدي�ة في هذا المج�ال واآلراء 
الن�وع م�ن النص�وص،  المختلف�ة تج�اه ه�ذا 
باإلضاف�ة إل�ى اس�تعراض المح�اوالت إليجاد 
الجماليات الجدي�دة التي ترتبط بهذه النصوص، 
والتي تبتعد عن النص التقليدي المرتبط بالكتاب 

والورق.
ترف�ق الباحثة مع الكتاب ع�ّدة ترجمات أهمها 
يؤس�س  ال�ذي   ،)1989( الس�ايبورغ  إع�الن 
لتصور جديد لإلنس�ان وعالقته مع اآللة، بحيث 
نقف أمام نموذج بش�ري يس�تثمر اآللة بصورة 
تتجاوز المفهوم التقليدي، لتتحول الميتافيزيقا 
التقليدي�ة- األوديبي�ة، إل�ى ميتافيزيق�ا ما بعد 
حداثوي�ة ترتب�ط باآلل�ة وقدرتها عل�ى التغلغل 
“العضوي أحيانا” في حياة اإلنس�ان، باإلضافة 
إل�ى أنه�ا تختت�م الكت�اب بمناقش�ة المفاهيم 
األخالقي�ة المرتبط�ة بالتطور العلم�ي والعمل 
الطبي واإلش�كاليات التي ترتب�ط بالعالقة بين 
المري�ض والطبي�ب والمجتمع في ظ�ل انهيار 
الخصوصي�ة، باألخص في م�ا يتعلق بمواضيع 
زرع األعضاء.يقّدم الكتاب رؤية وافية عن أبرز 
التي�ارات واألف�كار التي تتناول م�ا بعد الحداثة 
والتص�ورات المرتبطة بها وخصوصا الحركات 
التي تتجاوزها كاألدائّية أو”بعد ما بعد الحداثة” 
الت�ي يصفه�ا راؤول إيش�لمان “بأنه�ا الحقبة 
التي ابت�دأ فيها التنافس المباش�ر بين المفهوم 
الموحد للعالمة واستراتيجيات الغلق من ناحية، 
والمفه�وم المتش�ّظي للعالمة واس�تراتيجيات 
انتهاك الحدود الممّيز لما بعد الحداثة من ناحية 

أخرى”.

الريح العاصفة
 ص�در عن دار كن�وز المعرفة للنش�ر والتوزيع، 
كت�اب "الري�ح العاصف�ة" للكاتب�ة الس�عودية 
الش�ابة بلقيس محمد القحطاني. يضم باكورة 
أعماله�ا النثرية. وقد اعتمدت الكاتبة أس�لوب 
الن�ص القصي�ر... وج�اء الكتاب ف�ي فصلين 
األول: نسيم الزهور )خواطر(، والثاني: نسيج 
الخيوط )قص�ص قصيرة(. ويتمّي�ز الكتاب 
بنث�ر واضح ف�ي أش�ياء الطبيع�ة ومعاني 
الحي�اة. بلقي�س محم�د القحطاني وجدت 
الكتابة هي الطريق األس�لم للحصول على 
بع�ض كنزها النثري ووزعت�ه في "الريح 
العاصف�ة" لك�ي يأخ�ذ الق�ارئ حصت�ه 

حسب هواه.

قراءات شعرية ونثرية
 

صدر للدكتور إحس�ان بن صادق اللواتي عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر ببيروت 
كتاب جديد بعنوان " قراءات شعرية ونثرية " ، وهو يضم مجموعة من الدراسات النقدية 
لنماذج من األدبين القديم والحديث ، ش�عرا ونثرا. تبتدئ هذه الدراس�ات بقراءة لقصيدة 
من الش�عر الجاهل�ي وفق الطريقة التفكيكية المضادة للبنيوي�ة والرافضة ألي نوع من 
التمركز ، لتيسر بعدها صوب الشعر العماني الحديث فتدرس موضوعة " االغتراب " في 
شعر السيد هالل بن بدر البوسعيدي. وقبل االنتقال من الشعر إلى النثر نجد ثمة دراسة 
تق�ف موقفا وس�طا بينهما فتتناول ش�عرية اللغة في قصة قصي�رة من قصص غادة 
الس�مان. ، انتقل بعدها إل�ى الجانب النثري ، فاختار ف�ن المقامات قصصية مقامات 
الحري�ري . أم�ا النثر الحديث فتناول منه رواية نجيب محف�وظ " ثرثرة فوق النيل "، 
كم�ا تناول رواية عبد الرحمن منيف " ش�رق المتوس�ط " بالتحليل والدراس�ة. يقع 

الكتاب في 224 صفحة من القطع المتوسط .

تعايل نعيد الذكريات..
 

رجب ال�شيخ 
قلت لِك

قريبا سنرحل الى 

تلك المدن البعيده

الى حيث الشواطئ

والمؤاني

الى ذكريات تلك

الشجره ..

يوم التقينا 

عندها وبكينا

يوم صعدنا تلك التلة

الوحيدة

في ذلك المكان

الموحش ....

النبالي .......فعقدنا صفقة

عشق 

وكتبنا شروطنا على

جذع تلك الشجره

حيث كان الربيع

والعشب ندي ...

أتذكرين ...أم نسيتي

اول قبلة خجلى

رسمتها على خدك األيسر

واتفقنا ان نموت سوية

ونصبح حينها 

قصة تروى للعاشقين.........

فلقد إنتظرت 

طويالً ألشعر بأني سعيد 

دعينا نذهب لمرتعنا الجميل 

لنصبح ذكرى للحياة

حممد �شني�شل فرع 
الَخوُف ِفيَك أََوُل ُخْطوٍة... أنموذجا

ِحيَنما أَِصْل لِعمِق الَبحْر 

لْم ُتَفاجْئني وُعوَرْة الَطِريْق

أشُم َرائحَة األَسَماِك....

الَعَطَش الَعَطَش....

الَعَفُن....

َقَطراُت َفرٍح َدَفْنُتَها َتحَت ِضفاِف ِعشٍق...

َتاريٌخ ...

َبرارٌي..

ُكثَباُن ِرَماٍل َعاِشقٍة َموٍت َبعيْد

أَتَنَشُق َجدَباً َيِقيَناً َيمُر ِمَن الَنِشيِد...

َموَتاً َيقيَناً َعلى ِسَناِم َفالَِة أجَداِد.....

َسراُب َنَغٍم ....

أيَظُل َطريَقه.....؟

ِفي ِوْجَداِن ِنهايٍة 

ُمَتهاِفتْة

َيعوُد الَخوُف ُخطوًة ال َتعرُف األَْرْض .

""""

ِمَم َنحَتِمي

َدهَشْة ؟

َطَرقْت أبواَبَنا َشيُخوَخة ٌ .....

َمرَجٌل َيغلِي ...

َقلٌَق....

ُخُفَنا َحَجٌر َعلَى أْرٍض َرخَوْة .

ُحْزٌن َرِطٌب... 

يِقتُل َثمَة َبقاَيا ِفي ُغرفِة الَتْعِذيْب.

أَمٌل....

َحَشروَنا ِبتُؤَدٍة َتحَت ُعنَواٍن َغلَيْظ

َتاُبوُت أْسُمُه....

""""

أَرايَت َوَطناً َيِشُع َنوُمُه أَرْق ؟

ُفطوُره أحَمُر.... 

َيميُل لِزرَقِة الَسَماْء
َمَصابِيَحُه َهاِدَئٌة َتَماَماً

َبلورٌة ِبَيِد َساِرْق.

َمَزاُجُه الَرَماِدي...ص. 

ِسَجاَدُتُه الَخضَراِء.... 

َتياراًت الَهواِء ُسوٌد..... 

َمَداُسُه ُمسَتوَرٌد ِخِصيَصاً 

َباِئعي ُقبوِر...

ُمَجرُد َذاِكرْة

ُرَبَما ُمتَعُة َعاِبِر َسبِيْل

جواد الشالل
تتميز الصورة الش�عرية عند جواد الشالل 
ب�والدة عس�يرة النتمائه�ا ال�ى عوالم�ه 
الخاص�ة ال�ذي يمحصه�ا ) م�ن وجوده ( 
ويتفحصه�ا )من عمقه المتألم ( وال ش�ك 
ان الص�ورة الش�عرية هي مطي�ة االيحاء 
البعيدة المرام المفعم�ة بالخيال المتأجج 
توليدي�ا/ اس�ترجاعيا , وبال�دالالت الت�ي 

تؤكد عمق التجربة الشعرية عند
ان الش�اعر يعي تماما لكل قصيدة مخاض 
, ومخاض قصيدت�ه متجر من الصور هي 
راس م�ال موجوداته�ا وعماد بن�اء نصه 
ومكون�ات الص�ورة مكون�ات بالغية مع 
وفرة من اللس�ان والعاطف�ة واالنفعاالت 
النفس�ية ومطية خي�ال , لكن ه�ذا القول 
ليس بجديد ويرافق جل النصوص المبدعة 
فم�ا هو الجديد في صور الش�الل ؟ يجيب 

الشاعر من خالل اربع اضاءات هي :
1�� التوهج التصوري: تتوهج الصورة في 
ادبيات الشاعر من عمقها الداللي المتحول 
الى المعاني الحس�ية وهي لس�ان عال في 
الرقي االيحائ�ي ابتداء من العتبة ) الخوف 
في�ك اول خط�وة .... اتنش�ق جدب�ا يقينا 
يمر من النش�يد ... تابوت اسمه ..... يعود 
الخوف خطوة ال تعرف االرض.... األسماك 

.... العطَش العطَش ....العفن ...(
2�� عم�ق التصور : الخي�ال المترامي في 
عم�ق النفس وال�ذي يولد اش�راقة درامية 
م�ن االنفعالي�ة عن�د الش�اعر ) يقتل ثمة 
بقايا في غرفة التعذيب .....طرقت ابوابنا 
شيخوخة ... خفنا حجرعلى ارض رخوة... 

مرجل يغلي ...قلٌق....(
3�� مكونات التصور: اما ان تكون طبيعية 
مخزونة في تركمات الذهن ) ..التاريخ....

الخي�ل..  البراري....الصحاري...صهي�ل 
 ( مول�دة  االصطناعي�ة  او  بعي�ر(  س�نام 

الخوف فيك اول خطوة ... وغيرها (
4�� اللس�ان التصوري: يس�تخدم الش�الل 
لس�ان االنزياح والرمزية في حدوِد بالغيٍة 
بسيطة التراكيب ) ارايت وطنا يشع نومه 
ارق... اتنش�ق جدبا يقينا يمر من النشيد.. 

موتا يقينا سنام فالة االجداد...(
5�� االنقطاع التسلسلي للصورة وتسليمها 
للمتلق�ي : م�ن مالحظات ه�ذا النص , ان 
الشاعر يترك اغلب الصور مفتوحة النهاية 
ويقطع فكرة النهاية بنقاط وهذا موجود 
في اغلب الجمل الشعرية التي يشكل منها 

الشاعر صوره الشعرية الجزئية .
وسننطلق مع عوالم الشاعر في رحلة مع 
تل�ك الص�ور المضيئ�ة والتي نب�دأ بها من 
عتب�ة النص ) الخوف فيك اول خطوة ....( 
عتب�ة النص وحده�ا هي ص�ورة جزئية , 
عندما حذف اإلخبار الثان�ي ليتركه لخيال 
المتلقي وتأويالته , والن الش�اعر في هذا 
النص قد ترك مس�احة كبي�رة للتاويالت , 
فتح النص على مصراعي�ه في اغلب بنائه 
ليؤك�د دور المتلق�ي في ش�راكته الفعلية 

للحدث الشعري وايجاد وشيجة رابطة بين 
مفهوم الحداثة الشعرية والمتلقي كشاعر 
آخر يكتب في نفس النص وهذا االس�لوب 
قد عممه الشاعر على الجمل الشعرية كلها 

كما نوهنا في مثال العتبة .
والقس�وة  األل�م  تع�ود  ق�د  الش�اعر  ان 
واصبح�ت من س�لوكياته وتلك الس�ياقية 
الداللي�ة التي انتج بها صورا إس�ترجاعية 
بسيطة الفكرة والمنهج واللسان والفهم ) 
// حينما اصل لعمق البحْر// لم تفاجأني 
وعورة الطريْق // اش�م رائحة االس�ماْك 
// العط�َش العطَش // العفن //( فانتج 
صورا اس�ترجاعية م�ن تراكيب بس�يطة 
معروفة للوهلة االولى مس�تخدما اسلوب 
تحذي�ري / توكيدي , ومعنى جديد للموت 

وهو يكرر لفظة العطش 
ولك�ن لو رجعن�ا قليال الى الن�ص ابتداء ) 
حينم�ا اص�ِل لعم�ق البح�ر ( اي بحر هذا 
الذي س�يصلي لعمقه وهو ف�ي بلد ال يقع 
على البحر ! أليس�ت هذه الصورة اتساقية 
مطلقة الرمزية ت�ؤدي بالمتلقي ان يذهب 
بعيدا بمخيلته وتساؤالته وتعطيه تأويالت 
اكث�ر س�عة والتس�اق رغب�ة التواصل مع 
فضاء الن�ص المفتوح تأوي�ال فالبحر هو 
العمق وبلده هوعمق آخر وكانه قد استعار 
عم�ق البحر ليثبت به عمق بل�ده , انها من 
الصور الجزئية التوليدية , كيف يس�تطيع 
الش�اعر ان يصوغ خياال جدي�دة من مزج 
خيالي�ن ف�ي ص�ورة واح�دة هم�ا الخيال 
االسترجاعي والخيال التوليدي في الجملة 
الش�عرية االتي�ة )اش�م رائح�ة االس�ماك 
...العط�ش العطش ....العف�ن...( فرائحة 
االس�ماك والعفن من الخيال االسترجاعي 
ام�ا العطش الذي يراه وهو في عمق البحر 
م�ا ه�و اال خرق لس�اني ول�د من�ه خياال 
توليديا في جملة واحدة عضوية وهذه من 

االيحاءات الصعبة الوالدة التي قلما تجدها 
ف�ي نص ش�عري حداثوي يدفعنا الش�الل 
الى ابعد من ذلك وهو يستدعي من التاريخ 
مكونات�ه الطبيعية الت�ي يجد فيها خالصا 
م�ن الكوني�ات الحديث�ة الت�ي س�لبت كل 
االحاسيس الجمالية عند االنسان والعودة 
ال�ى الصفاء الحقيقي حي�ث التاريخ البكر 
) تاري�خ.... براري ....كثب�ان رمال ( , هذا 
الحنين رس�مه الش�الل كالصورة السابقة 
بالممازجة , فما ذكره من خيال استرجاعي 
مازجه توليديا ) كثبان رمال عاشقة موت 
بعي�د ( فالصورتان متش�ابهتان من حيث 
ال�والدة التجديدي�ة مختلفت�ان م�ن حيث 

التأويل
يبدو ان الموت يتداخل في فلس�فة الشاعر 
فينم�و ف�ي داخله ويستنش�قه م�ن واقع 
يض�ج فيه فيرس�م لن�ا مقاما عالي�ا لهذا 
الس�لطان ال�ذي ال ُيقه�ر بص�ورة يقينية 
مثل�ى وبطريقة التولي�د الصوري , ويؤكد 
داللة الجدب بالغيا حينما استعار) الجدب 
( ب�دل )الهواء( وه�و الحياة اراد الش�اعر 
من هذه االس�تعارة بيان المبالغة وايضاح 
المعنى وابرازه ) اتنش�ق جدب�ا يقينا يمر 
من النش�يد ... ( بعدها يتحول الى التشبيه 
بعد ان حذف االداة )موتا يقينا س�نام فالة 

االجداد( 
يتساءل الشالل في النص سؤالين هما :

مم نحتمي 
دهشة ؟

والسؤال اآلخر
أرأيت وطنا يشع نومه أرق ؟

وفي الس�ؤالين يجيب الشاعر نصف اجابة 
ويت�رك النص�ف االخ�ر مفت�وح النهاي�ة , 
يش�كل بها نصف صورة يعرضها للمتلقي 
وكأنه يق�ول عالج الفراغات االتية الكمال 
صورة الحدث المرتقب , كما وان المالحظ 
نهاية الجملة الش�عرية غير س�اكنة وانما 
متحرك�ة مفتوح�ة االجاب�ة الن الجمل�ة 
العربي�ة ال تقف عل�ى متحرك وه�ذا دليل 
على ع�دم نهاية الجملة عند الش�اعر الذي 
اراد اش�راك المتلق�ي بهموم�ة واعط�اءه 

الدور االكبر في ادارة النص .
لك�ن في الن�ص توجد نهاي�ات مغلقة من 
خ�الل التع�رف عل�ى اواخره�ا الس�اكنة 
المنتهي�ة اوال , ث�م اتم�ام المعن�ى ثانيا , 
وانع�دام التنقي�ط ثالثا , واظ�ن ذلك متأت 
من طبيعة الخصوصيات لدى الشاعر الذي 
اغلق عالمه بوجه االخرين وتركه ش�يفرة 

تعج بانفعاالته النفسية .
ان العربية من اللسانيات الحية تاخذ وتعطي 
م�ن جميع اللغات بدليل كثرتها المتأت من 
اش�تقاقها وهذا دليل الوالدة المتجددة في 
تل�ك اللغة الحي�ة  ان الموس�يقى الداخلية 
للقصيدة النثرية تتولد من مفردات لسانية 
عالية الطاق�ة واإليحائية فيها ذات دالالت 
متع�ددة ، بالغة التأثي�ر في نفس المتلقي، 
حي�ث تتحول المفردة في القصيدة النثرية 

عالية االش�راق ، الى كم هائل من الدالالت 
ما تستوفي به جميع خياالتها وتستوعب 
انفع�االت الش�اعر ب�كل اريحي�ة وحري�ة 
، فاختي�ار اللس�ان الش�عري بارهاصات�ه 
يش�كل مي�زان الرجح�ان او عدم�ه للنص 
وكف�ة االبداع اذا رجح�ت خلصنا بنص قد 
توفرت فيه محاس�ن ومقوم�ات القصيدة 
النثري�ة واعتق�د ان الش�الل اس�تطاع ان 
يس�تثمر مخزونه اللغوي والذهني بإيجاد 
صور من موسيقى تركيب النص الداخلي ) 
// طرقت ابوابنا ش�يخوخة ....// مرجل 

يغلي ....// قلق...// ُتقَتُل
ثم�ة بقايا ف�ي غرفة التعذي�ب ْ // تابوت 

اسمه....// 
ال ش�ك ان الل�ون م�ن الوجودي�ات الت�ي 
له�ا رمزي�ة وحكاية ف�ي حياة االنس�ان , 
والتوظيف اللوني يحتاج الى خيال متدفق 
وبوح ش�فيف وثقاف�ة في معرف�ة الرمز 
وايحاء بلسان متمكن وانفعال نفسي عال 

النتاج المتعة التصورية .
لقد اتى الشاعر بااللوان الرئيسة ) االحمر/

االزرق/االخضر( وهي الوان موجودة في 
الطبيع�ة لكن�ه اراد بها المفه�وم القرآني 

بداللة الجمل الشعرية , وسنقرأ بايجاز .
أرأيت وطنا يشع نومه أرق ؟

فطوُرُه أحمُر...
يميل لزرقة السماْء

فرغ�م الضيق والقل�ة هنالك بق�اء وثبات 
وصبر وتلك اس�تعارة واضحة بدل الطعام 
, حتى قي�ل ان معنى ) الحمار ( هو الثبات 

تحت الحمل .
مصابيحه هادئة تماما

مزاجه الرمادي...
اراد الش�اعر ان يس�تخلص ه�دوء النجوم 
وقراءته�ا به�ذا الم�زاج المعن�وي الناتج 
والهب�وط  النف�س  ف�ي  االنتكاس�ة  ع�ن 
الس�ايكولوجي وان كان لونا محايدا اال ان 
الشاعر لم يجعله كذلك وانما جعل له داللة 

اساسية في التوظيف
سجادته الخضراء....

تيارات الهواء السود...
كلنا يعرف مدى تطفل اللون االس�ود وهو 

يمتص جميع االلوان
فجعل كل االيدولوجيات هي تيارات ضارة 
تات�ي بالحاكم المط�وق بال�ذل واللين لها 

وهو اللون االخضر
انت لم تعد جزءا

من السماْء .
في يمك الموغل

سراب ماْء .
قبضة طوفان 

جديْد.
في هذا المقطع موسيقى خارجية واضحة 
, فال نق�ول هذا خرقا للقصيدة النثرية الن 
المقط�ع من جزئيات الن�ص الواحد وعدم 

انفصاله يوكد تبعيته .

مصورات الشاعر جواد الشالل
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التعيني ألبناء وأقارب 
املسؤولني.. حرصًا !

      عامر عبود الشيخ علي
يوما بعد آخر يزداد جي�ش العاطلين عن العمل بالنظر 
ال�ى دخول أع�داد كبيرة م�ن الخريجين الجدد س�نويا 
إلى س�وق العمل، حيث كش�ف وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة محم�د ش�ياع الس�وداني ع�ن أن نس�بة 
البطال�ة ف�ي البلد تج�اوزت ال�� )25( بالمائة بخاصة 
بعد أح�داث الموصل األخيرة واس�تيالء داعش عليها، 
إذ أصبحت القوى العامل�ة فيها خارج العمل، مما أدى 
إل�ى ارتفاع البطالة في تل�ك المناطق وتراجع معدالت 
النمو، الس�يما مع نزوح أكثر م�ن مليوني مواطن من 

المناطق الملتهبة امنيا.
 وله�ذا تحول�ت مش�كلة العاطلي�ن ع�ن العم�ل م�ن 
الخريجين وغيرهم إلى مشكلة عامة تحتاج إلى وقفة 
ج�ادة من قب�ل الجه�ات الحكومية لغ�رض معالجتها 
جذري�ا ، فالخريجون مم�ن قدموا أوراقهم الرس�مية 
لغرض التعيين في احدى وزارات الدولة ومؤسس�اتها 
الحكومي�ة ومن�ذ س�نوات عدي�دة، بانتظ�ار تعيينهم 
وانتشالهم من البطالة التي يعانونها، لكن واقع الحال 
عك�س ذلك ، حي�ث ال يتم تعيينهم بحج�ج عديدة منها 
ع�دم وجود درج�ات وظيفية ش�اغرة أو عدم  مالءمة 
اختصاصاته�م مع الوظائف الش�اغرة وتارة أخرى أن 

الوزارة اكتفت بالعدد المطلوب.
وفي هذا العام وبعد اقرار الموازنة التقش�فية بس�بب 
انخفاض اسعار النفط اصبح العذر رسميا وجاهزا في 
عدم تعيين الخريجين، لغياب المش�اريع االس�تثمارية 
الجديدة ، وكذلك لعدم تخصيص درجات وظيفية الغلب 
ال�وزارات، ف�ي حين يت�م تعيين اعداد كبي�رة من ابناء 
المسؤولين واقاربهم في الوزارات حتى تحولت بعض 
من تلك المؤسس�ات الى مقاطعات عائلية وعش�ائرية 
يس�رحون ويمرحون بها، اذ ال تخل�و دائرة من وجود 
ثالث�ة او اكث�ر من ابن�اء وبن�ات الوزي�ر او وكالئه او 
المدراء العامين او اي مس�ؤول من الدرجات الخاصة، 
وكثي�را ما نالح�ظ ان ابن�اء واقارب المس�ؤولين يتم 
تعيينهم في اماكن حساسة وتعنى باتخاذ القرار وذلك 
لغرض تمشية وادارة تلك المقاطعات عفوا )الوزارات( 
للصال�ح )الخاص(، وغالبا ما تك�ون االولوية لهم في 
توزي�ع االراض�ي والمكاف�آت وكتب الش�كر والتقدير 
والس�اعات االضافية والعالوات والترفيع، في حين ال 
يطال الموظف البس�يط اال استقطاع الراتب وضغوط 

العمل  بحجة التقشف ورفد الميزانية.
نحن لس�نا ض�د تعيي�ن ابن�اء المس�ؤولين ولكن ضد 
الفس�اد االداري ومع عدالة توزيع الدرجات الوظيفية 
واولوي�ة تعيين ابناء وبنات العوائ�ل المحرومة والتي 
تبحث عن فرص عمل، ومع االس�راع لتش�ريع قانون 

الخدمة المدنية.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 
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الفسيفساء وخطر الرصاع 
السيايس والطائفي

محمد حسين عطية
يثي�ر وض�ع األقلي�ات العراقية ف�ي الموصل القل�ق بعد اعالن 
داع�ش قيام خالفت�ه االس�المية المزيف�ة حيث ش�ن التنظيم   
االرهابي حملة تهجير وقتل ضد المس�يحيين وأيضا ضد الشبك 
والتركم�ان في تلعفر واأليزيديين حي�ث قتل عدد  من ابناء تلك 
األقليات وس�بي عدد من نس�ائهم خاصة م�ن الديانة األيزيدية 
وبيعه�ن في س�وق النخاس�ة ،  ان اوضاع األقلي�ات في العراق 
صعبة بع�د تهجيرهم ونزوحهم من الموصل حيث قام التنظيم 
االرهاب�ي بمص�ادرة االمالك حي�ث ش�ن التنظيم حمل�ة ابادة 
جماعي�ة منظمة ض�د األقليات في نينوى تمك�ن تنظيم داعش 
االرهاب�ي م�ن خطف اكثر م�ن 90 من نس�اء األيزيدية ونقلهم 
ال�ى مدينة الرقة الس�ورية اما أبناء الش�بك والتركمان قد اهدر 
داع�ش دمائهم وهجر الش�بك  م�ن مدنهم ونزح�و الى مناطق 
س�هل نينوى وم�دن اقليم كردس�تان اما التركم�ان فقد تمكن 
تنظيم داعش من الس�يطرة على تلعفر وهجر اهلها الى مناطق 
كردس�تان مدن الوس�ط والجن�وب العراق�ي . ان اعمال داعش 
اإلرهابية ضد األقليات العراقية المس�لمة وغير المس�لمة تهدد 
الفسيفس�اء والنس�يج العرقي واالجتماعي والطائفي والديني 
الت�ي ميزت ب�الد مابين النهري�ن اصبحت تلك الفسيفس�اء في 
خط�ر ان الصراع السياس�ي والطائفي بين المكون�ات الكبيرة 
في العراق اثر س�لبا على واقع األقليات والطوائف الصغيرة في 
البالد كالمس�يحيين والتركمان واأليزيدي�ة والصابئة المندائية 
فاالرهاب وزع ناره بالتس�اوي على جميع العراقيين ومن دون 
تميز بينهم وعلى جميع الطوائف واالديان في البالد ان الجرائم 
المرتكب�ة من التنظي�م االرهابي بحق األقلي�ات يمكن ان تودي 
الى ابادتهم بش�كل كامل لقد اس�تبيحت دمائهم سبيت نسائهم 
وذب�ح اطفاله�م لقد تفنن االرهاب الداعش�ي جرائمه البش�عة 
ضد األقلي�ات في مدين�ة الموصل ليس االقلي�ات ناقة والجمل 
في صراع سياس�ي بين بعض هواة السياس�ة في العراق يدفع 
االقليات ثمن غاليا بس�بب اعمال داعش اإلرهابية الذي اليعرف 
بم�ن اتى بها الى مدينة كبيرة كاالموصل الحدباء وهجر أبنائها 
االص�الء فال دخل لالس�الم المحم�دي الحني�ف بجرائم داعش 
االرهابي داعش صنيعة اس�الم سياس�ي مزيف صنعته أمريكا 
والغرب واسرائيل من اجل تنفيذ مصالحها فاالسالم دين سالم  
وتس�امح ومحبة بعيد كل البعد عن مب�دأ القتل والتهجير فعلى 
الحكوم�ة العراقية العمل بجد من اج�ل اغاثة االقليات العراقية 
االصيل�ة وحمايته�ا وتطهير مدنهم م�ن االره�اب واعطائهم 
حقوقهم السياسية واالجتماعية الكاملة وتمثيلهم في المجتمع 
السياس�ي العراقي الجديد بما يناسب حجمهم  بعد تحملهم كل 
هذه االوجاع والمأس�ي من االرهاب االعشي االعمى الذي يريد 
عراق خاليا من مكوناته االصيلة التي كانت تعيش بسالم وامان 

في بالد الرافدين .

انتباه رجاء

الفصل العشائري.. شبح يطارد الكوادر الطبية

 المستقبل العراقي/متابعة
يعاني اغل�ب اصحاب البس�اتين من المزارعي�ن والفالحين في 
ديالى تنامي انتش�ار حش�رة الدوباس وبخاصة خالل السنوات 
الماضي�ة، م�ا أدى إل�ى أحداث أض�رار بالغة أدت إل�ى انخفاض 
مس�توى إنتاج التمور بالمحافظة، فضال عن تعرض العديد من 
البس�اتين للتجريف وتحويلها الى أراٍض س�كنية أو الحرق على 
يد الجماعات اإلرهابية. اذ يؤكد عدد من المزارعين ان محافظة 
ديال�ى فقدت خالل ال�30 عام�اً الماضية أكثر من 40 بالمئة من 
أش�جار النخيل بس�بب عوامل متعددة أبرزها اآلف�ات الزراعية، 
وذلك وفق الدراسات والبحوث التي اعدتها المراكز المتخصصة 
بالزراعة، وهم يعتبرون ذلك بمثابة خس�ارة اقتصادية وزراعية 
وبيئي�ة كبيرة تؤثر على االقتصاد الوطني االحادي الجانب. وقد 
حذروا في نف�س الوقت من الالمباالة وعدم االكتراث الحكومي 
لمل�ف الزراعة ف�ي  المحافظة، حيث دعوا الجه�ات المعنية الى 
وض�ع الخطط اإلس�تراتيجية إلع�ادة احياء االف االش�جار من 
النخي�ل، ويجدون من المناس�ب لو تم تش�جيع االس�تثمار في 
مج�ال الصناع�ات الغذائية لالس�تفادة من التم�ور عبر ترويج 
آلي�ات التصدير.  الجدير بالذكر ان ديالى تضم  أكثر من 200 ألف 
دونم من بس�اتين النخيل منتش�رة في عموم مناطقها وخاصة 

بعقوبة والخالص والمقدادية.

فالحو دياىل: هذه أسباب انخفاض 
الزراعة يف املحافظة المستقبل العراقي/متابعة

نتيج�ة الظروف األمني�ة الصعبة الت�ي يمر بها 
البلد وانتشار ظاهرة الفساد االداري والمالي في 
مفاصل الدوائر الحكومي�ة والتي القت بظاللها 
على المواطن وخاصة تأخي�ر انجاز المعامالت 
الضروري�ة، واب�رز م�ا يعاني�ه المراجعي�ن في 
الدوائ�ر الحكومي�ة التعامل  بتع�ال واإلجراءات 

الروتينية الش�ديدة التعقيد، ومنها  كتاب صحة 
الص�دور التي تطلبه�ا اغلب الدوائ�ر الحكومية 
بس�بب التزوير والتحريف للوثائق والش�هادات 
وغيره�ا, ولك�ن ه�ذه المعاملة تتطل�ب الكثير 
م�ن المراجع�ات للدائرة المعنية م�ا يثقل كاهل 
المواطن بس�بب الوق�ت الذي يس�تغرقه البريد 
الرسمي بين دائرة الطلب ودائرة المجيب, ناهيك 
ع�ن التأخر في االجابة اص�ال لكثرة المعامالت، 

عليه حبذا ل�و تمت المراس�الت الحكومية وفق 
الطرق الحديثة واعتماد طلب صحة الصدور عن 
طري�ق البريد االلكتروني, بع�د تفعيل الحكومة 
االلكتروني�ة, الت�ي ستس�هل العم�ل للموظفين 
وتختزل الوقت والجهد بالنس�بة للمواطن, علما 
ان العم�ل نظ�ام الحكوم�ة االلكتروني�ة اصبح 
من االس�اليب المعتمدة في كافة الدوائر ببعض 

المحافظات.

 كتاب صحة الصدور.. وإجراءات روتينية مملة

اأمام اأنظار وزير الدفاع
منتسبو رشكة القادسية العامة يطالبون برواتبهم ومستحقاهتم

الس�لع  نق�ل  متابعة-تتس�بب ش�احنات 
والبضائ�ع الت�ي تدخ�ل نهارا الى س�وق 
الداكي�ر الواقع بمنطقة العش�ار التجارية 
وس�ط البص�رة بإعاق�ة واضح�ة لحركة 
م�رور المركبات اثن�اء تحمي�ل او تفريغ 
محتوياتها.  وهذا المشهد يتكرر في اليوم 
الكثر من مرة، وامام انظار الجهات المعنية  
ف�ي المحافظ�ة التي ال تحرك س�اكنا من 
اجل وضع المعالجات الجذرية للمش�كلة 
الت�ي يعانيه�ا المواطنون مم�ن يرتادون 
ه�ذه الح�االت، وعن�د حص�ول زحامات البصري عن دور ش�رطة المرور في مثل الش�ارع التج�اري .  ويتس�اءل المواط�ن 

خانقة في الشوارع الرئيسة بالمحافظة، 
ف�ي الوقت التي تش�هد المحافظ�ة تنفيذ 
ع�دد من المش�اريع الال مجدية  كانش�اء 
المجس�رات والجس�ور ف�ي غي�ر محلها  
ومكانه�ا، والت�ي ل�م تخف�ف م�ن ش�دة 
الزحامات في المناطق المكتظة بالسكان 
والمناط�ق التجارية، علي�ه يطالب اهالي 
البص�رة  الجهات صاحب�ة العالقة بوضع 
خطط كفيل�ة للتخفيف من الزحامات في 
الشوارع الرئيسية والتجارية لرفع بعض 

من هموم المواطنين.

الى / صحيفة المستقبل العراقي الغراء
م / اجابة

تحية طيبة ..
ف�ي   882 بعدده�ا  الغ�راء  صحيفتك�م  نش�رت 
12/1/2015 وتح�ت عنوان )ام�ام انظار وزارة 

الصحة ( نود ان نبين االتي

ان مس�توصف حي الري�اض النموذجي / قطاع 
المدائ�ن ف�ي منطق�ة حي الس�اهرون مس�تمر 
بالدوام  ليومي الخميس والس�بت وحسب نسبة 
ال� )%50( اسوة بكافة المراكز الصحية لدائرتنا 
وتم�ت متابعة من قبلن�ا ومدي�ر القطاع.كما ان 
هنال�ك  خف�ارات بع�د ال�دوام الرس�مي للكوادر 

الصحي�ة من قاب�الت ومع�اون طب�ي وممرض 
للحاالت الطارئة لوجود صالة طوارئ  ووالده .

" نش�كر تعاونك�م معن�ا وتقبل�وا فائق ش�كرنا 
وتقديرنا"

الدكتور علي بستان الفرطوسي 
المدير العام

وردت إلى صفحة " هموم الناس " مجموعة من 
رس�ائل المواطنين تتعلق بشؤون مختلفة تخص 
وزارة البلديات ووزارة الم�وارد المائية والمرور 

العامة وفي مايلي نص الرسائل كما وردت ألينا 
أمام أنظار السيد وزير البلديات 

واإلشغال العامة 
كل قادم له كرامة ضيف الله ضيفكم اني الش�يخ 
جاسم السعدون من شيوخ الوسط وعمل أنساني 
لوج�ه الل�ه االتص�ال بنا او برس�الة عل�ى أرقام 
الموبايل )07814502821( و )07801577198( 
وطل�ب حضوري امام ش�خصكم الكري�م دقائق 
أتش�رف بزيارتكم لطرح موضوعين األول تقديم 

التهان�ي بمنصبك�م الجديد والثان�ي عام وخاص 
اطرحها أمامكم فقط

•إني المواطن فالح حس�ن خلي�ف زكم من بغداد 
موبايل )07902425925( خريج من عائلة فقيرة 
بدون عمل اطلب توجيه  وموافقة الس�يد الوزير 
الى دائرة الماء والمجاري ناحية  النصر والسالم 
قض�اء ابو غريب قبول التعيي�ن بعقد تعييني من 

اجل لقمة العيش .
أمام أنظار السيد 
وزير الموارد المائية

اني المواطن حيدر سليم كشيش مشاري ألظالمي 
محافظة المثنى رقم الموبايل )07814502821( 

م�ن عائلة ضعيفة وبدون عم�ل وظروفي صعبة 
اطلب توجيه وموافقة الس�يد الوزير للسيد مدير 
الموارد المائية في محافظة المثنى قبول تعييني 

بعقد للعيش والله ال يضيع أجركم.
 أمام أنظار السيد مدير عام 

المرور العامة بغداد
اني الح�اج محمد عب�د صالح من بغ�داد موبايل 
)07905359603( اطلب مقابلة السيد مدير عام 
الم�رور كوني كبير الس�ن ضعيف الح�ال لطرح 
مظلمة تتعلق بمعاملتي بمرور الغزالية لها عشرة 
أشهر بدون انجاز واطرح المعوقات والمالبسات 

امام المدير العام.

 يف العشار بالبرصة ..مشهد مكرر لزحام الشاحنات

ردود وإجابات 

 رسائل املواطنني 

      المستقبل العراقي/متابعة

يواجه االطباء الي�وم تهديدا من نوع اخر 
تفرضه بعض العشائر العراقية من خالل 
دفع الدي�ة او الفصل العش�ائري من قبل 
الطبي�ب لذوي المرض�ى الذين يتعرضون 
ال�ى مضاعف�اٍت صحي�ة بعد الع�الج، أو 
التداخل الجراحي، وفعال دفع عدد كبير من 
األطب�اء مبالَغ "الفص�ل" الكبيرة بالرغم 
من عدم إثب�ات التحقيقات مس�ؤوليِتهم 
الطبي�ة،  وذلك تفاديا لتلك التهديدات التي 
تواج�ه حياتهم وعائالتهم، في ظل ظرف 
امن�ي متوتر وضعِف تفعي�ل القانون في 
مثل هذه الحاالت، ما شجع بعض االطباء 
الحكومية  المستش�فيات  العاملي�ن ف�ي 
العالن اعتصامات واحتجاجات مطالبين 
الحكوم�ة حمايتهم من ه�ذه التجاوزات 

والتهديدات.   
قصة فصل عشائري

 بع�د ان انته�ت اح�دى العش�ائر من رفع 
س�رادق فصل احد األطباء ب�)40( مليون 

دينار نتيجة لفشل عمليته الجراحية التي 
تس�ببت بفقدان حياة احد ابنائها، يستعد 
وينتظ�ر رج�ال وش�يوخ تل�ك العش�يرة 
نفس�ها ف�ي االس�بوع المقب�ل لتطبي�ق 
الق�رارات ذاته�ا عل�ى طبي�ب التخدي�ر. 
ويقول احد الحاضرين: ان الشاب المتوفى 
يبل�غ من العمر  18 س�نة، وقد اجريت له 
عملي�ة جراحية )جيوب انفية(، وهي من 
العمليات البس�يطة، لكن العملية فش�لت 

وتوفي المريض.
واض�اف : تري�ث اه�ل المتوف�ى في رفع 
دعوى او شكوى لحين صدور تقرير الطب 
العدل�ي الذي اك�د وجود التهاب�ات وعدم 
جاهزي�ة المريض للعملي�ة، مما يعني ان 
الطبي�ب الجراح والتخدي�ر وقعا في خطأ 
طبي كلفه�م ازهاق نفس، لك�ن عن غير 
قصد، الفتاً الى ان الفصل العش�ائري يبدأ 
ب 150 ملي�ون دينار ويب�دأ بتقليل مبلغه 
تدريجي�اً على ش�رف الحاضري�ن وصوالً 

الى رقم محدد".
اما الدكتور س�عد الخزعل�ي، فقد اوضح 
ال�ى ان حوادث التهدي�د واالبتزاز لالطباء 

باس�تغالل الفص�ل العش�ائري، متواصلة 
من�ذ زم�ن، وب�دون رادع م�ن س�لطٍة او 
قان�ون يحمي األطب�اء ويضمن حقوقهم 
م�ن ه�ذه الحاالت.فيم�ا الدكت�ور نعي�م 
السامرائي، اعتزل مهنة الطب منذ عامين 
لمضايقات من قبل أفراد إحدى العش�ائر 
بسبب حادثة أرغمته على دفع فدية مالية 
تعادل 40 ألف دوالر أمريكي، بعدما أجرى 
عملي�ة جراحي�ة لتصحيح كس�ر في أنف 
أح�د مرضاه، والت�ي أدت إل�ى وفاته بعد 
نحو ش�هر من العملية نتيجة تأثره بتخثر 

الدم. وعلى الرغم من نجاح العملية.
 و"حت�ى أن لم يكن خطأك فعليك أن تدفع 
المال تجنباً للمش�اكل"، بحس�ب الطبيب 

المعتزل.
من جانب�ه قال الس�يد محم�د الجابري : 
ان االخط�اء واردة خاصة في المؤسس�ة  
الصحية التي تفتقر احيانا الى تشخيصات 
دقيق�ة للحاالت المرضي�ة، اضف الى ذلك 
ان س�احة االطباء ال تخلو من المسؤولية 
الم�ادي  الكس�ب  يفض�ل  م�ن  س�يما  ال 
واجراء العمليات بالمستش�فيات االهلية، 

ووجه�اء  ش�يوخ  عل�ى  ان  مس�تدركا: 
العش�ائر تطبي�ق الدية التي ح�ددت وفقا 
للش�ريعة االس�المية  وهي ب� 11 مليون 

و600 الف دينار.
توجهات حكومية وتفعيل قانون

 بدوره قال مدير ع�ام صحة بغداد الكرخ 
الدكتور حس�ن ه�ادي باقر ف�ي تصريح 
ال�ى  توجه�ت  الصح�ة  ان    : صحف�ي 
مناط�ق عدة م�ن بغداد من اج�ل التثقيف 
والتوعية حول النتائج الخطيرة والسلبية 
المترتبة على مالحقة العرف العش�ائري 
واس�تحصال مبال�غ طائلة ج�راء حاالت 

وفاة المرضى التي تحدث من دون قصد.
 وافاد " شخصيا توجهت الى المحمودية 
والوجه�اء  العش�ائر  بش�يوخ  والتقي�ت 
واتفقن�ا عل�ى توقي�ع وثيقة عه�د بعدم 
االعتداء على االطباء الذين وجدوا اساسا 
لخدمتهم،،مبين�ا ان  الفص�ل العش�ائري 
واالعت�داء عل�ى االطباء مش�كلة ادت الى 
افراغ المؤسس�ات الصحية وهجرة ونقل 
الكثي�ر م�ن الكف�اءات الطبي�ة و بالرغم 
من تش�ريع مجل�س النواب قانون�اً لمنع 

االعتداء على االطب�اء والكفاءات العلمية 
لكن بقي�ت الوزارة تعان�ي كثيرا من هذه 
المشكلة.من جهته اكد عضو لجنة التعليم 
العال�ي والبحث العلم�ي البرلمانية محمد 
الش�مري عل�ى ض�رورة ان يك�ون هناك 
قانون يوفر الحصانة لالطباء واالس�اتذة 
الجامعيين والمعلمين والمدرسين وبقية 
المهن التي تقدم خدم�ة كبيرة للمجتمع، 
قائ�ال : انن�ا نعم�ل عل�ى تش�ريع قانون 
يحمي المه�ن التي تتع�رض للمضايقات 
خاصة في بعض المحافظات حيث يعاني 
فيه�ا اصحاب هذه المهن م�ن مضايقات 
عش�ائرية تعرض حياتهم للخطر، مشددا 
عل�ى ض�رورة ان تك�ون هن�اك س�لطة 
تنفيذي�ة تعمل على تطبي�ق هذه القوانين 
وايج�اد تش�ريعات قادرة عل�ى حمايتهم 
والدفاع عنهم.وبين الش�مري في معرض 
حديثه على العمل لتحشيد مجلس النواب 
باتخاذ إجراءات لدراس�ة واقتراح قوانين 
تمن�ع التعدي عل�ى االس�اتذة الجامعيين 
والمعلمين والمدرسين واالطباء ومعاقبة 

من يحاول النيل منهم. 

جدد منتس�بو ش�ركة القادس�ية العامة، أحدى 
ش�ركات التصنيع العس�كري، مطالبتهم وزارة 
الدفاع بص�رف رواتبهم ومس�تحقاتهم المالية 
التي لم تصرف لهم منذ أكثر من خمس�ة أش�هر 
ولح�د االن رغم الوعود التي يتلقونها من بعض 

المس�ؤولين وعدم مساواتهم بشركات التمويل 
الذاتي في وزارة الصناعة والمعادن التي صرفت 
بعض مس�تحقاتهم بق�رارات مجل�س الوزراء 
ووزارة المالي�ة.أن معان�اة العاملي�ن ف�ي عدم 
صرف مس�تحقاتهم المالي�ة أدى إلى حرمانهم 

م�ن أبس�ط حق ف�ي حياته�م، اال وه�و الراتب 
الشهري، الذي يسددون المستحقات المعيشية 
م�ن خالل�ه لعوائله�م الت�ي اغلبها تتك�ون من 
)5-4( أشخاص ومتطلبات الحياة اليومية التي 
تتوزع ما بين اإليجار الشهري لدار السكن، هذا 

إذا صبر عليهم أصحاب العقارات، ومستلزمات 
المعيش�ة اليومي�ة ف�ي ظ�ل ارتف�اع األس�عار 
المتزاي�د ونفق�ات األبن�اء الطلبة ف�ي مختلف 
مراحل الدراسة.السؤال موجه إلى وزارة الدفاع 
وم�ن يعني�ه االم�ر.. م�اذا تنتظرون م�ن صبر 

هؤالء العاملين الذين حرموا من ابسط حق لهم 
وهم يعملون في مؤسس�ة حكومية تمتنع عن 
منحهم هذا الحق المش�روع بأعذار واهية ومن 

دون مبرر  قانوني ؟.
 عنهم/ أميمة المختار



   العدد )927(  الثالثاء  17 اذار  2015حتقيقات12

www.almustakbalpaper.net

          المس���تقبل العراقي/متابعة

اش�تكت ش�ركة تعلي�ب كرب�اء، السبت، من توق�ف أغلب 
الدع�م الحكوم�ي، و”طوف�ان  مصانعه�ا بسب�ب غي�اب 

االستيراد”، ما جعلها “عديمة الجدوى”.
وفي حي�ن طالبت نقابة عم�ال الزراعة والم�واد الغذائية، 
بدع�م القطاعين الصناعي والزراعي وفرض الضرائب على 
المنتجات الغذائية المستوردة،  دعا مستشار لوضع “رؤى 

إستراتيجية” للتنمية المستدامة.
وق�ال المدي�ر الفني للش�ركة، ضياء جواد هاش�م، لوكالة 
)المدى برس(، إن “مصانع تعليب كرباء تأسست في عام 
1962 وأصبح�ت في مطلع ثمانيني�ات القرن الماضي، من 
أب�رز المصانع العراقية حيث تنتج آالف األطنان سنوياً من 
المنتج�ات الغذائي�ة المعلبة بجودة عالية”، مش�يراً إلى أن  
“الحص�ار االقتصادي وتردي الواق�ع الزراعي ما بعد سنة 
1991 أث�ر سلباً عل�ى المصانع برغم تمكنه�ا من الحفاظ 

على نشاطها بفضل الدعم الحكومي البسيط لها”.
وأض�اف هاش�م، أن “أغلب مصانع ش�ركة تعلي�ب كرباء 
توقف�ت بعد سن�ة 2003 واقتصرت صناعته�ا على الدبس 
والخ�ل فقط، بسبب عدم وجود الدع�م الحكومي للصناعة 
وتردي الزراعة التي تعد مصدرا أساساً لمنتجات التعليب”، 

ع�اداً أن “صناع�ة التعليب أصبحت غي�ر مجدية في الوقت 
الحالي ألنه�ا تعتمد على محاصيل زراعية مستوردة فضا 
عن منافس�ة المنتج األجنبي األقل سعرا منها في األسواق 

المحلية”.
وانتقد مدير مصانع تعلي�ب كرباء، “افتقار التخطيط في 
القطاعي�ن الصناعي والزراعي، واالعتم�اد على المبادرات 
الحكومي�ة التي ال تحل المش�اكل االستراتيجية، وال تحقق 
أي تغيي�ر في هذين القطاعين”، مطالباً الحكومة بضرورة 
“دعم المصانع المحلية والتخطيط للسيطرة على االستيراد 

وتقنينه وحل مشاكل التسويق الداخلي”.
من جانبه، قال رئيس نقابة عمال الزراعة والمواد الغذائية 
في كرباء، حيدر رضا، إن “نش�اط مصانع ش�ركة تعليب 
كرباء قبل سنة 2003 ك�ان أكثر بكثير مما هو عليه اآلن، 
حيث كانت ُتشغل نحو ألف عامل بثاث وجبات خال اليوم 
الواح�د”، مبيناً أن “عدد العاملين في مصانع تعليب كرباء 

ال يتجاوز ال�90 شخصاً”.
وانتقد رضا، “إهمال الحكومة للصناعة والزراعة بعد سنة 
2003 وحرم�ان آالف األيدي العاملة م�ن عملها”، متسائاً 
“لماذا لم ُتخطط الحكومة لدعم المصانع المحلية وفضلت 
االتك�ال على االستيراد في المج�االت كافة، اال اذا كان ذلك 

مقصوداً”.

وطالب رئي�س نقابة عم�ال الزراعة والم�واد الغذائية في 
كرب�اء، الحكوم�ة ب�”دعم القط�اع الصناع�ي والزراعي 
وإيقاف االستيراد وإع�ادة العمل بالضرائب على المنتجات 

الغذائية المستوردة دعما لإلنتاج المحلي”.
إل�ى ذلك ق�ال المستش�ار الصناع�ي، جمال الهاش�مي، إن 
“االقتص�اد العراق�ي يواج�ه الي�وم انهي�اراً كام�ًا بسبب 
االعتماد عل�ى النفط مصدرا وحيدا لتموي�ل الباد وإهمال 
الصناعة والزراعة بعد سنة 2003”، مبيناً أن “فتح الحدود 
وفوضى االستيراد دون ضوابط، سبب الكثير من المشاكل 

وأدى إلى اضطراب اقتصاد الباد وتشويهه”.
وانتقد الهاش�مي، “عدم وج�ود إدارة اقتصادية وصناعية 
في العراق وعجز الدولة عن إدارة هذا القطاع والتوجه نحو 
النفط فقط”، داعياً إلى “تنظيم وإصاح التجارة الخارجية 
والصناع�ة الداخلية للباد وتصني�ف المستوردين وتحديد 

السلع ومنشئها ومبلغها”.
وش�دد المستش�ار الصناعي، عل�ى ض�رورة “وضع رؤى 
استراتيجي�ة للتنمية المستدامة ودع�م الزراعة والصناعة 
الداخلي�ة وتقدي�م الضمانات للمصان�ع والمعامل العراقية 
بمختل�ف تخصصاته�ا وحماية منتجاتها”، ع�اداً أن “عدم 
وج�ود جهة تداف�ع عن الصناع�ة المحلية وخل�و مجالس 
المحافظ�ات من لجان تختص بالصناعة وتنميتها من أبرز 

أسباب انهيار القطاع الصناعي واالقتصادي العراقي”.
يذكر ان مصن�ع تعليب كرباء قد تأسس في تموز من عام 
1962 وك�ان حينه�ا مصنعاً صغي�راً بدأ بتصني�ع وتعليب 
معجون الطماط�م وبعض المربيات الغذائي�ة، وكان تابعاً 
للش�ركة العام�ة للتعلي�ب الحكومي�ة، وتط�ور فيم�ا بعد 
لُيصب�ح عب�ارة عن مجموع�ة مصانع وله ف�روع في عدد 
م�ن المحافظات العراقية وُيّصنع ع�دداً مختلفاً من المواد 
الغذائي�ة المعلب�ة، واش�تهرت منتجات تعلي�ب كرباء في 

الثمانيني�ات وأصبح�ت تس�وق بكيم�ات كبي�رة لألسواق 
المحلي�ة لكث�رة الطلب عليها من قب�ل المواطنين لجودتها 

العالية.
 وم�ن ثم باعت الدولة تلك المصانع في عام 1989 لعدد من 
المستثمري�ن في القطاع الخاص مع كوادرها العاملة فيها 
ومن ضمنه�ا نحو 2500 عامل كان�وا يعملون في مصانع 
كرباء، وتغير اسمها من مصانع تعليب كرباء الى ش�ركة 

تعليب كرباء.

غياب الدعم وطوفان اال�سترياد
رشكة تعليب كربالء تشكو توقف اغلب معاملها

فقدان
سام  نور  الطالبة  هوية  فقدت 
قسم  الرابعة  المرحلة  حسن 
الجامعة  الكهربائية  الهندسة 
عليها  يعثر  فمن  التكنلوجية 

تسليمها الى جهة االصدار .

اعان
قدم المدعي عثمان خالد محمود  
من  اسمه  تبديل  فيه  يروم  طلبا 
لديه  فمن  عقيل  الى  عثمان 
مراجعة  الدعوى  على  اعتراض 
هذه المديرية خال مدة اقصاها 
عشرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
 21 المادة  بالدعوى وفق احكام 
رقم  المدنية  االحوال  قانون  من 

65 لسنة 1972 المعدل .
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

رقم اإلخطار   162 / 2015
إعان

من / محكمة قوى األمن الداخلي 
الخامسة بالبصرة

)ن.ع  الهارب  المتهم   / إلى 
المنسوب  مهدي(  صالح  صفاء 
إلى قيادة حرس حدود المنطقة 
وفق  متهما  كنت  لما  الرابعة 
 14 رقم  ق.ع.د  من   5 المادة/ 
مقر  عن  لغيابك   2008 لسنة 
عملك من تاريخ 10 / 5 / 2014 

ولحد االن.
مجهول  اختفائك  محل  إن  وبما 
اإلعان  بهذا  تبليغك  اقتضى 
محكمة  أمام  تحضر  إن  على 
للمنطقة  الداخلي  األمن  قوى 
مدة  خال  بالبصرة  الخامسة 
تعليق  تاريخ  من  يوما  ثاثون 
إقامتك  محل  في  اإلعان  هذا 
الموجهة  التهمة  عن  وتجيب 
حضورك  عدم  وعند  ضدك 
غيابيا  محاكمتك  تجري  سوف 
والغير  المنقولة  أموالك  وتحجز 
المنقولة ويطلب من الموظفين 
عليك  القبض  إلقاء  العموميين 
أينما وجدت وتسليمك الى اقرب 
األهليين  وإلزام  سلطة حكومية 
اختفائك  بمحل  يعلمون  الذين 
المختصة  الجهات  بإخبار 
استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
أصول  قانون  من  ورابعا  وثالثا 
المحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس المحكمة

اعان
من  المقدم  الطلب  على  بناء 
هاشم(  جبار  )فراس  السيد 
اللقب  تبديل  فيه  يطلب  الذي 
)البيضاني(  الى  )الحجاج(  من 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه 
اقصاها  مدة  خال  المديرية 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه 
القانون  من   21 المادة  احكام 
لسنة   65 رقم  المدنية  االحوال 

1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
من  المقدم  الطلب  على  بناء 
هاشم(  جبار  )ستار  السيد 
اللقب  تبديل  فيه  يطلب  الذي 
)البيضاني(  الى  )الحجاج(  من 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه 
اقصاها  مدة  خال  المديرية 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه 
القانون  من   21 المادة  احكام 
لسنة   65 رقم  المدنية  االحوال 

1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
من  المقدم  الطلب  على  بناء 
الكريم  عبد  )هاشم  السيد 
ابنه  عن  المستدعي  هاشم( 
القاصر )علي السجاد هاشم عبد 
تبديل  فيه  يطلب  الذي  الكريم( 
السجاد(  )علي  من  )االسم( 
اعتراض  لديه  فمن  )ليث(  الى 
مراجعة هذه المديرية خال مدة 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها 
في  المديرية  هذه  تنظر  سوف 
الطلب وفق احكام المادة 21 من 
القانون االحوال المدنية رقم 65 

لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
الطالب  هوية  مني  فقدت 
) جعفر  مازن  باسم)جعفر 

الكيمياوية  الهندسة  قسم 
مرحلة الدراسات العليا على من 
جهة  الى  تسليمها  عليها  يعثر 

االصدار 

فقدان
االعضاء  هوية  مني  فقدت  
المحاسبين  نقابة  من  الصادرة 
والمدققين في بغداد بأسم )ثامر 
من  على  مرتضى(  الرضا  عبد 
جهة  الى  تسليمها  عليها  يعثر 

االصدار.

اعان
من  المقدم  الطلب  على  بناء 
السيد )حافظ غضبان عبد النبي( 
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
فمن  )العبادي(  الى  )العيداني( 
هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
اقصاها  مدة  خال  المديرية 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه 
القانون  من   21 المادة  احكام 
لسنة   65 رقم  المدنية  االحوال 

1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان وثيقة
المدرسية  الوثيقة  مني   فقدت 
المرقمة )455( بأسم )مرتضى 
شاكر رحم( على من يعثر عليها 

تسليمها الى مقر الجريدة.

اعان
من  المقدم  الطلب  على  بناء 
مهدي  )علياء  المستدعية  السيدة 
)عباس  القاصر  ابنها  عن  عبود( 
تبديل  فيه  يطلب  الذي  بهاء( 
)علي(  الى  )عباس(  من  )االسم( 
هذه  مراجعة  اعتراض  لديه  فمن 
المديرية خال مدة اقصاها عشرة 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  ايام 
احكام  وفق  الطلب  في  المديرية 
االحوال  القانون  من   21 المادة 
 1972 لسنة   65 رقم  المدنية 

المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
بناء على الطلب المقدم من السيد 
)حسام كاظم ضيف( الذي يطلب 
)العيسى(  من  اللقب  تبديل  فيه 
الى )الشمري( فمن لديه اعتراض 
المديرية خال مدة  مراجعة هذه 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها 
في  المديرية  هذه  تنظر  سوف 
21 من  الطلب وفق احكام المادة 
 65 رقم  المدنية  االحوال  القانون 

لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
بناء على الطلب المقدم من السيد 
يطلب  الذي  لفتة(  دعيبج  )جزاع 
)جزاع(  من  االسم  تبديل  فيه 
اعتراض  لديه  فمن  )هزاع(  الى 
المديرية خال مدة  مراجعة هذه 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها 
في  المديرية  هذه  تنظر  سوف 
21 من  الطلب وفق احكام المادة 
 65 رقم  المدنية  االحوال  القانون 

لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

الشخصية/  االحوال  محكمة 
كركوك

العدد: 1714 / ش1 / 2015 
الى المدعى عليها/ نادية محسن 

عبد الرزاق
اقام زوجك المدعي )متين حسن 
اعاه  المرقمة  الدعوى  حميد( 
الطاق  بايقاع  الحكم  فيه  يطلب 
اقامتك  محل  لمجهولية  وبالنظر 
بصحيفتين  اعانا  تبليغك  تقرر 
موعد  في  بالحضور  يوميتين 
الرافعة المصادف 29 / 3 / 2015 
المرافعة  تجري  سوف  وبعكسه 

بحقك غيابيا.
القاضي

فقدان شخص
المدعو )سلطان جميل طه(  فقد 
من محافظة الموصل بتاريخ 10 
عليه  يعثر  2014 على من   /  8  /

االتصال بالجريدة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
الذي  علي(  حسون  )عماد  المدعي 
من  المجرد  االسم  تبديل  يطلب 
)عماد( الى )علي( فمن لديه اعتراض 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
اقصاها عشرة  ايام وبعكسه سوف 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
الذي  كاظم(  دخن  )محمد  المدعي 
)مسعودي(  من  اللقب  تبديل  يطلب 
اعتراض  لديه  فمن  )الحميدي(  الى 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
اقصاها عشرة  ايام وبعكسه سوف 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
محمود(  هاشم  )جعفر  المدعي 
وجعله  اللقب  تسجيل  يطلب  الذي 
اعتراض  لديه  فمن  )االعرجي( 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
ايام وبعكسه سوف  اقصاها سبعة  
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 14 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
سلمان(  محسن  )شهيد  المدعي 
وجعله  اللقب  تسجيل  يطلب  الذي 
)االمارة( فمن لديه اعتراض مراجعة 
اقصاها  مدة  خال  المديرية  هذه 
تنظر  سوف  وبعكسه  ايام  سبعة   
هذه المديرية في الطلب وفق احكام 
االحوال  القانون  من   14 المادة 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
المدعي )عبد الرحمن كاظم حسين( 
وجعله  اللقب  تسجيل  يطلب  الذي 
اعتراض  لديه  فمن  )الخالدي( 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
ايام وبعكسه سوف  اقصاها سبعة  
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 14 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
الذي  ناصر(  حسين  )نبيل  المدعي 
الى  )العبيد(  من  اللقب  تبديل  يطلب 
اعتراض  لديه  فمن  )السرياوي( 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
اقصاها عشرة  ايام وبعكسه سوف 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
قبل  من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
الذي  ناصر(  حسين  )ستار  المدعي 
الى  )العبيد(  من  اللقب  تبديل  يطلب 
اعتراض  لديه  فمن  )السرياوي( 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
اقصاها عشرة  ايام وبعكسه سوف 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعان
من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
صالح(  مهدي  )ناظم  المدعي  قبل 
وجعله  اللقب  تسجيل  يطلب  الذي 
اعتراض  لديه  فمن  )المشايخي( 
مدة  خال  المديرية  هذه  مراجعة 
ايام وبعكسه سوف  اقصاها سبعة  
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
احكام المادة 14 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
االحوال  شؤون   / القسم 

المدنية
اعان

من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
جاسم  )اموري  المدعي  قبل 
اللقب  تبديل  يطلب  الذي  لفتة( 
)العقابي(  الى  )الجصاني(  من 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه 
اقصاها  مدة  خال  المديرية 
سوف  وبعكسه  ايام  عشرة  
الطلب  في  المديرية  هذه  تنظر 
من   21 المادة  احكام  وفق 
القانون االحوال المدنية رقم 65 

لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
االحوال  شؤون   / القسم 

المدنية
اعان

من  المقامة  الدعوى  على  بناء 
قبل المدعية )حميده عبد الرضا 
من  اللقب  تبديل  تطلب  عويد( 
)قرغولي(  الى  )الجحيشي( 
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه 
اقصاها  مدة  خال  المديرية 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
وفق  الطلب  في  المديرية  هذه 
القانون  من   21 المادة  احكام 
لسنة   65 رقم  المدنية  االحوال 

1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

محافظة  جنسية  مديرية 
واسط

االحوال  شؤون   / القسم 
المدنية

اعان
بناء على الدعوى المقامة من 
بديوي  )محمد  المدعي  قبل 
ناصر( يطلب تبديل اللقب من 
)قرغولي(  الى  )الجحيشي( 
مراجعة  اعتراض  لديه  فمن 
مدة  خال  المديرية  هذه 
اقصاها عشرة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه المديرية في 
الطلب وفق احكام المادة 21 
المدنية  االحوال  القانون  من 

رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح

العامة/  الجنسية  مدير 
وكالة
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وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )53(
رزمة )2014/53(

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم وعناوين س�كنهم، ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان 
محالت اقامتكم مجهولة لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثني 
يوم�ا من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتك�م غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب 
من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل اقرب جهة عس�كرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل 

اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني
املحكمة العسكرية االوىل

اعالن )52(
رزمة )2014/52(

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم وعناوين س�كنهم، ملا كنتم متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اسمائكم يف القضية املبينة ادناه وبما ان 
محالت اقامتكم مجهولة لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية يف بغداد/ الكرخ خالل مدة ثالثني 
يوم�ا من نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتك�م غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب 
من كافة املوظفني العموميني القاء القبض عليكم وتس�ليمكم اىل اقرب جهة عس�كرية او مركز رشطة ويلزم االهليني الذين يعلمون محل 

اختفائكم باخبار الجهات املسؤولة بذلك.
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الداخلية
املديرية العامة للدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة
مقتبس حكم غيابي

1-    اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة.
2-    اسم املدان الغائب: ش.م عالء امري محمد صويح امليايل

3-    رقم الدعوى: 2015/24
4-    تاريخ ارتكاب الجريمة:

5-    تاريخ الحكم:2015/1/15
6-    امل�ادة القانوني�ة: تعدي�ل م�ادة االحال�ة من املادة )35 ( اىل امل�ادة )35 اوال وثانيا ( من ق . ع .د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة )31 ( من ق .أ.د رقم 17 لس�نة 

2008
7-    خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة عىل املدان الغائب )ش.م عالء امري محمد صويح امليايل( بالس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق 
احكام املادة )35 اوال( من )ق/ع/د( رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة )69/اوالً( و)61/اوالً( من )ق/أ/د( رقم 17 لسنة 2008 )اختالس املسدس املوصوف ادناه(

8-    تضمينه مبلغ قدره )5,375,000 ( خمسة ماليني وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي عن قيمة املسدس نوع كلوك املرقم )HALD8I( مع )75 ( اطالقة 
وفق احكام املادة )35 ثانيا ( من )ق-ع-د ( رقم )14 ( لسنة 2008 عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون.

9-    ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تناداً الحكام املادة )41/اوال/أ( من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرج�ة القطعية بداللة املادة 
)89/اوالً( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.

10-  اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اس�تناداً الحكام املادة )69/
ثانياً وثالثاً( من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008.

11-  حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استناداً الحكام املادة )69/ رابعاً( من )ق-أ-د( رقم 17 لسنة 2008.
12-  اعتبارها جريمة من الجرائم املخلة بالرشف استناداً الحكام املادة )21/أ/6( من )ق-ع( رقم 111 لسنة 1969 املعدل

13- حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة )60/سادسا ( من )ق/أ/د( رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض استنادا الحكام املادة )71/ثانيا /و74/ 
اوال ( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2015/1/15

العميد الحقوقي عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

اعالن
قدم املدعي كوثر حمزة جاسم  طلبا يروم فيه تبديل اسمه من كوثر اىل كريم  فمن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة
�������������������������������������������������������������������������������

جمهورية    العراق
مجلس القضاء االعىل     العدد379/ب/2012                      التاريخ2015/3/15

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة ا لكوفة 

اعالن
عطف�ا عىل الحكم الصادر من هذة املحكمة بالعدد379/ب/2012 يف 2012/11/28 واملتضمن 
الحك�م بازالة الش�يوع القطع�ة املرقم�ة 1489/19 مقاطعة 18 كوفة عل�وة الفحل حي كندة 
بيعا باملزايدة العلنية وتوزيع صايف ثمنة عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقة واملكتسب الدرجة 
القطعي�ة واملوصوف ادن�اة قررت هذة املحكمة االع�الن عن بيعة باملزاي�دة العلنية بصحيفتني 
محليتني يوميتني وملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذة املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينأت القانونية 
البالغة 10%من القيمة املقدرة البالغة خمس�مائة مليون دينار ارضا ومنش�أت ان لم يكونو من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري املزايدة العلنية وفق األصول مع العلم ان الدفع نقدا 

والداللية عىل املشرتي وأذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم التايل موعد لذلك 
األوصاف/مس�احة العق�ار وموقع�ة /6اولك يقع /يف حي كن�دة وان العقار مش�يد بالطابوق 
ومس�قف بالكونكريت املس�لح ويحتوي عىل مدخل واس�تقبال وصالة وه�ول ومطبخ ومخزن 
وغرفت�ني نوم وحم�ام ومرافق صحي�ة وغرفتني يف الطاب�ق العلوي وكذلك يوجد فية مش�تمل 
)كرفان(مؤل�ف من غرفة وصالة ومجموعة صحية وقد ش�يد املش�تمل يف الطابق العلوي علما 
ان الرشكاء /احمد كامل احمد ومنرية كامل احمد يرغبان بالبقاء يف العقار بصفة مس�تأجرين 
/القيم�ة املقدرة 400000000اربعمائة مليون قيمة البن�اء للعقار 1000000000 مائة مليون 

دينار قيمة االرض وقيمة البناء للعقار 500000000خمسمائة مليون دينار    
 القايض /اسعد هاشم الخفاجي
�������������������������������������������������������������������������������

وزارة العدل مديريه التسجيل العقاري  العامه  
العدد /1601             التاريخ/15/ 3/ 2015  

دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفه
 اعالن

 بناء عىل الطلب املقدم اىل هذة الدائرة بتاريخ 2014/3/9 لتسجيل تمام العقار املرقم )2833( 
محله)الرش�ادية(يف الكوفه اىل طالبه  التسجيل املجدد)ورثة حمد عباس سلمان/االعتبار الكيل 
72 س�هم نمرة كزار لزام 9س�هم وماجد حمد عباس 14 س�هم ورحمن حمد عباس 14 س�هم 
وعدنان حمد عباس 14 س�هم ورحمة حمد عباس 7 س�هم وحياة حمد عباس 7 س�هم ونجاة 
حمد عباس 7 س�هم ( لتس�جيله مجددا باس�مه بصفته املالك والحائز للمدة القانونيه ولغرض 
تثبيت امللكيه املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري يف )43( لسنه 
1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود  عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار 
تقديم مالديه من بيانات اىل هذة الدائرة خالل مدة ثالثون يوما  اعتبارا من اليوم التايل للنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل  النتهاء مددة 

هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذ الغرض
   الحقوقي /رافد ستار عبد االمري 
  مدير التس�جيل العقاري يف الكوفه
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انشيلويت: الشوط الثاين نقطة ضعف ريال مدريد
قال االيطايل كارلو انش�يلوتي املدير الفني لفريق 
ري�ال مدريد، بط�ل اوروب�ا، إن فريق�ه سيكون 
بحاج�ة للع�ب بأسل�وب ضاغ�ط عىل م�دار 90 
دقيق�ة وليس خ�ال الش�وط األول فق�ط إذا ما 
أراد أن تكون له فرصة يف الفوز عىل برش�لونة يف 

الكاسيكو االحد.
وامتدح انش�يلوتي أداء فريقه خال الشوط األول 
من املب�اراة التي فاز فيها ريال مدريد بنتيجة 2- 
صفر عىل أرضه أمام ليفانتي، إال انه قال أنه قلق 
بسبب حالة االسرتخاء الذي ظهرت عىل مجموعة 
من العبيه وتركهم املجال للمنافس للهجوم خال 

الشوط الثاني.
ووضعت ثنائية الويلزي غاريث بيل خال املباراة 
- التي ش�هدت تسجيل الاعب ألول أهدافه خال 
ع�ر مباريات - ريال يف املقدمة بنهاية الش�وط 
األول وبدا ان الفري�ق يف طريقه لتحقيق انتصارا 
كبريا، إال أن ليفانتي ضغط بش�دة عىل املريينغي 
يف الش�وط الثاني وسنحت ل�ه الفرصة للعودة يف 
اللقاء.ول�م يق�دم ري�ال األداء القوي ال�ذي يبدو 
بحاجة إليه إلسكات منتقديه عقب ثاث مباريات 
ب�دون انتصار، إال انه جاء ليؤك�د أن الفارق بينه 
وبني برش�لونة املتصدر سيظل نقطة واحدة قبل 
اللقاء الذي سيجمع بينهما عىل استاد كامب نو.

وقال انش�يلوتي خال مؤتم�ر صحفي: "الفريق 
بأكمله اظهر املزيد م�ن الرغبة والرتكيز.. جميع 

الاعبون يدركون ما يجب القيام به".
وأض�اف امل�درب االيطايل: "قمنا به�ذا خال جزء 
من املب�اراة، ونحت�اج للقيام بذلك ط�وال مباراة 

األحد أمام برشلونة".
وتابع: "أدينا بثقة يف الش�وط األول إال أن الشوط 

الثاني أقلقني بعض اليشء".
واستطرد: "كنا أكثر شعورا بالراحة...".

وب�دا أن بي�ل تحدي�دا يمل�ك م�ا يسع�ى إلثباته 
أم�ام ليفانت�ي عق�ب كونه ضم�ن مجموعة من 
الاعب�ني الذي�ن تعرض�وا لصيح�ات استهج�ان 
م�ن قب�ل جماهري ري�ال املحبطة عق�ب عروض 
الفري�ق األخرية.وق�ال انش�يلوتي إن صحوة بيل 
ربما تساع�د الفريق مع عودة العب الوسط لوكا 
مودريت�ش - ال�ذي ك�ان يلع�ب إىل ج�وار بيل يف 
توتنهام هوتسبري االنجليزي - عقب 4 أشهر من 

االبتعاد بسبب اإلصابة.
واختتم: "بدا أن بيل يملك املزيد من الحوافز وأكثر 
نهم�ا للعب، ع�ودة مودريتش ستوف�ر املزيد من 
العم�ق لبيل ليتمكن من تحقي�ق الربط مع بقية 

زمائه يف الفريق".
عىل صعي�د آخر  اك�د مدير العاق�ات املؤسسية 
بنادي ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو، تحسن أداء 
امللكي الذي انعكس بلقائ�ه أمام ليفانتي وفوزه 
عليه بنتيجة 2-صفر االح�د يف الجولة ال�27 من 

الليغا، مسلطا الضوء عىل مباراة الكاسيكو التي 
ستقام عىل ملعب )كامب نو( األحد.

ويف ترصيح�ات لقناة )كنال بل�وس(، االحد قال: 
"ري�ال مدريد بمقدوره الفوز يف كامب نو بفضل 
العبي�ه الحاليني، برش�لونة خصم ق�وي يحظى 
باعب�ني ذوي مستوى ع�ال ولكننا أيض�ا كذلك، 

دائما يحرزون أهدافا باألعوام األخرية يف املباريات 
املفتوحة وسنرى ماذا سيحدث".

وبالرغ�م من ذل�ك، ال يرى بوتراجيني�و أن حامل 
لقب البطولة سيتحدد يف لق�اء الكاسيكو قائا: 
"ل�ن يتحدد.. ال يزال هناك الكثري، ستكون مباراة 

هام�ة ليس فقط لحصد الث�اث نقاط بل أيضا 

من الناحية املعنوية، إذا فزنا سيكون حافزا كبريا 
بالنسبة لنا، آمل أن يحالفنا الحظ".

وع�ن لق�اء امللكي أم�ام ليفانت�ي، اش�ار: "قدم 
حي�ث  مثالي�ة،  بطريق�ة  اول  ش�وطا  الفري�ق 
سنح�ت له العديد من الفرص وكان مسيطرا عىل 
الكرة، مش�يدا بع�ودة كل من سريخي�و راموس 

ومودريتي�ش من إصابتهم�ا، والتي كانت بمثابة 
إضاف�ة للفريق".كم�ا أش�اد بمست�وى الويلزي 
غاريث بي�ل الذي استطاع إثب�ات أهميته للفريق 
خال املباراة، مضيف�ا: "الفريق يقدم ما نتوقعه 
منه تدريجيا".وعن الفرص الخطرية التي سنحت 
للملكي، أبرزها كرة الفرن�ي كريم بنزيمة التي 

ارتطم�ت بالقائ�م، أش�اد بامله�ارة العالي�ة التي 
يتمتع بها الفرني، مشريا إىل إنها كانت تستحق 
أن تك�ون هدفا.وبف�وزه ع�ىل ليفانت�ي، ارتفع 
رصي�د ري�ال مدري�د اىل 64 نقطة بف�ارق نقطة 
وحي�دة عن برش�لونة املتصدر قب�ل مواجهتهما 

األحد بالكاسيكو عىل ملعب كامب نو.

المستقبل العراقي/ وكاالت

عيل عباس يأمل بالشفاء رسيعًا لاللتحاق باملنتخب الوطني

اجلمعة موعد انطالق اوىل الوحدات التدريبية 
للمنتخب الوطني

كش�ف الع�ب املنتخب الوطن�ي واملحرتف يف 
الدوري االسرتايل بكرة القدم عيل عباس 
عن امله باكتمال مراحل شفائه 
من االصاب�ة التي لحقت 
مست�وى  ع�ىل  ب�ه 
الرب�اط الصليبي يف 
اح�دى مباري�ات 
الدوري من اجل 

الوصول اىل الجاهزي�ة التامة لالتحاق بصفوف 
اس�ود الرافدي�ن م�ن جديد,مش�ريا اىل انه دخل 
يف مراح�ل متقدم�ة م�ن العاج عىل ام�ل العودة 
بشكل فعيل اىل املاعب يف غضون منتصف الشهر 

املقبل.
وق�ال الدويل عيل عباس : ان"االصابة التي لحقت 
ب�ه يف الدوري االسرتايل وكانت السبب وراء غيابه 
عن بطول�ة االمم االسيوية كان�ت االكثر أملا عيل 
ط�وال مسريت�ي كونه�ا ابعدتني ع�ن امنيتي يف 
تمثيل املنتخب الوطني امام الجماهري االسرتاليا 

التي انشط يف دوري بادهم".
واوضح ان"االيام القليلة املاضية ش�هدت دخويل 
الخ�ر مراحل العاج من االصاب�ة التي لحقت بي 
ع�ىل مستوى الرب�اط الصليبي حي�ث من املؤمل 
ان احص�ل عىل الض�وة االخرض للدخول بش�كل 
فعيل للماعب منتصف نيس�ان املقبل االمر الذي 
سيجعلني احاول قدر االمكان من تكثيف الجهود 
للشفاء بشكل ارسع لالتحاق بصفوف املنتخب 
الوطني الذي تنتظره مشاركة عىل قدر كبري من 

االهمية والتي تتمثل بتصفيات املونديال".

اك�د الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب الوطني ب�أن اوىل 
ك�أس  لتصفي�ات  استع�داداً  تحضريات�ه  مراح�ل 
العال�م يف روسي�ا ستنطلق يوم الجمع�ة املقبل عىل 
اديم ملعب الش�عب الدويل بتواج�د اغلب االسماء التي 
استدعائهم مؤخرا,مش�ريا اىل ان اربعة وحدات تدريبية 
سيقيمه�ا املنتخب الوطني يف العاصمة بغداد قبل السفر 
دب�ي للدخ�ول يف معسكر تدريب�ي يستم�ر لخمسة ايام 
تختت�م بمواجه�ة منتخ�ب الكونغو ع�ىل دفعتني ضمن 
االط�ار التجريبي.وق�ال م�درب ح�راس مرم�ى املنتخب 
الوطني عماد هاش�م ل�/البغدادية نيوز/ان"املدير الفني 

للمنتخ�ب الوطني فضل ع�دم انتظار موع�د السفر اىل دبي 
والب�دء بانط�اق تحضريات اس�ود الرافدين خ�ال االسبوع 
الحايل لضمان استثم�ار الوقت قدر االمكان حيث من املؤمل 
ان تستأنف الوحدات التدريبي�ة يوم الجمعة املقبل عىل اديم 
ملع�ب الش�عب الدويل".واوضح ان"اغلب االسم�اء الاعبني 
املتواجدي�ن يف ال�دوري املح�يل باالضافة اىل بع�ض االسماء 
املغرتب�ة سيتواجدون خ�ال التجمع االول الس�ود الرافدين 
والذي سيتضمن اربعة وح�دات تدريبية عىل ان يلتحق باقي 
الاعب�ني املحرتفني يف معسكر دبي ال�ذي من املزمع انطاقه 
يف الحادي والعرين من ش�هر اذار الح�ايل يختتم بمباراتني 
تجريبيتني امام املنتخب الكونغ�ويل يومي الثامن والعرين 

والحادي والثاثني من الشهر الجاري".

ألق�ى ن�زاع مري�ر ب�ني االتح�اد 
الدنمارك�ي لك�رة الق�دم ورابط�ة 
الاعبني بظاله عىل إعان تشكيات 
املنتخب�ات الوطني�ة عق�ب انهي�ار 
احدث جولة من املفاوضات الهادفة 
للتوصل التفاق جماعي حول رواتب 

ومكافآت الاعبني أمس األحد.
وقال االتح�اد الدنمارك�ي انه وبدال 
م�ن قبول الاعب�ني باالستقطاعات 
الت�ي اقرتحه�ا االتح�اد املحيل طلب 
الاعب�ون "زي�ادة كب�رية يف األموال 

التي يحصلون عليها."
ومع انتهاء االتفاق السابق يف يناير 
كانون الثاني وعدم وجود أي اتفاق 
جديد يف امل�دى املنظور فان االتحاد 
استبع�اد  يخت�ار  ق�د  الدنمارك�ي 
الاعب�ني الدولي�ني الحالي�ني م�ن 
املقرر إعانها األسبوع  التشكيات 
املقبل وضم العبني آخرين يوافقون 

عىل البن�ود الجديدة بتخفي�ض الرواتب 
واملكافآت التي تم عرضها.

وق�ال ياك�وب هوير مدي�ر إدارة اإلعام 
باالتح�اد الدنماركي يف بيان "انه موقف 
يف غاي�ة الغراب�ة. كن�ا رصح�اء دوم�ا 
يف الحدي�ث ع�ن املش�كات االقتصادية 
لاتحاد الدنماركي قب�ل أن نقابل فجأة 
بمطالب رابطة الاعبني التي تريد املزيد 
من األموال لاعبي املنتخبات الوطنية."

وردت رابط�ة الاعبني ببي�ان قالت فيه 
أنه�ا "منزعج�ة" م�ن كيفي�ة تصوير 
االتحاد الدنماركي للنقاشات التي جرت 
مش�رية يف الوق�ت ذاتها إىل أنه�ا تستعد 

الجتماع جديد سيعقد اليوم.
وأضاف توم�اس ليندورب رئيس رابطة 
الاعب�ني ان الرابط�ة صاغ�ت "عرض�ا 
معقوال ومتوازنا يمه�د للتوصل التفاق 
جماعي" يخص رواتب ومكافآت العبي 

املنتخبات الوطنية.
وانته�ى االتف�اق الساب�ق ال�ذي يحكم 
روات�ب ومكافآت الاعب�ني يف منتخبات 

الرج�ال والسي�دات وتح�ت 21 عاما يف 
الصيف امل�ايض إال انه ت�م تمديده عدة 
م�رات حتى نهاي�ة يناير كان�ون الثاني 

املايض يف ظل تواصل النقاشات.
ويريد االتحاد الدنماركي تخفيض رواتب 
العب�ي والعبات املنتخب�ات بواقع 17 يف 
املئة وأش�ار مؤخرا لرغبته يف الدخول يف 
اتفاق�ات فردية وليس�ت جماعية وهو 
م�ا يرفض�ه الاعب�ون ويعتربون�ه أمرا 

مستحيا.
وق�ال االتحاد الدنمارك�ي انه ترك الباب 
مفتوحا عىل أمل التوصل التفاق جماعي 
جدي�د يف األي�ام القليل�ة املاضي�ة إال أن 
مطالب�ات الاعب�ني باملزيد م�ن األموال 

عرقلت املحادثات.
ويستع�د مورتن اولس�ن مدرب منتخب 
الدنمارك ملواجه�ة الواليات املتحدة وديا 
الج�اري  آذار  م�ارس   25 يف  اوروس  يف 
بينم�ا سيتوجه منتخب تح�ت 21 عاما 
بقي�ادة يي�س ث�ورب ملاق�اة الربتغ�ال 

بعدها بيوم.

أزمة رواتب الالعبني هتدد املنتخبات
الدنامركية
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سعد عطية: دعوة الالعبني للمنتخب تعتمد عىل العالقات

افص�ح العب نادي امليناء البرصي سعد عطية 
ع�ن ان دع�وة الاعب�ني للمنتخ�ب الوطن�ي 
العراقي ال تخضع بالرضورة للمقاييس الفنية 
املتعارف عليها.واكد عطية: ان بعض الاعبني 
تتم دعوتهم لصفوف منتخ�ب اسود الرافدين 
بدون االعتماد ع�ىل مستوى الاعب يف الدوري 
املح�يل وال عىل ق�وة حضوره او م�دى تأثريه 
بنتائج الفريق الذي يمثله.واشار العب الزوراء 
سابقا اىل وجود العبني ممتازين جدا مع بعض 
الفرق املحلية ويقدم�ون صورا فنية محرتمة 

اال انه�م ال يستدع�ون للتش�كيات الوطني�ة 
بسبب عدم تمتعهم بعاقات طيبة مع االتحاد 
او املدربني.وكش�ف العب العراق سابقا عن ان 
ظاهرة دعوة الاعبني للمنتخبات الوطنية من 
دون مسوغ�ات بدني�ة او وف�ق املعايري الفنية 
تتسب�ب باحباط كب�ري لدى الجي�ل الحايل من 
الاعبني بسبب ش�عورهم الداخيل ان العاقات 
تتحك�م بالبع�ض م�ن ه�ذه الدعوات.واعترب 
عطية ان غياب التخطيط والربامج عن االتحاد 
الح�ايل ارض بمسابق�ة الدوري املح�يل اىل حد 
كبري.الفتا اىل ان التأجيات والتوقفات ملباريات 
املوس�م الحايل ب�ات املرض الكبري ال�ذي يهدد 

االندية والاعبني عىل ذات القدرر من االهمية.
واستغ�رب الع�ب اربي�ل سابقا م�ن  ظاهرة 
غي�اب دوري الفئ�ات العمري�ة من�ذ مواس�م 
عدي�دة , االم�ر ال�ذي أرض بقاع�دة اللعب�ة يف 

العراق بشكل كبري.يذكر ان سعد عطية مثل 
املنتخب االوملبي العراقي يف نهائيات 

دورة االلعاب االوملبية التي جرت 
يف اثين�ا صيف العام2004 , وقد 
ح�ل الع�راق باملرك�ز ال 4  بعد 
الخسارة ام�ام ايطاليا بهدف 
واحد بقيادة امل�درب الوطني 

السابق عدنان حمد.

زلزال االصابات يرضب فريق صالح قبل مواجهة ميالن

سيفق�د ال�دويل املرصي محم�د صاح نج�م فيورنتينا 
العدي�د م�ن الزم�اء ل�ه قب�ل مواجه�ة مي�ان ضمن 
منافسات االسبوع 27 من بطولة الدوري اإليطايل لكرة 

القدم.
وحسب املصادر الصحفية اإليطالية، فسيغيب 6 العبني 
عن فيورنتينا بسبب اإلصابة، وذلك مع انضمام كل من 

ديفي�د بيتزارو وستيفان سافيت�ش إىل قائمة املصابني 
الطويلة يف الن�ادي البنفسجي.األسم�اء األخرى التي 

ستيغيب ه�ي ماريو غوميز وكيربب�ان وجيوسبي 
رويس وفيدريكو برينارديسكي، األمر الذي يضع 

االيطايل مونتيا املدير الفني للفيوال، الطامح 
بالوصول إىل املركز الثالث، يف موقف صعب، 
وإن كان اللقاء سيق�ام يف ملعبه )ارتيميو 

فرانكي( يف فلورنسا.

رمى رئيس الهيئة االدارية لنادي الطلبة عاء كاظم الكرة يف 
ملعب الاعبني بش�أن دخول املربع الذهبي للدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.
واكد كاظم: أن الاعبني وحدهم هم من يقرر دخول الفريق 
االني�ق للمربع الذهبي او الخروج من�ه من خال املستوى 

الفني املتقدم لهم يف مباريات الدوري املحيل".
واشار العب العراق سابقا اىل ان " املدرب السابق عبد الوهاب 

اب�و الهيل لم يتوف�ق مع االنيق الطابي املوس�م الحايل , وهو 
يشكره عىل ما قدمه للفريق من جهد وتعب وعمل".

وشدد محرتف الدوري القطري سابقا ان  الدوري لم يحسم 
بع�د ومعظم بطاق�ات الوص�ول للمربع الذهب�ي للدوري 
العراقي ل�م تحسم اىل االن بسب�ب املنافسة الكبرية وعدم 

وجود فارق كبري بالنقاط بني االندية املتنافسة".
وبني كاظ�م ان " البيت الطابي ال يعاني من ازمة مالية 
كبرية ب�ل ان التعامل الروتيني وتاخ�ري وصول السيولة 
النقدي�ة من قبل وزارة التعليم العايل هما من يقف وراء 

التأخر يف تسديد عقود الاعبني العراقيني واالجانب".
وطالب هداف الفريق السابق جماهري النادي بالوقوف 

خل�ف الاعبني والجهاز الفني والهيئة االدارية بغية 
اخ�راج النادي االني�ق من دائرة النتائ�ج السلبية 
وبالت�ايل النظر بتفاؤل للف�رتة القادمة.يذكر ان 
ن�ادي الطلب�ة يحت�ل الرتتي�ب ال7 يف املجموعة 
الثانية م�ن املمتاز العراق�ي وبرصيد 13 نقطة 

من 3 انتصارات و4 تعادالت و 5 هزائم.

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

عالء كاظم : املربع الذهبي 
بيد العبي الطلبة
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امليزان

اعالن احلرب عىل الضوضاء

اجللوس مرض للقلب

؟؟هل تعلم
ان عندم�ا تتحرك خط�وة واحدة تحتاج 

لتحريك 200 عضلة ىف جسمك .
- أن امل�رأة املتوسط�ة الط�ول أقرص من 

الرجل املتوسط الطول بنحو 5 بوصات.
- أن االصبع الكبري يحتوى عىل عظمتني 
ىف حني تحتوى بقية االصابع تحتوى عىل 

ثالث عظمات .
- أن القدمني يحتويان عىل 250 ألف غدة 

عرقية.
- أن الحامض باملعدة قوى بدرجة كافية 

الذابة شفرة حالقة .
- أن العقل الب�رى يستطيع االحتفاظ 
بمعلومات تعادل خمسة أمثال ماىف دائرة 

املعارف الربيطانية .

يتعرض 11% من سكان العاصمة الفرنسية 
- ملستوى مرتفع من الضوضاء الذي يتعدى 
68 /سيي�ل/ وح�دة لقي�اس التفاوت بني 
ش�دتي صوتني ىف املتوسط يوميا وهو الحد 
املطل�وب ، هذا ما كش�فت عن�ه الخريطة 
الجغرافية لألرضار السمعية التي قامت بها 
بلدي�ة باريس لعرض اليوم 16 آذار الجاري 
خطة مضادة للضوض�اء للفرتة من 2015 
حت�ى 2020.  وق�د أوضح�ت سيليا بالويل 
معاون عمدة باريس أن »التعرض املستمر 

للضوض�اء يف البيئة ي�ؤدي إىل اضطراب يف 
النوم ومشاكل يف أمراض القلب واضطراب 

يف ترصف وسلوك الفرد«.
كما أش�ارت الوكالة األوروبية للبيئة إىل أن 
األرضار السمعية تؤدي إىل الوفاة املبكرة إذ 
يصل ع�دد الوفي�ات 10 آالف حالة سنويا، 
وأض�اف املع�اون أن هن�اك خط�ة مضادة 
الضوض�اء مرتبطة بخط�ة مضادة التلوث 
بحي�ث يتم تخفيض عدد السي�ارات والحد 

من الضوضاء ليصل إىل 4 سييل.

تجاوز الخالفات مع الزمالء، هو أنسب الحلول 
لبناء مرحلة جديدة مليئة بالثقة

ص�ارح الريك بحقيقة مش�اعرك، ألنه أكثر 
األشخاص تفّهماً لواقعك الحايل

يستحسن أن تتحاىش اإلرهاق وقلّة النوم، ألن 
هذا يفقدك الرتكيز املطلوب

ال تمزج بني حياتك الشخصية واملهنية، وحاذر 
املحتال�ني والحوادث أو الرتاج�ع املعنوي وكن 
حريصاً عىل عدم االنفجار وتجّنب السفر كلياً 
أنت مدع�ّو إىل الوقوف بجانب الحبيب والعمل 
عىل إنعاش حيوية العواطف باستمرار. تجتاز 

االمتحان بنجاح.

تتمتع بموهبة ممي�زة، لكنك ال تبذل أي جهد 
لتحقق خطوة استباقية عىل اآلخرين

الرصاح�ة والصدق هما مفت�اح قلب الريك، 
فحاول ان تستفيد من ذلك قلّة النوم ستسبب 
ل�ك الجه�د والتع�ب، فح�اول ان تع�ّوض ذلك 

بالتمارين الرياضية

“القم�ر” يف الثور ه�ذا اليوم يرّط�ب األجواء، 
ويحم�ل إلي�ك بع�ض اآلم�ال ومساع�دة من 
مؤسس�ات أو أصدق�اء. صحي�ح أن امل�رء ال 
يع�رف م�ا يخبئه ل�ه الق�در، وال يك�ون عىل 

استعداد ملواجهة كل طارئ
االستقرار العاطفي رشط لنجاح أي عالقة.

مصالحة م�ع أحد الزمالء، وه�ذا يساعد عىل 
طّي صفحة املايض بينكما

كلم�ات مؤثرة م�ن الريك، تدفع�ك اىل النظر 
بجدية أكرب لألمور العالقة ال تستهرت بصحتك 
الي�وم، ألنك ق�د تدفع الثم�ن غالي�اً بعد فرتة 

قصرية

ما يحصل يف هذا اليوم مؤرش ألجواء ومناخات 
آتي�ة. إنجازات مهني�ة الفتة ودق�ة يف التنفيذ 
وص�والً إىل النج�اح، وه�ذا سيك�ون عن�وان 
املرحلة املقبلة إذا قم�ت بالخطوات الالزمة ال 
تك�ن قاسياً مع الريك فغايت�ه تبقى راحتك 

وسعادتك.

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد 
املحيطني بك، وتلقى عليك مسألة حلها يغمرك 
الحبي�ب بجاذبي�ة قص�وى ويب�ّرك بآف�اق 

عاطفية آتية غنية جداً
إنتب�ه لسالمت�ك ولصحت�ك، وتجن�ب الغضب 

وإثارة األزمات املثرية لألعصاب

تتوق�ع ربم�ا رداً ال يأتي أو تعرتض�ك معاكسة ما 
واحتج�اج او استمهال يربكك، ك�ن متيقظاً ألدّق 
التفاصيل ظروف مالئمة تساعدك يف تخّطي أزمتك 
العاطفية، وهذا سيكون درساً لك لتحديد خطواتك 
املستقبلي�ة تف�اَد القيام بأعم�ال مرهقة ساعات 

طويلة وال سيما أن الذين حولك ملساعدتك كثر

ال تذهب نحو أفك�ار وأعمال غري آمنة، فواقع 
وضعك املهني غري مريح

بانتظ�ارك وض�ع عاطف�ي م�رض، فتضبط 
انفعاالتك وتبدو واثقاً بنفسك ورصيحاً مهما 
تراكمت األعمال، تج�د بعض الوقت لالهتمام 

بصحتك

عليك العمل بجد ونشاط لتتمكن من تحقيق ما كنت 
تحل�م به منذ م�دة طويلة، وخصوص�اً أن الفرصة 
سانح�ة أكثر من أي وقت مىض بعض االضطرابات 
قد يكون عبئاً علي�ك يف العالقة بالريك. لذا، يجب 
أن تك�ون أكثر ص�رباً يف املستقبل ح�اول أن تطبق 

االمور الوسطى يف كل ما يتعقل بوضع الصحي

خيبة أمل قد تواجهك يف مجال عملك، لكّن ذلك لن 
يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب األمور بجدية 
أك�رب قضية معق�دة ت�ربز مج�دداً اىل الواجهة، 
وهذا يدفعك اىل الرتّيث يف خططك املستقبلية مع 
الري�ك ال تتوقف ع�ن ممارس�ة الرياضة التي 

تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة للصحة

بانتظ�ارك ع�رض مغ�ر يساعدك ع�ىل تحسني 
أوضاع�ك، لكّن ذل�ك قد يتطلب من�ك التخّل عن 
مكتسبات سابقة أمورك العاطفية تعرف صخباً، 
وحي�اة اجتماعي�ة متحركة وملون�ة بمناسبات 
واجتماعات تف�وق توقعاتك تراجع يف املعنويات 

نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ملك بولوني رد األتراك عن فيينا –
 2 – ممثلة مرصية – أحد الوالدين –
 3 – نصف غوته – منادى – موت –

 4 – عكسه�ا تقال لألم�ري – آلة تحدد 
الكمية –

 5 – قرع – أستفرس مني –
 6 – مملكة عربية قديمة – لقب لرافع 

األثقال –
 7 – شاعر بلجيكي – عبودية –

 8 – شقيقة مريم العذراء وقفت معها 
عىل الجلجلة –

 9 – عكسه�ا م�ن أبن�اء إسماعيل بن 
إبراهيم .

1 – أديب وش�اعر ورئي�س جمهورية 
السنغال 1960 – متشابهة –

 2 – م�ن أحياء لندن فيه قرص الربملان 
–

 3 – إحس�ان – مبتك�ر طريق�ة قراءة 
العميان –

 4 – متشابهة – أسم علم مذكر –

 5 – أصابع – نضمر –
 6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب –

 7 – بح�ر يتف�رع م�ن األطل�ي ب�ني 
أمريك�ا الوسط�ى والجنوبي�ة وج�زر 

األنتيل – ضعف –
 8 – يرع – مدينة يف األردن –

 9 – قائد عربي شهد الريموك

سـودوكـو

املكونات
دقيق - كوب

ماء - كوب
سكر - ملعقة صغرية

ماء دافئ - كوب
ملح - رّشة

زيت نباتي للقل - 5 أكواب
شرية جاهزة - كوب

خمرية - ملعقة كبرية
نصائح

- تأّك�دي أن الزي�ت ح�ام ج�داً قبل أن تش�ّكل 
الزالبي�ة وإال ل�ن تحص�ل عىل ش�كلها الجميل 

الذي يف الصورة.
طريقة العمل

1- يف وع�اء، إمزجي الخمرية م�ع السكر وربع 
كوب من املاء الدافئ.

2- أضيف�ي الدقي�ق وامللح وما تبّق�ى من املاء 
الداف�ئ مع التحريك حتى تتك�ّون عجينة لزجة 

بعض اليشء.
3- أترك�ي املزيج يرتاح يف مكان دافئ لساعتني 

من الوقت.
4- يف مق�الة عميق�ة، حّم�ي الزيت جي�داً عىل 

حرارة مرتفعة.
5- ضع�ي العجينة يف كيس الحلويات وش�ّكل 
دوائ�ر الزالبية مب�ارشة يف الزيت بحسب ذوقك، 

أتركيها لحواىل 5 دقائق أو حتى يتغرّي لونها.
6- ضع�ي أق�راص الزالبي�ة ف�وراً يف الش�رية 

لدقيقتني ثم أنقليها إىل مصفاة.
وأف�راد  لضيوف�ك  ب�اردة  الزالبي�ة  قّدم�ي   -7

عائلتك.

الزالبية

فوائد الكرزمعلومات  عامة
الكرز غني باألمالح املعدنية والفيتامينات كما يحتوي 
ع�ىل كميات كب�رية م�ن البوتاسيوم والطاق�ة. هناك 
نوعان من الكرز: الك�رز الحامض ويكون لونه أحمر، 
والكرز الحلو ولونه يميل للسواد. كما أن أزهار شجرة 
الك�رز جميل�ة ج�داً لدرج�ة أن الياباني�ون يحتفلون 

بموسم تزهري أشجار الكرز.
وعىل الرغم من صغر حجم ثمرة الكرز إال أنها تحتوي 

عىل فوائد عظيمة صحية وتجميلية، نوردها لكم:
1 . التخلص من السموم :

يعت�رب الك�رز م�ن امل�واد الغذائي�ة الت�ي تساع�د يف 
تطه�ري كامل للجس�م، خاصة بالنسب�ة الكبد و الكىل 

واالسته�الك العادي للكرز االحم�ر أو عصريه يساعد 
يف طرد السموم بش�كل جيد، مما يساعد يف أداء أفضل 

ملختلف اجهزة الجسم.
2 . عالج طبيعي لأللم :

االنثوسيان�ني املوج�ودة يف الك�رز ه�ي واح�دة م�ن 
األنزيمات التي تساعد الجسم للتخفيف من األلم بشكل 
طبيعي وعالج بعض املش�اكل الصحية كالنقرس، آالم 

العضالت والتهاب املفاصل.
3 . تحسني عملية الهضم :

استهالك الكرز األحمر يحفز العصارات الهضمية وهو 
ما يساعد الجهاز الهضمي ليعمل بطريقة مثالية .

ال يطل�ب من�ك خرباء لصح�ة قلب�ك التوقف عن 
التدخ�ني وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي 
فحس�ب، إذ يطلب�ون من�ك أيض�اً أن ال تجل�س 
طويالً.ورصدت دراسة حديث�ة قام بها باحثون 
يف جامع�ة »ويسكنس�ون ميديس�ني«، مستوى 
النش�اط البدني ل�2031 بالغ�اً، معدل أعمارهم 
50 عام�اً، تابع خاللها الباحث�ون عدد الساعات 
التي يجل�س فيها املش�اركون يومي�اً وربطوها 
بفحوص�ات القلب. وجلسوا م�ن ساعتني إىل 12 
ساعة، س�واء أمام املكاتب أو شاش�ات التلفاز، 
بحسب نتائج الدراسة التي كشفت أن كل ساعة 
جل�وس يقضيه�ا هؤالء تزيد م�ن خطر اإلصابة 
بتكل�س الريان التاجي للقلب بنسبة 14%. ولم 

يك�ن البالغ�ون الذين مارس�وا الرياضة يف خطر 
أق�ل، إذ إن التأث�ري اإليجاب�ي ملمارس�ة الرياضة 
عىل الصحة يقل مع ساع�ات الجلوس الطويلة.
ودعت الدراسة إىل تقليل ساعات الجلوس لساعة 
أو ساعت�ني، م�ا يؤثر بش�كل إيجابي عىل صحة 
القل�ب، وامل�يش لدقائق ك�ل ساع�ة، وممارسة 
تماري�ن رياضي�ة لنصف ساع�ة يومي�اً حماية 

للقلب ولرفع مستوى اللياقة.
يذك�ر أن أم�راض القل�ب أح�د أه�م مسبب�ات 
الوفي�ات يف العال�م، ومن املتوق�ع أن يقيض أكثر 
من 23 مليون نسمة نحبهم جراء أمراض القلب 
والسكت�ة الدماغي�ة بحل�ول ع�ام 2030، وف�ق 

منظمة الصحة العاملية.

الغاء »الاليك« عىل فيسبوك
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع  أعل�ن 
القي�ام  ق�راره  ع�ن  »فيسب�وك« 
بإجراءات من ش�أنها التأثري عىل أعداد 
املعجب�ني املرتبط�ة بالصفحات الفنية 
صفح�ات  وخصوص�اً  واالجتماعي�ة 
العالم�ات التجارية. وأش�ار املوقع إىل 
 ،Likes ،أنَّه »سيقوم بحذف اإلعجابات
التي قامت بها الحسابات غري النشطة 
م�ن الصفحات خ�الل الف�رتة القليلة 
املقبلة، مما سيتسّبب بتناقص ملحوظ 
يف أعداد متابع�ي عدد من الصفحات«. 
وستدخل الحسابات التي قام أصحابها 
بإلغاء تفعيلها طواعيًة والتي أنش�ئت 

لتخليد ذكرى أش�خاص راحلني، ضمن 
الحسابات املصنفة بغري النشطة والتي 
سيلغى نش�اطها السابق من صفحات 
فيسبوك.ويب�دو أنَّ هدف فيسبوك من 
ه�ذه اإلج�راءات الجدي�دة اإلبقاء عىل 
البيان�ات بأسل�وب حقيق�ي ومحدَّث، 
د أن الحساب�ات التي سيقوم  ولكنه أكَّ
أصحابه�ا بإع�ادة تفعيله�ا مستقبالً 
ستض�اف تلقائي�اً إىل الصفح�ات من 
»اإلج�راءات  أن  املوق�ع  �د  جديد.ويؤكِّ
ستعود بالنفع عىل صفحات العالمات 
التجارية حيث ستضم�ن لهم التفاعل 
مع جمهور حقيقي نشط«. وقد تلقى 

مدي�رو الصفح�ات رسائ�ل تحذيري�ة 
تفيد ببدء تأثري اإلجراءات الجديدة من 
تاريخ 12 آذار القادم. يشار إىل أنَّ هذه 
الخطوة الت�ي يعتمدها موقع فيسبوك 
ليس�ت األوىل م�ن نوعها بل ب�دأت منذ 
أج�رى  املوق�ع  إنَّ  إذ   ،2012 الع�ام 
سابقاً إجراءات ضد اإلعجابات املزيفة 
والقادم�ة م�ن حسابات غري نش�طة. 
ويب�دو أن ه�ذا الق�رار ال يقت�رص عىل 
فيسبوك فقط بل قام املوقع بإجراءات 
»انستاغ�رام«  ش�بكة  ع�ىل  مماثل�ة 
مم�ا تسب�ب بفق�دان آالف املتابع�ني 

لحساباتهم.

أطلق�ت رشكة غوغ�ل موقع�اً جدي�داً عىل 
اإلنرتنت يركز عىل بيع منتجاتها من األجهزة 

الذكية والحواسيب الشخصية.
العمالق�ة ع�ن »غوغ�ل  وأعلن�ت الرك�ة 
ست�ورGoogle Store«، وه�و موق�ع ع�ىل 
رشاء  الن�اس  يستطي�ع  حي�ث  اإلنرتن�ت، 
املنتج�ات اإللكرتونية، بما يف ذل�ك الهواتف 
الذكي�ة والحواسي�ب اللوحي�ة م�ن سلسلة 
»نيكس�وس«، والحواسي�ب املحمول�ة م�ن 
سلسل�ة »كروم بوك«، وجه�از بث املحتوى 

»كروم كاست«، وأكثر من ذلك.
وسيض�م املتج�ر أيض�ا بيع أجه�زة أخرى، 
مثل »نستNest« وهو جهاز لقياس درجة 

الح�رارة متص�ل باإلنرتن�ت، كان�ت غوغ�ل 
ق�د استح�وذت ع�ىل الرك�ة املط�ورة له 
الع�ام املايض.وتأتي ه�ذه الخطوة يف سبيل 
فصل جهود بي�ع املنتج�ات الذكية من عىل 
متج�ر »غوغل ب�الي«، الذي يرك�ز عىل بيع 
الربمجي�ات، بما يف ذلك تطبيق�ات األجهزة 
الذكية، فضال عن املحتوى املرئي والصوتي.

وقال�ت غوغل إنه�ا ستوفر الش�حن مجاناً 
للمنتج�ات الت�ي ُتش�رتى م�ن ع�ىل املتجر 

الجديد، وذلك ملدة زمنية محدودة.
كم�ا سُتنق�ل كاف�ة معلوم�ات املستهلكني 
الذين اش�رتوا حديث�ا منتجات م�ن »غوغل 

بالي« إىل »غوغل ستور«.

غوغل تطلق موقعها االلكرتوين
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فؤاد حسونكـاريكـاتـير

من تغاريدي !!
ات إمض���اء

نجم عبد الكريم

رس باعرتاف داعيش !
ء ح���رة   را   آ

لفت انتباهي مقط�ع فيديو عىل اليوتيوب؛ ألحد عنارص 
تنظيم داعش ىف ليبيا قبيل استعداده لتنفيذ عملية انتحارية 
يف مدين�ة بنغازي، يجلس يف س�يارة وتحيط ب�ه املتفجرات 
والصواري�خ. ردد ذل�ك اإلرهاب�ي كالم�اً وأكاذي�ب يف غاية 
الخط�ورة، باإلضاف�ة ملبايعت�ه الداعيش أبا بك�ر البغدادي، 
وأن عمليته تلك استش�هادية، و«الح�ور العني« يف انتظاره 

بالجنة!!
أكاذي�ب واف�راءات ردده�ا ذل�ك اإلرهاب�ي االنتح�اري 
كالببغ�اء دون أن يعيها، يقف وراءه�ا مجموعة تكفرييني 
غس�لوا به�ا دماغ�ه؛ إلقناعه بقب�ول العملي�ة اإلنتحارية، 
وأوله�ا ما ادعاه بوصف النبي صىل الله عليه وس�لم بلفظ 
»القّتال«. و«القّتال« عىل وزن »فّعال«، وهي صيغة مبالغة 
تدل ع�ىل كثرة القت�ل، وكأن الرس�ول عليه أفض�ل الصالة 
والس�الم لم ُيبعث رحمة للعاملني، وإنما أرسل للقتل والتلّذذ 

بإراقة الدماء!
اقتن�ع ذلك الش�اب االنتحاري بأنه س�يحيا يف الفردوس 
األعىل.. وردد قوله تعاىل: »َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ يِف َسِبيِل 
اللّ�ِه أَْموَاًتا َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّه�ْم ُيْرَزُقوَن«. ونيس أنه )وْعٌد( 
مل�ن يقتل يف س�بيل الل�ه، وليس ملن يفجر نفس�ه يف إخوانه 
املس�لمني. نيس هو ومشايخ السوء قوله تعاىل: »َوَمْن َيْقُتْل 
�ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها وََغِضَب اللَُّه َعلَْيِه  ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
َولََعَنُه َوأََع�دَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما«. وعّم�ن بّشه بالحور العني 
فهو وهم وخ�داع، حيث إن هذا )الوعد اإللهي( يقترص عىل 
»املتق�ني« دون غريهم، وليس ملخالفي أوامر الله؛ باالنتحار 

وذبح األبرياء وقتل املسلمني وتشويه صورة الدين.
أم�ا ع�ن رّس العملي�ات اإلرهابي�ة والتي تس�تهدف قتل 
األبري�اء الذي�ن ال ذن�ب له�م، فأفص�ح بكل بس�اطة بأنها 
للقض�اء عىل املرتدين!! وكأنه تصور هو ومش�ايخه أن لهم 
الح�ق يف محاس�بة الب�ش، وتوزيعه�م عىل الجن�ة والنار.. 

وتصنيف الناس ملسلمني وكفار ومرتدين!
إن مقط�ع الفيدي�و ه�ذا يكش�ف لنا ع�ن تل�ك العقلية 
الداعش�ية وفكرهم املنحرف، وكيفية اس�تقطاب الش�باب 
املنخ�دع بأكذوب�ة )الجهاد( وقت�ل املرتدين. لذل�ك يجب أن 
تنتبه األجه�زة املعنية يف مرص وال�دول العربية إىل أن هناك 
ش�باباً يمثلون نواة حقيقية ل�)دعش( يعيش�ون بيننا وال 
نعرفهم! كالغندور ويكن وغريهما يقبعون خلف الشاشات.. 

ين�شون فكره�م بضغط�ة زر.
لذل�ك يج�ب التعامل م�ع هذا االنتش�ار بحرفي�ة وذكاء 

كبريين عىل من اعتنقوا الفكر التكفريي.

أحمد مصطفى سالمة

• ألن الجاه�ل متصال�ح م�ع جهله ، فإن�ه كثرياً ما 
يتف�وق يف معارك�ه .. وال غراب�ة باع�راف االم�ام عيل 

عندما قال : ما حاججني جاهل قط ، إال وغلبني !!..
• كم تمنيت من عرب العرص الراهن ، لو أنهم تخلقوا 
بذكرياتهم التاريخية القائمة ع�ىل الكراهية !!.. بُخلق 
األطفال !!.. األطفال ال يعرفون املايض ، ألنهم يعيشون 

لحارضهم !!..ما أجمل األطفال !!..
• تغي�ري املقاييس يف بالدنا مث�ري للغرابة يف املفاهيم 
املتع�ارف عليه�ا !!.. فحقوق االنس�ان ، تعن�ي طاعة 
الحاك�����م ، والخ�روج عليه يعن�ي ) مخالفة ألوامر 

الله( !!..
• أس�تطيع أن أفع�ل ش�يئاً أنت ال تس�تطيع فعله ، 
وتس�تطيع أنت فعل يشء ال أس�تطيع أنا فعل�ه .. معاً 

نستطيع أن نفعل أشياء عظيمة !!..
• التنك�ر للعقائ�د بس�بب م�ن جعلوا من أنفس�هم 
أوصياء عىل السماء ، مثل التنكر للشمس بسبب بعض 
الس�حب الس�وداء التي غط�ت عىل حيز صغ�ري منها ، 

لبعض الوقت !!..
• املحبة هي اليشء الوحيد الذي يتعارض مع قانون 
الرياضيات ، فكلما تقاس�متها م�ع اآلخرين تضاعفت 

لديك !!..ليت الطائفيني يدركون ذلك !!..
• حينما تكون هناك قصور فخمة ، وضخمة ، يجب 
عىل ساكنيها الخجل من أنفسهم عندما يشاهدون من 

بنوها لهم يسكنون خرائب !!..
• كث�رياً ما تمني�ت : أن يكون الكالم بثم�ن ، يدفعه 
املتكلم�ون !!.. لو حدث ذلك الختفت من بورصة الكالم 

بضاعة الثرثرة يف العالم !!..
• ل�و تمعنت بالحروب الدموية التي حدثت بعد وفاة 
) الذي جاء رحمة للعاملني ( ألدركت كم هي مسؤوليتك 

كبرية لجعل هذا الدين ) رحمة للعاملني ( .. بالحب !!..
• لك�ي نمارس التفك�ري ، علينا أن ندرك : أن التفكري 
لي�س التعارض والتطابق ، وإنم�ا ُيَتخذ منهما منطلقاً 

لرؤيا جديدة !!..
• إذا كان�ت ثقافة االنس�ان واس�عة لكنه ال يس�هم 
بتطوير مجتمعه ، فالذي يقوم بتنظيف الش�وارع خري 

منه !!..
• منذ فجر الرصاع يف االنسانية : واملسميات املختلفة 
لهذه الرصاعات تأخذ أشكاالً عجيبة ؟!.. حق .. وباطل 

.. الخ .. مع أنه رصاع ) الجوع ( و) التخمة ( !!!..


