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أغذية فاسدة تصنع في الموصل وتصدر إلى المحافظات عبر االقليم

      المستقبل العراقي / خاص

حذرت مصادر في لجنة الصحة والبيئة النيابية, امس االحد, من 
الخط�ر الكبير ال�ذي يهدد األمن الغذائي في العراق, وفيما كش�فت 
عن اع�ادة تعبئ�ة الم�واد الغذائية واألطعم�ة في مدين�ة الموصل 
مؤخرا, اش�ارت الى ان هذه العملية يق�ف وراءها لوبي لديه اذرع 

تمتد خارج البالد.
وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان »المعرك�ة التي 
يواجهها العراق ليس�ت ارهابية عسكرية فحسب، بل هي على اكثر 
من جان�ب«، الفتة إلى أن »هناك مؤش�رات وأدلة تبي�ن ان الجانب 
الصح�ي واألمن الغذائي في الع�راق يتعرضان الى هزة كبيرة والى 
هجمة شرس�ة«, داعية الحكوم�ة الى االلتفات اليه�ا وتفعيل دور 

االمن أالقتصادي.
وبحس�ب المص�ادر النيابية, ف�أن »المؤش�رات تبي�ن ان هناك 
جوانب فس�اد كبيرة تنخر تلك المنظومة, حي�ث يتولد عنها عالقة 
هجين�ة بين طرفي المعادل�ة والمس�تفيد االول واألخير هو العدو 

الذي ال يدخر جهدا دون ان يبذله لالضرار بالعراق«.
وبين�ت المص�ادر, ان »معام�ل ف�ي الموص�ل تخضع لس�يطرة 
عصابات )داعش( تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية والمعلبات 
ف�ي االونة االخي�رة وتصدرها ال�ى االقليم ومنه يت�م توريدها الى 
بغ�داد مرة اخ�رى لكي يقع ضحيتها المواطن المس�كين الذي بات 

الضحية من جراء هذه الممارسات«.
وأوضح�ت المص�ادر ان »لوبي كبير ينتفع من هذا الفس�اد عبر 
تجارة الغذاء والدواء الى درجة ان لديه اذرع تمتد الى خارج العراق 

اضافة الى تلك التي تهيمن على الداخل العراقي«.
وسبق لمصادر دبلوماسية, ان حذرت من هجمة ارهابية يتعرض 
له�ا الس�وق العراقي, عبر اغراقه بالس�لع واألغذية »المس�رطنة« 

والتي يتم توريدها من السعودية ودول خليجية اخرة.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظ�ة نين�وى،)405 ك�م ش�مال العاصمة بغ�داد(، في 
)العاش�ر من حزيران 2014(، وامتد نشاطه بعدها، إلى محافظات 

صالح الدين وكركوك وديالى وغيرها من المناطق.

األمـن الـغـذائـي فـي خـطـر

عالمة النصر في كل شبر من ارض الوطن

ص3احلشـد يـوقـع املجـرم الـدوري ورغـد ابنـة الـطـاغـيـة فـي الفـخ

»الـعـبـثـيـة« ُتـسـيطـر عـلـى إدارة األزمـة الـمـالـيـة
االقتصاد على حافة االنهيار

     المستقبل العراقي / خاص

وصف�ت مص�ادر نيابية, أمس 
واإلج�راءات  الخط�وات  األح�د, 
االقتصادية التي اتخذتها الحكومة 
مؤخ�راً, لمواجهة األزم�ة المالية 
والعجز الكبير ف�ي موازنة 2015 
ستس�هم  كونه�ا  ب�«العبثي�ة«, 

في زي�ادة حج�م التضخم.وقالت 
المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, 
لف�رض  الحكوم�ة  »توج�ه  ان 
الضرائب والرسوم ونظم التعرفة 
الكمركية دون وضع خطط ضمان 
اجتماع�ي وصحي, ام�ر يعد غاية 
في العبثية, وفي�ه انتهاك لحقوق 
الشعب واستهالك للموارد المالية 

والق�وة الش�رائية للجمه�ور مما 
س�يدفع باتج�اه ارتف�اع وتنامي 
نس�ب التضخم في البلد«. ويعاني 
الع�راق م�ن ازم�ة مالي�ة خانقة 
نتيجة انخفاض اسعار النفط الى 
50 دوالر, بينم�ا يحتاج الى اموال 
كبيرة لتمويل العمليات العسكرية 
ضد تنظيم »داعش« في محافظات 

الدين.  نين�وى واالنب�ار وص�الح 
ولفتت المصادر الى ان »سياسات 
واإلبقاء  االس�تهالكية  ال�وزارات 
عل�ى الك�م الوظيفي غي�ر المنتج 
والمبالغ�ة ف�ي روات�ب الطواق�م 
الخاص�ة  والحماي�ات  الرئاس�ية 
والرئاس�ات  الن�واب  وامتي�ازات 
الث�الث اضاف�ة ال�ى ع�دم تقييم 

السياس�ات االقتصادية الس�ابقة 
وج�دوى المش�اريع التي انش�أت 
واس�تهلك فيها م�ال كبي�ر, كلها 
عوام�ل ستس�هم بش�كل او بأخر 
ف�ي تدمي�ر االقتص�اد واإلض�رار 
البني�ة  وتخري�ب  بالجمه�ور 
االقتصادي�ة الت�ي تعتم�د بنس�ب 

مئوية متكاملة على النفط«.

وأعلنت الحكومة عن مجموعة 
لمواجه�ة  اقتصادي�ة  اج�راءات 
االزم�ة المالية في خطوة لتعظيم 
موارد الدولة, عبر زيادة الضرائب 
الكمركي�ة  التعرف�ة  وتطبي�ق 
روات�ب  م�ن  نس�بة  واس�تقطاع 
الموظفين فيما يعرف ب�«االدخار 
االجباري« وغيرها من الخطوات.

يذك�ر أن تن����ظي�م )داعش( 
قد ف�رض س�يطرته عل�ى مدينة 
محافظ�ة  مرك�ز  الموص�ل، 
نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغداد(، في )العاش�ر من حزيران 
2014(، وامتد نشاطه بعدها، إلى 
محافظات ص�الح الدين وكركوك 

وديالى وغيرها من المناطق.

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكدت الصين للعراق دعمه عسكريا وأمنيا وسياسيا وحرصها 
على تطوير عالقاتها مع�ه في المجاالت االقتصادية، فيما دعاها 
مس�ؤولون عراقي�ون الى ض�رورة تقدي�م التعاون ف�ي المجال 
العسكري والمعلوماتي في اطار الحرب على تنظيم »داعش« على 
بقية المجاالت، والمس�اهمة بدور فاعل في إعادة إعمار المناطق 

المحررة من سيطرة التنظيم.
وعبر مستش�ار الدولة في الصين الشعبية يانغ جيتشي خالل 
اجتماع�ه في بغداد مع الرئيس فؤاد معصوم عن اس�تعداد بالده 
لتطوير العالقات بين البلدين، وتقديمها الدعم للعراق الذي وصفه 
بأحد أكبر الش�ركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق األوسط 
في المجاالت العس�كرية واألمنية والسياسية وتقديم المزيد من 

المساعدات الى النازحين العراقيين في المجاالت االنسانية.
واش�ار جيتشي الذي بدأ زيارة رسمية الى بغداد إلى أن العراق 
هو االن احد أكبر الش�ركاء التجاريين للصين في منطقة الش�رق 
األوسط.وأشاد بدور معصوم في التقريب بين الفرقاء السياسيين 

إلنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة.

                                                                             التفاصيل ص3
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»سنة« احلكومة و »حرس« الغربية!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

لم�اذا ال ن�رى حماس�ة م�ن 
اهل س�نة الحكومة الحالية ازاء 
تش�كيالت »الح�رس الوطن�ي« 
الذي بدا يتشكل االن قبل اقراره 
من قبل مجل�س النواب العراقي 
مثل او اقل من حماس�ة الشيعة 
»الحش�د  ظاه�رة  دع�م  ازاء 

الشعبي« العراقي؟!.
»الح�رس  ق�رار  الن  ه�ل 
الوطن�ي« قرار حكوم�ي وقرار 
تاسيس »الحش�د الشعبي« قرار 

مرجعي؟!.
الديني�ة  المرجعي�ات  اي�ن 
الس�نية الت�ي كان�ت تقات�ل في 
المنص�ات قبل س�نتين من االن 
م�ن اج�ل تطهي�ر الغربي�ة من 
القاع�دة وداع�ش والدع�وة الى 
المجتمعي�ة  المطال�ب  تنفي�ذ 
باطالق سراح المعتقلين واطالق 
الحريات السياس�ية. أين الشيخ 
عبد المل�ك الس�عدي الغائب عن 
فت�وى »الح�رس الوطن�ي« في 
حي�ن حق�ق االمام السيس�تاني 
اكب�ر تظاه�رة ثوري�ة وتعبوية 
ف�ي تاري�خ الع�راق االجتماعي 
ظاه�رة  بتش�كيل  والسياس�ي 

الحشد الشعبي؟!.
ان غياب الحماسة السياسية 
الحقيقية وعدم وجود مرجعية 
روحية تستهدف تشكيل الحرس 
الوطن�ي ف�ي مواجه�ة داع�ش 
ف�ي قناعت�ي تكم�ن ف�ي خوف 
المرجعيات الروحية من االقليم 
داع�ش  يخش�ى  ال�ذي  الس�ني 
باعم�ال  تق�وم  ان  وامكاني�ة 

مس�لحة عل�ى اراضيه�ا واالهم 
ان الوسط السياسي السني غير 
متفاع�ل بالدرج�ة الت�ي يمك�ن 
القول ان »الجماع�ة« مقتنعون 
بقت�ال داع�ش النه�اء وجودها 
في العراق اذا لم يكونوا يعملون 
على اطالة ام�د الحرب ولو على 
حساب الجمهور السني ونزوحه 

وهجرت�ه وعذابات�ه المجتمعية 
به�دف  المس�تمرة  واالنس�انية 
العبادي  الضغط عل�ى حكوم�ة 
لني�ل امتي�ازات اغلبها سياس�ي 
ال عالق�ة ل�ه بالجمه�ور واهلنا 

السنة الذين يعانون من داعش.
اعتقد ان مس�تقبل الجمهور 
السني في المناطق الغربية ليس 

مع الطبق�ة السياس�ية الحالية 
الت�ي تش�تغل م�ن اج�ل اهداف 
حزبي�ة وش�خصية ضيق�ة واال 
لوكان�وا على عالق�ة بالجمهور 
المم�ض  االل�م  ويستش�عرون 
الهلن�ا ف�ي الغربي�ة ل�كان اداء 
الن�واب الس�نة افض�ل م�ن هذا 
الذي يقدمونه يوميا في مجلس 

وكانه�م  والحكوم�ة  الن�واب 
»اوالد« ونهج ف�ي التعاطي مع 
المس�الة السياس�ية والداعشية 
ال ينس�جم وال ينطب�ق وال يصل 
النياب�ي  الفع�ل  مس�توى  ال�ى 
لن�واب  المفت�رض  القي�ادي  او 
انتخبه�م جمه�ور الغربي�ة قبل 

احتالل نصفها من قبل داعش.

ليس م�ن المنطق�ي ان تفرز 
االنتخاب�ات المحلي�ة او النيابية 
القادمة في الوسط السني نفس 
الوج�وه الت�ي ت�م انتخابها في 
ه�ؤالء  الن  الس�ابقة  المرحل�ة 
الموجودين حالي�ا في المجلس 
غير قادري�ن عل�ى التماهي مع 
المطالب السياس�ية والتاثير في 
المعادل�ة السياس�ية العامة بما 
ينعك�س تماهي�ا ف�ي المطالب 
وف�ي ادراك الحق�وق والذه�اب 
ال�ى الحكوم�ة ممثلين لش�عب 
وليسوا ممثلين الحزاب سياسية 
تتصارع فيما بينها الس�تحصال 
حصص حزبية وليس�ت حقوق 
الس�لطة  س�نة  ان  مجتمعي�ة. 
الحالية مثل بعض شيعة السلطة 
الراهنة غير قادري�ن على اقناع 
الجمهور، انهم فعال رجال لقائمة 
طويل�ة م�ن الحق�وق الش�يعية 
غائبة او مغيبة بس�بب المصالح 
الرؤى السياس�ية بين  وتناقض 
اح�زاب وكتل التحال�ف الوطني 
ينطب�ق  ال�ذي  المث�ال  ونف�س 
على س�نة الس�لطة ينطبق على 
ش�يعتها اذا لم يحسنوا التصرف 
مع جمهورهم الن الش�عوب قد 
تصبر كما يقول االمام الش�هيد 
الس�يد محمد باقر الصدر لكنها 
لن تستلم سواء لدكتاتور طاغية 
مثل صدام حس�ين او لمجموعة 
من االحزاب الش�يعية والس�نية 
رفعت راية اس�قاط الدكتاتورية 
الع�راق واهملت  لكنها حكم�ت 
الن�اس والتفت�ت بقوة  حق�وق 
لحق����وقه�ا وحق�وق ابنائها 

البررة!.

مستقبل الجمهور السني
 في المناطق الغربية ليس 
مع الطبقة السياسية الحالية

الفيليون: عدد متطوعينا لقتال »داعش« جتاوز الـ »5« آالف 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الجبه�ة الوطنية العلي�ا للُكرد الفيليين، أم�س األحد، أن 
عدد المتطوعين ف�ي لواء الُكرد الفيليي�ن لمقاتلة تنظيم »داعش« 
اإلرهاب�ي تج�اوز الخمس�ة آالف متط�وع، موضح�ة أن المحن�ة 
عكست الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع شرائح 
ومكونات الشعب العراقي، فيما طالبت الرئاسات الثالث والسلطة 
القضائية والقوى السياسية بالرد على »الشائعات المشبوهة« التي 
تش�كك بوالء المكون الفيلي للعراق.  وقالت الجبهة في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »عدد المتطوعي�ن في لواء 
الك�ورد الفيليي�ن وصل إلى أكثر من خمس�ة آالف متطوع ويجري 
توزيعه�م تباعاً عل�ى جبهات القتال وقواطع العمليات العس�كرية 
لقت�ال الدواعش وتحرير المناطق من دنس هذا االحتالل البغيض«، 
موضح�ة أن »هذه المحنة عكس�ت الش�عور العالي بالمس�ؤولية 

الوطنية من قبل جميع شرائح ومكونات الشعب العراقي«.
وأضاف�ت، »نتش�رف بأننا تحت رايات وألوية الحش�د الش�عبي 
وأبنائه�ا الغيارى الميامي�ن، وهذا يقتضي الرد بحس�م وقوة على 
جميع الش�ائعات المش�بوهة التي يروجها اإلع�الم المؤيد لداعش 
والقوى الُمتحالفة معه، ومنها االس�تهداف الذي يتعرض له اللواء 

الُمشكل من قبلنا كمدخل للتشكيك بوالء المكون الفيلي إلى العراق 
وانتمائه الوطني«. وأشارت الى أن »إتباع هذا األسلوب الذي يعكس 
ع�ن أحقاد دفينة وموروث�ة عن نظام القم�ع واإلرهاب الصدامي 
الكاف�ر ووص�ل إلى درج�ة طرح بع�ض الجهات بنف�س عنصري 
بغيض إلى حذف عبارة الكورد الفيليين من اس�م اللواء بحجة إنها 
تخلق حالة من التحس�س والتمايز«، موضحة إن »البعض يعتبرها 
م�ن باب المنافس�ة وتتع�ارض مع أجندت�ه السياس�ية والحزبية 
ف�ي محاولة يائس�ة لطم�س نضال المك�ون الفيلي طيل�ة الحقب 
الدكتاتوري�ة«. وتابع�ت، إن »المكون�ات التركمانية والمس�يحية 
واإليزيدي�ة والش�بكية ش�كلت قواته�ا الُمتطوع�ة ضمن الحش�د 
الش�عبي البطلة ولم يتعرض على مسمياتها«، مشددة بالقول »لن 
ول�ن نس�مح ُمطلقاً بأي انتقاص أو إهان�ة أو ازدراء ومن أي جهة 
كان�ت بحق مكونن�ا الفيلي المظلوم«. وطالبت الجبهة الرئاس�ات 
الث�الث والس�لطة القضائية وجمي�ع القوى السياس�ية والحزبية 
والبرلماني�ة ب�«ال�رد الحاس�م ووض�ع ح�د نهائي له�ذه األفعال 
والتصرفات والفت�ن واألحقاد ومعاقبة مروجيها بقوة الدس�تور 
والقان�ون والقض�اء«. وكانت جمعي�ة الكرد الفيليي�ن أعلنت، في 
حزيران الماضي عن تش�كيل فوج مس�لح م�ن المتطوعين الكرد 

الفيليين لدعم القوات األمنية في حربها ضد اإلرهاب.

      بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزي�ر  بح�ث   
ام�س  الغب�ان٬  س�الم  محم�د 
األح�د٬ ونائ�ب رئي�س دي�وان 
الوقف الش�يعي الش�يخ سامي 
المس�عودي الوضع األمني في 
قضاء س�امراء جنوب تكريت. 
وق�ال مصدر مطل�ع في حديث 
ل� الس�ومرية ني�وز٬ إن »وزير 
الداخلي�ة محم�د س�الم الغبان 
رئي�س  نائ�ب  الي�وم٬  التق�ى٬ 
ديوان الوقف الش�يعي س�امي 
المس�عودي في مقر الوزارة«. 

»الجانبين  أن  المصدر٬  وأضاف 
بحثا تط�ورات الوض�ع األمني 
ف�ي قض�اء س�امراء«. يش�ار 
ال�ى أن قض�اء س�امراء جنوب 
امنياً  تكريت يش�هد اس�تقراراً 

مقارنة ببقية مناطق محافظة 
صالح الدين التي تشهد عمليات 
عس�كرية ضد تنظيم »داعش«٬ 
وقد دفع ذلك الكثير من العوائل 

للجوء للقضاء.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد محاف�ظ البص�رة ماج�د النصراوي 
عل�ى ضرورة ان يك�ون يوم الخمي�س المقبل 
هو الموعد النهائي لمباش�رة الشركة الوطنية 
للتنظي�ف مهامها ف�ي المحافظة وف�ق العقد 

المبرم سابقاً.
ج�اء ذلك خ�الل اجتماع عقده م�ع الكادر 
المتقدم للشركة بحضور مديرية بلدية البصرة 
بمبنى دي�وان المحافظة .وق�ال النصراوي ان 

الحكوم�ة المحلي�ة وف�رق المراقب�ة الخاصة 
بها س�تراقب اداء الش�ركة اعتباراً من التاريخ 
المذكور، ولن تتس�اهل بأي اخالل ببنود العقد 
الذي ابرم مع الشركة والذي يقضي بأن تكون 
البص�رة اجمل وانظف .يذك�ر ان يوم الخميس 
المقب�ل المص�ادف 2015/3/26 ه�و الموعد 
النهائي القانوني لمباش�رة الش�ركة الوطنية 
للتنظي�ف مهامه�ا لتنظي�ف مرك�ز محافظة 
البص�رة وف�ق العق�د ال�ذي ابرمت�ه الحكومة 

المحلية في وقت سابق .

الغبان واملسعودي يبحثان الوضع األمني يف سامراء 

النرصاوي يمهل الرشكة الوطنية
 حتى اخلميس لتنظيف البرصة

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهوري�ة العراقي فؤاد 
معص�وم، أمس االحد، ان القوات العراقية 
والبيش�مركة والحشد الش�عبي ومقاتلي 
العش�ائر يحاصرون ارهابي�ي داعش في 

المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وقال معصوم في بيان خالل لقائه في 
قصر السالم ببغداد اليوم مستشار الدولة 
في جمهورية الصين الشعبية السيد يانغ 
جيتش�ي والوفد المرافق ل�ه، ان »الميزان 

الش�عب  لصال�ح  اآلن  يمي�ل  العس�كري 
العراقي ولم يعد لصالح ارهاب داعش«.

واوضح ان »القوات العراقية المكونة 
من القوات المس�لحة والحش�د الش�عبي 
والبيش�مركة ومقاتل�ي العش�ائر تمكنت 
من تحقيق انتص�ارات ومحاصرة عناصر 
االره�اب الداعش�ي ف�ي معظ�م قواط�ع 

العمليات«.
وأضاف رئيس الجمهورية، ان »ارهاب 
داع�ش ل�م ي�أت للع�راق بدع�م مكونات 
عراقي�ة مح�ددة، وان من يح�ارب داعش 

اآلن هو الشعب العراقي بكل مكوناته بما 
فيهم السنة«.

وعّب�ر معص�وم ع�ن أمله ف�ي تعزيز 
التع�اون بي�ن الصين والع�راق في جميع 
الصي�ن  بحض�ارة  مش�يداً  المج�االت، 

ونهضتها المعاصرة.
وأكد على ضرورة أن يتقدم التعاون في 
المجال العس�كري والمعلوماتي في اطار 
الحرب على داعش واالرهاب، مشدداً على 
دعم الصين في انه�اض الزراعة العراقية 

والمجاالت األخرى.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در محلي ف�ي محافظة 
نينوى، أم�س االحد، ان تنظيم »داعش« 
فجر منارة س�نجار االثرية مع عدد من 

المنازل المحيطة بها في القضاء.

وقال المصدر ان »تنظيم داعش اقدم 
على تفجير منارة قضاء سنجار االثرية 
م�ع عدد من المنازل المحيطة بها، بعدد 

من العبوات الناسفة«.
واض�اف المص�در ال�ذي طل�ب عدم 
الكش�ف عن اس�مه، ان »التفج��ير ادى 

الى انهيار الم�����نارة بشكل كامل«.
يذك�ر ان منارة س�نجار ه�ي واحدة 
م�ن معال�م قض�اء س�نجار ومحافظة 
نينوى االثرية والديني����ة، حيث كانت 
تس�تخدم من قبل االيزيديين لالبالغ عن 

االمور الدينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبدى عضو هيأة رئيس مجلس النواب 
الش�يخ د. همام حمودي تقديره للتالحم 
والثب�ات بي�ن مختل�ف مكونات الش�عب 
العراق�ي ف�ي جبه�ات القتال ض�د تنظيم 
داعش اإلرهاب�ي، مؤكداً على أن »التالحم 
بين أبناء الحشد الش�عبي والمقاتلين من 
أبناء الس�نة بمناطق المواجهة سيرس�م 
ط�رق التفاه�م واالس�تقرار ف�ي العراق 

وليس محافل الصراع السياسي«.
وقال حمودي في جولة ميدانية ألبناء 
الحش�د الش�عبي والقوات األمني�ة وأبناء 
العش�ائر المرابطين في س�احات الجهاد 
ضد تنظيم داعش اإلرهابي »أنصح االخوة 

األعزاء المنش�غلين بالعمل السياس�ي أن 
يتفق�دوا اإلخوة المقاتلي�ن في مواقعهم 
ليج�دوا نفس�ية وروحي�ة جدي�دة، كم�ا 
يجدوا روح الش�باب الموج�ودة عند كبار 

السن في الدفاع عن العراق«.
وأض�اف عضو هي�أة رئاس�ة مجلس 
الن�واب أن »تل�ك الجبه�ات توض�ح عمق 
موق�ف أبناء الش�عب العراقي ف�ي الدفاع 
ع�ن الس�يادة والبالد والمواق�ف األخوية 
بين السنة والشيعة في الخطوط األمامية 
واس�تعدادهم لحماي�ة البل�د، واس�تفدنا 
من جولتن�ا بين أبنائن�ا المجاهدين كثيراً 
وانتقلن�ا من الغرف المغلقة والنقاش�ات 
الجزئي�ة إلى افق واس�ع ورح�ب فيه قيم 
وش�جاعة وفي�ه عطاء وتضحية وس�عة 

بعضنا لآلخر«.
وأك�د حم�ودي أن طريقن�ا للنصر في 
تكريت وباق�ي مدن صالح الدين قريب ما 
دام�ت روح العزيم�ة والثب�ات في نفوس 
المقاتلين من الش�باب وكبار السن، مبيناً 
أن »المجاهدي�ن س�ينتقلون إل�ى األنب�ار 
والموصل عن قريب بع�د تخليص تكريت 

من عصابات داعش اإلرهابية«.
الحقيق�ي  التع�اون  أن  إل�ى  وأش�ار 
والحضور ف�ي الجبهات وامت�زاج الدماء 
واآلالم واآلمال هو الذي س�يحقق للعراق 
االس�تقرار والتعاي�ش، وهو م�ا وجدناه 
لدى المقاتلين من الش�يعة والس�نة الذين 
يضح�ون ويدافع�ون ع�ن العراق لرس�م 

المستقبل واالستقرار في البالد.

معصوم: امليزان العسكري يميل لصالح العراق

محودي من تكريت: املجاهدون سينتقلون إىل األنبار واملوصل

»داعش« يفجر منارة سنجار االثرية 

      بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
العراقية، أم�س األحد، أن وزير 
فيلي�ب  البريطان�ي  الخارجي�ة 
هامون�د س�يزور بغ�داد قريبا 
للعراق  ل�«تأكي�د« دعم ب�الده 
»اإلره�اب«. ف�ي حرب�ه ض�د 

وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، إن »وزير الخارجية ابراهيم 
الجعفري التقى سفير المملكة 
المتح�دة المعتمد ل�دى العراق 
فرانك بيك�ر«، مبينة أنه »جرى 
خ�الل اللق�اء بح�ث العالق�ات 
الثنائية وافاق تطويرها اضافة 
ال�ى االوض�اع االقليمي�ة ف�ي 
المنطقة والتطورات السياسية 
واالمنية التي يشهدها العراق«.

أنه »جرت مناقش�ة  وأضاف�ت 
لوزي�ر  المرتقب�ة  الزي�ارة 
وم�ا  البريطان�ي  الخارجي�ة 
تمثل�ه هذه الزي�ارة من اهمية 
النه�ا تؤكد على دع�م المملكة 
المتحدة للحكومة العراقية في 
حربه�ا ض�د االرهاب«.وأش�اد 
البي�ان،  بحس�ب  الجعف�ري، 
ب�«مواق�ف المملك�ة المتح�دة 
تج�اه العراق«، مؤكدا اهتمامه 
العال�ي به�ذه الزي�ارة »نظ�را 
لدور المملكة المتحدة في دعم 
الع�راق في المحاف�ل الدولية«.

وكان وزي�ر الدول�ة البريطاني 
األوس�ط  الش�رق  لش�ؤون 
توباي�اس ال�وود زار بغداد، في 
والتق�ى   ،)2015 ش�باط   12(
بكب�ار المس�ؤولين العراقيين، 
وأكد دعم بالده لدعم الحكومة 

العراقية.

وزير خارجية بريطانيا 
يعتزم زيارة بغداد 

لـ »تأكيد« الدعم للعراق
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            بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير التربية محمد إقب�ال, أمس األحد, بإتباع نظام جديد للعام الدراس�ي الحالي 
بإق�رار مواعيد االمتحانات الوزارية, مؤكدا تحديد موعد االمتحانات الوزارية للعام الحالي 
خالل أيام.  وقال إقبال في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه, إن »ما تم تداوله في 
مواقع التواصل االجتماعي من تحديد موعد او جدول لالمتحانات الوزارية عار عن الصحة«، 
مبين�ا ان »ال�وزارة لم تحدد رس�ميا لغاي�ة اآلن اي موعد او جدول لالمتحان�ات الوزارية«.  
وأضاف البيان انه »س�يتم مناقش�ة بعض المقترح�ات التي قدمت إلى وزي�ر التربية حول 
تحديد موعد وجدول لالمتحانات الوزارية للصفوف المنتهية من الس�ادس ابتدائي والثالث 
متوس�ط والسادس إعدادي, آخذاً بنظر االعتبار الظروف الصعبة التي عاشها الطالب خالل 
العام الدراس�ي الحال�ي«. وأكد البيان أن »إقب�ال وجه بإتباع نظام جديد له�ذا العام بإقرار  
مواعي�د االمتحانات الوزاري�ة وجداولها عن طريق اس�تبيان رأي الطلبة بما يتناس�ب مع 

تطلعهم ورغباتهم والذي بدوره يزيد من تحفيز الطلبة على االجتهاد والتفوق«.

الرتبية تكشف عن نظام جديد يف االمتحانات املركزية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تحاصر القوات االمنية والحشد 
الش�عبي منذ اكثر من 10 أيام, الف 
ش�خص من عناص�ر »داعش« في 
تكريت, وفيم�ا تحدثت المعلومات 
بان اب�رز قادة البع�ث المقبور من 
بي�ن المحاصرين ومنه�م المجرم 
عزة ال�دوري ورغد بن�ت الطاغية 
اتهم�ت  الت�ي  حس�ين,  ص�دام 
باإلش�راف عل�ى مجزرة س�بايكر 
التي راح ضحيته�ا اكثر من 1700 

من ابناء الوسط والجنوب.
وبحس�ب قي�ادي ف�ي الحش�د 
الش�عبي, ف�ان »الق�وات االمني�ة 
تحاصر كل من رغد صدام حس�ين 
ذي�اب  ومحم�ود  ال�دوري  وع�زة 
الس�ابق  الداخلي�ة  االحم�د وزي�ر 
وقي�ادات بعثية س�ابقة ف�ي بيت 
داخل تكريت مركز محافظة صالح 

الدين«.
واض�اف »ل�م نتأك�د لغاية االن 
كم ع�دد الموجودين داخ�ل البيت 
لك�ن نح�ن نهت�م لثالث�ي البعث�ي 
وبعد التأك�د من الهدف س�نهاجم 

المنزل«.
يذك�ر ان محم�د ذي�اب االحمد 
خرج من الس�جن, بعد حبس لمدة 

اكثر من عشر سنوات.
في الس�ياق ذاته, كش�ف كاظم 
الركاب�ي، مدير اإلعالم الحربي في 
لواء المنتظر, احد تشكيالت الحشد 
الش�عبي, عن تمكن قوات الحش�د 
الش�عبي المش�اركة ف�ي عمليات 
تحري�ر تكري�ت من إلق�اء القبض 
على 13 إرهابي�ا من تنظيم داعش 

من المتورطين بمجزرة سبايكر.
تصري�ح  ف�ي  الركاب�ي  وق�ال 
العراقي«, ان  تابعت�ه »المس�تقبل 
»هؤالء ال�ثالثة عشر اعترفوا انهم 
تلق�وا أوامره�م بتنفي�ذ عملي�ات 
اإلعدام الجماعي لضحايا س�بايكر 
من امرأة تلقب ب�)الست( يقال أنها 
)رغد( ابنة المجرم المقبور صدام 
حس�ين، اال انه ورغ�م الترجيحات 
بش�كل  بهويته�ا  الب�ت  يمك�ن  ال 
مؤك�د حتى التحق�ق واإلعالن عن 

تفاصيلها قريباً«، حسب قوله.  
»ق�وات  ان  الركاب�ي  وأض�اف 
الحشد الش�عبي عثرت على إحدى 
مدين�ة  ف�ي  الجماعي�ة  المقاب�ر 
ال�دور، والتي يرجح ان تضم رفات 

مغدورين من مجزرة سبايكر«.  
 وبي�ن الركاب�ي ان »األجه�زة 
المتط�ورة التي وصل�ت الى قوات 
الحشد الش�عبي واألجهزة األمنية 
اتص�االت  تخت�رق  ان  اس�تطاعت 
العدو وكش�فت عن تواجد قيادات 
م�ن ح�زب البع�ث المقب�ور ومن 
بينه�م إبراهيم الس�بعاوي ابن أخ 
المج�رم المقبور صدام حس�ين«، 
إللق�اء  الجه�د  »تواص�ل  مؤك�دا 

القبض عليهم«.
ب�دوره, اك�د المتح�دث االمني 
يوس�ف  الش�عبي  الحش�د  بإس�م 
الكالب�ي، أن معركة تحرير تكريت 
تختل�ف عن بقي�ة المع�ارك، فيما 
أش�ار ال�ى أن أكثر م�ن الف عنصر 
من تنظيم »داعش« محاصر داخل 

المدينة.
»معرك�ة  إن  الكالب�ي،  وق�ال 
تحري�ر تكري�ت تختلف ع�ن بقية 

المع�ارك، الن االرهابيي�ن يريدون 
ان يتخذوا منها ذريعة لشق الوحدة 

الوطنية«.
وأض�اف الكالب�ي أن »عناص�ر 
داع�ش الموجودين داخ�ل تكريت 
محاصري�ن من�ذ عش�رة اي�ام وال 

يصلهم اي امداد«، مبيناً أن »هؤالء 
المحاصري�ن يبلغ عددهم أكثر من 
الف عنصر واغلبهم ليسوا عراقيين 

ومهيئين لالنتحار«.
الكالب�ي »قب�ل وصول  وتاب�ع 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 

الى تكريت، اق�دم عناصر التنظيم 
على تفخيخ حتى اعمدة الكهرباء«، 
موضح�اً أن »الغرض من التفخيخ 
هو جر الحش�د الش�عبي والقوات 
للمدينة، وتحويلها لركام وخراب، 
لكي يق�ال أن هذه الق�وات جاءت 

لتكريت وخربتها«.
وكان مصدر محلي في محافظة 
صالح الدين قد كشف بأن االجهزة 
االلكترونية التي يستخدمها عناصر 
تنظي�م »داع�ش« المتبقي�ن داخل 
مدينة تكري�ت »التعمل«، الفتا إلى 

أن عناص�ر التنظيم اصبحوا ش�به 
معزولين عن العالم الخارجي.

وزارة  اعلن�ت  الغض�ون,  ف�ي 
الدفاع، عن مقت�ل نحو 70 عنصرا 
م�ن تنظي�م »داع�ش« وتدمير 10 
عج�الت وعدد م�ن االوكار التابعة 
ف�ي  جوي�ة  بضرب�ات  للتنظي�م 

محافظة صالح الدين.
وقالت الوزارة ف�ي بيان لها إن 
»س�الح طيران الجي�ش نفذ ، عددا 
المؤث�رة  الجوي�ة  الضرب�ات  م�ن 
ض�د عناصر داع�ش اإلرهابية في 
مناط�ق متفرق�ة ضم�ن قيادت�ي 

عمليات سامراء وصالح الدين«.
وأضافت أن »الضربات ادت الى 
تدمير عدد من أوكار اإلرهاب و10 
عجالت مس�لحة تابع�ة لهم وقتل 
أكث�ر من 70 عنص�را من عصابات 

داعش االرهابية«.
وأعلن�ت قيادة طي�ران الجيش، 
األربع�اء الماضي,عن تنفيذ 1300 
طلعة جوية خ�الل عمليات تطهير 
ص�الح الدين من »داع�ش«، وفيما 
أكدت ع�دم وج�ود حاج�ة لتدخل 
التحالف الدولي، أش�ارت إلى مقتل 
173 عنص�راً م�ن التنظي�م خ�الل 

األيام الثالثة الماضية.
وانطلقت عملية )لبيك يارسول 
الله( مطلع الشهر الجاري لتحرير 
حي�ث  الدي�ن,  ص�الح  محافظ�ة 
اح�رزت الق�وات االمنية والحش�د 
الش�عبي تقدم�ا كبي�را اس�فر عن 
المحافظة باس�تثناء  تحرير كامل 
تج�رى  والت�ي  تكري�ت  مركزه�ا 
خ�الل  القتحامه�ا  االس�تعدادات 

االيام القليلة المقبلة.

احلشد يوقع املجرم الدوري ورغد ابنة الطاغية يف الفخ
محاصرة           »داعشي« بينهم قادة من البعث المقبور في تكريت

        المستقبل العراقي/ علي الكعبي

يف�رض تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي 
ش�روطاً ش�به »تعجيزي�ة« عل�ى اهالي 
الموص�ل للخروج من المدينة مع اقتراب 
موع�د العملية العس�كرية لتحريرها من 

االرهاب.
ووص�ل س�قف الش�روط ال�ى تامين 
سند عقار او مبلغ 10 أالف دوالر, مقابل 

العودة بعد عشرة ايام.
وتعي�ش المدين�ة حال�ة م�ن الرع�ب 
والترقب الس�يما بع�د أن صع�د التنظيم 
االرهاب�ي جرائم�ه ض�د المدنيي�ن, كما 
يواصل حملت�ه لتدمير المناط�ق االثرية 
والحضارية مما شوهه الوجه الحضاري 
للمدين�ة التاريخي�ة, بينم�ا ي�رى ن�واب 
ان ه�ذه الممارس�ات تش�ير ال�ى تخبط 

عصابات »داعش« وانهزامها.
وفي ظل هذه االحداث, يقول مسؤول 
ف�ي حكومة نينوى المحلي�ة, بان عملية 
وتجهيزه�م  المحافظ�ة  ابن�اء  تدري�ب 
لخ�وض المعركة مع »داعش« قد انتهت, 
مبين�ا أنهم ينتظرون س�اعة الصفر التي 

ستحددها الحكومة المركزية.
وقال�ت النائبة ع�ن محافظ�ة نينوى 
الت�ي  »الش�روط  ان  الجب�وري  انتص�ار 
الموصليي�ن  عل�ى  )داع�ش(  يفرضه�ا 
للخروج من المحافظة هي اما ترك س�ند 
عقار او 10 أالف دوالر وتكون على شرط 
بأجازة صحية هم م�ن يقرروها،مضيفاً 
ان المدة تكون عشرة ايام وفي حال عدم 
الرجوع الى المحافظ�ة يتم مصادرة كل 
الموص�ل  اهال�ي  ان  االموال«.وأضاف�ت 
يفضلون الموت على العيش تحت سلطة 

»داعش« ومن يق�ول ان االهالي مؤيدين 
لتنظيم »داعش« فهو واهم جداً.

وتابع�ت بالق�ول أن عل�ى الحكوم�ة 
االس�راع  االمني�ة  والق�وات  االتحادي�ة 
بعملية تحرير الموصل لوقف االنتهاكات 
اهال�ي  بح�ق  »داع�ش«  يرتكبه�ا  الت�ي 

الموصل.     
على صعيد متصل, قام عناصر تنظيم 
»داع�ش« باختط�اف  ثالث�ة رج�ال دين 
وسط الموصل بسبب رفضهم ممارسات 

التنظيم.
وبحس�ب مصدر محل�ي, إن »عناصر 
تنظيم داعش أقدموا، على اختطاف ثالثة 
رج�ال دي�ن وهم كل م�ن الش�يوخ )إياد 
رمزي، وعدنان مزوري، وعالء الش�يخ( 
بع�د مداهم�ة منازله�م وس�ط مدين�ة 
الموصل«. وأضاف، أن »عملية االختطاف 

ج�اءت لعدم خضوع رج�ال الدين الثالثة 
ورفضهم ممارس�ات داع�ش«، مبيناً أن 
»عناص�ر التنظيم اقتادوا رجال الدين إلى 

جهة مجهولة«.
وف�ي ح�ادث منفصل, كش�ف مصدر 
محلي في محافظة نينوى، فجر »داعش« 
منارة سنجار االثرية مع عدد من المنازل 

المحيطة بها في القضاء.
ومنارة س�نجار هي واحدة من معالم 
قضاء س�نجار ومحافظ�ة نينوى االثرية 
والدينية، حي�ث كانت تس�تخدم من قبل 

االيزيديين لالبالغ عن االمور الدينية.
وفي اول رد فعل حول تفجير المنارة, 
اعتبر النائب عن مدينة سنجار المنضوي 
محس�ن  الكردس�تاني  التحال�ف  ف�ي 
الس�عدون، ان ه�ذه الخطوة, م�ا هي إال 
دليل عل�ى إجرامه�م ونهايته�م القريبة 

ألنهم عند مغادرتهم ألي منطقة يقومون 
بتدميرها.

وعن االس�تعدادات لمعركة الموصل, 
أكد عضو مجل�س محافظة نينوى خديدا 
خلف، أن انطالق س�اعة الصف�ر لتحرير 
مدينة الموصل من تنظيم داعش مرهون 
بقي�ادة العمليات المش�تركة ف�ي بغداد، 
مبين�ا أن هن�اك الكثي�ر م�ن المتطوعين 

انهوا تدريباتهم.
وقال خل�ف إن »عملي�ة تحرير مدينة 
الموصل من تنظيم داعش مرهون بقيادة 
العمليات المش�تركة في بغداد التي تحدد 
س�اعة الصفر«، مؤكد أن »هن�اك الكثير 

من المتطوعين انهوا تدريباتهم«.
وأضاف أن »هناك معس�كرين لتدريب 
المتطوعي�ن من أبن�اء محافظ�ة نينوى 
تابعي�ن للحكومة المحلية هما معس�كر 

شرطة تحرير نينوى في إقليم كردستان 
الذي خرج دورة واحدة ومعسكر الحشد 
الوطن�ي في قرية الف�اروق ضمن حدود 

نينوى الذي خرج دورتين«.
وأوضح أن »هؤالء المتطوعين الجدد 
انه�وا جمي�ع تدريباته�م على األس�لحة 
الخفيفة والمتوس�طة لكن ل�م يتم حتى 
اآلن تس�ليحهم من قبل الجهات األمنية«، 
مؤكدا أن »تدريبهم يجري بالتنس�يق مع 
الحكومة االتحادي�ة والجهات المختصة 

في بغداد والقيادة المشتركة«.
تخض�ع  الموص�ل  مدين�ة  أن  يذك�ر 
 10( من�ذ  »داع�ش«  تنظي�م  لس�يطرة 
حزي�ران 2014(، إذ تعاني من أزمة أمنية 
وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى 
ف�رض رؤيت�ه »المتطرفة« عل�ى جميع 

نواحي الحياة في المدينة.

»داعش« يفرض رشوطًا تعجيزية عىل »املصالوه«.. وحكومة نينوى: ننتظر ساعة الصفر
اإلرهابيون يختطفون رجال الدين المعتدلين

الصني تصف العراق بـ »أكرب الرشكاء«.. وتعد بـ »السالح« ودعم االقتصاد
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�دت الصين للع�راق دعمه عس�كريا وأمنيا 
وسياس�يا وحرصها على تطوي�ر عالقاتها معه 
في المجاالت االقتصادية، فيما دعاها مسؤولون 
عراقيون ال�ى ضرورة تقديم التعاون في المجال 
العس�كري والمعلومات�ي في اط�ار الحرب على 
تنظيم »داعش« على بقية المجاالت، والمساهمة 
بدور فاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة من 

سيطرة التنظيم.
وعبر مستشار الدولة في الصين الشعبية يانغ 
جيتشي خالل اجتماعه في بغداد مع الرئيس فؤاد 
معصوم عن استعداد بالده لتطوير العالقات بين 
البلدي�ن، وتقديمه�ا الدع�م للعراق ال�ذي وصفه 
بأحد أكبر الشركاء التجاريين للصين في منطقة 
الشرق األوسط في المجاالت العسكرية واألمنية 
والسياس�ية وتقديم المزيد من المس�اعدات الى 

النازحين العراقيين في المجاالت االنسانية.

واش�ار جيتش�ي الذي ب�دأ زيارة رس�مية الى 
بغ�داد إل�ى أن العراق هو االن احد أكبر الش�ركاء 

التجاريين للصين في منطقة الشرق األوسط.
وأشاد بدور معصوم في التقريب بين الفرقاء 
السياس�يين إلنجاز المصالحة الوطنية العراقية 

الشاملة.
وم�ن جانب�ه، اوض�ح معص�وم أن المي�زان 
العس�كري يمي�ل اآلن لصال�ح الش�عب العراقي 
ولم يع�د لصالح ارهاب داعش، وقال ان »القوات 
العراقية المكونة من القوات المس�لحة والحشد 
الش�عبي والبيش�مركة ومقاتلي العشائر تمكنت 
من تحقيق انتصارات ومحاصرة عناصر االرهاب 

الداعشي في معظم قواطع العمليات«.
وأضاف ان »ارهاب داعش لم يأِت للعراق بدعم 
مكون�ات عراقية محددة وأن م�ن يحارب داعش 
اآلن ه�و الش�عب العراق�ي ب�كل مكونات�ه، بمن 
فيهم الس�نة«. وعّبر معصوم عن أمله في تعزيز 
التعاون بين الصين والعراق في جميع المجاالت، 

وشدد على ضرورة أن يتقدم التعاون في المجال 
العس�كري والمعلومات�ي في اط�ار الحرب على 

داعش واالرهاب. 
واكد اهمية توس�يع الدع�م الصيني إلنهاض 
الزراع�ة العراقي�ة ش�اكراً الجان�ب الصيني على 
مس�اعداته في المجال االنساني، مطالًبا بالمزيد 
من المساعدة لدعم النازحين والمهجرين خاصة، 
كم�ا نقل عنه بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه. بدوره، اش�ار رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجبوري خالل اجتماعه مع يانغ جييشي 
ال�ى وجود عالقات عس�كرية مهمة بي�ن العراق 

والصين.
موضًحا أن بالده تسعى لتطويرها خصوصاً 
ف�ي مج�ال التدري�ب وتكنولوجي�ا المعلوم�ات 
واألس�لحة الخفيف�ة. وأوض�ح أن الصين قدمت 
نموذجاً مهماً للعالم بخصوص التصنيع منخفض 
التكلفة بما ينس�جم مع حاجة الف�رد المعاصر، 
وهو ما يش�جعنا للتعامل معها وتطوير ذلك عبر 

استجالب استثمارات صناعية وتحديًدا في مجال 
صناعة الطاقة.

ودع�ا الجب�وري الصي�ن للمس�اهمة ب�دور 
فاعل في إع�ادة إعمار المناطق المح�ررة، الفتاً 
إلى أن الع�راق يثمن الدور الصيني س�واء في ما 
يتعلق بتقديم المساعدات للنازحين أو تجهيزهم 

بالكرفانات.
م�ن جانب�ه، اكد جييش�ي على ح�رص بالده 
على إقامة أفضل العالقات مع العراق وبما يخدم 
مصلحة البلدين الصديقين.   وكانت الصين اكدت 
مؤخ�را دعمها للعراق ف�ي الحرب التي يخوضها 
ضد ارهابيي تنظيم الدولة اإلس�المية »داعش«، 
الذي يس�يطر على مس�احات شاسعة في شمال 
وغرب البالد. وقال الس�فير الصين�ي في العراق 
وان�غ يونغ اثناء لقائه م�ع الرئيس معصوم قبل 
اي�ام إن ب�الده تدعم جه�ود العراقيي�ن من اجل 
التنمي�ة واالس�تقرار والتخل�ص م�ن االره�اب. 
واشار الى »الدعم اللوجستي الذي قدمته الصين 

مؤخ�راً إل�ى الع�راق، وإل�ى مواصل�ة العاملي�ن 
الصينيين عملهم في العراق«.

ولف�ت معص�وم الى ح�رص الع�راق على أن 
تبقى العالقات العراقي�ة الصينية دائًما في تقدم 
وتطور يليق�ان بالطابع التاريخ�ي العريق لهذه 

العالقات.
وأض�اف أن العراق حري�ص ايًضا على االفادة 
من خبرات وإمكانات جمهورية الصين الش�عبية 
ف�ي مختل�ف المج�االت الصناعية والعس�كرية 
والزراعية التي يحتاج إليها العراق في بنائه وفي 

مواجهته مع االرهاب.
يذكر أن الصين غدت أكبر شريك تجاري للعراق 
وأكبر مستثمر في قطاعي النفط والكهرباء بها، 
إذ وص�ل حج�م التب�ادالت التجارية بي�ن البلدين 
الع�ام الماض�ي إل�ى 24 ملي�ار دوالر  بزيادة 40 
في المائة عن  ع�ام 2012 وتعمل حالًيا أكثر من 
52 ش�ركة صينية كبرى ف�ي العراق في مجاالت 

النفط والكهرباء واالتصاالت وغيرها.

كثفت اللقاءات بالمسؤولين العراقيين
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فق�د ارتفع عدد س�كان إقليم كردس�تان 
العراق ش�به المستقل بنس�بة 28 بالمئة في 
غضون 12 ش�هراً، مم�ا يفاقم الضغوط على 

خدمات التعليم والصحة. 
وقد ازداد عدد الفقراء في المنطقة بأكثر 
من الضع�ف، وفق�اً للبنك الدول�ي. وفي ظل 
التخطيط لش�ن هجمات عسكرية أخرى ضد 
تنظيم “داعش”، هن�اك مخاوف من أن يدفع 
ذل�ك المزيد من الناس للبح�ث عن األمان في 

المنطقة.
وف�ي الوقت الذي أدى في�ه التدفق الهائل 
للنازحي�ن إل�ى منافس�ة كبي�رة عل�ى فرص 
العمل وانخف�اض في األجور ودخل األس�ر، 
أصب�ح الطلب عل�ى المياه والكهرب�اء وإدارة 

النفايات يفوق العرض.
في الوقت ذاته، أدى انخفاض سعر النفط 
إل�ى تقليص إي�رادات الحكومة بينما تس�بب 
الخالف الطويل حول الميزانية مع الس�لطات 
االتحادي�ة ف�ي بغداد ف�ي وق�ف التحويالت 
المالية إل�ى العاصمة الكردية أربيل، ما ترتب 
عليه عدم دفع المرتبات الحكومية منذ أشهر. 
وتساءل حيدر مصطفى، المدير العام للتنمية 
والتنس�يق والتعاون في وزارة التخطيط في 
إقلي�م كردس�تان قائ�اًل “ليس ل�دى حكومة 
إقلي�م كردس�تان أم�وال كافية لدف�ع رواتب 
موظفيها، فكيف يمكنه�ا دفع أموال للعناية 

بالالجئين والنازحين داخلياً؟”
إقلي�م  ف�ي  النازحي�ن  غالبي�ة  ويعي�ش 
كردس�تان العراق ف�ي ظروف قاس�ية، دون 
أس�ر أو أصدقاء يستضيفونهم أو مال لتوفير 
الس�كن. وعلى الرغ�م من الجه�ود المبذولة 
لنقل النازحين إلى مخيم�ات، إال أن الكثيرين 
ما زالوا يعيشون في مستوطنات غير رسمية 

وفي مواقع البناء.
وتقف حبال الغس�يل الممتدة بين األعمدة 
الخرس�انية العارية للفنادق ومراكز التسوق 
غي�ر المكتمل�ة، ش�اهداً مؤث�راً عل�ى الثق�ة 
االقتصادي�ة التي كانت تتمتع بها كردس�تان 

في السابق.
أس�رة خيرو هي أس�رة يزيدي�ة فّرت من 
قري�ة جيروزير التي تقع بالق�رب من مدينة 
س�نجار، في محافظة نينوى، عندما استولى 
مس�لحو تنظي�م “داع�ش” عليه�ا. ويعتق�د 
التنظي�م أن أعض�اء األقلية الديني�ة اليزيدية 

هم عبدة الش�يطان ولذلك تعاملوا معهم دون 
غيرهم بقدر أكبر من الوحش�ية، بما في ذلك 

القتل واالسترقاق واالختطاف.
وق�د بح�ث هؤالء ع�ن األمان ف�ي أربيل، 
ولك�ن الحال انته�ى بهم في مس�توطنة من 
األكواخ عل�ى رقعة م�ن األرض بجوار فندق 
ديف�ان الفاخ�ر ذي الخمس نج�وم الذي كان 
ذات ي�وم يحظى بش�هرة كبيرة في ظل كثرة 
الوف�ود التجارية األجنبية الت�ي كانت تتدفق 

على كردستان.
وخالل عاصفة ممطرة في شهر ديسمبر 
الماض�ي، اختفت طفلة تبل�غ من العمر ثالث 
س�نوات تدعى رنا خيرو. وبعد بحث محموم 
عثرت الشرطة على جثتها في حفرة. واليوم 
ال يزال حذاء الفتاة الصغيرة ذو األلوان الزاهية 
مرئياً في الجزء الس�فلي من الحفرة. وقالت 
والدتها زيتون حس�ين، التي تبل�غ من العمر 
30 عام�اً وهي أم ألربعة أطف�ال آخرين، “أنا 

حزينة جداً ولكن ماذا بوسعي أن أفعل؟”
وتعليق�اً عل�ى الوض�ع هن�اك، ق�ال بيتر 
جوشي، كبير مستشاري االستجابة الطارئة 
ف�ي مجلس الالجئي�ن في أربي�ل، وهي إدارة 
حكومية مس�ؤولة عن النازحين داخلياً أيضاً 
أن “األوض�اع ف�ي الكثي�ر من ه�ذه األماكن 
صعبة للغاية ولكنن�ا ال نملك الموارد الكافية 
لعالج هذه المشكالت”. وأضاف قائالً “لو كنا 
نملك المال لما كان لدينا أش�خاص يعيش�ون 
هنا: إنه مكان ال يصلح للمعيشة”، مشيراً إلى 
أن المش�كالت المالية التي تواجها الحكومة 
تجبره�ا على تقليص الخدم�ات: “لقد قلّصنا 
ميزاني�ات األم�ن ورجال اإلطف�اء في جميع 
مخيم�ات الالجئي�ن والنازحي�ن داخلي�اً في 
محافظ�ة أربيل إلى مس�توى يجع�ل الوضع 

فيها خطيراً”.
التخطي�ط  وزارة  م�ن  مصطف�ى  وق�ال 
ف�ي إقليم كردس�تان “في بع�ض المخيمات، 
يتشارك قرابة 50 شخصاً في مرحاض واحد، 

وهذا أمر غير مقبول”.
وقد بدأت تأثيرات تقليص جمع المخلفات 
وإم�دادات المي�اه، تظه�ر بالفعل م�ع تلقي 
بالغ�ات من عدد م�ن المخيمات عن تفش�ي 
الجرب خالل األس�ابيع األخيرة. وعلى الرغم 
م�ن أن األس�ر النازح�ة ق�د عان�ت بم�ا فيه 
الكفاي�ة من قس�وة البرد والثل�وج في فصل 

الش�تاء، إال أنه مع ظهور ح�رارة الصيف في 
األف�ق، تل�وح تهدي�دات جديدة تنذر بتفش�ي 
األم�راض الت�ي تنقلها المي�اه. وم�ع ازدياد 
الضغط عل�ى المجتمعات المضيفة لتقاس�م 
الموارد المتناقصة، هناك مخاوف من حدوث 
اضطرابات وتوترات اجتماعية، مثل تلك التي 
ش�هدها لبن�ان واألردن الل�ذان يس�تضيفان 

مئات اآلالف من الالجئين السوريين.
وفي سياق متصل، أشار تقرير جديد للبنك 
الدول�ي يقيم أث�ر تدفق الالجئين الس�وريين 
والنازحين داخلياً إلى إقليم كردستان، إلى أن 
“حكومة إقليم كردستان تواجه أزمة معقدة 
متع�ددة األوجه مما يفاق�م المخاطر األمنية 
واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة  والسياس�ية 
أن “تزام�ن  التقري�ر  المتزامن�ة”. ويضي�ف 
األزمة التي تس�ببها داعش وتجميد الميزانية 
له تأثير مرعب على جميع االستثمارات، التي 
انخفضت بمق�دار الثلثين في ع�ام 2014،”، 
موضحاً أن قطاع البناء الذي كان مزدهراً في 
السابق قد تأثر تأثراً شديداً وأن وجود مسلحي 
تنظي�م داعش على طول حدود كردس�تان قد 
أثّر على قدرة الب�الد على االحتفاظ بمكانتها 
كقاع�دة آمن�ة وطري�ق للتجارة إلى الس�وق 

األوسع نطاقاً في جنوب العراق.
وقال عبد الحق أميري، رئيس مكتب األمم 
المتحدة لتنس�يق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
ف�ي الع�راق، أن “حكوم�ة كردس�تان كانت 
سخية بشكل خاص في استضافة نسبة كبيرة 
م�ن النازحين داخلي�اً، ]ولك�ن[ ... مواردها 
محدودة وال يمكنها أن تتحمل العبء وحدها. 
لذا فإنها س�تحتاج إلى دعم دول�ي إضافي”. 
وتس�عى األمم المتحدة جاهدة لجمع األموال 
لالس�تجابة ألزمة العراق. وباس�تثناء التبرع 
ال�ذي حصلت عليه في ش�هر يولي�و الماضي 
م�ن المملكة العربية الس�عودية والبالغ 500 
مليون دوالر أمريكي، لم تتلق المنظمة سوى 
مبال�غ جزئية من جهات مانح�ة أخرى. وقد 
أعلنت في ش�هر فبراير أنها ما لم تحصل على 
المزي�د من األم�وال خالل هذا الش�هر، فإنها 
س�تضطر إلى تقليص ما يصل إلى 60 بالمائة 

من برامجها.
وحتى 19 مارس، لم يتم تمويل سوى 38 
بالمائة من خطة االس�تجابة االس�تراتيجية، 
وهي الوثيقة التي توضح التمويل الالزم لكل 
قطاع م�ن القطاعات، وبالتالي ال تزال تعاني 

من عجز يصل إلى مليار دوالر.

وأوضح�ت جين بي�رس، ممثل�ة برنامج 
األغذي�ة العالم�ي أن “األم�ور س�يئة للغاية 
حقاً...نحن نبحث عن س�بل لخفض النفقات 
من أج�ل مواصلة العمليات الضرورية ولكننا 
نعمل بالفعل بميزانية محدودة وبالتالي ليس 

هناك مجال كبير للمناورة”.
بدورها، ذك�رت ليز غراندي، نائب الممثل 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ومنس�ق 
الش�ؤون اإلنس�انية للعراق، أنه من المحتمل 
أن يتزايد ع�دد النازحين مع التخطيط العلني 
لش�ن هجمات عس�كرية عل�ى األراضي التي 
يس�يطر عليها تنظيم الدولة اإلس�المية مثل 
الموص�ل. وأضاف�ت قائل�ة “يج�ب أن نكون 
جاهزي�ن له�ذا الوض�ع بالتخزي�ن المس�بق 
لمس�تلزمات اإلغاثة، ولكي نس�تطيع القيام 
بذلك، نحن بحاجة إلى المال، وليس لدينا هذا 

المال في الوقت الراهن”.
من جهتها، ترى س�يبل كوالكسيز، وهي 
خبي�رة اقتصادي�ة ل�دى البن�ك الدول�ي ف�ي 
الع�راق، أن هناك س�يناريوهات ع�دة لتطور 
األزمة، تتوقع أسوأ هذه الحاالت تدفق قرابة 
100,000 الجئ س�وري إضاف�ي و500,000 
نازح داخلياً، وعندئذ سيحتاج إقليم كردستان 

إلى 2.5 مليار دوالر لالستجابة لهذه األزمة.
وقالت “يجب بذل جه�ود على الصعيدين 
الوطني والدولي إلحالل االستقرار ]في إقليم 
كردس�تان[ عب�ر تقدي�م الخدم�ات العاجل�ة 
وتلبية الحاجات الملّحة لألشخاص النازحين 
والمجتمع�ات المضيفة”. وق�ال أحمد علي، 
وهو باحث ومدير المرصد األمني واإلنساني 
في منظمة “ EPIC” األمريكية غير الحكومية 
في الع�راق، أنه يعتق�د أن التحدي�ات المالية 
الت�ي تواجه إقلي�م كردس�تان - خاصة عدم 
دف�ع األجور- يمكن أن تصب�ح عامالً، ال يقل 
ع�ن الوضع األمن�ي، في عدم االس�تقرار في 
المنطق�ة. وأض�اف قائالً “لقد ش�هدنا بعض 
االحتجاجات في الس�ليمانية وأربيل بس�بب 
ع�دم دف�ع المرتبات...يتعين عل�ى الحكومة 
التعام�ل مع التحديات األمني�ة ويتعين عليها 
أيضاً إيج�اد طريقة لمعالجة المظالم العامة، 
ثم يجب أن تأخذ في الحسبان مسألة الالجئين 
والنازحين داخلياً... لقد رأينا وضع الالجئين 
الس�وريين ف�ي األردن، حي�ث حدث�ت بعض 
االحتجاجات وكان هناك استياء بين السكان 
في المخيم�ات، وبالتالي فإنه وضع يمثل بال 

شك تحدياً للحكومة”.

     بغداد / المستقبل العراقي

كـردسـتـان فـي عـيـن األزمــة
تؤدي الضغوط الناجمة عن استضافة أكثر من مليون 

شخص نزحوا بسبب هجمات مسلحي »داعش« إضافة 

إلى 225,000 الجئ سوري، إلى آثار اقتصادية 

واجتماعية مدمرة على كردستان العراق وتزيد 

المخاطر على الفئات األكثر ضعفا

بع�د ظهور مب�دأ الفص�ل بين الس�لطات 
واالنتقال من نظام الحكم الشامل إلى أنظمة 
الحكم الدس�تورية واعتماد حقوق اإلنس�ان 
معي�ار لقياس تحض�ر وتمدن ال�دول، أصبح 
للنظ�ام القضائي في أي بلد دور أس�اس في 
بن�اء الدول�ة، وكلم�ا كان يحظى باس�تقالل 
كام�ل كان حجم التعاون الدولي مع ذلك البلد 
اكب�ر، حيث جعل�ت بع�ض ال�دول المتقدمة 
أس�اس تقدي�م الدع�م والتع�اون ه�و وجود 
قضاء مستقل وعادل يوفر للجميع المحاكمة 
العادل�ة وف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
واالتحاد األوروب�ي دوائر متخصصة في هذا 
المجال تك�ون جزء فاعل في ال�وزارات التي 
تعنى بالعالق�ات الخارجية، وبم�ا أن العراق 
خرج حديث�اً من حك�م الديكتاتورية وانطلق 
نحو دولة المؤسسات وبعد أن أصبح القضاء 

في العراق مس�تقالً عن س�ائر السلطات منذ 
عام 2004 وبعد أن ترس�خ مب�دأ الفصل بين 
الس�لطات ف�ي دس�تور الع�راق الدائ�م لعام 
2005 فان العديد من الجهات الدولية ما زالت 
تعتقد إن القضاء في العراق جزء من السلطة 
التنفيذية وان معظم القرارات التي تتخذ كانت 
على أس�اس ذلك التصور، مما اثر س�لباً على 
حجم الدعم الدولي للعراق في مجال التعاون 
القضائي أو في مجال حقوق اإلنسان بل تعدى 
ذلك أحياناً إلى اإلطار السياسي واالقتصادي، 
وم�ن خالل بع�ض اللق�اءات الثنائي�ة أو من 
وال�ورش  الن�دوات  ف�ي  المش�اركة  خ�الل 
القضائي�ة الت�ي تقام خ�ارج وداخ�ل العراق 
كان�ت الوف�ود العراقية تتولى ش�رح طبيعة 
النظ�ام القضائ�ي العراقي ومدى اس�تقالله 
بوصفه س�لطة مس�تقلة تعمل بالتوازي مع 

الس�لطتين التش�ريعية والتنفيذي�ة، ووجدنا 
إن البع�ض تفاجأ بحجم التق�دم الحاصل في 
مجال استقالل الس�لطة القضائية وأدى ذلك 
إل�ى تغيير في توجه�ات تلك الس�لطات نحو 
المزي�د من التع�اون القضائ�ي وفعالً حصل 
العراق عل�ى العديد من المبادرات الثنائية مع 
بع�ض البلدان أو مع المنظمات الدولية، وألن 
التجرب�ة العراقية حديثة وم�ا زالت في طور 
التكوي�ن وبحاجة إلى كل الطاق�ات بما فيها 
الدع�م الخارجي إلس�ناد الس�لطة القضائية 
وخصوص�اً ف�ي مج�ال البن�ى التحتي�ة التي 
يطم�ح القائم�ون عل�ى الس�لطة القضائي�ة 
النه�وض به�ا بالمس�توى الذي وصل�ت إليه 
بع�ض البل�دان رغ�م إن تل�ك البلدان م�ا زال 
قضائه�ا جزء م�ن الس�لطة التنفيذي�ة، لكن 
الجهد الذي تبذل�ه الوفود القضائية بمفردها 

ال يكفي وال يغطي الحاجة الى نقل الصورة 
الحقيقية للقضاء العراقي الذي أطرى عليه 
كل م�ن ع�رف حقيق�ة اس�تقالله إل�ى حد 
التفاخر به، وارى إن الدور األكبر واألساس 
البد وان تنهض به وزارة الخارجية بواسطة 
الملحقيات الثقافية في الس�فارات العراقية 
لنق�ل الص�ورة الحقيقية عبر عق�د الورش 
او البرام�ج التعريفي�ة للجه�ات القضائي�ة 
ف�ي البلدان الت�ي تتواج�د فيها الس�فارات 
العراقي�ة وبيان اهتمام القضاء العراقي في 
حقوق اإلنس�ان م�ن خالل تش�كيل محاكم 
متخصص�ة أو ف�ي مج�ال دعم االس�تثمار 
بإنش�اء المحاكم التجارية ومساهمتها في 
كفال�ة حرية التعبير عند تش�كيل المحكمة 
المتخصصة في جرائم النشر واإلعالم فضال 
عن الدور الفاعل والمهم للقضاء الدستوري 

العراقي ممث�ال بالمحكم�ة االتحادية العليا 
في ترس�يخ قواع�د الحكم عل�ى وفق روح 
الدستور واالرتقاء بمستوى المرأة ودورها 
االيجابي في الحياة السياس�ية، وهذا الجهد 
ل�و نهضت به وزارة الخارجية س�يؤدي إلى 
توفي�ر دعم اكبر لبناء الع�راق الجديد فضالً 
ع�ن دعم المواطن العراقي ف�ي هذه البلدان 
ألن بعضها يمتنع عن منح تأش�يرة الدخول 
إل�ى العراقي ألنه�م يعتق�دون إن العراق ما 
زال يمثل عهداً ديكتاتورياً والقضاء جزء من 
السلطة التنفيذية يخضع لألهواء السياسية 
ولم يدركوا لغاي�ة اآلن إن العراق أصبح في 
منظوم�ة البل�دان ذات األنظمة الدس�تورية 
ونرى إن انطالق مثل هذه المبادرة بالتعاون 
مع الس�لطة القضائية س�وف يس�هم كثيراً 
في تعزيز العالق�ات الثنائية مع الدول كافة 

وتمكي�ن الع�راق م�ن حماي�ة مواطنيه في 
الخ�ارج ومالحق�ة المجرمي�ن المطلوبين 
للقضاء الن بعض البلدان امتنعت عن تسليم 
المطلوبي�ن بذريع�ة خض�وع القض�اء إلى 
الس�لطة التنفيذية ألنهم لم يتوفر لهم العلم 
بالتحول الديمقراطي الذي حصل في العراق 
وني�ل الس�لطة القضائي�ة الس�تقاللها عن 
الس�لطة التنفيذية ومن ص�ور التعاون عقد 
ندوات تعريفية للسلطات القضائية في تلك 
البل�دان وتزويدهم بالكتب والنش�رات التي 
تتن�اول تاريخ القضاء ف�ي العراق المتوفرة 
بأكثر من لغ�ة أو عقد ورش عمل واالنتفاع 
م�ن اللقاءات الثنائي�ة ووجدنا إن بعض من 
س�فاراتنا له�ا جهد واضح في ه�ذا المجال 
والبد من تسجيل الش�كر لهم إال إننا نطمح 

إلى المزيد لخدمة العراق  .

التعاون الدويل يف املجال القضائي
القايض سالـم روضان املوسوي

شون بن: جورج بوش
وديك تشيني اخرتعا »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

بطريقة س�اخرة ش�كر النجم ش�ون بن 
الرئي�س االميرك�ي الس�ابق ج�ورج دبلي�و 
بوش ونائبه ديك تشيني على اختراع تنظيم 

داعش.
كالم ش�ون ج�اء م�ع مق�دم البرنام�ج 
كونان أوبريان خالل التسويق لفيلمه الجديد 

 .The Gunman
وفي التفاصيل قال شون لكونان :”رأيت 
م�ن الكواليس أنه خ�الل مونولوغ افتتاحية 
البرنامج ذكرت ديك تش�يني، هذا البكرتيريا 
إنه�ا  بالم�رارة،  ال�ذي يش�عرنا  اإلنس�انية 
مفاجأة ل�ي أن اتذكر انه رغ�م التكنولوجيا 
الحيوي�ة وهل�م جّرا، ما زال ه�ذا الرجل هنا 
ولم يعط الش�كر، أنا س�أعطيه الش�كر، هو 
وب�وش من اخترعا داع�ش، فأريد أن أصرخ 

لهما، شكراً على هذا”.

الـحـوثـيـون يـسـيـطـرون عـلـى مـطـار »تـعـز«
     بغداد / المستقبل العراقي

سيطر المسلحون الحوثيون مع قوات موالية 
للرئيس اليمني الس�ابق علي عبد الله صالح على 
مط�ار مدين�ة تعز الت�ي تقع ش�مال مدينة عدن، 
بحس�بما افادت مصادر امنية وعس�كرية. وتعد 
تع�ز وهي من اكب�ر مدن اليمن، بواب�ة عدن التي 
لج�أ اليه�ا الرئي�س عبدرب�ه منصور ه�ادي بعد 
س�يطرة الحوثيين على صنعاء. وانتش�ر حوالي 
300 مس�لح حوث�ي بثياب عس�كرية م�ع جنود 
في ح�رم مطار تعز فيما قام�ت مروحيات بنقل 
تعزيزات عس�كرية من صنع�اء الواقعة على بعد 
250 كيلومترا ش�ماال، بحس�ب مصادر مالحية. 
قال مصدر عس�كري ان “ه�ؤالء الجنود موالون 
للرئيس صالح” الذي ما زال يتمتع بتأثير كبير في 
المؤسسة العسكرية بعد ثالث سنوات من تنحيه 
ع�ن الس�لطة، والمتحالف حاليا م�ع الحوثيين”. 
واش�ارت مصادر عس�كرية الى ان 1200 عنصر 
من الق�وات الخاص�ة الموالية للرئيس الس�ابق، 
وصلت مع 20 عربة مدرعة الى قاعدة عس�كرية 

في تع�ز المدينة الواقعة عل�ى طريق عدن وتبعد 
عنها 180 كيلومترا. وقام المس�لحون الحوثيون 
بتس�يير دوريات في بعض احياء تعز كما اقاموا 
نق�اط تفتيش في منطقتي نقي�ل االبل والراهدة 
الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوب 
تعز، بحس�ب مصادر قبلية. وازاء تقدم الحوثيين 
باتج�اه ع�دن، قام�ت الق�وات اليمني�ة الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هادي مع عناصر اللجان 
الش�عبية المؤيدة له باالنتش�ار حول عدن. وذكر 
مصدر عسكري ان هذه القوات شكلت حزاما امنيا 
ح�ول المدينة الجنوبية “مع�ززة بحوالى اربعين 
دباب�ة ف�ي ش�مال وغرب” ع�دن. وقال ش�هود، 
أم�س االحد، إن مداف�ع يمنية مض�ادة للطائرات 
فتح�ت النار على طائرة مجهولة تحلق فوق مقر 
اقام�ة الرئيس عبد ربه منص�ور هادي في مدينة 
عدن. وه�ذا ثالث حادث من نوع�ه خالل األربعة 
أي�ام الماضية ال�ذي تقوم فيه طائ�رات مجهولة 
بالتحليق فوق المقر ال�ذي يقيم فيه هادي. وفي 
احدى المرات أس�قطت الطائ�رات قنابل دون أن 
توقع اي خس�ائر بش�رية. ومن مدين�ة عدن في 

جنوب اليمن التي فر إليها الش�هر الماضي بعد أن 
وضعه الحوثيون قي�د اإلقامة الجبرية في منزله 

بالعاصم�ة اليمنية صنعاء، دعا ه�ادي الحوثيين 
يوم السبت إلى س�حب قواتهم من وزارات البالد 

واعادة االس�لحة التي اس�تولوا عليها من الجيش 
واالنسحاب من العاصمة.

     بغداد / المستقبل العراقي

نش�ر تنظيم داعش على اإلنترنت أس�ماء 
 100 تخ�ص  إنه�ا  ق�ال  وعناوي�ن وص�ورا 
جن�دي أمريك�ي، داعيا أنصاره ف�ي الواليات 
وزارة  اس�تهدافهم.وعلّقت  إل�ى  المتح�دة 
الدفاع األمريكية على نش�ر ه�ذه المعلومات 
على اإلنترن�ت بالقول إنها تحق�ق في األمر، 
وأشار مس�ؤول في البنتاغون إلى أن “العمل 
ج�ار عل�ى فح�ص ه�ذه المعلوم�ات للتأكد 
م�ن صحتها”، و”نش�جع أفرادن�ا دوما على 
وتنفي�ذ  المالئ�م  العملي�ات  أم�ن  ممارس�ة 
إج�راءات الحماية.”وأعلن�ت جماع�ة تطل�ق 

اإللكترون�ي  التس�لل  “قس�م  نفس�ها  عل�ى 
لداع�ش” باللغ�ة اإلنجليزية أنها تس�للت إلى 
عدد من الخوادم العس�كرية وقواعد البيانات 
ورسائل البريد اإللكتروني ونشرت معلومات 
ع�ن 100 مجن�د بالجي�ش األمريك�ي حت�ى 
يتمك�ن منفذو “هجمات فردي�ة” من قتلهم.

واس�تبعدت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” أن 
تكون المعلومات المنشورة قد تمت قرصنتها 
من خ�وادم الحكومة األمريكي�ة. ونقلت عن 
مس�ؤول بالبنتاغ�ون أن معظ�م المعلومات 
يمك�ن العث�ور عليها ف�ي الس�جالت العامة 
ومواقع البحث عن العناوين السكنية ووسائل 
الصحيف�ة  االجتماعي.ونقل�ت  التواص�ل 

أيض�ا ع�ن مس�ؤولين قوله�م إن القائمة تم 
استخالصها فيما يبدو من أفراد جرى ذكرهم 
في مق�االت إخباري�ة عن الضرب�ات الجوية 
على تنظيم “داعش”.ويس�يطر تنظيم الدولة 
المتش�دد عل�ى مناط�ق واس�عة في س�وريا 
والعراق ويجري استهدافه من خالل ضربات 
جوي�ة تقوده�ا الوالي�ات المتحدة.ووجهت 
“داعش” رس�التها على اإلنترنت إلى “الكفار 
والمس�يحيين والصليبيي�ن” ف�ي أمريكا بما 
في ذلك، ما قال التنظيم المتشدد، إنها أسماء 
وص�ور وعناوين أفراد بالخدمة العس�كرية. 
وش�ملت الرس�الة الرت�ب العس�كرية لبعض 

أولئك العسكريين الذين ُذكرت أسماؤهم.

»داعش« يوعز بقتل 100 جندي عىل األرايض األمريكية

ًَ
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وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 59

رزمة )59 / 2014( 
1- حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة 62/ثانيا /ثالثا  من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ج ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 
رقم 23 لسنة 1971 املعدل

د  ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام مادة 
)82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007

2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 61

رزمة )61 / 2014( 
1- حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة 62/ثانيا /ثالثا  من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ج- السجن ملدة ست سنوات وفق املادة )35/ثانيا( من ق ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
د ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل
ه ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام مادة 

)82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2- لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 60

رزمة )60 / 2014( 
1- حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل 
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل
ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام مادة 

)82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2- لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 62

رزمة )62 / 2014( 
1-حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل
 ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971 املعدل
ج ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام مادة 

)82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2-لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل   
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النقل تعلن عزمها تفعيل خط »العراق – اإلمارات« البحري
     بغـداد/المستقبل العراقي 

اكدت شركة لوك اويل، امس االحد، التزامها بالعقود النفطية 
وبخططه�ا لتطوير االنتاج النفطي بالعراق، نافية التصريحات 
المنس�وبة اليها بتقليص اس�تثماراتها في مشروع حقل غرب 

القرنة 2.
وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد 
ف�ي تصري�ح صحفي, ان “ش�ركة لوك اويل اك�دت بعد لقاءها 
بوزي�ر النف�ط عادل عب�د المه�دي، التزامها بالعق�ود النفطية 
والتي تتي�ح لها البقاء لس�نوات طويلة”، نافي�ة “التصريحات 
المنس�وبة اليها بانها تهدد بتقليص اس�تثماراتها في مشروع 
حق�ل “غرب القرنة2” ف�ي حال عدم زيادة حج�م التعويضات 
النفطية من الحقل”.وأضاف جهاد ان “الش�ركة اكدت التزامها 
بخطط التطوير وزيادة االنتاج في الحقول لنفطية ومنها حقل 
عرب القرنة 2”، مش�يرا الى ان “ه�ذا الحقل حقق زيادة كبيرة 
في االنتاج وبفترة قياس�ية”.ونقلت وكالة روس�يا اليوم في ، 
19 اذار 2015، ان ش�ركة لوك اويل س�تطلب م�ن العراق زيادة 
حج�م التعويضات النفطية م�ن حقل غرب القرن�ة 2”، مهددا 

ب�”تقليص االستثمار في الحقل، اذا لم يتم ذلك.
 ويعد حقل غ�رب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة 
ف�ي العراق، وجرى اس�تخراج النفط منه أول م�رة خالل العام 
1973، وتفي�د تقدي�رات خبراء بأنه يحت�وي على خزين نفطي 

يبلغ 14 مليار برميل.

     بغداد/المستقبل العراقي

 أعلنت وزارة الزراعة، امس االحد، عن وضعها خطة جديدة 
لرعاي�ة ودعم قط�اع النخيل، مطالبة القط�اع الخاص الدخول 

بشكل فعلي في الصناعات التحويلية المرتبطة بإنتاج النخيل.
ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
هيئة النخي�ل في وزارة 
فرع�ون  الزراع�ة، 
“السنوات  إن  الجبوري، 
الماضي�ة أول�ت الوزارة 
لقطاع  كبي�راً  اهتمام�اً 
تل�ك  ورغ�م  النخي�ل، 
الرعاي�ة ل�م نص�ل إل�ى 
الطم�وح”،  مس�توى 
“ال�وزارة  أن  مضيف�ا 
خط�ط  إلع�داد  تس�عى 
جديدة من ش�أنها ترفع 
إنت�اج  مس�توى  م�ن 
التم�ور بأنواعها”. وأكد 
أن “الهيئ�ة ب�دأت بدعم 
أصح�اب  المزارعي�ن 

البس�اتين الحاوية على النخيل سيما التي تعرضت إلى تلف من 
خ�الل إعطائهم فس�ائل بديلة عن األش�جار القديمة وبواقع 4 
فس�ائل لكل مزارع وذلك تالفيا للعم�ر اإلنتاجي الذي ينخفض 
بم�رور الزمن”، مبيناً أن “الوزارة أدخلت فس�ائل متطورة ذات 
إنتاجي�ة عالية وأصن�اف منوعة وزعت على ع�دد من أصحاب 

البساتين”.
ودع�ا فرع�ون “أصحاب المعام�ل من القط�اع الخاص إلى 
ض�رورة العم�ل بش�كل فعلي وحقيق�ي في قط�اع الصناعات 
التحويلي�ة المرتبط�ة بإنت�اج النخي�ل”، مضيف�ا أن “الصناعة 
بات�ت مبتعدة عن أيدي هؤالء بل أن بعضهم تحول إلى صناعات 
أخرى”، مش�يرا إل�ى أن “صناعة التمور من الممكن أن تش�كل 

موردا اقتصاديا مهما للقطاع الخاص والبالد بشكل عام”.

لوك اويل تؤكد التزامها 
بالعقود النفطية مع العراق

الزراعة تضع خطط جديدة 
لرعاية وتطوير النخيل

     بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النقل ، امس األحد، 
ع�ن اس�تعدادها لتفعي�ل خ�ط نق�ل 
“الع�راق- االم�ارات” الخ�اص بنق�ل 

البضائع عبر موانئ البصرة.
وقال مدير عام شركة النقل البري 
حج�م  “زي�ادة  إن   ، عم�ران  عب�اس 
التجارة في العراق الذي يتمتع بموقع 
اس�تراتيجي جعله من البلدان المهمة 
لنقل البضائع ف�ي الداخل والخارج”، 
ب�دأت  “االس�تعدادات  أن  إل�ى  الفت�ا 
مبك�را من خالل تهيئ�ة البنى التحتية 

للمشروع”.
وأضاف أن “المش�روع س�يبدأ من 
موانئ البصرة، وبالتحديد بعد وصول 
البضائع من دولة اإلمارات التي باتت 
تشكل نقطة الوصل لدول الشرق، من 
ثم يتم تفريغها في ساحة قريبة على 
الموانئ التي س�تكون مهيأة ومزودة 
بأليات متطورة حيث س�يكون هنالك 
م�كان تجميع الحاوي�ات ومن ثم يتم 
نقله�ا إلى بقي�ة المحافظ�ات او الى 
دول اخ�رى عن طري�ق النق�ل البري 

لخط العراق – االردن”.
واك�د عم�ران أن “ش�احنات نقل 
إل�ى  باإلضاف�ة  الش�ركة  س�تهيؤها 
التعاق�د مع ش�ركات نق�ل أخرى من 
اج�ل نق�ل البضائ�ع حي�ث نتوقع ان 
تك�ون هنالك زيادة في حجم البضائع 

الواصلة لموانئ البصرة”.

    بغداد/المستقبل العراقي

دعت وزارة البيئةالى  انش�اء محطات 
قب�ل  الصح�ي،  الص�رف  مي�اه  معالج�ة 
تصريفها الى االنهر.وقال مدير عام دائرة 
التوعية واالعالم البيئي امير علي الحسون،  
ان “فرق قس�م التوعية المجتمعية قامت 
بحملة لتوزيع منش�ورات التوعية البيئية 
بمناس�بة الي�وم العالمي للمي�اه وتعريف 
المواطني�ن بأهمي�ة ترش�يد االس�تهالك 
والحفاظ على مصادر المياه من التلوث”.

واشار الى ان “الوزارة تعمل بالتعاون مع 
الوزارات، والمنظمات الدولية على تكثيف 
حم�الت التوعية م�ن اجل نش�ر مفاهيم 
التنمية المس�تدامة للمياه، والتشديد على 
انش�اء محط�ات معالج�ة مي�اه الص�رف 
الصح�ي قب�ل تصريفه�ا ال�ى االنه�ار او 
روافده�ا واالس�تفادة منه�ا مج�ددا في 
الزراعة والصناعة بما يحفظ انهار العراق 
من خط�ر االندثار”.واضاف الحس�ون ان 
“العالم يتج�ه الى تدعيم الجه�ود الرامية 
ال�ى حف�ظ المي�اه م�ن اله�در والتل�وث 
ال�ذي تتعرض ل�ه، وان وزارة البيئة تعمل 
م�ن خالل ف�رق دائ�رة التوعي�ة واالعالم 
البيئ�ي ال�ى رفع مس�توى الوع�ي البيئي 
بين المواطنين وتعريفه�م بأهمية المياه 
وطرق الحفاظ عليها من الهدر والتلوث”.

وبي�ن ان “في بغداد وحدها يتم انتاج نحو 
ثالث�ة مالين متر مكعب من مياه الش�رب 
وهي اكثر من ضعف الكمية التي تحتاجها 
العاصمة، اال ان سوء االستخدام وعمليات 
التج�اوز عل�ى الش�بكات الناقل�ة للمي�اه 
يعرضه�ا الى التل�وث والهدر وه�و ما قد 
يعرض مس�تقبل هذه الثروة الوطنية الى 

الخطر”.

    بغداد/المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الم�وارد المائي�ة، امس 
االحد، ان ايرادات المياه من خارج العراق 
تتراوح بين 50 الى 60 بالمئة، مشيرة الى 
ان العراق بصدد توقيع مذكرات واتفاقيات 
ش�املة م�ع كل م�ن تركيا واي�ران، فيما 
لفت�ت ال�ى ان الع�راق يعان�ي م�ن تردي 
نوعي�ة المياه. وقال وزير الموارد المائية 
محسن الشمري, ان “ايرادات المياه التي 
تص�ل العراق م�ن ال�دول الج�وار الثالثة 
ايران وتركيا وسوريا تبلغ بحدود 50 الى 
60بالمئة”، مش�يرا الى ان “العراق س�بق 
وان وق�ع مذكرة تفاهم مع تركيا لتنظيم 
حص�ة العراق من تدفق المياه ونوعيته”. 
وأضاف الشمري ان “العراق بصدد توقيع 
مذك�رات واتفاقيات ش�املة م�ع كل من 
تركيا وايران وقريبا سوريا لتنظيم المياه 
والحصة الداخلة للعراق”، مش�يرا الى ان 
“الع�راق يتح�دث عن برمج�ة للمحافظة 
عل�ى حص�ة العراق م�ن المياه م�ن دول 
الجوار”. واكد الشمري ان “العراق يعاني 
من ت�ردي نوعية المي�اه وبالتالي نحتاج 
الى اش�راك ال�وزارات ومختل�ف الجهات 
اليص�ال المياه العذب�ة للموطنين”، الفتا 
الى ان “الوزارة وضعت برنامج للنهوض 
بنوعية المي�اه في العراق”. ودعت وزارة 
الم�وارد المائية، في كان�ون االول 2014 
االم�م المتح�دة ال�ى تش�ريع القواني�ن 
الدولية بين الدول المتشاطئة مع العراق، 
مطالب�ا بأهمية عقد مؤتمر دولي لتنظيم 
الوض�ع المائي م�ع هذه ال�دول. وقامت 
تركي�ا ببن�اء 14 س�د عل�ى نه�ر الفرات 
ورواف�ده داخ�ل أراضيها و8 س�دود على 

نهر دجلة وروافده.

البيئة تطالب بانشاء 
حمطات معاجلة مياه 

الرصف الصحي

املوارد املائية: حصتنا 
املائية تسد 60 باملئة
من احلاجة الفعلية

افتتاح معمل تصنيع  القابلو اململوء باجليل 
بكلفة جتاوزت الـ 6 مليارات دينار

بابل: انتاجنا من الذرة الصفراء بلغ 90 ألف طن 
العام احلايل

   ذي قار/المستقبل العراقي

الصناع�ة  وزي�ر  أفتت�ح 
والمعادن نصير العيس�اوي، 
امس األح�د، معم�ل تصنيع 
)القابل�و الممل�وء بالجل�ي( 
ش�بكات  ف�ي  المس�تخدم 
ف�ي  الهاتفي�ة  االتص�االت 
بكلف�ة  ق�ار  ذي  محافظ�ة 
ملي�ارات  س�تة  م�ن  اكث�ر 
دين�ار عراق�ي، وفيما رحب 
المس�تثمرين  مع  بالتع�اون 
وفت�ح  المعام�ل  إلنش�اء 
خطوط إنتاجية جديدة ضمن 
معام�ل وش�ركات ال�وزارة، 
أك�د أن الوزارة لن تتنازل عن 
معاملها وشركاتها من خالل 
بيعه�ا إل�ى القط�اع الخاص 

بصورة “عشوائية”. 
الصناع�ة  وزي�ر  وق�ال 
والمعادن نصير العيس�اوي، 
ف�ي كلم�ة ل�ه خ�الل افتتاح 
الممل�وء  “القابل�و  معم�ل 
لش�ركة  التاب�ع  بالجل�ي” 
الهندس�ية  للصناع�ات  أور 
إن  ف�ي محافظ�ة ذي ق�ار، 
“ال�وزارة تس�عى إلى تطوير 

الواقع الصناع�ي في العراق 
من خالل وضع خطة لتطوير 
وتأهي�ل القط�اع الصناع�ي 
في عم�وم محافظات العراق 
بما يس�اهم بدع�م االقتصاد 
أن  إل�ى  مش�يرا  العراق�ي”، 
الهاتف�ي  القابل�و  “معم�ل 
الممل�وء بالجلي قد أنجز من 
قبل الكوادر الوطنية وبكلف 

مالية بسيطة”.
العيس�اوي،  ورح�ب 
المس�تثمرين  مع  “بالتعاون 
وفت�ح  المعام�ل  إلنش�اء 
خطوط إنتاجية جديدة ضمن 
وزارة  وش�ركات  معام�ل 
الصناع�ة”، مؤك�دا أن “باب 
الوزارة مفت�وح للتعاون مع 
المس�تثمرين لتطوير عملية 

اإلنتاج الوطني”.
وأش�ار العيساوي، إلى أن 
“وزارة الصناع�ة ل�ن تتنازل 
وش�ركاتها  معامله�ا  ع�ن 
وتبيعه�ا إلى القطاع الخاص 
الفت�ا  عش�وائية”،  بص�ورة 
إل�ى إن “عملية البيع س�تتم 
بصورة منظمة تضمن س�ير 
الصناع�ي  اإلنت�اج  عملي�ة 

ف�ي البل�د وتضم�ن حق�وق 
معام�ل  ف�ي  المنتس�بين 

وشركات الوزارة”.
مدي�ر  ق�ال  جانب�ه  م�ن 
العام�ة  أور  ش�ركة  ع�ام 
للصناع�ات الهندس�ية حيدر 
سهر الحسيناوي، إن “معمل 
بالجل�ي  الممل�وء  القابل�و 
معم�ل نف�ذ ضم�ن الخط�ة 
االس�تثمارية لل�وزارة، حيث 
تم تخصيص أموال المشروع 
منذ ع�ام 2003 حي�ث بلغت 
لتنفي�ذه  اإلجمالي�ة  الكلف�ة 
س�تة ملي�ارات و 77 مليون 
دينار”، مبينا إن “المش�روع 
أحي�ل ف�ي وقته إلى ش�ركة 
عملي�ة  أن  إال  األردني�ة  أور 
تنفيذ المش�روع توقفت في 

حينها”.
وأش�ار الحس�يناوي، إلى 
أن “المش�روع أحي�ل مؤخرا 
لتنفي�ذ  الع�ز  ش�ركة  إل�ى 
مراحل�ه المتبقية”، الفتا إلى 
ينتج  المذك�ور  أن “المعم�ل 
بالجلي  الممل�وءة  القابلوات 
الت�ي تس�تخدم ف�ي ش�بكة 

االتصاالت الهاتفية”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجن�ة الزراعي�ة 
بابل،  في مجل�س محافظ�ة 
ام�س األح�د، ع�ن تس�ويق 
90 أل�ف ط�ن م�ن محصول 
ال�ذرة الصف�راء، مؤك�دة أن 
المحافظة  الحالي ف�ي  العام 
المواس�م  أفض�ل  م�ن  يع�د 
ف�ي إنت�اج المحص�ول، فيما 
أوضحت أن محطتي س�ايلو 
أغلقت�ا  والمدحتي�ة  الحل�ة 
لعدم قدرتهما على استيعاب 

المزيد من المحصول.
اللجن�ة  رئيس�ة  وقال�ت 
إن  الخيكان�ي  س�هيلة 
“الس�ايلوات المنتش�رة ف�ي 
عموم المحافظة تسلمت 90 
أل�ف طن من محص�ول الذرة 
الصف�راء”، متوقع�ة “زيادة 
التس�ويق الى أكث�ر من 120 
ألف طن”.وأضافت الخيكاني، 
أن “البرنام�ج الوطن�ي الذي 
تبنت�ه وزارة الزراع�ة لتنمية 
الزراعية  المحاصيل  وتطوير 
واستخدام البذور الهجينة اثر 

بش�كل ملحوظ عل�ى نوعية 
إنتاج�ه  ووف�رة  المنت�وج 
مقارنة بالسنوات الماضية”، 
مبين�ة أن “محطت�ي س�ايلو 
أغلقت�ا  والمدحتي�ة  الحل�ة 
لعدم قدرتهما على استيعاب 
الكمي�ات الباقية، فيما بقيت 
الحي�دري  س�ايلو  محطت�ي 
المزارعي�ن  تس�تقبالن 
ال�ذرة  محص�ول  لتس�ويق 
53بالمئة  أن  الصفراء”.يذكر 
م�ن س�كان محافظ�ة باب�ل 
يعيش�ون في مناط�ق ريفية 
الزراع�ي  بإنتاجه�ا  تش�تهر 
األول�ى ف�ي  الوفي�ر، وتع�د 
العراق بإنتاج الذرة الصفراء، 
إضافة إلى اشتهارها بزراعة 
البطاط�ا والتم�ور والحنطة 
وتعتبر  والطماطم.  والشعير 
أه�م  م�ن  الصف�راء  ال�ذرة 
الغذائية  الحب�وب  محاصي�ل 
والصناعية الهام�ة في كثير 
من مناطق العالم، ويأتي هذا 
المحص�ول بالمرتب�ة الثالثة 
بالعالم بع�د القمح والرز من 
حي�ث المس�احة المزروع�ة 

واإلنتاج.

    بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث وزير الكهرباء قاس�م الفهداوي، 
ام�س األح�د، م�ع مس�ؤولين محليين من 
محافظ�ة ذي ق�ار وضع خطة مس�تقبلية 

لتحسين واقع الطاقة في المحافظة.
وق�ال المتحدث باس�م ال�وزارة محمد 

فتحي، إن “وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
ذي  محافظ�ة  مجل�س  بأعض�اء  التق�ى، 
ق�ار، بحض�ور مدير ع�ام توزي�ع الجنوب 
ومدي�ر عام نقل الجن�وب ومدير عام إنتاج 
الناصرية”.وأضاف فتحي، أن “المجتمعين 
ناقش�وا مش�اكل الكهرب�اء ف�ي ذي ق�ار 
ووضع خط�ة مس�تقبلية لتحس�ين واقع 

ان لجن�ة  المحافظة”.يذك�ر  الطاق�ة ف�ي 
الكهرب�اء في مجلس ذي قار اتهمت في )3 
ش�باط 2015(، وزارة الكهرب�اء بتقلي�ص 
حص�ة المحافظ�ة م�ن الطاق�ة إل�ى 500 
ميغ�اواط ألس�باب “غير منطقي�ة”، فيما 
أكدت أن عددا من مناطق المحافظة تش�هد 

انقطاعات مستمرة في التيار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا محافظ بغداد علي محس�ن التميمي 
االخط�اء  ج�راء  م�ن  المتضرري�ن  جمي�ع 
العسكرية خالل فترة االحتالل االمريكي منذ 
ع�ام 2003 الى مراجع�ة دائ�رة التعويضات 
معامالته�م  لتروي�ج  االداري�ة  والوح�دات 
التعويضية.وق�ال المتحدث الرس�مي باس�م 
محافظة بغداد صباح زنكنة, انه “تم وبحسب 
توجيهات محافظ بغداد علي التميمي شمول 

تل�ك الفئات من المتضررين بالتعويضات بعد 
التعدي�ل ال�ذي طرأ عل�ى  القان�ون من خالل 
اضافة فق�رة تجيز بش�مول المتضررين من 
جراء االخطاء العس�كرية ف�ي وقت االحتالل 
االمريك�ي “، داعي�ا جمي�ع المتضرري�ن من 
تلك االعم�ال الى مراجعة دائ�رة التعويضات 
والوح�دات االدارية التابع�ة لمحافظة بغداد 
من اج�ل انج�از معامالته�م لحصولهم على 
مستحقاتهم التعويضية بحسب هذا القانون 
“.م�ن جهت�ه, اكد ممث�ل  محاف�ظ بغداد في 

اللج�ان الفرعي�ة للتعويض�ات عب�د االمي�ر 
الياس�ري, ان التميم�ي “وجه بارس�ال كتب 
توضيحي�ة ال�ى اللج�ان المركزي�ة لغ�رض 
تعديل القانون وشمول المتضررين من جراء 
االخط�اء العس�كرية ليك�ون القان�ون عادال 
وشامال لجميع الفئات المتضررة من االرهاب 
والق�وات االمريكية “.واوضح ان  “محافظة 
بغداد قد اول�ت موضوع التعويضات اهتماما 
بالغ�ا فعمل�ت على انج�از اكثر م�ن 43 الف 
معامل�ة تعويضي�ة, كم�ا عملت عل�ى تحديد 

النقص الذي يش�وب قانون التعويضات رقم 
٢٠ لس�نة ٢٠٠٩ لك�ي يكون ملب�ي لحاجات 
التفس�ير  المتضرري�ن ووض�ع  المواطني�ن 
الصحيح للقانون لكي يكون شامالن لشرائح 
اكب�ر من المجتم�ع ايمانا منها بان ش�ريحة 
المواطنين الذين تعرضوا الى حوادث بس�بب 
السياس�ة الرعناء لق�وات االحتالل االمريكي 
لهم الحق ايضا بالحص�ول على التعويض لذا 
كان�ت توجيهات الس�يد خادم بغ�داد بالعمل 

على شمول تلك الشريحة”.

حمافظ بغداد يدعو املترضرين من االخطاء العسكرية اىل أكامل معامالت تعويضهم

وزير الكهرباء يبحث وضع خطة لتحسني الطاقة يف ذي قار

    بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت االمان�ة العام�ة لمجلس ال�وزراء، 
امس االحد، عن رس�م خطة وبرنامج لتسويق 
منتجات الش�ركات العام�ة، والتعريف بها في 
مناط�ق عدة م�ن البلد.وق�ال مدير ع�ام دائرة 
العام�ة ف�ي  المواطني�ن والعالق�ات  ش�ؤون 
كلمته بحف�ل افتتاح معرض للمنتجات اليدوية 
والفلكلوري�ة الت�ي ينتجها القط�اع العام، في 
اط�ار خطة تعظي�م موارد الدول�ة وتعزيز اداء 
ش�ركات القط�اع الع�ام، ، ان “الدائ�رة اع�دت 

برنامج�ا لتس�ويق منتج�ات ش�ركات القطاع 
العام، انس�جاما مع البرنام�ج الحكومي الذي 
نص على ضرورة تعظيم موارد الدولة، وتعزيز 
عمل ش�ركات القط�اع العام”.ويضم المعرض 
مجموعة من الس�جاد والمنتجات والصناعات 
اليدوي�ة والفلكلوري�ة، الت�ي تنتجها ش�ركات 
القط�اع الع�ام ف�ي كل م�ن وزارات الصناع�ة 
والتج�ارة اضافة الى دوائر اخ�رى في وزارتي 
الزارعة الثقافة وامانة بغداد. كما ش�هد عرض 
منتجات زراعية ذات جودة عالية، اال انها تفتقر 
الى التس�ويق الصحيح في السوق العراقي، ما 

يضطر المواطن الى اللجوء للمنتج المس�تورد، 
كالعس�ل الخال�ص، والتمر العراق�ي الممزوج 
باالعش�اب والمكس�رات الت�ي تنتجه�ا احدى 
ش�ركات وزارة الصناعة.ال�ى ذل�ك, اكد االمين 
العام لمجلس الوزراء حامد خلف ان “الحكومة 
تولي اهمية كبرى لتحس�ين وتس�ويق المنتج 
المحل�ي، بم�ا يع�زز الثق�ة ب�ه، ويحس�ن من 
س�معته”، مش�يرا الى ان مثل ه�ذه المعارض 
تعط�ي انطباعا ايجابيا عن الع�راق، وتمثل ردا 
على مح�اوالت تنظيم داع�ش االرهابي لمحو 
االثار والت�راث العراقي”.واض�اف ان “مجلس 

الوزراء ع�ازم على انجاز البرنام�ج الحكومي 
المط�روح من قبل رئيس ال�وزراء، والذي نص 
عل�ى تعظيم م�وارد الدولة من خالل تحس�ين 
عم�ل وانتاج القط�اع العام”.كما دعا خلف الى 
“رف�د الصناعات الوطنية بالخب�رات االجنبية، 
وانشاء مركز لتأطير التراث الوطني والصناعة 
الفلكلورية، والعمل على انتاج مراكز تسويقية 
للصناعة العراقية.ومن المقرر ان يمتد المعرض 
الذي افتتح صباح اليوم االحد حتى 31 من اذار 
الحالي، وس�يكون بام�كان المواطنين ش�راء 

المنتجات المعروضة بشكل مباشر.

امانة جملس الوزراء تعد خطة لتسويق منتجات الرشكات العامة
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س�تهّل جيفري روبرتس�ون خطاَبه راوياً قصة عّمه الراحل 
وليام روبرتس�ون، وه�و جندي يف الجيش الربيطاني أُرس�ل 
ملحارب�ة الجي�وش العثمانية. وبع�د أقّل من 24 س�اعًة عىل 
وصوله إىل غاليبويل، أُصيب برصاصة قناص أو رّشاش أودت 
بحياته. روى روبرتسون هذه القصة ليمّيز بني مقتل جندي 
يف الح�رب وإبادة األرمن يف الس�لطنة العثماني�ة بعد األوامر 
التي أصدرتها دولتهم بنفسها. ويعتقد روبرتسون، عىل رغم 
أّن وف�اة عّم�ه فضالً عن املالي�ني من الجن�ود اآلخرين الذين 
قتلوا يف »الحرب العظمى« ش�ّكلت حدثاً مأساوياً ومؤملاً، أّنه 
م�ا من حاج�ة إىل االحتفال بهذه الذكرى بم�ا أّنهم »قتلوا يف 
ش�كل قانوني«. وأضاف قائالً إّن عملي�ات الرتحيل القرسية 
واملذاب�ح التي ارُتكبت بحّق مئ�ات اآلالف من األرمن وغريهم 
م�ن املدني�ني - أي العجزة والنس�اء واألطف�ال الذين أجربوا 
ع�ىل خوض مس�ريات حّت�ى امل�وت إىل الصحراء الس�ورية - 
ُتعترب جرائم ضد اإلنس�انية لم ُيعاقب مرتكبوها قّط. وأرّص 

ر هذا الحدث. روبرتسون عىل رضورة تذكُّ
ينط�وي اختيار روبرتس�ون إلقاء كلمة االفتت�اح يف »مؤتمر 
املس�ؤولية 2015« يف نيويورك املخّص�ص لالحتفال بالذكرى 
املئة لإلبادة الجماعية لألرم�ن التي ينظمها »االتحاد الثوري 
األرمني« )أو الطاش�ناق( عىل أهمي�ة رمزية. والجدير ذكره 
أّن تاريخ�ه املهن�ي حافل بالدفاع عن القضاي�ا البالغة الدقة 
يف مجال حقوق اإلنس�ان، علماً أّن�ه بصفته قاضياً، ترأس يف 
الع�ام 2006 محكمة األمم املتحدة الخاصة بس�رياليون التي 
دانت الرئيس الس�ابق تش�ارلز تايلور بتهم�ة ارتكاب جرائم 
حرب. ويف اآلونة األخرية، قام روبرتسون بتمثيل أرمينيا ضّد 
تركي�ا يف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنس�ان يف بروكس�يل، 
فضالً عن تأليفه كتاباً حول اإلبادة الجماعية لألرمن. ولذلك، 
رّك�ز يف املؤتمر ع�ىل الربط بني أحداث إب�ادة األقليات يف عهد 
الس�لطنة العثمانية قبل مئة عام واملخاوف التي تظهر حالّياً 
يف ش�أن االنتهاكات الجماعية لحقوق اإلنسان والجرائم ضد 

اإلنسانية.
ال ش�ّك يف أّننا سمعنا جميعاً بقضية القتل الجماعي لألرمن، 
لكنن�ا بال�كاد نع�رف أية تفاصي�ل عنها، لذا ال ب�ّد من طرح 
الس�ؤالني التالي�ني: م�اذا ح�دث يف ع�ام 1915؟ وأين تكمن 

أهمّيته بالنسبة إلينا يف الوقت الراهن؟
تقع أهمي�ة اإلبادة الجماعي�ة األرمنية يف كونه�ا أّول »إبادة 
جماعي�ة حديث�ة«. ففي عص�ور ما قب�ل الحداث�ة، ارتكبت 
الجي�وش مجازَر بحّق الس�كان املحليني ودّم�رت أي مالمح 
لحضاراتهم – س�واًء أكانت الجي�وش الرومانية التي دّمرت 
قرطاج أو املغول الذين اجتاحوا بغداد ودمروها. أّما ما يجعل 
م�ن القضي�ة األرمنية النم�وذج األويل عن اإلب�ادة الجماعية 
الحديث�ة، فهو أّن الحكومة الرتكية نفس�ها انقلبت عىل جزء 
من الس�كان، معلنًة بأنهم »غري مرغ�وب فيهم«، وقّررت أن 
تبيده�م وتمحو أي آث�ار ثقافية يخلّفونه�ا. ويف ظل الحرب 
العاملية األوىل - التي انضم إليها العثمانيون بإرادتهم وحاربوا 
يف صفوف اإلمرباطورية األملانية - أعلنت الحكومة أّن األرمن 
جميعهم خونة ومتم�ردون. ويف البداية، تّم اعتقال املفّكرين 
وإعدامهم، ومن ثّم تّم نزع السالح من الرجال الذين يخدمون 
يف الجي�ش وإعدامه�م، ليت�ّم بعدها ترحي�ل املدنيني املتبقني 
إىل معس�كرات االعتق�ال يف دير ال�زور حيث ُذبحوا يف ش�كل 

جماعي.
يظه�ر ازدياد يف الكتب العلمية التي تب�ني العالقة بني اإلبادة 
الجماعية لألرمن والجرائ�م النازية التي ارُتكبت بحّق اليهود 
يف املحرقة وكيف اس�تفاد القومي�ون األملان من »النجاحات« 
التي حّققها الش�باب األتراك يف التخلص من األقليات، كمثال 
لهم لتأس�يس وطن أملاني »متجانس« من طريق ذبح اليهود 
والس�الف وغريهم من السكان. وإضافة إىل ذلك، قام النظام 
الس�تاليني برتحي�ل ج�زء كبري م�ن الس�كان وذبحهم، عىل 
أس�اس الطبقة الت�ي ينتمون إليها أو عرقه�م، ومن ثّم تأتي 
جرائ�م كمبوديا ورواندا ما يمّيز اإلبادة الجماعية لألرمن عن 
محرقة اليهود أو اإلبادة الجماعية للتوتيس يف رواندا مثالً، هو 
أّن�ه يف ما يتعلّق بقضية األرمن، لم يع�رتف الجناة بالجريمة 
التي ارتكبوها. فعىل مدى قرن، حاولت تركيا أن تمحو ذاكرة 
األرمن وآثارهم فمن أصل 2.2 مليون أرمني لم يبَق سوى 60 
ألف أرمني يف تركيا يف الوقت الحايل. وعندما اس�تمّر األرمن يف 
النض�ال، ب�ادرت تركيا إىل القول إّن عمليات ترحيل الس�كان 
)الت�ي تزع�م بأّنها لم تكن س�وى عمليات »نق�ل« إىل مكان 
جدي�د( ُنّفذت تلبية الحتياجات عس�كرية وإّنه يجب تحميل 

األرمن مسؤولية تمرّدهم وتعاونهم مع العدو.
وال ب�ّد من أن تكون حقوق اإلنس�ان محّط اهتمامنا جميعاً. 
فإذا تس�اهلنا مع حدوث انتهاكات يف مكان معنّي، س�يكون 
ذلك بمثابة تربير لوقوعها يف أماكن أخرى أو الستخدام القوة 
الناجمة عن اإلحباط بسبب غياب العدالة. وماذا عن إغفالنا 
القت�ل الجماعي عىل نطاق اإلب�ادة الجماعية – وهي جريمة 

ُترتكب ضّد عرق بكامله؟
هايغ أوش�اجان، أح�د منظم�ي املؤتمر، قال: »يف الس�نوات 
القليل�ة املاضية، صّب »االتح�اد الثوري األرمن�ي« اهتمامه 
عىل الحصول عىل تعويضات ع�ن الجرائم التي ارُتكبت بحّق 
األرم�ن ولي�س االعرتاف بها فحس�ب، كما كان�ت الحال من 
قبل. فقد س�بق أن ت�ّم االعرتاف بها وتحقي�ق النجاح يف هذا 
املجال«. ولكن عن أي نوع من التعويضات نتحّدث؟ تش�تمل 
الخط�وة األوىل للحص�ول ع�ىل تعويضات عىل عم�ل قانوني 
يقيض بمطالبة الحكومة الرتكية بإعادة ممتلكات الكنيس�ة 
رت بمعظمها.  الت�ي تّمت مصادرتها يف ع�ام 1915 والتي ُدمِّ
وأض�اف أوش�اجان قائ�اًل: »يمك�ن أن تكون ه�ذه الخطوة 

األوىل«.
والالفت أّنه يتّم االحتفال بالذكرى املئة عىل اإلبادة الجماعية 
يف ج�و عاطفي مختلط، فمن جهة، يس�ود ج�ّو من النجاح 
يعط�ي انطباعاً بأّنه حتى بعد مئة س�نة، ال يزال النضال من 
أجل العدالة مس�تمرّاً. أّما األمر الذي كان مشّجعاً يف املؤتمر، 
فهو مش�اركة عدد م�ن العلماء األتراك واألك�راد، علماً أّنه ال 
يمكن ف�رض حكم القان�ون والديموقراطي�ة الحقيقية من 
دون تن�اول الذن�ب األس�ايس الذي ُبني�ت علي�ه الجمهورية 
الرتكية. بيد أّنه تظهر يف الوقت عينه مخاوف إزاء ما يجري يف 
الرشق األوسط، حيث وضعت كّل من الحكومات والجماعات 

املسلحة السكان املدنيني هدفاً لسياساتها املدمرة.
ويف إحدى جلسات املؤتمر التي تّم االطالع خاللها عىل األعمال 
الفنية املس�توحاة من اإلبادة الجماعية - سواء أكانت صوراً 
أو رواي�ات أو مرسحيات - ذّكر أحد املؤلفني الجمهوَر بأّنه ال 
ينبغي االستس�الم وبأنه ال بّد من اس�تمرار النضال من أجل 
الذاكرة والعدالة. وتابع قائالً: »ال تنسوا أبداً أننا الغالبية وهم 
األقلية الصغرية«، يف إش�ارة إىل املدني�ني األبرياء الذين وقعوا 

ضحية مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية.
ويف 23 نيس�ان )أبريل( 2014، قّدم الرئيس الرتكي أردوغان 
تعازيه لألرمن يف خطاب موّجه إليهم. وعىل رغم أن الخطاب 
كان مح�رياً – بم�ا أّن�ه وض�ع معان�اة الضحاي�ا والجناة يف 
املس�توى نفس�ه – إال أّنها كان�ت املرة األوىل خ�الل 99 عاماً 
التي يتوّص�ل فيها قائد تركي إىل اس�تنتاج مفاده أن األرمن 
خاض�وا معان�اة كبرية. وقد س�اد حينها أمل ب�أن يّتخذ هذا 
القائد الرتكي الخطوات اإلضافية الالزمة لتناول قضية الظلم 
هذه. إال أّنه يف الوقت الراهن، يبدو أّن القادة األتراك ال يبالون 

بالعدالة بل بالعالقات العامة.
وأنهى روبرتسون قائالً: »وضعت تركيا خّطة تحّول كبرية«، 
مش�رياً إىل تخطيط الحكوم�ة الرتكية لتنظي�م احتفال كبري 
باالنتص�ارات العثمانية عىل الق�وات املتحالفة يف غاليبويل يف 
ع�ام 1915. وتجدر اإلش�ارة إىل أّن العادة ج�رت بأن تحتفل 
تركيا بذكرى هذه املعركة يف 18 آذار )مارس(، ولكّنها قّررت 
هذا العام تنظيم حدث كبري يف 24 نيسان )أبريل( عند احتفال 
العالم بذكرى اإلب�ادة الجماعية لألرم�ن. ويذّكرنا املؤرخون 
ب�أّن اإلنكار ه�و املرحلة األخرية من اإلب�ادة الجماعية، علماً 

بأّننا ما زلنا نلمس اإلنكار والجريمة حتى يومنا هذا.

فيكني �شيترييان

مئة سنة عىل اإلبادة األرمنية: 
أردوغان لـم حيسم أمره

الي�زال مفاع�ل ديمونا "اإلرسائي�ي" ُيمثل لغزاً م�ن األلغاز 
املحرية، بل يعد رساً من أرسار الدولة الصهيونية يف فلسطني، 
ورغم اتجاه املجتمع الدويل إىل التعامل بشفافية يف املوضوع 
الن�ووي مع مختلف الدول، إال أن مفاعل "ديمونا" يبقى هو 
االستثناء . فالحديث عنه من املحرمات يف السياسة الدولية . 
بس�بب "الفيتو" الذي تضعه دول التحالف الغربي بوجه كل 
من يحاول إثارة هذا املوضوع . وكلما دعت الدول العربية إىل 
وضع النشاط الذري "اإلرسائيي" تحت مراقبة وكالة الطاقة 
الذرية، اعرتضت تلك الدول رغبة منها يف إبقاء هذا النش�اط 
يف إطار الرسية والغموض . ويشكل مفاعل "ديمونا" خطراً 
داهماً عىل العرب يف مختلف دولهم وربما لغري العرب، بسبب 
اإلش�عاعات النووي�ة التي قد تت�رسب منه . فقد أش�ار كل 
الخ�رباء والعلم�اء "اإلرسائيليني" والغربي�ني يف مجال الذرة 
إىل دخ�ول هذا املفاعل مرحلة الخطر االس�رتاتيجي، بس�بب 
انته�اء عمره االفرتايض، حيث أصبح يهدد بكارثة إنس�انية 
عام�ة . ليس آخرها م�ا تؤكده التقاري�ر "اإلرسائيلية" من 
اكتش�اف أع�راض مرض الرسط�ان لدى أكثر م�ن 70% من 
س�كان النق�ب، وتنظر املحاك�م "اإلرسائيلي�ة" اليوم يف 45 

دعوى قضائية تقدمت بها عائالت مهندس�ني وفنيني عملوا 
يف مفاعل "ديمونا"، وماتوا بسبب اإلشعاعات النووية .

ويف ع�ام 2000 أعل�ن مدي�ر املكتب اإلقليم�ي لربنامج األمم 
املتحدة للبيئة، أن الدراسات ومراكز الرصد باملنطقة كشفت 
عن وجود ترسب إش�عاعي من مفاعل ديمونا "اإلرسائيي"، 
األم�ر الذي يجعل الدول املج�اورة ل"إرسائيل" عرضة للتأثر 
بتل�ك اإلش�عاعات . لكن ل�م تلتفت وكالة الطاق�ة الذرية إىل 
هذا التحذير، واستمرت سياسة الغموض حول هذا املفاعل، 
ع�ىل حاله�ا . وال يتوق�ف خطر مفاع�ل "ديمون�ا" عىل تلك 
اإلش�عاعات التي تترسب منه، بل ع�ىل النفايات الذرية التي 
يتم دفنه�ا رساً يف صحراء النقب ويف أعم�اق البحر األحمر . 
وخطر هذه النفايات يستمر ملاليني السنني، ألن عمر النصف 
لنظري اليورانيوم هو خمس�ة ماليني س�نة، وال أحد يف العالم 

يس�تطيع أن يتأكد من أن "إرسائي�ل" تقوم باتخاذ إجراءات 
الس�المة املطلوبة دولي�ًا يف دفن تلك النفاي�ات القاتلة، ومن 
املس�تبعد أن تقوم بهذه اإلجراءات نظ�راً للتكلفة الضخمة، 
فف�ي املعايري الدولية ينبغي تخزين النفايات يف برك مغمورة 
بماء، وتحت رقابة مش�ددة لس�نوات عدة حت�ى تفقد جزءاً 
م�ن نش�اطها اإلش�عاعي العايل، كم�ا تجري ع�ىل النفايات 
ع�دة عملي�ات كيميائي�ة معق�دة، لتقليص كمية اإلش�عاع 
ال�ذي تحتويه، ثم يج�ري تقليص حجمها أيضاً باس�تخدام 
الط�رق الفيزيائية والكيميائي�ة إىل أقل حجم ممكن، بصبها 
ع�ىل ش�كل قوالب صغ�رية توضع داخ�ل قوال�ب أخرى من 
الخرس�انة، محاط�ة بجدار س�ميك م�ن الف�والذ، حيث يتم 
نقلها بكل عناية إىل آبار الخرس�انة العميقة، التي قد يرتاوح 
عمقه�ا عدة كيل�و مرتات يف باطن األرض .إن بقاء النش�اط 

الذري "اإلرسائيي" بعيداً عن أعني الرقابة الدولية أمر لم يعد 
مقب�والً باملطلق، وال يج�وز أن تتحجج دول التحالف الغربي 
بأن أمن "إرسائيل" مهدد من جريانها العرب، ألن هذا الكالم 
غ�ري صحيح، ألن بإمكان "إرسائيل" تنعم باألمان إذا وافقت 
عىل مبادرة الس�الم التي أعلنتها القمة العربية يف بريوت عام 
،2002 والت�ي تقوم عىل مب�دأ "األرض مقابل الس�الم"، أي 
أن تنس�حب "إرسائي�ل" من جمي�ع األرايض العربية املحتلة 
مقابل س�الم عربي دائم معها . لك�ن "إرسائيل" لم ترّد عىل 
تل�ك املبادرة حتى اآلن، بل تتابع عمليات تهويد ما بيدها من 
أرض عربية، معتمدة عىل الدع�م الالمحدود الذي يوفره لها 

حلفاؤها يف الغرب . 
إن إخ�الء منطقة الرشق األوس�ط من النش�اط النووي غري 
الخاض�ع للرقاب�ة الدولية يج�ب أن يكون عام�اً، فال يجوز 
إخضاع الربامج الذرية يف بعض الدول العربية للرقابة الدولية 
الصارم�ة، يف الوق�ت ال�ذي يتم تجاه�ل نش�اط "إرسائيل" 
الذري، كأن ش�يئاً مريباً ال يح�دث يف هذه الدولة التائهة بني 
حلم املايض، وحقائق الواقع التي تقف شاهدة عىل ارتكابها 

ألكرب الجرائم يف التاريخ اإلنساني كله .

حممد خليفة

مفاعل ديمونا واإلشعاعات النووية

يف الوق�ت ال�ذي يتح�دث في�ه الجمي�ع يف واش�نطن عن 
الربيد االلكرتوني لهيالري كلينتون، يريد »مارتن أومايل« 
الحاكم »الديمقراطي« السابق لوالية »ماريالند« التحدث 
عن إصالح »وول س�رتيت«. ومن شبه املؤكد أن »أومايل« 
س�يخوض االنتخابات التمهيدية للحزب »الديمقراطي«، 
وهو عازم عىل هذا رغم طعن بعض الخرباء يف قدرته عىل 

أن يكون تحدياً »يعتد به« أمام ترشيح الحزب لهيالري.
ومن�ذ أن ت�رك »أومايل« املنص�ب يف يناير، وه�و ينتقل يف 
البالد ويمهد الرتبة لحملة انتخابية رئاسية. وأثناء زيارته 
األخ�رية لكانس�اس ونيوهامبرش وغريها ق�دم »أومايل« 
رس�الة ش�عبوية تقدمية. ودعا تحديداً إىل إعادة ترسيخ 
لوائ�ح »جالس-س�تيجال« املرصفي�ة وزي�ادة الرضائب 
ع�ىل رأس املال وزيادة الحد األدنى لألجور وتعزيز حقوق 
التف�اوض الجماعي�ة. وبينما بدا أكثر سالس�ة يف رشح 
سياس�اته من انتق�اده لخصومه املحتمل�ني لكنه خص 
كلينت�ون بانتقاد يف »س�اوث كاروالينا« عندم�ا أعلن أن 
»امليش بني طريقني ليس اس�رتاتيجية س�تميض بأمريكا 

لألمام«.

ويف مقابل�ة م�ع »أوم�ايل« يف اآلونة األخرية ذك�ر الحاكم 
الس�ابق أن »الديمقراطيني« بحاجة إىل التحدث بوضوح 
عن أنفس�هم. وأض�اف »يتعني علين�ا أن نكون واضحني 
للغاية كحزب بش�أن املبادئ... اعتقد أننا نرض برسالتنا 
األساس�ية وبيان مهمتنا عندما ال نكون واضحني بشأن 
فش�ل اقتصاد ت�رسب الث�روة إىل الطبق�ات األدنى، وعن 
أن االقتص�اد نتيجة قرارات سياس�ية اتخذناها، وس�بب 
الحاج�ة إىل مزيج من سياس�ات األج�ور ومكافأة العمل 
وسياس�ات لكب�ح املضارب�ات املته�ورة الت�ي أصبحت 
تدمريي�ة أو افرتاس�ية. إن هذا يطعن فحس�ب يف حجتنا 
عندما نح�اول أن نجد أرضا وس�طى«. و»أوم�ايل« الذي 
يؤم�ن ب�أن ع�دم املس�اواة االقتصادية وتقل�ص األجور 
ستكون قضايا أساسية يف انتخابات 2016 يتبنى برنامجاً 

يشابه الخطة الش�عبوية ملساعدة الطبقة الوسطى التي 
تتبناه�ا »الس�يناتورة« الديمقراطي�ة »اليزابيث وارين« 
ع�ن والي�ة ماساشوس�تس. وه�و مخل�ص عىل س�بيل 
املثال يف انتق�اده ل�»الديمقراطيني«، الذين أذعنوا لحجة 
»الجمهوريني«، التي مفادها أن التأمني االجتماعي يؤدي 
إىل العجز يف املوازنة. وأش�ار إىل أن »هناك أس�طورة تدفع 
للق�ول بأن الخط�أ يف بالدنا س�ببه مخصص�ات اإلعانة 
االجتماعي�ة... اعتق�د أنن�ا بحاج�ة بالفعل إىل توس�يع 
التأم�ني االجتماعي ويتعني علينا أال نخجل بش�أن هذا«. 
وأش�ار أومايل إىل شجاعة الس�يناتور وارين قائال »اعتقد 
أن الناس يتجاوبون مع السيناتور وارين بسبب الوضوح 

الذي تتحدث به عن الزيف يف النظام«.
وأح�رز »أومايل« عدداً من اإلنج�ازات التقدمية يف منصب 

حاك�م الوالي�ة لفرتت�ني، فق�د أرشف عىل إق�رار ترشيع 
املساواة يف الزواج وحظر األسلحة، وأنهى عقوبة اإلعدام 
ورفع الحد األدنى لألجور وغريها. لكن رسالته الشعبوية 
أصبح�ت أكثر مالءم�ة لحملة انتخابات الرئاس�ة يف هذا 
الوقت. وال يظهر »أومايل« بمظهر الش�عبوي االقتصادي 
االعتي�ادي. ب�ل يب�دو هادئ�اً ورزين�اً وأكث�ر ألف�ة م�ع 
اإلحص�اءات عن الخطابة السياس�ية النارية. وهو أقرب 
ش�بهاً بصفة املدير التكنوقراطي التي اشتهر بها، والذي 
تصدى للجريمة يف »بلتيمور«، ولجأ الس�تخدام البيانات 

الدقيقة.
وهذا النهج ربما ساعد يف نجاح »أومايل« كمدير تنفيذي، 
لك�ن م�ن غ�ري الواض�ح إذا كان ميل�ه التكنوقراطي قد 
يكس�به ش�عبية يف الحمل�ة االنتخابي�ة، التي ق�د تكون 
الحيوي�ة فيها حاس�مة لحش�د الجماه�ري. ومع صعود 
الح�ركات الش�عبوية مازال ينظ�ر إىل تأكي�د أومايل عىل 
»سياس�ة االحتواء والرتابط« بأنه س�يلعب دورا وس�ط 
الناخبني الذين يرون أن كل املكاسب تقريبا التي تحققت 

من التعايف حصدتها نسبة الواحد يف املئة.

قبيل االنتخاب�ات اإلرسائيلية التي عقدت يف الس�ابع عرش 
من م�ارس الج�اري، أف�اق نتنياهو م�ن س�كرته، ملقياً 
بالحذر وراء ظهره، ومطلقاً إشارات تحذير سافرة إلخافة 
الناخبني كي يعيدوه إىل الس�لطة. وفع�ل ذلك غري مكرتث 
بم�ن ينح�ازون ل�ه أو بالتبعات الت�ي قد يتمخ�ض عنها 
س�لوكه. ولطامل�ا زعمت أن�ه يف مملكة الغاب�ة ليس هناك 
مخلوق أخطر من سيايس مثري للذعر، وخالل األيام القليلة 
املاضي�ة، كان نتنياهو واح�داً من هؤالء.وقب�ل التصويت 
بيوم واحد، أجرى نتنياهو سلسلة من املقابالت الصحفية 
مع وس�ائل إعالمية صديقة تفتئت ع�ىل املوضوعات التي 
تث�ري مخ�اوف اإلرسائيلي�ني: الفلس�طينيون و»املؤامرات 
الخارجي�ة«، واملواطنني العرب داخ�ل إرسائيل. وزعم مثال 
أن�ه لو انت�رص خصوم�ه فإنه�م سيس�تجيبون لضغوط 
املجتم�ع الدويل إلنش�اء دولة »حمس�اوية« يف القدس. ويف 
مقابل�ة أخ�رى، زعم أن »أي ش�خص يتحرك نح�و إقامة 
دولة فلس�طينية، وإخالء األرايض، فس�يتخىل عن األرايض 
للمتطرف�ني«. وعندم�ا س�ئل ح�ول م�ا إذا كان ذلك يعني 
تراجعه عن وعده يف عام 2009 بدعم حل الدولتني، أجاب: 
بالطبع.ول�م يكت�ف بذل�ك، وإنم�ا اتهم حكوم�ات أوروبا 
الغربية بتمويل حملة تهدف إلقصائه من الس�لطة. وزعم 

أن هن�اك جهوداً مكثف�ة، بعرشات املاليني م�ن الدوالرات، 
لحشد األصوات العربية، بهدف دعم هريتزوج، الفتاً إىل أنها 

محاوالت حثيثة بدعم من بعض الحكومات.
وربط نتنياهو تلك املوضوعات ببعضها عن طريق تحذيرات 
عنرصي�ة من عرب إرسائيل، مش�رياً إىل أن�ه »إذا فاز حزب 
العمل، فإن هريتزوج وليفيني س�يصبحان رئييس الوزراء، 
وبدعم العرب، س�يحدثان تغيرياً جذرياً يف السياس�ات عىل 
نح�و يهدد أم�ن إرسائيل«. ويف ي�وم االنتخاب�ات، مع آخر 
توسالته التحذيرية ألنصاره، شدد عىل أن الناخبني العرب 
يخرج�ون أفواجاً إىل صناديق االق�رتاع، وتنقلهم املنظمات 
اليسارية يف حافالت!كان ذلك هو نتنياهو الحقيقي، املجرد 
م�ن أي مظاهر خ�داع، وليس الش�خص ال�ذي ادعى ذات 
مرة تأييده للس�الم أو الذي تعهد إف�كاً بدعم فكرة الدولة 
الفلسطينية.. كان ذلك هو »بيبي« الذي فاز. وهو نتنياهو 
نفسه الذي أثنى ذات مرة عىل اتفاقات أوسلو، وقاد حملة 

يف الوق�ت ذات�ه لن�زع الثقة م�ن رابني عرب تش�كيل فريق 
م�ع نيوت جينجريتش )زعي�م الجمهوريني يف الكونجرس 
آنذاك( إلحباط جهود إدارة كلينتون. وهذا هو نتنياهو الذي 
انُتخب يف 1996 عىل وعد االلتزام باتفاق أوسلو، ثم ما لبث 
أن حنث يف وع�ده بالقضاء عىل عملية الس�الم. وهو ذاته 
نتنياهو الذي عندما تعرض لضغط من الغرب، قدم نفسه 
كزعي�م ال يرغب يف أكثر من الس�الم، بينم�ا مىض قدماً يف 
سياس�ات ال تزيد إال من إذالل الفلسطينيني واستفزازهم، 
مع إضعاف قيادتهم ونزع الثقة منها.وهو نتنياهو املناور 
املخ�ادع، فعندم�ا ضغ�ط عليه الرئي�س كلينت�ون لتوقيع 
اتفاقية مع الفلس�طينيني، فعل، لكن عند عودته لم يفعل 
أي يشء لتنفيذه�ا، وإنما ب�ذل كل ما بوس�عه إلحباطها. 
وعندم�ا ألح عليه أوبام�ا، رصح بتأييده لحل الدولتني، ثم 

أضاف تحذيرات تنسف تأييده.
ويف حكومتي�ه األخريتني، س�عى نتنياهو إىل إخفاء ازدرائه 

للس�الم، بضم�ه أف�راداً إىل ائتالف�ه يمكنهم منح�ه غطاء 
سياس�ياً. وكان إيهود باراك وتس�يبي ليفني ش�خصيتني 
مش�هورتني يف الغ�رب، واس�تغلهما نتنياه�و بمه�ارة يف 
حماي�ة حكومت�ه م�ن االنتق�ادات، بينما س�عى لتكريس 
سياساته املناهضة للسالم، واملؤيدة للتوسع االستيطاني.

لك�ن غط�اءه اآلن قد انكش�ف، وأضحت حقيق�ة »بيبي« 
عاري�ة أمام العال�م. فأعلن رفضه ح�ل الدولتني وازدراءه 
ع�رب إرسائيل. وفاز رغ�م ذلك.أصبح حك�م نتنياهو اآلن 
أم�راً مفروغاً من�ه، إذ إن لديه أصواتاً م�ن اليمني املتطرف 
تكف�ي لتش�كيل حكومة ائتالفي�ة يمكنها امل�يض قدماً يف 
تطبيق أجندة مناهضة للس�الم والعرب. وسيشمل ائتالفه 
ليربم�ان الذي ق�ال مؤخ�راً: »إن إرسائيل يج�ب أن تقطع 
رأس أي إرسائيي عرب�ي ضدنا«، ونافتايل بينيت الذي قال: 
»إن الفلس�طينيني مث�ل ش�وكة يف ظهورنا، وس�أفعل كل 
ما أس�تطيع ملنعهم من نيل دولة«.وس�قط القناع، وماتت 
عملية الس�الم، فماذا عىس الغرب فاعل؟ هل سيتس�امح 
مرة أخرى مع حماقات بيبي أم سيس�تخدم الضغوط التي 
لطاملا تردد يف اس�تخدامها؟ وهل س�ينتظر الفلسطينيون 
األرسى الذي�ن فق�دوا كل أمل يف ظل عيش�هم تحت وطأة 

االحتالل الوحيش املذل طويال لحل أوروبي؟

كاترينا هويفل

جيم�س زغبي

أومايل وشعبوية االنتخابات التمهيدية

نتنياهو احلقيقي.. وليس القناع

فوؤ�د ح�شون



لم تكن بائعة بطيخ هذه المّرة ولم تتوّهج 
أنوثتها بفس�تان أحمر صغير، لكنها أثارت 
الج�دل بكالس�يكيتها ووحدته�ا في أغنية 

»وبكون جايي وّدعك«. 
واألزي�اء  الوس�يم  الع�ارض  ع�ن  تخلّ�ت 
المرّصع�ة والمجوه�رات، وجلس�ت تغّني 
بصوت رومانسي وتمّثل باحتراف. اختارت 
األحم�ر مج�دداً، بت�درج داف�ئ وخج�ول 
كالدانتيل المرهف ونظراتها المرغمة على 

الحب رغم الفراق. 
في ه�ذا الح�وار، تتح�دث نانس�ي عجرم 
للمرة األول�ى عن آخر أعماله�ا المصّورة، 
ام�رأة  ويومي�ات  وطفولته�ا  وأمومته�ا 

عرفت الشهرة باكراً...
•ما هو آخر خبر قرأته عن نانسي عجرم؟

ه�و خب�ر متعل�ق بكلي�ب »وبك�ون جايي 
وّدع�ك« عل�ى »تويت�ر«، يص�ف اإلعج�اب 
ببس�اطة الفك�رة الت�ي عكس�ت المعن�ى 

الحقيقي للرومانسية.
• إن�ه الكليب الخامس ف�ي ألبومك األخير، 
وس�تصّورين أغنيتين إضافيتين قريباً. هل 

تحاولين »كسر« رقم قياسي؟
ال أري�د أن أكس�ر رقماً قياس�ياً أو أن أدخل 
كتاب »غينيس«، لكنني منذ بداية مشواري 
الفني أصّور أغنياتي، وأفّضل أن يشاهدها 

جمهوري على أن يسمعها فقط.
• ه�ل ينج�ح »الكلي�ب العربي« م�ن دون 

عارض وسيم؟
رغبت في تقديم مفاجأة مع أغنية »وبكون 
أغنيات�ي  غالبي�ة  فف�ي  وّدع�ك«،  جاي�ي 
المص�ّورة يحض�ر العارض الوس�يم. ولم 
أج�د ضرورة لوج�ود الحبيب ه�ذه المرة. 
أردت أن أكون بمفردي ويش�عر المش�اهد 
بالحب م�ن خالل عينّي ومالمحي أكثر من 

هوية الشاب.
• هل هو تحّد كبير بالنسبة إليِك، خصوصاً 

أنك الممثلة الوحيدة في هذا الكليب؟
ال، فأن�ا مّثل�ت في عش�رات الكليبات، لكن 

فك�رة األغنية تطلّبت أن أكون بمفردي. لقد 
اعت�دت الكاميرا والتمثيل وبات يس�هل علّي 

تقّمص الشخصيات.
• كي�ف ترّدين على من يعتق�د أنك تصّورين 
ه�ذا الكم م�ن األغاني ألنك تملكي�ن القدرة 

المادية لذلك؟
عدد أغنياتي المص�ّورة غير مرتبط بقدرتي 
المادي�ة، ففي م�ا مضى كنت أص�در ألبوماً 
يتضمن 9 أغاٍن، بينما ألبومي األخير يتضمن 

16 أغنية! كما أنني أحب كل أغنياته.
ثمة م�ن يحبني كثي�راً وال يفكر في ش�راء 

م�ي  لبو ، أ مث�اًل
حي�ن  و

يشاهد األغنية مصّورة على الشاشة، يشعر 
بأنن�ي أقدم عمالً جدي�داً بالفع�ل، وأن هذه 
أغني�ة جديدة لنانس�ي. أح�ب أن أوصل كل 
أغني�ة أتعب في اختيارها وتس�جيلها طوال 
سنتين أو ثالث. أريد أن تأخذ أعمالي حقها.

لع�رض  إل�ى منص�ة  الكليب�ات  تحّول�ت   •
األزياء، ما رأيك بهذه الظاهرة، خصوصاً أنك 
ظه�رت بإطاللة واح�دة بالدانتيل البرغندي 

الرومانسي في »وبكون جايي وّدعك«؟
حرص�ت عل�ى أن أطل ب�زّي واحد ف�ي هذا 
الكلي�ب تمام�اً كبس�اطته، ورغب�ت في أن 
يتعّرف جمه�وري إلى قصة حب�ي أكثر من 
أزيائ�ي. لم تك�ن أناقتي أو ماكياج�ي يوماً 

سبباً في تصوير أغنية.
ال أميل إلى استعراض مالبسي في الكليبات، 
»من�ي من هول الناس«! أنا امرأة تحب أن 
تبدو أنيقة وأن تكون Trendy بالتأكيد، 
أغنياتي  أحت�رم  لكنن�ي 
أصّور  التي  والحقبة 
أعمال�ي  فيه�ا 
والحال�ة التي 
ث  تتح�د
في  عنه�ا. 
تيجي  »ما 
هن�ا« ل�م 
إالّ  أرت�ِد 
ناً  فستا
واحداً 

باللون األحمر أيضاً.
ف�ي  متع�ة  تجدي�ن  زمني�ة  حقب�ة  أي   •

استعادتها؟
الس�تينات والس�بعينات، تلك السنوات التي 
تعّرف�ت إليه�ا وإل�ى أيقوناتها ف�ي األفالم 
السينمائية القديمة وكّن عديدات في العالم 

العربي.
• بي�ن الرومانس�ية الناعمة أخي�راً والجرأة 
»م�ا  كلي�ب  ف�ي  جّس�دتها  الت�ي  الب�ارزة 
تيج�ي هن�ا«، أي أعم�ال تق�دم نانس�ي الى 

جمهورها؟
أنا مختلفة في كل أغنية من دون شك، لكنني 
أحافظ على هويتي الفنية التي فرضتها منذ 
البداي�ة. فقد انتقلت م�ن »أخاصمك آه« إلى 
»ياي س�حر عيونو« ث�م »يا س�الم«، وبات 

الجمهور يعرف استراتيجيتي في الغناء.
ال يمكن أن أقدم أغاني متشابهة في األلبوم، 
لكي أرضي كل األذواق رغم أنني لن أستطيع 
إرض�اء الجمي�ع في النهاي�ة. أمل�ك القدرة 
عل�ى غناء الش�عبي والرومانس�ي والدراما 
والكالسيك، فلَم ال أقدم كل هذه األلوان غناًء 
وتمثيالً؟ أنا متهمة باحتراف التمثيل، وبناء 
عل�ى ذلك ال يمكن أن أحصر نفس�ي في دور 
واحد كأداء دور المرأة المثالية طوال الوقت، 
بل أريد أجّس�د وجوه�اً متنوعة إلثبات هذه 
الموهب�ة. كم�ا ال يمك�ن الممثل الب�ارع أن 

يؤدي الشخصية الشريرة على الدوام.
• ذك�رت أغني�ة »ي�ا س�الم« الت�ي اعتمدت 

تس�ريحة مارلي�ن مون�رو ف�ي ش�ريطها 
المصّور. ه�ل كانت تجذبك هذه النجمة قبل 

أن تعرفي الشهرة؟
لطالم�ا حلمت وأن�ا صغيرة، ول�م تفارقني 
األح�الم حتى اآلن. لك�ن لم تراودن�ي يوماً 
فك�رة أن أكون ش�بيهَة مارلي�ن مونرو. لم 

أرغب في ذلك.
وحين وضعت باروكة مثل تس�ريحتها كنت 
أجس�د دور نجم�ة على المس�رح بينما هي 
إنسانة ضعيفة بعيداً عنه. هذه الرسالة التي 
رغبت في إيصالها، فالجمهور يعتبر الفنانة 
ام�رأة محظوظة بينما ه�ي في الحقيقة قد 

تكون حساسة للغاية وسريعة التأثر.
• ما هي فلسفتك الفنية اليوم؟

أسير ضمن خطة مرسومة في كل االتجاهات 
لناحية األغاني وأسلوب تصويرها.

•لو أردِت إعادة ترتيب ماضيك، هل تحذفين 
مرحلة معينة منه؟

أفكر في المستقبل فقط، أنا إنسانة طموحة 
ونش�يطة ج�داً. أعم�ل كثي�راً وال تراودن�ي 
األحالم وأنا جالسة أو ممّددة. أريد أن أحقق 
كل م�ا أرغ�ب فيه وأتمن�اه وأدرك جي�داً أن 

المسألة ليست سهلة.
•تقولي�ن إن »المس�ألة ليس�ت س�هلة«، ما 
هي الصعوبة التي ق�د تواجهها نجمة بمثل 

جماهيريتك؟
ال يمك�ن أن أكون »عق�ل« كل الليل و »آراء« 
كل الليل و»أفعال« كل الليل حتى أقرر تقديم 
اي جدي�د فني... وأكون كم�ن يقرر الزواج، 
لدي�ه النية لك�ن ال يع�رف رأي العروس بعد 
وعلي�ه أن يق�وم بخط�وات ع�دة إلقناعه�ا 

بالموافقة.
أح�اول أن أتحّم�ل المس�ؤولية وأتحدث إلى 
األش�خاص المس�ؤولين. رغ�م أنن�ي أقوم 
بخط�وات ناقصة، ال أكش�ف األم�ر وأصلح 
األم�ور بيني وبين نفس�ي ... وف�ي النهاية 
أص�ل إل�ى هدف�ي م�ع كثي�ر م�ن التفكير 

واألسئلة واألشخاص.
م�ّر في حياتي م�ن يذّكرني به�ذه المقولة: 
»إس�مع تفرح، جّرب تحزن«. لكنني ال أذكر 
أنن�ي ندمت يوم�اً حتى لو لم أحق�ق نجاحاً 
يضاه�ي أعم�االً معين�ة. فه�ذه التج�ارب 
جعلتني أس�ير بخطوات أكثر ثباتاً، ولم أقع 
يوم�اً في بئر وج�دت صعوبة ف�ي الخروج 
منه. لم أعرف هذا الموقف فنياً أو شخصياً.

• هل نضجت باكراً؟
عملية النضج مستمرة، قد أكون بّدلت رأيي 
فيم�ا ش�عرت بأن�ه كان األفضل ل�ي العام 
المنص�رم. وأجد أنن�ي تحّملت المس�ؤولية 
باكراً. بالتأكيد. وهذا لم يكن تفصيالً جميالً 

في حياتي.
- ما الذي حرمتك إياه هذه المسؤولية؟

طفولت�ي، لم أع�ْش طفولت�ي »راحت كالّ«. 
كان عم�ري فقط ما يثب�ت طفولتي. كانت 

المسؤولية أكبر مني.
• بعد الشهرة، هل فقدت لحظة االنبهار لدى 

لقاء أي نجم تحت األضواء؟
لم أفقد االنبهار، خصوصاً إن التقيت ممثلة 
مصري�ة من األف�الم القديم�ة أو ممثالً من 

هوليوود.
• لَم اس�تغرب البعض تهنئت�ك لنجوى كرم 

بمناسبة يوم ميالدها؟
ثم�ة من ال يتوق�ع الخير ببس�اطة، ومن ال 
يعتق�د بأنن�ي أحب نجوى ك�رم أو أي فنانة 

أخرى.
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تحدثت الممثلة أميرة فتحي عن الخطوط 
الحمراء في عملها، "الخط األحمر هو عدم 
قيامي بأعمال تافهة، وانا ال اريد اضع في 

ذهني فكرة الوجود، فمنذ تقديمي لمسلسل 
مع هاني رمزي في رمضان قبل الماضي، لم اجد 
العمل الدرامي الذي يشجعني على الحضور".
وتابعت فتحي، في مقابلة صحفية  ، "لقد 

اجتزت مرحلة االنتشار بالتأكيد، ولدي 
رصيد معقول، واريد ان تظل اعمالي في 
الذاكرة وال ابذل فيها مجهودًا ثم تنسى".

انتهى المطرب إيهاب توفيق من تصوير غالف ألبومه الجديد، 
والذى سيطرحه الشهر المقبل مع شركة مزيكا.

ويتعاون توفيق فى األلبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين 
والموزعين منهم خالد تاج الدين، رمضان محمد، محمد عاطف، 

تامر حسين، احمد شتا، وليد سعد، مدين، اشرف سالم، أحمد 
حسين، محمود الخيامي، طارق عبدالجابر، رامي بالزن، مدحت 

خميس، عادل عايش.
وقام توفيق بتصوير أغنية "إن شاء الله هتجينى" بطريقة 

الفيديو كليب مع المخرج تامر حربى، وهى من كلمات الشاعر 
الغنائى تامر حسن، ومن ألحان أحمد حسين، وتوزيع مدحت 

خميس.

تم اليوم تكريم الفنانة سهير 
المرشدى بمناسبة عيد األم بعد 

عرض مسرحية "أنا الرئيس"، ضمن 
تكريم عدد من األمهات المثاليات 

على مسرح العائم بالمنيل.
مسرحية "أنا الرئيس" مأخوذة عن 
رواية للكاتب يوسف عوف وتدور 
أحداثها فى إطار اجتماعى ممزوج 

باالستعراض والكوميديا."أنا 
الرئيس" بطولة سامح حسين، وحنان 

مطاوع، ومن اخراج محسن رزق.

لطيفة تطلق محلة أحباب تونس لدعم بلدها
 

تس�اند الفنانة التونس�ية لطيفة بلدها حيث أطلقت حملة أحباب تونس وذلك إلس�تقطاب كل 
الطاقات اإلقتصادية والتجارية والفنية والسياحية لدعم بالدها.

ويأتى ذلك بعد األحداث اإلرهابية التى تعرضت لها تونس مؤخرا من خالل حادث متحف باردو.
وكان�ت قد بدأت لطيف�ة الحملة على صفحاتها عل�ى مواقع التواص�ل اإلجتماعى دعما منهما 

لبلدها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

هتميش الفيالق االبداعية
 رغ�م كل تل�ك المرارة البد لنا ان نذكر ب�ان ذلك الفيلق 

الفني العراقي بات في خبر كان.. وكذا الحال بالنس�بة 

للفيل�ق االعالمي العراقي والفيل�ق الثقافي العراقي .. 

والحقيقة التي البد ان تقال ..

ان فنانينا واعالمين�ا ومثقفينا وبكل ما يمتلكونه من 

تاري�خ ابداعي حصيلة كل تلك الجهود المتميزة س�واء 

داخل او خارج الع�راق .. باتوا على )ناصية التهميش( 

مجبري�ن ال مخيرين.. عدا اولئك المتنفذين الفاش�لين 

الذين تبوأوا مكانات االخرين االصالء !!.

المبدعي�ن  الولئ�ك  التاريخي�ة  الصفح�ات  ان  حت�ى  

المتميزي�ن  باتت تندب حضها العاثر .. حينما تصدرها 

اولئك الفاشلين في غفلة من الزمن !!.

ولي�س ذل�ك فق�ط.. وانما ذهب�ت كل تل�ك الصفحات 

والمزدهي�ة  العراق�ي  باالب�داع  الناصع�ة  التاريخي�ة 

والمرصع�ة بكل نياش�ين الفخ�ر واالعت�زاز والتقدير 

المحل�ي والخارج�ي الى )زواي�ا النس�يان( ولتطمس 

بريقها كل تلك التراكمات من االتربة والغبار !!.

ومع ذلك .. فان هناك لم يزل في االفق االبداعي المتميز 

.. من يتجرع االمه .. ويشرب كأس معاناته وتهميشه 

وهو يواصل وبكل ذلك )الصمت والقهر المميت( كي 

يقف ش�امخا بقامته من خالل نتاجات�ه.. وحتى لو 

كانت فقي�رة .. كي يثبت تواجده ووجوده .. اليمانه 

المطلق )بان االش�جار ومن�ذ االزل ال تموت اال وهي 

واقف�ة( .والذي افرحني حق�ا .. ان )العنقاء تحاول 

الظه�ور مجددا من تح�ت الرماد( لتق�ول الصحاب 

القرار والتهميش ولكل اولئك الفاشلين الفاشلين :

" كفاكم تربع�ا على عروش منحتها الظروف لكم .. 

في غفلة م�ن الزمن .. لتجعلك�م تهتمون  وتعتنون 

بمكاتبك�م ومظاهرك�م قب�ل االعتناء برفعة ش�أن 

بلدكم !!.

حالما انتش�ر خبر حص�ول هند صبري 
على الجنس�ية المصرية، حتى اشتعلت 
المواق�ع  بع�ض  م�ن  عليه�ا  الح�رب 
التونس�ية. لكن س�ريعاً، خرج�ت الممثلة 
التونس�ية المقيم�ة ف�ي مصر منذ س�نوات، 
والمتزّوجة من مصري لتعلن بأّنها س�تقاضي كل 

من يشّكك في وطنيتها.
وتابع�ت، وفق ما جاء على موقع أنا زهرة، أّنها مقيمة في 
مص�ر ومتزّوجة من مصري منذ س�نوات، وم�ن الطبيعي 
أن تحص�ل عل�ى الجنس�ية المصري�ة، مضيف�ة أّن الحملة 
المس�عورة عليها ظالمة وتشكك في وطنية كل التونسيين 

الحاصلين على جنسية أخرى غير جنسية وطنهم.
وأش�ارت إلى أّن الحص�ول على الجنس�ية المصرية، وهي 
الت�ي تحّب مص�ر والمنش�غلة بقضاياه�ا والمتزوجة من 
مص�ري، ال يلغ�ي انتماءه�ا وحّبه�ا لوطنه�ا األم تونس. 
والمعروف أّن صبري منخرطة في القضايا التي تشغل بال 
التونس�يين والمصريين على السواء، كما أّنها تزور تونس 

بشكل دوري، وتشارك في االنتخابات.
وهي أيضاً ناشطة على الساحة المصرية، وتنشغل بمختلف 
القضايا االنس�انية واالجتماعية التي تتعلّ�ق بالمصريين. 
وكانت مواقع عدة هاجمت صبري، مشككة بوطنيتها بعد 

حصولها على الجنسية المصرية مؤخراً.

حرب عىل هند صربي

نانيس عجرم: أحرتم أغنيايت وال أستعرض فيها أزيائي



بع�د غياب طوي�ل لها ع�ن األعمال الفني�ة تعود 
الفنانة ش�مس إل�ى جمهورها قريب�اً ، لكن ليس 
بأغني�ة أو ألبوم كم�ا جرت العادة، بل بمسلس�ل 
تلفزيون�ي تلع�ب في�ه دورا مهم�ا بع�د أن كتبت 
الس�يناريو ل�ه بنفس�ها، وبألب�وم جدي�د يعقب 

المسلسل فوراً.
إنه�ا العودة من بواب�ة عريضة لنجم�ة ال تراعي 
ش�يئاً في الدني�ا إال جمهورها، وهن�ا ، وكبروفة 
للع�ودة، تط�ل عل�ى جمهوره�ا بح�وار خ�اص 
ل�"الفن"  تش�رح ل�ه تفاصيل مهم�ة عن الغياب 
وأس�بابه ، وكيفية العودة قريباً ، وأش�ياء أخرى 

من حياتها وأفكارها.
أنت مقبلة على مسلس�ل جدي�د "وصايف".. ماذا 

تخبرينا عن هذا العمل؟
المسلس�ل فيه %10 خي�ال و%90 واقع، وكتبت 
السيناريو بنفسي وسأش�ارك فيه بدور رئيسي، 
وس�تكون البطولة في وصايف جماعية وليس�ت 
لش�خص واحد، وفيه أفكار ومواق�ف اجتماعية 
تمس كل إنس�ان اليوم وس�يكون باكورة عودتي 
إل�ى جمه�وري بع�د غياب�ي عنه�م ف�ي الغن�اء 

النشغالي بسيناريو العمل.
كتبت نصه بنفسك.. ربما تكونين وضعت لنفسك 

مساحة أوسع من غيرك فيه.. أليس هذا واردا؟
ال ليس ل�ي فيه زيادة عن غيري، والدليل أنني في 
البداي�ة تعاونت مع كات�ب كويتي لفت�رة وكتبنا 
في�ه ع�ددا جيدا من الحلق�ات ثم أنهي�ت التعاون 
مع�ه وألغيت كل ما كتبناه، ث�م تعاونت مع كاتب 
عراقي ولحلقات عديدة ولم نصل ألفكار متعادلة 
فأنهيت التعاون معه أيضا، فكان أن قررت كتابة 
الس�يناريو بنفس�ي عل�ى الرغ�م من أنه�ا أولى 
تجارب�ي في الكتاب�ة ليتحول قريبا إلى مسلس�ل 

تلفزيوني.
هي تجربتك األولى.. كيف نجحت في ذلك؟

أعترف بأنني اس�تفدت من الكات�ب الكويتي عبد 
العزي�ز الحش�اش، والكاتب العراق�ي عبد الخالق 
وعرف�ت ما يتطلبه الس�يناريو، وتوجهت إلى بلد 
أوروب�ي وجلس�ت هناك لفترة م�ن الزمن أتواءم 
مع الش�خصيات ال�واردة في العمل وأش�رد فيها 
وقت النوم والنهوض والطعام وكل ش�يء، حتى 
توصل�ت إل�ى س�يناريو عرضته عل�ى مخرجين 
ومنتجي�ن وكتاب فأعطون�ي درج�ة عالية فيه، 
وأعتق�د بأن إحساس�ي بالفكرة وبالش�خصيات 
وتوّح�دي بها لوقت طوي�ل أدى إل�ى النجاح في 

قبول السيناريو من قبل خبراء.
قلِت بأنه س�يكون بوابة عودة لك إلى جمهورك.. 

هل من إيضاح أكثر؟
بصراحة غبت عن جمهوري في الغناء ولم أصدر 
البومات جديدة أو أغنيات أخرى منذ بدئي بكتابة 
س�يناريو " وصاي�ف" والجمه�ور له ح�ق علي، 
وبالتالي فإنني س�أكون على موعد مع الجمهور 
ف�ي المسلس�ل كتعوي�ض له�م ع�ن غياب�ي في 

الغناء.
والغناء.. كيف ستعوضين جمهورك فيه؟

ف�ور انتهائ�ي م�ن المسلس�ل س�يكون ألبوم�ي 
الجديد جاهزا وس�أطرحه للجمهور كهدية عودة 

ومصالحة بعد زعل وعتب منهم مني وعلّي.
س�معنا أن في المسلس�ل أغنيات.. هل س�تكون 

بصوِتك؟
ال ليس بالض�رورة، فالبطولة كم�ا قلت جماعية 
وكذل�ك التمي�ز ف�ي العم�ل جماع�ي، وبالنس�بة 
لألغني�ات باإلم�كان أن تغّنيها فنان�ات أخريات، 
فلي�س بالض�رورة أن اظهر في كل ش�يء طالما 

أنني طرحت فكرة الجماعية في كل شيء.
 لك�ن ألم يكن المسلس�ل فرصة للغن�اء وبالتالي 
مصالحة الجمهور مرة واحدة ومن مكان واحد؟

أن�ا تعب�ت على المسلس�ل ث�اث س�نوات وكذلك 
فإن�ي  تعب�ت  أق�ول  وعندم�ا  الجدي�د،  األلب�وم 
اس�تهلكت وقت�ا طويا ف�ي وضع الش�خصيات 
وتوزيع األهمية والتأثير وس�ألتزم بهذه الناحية 

حتى النهاية.
ما الذي تعدين نفسك به حول المسلسل؟

أقول ما قلته س�ابقا: 2015 سيكون عاما لتتويج 
تعب وجهد كبيرين داما ثاث سنوات في التحضير 

للمسلسل وكذلك لأللبوم الجديد.
ما الذي أثر فيك في العام 2014 وكيف تصفينه ؟

رحيل عمالقة كبار، خصوصاً خالد صالح الذي ال 
أعرفه ش�خصيا ولم ألتق ب�ه، لكنني تأثرت كثيرا 
لدى س�ماعي بنبأ وفاته، وشعرت بأنه واحد من 

أهلي أو أقربائي.
كانت س�نة الخس�ائر بكل المعان�ي والمقاييس، 
وفيها نكس�ات وخيب�ات، وأصا عالمن�ا العربي 
ومن�ذ الع�ام 2011 ينزف ويخس�ر كل يوم وعلى 

كافة الصعد وبكل أسف.

 2014 الع�ام  ف�ي  س�جلته  موق�ف  أه�م  وم�ا 

وتحتفظين به للمستقبل؟
كان تصري�ح األس�طورة صب�اح ف�ي وصيته�ا 
األخيرة قب�ل وفاته�ا عندما طلبت من عش�اقها 
أن يحول�وا يوم وفاتها إلى يوم فرح، كي يس�تمر 

الفرح بعد موتها.
كغيرك من الفنانات وقعت في مطب المشاكل 

مع أحام.. أين وصلِت في مشكلتك معها؟
ل�م أصل إلى أي م�كان، فأنا فنانة، وهي 

ل�ي عمل�ي  المش�اكل،  منش�غلة ف�ي 
وش�غلي وجمهوري وال أعير لكامها 

وشتائمها أدنى قيمة أو أهمية.
ه�ل بالفع�ل نجح�ت ف�ي معرفة من 
يعاكسونك على مواقع التواصل وهم 

مرتبطون بأحام؟
بالطب�ع، والش�تائم مق�ززة وال يمكن 

ل�ي التفوه بها واألم�ر عائد إلى تربيتي 
المنزلي�ة، فأب�ي وأم�ي ربيان�ي عل�ى 

اللس�ان الجميل واألخاق الطيبة وليس 
على ش�تم الناس بكلمات تخدش الحياء 

واآلذان.
كن�ت الوحي�دة ربم�ا التي تحص�ل على 
حكم قضائي عن دع�وى تقدمت بها ضد 

ش�خص أس�اء لك على موق�ع للتواصل.. 
ماذا تخبريننا عن ذلك؟

ب�ل كن�ت الوحيدة ف�ي العالم كل�ه أربح هذه 
القضي�ة، وتتلخ�ص كله�ا ف�ي أنن�ي تقدم�ت 

بش�كوى للقضاء الس�عودي على ش�خص أساء 
لي، وتبين للقضاء أنن�ي كنت محقة وهو مذنب، 
فأصدر القاضي حكما بجلده وسجنه لستة أشهر 

بدال من ثاثة أشهر.

ما الذي شعرت به بعد النجاح في الدعوى؟
لم يكن الش�عور ش�خصياً ب�ل وطني�اً ودينياً، إذ 
تلقيت اتص�االت من أوروبيين س�معوا بالقضية 
والحك�م النهائ�ي، فعب�روا لي عن دهش�تهم من 
تعام�ل ديننا م�ع الم�رأة ونصرته له�ا، وهذا ما 

جعلني أشعر بالسعادة والفخر.
م�اذا ل�و ق�ام أح�د معجبي�ك باإلس�اءة إلح�دى 

خصماتك على مواقع التواصل.. ماذا ستفعلين؟
جمهوري ال يعرف الش�تم، وأتحدى في حساباتي 
كلها على مواقع التواصل أن تجدوا شخصا واحدا 
يش�تم أحدا، لذا فالجمهور الذي يحب ش�مس لن 

يعاقب ألنه لن يتعرض ألي شكوى من أي أحد.
والشائعات كيف تواجهينها؟

بالطناش، وبعدم االكتراث، فأنا أدرك بأنني أعيش 
في شرق مستباح، وفيه كرامة اإلنسان يمكن أن 
ت�داس من قبل جهاء في أي لحظة، وال مش�كلة 
عند البعض أن ينشروا بأن فانة كانت مع عشيق 
له�ا في وقت تكون هي من ش�قيقها وفي مكان 

عام، وقد حصلت معي بكل أسف.
ه�ل ما زل�ت مص�رة على االبتع�اد ع�ن المكياج 

والزينة كما في السابق؟
أح�اول االبتع�اد ق�در إمكان�ي، ومع�روف عني 
أنن�ي قد أحضر إل�ى حفل فاخر م�ن دون مكياج 
وبماب�س عادية جدا، وحتى ش�عري قد ال يكون 
مزين�ا كما هو مألوف. األمر ش�خصي ويعبر عن 
ثقتي بنفس�ي، وجمه�وري مقتنع ب�ي على هذا 

بجمهوري، النح�و، وأن�ا ال أث�ق إال 
إال  يهمن�ي  وال 

رأيه.

كالكيت تانى مرة.. إليسا تتغزل ىف املتسابق عادل اشبى
 

قام�ت المطربة اليس�ا للمرة الثانية بالتغزل فى المتس�ابق اليمنى عادل اش�بى و طلبت منه االقت�راب منها من اجل ان ترى 
مامحه بشكل اوضح . 

و يبدو ان هذه الس�مة التى تتس�م بها اليس�ا لن تتخلص منها, حيث قامت من قبل بالتعزل فى المتسابق المصرى احمد 
حسن و ذلك فى الحلقة السابقة من البرنامج 

�
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تم اليوم تكريم الفنانة سهير 
المرشدى بمناسبة عيد األم بعد 

عرض مسرحية "أنا الرئيس"، ضمن 
تكريم عدد من األمهات المثاليات 

على مسرح العائم بالمنيل.
مسرحية "أنا الرئيس" مأخوذة عن 
رواية للكاتب يوسف عوف وتدور 
أحداثها فى إطار اجتماعى ممزوج 

باالستعراض والكوميديا."أنا 
الرئيس" بطولة سامح حسين، وحنان 

مطاوع، ومن اخراج محسن رزق.

واحدة من رموز االثارة الراقية الجديدة، تهوى المغامرة والتحدي، من فتاة ريفية الى معهد 
الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية وبتفوق، ثم بروزها كنجمة شباك تذاكر في السينما 

اللبنانية الى "لوري بالدني". هكذا كانت مشاريعها في عالم تقديم البرامج التلفزيونية 
واالذاعية.ومن يتابع لورين على مواقع التواصل االجتماعي يالحظ التغيير الطارئ على نوعية 
كتاباتها حيث يطغى الشعر الغزلي والسياسي، فهل ستنتقل الى عالم الغناء بعد نجاحها في 
تأدية اغنية "انا حلوة وعارفة حالي" في فيلم "حبة لولو" واغنية "في يوم وليلة " في فيلم

."my last valentine in beirut "
وهل ستقدم اغنية ثالثة في فيلمها الثالث "شي يوم رح فل" للمخرجة ليال راجحة؟ ام انها 
ستحترف الغناء وتقدم اغنيات خاصة تطلقها على االذاعات؟ ام انها ستتحول الى شاعرة 

اغاني واولى اغنياتها سنسمعها بصوت احد كبار النجوم؟؟
اسئلة تجيب عنها االيام القليلة المقبلة.

قالت الممثلة ليلى سمور إنها انتهت نهائيا من تصوير مشاهدها في مسلسل "وعدتني 
يا رفيئي" مع المخرج نذير عواد والكاتب رازي وردة وإنتاج شركة افاميا لإلنتاج الفني 
والتوزيع ليعرض العام الحالي خالل شهر رمضان.وفي تصريحات خاصة بالفن اكدت سمور 
أنها واجهت متاعب كبيرة وثقيلة في تصويرها لمسلسل وعدتني يارفيئي" مشيرة إلى 

أن التعب والبرد والمناخ القاسي بطبيعة الحال، كانت أسبابا أدت إلى تصعيب مهمة 
فريق العمل.لكن النتائج وبحسب ليلى كانت مبشرة وتم إنجاز كل شيء بعناية كبيرة من 
الجهة المنتجة وبجهود من المخرج وفريق العمل الذي معه.وتؤدي ليلى في المسلسل 
شخصية صافيناز التي تم اعتمادها بعد أن كانت باسم آخر، وتظهر امرأة تتبدل حياتها 

ومعطيات ظروفها بشكل متكرر ومتواصل.
ووصفت العمل بالكوميدي الهادف والخفيف والذي يأتي كوجبة تدعو لالبتسامة، ولكن في 

نفس الوقت تبدو الصورة العامة له جادة من خالل طرح قضايا مهمة اجتماعيا.

جومانه مراد هل تعتزل الفن
 كش�فت الفنانة الس�ورية جومانة مراد، أنها قررت االعتذار بشكل نهائي، عن المشاركة في أي 
عمل درامي أو سينمائي في الفترة الحالة، حيث أجلت قرار العودة مرة أخرى، لشاشات الكاميرا 
إلى أجل غير مس�مى، حس�بما ذكر موقع "البوابة نيوز".وقرار جومانة اعتزال الفن في الوقت 
الحالي، وفق ما جاء على موقع ياهو مكتوب، جاء بعد رغبة حقيقية لديها في االهتمام بحياتها 
األس�رية، حيث تنشغل حاليا بعمل مجموعة من التحاليل الطبية لها ولزوجها المحامي األردني 
ربيع بسيس�و، رغبة منها في اإلنجاب، فحلم األمومة يراودها منذ فترة، وهي تس�عى لتحقيقه 

في الوقت الحالي.

هتميش الفيالق االبداعية
 رغ�م كل تل�ك المرارة البد لنا ان نذكر ب�ان ذلك الفيلق 

الفني العراقي بات في خبر كان.. وكذا الحال بالنس�بة 

للفيل�ق االعامي العراقي والفيل�ق الثقافي العراقي .. 

والحقيقة التي البد ان تقال ..

ان فنانينا واعامين�ا ومثقفينا وبكل ما يمتلكونه من 

تاري�خ ابداعي حصيلة كل تلك الجهود المتميزة س�واء 

داخل او خارج الع�راق .. باتوا على )ناصية التهميش( 

مجبري�ن ال مخيرين.. عدا اولئك المتنفذين الفاش�لين 

الذين تبوأوا مكانات االخرين االصاء !!.

المبدعي�ن  الولئ�ك  التاريخي�ة  الصفح�ات  ان  حت�ى  

المتميزي�ن  باتت تندب حضها العاثر .. حينما تصدرها 

اولئك الفاشلين في غفلة من الزمن !!.

ولي�س ذل�ك فق�ط.. وانما ذهب�ت كل تل�ك الصفحات 

والمزدهي�ة  العراق�ي  باالب�داع  الناصع�ة  التاريخي�ة 

والمرصع�ة بكل نياش�ين الفخ�ر واالعت�زاز والتقدير 

المحل�ي والخارج�ي الى )زواي�ا النس�يان( ولتطمس 

بريقها كل تلك التراكمات من االتربة والغبار !!.

ومع ذلك .. فان هناك لم يزل في االفق االبداعي المتميز 

.. من يتجرع االمه .. ويشرب كأس معاناته وتهميشه 

وهو يواصل وبكل ذلك )الصمت والقهر المميت( كي 

يقف ش�امخا بقامته من خال نتاجات�ه.. وحتى لو 

كانت فقي�رة .. كي يثبت تواجده ووجوده .. اليمانه 

المطلق )بان االش�جار ومن�ذ االزل ال تموت اال وهي 

واقف�ة( .والذي افرحني حق�ا .. ان )العنقاء تحاول 

الظه�ور مجددا من تح�ت الرماد( لتق�ول الصحاب 

القرار والتهميش ولكل اولئك الفاشلين الفاشلين :

" كفاكم تربع�ا على عروش منحتها الظروف لكم .. 

في غفلة م�ن الزمن .. لتجعلك�م تهتمون  وتعتنون 

بمكاتبك�م ومظاهرك�م قب�ل االعتناء برفعة ش�أن 

بلدكم !!.

شمس:أحالم منشغلة يف املشاكل

دريد حلام : أرشح جورج خباز لتجسيد شخصيتي
 

أعط�ى الفنان الس�وري دريد لحام رأيه بالجي�ل الجديد من الفنانين الكوميديين الس�وريين، وقال 
:" أنا أنظر باحترام لمن يأخذ المس�ألة الكوميدية بجد، أما من يستس�هل 
هذه المس�ألة فهو ال يضحكني بل يغيظني، ففي الدراما العادية يمكن 
أن ت�رى مس�تويات جيدة ووس�طا ورديئ�ة ويتم فرز المسلس�ات 

التلفزيونية على هذا األس�اس، أما في الكوميديا فا يوجد مستوى 
وسط فإما جيد أو رديء، فبدال من أن يضحكك يقرفك".

وأضاف في مقابلة مع هش�ام عدرة في صحيفة "الشرق األوسط" 
:" أما الذين يأخذون الكوميديا بجّدية من الفنانين الشباب مثل باسم 

ياخور والعزيز نضال س�يجري فاإلنس�ان ال يق�در إالّ أن يحترمهما 
ويرف�ع القّبع�ة لهم�ا وأكون س�عيدا عندم�ا أرى أعمالهم�ا، وهذان 
نموذج�ان، فهناك نماذج أخرى استس�هلت المس�ألة واعتمدت على 
كوميديا الزحلقة والوقوع أو العاهة فليس أسوا من الكوميديا التي 

تعتمد على عاهة بشرية وكأنها تستدر ضحكة المشاهد، ولكن في 
النهاية تستدر قرف المشاهد".

أما عن االسم الذي يرشحه لتجسيد شخصية دريد لحام في حال 
أُْنِتَج فيلم أو عمل درامي عن حياته، يقول دريد: "أرّشح الفنان 

اللبناني جورج خباز".

تب�دأ الفنانة داليا البحيري  تصوير مش�اهدها الداخلية 
لمسلس�لها الجديد "يوميات زوجة مفروسة" مع خالد 

سرحان فى "استديو المغربى".
وتجس�د "دالي�ا" ش�خصية صحفية تعم�ل فى نفس 
الجريدة التى يعمل فيها زوجها خالد سرحان، وتحدث 
بينهما الكثير من المواقف الكوميدية واالجتماعية، 
ويشارك في بطولته س�مير غانم ورجاء الجداوى، 

ومن تاليف امانى ضرغام، واخراج احمد نور.
 
 

داليا البحريي
 وخالد رسحان مع يوميات زوجة مفروسة
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      حممود �شقري 

  م�روان يع�ود إل�ى البي�ت قب�ل أن يح�ل 
المس�اء، قبل أن تقف�ر الطرقات من الناس 
وال يبق�ى فيه�ا س�وى الجن�ود، م�روان 
يعود مستش�عراً لذة الحياة على الش�فتين 
وط�رف اللس�ان، فق�د أتيح له قب�ل حلول 
المساء أن يضم خطيبته إلى صدره، يقبلها 
مثلم�ا – عل�ى الشاش�ة – يقب�ل الممثلون 
الممث�ات، غي�ر أن م�ا كان بي�ن م�روان 
وخطيبته هو أش�هى وأعذب بما ال يقاس. 
كان البيت على غي�ر العادة خالياً، فاألم قد 

ذهبت لزيارة الجيران، واألوالد منتش�رون 
ف�ي الح�ي – كما ه�ي عادته�م كل يوم – 
يش�اغلون جنود العدو بالحجارة وإطارات 
الكاوتش�وك. م�روان يتلبس�ه الخجل ألنه 
وحي�د م�ع خطيبته للم�رة األول�ى، وهي 
بدورها يتلبس�ها الخجل، وال تدري ما الذي 
س�تفعله في اللحظة التالية. مروان يفتش 
جيوب�ه بحثاً ع�ن علبة س�جايره فا يعثر 
عليه�ا وال يدري أين طارت منه، والخطيبة 
ته�ّم – للتخل�ص م�ن حرجه�ا – بإع�داد 
الش�اي، غير أنه – لحراج�ة موقفه – يصّر 
على تأجيل ذلك إلى وقت آخر، تس�ارع إلى 

خزانة الثياب، تفت�ح دفتها األولى، تعرض 
عليه الفس�اتين التي أعدتها للزفاف، تقول 
والخج�ل ينحس�ر عنه�ا إل�ى حّد م�ا: إنها 
فساتين من مختلف األلوان، سوف ترتديها 
واحداً بع�د اآلخر أثناء "الصمدة" وس�وف 
ترق�ص أمام الن�اس، أمام م�روان بالذات، 
كما لم ترقص من قبل طوال الحياة. مروان 
يتلمس الفساتين بين أصابعه، يمعن النظر 
في اإلمت�دادات الرهيفة لأللوان، يتجاس�ر 
قلياً، فيحدق في عين�ي خطيبته، تتطامن 
العين�ان، وال تدري الخطيب�ة ما تفعله بكل 
ه�ذه المش�اعر الت�ي تف�ور ف�ي صدرها، 

مروان يلمس اليد الرقيقة في حذر، تسحب 
يدها ف�ي دالل، تفتح دفة الخزانة األخرى، 
تخ�رج أصناف�اً عدي�دة من األقمش�ة ذات 
األل�وان الزاهي�ة، مروان يح�دق في جذل، 
تخبره أنها سوف تنهمك في األيام القادمة 
في إعداد الس�راويل والقمص�ان لطفلهما 
الذي سيأتي ذات شتاء، مروان يضحك وقد 
غ�ادره الخجل، يق�ول لها: لم نت�زوج بعد، 
وحينم�ا يأت�ي الصب�ي نصلي عل�ى النبي، 
وهي تص�ّر قائلة إنه س�وف يأتي وإال فلن 
يهدأ لها بال، وقبل أن تغلق الخزانة على ما 
فيها من أقمش�ة وثياب، يشدها فجأة إليه، 

ثم يتعانقان.
مروان يعود إلى البيت قبل أن يحّل المساء، 
يتذك�ر ف�ي نش�وة كل لحظ�ة قضاها مع 
الخطيبة الحبيب�ة، وكل كلمة قالها لها عن 
الزفاف الذي س�يحل موعده بعد أسبوعين 
من اآلن، مروان يش�ارف على الوصول إلى 
باب البيت في نهاية الزقاق، في الحي الذي 
يمأله الجن�ود، مروان قب�ل أن يهّم بوضع 
ي�ده على مقب�ض الباب، يخ�ّر صريعاً، ألن 
رصاص�ة طائش�ة م�ن جن�دي رابض في 
أقصى الزقاق قد اخترقت عنقه، فلم تقتله 
إال بعد أن اكتملت في ذهنه صورة الزفاف.

      مادونا ع�شكر/ لبنان

يجّس�د الّش�اعر الكبير محمود درويش في هذه القصيدة 
الّنظرّي�ات  ش�ّتى  تضاه�ي  فلس�فّية  منحوت�ة  البديع�ة 
الفلس�فّية واالجتماعّي�ة والّنفس�ّية الّت�ي تحّدث�ت ع�ن 
اإلنس�ان وعاقته باآلخر. وهي "منحوتة"؛ ألّن الّش�عراء 
يحفرون فكرهم بقلوبهم وينقشون كلماتهم في الّنفوس 
فيحّركونه�ا ويوقظون في داخلها وعي المحّبة الخالصة. 
وأّما الفاسفة، ومع كّل االحترام لفكرهم النّير وعقولهم 
المس�تنيرة، إاّل إّنه�م يبّث�ون بعض الجف�اف وال يحّركون 
الّنف�وس. فهم يكتف�ون فقط بطرح الجدلّية ومناقش�تها 
ويس�تدرجون العق�ول إلقناعه�ا.  ومحم�ود درويش من 
الكبار الّذين لمس�وا الّنفوس وأشعلوا فيها نيران المعرفة 
والح�ّب والحّرّي�ة واليقين، وتحّولوا بع�د رحيلهم إلى لغة 
تحاكي اإلنسان وتتفاعل معه. "هو"، ضمير للغائب يعود 
إلى اإلنسان وتحديداً إنسانّية اإلنسان. ونرى هذا ال� "هو" 
في القصيدة مش�ابهاً للّش�اعر تماماً وال يف�ّرق بينهما إاّل 
أمر واح�د. فللوهلة األول�ى نفهم أّن الّش�اعر يتحّدث عن 
نفسه أو كأّنه أمام مرآة تعكس ظاهره وداخله العميق. ثّم 
ما نلبث أن نصطدم في الفرق ونتلّمس حضور ش�خصين 
ف�ي القصيدة، فنحتار ونعاود الق�راءة مّرات ومّرات حّتى 

يتراءى لنا الحضور الفعلّي لآلخر.  
- الهدوء واالطمئنان. 

وكأّني بالّش�اعر يريد تسليط الّضوء على أّن حضور اآلخر 
ال يش�ّكل هاجساً وال يس�تدعي الخوف واالّضطراب، )ُهَو 
ه�اِدٌئ، وأنا كذلَك(. إّنه حض�ور ضرورّي ومهم في الحياة 
اإلنسانّية. وال يحّدد لنا درويش هوّية هذا اآلخر، ألّنه يريد 
ب�ه كّل آخر، أي كّل ش�خص في هذا العال�م. هذا الحضور 
األساس�ي والّذي من المفترض أن يكون مطمئناً، يش�ّرع 
أبواب االنفتاح وااللتقاء ويمّهد للّتواصل اإلنس�اني الّنابع 

من الهدوء والّسكون ليحّقق الحقاً المحّبة والسام. 
- اختاف مشروع:

)َيْحَتس�ي شاياً بليموٍن، وأَش�رُب قهوًة(، عباراتان تبّينان 
االخت�اف المش�روع بين البش�ر، وتأتي عب�ارة )هذا هو 
الّش�يء المغاير بيننا( لتؤّكد على ما ورد س�ابقاً، وهو أّن 
االختاف ال يلغي ذاك اللّقاء اإلنس�اني وال يؤّثر في إرساء 
الّطمأنين�ة واله�دوء، ب�ل لعلّه يع�ّزز العاقات اإلنس�انّية 
ويمنحه�ا رونقاً وجماالً حّتى تغدو س�امية. فهو اختاف 
ظاهرّي أو لنقل بدهّي وليس اختافاً في الجوهر اإلنساني، 
وال نق�رأ فيه تنازعاً أو تباينا،ً وإّنما المعنى ما زال يحتفظ 

بالهدوء واألم�ان.ال ننكر أّن االختاف اإلنس�اني يبرز في 
الّتف�اوت المعرف�ي واالجتماع�ي والعائق�ي والعق�دي، 
وإّنما ش�ّتى االختاف�ات واالعتقادات الّش�خصّية ال تهّدد 
الجوهر اإلنس�اني وال تنزع عنه صفته الّسامية المرتكزة 
عل�ى القيمة. فاإلنس�ان قيم�ة بحّد ذاته بغ�ّض الّنظر عن 
معتقدات�ه أو عادات�ه وتقالي�ده وموروثات�ه االجتماعّي�ة 
والّدينّي�ة. ما يح�ّدد قيمته ه�ي إنس�انّيته، وكّل ما يعّرف 
عن�ه فكرّياً واجتماعّياً وعقائدّياً ال يزيد أو ينّقص من هذه 
القيمة وإّنما يس�عى بها إل�ى االكتمال اإلنس�اني، خاّصة 
إذا عرف اإلنسان كيف يتش�ارك مع اآلخر من خال اللّقاء 

المنفتح والمحّب. 
- الخوف واالحتراس: 

أول�ى الخط�وات نح�و الّنزاع�ات والّصراع�ات تكمن في 
م�ا تظهره ه�ذه العبارات م�ن خوف وح�ذر مخفّيين من 
اآلخر)هو ال يراني حين أنظُر ِخلَْس�ًة، أنا ال أراه حين ينظُر 
خلس�ًة(. فالخوف هو العقبة الوحيدة الّتي تمنع اإلنس�ان 
م�ن التق�ّدم واالنفتاح، فيرغ�ب في االنع�زال ويجنح إلى 
االنطوائّي�ة والّتقوقع على نفس�ه. ما يجعل�ه رافضاً لكّل 
جدي�د ومتط�ّور، ويبقى غارق�اً في تقوقع�ه حّتى يتفّجر 
كبت�ه حق�داً وغضباً عل�ى اآلخر. ل�و أعدنا الّنظ�ر في كّل 
الّنزاعات البش�رّية وجدنا أّن س�ببها األساس�ّي هو رفض 

اآلخ�ر وعدم قبول�ه كما هو. إاّل أّن محم�ود درويش ذهب 
إل�ى ما هو أعمق من ذلك، أال وهو الحذر االس�تباقي وغير 
المبّرر، أّي التكّهنات الّتي يفرضها إّما المحيط االجتماعي 
والّديني والّثقافي وإّما سطوة اإلعام والّسياسة والّتربية 
الّصارم�ة والمنغلق�ة. ه�ذا ال ينف�ي الواقع المري�ر الّذي 
تحياه اإلنسانّية من نزاعات وصراعات، تكمن أسبابها في 
الّس�لطة والّتحّكم والّسيطرة وتحقيق المصالح والمآرب. 
لك�ّن هذه الّنزاعات مس�تمّدة من الخبث اإلنس�اني بمعنى 
آخ�ر م�ن الّظاه�ر الهادئ الّ�ذي يخفي ف�ي طّيات�ه حذراً 
وخوفاً وريبة. يعيد الّشاعر رس�م جّو الّطمأنينة والهدوء 
في القس�م الّثاني، ولكن هذه المّرة نقرأ تباعداً بّيناً نتيجة 
الحذر )هو هادٌئ، وأنا كِذلَك. يس�أُل الجرسوَن شيئاً، أسأُل 
الجرسوَن شيئاً...(. الحركات المشتركة بين الّشخصين ال 
تنفي والدة الّس�لبّية في نفسيهما، فالخوف يطرح أفكاراً 
س�لبّية ش�ّتى في الّنفس اإلنس�انّية وقد تصّح أو ال. لكّنها 
في جميع األحوال تؤّدي إلى نتائج غير سليمة ألّن الّنظرة 
اختلفت، وبدأت الّنفس تحترز وتتأّنى وتبني ش�يئاً فشيئاً 
جدار العزلة تحضيراً للّن�زاع أو أقلّه لحتمّية عدم الّتواصل 
وااللتقاء. تبادل التصّرفات وتش�ابهها ال يعني بالّضرورة 
االّتف�اق عليها. فمت�ى حّل الخوف أحدث خل�ًا في الّنفس 

اإلنسانّية حّتى ولو لم يمّس  الجوهر اإلنسانّي. 
ف�ي ه�ذا المقطع يظه�ر جلّي�اً انتق�ال الحالة اإلنس�انّية 
م�ن اإليجابّي�ة إلى الّس�لبّية. ففي حي�ن أّن األبيات األولى 
حافظت على إيجابّية الّتصّرف )يس�أُل الجرس�وَن ش�يئاً، 
أس�أُل الجرس�وَن ش�يئاً...(، إاّل أّن األبيات الّاحقة جنحت 
إلى الّس�لبّية مع استخدام الّش�اعر لحرف الّنفي )ال(، )أنا 
ال أقول لَُه: الس�ماُء اليوَم صافيٌة وأكثُر زرقًة. هو ال يقول 
ل�ي: الس�ماُء اليوَم صافي�ٌة( والّس�ماء الّت�ي تمّثل صفاء 
العاقة بدأت تتلّبد ش�يئاً فش�يئاً وتترجم اضطراباً داخلياً 
ٌة سوداُء تعُبُر َبْيَنَنا،  يمّهد الضطراب واقعّي. واألبيات )قطَّ
فأجّس فروَة ليلها ويج�سُّ َفْرَوَة ليلها...( أحدثت انفصاالً 
معّيناً بين الّش�خصين من ناحية الّنم�ط العائقي لذا نرى 
الّش�اعر يس�تخدم ح�رف الّنف�ي )ال( ب�دل أن يبق�ي على 

إيجابّية العبارة. 
- اإلنسان مرآة اإلنسان. 

رغم هذا االنفصال الّضمنّي بين الّش�خصين إاّل أّن درويش 
ي�درك في العم�ق أّن ش�ّتى العوام�ل المؤّثرة ف�ي الّنفس 
اإلنس�انّية والمس�ّببة لابتع�اد ع�ن اآلخر ال تنف�ي كونه 
مرآة، )هل هو المرآُة أبصر فيه نفس�ي؟(. اآلخر مثلي وال 
يختل�ف عّن�ي، هو أنا وأنا هو، واإلنس�ان ال ي�درك ذاته إاّل 

م�ن خال اآلخر بل وال يحّققها إاّل من خاله وباالش�تراك 
مع�ه واالنفت�اح علي�ه. ويقولها المفّك�ر العراق�ي "عبد 
الّرازق جبران" بعبارة أجمل: "اإلنس�ان كأس اإلنس�ان". 
وه�ذه الفكرة ال تتبّدل وال تتغّير، فاإلنس�ان هو اإلنس�ان 
مذ وجد وس�يظّل حافظاً للقيمة اإلنس�انّية في ذاته حّتى 
آخر ش�خص في الّتاريخ. هي الّظروف الّتي تتبّدل والّنمط 
التفكيري واالجتماعي والّتربوي. فهو منذ البدء يحمل في 
ذاتّيته الخصال اإلنس�انّية ذاتها ولكن ثّمة من يبحثون عن 

اآلخر وثّمة من يستبعدونه ويرفضوه بل ويقتلونه.
- انعدام الّرؤية.

)ثم أَنظر نحو عينيه، ولكن ال أراُه...(. هنا تكمن المواجهة، 
ويتجلّ�ى أهّم عام�ل للخوف وه�و عدم رؤي�ة اآلخر على 
الّرغ�م من حض�وره الحقيقّي. ونس�أل، هل م�ن يقتلون 
ألس�باب عنصرّية وعقائدّية وسياسّية...، يرون ضحّيتهم 
وإن نظروا إليها؟ هل يدركون حقيقًة أّنها قيمة إنس�انّية؟ 

بالّطبع ال، فلو رأوا  لما أقدموا على هذا الفعل. 
الخوف يعمي البصر والبصيرة ويعّطل العقل ويدّمر الّروح 
فيمس�ي اإلنس�ان آلة تتحّرك بوجب أمر خارج�ّي. كما أّن 
الخوف وس�يلة مهّمة في يد من أراد اس�تخدام البش�ر في 
تنفيذ مصالحه الّش�خصّية. فهو يتيح له اس�تنفار قواهم 
ضد اآلخر فيستخرج كل طاقاتهم الّسلبّية ويوّجهها نحوه 
ليس�تبعده. تظ�ّن أّن�ك تخاف فتبتع�د )أت�رُك المقهى على 
َعَج�ٍل(، ويتهّيأ لك أّنه ينبغي عليك أن تهّيئ نفس�ك للّدفاع 
)أفّكر: ُربَّما هو قاتٌل(. ولكّن درويش يذهب إلى العمق أكثر 
مّرة أخرى ليغوص أكثر في الّداخل اإلنس�اني، ليفهمنا أّن 
الخ�وف كامن في نفس كّل واحد مّنا، وكلّنا على اس�تعداد 
لنبذ اآلخر ما لم نسَع جاهدين الحترام القيمة اإلنسانّية )أو 
ُرّبما هو عابٌر قد ظنَّ أن�ي قاتٌل... هو خاِئٌف، وأنا كذلْك!(. 
الخوف قاتل القيمة اإلنسانّية، فكّل قاتل خاف من ضحّيته 
فقتله�ا خوف�اً. إّما خوف�اً على الّس�لطة أو عل�ى المكانة 
االجتماعّية أو خوفاً من فقدان االس�تمرارّية والّذوبان في 
اآلخ�ر، أو خوفاً من إظهار خوفه، يقول نيلس�ون مانديا: 
"الجبن�اء يموتون م�ّرات عديدة قبل موتهم، والّش�جاع ال 
ي�ذوق الموت إاّل م�ّرة واحدة"، فالجبان يقتل نفس�ه عّدة 
مّرات وهو يتجّرأ على رفض اآلخر واس�تبعاده ونفيه. ثّم 
يقتل نفس�ه عندما يقتله ظّناً منه أّنه انتصر وحافظ على 
وجوده. وأّما الّش�جاع فهو من يتخّطى خوفه على جميع 
المس�تويات ويتحّرر منه وينطلق بانفتاح عقلّي ونفس�ّي 
وروح�ّي نحو اآلخ�ر مدركاً أّن ب�ه ومعه يتحّق�ق اكتمال 

اإلنسانّية.

مــــــــروان

يف مالم�شة احلقيقة الإن�شانّية
قراءة يف قصيدة هو هادئ وأنا كذلك ملحمود درويش
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قصة قصرية

 تراتيل العكاز األخري  قصص عن نصف قرن من الرتاجيديا العراقية
        مروان يا�شني الدليمي 

محم�د علوان جبر يكتب منزاحا عن التقاليد والتقليدية في 
البناء بالقصة

محملة بذخي�رة الحروب التي عاش�ها العراقي طيلة عقود 
طويلة، تتألف المجموعة القصصية األخيرة للكاتب العراقي 
محم�د علوان جبر “تراتيل العكاز األخير” من ثاث عش�رة 
قص�ة قصي�رة، وقد حمل�ت عن�وان إحدى ه�ذه القصص، 
وس�بق للمؤلف أن أصدر مجموع�ات قصصية مثل “تماثيل 
تمضي تماثيل تعود”، “تفاحة سقراط”، “شرق بعيد”. كما 

أصدر رواية بعنوان “ذاكرة أرانجا”.
رغم أن معظم ش�خصيات القصص الت�ي ضمتها مجموعة 
“تراتيل الع�كاز األخير” للقاص العراقي محمد علوان جبر، 
قد ترك�ت الحرب فيه�ا وعليها وش�مها واضح�ا وعميقا، 

نفسيا وجسديا
 إاّل أنن�ا نق�ف أمام إصراره�ا على أن تتنف�س الحياة بعمق 
وس�رعة رغم مرارة الحزن الذي يترس�ب في أعماقها، كما 
هي ش�خصية صاحب المقهى في القصة المعنونة “العكاز 
األخير” إذ يقول “س�يدتي أنا أدير مقهى صغيرا تحت ظال 

شجرة سدر عماقة
تماما تحت اليافطة التي كانت تحمل اس�م المكان الذي كنا 

نستلم منه أطرافنا الصناعية.
نكّوم الس�يقان واألذرع الصناعية تحت الش�جرة، نعرضها 
تح�ت الض�وء، ونجل�س حولها نحدثه�ا وتحدثن�ا”. ثم إن 
التجان�س يبدو واضحا جدا في ه�ذه المجموعة القصصية 
لمعظ�م  ش�خصيا  تاريخ�ا  تش�كل  الح�رب  وأن  خاص�ة 

الشخصيات.
وفي ما يتعلق بتجرب�ة الكتابة القصصية فإن علوان يمتلك 
خبرة متراكمة تجعله ممسكا بأدواته الفنية بحرفية عالية، 
وهو يكشف لنا عوالمه بما تختزنه من عوالم داخلية شديدة 

العتمة داخل مغاور الذات اإلنسانية.

الموضوعات اإلنسانية
في مش�غله الفني بدا واضحا أن عل�وان قد ابتعد في رؤيته 
الفني�ة بدرجة ما ع�ن االنش�غال المتقصد بخ�داع القارئ 
بمق�والت فنية تس�عى إلى تأطي�ر النص ضم�ن مقاربات 
أس�لوبية، تجعله متحّركا في حدود المعالجات المتمظهرة 
عل�ى نط�اق انش�غاالت الهم�وم التجريبي�ة الت�ي تتح�رك 

فيه�ا القص�ة الحديثة، س�واء في اس�تعراض اللغ�ة أو في 
المعالجة الش�كلية الت�ي عادة ما يمارس�ها كثير من كتاب 
القص�ة القصيرة، الذين يفتقرون في األغلب في نصوصهم 
القصصية إلى موضوعة إنس�انية تتسم بالعمق واألهمية، 
ل�ذا يتكئون عل�ى إرهاص�ات تجريبية عادة م�ا نجدها في 
كتاب�ات قصصي�ة تح�اول أن تس�تظل بتجارب ج�اءت بها 

الحداثة وما بعدها.

ذاكرة عل�وان اختزنت الكثير من التفاصيل اإلنس�انية التي 
عاشتها الشخصية العراقية طوال سنوات من الحرب

أقنعة الحرب
تجرب�ة الكتابة ل�دى محمد علوان تبقى ف�ي حدود حرصه 
الفن�ي على أن تتمظه�ر رؤيته الموضوعي�ة داخل قصصه 
ضمن تداولية النص لدى القارئ، ومدى القدرة على تحقيق 
تواص�ل عميق بينهم�ا. واللغ�ة لديه، إضافة إلى رش�اقتها 
وجماله�ا، تبقى مش�روطة بحضور إرس�الها الفني داخل 
إطار وظيفتها الس�ردية، دون أن تخرج إلى ما هو جمالي/ 

شكاني صرف، ال تأثير له على نمو وتطور البناء.
ليس للحرب من ذكريات تبعث البهجة في الذات اإلنس�انية، 
بقدر ما يش�كل األسى قاسما مش�تركا بين الجميع، وليس 
بالضرورة هنا أن تعيش شخصيات علوان حالة الحرب بين 
الخن�ادق وتحت القصف، كما في قصة “ضوء أزرق أس�فل 
الوادي”.وتب�دو لنا ه�ذه القصة من أجم�ل وأنضج قصص 
المجموع�ة من الناحي�ة الفنية، وهي تتص�دى لموضوعة 
الح�رب، بل عم�د الكاتب إلى أن تمتد س�لطة الح�رب بعيدا 
عن الخنادق إلى أزمنة تأخذ الش�خصيات في دوامة الحياة، 
لتحيط بها وترس�م تفاصيل حياتها ومصيرها المأساوي، 
كما في قصة “ماذات طالب العجيبة”، بعد أن كانت الحرب 
ت منه ومن رمز فحولته، فأحالت حياته األس�رية  قد اقتصَّ
والنفس�ية إل�ى حطام.الح�روب تبقى تطارد الش�خصيات 
بتفاصيل أخرى، في البيوت والش�وارع والمقاهي واألزقة 
الت�ي تنتق�ل إليه�ا بع�د أن تغ�ادر الخن�ادق، تطارده�ا في 
طفولته�ا كما في قص�ة “انقاب”، وف�ي أحامها كما في 
قصة “مطر بلون الرثاء”، وفي لحظات الس�عادة الشحيحة 
الت�ي تعيش�ها كما في قصة “غبار حلم آخ�ر”.وال فرق هنا 
ف�ي ما لو ج�اءت الحرب بوج�ه آخر غير الوج�ه المتكدس 
عنه�ا في الذاكرة الجمعية، وذل�ك عندما تجيء وهي تلبس 
قناع الرعب الس�لطوي لتس�تبيح الحياة اإلنسانية، كما في 

قصتي “األوبتيما الزرقاء” و”انقاب”.
قصص تتبع مسار نصف قرن من التراجيديا العراقية

اختزنت ذاك�رة علوان الكثير من التفاصيل اإلنس�انية التي 
عاش�تها الشخصية العراقية في مس�ارها التراجيدي خال 
أكثر من نصف قرن، كانت الحرب واألنظمة القمعية يقفان 
خلفها، ليش�كا عاماته�ا الفارقة التي وس�مت مامحها، 
وترك�ت فيه�ا ندوبا تختلط فيها مش�اعر األس�ى والخوف 
والوح�دة، كما في قصة “صهيل العربة الفارغة “.قد تكون 
هذه العوالم النفس�ية الحادة هي األقرب إلى مشغل القصة 
القصي�رة، الت�ي تصبح فيه�ا الش�خصية اإلنس�انية بؤرة 
مركزي�ة داخ�ل بنيتها الفني�ة وهي في حالة من االنش�داد 
والتأزم ضمن قالب زمني مضغوط، يش�كل جوهر خيارات 
تركيبته�ا البنائية.إن علوان يدرك جي�دا في مجموعته هذه 
قا في  الكيفي�ة الت�ي يبدو فيها أم�ام القارئ مقنعا ومش�وَّ
س�رده الفني، خاص�ة أن لديه ما يري�د أن يوصله من أفكار 
إلى الق�ارئ، بذلك هو غير منش�غل مثل غيره باس�تعراض 
مهارته الفنية ككاتب للقصة القصيرة، يملك قدرة اإلمساك 
بانتباه قارئه إلى النهاية حتى يمده بتجربة إنس�انية تش�ير 
إلى عم�ق الجروح التي تتركها الحروب في روح اإلنس�ان، 
وليس من الس�هل أن يمحوها الزمن، وذلك من خال تجربة 
فنية تس�تحق الق�راءة والتأمل.م�ن هنا ال نج�ده يلجأ إلى 
الحش�و والثرثرة اللغوية وهو يؤث�ث معمار قصصه، بقدر 
ما نجده يبدأ س�ريعا في الدخول إل�ى مرحلة العرض، وهو 
ينس�ج خيوط قصته، لتنمو متدفقة سريعة كما في مفتتح 
قصته “حفارو الخنادق”.عل�وان كتب محاوالت حثيثة في 
االنزياح عن التقاليد والتقليدية في البناء بالقصة القصيرة. 
ويمكن قراءة الحساسية التي اشتغل عليها في بناء قصص 
المجموع�ة بما انطوت عليه من تنوع واضح في ش�خصية 
الس�ارد، كذل�ك في تن�وع صي�غ الضمائر التي ج�اءت بها، 
مما يعني ارتهان سياقه الس�ردي -في تعددية صيغه- إلى 

طبقات المعنى المحمول في عامات السارد.

رسدية اخلرب العريب القديم
  “س�ردية الخب�ر العربي القدي�م” كتاب جديد ص�در حديثا عن المؤسس�ة العربية 

للدراسات والنشر للباحث العراقي عقيل عبدالحسين.
الناق�د ل�ؤي حمزة عباس ف�ي تقييمه لهذا الكت�اب يقول: ال يمنحنا الس�رد وحده 
الق�درة على رؤية العالم مجلا بس�حر الحكاية وهي تفتح باب�ا جديدا من أبواب 
التجربة اإلنس�انية، بل تس�هم القراءة الذكية باكتش�اف س�بل األبواب التي تظل 
مؤجل�ة في الحكاي�ة والتجربة على الس�واء، ال س�بيل لفتحها بغي�ر المراجعة 

المنهجية المتأنية، وهي تضفي سحرها على ما تقرأ.
ذلك ما يؤكده كتاب عقيل عبدالحسين، وهو يسعى إلى إدراك دور العقل في بناء 
خطاب السرد العربي القديم الذي ال يكون بّينا في كل مرة، والنظر في مهمات 
التألي�ف وما يل�وح خلفها من ظال الس�لطة ابت�داء من الخب�ر بوصفه نواة 
السرد األولى.يقع الكتاب في 216 صفحة من القطع المتوسط، والغاف من 

تصميم الفنان العراقي صدام الجميلي المقيم في عّمان.

يوميات احلصار
 

صدر حديًث�ا، لألديبة حنان عواد رئيس رابطة القلم الفلس�طيني وعضو 
المجلس الوطني الفلس�طيني، ومستش�ار الرئيس الراحل الشهيد ياسر 
عرفات، الطبع�ة الثانية من األعمال الكاملة باللغ�ة اإلنجليزية عن دار) 

سانج أيميلSANG E MEEL ( وهي كبرى دور النشر في الباكستان.
ويتضم�ن المجل�د كتاب يوميات الحص�ار الذي صدر عن دار الش�روق 
في رام الله، وقد تس�لمه الرئيس الراحل الش�هيد ياسر عرفات، والذي 
يؤرخ نضال الش�عب الفلس�طيني وحصاره وحص�ار الرئيس عرفات 
وصموده األس�طوري أمام قوى الظلم، بتفصيل أدبي سياسي، ملقيا 
األضواء على أهم أحداث الحصار وإرهاب الدولة المنظم ضد الرئيس 
عرفات، وضد الش�عب الفلس�طيني.كما تتضمن األعمال ديوان "من 

دمي أكتب" ال�ذي صدر باللغة العربية في عدة طبعات وعدة لغات، ثم 
دراسة حول أدب المقاومة )الفكرة الفلسطينية بين المحكم والمتشابه(.

مو�شم الفرا�شات
جورجيت طباخ 
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الثقــافة القـانونية
   المحامي/ محمد عبدا لله 

   للثقاف�ة القانونية في المجتمع دور كبير في احترام 
األفراد للقانون وإدراكه�م لما لهم وعليهم من حقوق 

وواجبات وتوجيه عوامل التقدم وتعمل على الحد 
   م�ن وقوع أإلش�كاالت القانونية ف�ي التعامالت بين 
افراد المجتمع كما يخفف العبء على جهات التقاضي 

لما ينتج عن الثقافة القانونية من إدراك الفرد 
االلتزام�ات  المقاب�ل  وف�ي  المس�تحقة  الحق�وق 
الواجب�ة والوق�ف بوجه من يس�تغلون جه�ل األفراد 
بحق�وق  التالع�ب  وأس�اليب  ط�رق  وإبتكاروإبت�داع 

اآلخرين من
خالل كش�ف ه�ذا التحايل واليمكن ذال�ك إال من خالل 
هذه الثقافة القانونية وعندما تنتشر الثقافة القانونية 

في المجتمع سوف يكون لألفراد كلمتهم أثناء 
تعامالته�م م�ع اآلخري�ن ف�ي كاف�ة مج�االت الحياة 
وحماي�ًة  لحقوقه�م ، فكلم�ا زاد الف�رد م�ن إطالعه  
وإدراكه للقان�ون زاد معدل الوع�ي الثقافي القانوني  

لديه، 
   وعل�ى العك�س تمام�اً عندما تكون ثقاف�ة المجتمع 
القانونية ضحلة يزداد فيه االستغالل القانوني  وتكثر 

المشاكل ويزداد فيه حاالت الحاق الضرر باآلخرين
وم�ا يلح�ق به م�ن نتائج وخيم�ة اجتماعي�ة ومادية 
ونفس�ية ، ويك�ون ذل�ك اما ب�دون قص�د نتيجة جهل 
الثقاف�ة  األط�راف المتعامل�ة م�ع بعضه�ا النع�دام 

القانونية 
لديه�م او يك�ون ذال�ك بقص�د م�ن ضعف�اء النفوس 
الس�تغالل جهل األخريين لذالك عل�ى المجتمع بمافيه 
م�ن أف�راد أن يك�ون لديه�م م�ن االهتم�ام والوع�ي 

القانوني
المس�بق عند تعامالته مع الغي�ر حمايًة له من الوقوع 
باالس�تغالل القانوني المقصود اوالغير مقصود الذي 

يعود عليه باألضرار ويفقده حقوقه، وبذالك أما
أن يت�رك ألمطالبه بحقوقه لعدم وج�ود أصل قانوني 
لمطالبت�ه وذالك بأن تعامله م�ع الغير يخلو من وجود 
القانونية فيه اوتقليالً من المردود المادي   او المعنوي 

من مطالبته.
 فمث�اًل ف�ي انع�دام الثقاف�ة القانوني�ة عن�د البع�ض 
اثناءالتعاقدم�ع الغي�ر ع�دم وجود عق�د باألصل وإن 
وج�د يفتقد توافر أركانه اوعدم توثيقه إذ تطلب ذالك، 

وكذالك 
ف�ي ح�االت قضايا الش�يكات ع�دم تقديم المس�تفيد 
الش�يك للحصول عل�ى أثب�ات االمتناع ع�ن الدفع في 
الميع�اد القانون�ي او عدم مراع�اة الميع�اد القانوني  

لسماع الدعوى.
   فالف�رد وهو جزاء م�ن المجتمع لديه الطرق العديدة 
إلث�راء معلومات�ه بالثقافة القانونية م�ن خالل زيادة 

اطالعه مع توافر المراجع القانونية ومواقع 
   الكتروني�ة متخصص�ة ف�ي مجال القان�ون ، كما أن 
لرجال القانون دور هام لنش�ر الثقاف�ة القانونية من 

خالل الوسائل اإلعالمية المتعددة، وبثقافة األفراد 
   القانوني�ة يتكون لدينا مجتمع يقف بأس�ره احتراماً 

للحقوق والواجبات.

جرائم االنرتنت.. ابعدوا أوالدكم نارها
        المستقبل العراقي/متابعة

ف�ي ظ�ل التط�ورات الهائل�ة لتكنولوجي�ا المعلومات، 
واس�تحداث ش�بكة المعلومات الدولية التي تربط العالم 
ف�ي قري�ة إلكتروني�ة واحدة ، ونظ�راً للع�دد الهائل من 
األفراد والمؤسس�ات الذي�ن يرتادون هذه الش�بكة فقد 
أصبح من الس�هل ارتكاب أبش�ع الجرائم بحق مرتاديها 
س�واء كانوا أفراداً أم مؤسس�ات أم مجتمعات محافظة 

بأكملها. 
لق�د امتدت أش�كال ارتكاب الجريمة إل�ى االنترنت حيث 
أصبحت أس�هل الوس�ائل أمام مرتكب�ي الجريمة، فراح 
المجرمي�ن ينتهك�ون األع�راض، ويغ�رروا باألطف�ال، 
إضافًة إلى اقترافهم لجرائم التش�هير وتش�ويه السمعة 
عبر مواق�ع إلكترونية مخصصة لهذا اله�دف ،ولم ينته 
به�م األمر إلى هذا الح�د بل راحوا ينتحلون ش�خصيات 

أناس
معينين وخاص�ة في المؤسس�ات التجاري�ة فينصبون 

ويحتالون ومن ثم يتالشون كالسراب في الصحراء... 
وإلض�اءة الموض�وع  نعرض ص�وراً من الجرائ�م التي 
تقترف بواس�طة ش�بكة المعلوم�ات الدولي�ة االنترنت 
وتتحدث لمتخصصين في كيفية حماية األسرة من هذه 

الجرائم: 
حين دش�نت ش�بكة المعلومات الدولي�ة االنترنت كانت 
تتمتع بقدر من األمان والس�رية في تب�ادل المعلومات، 
لكن الحال لم يدم طويالً حيث اتس�عت دائرة مستخدمي 
الباحثي�ن  عل�ى  تع�د مقتص�رة فق�ط  فل�م  االنترن�ت 
والمنتس�بين للجامعات ،وأصبح�ت تضم أجياالً مختلفة 
وثقاف�ات متفاوتة كما أن أس�اليب االس�تخدام تنوعت 
وتع�ددت أش�كالها، فبي�ن الدردش�ة وتصف�ح المواقع 
ألوانه�ا  بكاف�ة  والمتخصص�ة  والثقافي�ة  الترفيهي�ة 
وأطيافه�ا، وليس انتهاًء باس�تخدام االنترنت كوس�يلة 

لترويج المنتجات وتسويقها... 
ثم جاء مجرمي االنترنت النتحال الش�خصيات والتغرير 
بصغار الس�ن بل تعدت جرائمهم إلى التش�هير وتشويه 
س�معة ضحاياه�م الذي�ن ع�ادًة م�ا يكون�وا أف�راداً أو 
مؤسس�ات تجارية ولكن األغرب من ذلك أنهم يحاولون 
تش�ويه س�معة مجتمعات بأكملها خاص�ة المجتمعات 
اإلس�المية ، وهذا ما حد بالعالم لتحرك فقبل عدة شهور 
وقع�ت 30 دولة على االتفاقي�ة الدولية األولى لمكافحة 
اإلج�رام عبر اإلنترنت في العاصمة المجرية بودابس�ت، 
وش�ملت المعاه�دة ع�دة جوانب م�ن جرائ�م اإلنترنت، 
بينها اإلرهاب وعمليات تزوير بطاقات االئتمان ودعارة 

األطفال. 
االتفاقي�ة التي أظهرت م�دي القلق العالم�ي من جرائم 
االنترن�ت اصطدمت بتيارين أولهم�ا حكومي طالبت به 
أجهزة الش�رطة وهو الرقابة الصارمة على مس�تخدمي 
االنترنت والتي�ار الثاني رفض المنظم�ات المدافعة عن 

حقوق اإلنس�ان، والصناع�ات المعنية ومزودي خدمات 
اإلنترنت للحد من حرية األفراد في استخدام االنترنت. 

جرائم وأهداف متعددة
ويع�رض د. إياس الهاجري في أهم البحوث التي تناولت 
جرائم االنترنت ألنواع معينة من الجرائم منها استهداف 
فئة كبيرة من الجرائم على ش�بكة اإلنترنت أشخاص أو 
جهات بش�كل مباش�ر كالتهديد أو االبت�زاز، حيث يقوم 
المجرمون بس�رقة أجهزة الحاسب المرتبطة باإلنترنت 
أو تدميرها مباش�رة أو تدمير وسائل االتصال كاألسالك 
واألطب�اق الفضائي�ة وغيره�ا، ويوض�ح د. الهاج�ري 
أن صناع�ة ونش�ر الفيروس�ات أيض�ا من أكث�ر جرائم 
اإلنترنت انتش�ارا وتأثي�را ، كم�ا أن االختراقات تتم من 
خ�الل برامج متوفرة على اإلنترنت يمكن لمن له خبرات 
تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة 

الغير. 
ويش�ير د. الهاجري إلى وجود جرائم اإلنترنت تستهدف 
جهات س�واء كان�وا أفراداً أو مؤسس�ات ، فمثال جرائم 
انتح�ال الش�خصية: ه�ي جريم�ة األلفية الجدي�دة كما 
س�ماها بعض المختصين في أم�ن المعلومات ،و تتمثل 
ه�ذه الجريم�ة ف�ي اس�تخدام هوي�ة ش�خصية أخرى 
بطريق�ة غير ش�رعية ، وته�دف إما لغرض االس�تفادة 
م�ن مكانة تل�ك الهوي�ة )أي هوية الضحي�ة( أو إلخفاء 
هوية ش�خصية المجرم لتس�هيل ارتكابه جرائم أخرى ، 
ويتط�رق د. الهاجري إلى جرائ�م المضايقة والمالحقة 
التي تتم باستخدام البريد اإللكتروني أو وسائل الحوارات 
اآلنية المختلفة على الش�بكة،و تشمل المالحقة رسائل 
تهديد وتخويف ومضايقة ويؤكد الباحث أن كون طبيعة 
جريم�ة المالحقة على ش�بكة اإلنترنت ال تتطلب اتصال 

م�ادي بي�ن المج�رم والضحي�ة ال يعن�ي بأي ح�ال من 
األحوال قلة خطورتها، فقدرة المجرم على إخفاء هويته 
تساعده على التمادي في جريمته والتي قد تفضي به إلى 
تصرفات عنف مادية عالوة على اآلثار الس�لبية النفسية 

على الضحية. 
أم�ا جرائ�م التغرير واالس�تدراج فأن أغل�ب ضحايا هذا 
النوع من الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة 
، حيث يوه�م المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين 
عالق�ة صداقة على اإلنترنت والت�ي قد تتطور إلى التقاء 
مادي بين الطرفين � أما فيما يتعلق بالتش�هير وتشويه 
الس�معة ف�أن المجرم يقوم بنش�ر معلوم�ات قد تكون 
سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون 
فرداً أو مجتمع أو دين أو مؤسس�ة تجارية أو سياس�ية 
، وتعد خطيرة هذه الجرائ�م أيضا كما يذكر د. الهاجري 

صناع�ة ونش�ر اإلباحية حي�ث جعل اإلنترن�ت اإلباحية 
بش�تى وس�ائل عرضها من صور وفيدي�و وحوارات في 
متن�اول الجميع ، ومن الس�هل هنا بتغري�ر األطفال في 
أعم�ال إباحية أو نش�ر مواق�ع تعرض مش�اهد إباحية 

ألطفال. 
آليات الحماية

بإشارة إلى االتفاقية الدولية السابقة تضح مدى صعوبة 
التحك�م في حماية مس�تخدمي االنترن�ت من مجرميه ، 
 pis وهذا ما يؤكد المهندس وليد كساب مدير عام شركة
" فيقول :" هذه مزايا التكنولوجيا تنشر العلم والمعرفة 
والمعلومات بايجابيتها وس�لبيتها بشكل رهيب ، وكون 
هذه المعلومات وسيلة انتشار جيدة للكثير فهو مفتوحة 
عل�ى اإليجابي والس�لبي "ويضي�ف: "جرائ�م االنترنت 
لها عالقة بش�كل أول�ي بالمواقع الجنس�ية ، لكن هناك 
خدمات تتوفر لمنع هذا الجرائم يتحكم بها رب األس�رة 
بالدرج�ة األولي وهي عبارة ع�ن انترنت "فلتر" ، توفها 
ش�ركات خاص�ة " وق�ال :" يجب أن يكون رب األس�رة 
متأكد من أن خ�ط االنترنت الموص�ول بجهاز منزله به 
"فلت�ر" يمنع وصول هذه المواقع أليدي أطفاله او أفراد 
أس�رته "، أم�ا فيما يتعلق بالش�ات كون وس�يلة متاحة 
يس�تخدمها الجميع في أمور إيجابي�ة كثيرة كمخاطبة 
األه�ل واألصدق�اء واألق�ارب المغتربين كوس�يلة أوفر 
وأرخص ووسيلة قد يصل مجرمي االنترنت عن طريقها 
لتغري�ر بأحد ما قال :" هنا يلع�ب دور التحكم من البيت 
وزرع الثقة باألبناء الدور الرئيس�ي " ، ويؤكد كساب أن 
االتفاقيات الدولية التي وقعت بخصوص جرائم االنترنت 
م�ن الصعب تطبي�ق ما نتج عنها داخ�ل المجتمعات الن 
االنترن�ت مفت�وح في أي م�كان ويمك�ن الحصول على 
معلومة في أي وقت ، ووجه كساب نصيحة لرب األسرة 
قائ�ال :" الش�يء المفيد في هذا المج�ال أن يكون تحكم 
من العائلة وهذه رئيس�ية وعليه�ا أن تتحكم بماذا يري 
األطف�ال وم�اذا ال يرون وأنص�ح رب األس�رة أن يكون 
متأك�د من وج�ود فلتر له�ذا االنترنت ، وعلي�ه ان ينقي 
خدمة من ش�ركة يوجد بها خدمة اتصاالت المشتركين 
لمتاعب�ة تحركات ابن�ه على االنترنت ل�دي خروجه من 

البيت". 
نفس�يا يؤكد لن�ا د. خالد الخبير النفس�ي أن تعرض أحد 
أف�راد األس�رة إلح�دي جرائ�م االنترنت يخل�ق نوع من 
االحب�اط والقلق الش�ديد ومزيد من االكتئ�اب يعم عليه 
حت�ى لو كان�ت الجريم�ة غير مادي�ة ، فمج�رد تحرش 
لفظي يسبب إيذاء للضحية " ، ويصر :" على أن التنشئة 
االجتماعي�ة وزرع الثق�ة ف�ي أفراد األس�رة أهم من كل 
االحتياطات المادية التي قد تفش�ل في منع وصول ألحد 
أفراد األس�رة أما اذا كانت التنش�ئة فيها شيء من الخلل 
والش�خصية مشوهه والنفس�ية معتلة سيبحث هو عن 
مجرم�ي االنترنت ، وأضاف :"يجب ان نعود أوالدنا على 
العف�ة والطهارة وحف�ظ الذات ، وهذا هو األس�اس في 

حفظهم من مجرمي االنترنت ". 

أم حس�ين امرأة ج�اوزت منتصف 
الس�تينات م�ن العم�ر ول�م ترزق 
س�وى  ولده�ا الوحي�د )حس�ين( 
ال�ذي أكمل ف�ي كل ش�يء وتخرج 
من )كلية التربية( وأصبح مدرس�ا 
ف�ي المنطق�ة حدثت�ه ع�ن ق�رب 
اجله�ا وإنها قب�ل ان تم�وت  تريد 
ان ت�رى أوالده في الحياة وتقدمت 
بالخطوب�ة إل�ى أكثر م�ن فتاة من 
أقربائها إال ان األمر لم يحل فعندما 
يواف�ق أه�ل الفت�اة عل�ى الخطبة 
سرعان ما يتراجعون)ماكو نصيب 
(لينته�ي األم�ر وكأن�ه ل�م يك�ون 
،وطلبت منه ف�ي النهاية ان يختار 
فاخت�ار زميله له ف�ي العمل أحالم  
حيث وجد فيها التزاما وأدبا ظاهرا 
دفع�ه ال�ى الرغب�ة باالقت�ران بها 
اال ان األمر س�رعان م�ا رفض ولم 
يختل�ف ع�ن س�ابقاته اذ س�رعان 
م�ا رف�ض اه�ل وف�اء الخطوب�ة 
بعد ش�هر م�ن الموافق�ة المبدئية 
والمهلة بعد ش�هر طلبوها للسؤال 
والتقصي عن حس�ين في المنطقة 
وجدت ام حس�ين بالبحث لمعرفة 
أس�باب النح�س ال�ذي الزم ولدها 
الوحيد وبدأت  بالس�ؤال فأرشدتها 
إحدى جاراتها باللجوء الى محسن 
الساحر المعروف في الحي القريب 
والذي اس�تطاع ان يف�ك الكثير من 
الرم�وز ويص�ل ال�ى حقائقها بعد 
حيرة أهلها وقلقهم مما خفي فيها 
حيث طلب منها محس�ن الس�احر 
ان تحضر ولدها حس�ين الى غرفة 

للفح�ص  أعده�ا  الت�ي  العملي�ات 
فجاءت به وهالها ما ترى إذ وضع 
قم�اش  قطع�ة  الس�احر  محس�ن 
كبيرة غطى بها رأس حسين وتمتم 
بأش�ياء خفية حتى تهاوى حسين 

ون�ام وبدأ محس�ن الس�احر يضع 
في فمة أداة حديدية صغيرة وطلب 
من الج�ن الذي يتقمصه بان يخرج 
بالس�رعة وبعد نصف ساعة وضع 
محسن الساحر قطعة القماش مرة 

أخرى وغطى بها رأس حسين وقرأ 
دون صوت حتى افاق حس�ين مرة 
أخرى دون أن يعلم ما جرى واخبر 
محسن الساحر ام حسين بما جرى 
وقال لها ان حسين مسحور من قبل 

إحدى قريباتها واثر على مستقبله 
وانه ال يمكن ان يتزوج اال بعد رفع 
هذا الس�حر القديم واس�تنجدت ام 
حسين  بالساحر محسن الذي طلب 
مبلغا كبيرا وافقت عليه ام حس�ين 

وخمنت ان من س�حر وحيدها هي 
اختها الت�ي على خ�الف معها منذ 
عشر س�نوات وانها تريد ان تعطل 
زواج وليده�ا الوحي�د للث�ار منها 
وبع�د إعطائه�ا المبل�غ المطل�وب 
ان  محس�ن(  )الس�احر  اس�تطاع 
يفك  عقدة س�حر حسين الذي وفق 
ف�ي  الخطب�ة والزواج م�ن زميلته 
أح�الم اال ان�ه وبعد الزواج بش�هر 
تلق�ى مكالم�ة هاتفي�ة مجهول�ة 
من فت�اة س�ألته عن اح�د الطالب 
ف�ي المدرس�ة وعن�وان المدرس�ة 
ومس�توى التدريس وأشياء أخرى 
استغربها ثم قطعت الهاتف دون ان 
يعرفها فاحتارت ام حس�ين  بتغير 
طباع ولدها عندما قام بكسر ذراع 
اح�د الطلبة في المدرس�ة واعتدى 
عل�ى أح�الم  وفقا عينه�ا فطلقت 
من�ه وت�م توقيفه لش�هر كامل اثر 
الحادث وتنازل اه�ل أحالم  وبدأت 
االم  بطرق باب محسن الساحر من 
جدي�د لمعرف�ة األس�باب فاخبرها 
جدي�دا  س�حرا  ان  الفح�ص  بع�د 
وخطي�را اع�د البنه�ا عب�ر الهاتف 
لتغيي�ر مس�ار حيات�ه ال�ى جحيم 
وبدأ الس�احر محس�ن بإعداد العدة 
والتحضير إلنقاذ الشاب من المأزق 
ال�ذي وقع في�ه وأدى ال�ى ارتكاب 
جريمتي�ن احدهم�ا بح�ق زوجت�ه 
المطلقة فنجح وأعيدت أحالم  بعد 
جهد جهيد.. وضلت ام حسين تلوذ 
بالس�احر كلم�ا حاصرته�ا وابنها 

المشاكل والمعوقات.

س/م�ن خالد الربيعي من واس�ط يس�ال 
ماهي عقوبة التزوير

ج/إن التزوير هو م�ن الجرائم الخطرة و 
التي فرضت عليه غالبية القوانين عقوبات 
قاس�ية و لكن كوننا ال نس�تطيع أن نضع 
ما ه�ي العقوب�ة التي تفرضه�ا كل دولة 
عل�ى التزوير  نكتفي بالق�ول أن العقوبة 
غالبا ما تكون عقوبة قاسية و مدة وقتية 
كبي�رة خصوص�ا اذا م�ا كان التزوير في 

أوراق رس�مية او أوراق و مستندات تعود 
للدول�ة .. و ف�ي الكثي�ر من ال�دول تعتبر 
هذه الجريمة جناية كبيرة و ليست مجرد 
جريم�ة صغيرة او جنح�ة .. و نقول بكل 
تاكي�د ان حجم هذه الجريمة يكون بحجم 
الورقة التي تم تزويرها .. إال انه في نهاية 
ينظر أنه في حال وقعت جريمة التزوير و 
العبث في أوراق رسمية فانت أمام جناية 
خط�رة  حس�ب أغلب القواني�ن العربية و 

العالمي�ة و عقوبتها قد تصل الى الس�جن 
لسنوات

س/ من سعاد هاشم حمادي والتي تعمل 
موظفة في احدى الوزارات الدولة تتساءل 
عن إمكانية احتساب مدة الفصل السياسي 

لها من تاريخ والدتها في السجن؟
� اختنا العزيزة لم يرد نص صريح بش�أن 
هذا الموضوع في القانون رقم 24 لس�نة 

2005 والخاص بالمفصولين السياس�يين 
ولك�ن لجن�ة التحقق في مجل�س الوزراء 
اعتمدت على س�ن 15 سنة  بالنسبة للذين 
ول�دوا في الس�جن ول�م تعتم�د اعاله هو 
الضرر بغض النظر عمن وقع عليه الضرر 
س�واء كان صغي�را او كبي�را والنص جاء 
مطلق والمطلق يج�ري على أطالقه مالم 
يات شيء يقيده وربما يكون الضرر الذي 
يط�ال الذي يلد في الس�جن ه�و اكبر من 

الكبي�ر الن االول س�وف تتبل�ور المعاناة  
في نفس�ه وتصب�ح جزء من ش�خصيته 
وبالتال�ي البد ان يكون التعويض اكثر من 
الممنوع للرج�ل الكبير وقانون العقوبات 
يعتبر االنسان مكتمل حال والدته وبالتالي 
ف�ان الذي�ن ولدوا ف�ي الس�جن معلوم ان 
لجنة التحق�ق بمثابة الق�رارات القطعية 
والفاصلة في احتس�اب الفصل السياسي 

استنادا للقانون رقم 24 لسنة 2005.

قصـــة قانونيـــــة

عندما يغيب النصيب حيرض الساحر!!

استشارات قانونية 
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 كثي�رون منا م�ن يتمنون ل�و كانوا 
وحيدي�ن لفت�رة في صح�راء خالية 
م�ن البش�ر، وه�ذه الرغبة بحس�ب 
اختصاصيي علم النفس تعكس مدى 
ت�ردي صحتنا العاطفية والنفس�ية، 
وعلي�ه فإن عل�ى اإلنس�ان أن يتعلم 
كي�ف يخلق لنفس�ه جزي�رة منعزلة 
يقصده�ا كلم�ا ش�عر بالرغب�ة في 
االنعزال أثناء حياته اليومية.فالعزلة 
لفترة من الوقت تحدث فرقا شاسعا 
ف�ي حياتنا، وعل�ى الجميع أن يتعلم 
إتق�ان ه�ذا الف�ن ويطبقه.واألم�ر 
ليس سهال بل يشكل تحديا حقيقيا. 
ويقول مؤلف كتاب “العناية بالروح” 
مهم�ا  إنس�ان  “كل  م�ور  توم�اس 
كان مش�غوال ومهم�ا كانت ظروفه 
يس�تطيع أن يخلق وقتا لنفسه، لكن 
هنالك أشخاص بطبيعتهم يخدعون 
أنفسهم ويعتقدون أن كل وقت فراغ 
يملكون�ه يجب أن يفعلوا فيه ش�يئا 
س�واء لخدم�ة اآلخري�ن أو لخدم�ة 
المعاصرة  أو عائلته”.فحياتنا  عمله 
فرض�ت نوع�ا م�ن الس�لوك جع�ل 

النجاح مرتبطا باإلنج�ازات المادية، 
وأغل�ب النس�اء وخصوص�ا األمهات 
يشعرن بذلك فهن على األغلب يشعرن 
بالذن�ب إذا م�ا ترك�ن م�ا بأيديه�ن 
وحصلن عل�ى وقت ألنفس�هن لفعل 
ال ش�يء بكل بس�اطة.فكل ش�خص 
يملك وقت�ا إضافيا يق�وم إما بإجراء 
مكالمة هاتفية أو يش�اهد التلفاز أو 
يق�وم بتكنيس األس�طح بالمكنس�ة 
الكهربائية، ونفعل أي ش�يء لتجنب 
البق�اء وحيدي�ن م�ع أنفس�نا ربم�ا 
خوفا من اكتش�اف الذات واكتش�اف 
عيوبن�ا وعيوب المحيطي�ن بنا.وهذا 
األم�ر وه�ذا الخوف يمن�ع المرء من 
أن ينم�و عاطفيا أو أن يجدد نفس�ه.

فاإلنس�ان يب�دع حين يك�ون وحيدا، 
ويق�ول الكاتب ج�ون ابداي�ك الحائز 
عل�ى بوليت�زر وال�ذي أل�ف نحو 51 
كتابا منه�ا العديد حول أهمية العزلة 
في اإلبداع “الم�رء حين يقضي وقتا 
لنفسه فقط ويجالس نفسه ويقطع 
ارتباطه بمن حول�ة لفترة من الزمن 
هو الذي يشعر باإللهام الحقيقي، ما 
يجعله ق�ادرا عل�ى اإلبداع”.وللعزلة 
فوائ�د ال تحص�ى منه�ا الش�فاء مما 

يتعبنا نفس�يا، والقدرة على التفكير 
والرؤي�ة بوضوح، ويق�ول مور “كل 
ش�يء ف�ي حياتن�ا المعاص�رة تدفع 
بن�ا إلى الس�طحية وتبعدن�ا عما في 
داخلنا، لذا علينا نحن تحدي هذا األمر 
وتكريس وقت خاص للروح وللنفس 
الوق�ت،  التوازن”.وه�ذا  وتحقي�ق 
كما يس�ميه الش�اعر مايو س�ارتون 
“الوقت المفت�وح”؛ حيث ال التزامات 
س�وى لل�روح ولم�ا بداخلن�ا س�واء 
بالتأمل أو الص�الة أو حتى أن يحظى 
الم�رء بفت�رة س�كون وح�ده ليركز 
على تنفس�ه وس�ماع مطالب صوته 
الداخلي.والعزل�ة تش�به اإلجازة في 
فوائده�ا وخاللها يكتش�ف المرء ما 
يسعده وما يحزنه وما يريحه. وفيما 
يلي ط�رق تمكن الم�رء من الحصول 
عل�ى العزلة المطلوبة:عل�ى المرء أن 
يح�دد موعدا للعزلة على األجندة وأن 
يك�ون حازما ومتمس�كا بهذا الوقت 
الذي يكرسه لنفسه فقط يفعل به ما 
يش�اء ويعتزل ع�ن كل من حوله وأن 
يبقى وحيدا سواء ليتمشى أو ليذهب 
إل�ى متح�ف فن�ون أو حت�ى ليجلس 
في ش�رفة منزله. وكثيرون يقولون 

ألصدقائهم “لماذا ال ترافقني”، وهذا 
أمر غير س�ليم وال يحق�ق الهدف من 
العزلة.ثم على المرء أن يكون واضحا 
بش�أن احتياجاته وأن يطالب بالعزلة 
بش�كل واضح؛ فمثال يمك�ن للزوجة 
ب�دال من أن تخبر زوجه�ا أنها تحتاج 
“أحت�اج  تق�ول  أن  لنفس�ها  لوق�ت 
للخروج م�ن الثانية حتى الخامس�ة 

ه�ل يمكن�ك مجالس�ة األطف�ال؟”، 
وعلى المرأة أن تمنح هذا الوقت أيضا 
لزوجه�ا أن يختل�ي مع ذات�ه ويفعل 
في هذا الوقت ما يش�اء من أنش�طة 
للمرء تخصيص وقت  تريحه.ويمكن 
لذات�ه خ�الل اليوم، فمث�ال أن يحصل 
على يوم إجازة ويذهب إلى حديقة ما 

وهو وقت مناسب.

االنفراد بالذات حيقق تنقية للروح

     المستقبل العراقي/متابعة

ترفض الس�يدة هالة عبيد، االس�تجابة إل�ى ابنها “زهير” 
البالغ م�ن العمر أربعة عش�ر عاما، وهو ال�ذي عرف في 
محيط األسرة بكثرة إلحاحه في الطلب، إلى حين تنفيذه.

تق�ول األم “ق�د يفهم من تنفيذ طلبات الش�خص اللحوح 
ب�أن لديه قوة خارق�ة تجعل اآلخرين ينف�ذون أوامره، أو 
طلباته بس�رعة، فيش�ب على هذه الصف�ة إن كان طفال، 
ولربم�ا أثر ذلك على حياته المس�تقبلية، فليس جميع من 
يتعام�ل معهم يكونون بقدر صبر أهله عليه، مما يعرضه 

للكثير من المشاكل والمعوقات الحياتية”.
وتعترف بالقول “تعلق الش�خص بمبدأ اإللحاح يرجع إلى 
تربية الوالدين، فهما المسبب الرئيسي لمثل هذا التصرف 
غيرالالئق، فعندما تلبي طلبات الطفل منذ صغره بس�رعة 
قد تتجاوز س�رعة الب�رق، وبالتحدي�د عند بكائ�ه، يتولد 
عنده هذا الس�لوك شيئا فش�يئا، حتى يصبح تدريجيا من 

مكونات شخصيته”.
والش�خص اللح�وح يبالغ في طلبه أو س�ؤاله في أمر ما، 
فهو بذلك يجلب لنفس�ه ردة فعل س�لبية من األش�خاص 
المحيطين ب�ه، ألن هذا اإللحاح صفة غير محببة ومنفرة 
جدا.وق�د يك�ون الش�خص اللح�وح ذا ش�خصية مثابرة 
ومس�تقلة، وعادة ما يحقق نجاح�ات متعددة في الحياة، 

ويلفت انتباه من حوله كما أنهم يحاولون االقتداء به.
وتؤي�د ذل�ك فدوى مصطف�ى )27 عاما( بقوله�ا “أحيانا 
يتح�ول اإللح�اح لصف�ة أو موهب�ة إيجابي�ة للش�خص، 
يلفت انتباه اآلخرين خصوص�ا في العمل، كما أنه يحظى 

بالتقدير واالهتمام، ويصل لهدفه المنشود في العمل”.
وتعمل مصطفى في مجال التس�ويق في إحدى الشركات، 
وتصاب بالدهش�ة عندما تستمع لزميلتها في العمل ذاته، 
كي�ف تقوم بإقن�اع الزبائن على الهات�ف وتنجح في ذلك، 
وال تي�أس م�ن األمر حتى لو فش�ل بداي�ة، فإلحاحها في 
اس�تقطاب الزبائن عاد عليها بالنف�ع، بأن تترفع وتصبح 

مسؤولة عن الكادر.

ويعب�ر رام�ي الس�الم )35 عاما( ع�ن رأيه باألش�خاص 
اللحوحين، قائال “أرى بأن الش�خص اللحوح ليس�ت لديه 
الق�درة على فهم حدود التعامل المناس�بة م�ع اآلخرين؛ 
حيث تواجهه صعوبة كبيرة في ترك مس�افة فاصلة بينه 
وبي�ن هؤالء األش�خاص، كما أن�ه أحيانا يص�ر على فعل 
بع�ض األش�ياء التي يعتقد أن فيها خي�را لهم بينما تكون 

هي على العكس تماما”.
ويض�رب مث�اال على ذل�ك بقول�ه “لدينا زميل ف�ي العمل 
تتجس�د به صفات هذه الش�خصية، فيقتحم خصوصيات 
اآلخرين، كما أنه يلح على ش�خص م�ا بتنفيذ طلبه حتى 
لو كان مس�تحيال، ونحاول أحيانا تالشي وجوده، لكنه ال 

يكترث وال يتأثر، فكم هو غريب ومزعج”.
ويرج�ح األخصائي النفس�ي د. خليل العبي�دي، أن يرتبط 
موضوع اإللحاح بالوس�واس القهري، والمريض نفس�ه 
يش�عر أنه يجب أن يسأل عن أي ش�يء أكثر من مرة وفي 

كل حين، وبهذا يسبب إزعاجا لآلخرين.
ويمكن أن يكون الش�خص اللحوح، طف�ال مدلال ومعتادا 
عل�ى أن يأخ�ذ كل ما يريد، وهذا بس�بب ال�دالل الزائد من 
قبل األهل، بحسب أبو زناد، وليس بالضرورة أن يصاحبه 
األمر في الكبر فقد تختلف شخصيته تماما عندما يختلط 

باآلخرين.
ويضيف “هناك أيضا الشخص اللحوح في العمل أو الحياة، 
وهو ش�خص منظ�م يحب أن يرى األش�ياء على أصولها، 
ويؤثر بذلك على من حوله، وخصوصا إذا كان مديرا، فإن 

الموظفين يتذمرون من كثرة إلحاحه”.
وتص�ف الس�يدة أم هان�ي زوجه�ا بأن�ه من األش�خاص 
اللحوحين جدا، فإذا أراد شيئا يستمر في المطالبة به حتى 
يحصل عليه، كما أنه يس�عى لمعرف�ة كل صغيرة وكبيرة 
عن اآلخرين، وهذا األمر ينفر المحيطين به، حسب قوله.

وتقول “حاولت م�رارا محاورته بأن لكل فرد خصوصية 
وتكرار الس�ؤال للموضوع ذاته يعني تكذيبه، واألسوأ من 
ه�ذا أن أحد أبنائي يحمل الطباع نفس�ها، ومن المؤكد أنه 

اقتدى بوالده بإلحاحه في معرفة كل شيء”.

ويش�ير االستشاري االجتماعي األسري د. مفيد سرحان، 
إلى أن هن�اك صفات ال يختلف عليها الناس، وهناك بعض 
الصفات التي ربما نجد تفاوتا في درجة قبول البعض لها، 
ومن بينها اإللح�اح، فبعض الناس نجدهم يتمتعون بمثل 

هذه الصفة ولذلك يقال )إن فالنا لحوح(.
ويضيف “هذه الصفة ربما تكون مزعجة عند البعض وهي 
نفس�ها ربما تكون مطلوبة ف�ي بعض األحيان، فاإللحاح 

يك�ون مذموما إذا كان فيه تكرار أو إصرار يزيد على الحد 
المطلوب أو طلب ش�يء غير قابل للتنفيذ من حيث المبدأ 

أو غير قابل للتنفيذ في ظرف ما أو وقت ما”.
ويوض�ح “هنا يجب على الش�خص أن يتمت�ع بحس عال 
وقدرة عالية على استش�عار درجة القب�ول عند اآلخرين، 
فإن شعر أن إلحاحه يسبب الضيق لآلخر فعليه أن يتوقف 
عن ذلك أو أن يختار الوقت المناس�ب، وفي المقابل هناك 

أشخاص ال يلتزمون بالمواعيد مثال أو بالتنفيذ، فهؤالء ال 
ينفع معهم إال أسلوب اإللحاح أو التكرار.

وهذا يختلف عن اإلصرار والمثابرة، بحسب سرحان، فهذه 
صف�ات مرغوبة دائما بل على العكس يجب أن يتصف بها 
الش�خص، وهي دليل على تميز الشخصية والحرص على 
اإلنجاز وتجاوز السلبيات وال بد من االتصاف بها وتدريب 

اآلخرين وخصوصا األطفال.

»اللحوح« شخصية تزعج من حوهلا 
وتنجح يف مهامهتا

اعالن رقم )3444(
تعل�ن الرشك�ة العامة إلدارة النق�ل الخاص عن اج�راء مزايدة علني�ة لتأجري الخطوط املدرج�ة ادناه يف 
محافظ�ة )النج�ف( يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وإيجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء 

مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة محافظة )النجف( عىل ان يقدم املزايد 
كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة وهوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وشهادة الجنسية وبطاقة 
الس�كن )النس�خ االصلي�ة( وبدفع التأمين�ات القانونية البالغ�ة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك 
مص�دق وكذل�ك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العق�د, ويف حالة مصادفة موع�د املزايدة عطلة 

رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

املالحظاتتاميناتاسم العقارت

3,953,000 مليون دينارخطوط مراب املشخاب /9 خطوط1

3,508,500 مليون دينارخطوط مراب الحرية /5 خطوط2

2,455,000 مليون دينارخطوط ساحة  املناذرة /5 خطوط3

 2,234,500 مليون دينارخطوط ساحة  الحرية /4 خطوط4

مدة االيجار سنة واحدة   ...يدفع  بدل االيجار على شكل قسط واحد 

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 
)تجهي�ز مول�دة ديزل قدرة )2MVA ( نوع كرت بلر كاتمة للصوت ع�دد )2( اثنان فقط للمرة االوىل 

)وبكلفة تخمينية مقدارها )1,6,000,000( مليار وستمائة مليون دينار (      
 بموج�ب املواصف�ات والرشوط الت�ي يمكن الحصول عليها م�ن امانة الصندوق لق�اء مبلغ قدره 
) 150,000 ( دين�ار ) مائة وخمس�ون ال�ف دينار ال غري( غري قابل للرد فع�ىل املجهزين املختصني 
الراغب�ني يف املش�اركة تقديم عرضني منفصلني  فني واآلخر تج�اري بالدينار العراقي )مع مراعات 
ترقي�م الصفحات ل�كال العرضني( وتكون نافذة ملدة ال تقل عن ش�هر مع ارف�اق التأمينات االولية 
بنسبة والبالغة )16,000,000( دينار  مع العرض الفني او التجاري  و يتضمن العرضني املعلومات 

التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها

� تاريخ الغلق
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية
  وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة 
اقصاها الس�اعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 2015/4/20 ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

نرش االعالن .. 
 مالحظة :

1 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � االوراق التأسيسية للرشكة كاملة ونافذة

ب � االعمال املماثلة
ج � براءة ذمة نافذة

2 � تقديم كفالة حسن االداء 5% من قيمة العقد بعد التبليغ باإلحالة وقبل توقيع العقد وخالل مدة 
ال تتجاوز )14( يوم ويف حالة التأخري تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني

3 � عدم التأخر بتوقيع العقود وااللتزام  باملدة املحددة.
4 � االط�الع ع�ىل كافة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بع�د االحالة او تغيري رشط من رشوط 

االحالة وإال سوف يغرم املجهز   بأعىل سعر تنافيس للفقرة يف العروض املقدمة
5 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة

6 � يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
7� تقب�ل خطاب�ات الضم�ان م�ن املصارف املعتم�دة املدرج�ه يف القائم�ة املرفقة م�ع املواصفات 

والرشوط   
 8 �  بإم�كان  كاف�ة ممث�ي ال�رشكات واملجهزين املش�رتكني يف املناقصة التواج�د يف مقر الرشكة 
)بناية املطعم( لحضور ومتابعة فتح العطاءات الفنية والتجارية من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل 

لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.
9. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني : �

www.oil.gov.iq      
 www.Mrc.oil.gov.iq  

info@mrc.oil.gov.iq
daurafax@mrc.oil.gov.iq

سعد نوري حممد
 املدير العام

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعالن
بناء على الطلب المقدم من الس�يد )زعيم 
علي حسين ( الذي تطلب فيه تبديل االسم 
المجرد من )زعيم( الى )حيدر( فمن لديه 
اعت�راض مراجع�ة ه�ذه المديري�ة خالل 
مدة اقصاها عش�رة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه المديرية في الطلب وفق احكام 
الم�ادة 21 م�ن القانون االح�وال 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

اعالن
بناء على الطلب المقدم من السيدة )عسلة 
ط�ارش طعم�ة( الت�ي تطلب في�ه تبديل 
االس�م المجرد من )عس�لة( الى )اس�يل( 
فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية 
خالل مدة اقصاها عش�رة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه المديرية في الطلب وفق 
اح�كام الم�ادة 21 م�ن القان�ون 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

اعالن
بن�اء على الطلب المقدم من الس�يد )محد 
عب�اس عبد( الت�ي يطلب فيه تبديل اس�م 
ابنته القاصرة من )اس�ماء( الى )سمانة( 
فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية 
خالل مدة اقصاها عش�رة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه المديرية في الطلب وفق 
اح�كام الم�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في الخالص

العدد 1586 
اعالن

ال�ى المفق�ود / صال�ح مفي�د صالح يس�كن 
الخال�ص / حي االمير بتاريخ 17 / 3 / 2015 
قدم لن�ا المدعو مفيد صالح محم�د علي والد 
المفقود صالح مفيد صالح والذي فقد بتاريخ 
1 / 2 / 2010 والت�ي يطل�ب فيه اصدار حجة 
الحج�ر والقيمومة ويكون قيما عليه لذا تقرر 
االعالن عن ذلك في الصح�ف المحلية فمن له 
حق االعت�راض مراجعة ه�ذه المحكمة خالل 
ثالث�ة ايام م�ن تاريخ ه�ذا االع�الن وبخالف 
ذل�ك س�وف تص�در المحكم�ة حج�ة الحجر 

والقيمومة وفقا للقانون .
القاضي
علي منشد

اعالن
بن�اء عل�ى الطلب المقدم من الس�يد  
)حسين محس�ن خنجر( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الحلف�ي( 
الى )الحس�ني( فمن لدي�ه اعتراض 
مراجع�ة ه�ذه المديرية خ�الل مدة 
اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه المديري�ة في الطلب وفق 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.

اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البصرة
العدد: 1761 / ب / 2013 
التاريخ: 16 / 3 / 2015 

  الى/المدعى عليه  / احمد حطاب حمد
اص�درت هذه المحكمة قرارها المرق�م 1761/ب/2013 في 
29/1/2014  ض�دك وال�ذي يقض�ي الحك�م بال�زام المدعى 
عليهما )نج�الء محمد دغيم واحمد حط�اب حمد( بتاديتهما 
بالتضام�ن والتكافل بينهما الى المدعي المدير العام لمصرف 
الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره اثنا عش�ر مليون ومائة 
وس�بعون الف وخمسمائة واربعة وعشرون دينار عن سلفه 
حس�ابي المكش�وف والخص�م وفوائدهما التاخيري�ة لغاية 
31/12/2012 م�ع الفائ�دة االتفاقي�ة المصرفي�ة وبنس�بة 
%9 اعتب�ارا من تاريخ المطالب�ة القضائية في 30/9/2013 
وحتى التادي�ة الفعلية ولتعذر تبليغك لمجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتين محليتي�ن يوميتين ولك حق 
االعت�رض والتميي�ز خالل المدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
 

القاضي
ليث جبر حمزة 

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البصرة
العدد: 637 / ب / 2014 
التاريخ: 17 / 3 / 2015 

  الى/المدعى عليه  / عمار عدنان شوكت
اص�درت هذه المحكمة قراره�ا المرقم 637/ب/2014  
والم�ؤرخ  5/3/2015  ضدك والذي يطلب الحكم بالزام 
المدع�ى عليه�م كل م�ن) عم�ار عدنان ش�وكت ومهند 
فاضل ع�ارف وعالء حميد محم�ود واخالص فليح عبد 
الحس�ين( بالتكاف�ل والتضامن    بتاديته�م الى المدعي     
مدي�ر عام  مصرف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ قدره 
خمس�ون مليون دينار ش�امال اصل القرض مع الفوائد 
االتفاقي�ة والتاخيرية   ولتعذر تبليغ�ك لمجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتين يوميتين 
ول�ك ح�ق االعت�راض والتمييز خ�الل الم�دة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون. 
القاضي
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة 

االتحادية
محكمة بداءة البصرة 
العدد : 382/ب/2015

اعالن
اقام�ت المدعية )جميلة مجيد  حس�ين 
(الدع�وى 382/ب/2015 امام محكمة 
بداءة البصرة تطلب فيها الحكم بتصفية 
الوقف الذري للعقار تسلسل 74/5 كوت 
الحجاج فمن له عالقة بالوقف المذكور 
مراجعة هذه المحكمة بتاريخ المرافعة 

الموافق 12/4/2015.

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 15 / ب / 2015 

الموضوع اعالن
المدعيان / نداء عنبر مهدي / بشرى جبار احمد

ال�ى المدع�ى عليهم / نب�أ كامل كاظم / عبد الرس�ول احمد 
رض�ا / زهير احمد رضا / فاطمة احم�د رضا / مريم احمد 
رض�ا .بناءا على اقام�ة الدعوى البدائي�ة المرقمة 15 / ب / 
2015 والمقامة من قبل المدعيان نداء عنبر مهدي وبش�رى 
جب�ار احمد والت�ي يطلبن فيها ازالة ش�يوع العق�ار المرقم 
165 مقاطعة 66 الخالص / الشرقية ولتعذر تبليغكم حسب 
ماورد بكتاب مركز شرطة الخالص بالعدد 3228 المؤرخ في 
24 / 2 / 2015 وشرح القائم بالتبليغ المفوض عباس سالم 
ياس واش�عار مختار منطقة الش�رقية الثالث�ة في الخالص 
المدع�و علي حس�ين ف�رج والمصدق م�ن المجل�س البلدي 
لقضاء الخالص تقرر تبليغكم بواس�طة صحيفتين يوميتين 
محليتين بموعد المرافعة المصادف 30 / 3 / 2015 الس�اعة 
العاش�رة صباح�ا وفي حالة ع�دم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم س�وف تجرى المرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القاضي
ثامر هوبي خليل

مجلس القضاء االعلى
رئاسية محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البصرة
العدد : 509/ب/2015
التاريخ / 22/3/2015

اعالن
الى المدعى عليهم/

1 � امال ناصح عبد الكاظم
2 � نور ناصح عبد الكاظم

3 � هدى ناصح عبد الكاظم
4 � كوثر ناصح عبد الكاظم
5 � نجاح ناصح عبد الكاظم

6 � سعاد ناصح  عبد الكاظم
7 � سلوى احمد محمد علي

8 � الهام محمد حسين 9 � سعاد علي ناصح
10 � حسين علي ناصح  11 � سامي احمد محمد

12 � عصام عبد الكاظم خلف   13 � زينب علي ناصح
اقام المدعي )منذر محس�ن عبود( الدع�وى البدائية المرقمة 905/ب/2015 
ضدك�م وال�ذي يطلب في�ه الحك�م بتمليك جزء  م�ن العقار تسلس�ل 81/61 
الكزارة والتي قمت عليه المنش�اءات وتقدير قيمتها البالغة خمسمائة مليون 
دين�ار ولكون�ي اش�تركت بالمزايدة وقد رس�ت المزايدة على وعلى الش�ريك 
حمي�د مجيد احمد بموج�ب االجراءات القانونية االصولية وقد س�جل العقار 
باسمائنا وش�ريكي المذكور ولتعذر تبليغكم لمجهولية محل اقامتكم حسب 
شرح المبلغ القضائي والمجلس البلدي عليه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتين 
محليتي�ن يوميتين بالحضور امام هذه المحكمة صباح يوم المرافعة الموافق 
29/3/2015 وعند عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ستجري 

المرافعة بحقكم غياباوعلنا وفق االصول.
القاضي االول
ليث جبر حمزة

اعالن
بن�اء عل�ى الطلب المقدم من الس�يد  
)عبد الرضا جبار طاهر( الذي يطلب 
في�ه تبديل االس�م من )عب�د الرضا( 
الى )محمد رضا( فمن لديه اعتراض 
مراجع�ة ه�ذه المديرية خ�الل مدة 
اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه المديري�ة في الطلب وفق 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.

اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عل�ى الطلب المقدم من الس�يد  
)عل�ي حس�ين قنب�ر( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )االفغاني( 
ال�ى )الحج�اج( فمن لدي�ه اعتراض 
مراجع�ة ه�ذه المديرية خ�الل مدة 
اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه المديري�ة في الطلب وفق 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.

اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عل�ى الطلب المقدم من الس�يد  
)جعفر صادق ياس�ين ( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللق�ب من )الحس�اوي( 
ال�ى )جارالل�ه( فمن لدي�ه اعتراض 
مراجع�ة ه�ذه المديرية خ�الل مدة 
اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه المديري�ة في الطلب وفق 
احكام المادة 21 من القانون االحوال 
المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.

اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
الى الش�ريك / س�هام 
ابراهيم كمر . اقتضى 
حض�ورك ال�ى بلدي�ة 
الب�ور  التاج�ي س�بع 
اس�تخراج  لغ�رض 
اج�ازة بن�اء للقطع�ة 
المرقمة 1 / 10024 .
الشريك
 اسيا حسون حميد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 1853 / 2013 

الى المنفذ عليه / شذى محمد ابراهيم
لقد تحقق لهذه المديرية من اش�عار مركز ش�رطة الش�عب 
المرق�م 284 ف�ي 1 / 3 / 2015 ان�ك مجه�ول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور في مديرية التنفيذ الرصافة خالل خمس�ة 
عش�ر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش�ر لمباشرة المعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباش�ر هذه 

المديرية باجراءات التنفيذ الجبري وفق القانون :
المنفذ العدل

اوصاف المحرر :
قرار محكمة التميي�ز االتحادية العدد 2103 / هيئة االحوال 
الشخصية والمواد الشخصية / 2011 ث 2916 في 24 / 4 / 
2014 المتضمن الزامك بتسليم الطفل مهدي الى والده الدائن 
عل�ي حميد جبر لصدور قرار نزع عن الطفل مهدي وتنصيب 

والده الدائن مامنثاله .

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

اعالن رقم )11(
رقم الطلبية
2015 /4901

 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعالن
بن�اء عل�ى الطل�ب المق�دم من الس�يد 
)رحم�ن س�عد الله عب�اس( التي يطلب 
فيه تسجيل اللقب وجعله )الالمي( بدال 
من )الفراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه المديرية خالل مدة اقصاها س�بعة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه المديرية 
ف�ي الطلب وف�ق احكام الم�ادة 14 من 
القانون االحوال المدنية رقم 65 لس�نة 

1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال المدنية

اعالن
بن�اء عل�ى الطل�ب المق�دم من الس�يد 
)موس�ى س�عد الله عباس( التي يطلب 
فيه تسجيل اللقب وجعله )الالمي( بدال 
من )الفراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه المديرية خالل مدة اقصاها س�بعة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه المديرية 
ف�ي الطلب وف�ق احكام الم�ادة 14 من 
القانون االحوال المدنية رقم 65 لس�نة 

1972 المعدل.
المقدم
عامر هادي االمير
مدير شؤون احوال واسط

5
خطوط ساحة ناحية القادسية /4 

خطوط
1,303,500 مليون دينار

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم االمالك والعقارات

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام
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وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 63

رزمة )63 / 2014( 
1-حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل 
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
ج ـ  منـح الحـق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 

الحكام مادة )82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2-لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح 
الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 

2 لسنة 1971 املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية يف بغداد / الكرخ
اعالن  65 

رزمة )65 / 2014( 
1-حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد / الكرخ  عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة 62/ثانيا /ثالثا  من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ج ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

د  ـ منـح الحـق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 
الحكام مادة )82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007

2-لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح 
الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 

23 لسنة 1971 املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية يف بغداد /الكرخ

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 66

رزمة )66 / 2014( 
1-حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل 
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
ج ـ  منـح الحـق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 

الحكام مادة )82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2-لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح 
الحكـم الغيابـي بمنزلة الحكـم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعـاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

رقم23 لسنة 1971 املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع 
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 64

رزمة )64 / 2014( 
1-حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل /

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ب ـ الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة 62/ثانيا /ثالثا  من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ج ـ السجن ملدة ست سنوات وفق املادة )35/ثانيا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007  املعدل
د ـ تنفذ بحقه عقوبتي الحبس والسـجن بالتعاقب اسـتنادا الحكام املادة )143( من ق ع رقم 111 لسـنة 1969 املعدل اعتبارا من تاريخ القاء القبض 

عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة   )243(  من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
هـ  ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليه اينما وجد والزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام 

مادة )82( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري 30 لسنة 2007
2-لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابـي بمنزلـة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املـدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملـادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسـنة 

1971 املعدل
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل   
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يارس قاسم: بغداد تتنفس احلياة واهلها طيبون 
ويعاملونني كأنني نجم مشهور!!

ع�ر الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي ون�ادي 
س�ويندون تاون االنكلي�زي عن فرحته 
الكبرية والتي ال توص�ف بالكلمات، من 
الحفاوة التي اس�تقبلته فيها الجماهري 
العراقي�ة يف الوح�دة التدريبية للمنتخب 
ويف األماك�ن العام�ة مؤكدا ان�ه لم يكن 
يتوقع ان يحتفى به بهذا الشكل من قبل 

الجمهور الريايض.
وقال يارس قاس�م:" ال أس�تطيع السري 
ذهب�ت  فأينم�ا  العام�ة،  الش�وارع  يف 
الص�ور  اللتق�اط  الن�اس  يس�توقفني 
وم�ن اجل الس�ام ع�ي، يف الحقيقة لم 
أك�ن أتوقع ان اش�اهد هذا ألك�م الهائل 
من الجماهري املحبة يل خصوصا اش�عر 
بس�عادة كب�رية ال توص�ف اعتق�د انها 

هدية يل من الله.

واض�اف يارس قاس�م انها امل�رة الثانية 
الت�ي أزور فيها بغ�داد ، املرة االوىل جئت 
من اجل إكمال جواز سفري لم يكن احد 
يعرفني وكنت أسري بحرية ، لكن الوضع 
حالي�ا اختل�ف اىل درجة كب�رية الجميع 
لطف�اء مع�ي يعاملون�ي كانن�ي نج�م 
مش�هور ، يلقون ع�ي التحية ويطلبون 

مني التقاط الصور معهم بأدب كبري.
واشار العب سويندون تاون االنجليزي ، 

الوضع يف بغ�داد جميل جدا وهي مدينة 
رائعة ، كل ما موجود يف وس�ائل االعام 
بش�أنها "كذب" كبري ومبال�غ فيه ، كل 
م�ن املناطق التي زرتها كان الوضع فيه 
طبيعيا اىل درجة كبرية ، لم اشعر لحظة 
بان�ي أزورها للمرة الثانية فقط ، اتمنى 
ان اعود مرة اخرى اليها الن بغداد مدينة 

تتنفس الحياة.
وختم ي�ارس ترصيحه : ال أس�تطيع ان 

أعطي الوعود ولك�ن متاكد انا وزمائي 
سنساعد َبعُضَنا البعض من اجل تحقيق 
حلمنا وحلم الجمهور العراقي بالوصول 
 ، العال�م يف روس�يا  نهائي�ات كاس  اىل 
الجمي�ع يعل�م ان املهمة صعب�ة بوحود 
منتخبات جيدة يف اس�يا ، لكنها ليس�ت 
مس�تحيلة ، لذلك س�نعطي كل ما نملك 
من اج�ل الفوز يف املباريات والوصول اىل 

ما نريده من حلم.

ق�رر م�درب منتخبنا الوطني اكرم س�لمان اس�تبعاد اربعة العبني 
من قائمة الفريق التي س�تتواجد يف معس�كر املنتخب يف دبي والذي 
س�ينطلق اعترا من يوم غدا االحد حتى 31 من الشهر الحايل والتي 
س�تتضمن مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يف لقائيني وديني 

يف ايام الفيفا.
وق�ال املدي�ر االداري للمنتخب الوطني باس�ل كوكي�س: ان املدرب 
اكرم سلمان قرر اس�تبعاد الاعبني عدنان عطية )الطلبة( وعباس 
فاخ�ر )الحدود( ومحمد قابل )امان�ة بغداد( ومهند رزيج )الكرخ( 
م�ن قائمة املنتخب التي س�تخوض اللقائني الودي�ني امام الكونغو 

الديمقراطية لعدم الحاجة اليهم يف الوقت الحايل.
واضاف باس�ل كوركي�س ان املدرب اكرم س�لمان اخر الاعبني ان 
مس�ألة االبعاد ليست فنية وانما سيتواجدون مع املنتخب يف الفرتة 
املقبل�ة الن الرتكيز يف الوقت الحايل س�يكون ع�ى الاعبني اصحاب 
الخرة م�ن اجل الظف�ر بنقاط مبارات�ي الكونغو لتحس�ني مركز 
الع�راق يف التصنيف ال�دويل للفيفا خصوصا يف ظ�ل اعتماد االتحاد 
االس�يوي عى تصنيف ش�هر اذار الحايل يف توزيع الفرق عى قرعة 
تصفيات كاس العالم عكس ما اش�يع ح�ول االعتماد عى تصنيف 

شهر شباط.

اك�د مص�در م�ن داخ�ل اتح�اد 
الكرة ان مس�الة وصول الاعب 
جيستن مريام اىل دبي وااللتحاق 
بصف�وف املنتخ�ب الوطن�ي قد 
تكون مه�ددة باإللغاء بس�بب 
عدم ق�درة الاعب عى الس�فر 
من أمريكا يف رحلة تستغرق 16 
س�اعة متواصلة ع�ى الدرجة 
ان  املص�در:  الس�ياحية.وقال 
الاع�ب اخر اتحاد الكرة عى 
عدم قدرت�ه الجلوس ملدة 16 
الذي تستغرقه  الوقت  ساعة 
الرحلة م�ن أمري�كا اىل دبي 
يف املعق�د الس�ياحي وال�ذي 
م�ن  الكث�ري  ل�ه  سيس�بب 
التش�نجات خصوص�ا ان�ه 

يعاني من االلم خفيفة يف اخر 
مب�اراة له مع الفريق وق�د تتضاعف يف حالة الس�فر اىل دبي.واضاف 
املصدر اىل ان جيستن مريام طالب من االتحاد حجز معقد له يف الدرجة 
الخاصة التي تعتر ذات مساحة اكر من املقاعد السياحية وذات راحة 

اكر يستطيع من خالها إراحة قدمه التي تعاني أساسا من إصابة.

اكرم سلامن يستبعد 4 العبني
قبل مواجهة الكونغو

املقعد السياحي هيدد رحلة 
جيستن مريام اىل ديب
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سيميوين: توريس اصبح افضل

كونتي يتسلح بالوجوه اجلديدة

أكد األرجنتين�ي دييغو س�يميوني املدير الفني 
لفري�ق أتلتيكو مدري�د أن�ه ال زال ينتظر املزيد 
من مهاجم فريقه األس�باني فريناندو توريس، 
ال�ذي س�جل اله�دف األول يف املب�اراة التي فاز 
فيه�ا الس�بت بنتيج�ة 2- صفر عى منافس�ه 
خيتايف ضمن منافس�ات الجولة 28 من بطولة 
ال�دوري األس�باني لكرة القدم.وقال س�يموني 
بعد فوز فريقه بنقاط املب�اراة الثاث محافظا 
عى حظوظه يف حصد املركز الثالث يف املسابقة 
األس�بانية: "توري�س أصبح أفض�ل .. لقد بات 

أفضل تجانسا وتقاربا مع زمائه ولكننا نحتاج 
املزيد منه .. إنه معتاد عى مستوى معني ونحن 

نحتاج إليه".
وق�ام امل�درب األرجنتين�ي بإخ�راج توريس يف 
الدقائق األخرية من مباراة السبت ألنه، حسبما 
أكد س�يميوني، كان يستحق مثل زميله الرتكي 
أردا توران جرعة م�ن التصفيق نظرا للمجهود 
ال�ذي قام ب�ه خ�ال اللقاء.وأعرب س�يميوني 
ع�ن رضاه ع�ن أداء فريقه وخاص�ة يف ال� 25 
دقيقة األوىل من املباراة، كما أشاد باعبيه دون 
أن ين�ى يف الوقت نفس�ه أن يؤك�د عى أهمية 
االلت�زام الجاد يف الف�رتة املقبلة.وأض�اف: "إذا 

أردن�ا أن نصل إىل املكان ال�ذي يليق بنا يف نهاية 
الليغا، فمن املهم أن يؤدي الجميع بش�كل جيد 

.. نطل�ب املزيد من توري�س وغريزمان أيضا 
ال�ذي لم يكن ع�ى مس�تواه املعهود خال 

املباراتني السابقتني".
وأش�ار املدرب األرجنتيني إىل أن 

تحقيق الف�وز عى خيتايف لم 
يكن "مريح�ا" كما تصور 

البع�ض، مش�يدا بق�درة 
فريقه حامل لقب الليغا 

ه�ذا  املنافس�ة  ع�ى 
املوسم بني الكبار.

اس�تدعى امل�درب انطونيو كونتي املدير الفني للمنتخب اإليط�ايل ألول مرة مريكو فالديفيوري 
وفرانكو فاسكيز استعدادا ملواجهة بلغاريا وانجلرتا. ونال فالديفيوري صانع لعب إمبويل 

إعج�اب كونتي وكذلك الحال بالنس�بة للرازيي إدير مهاجم س�امبدوريا واألرجنتيني 
فاسكيز العب بالريمو، حيث يحمل كاهما جواز سفر إيطايل. وكشف كونتي عن قائمة 

االزوري استعدادا ملواجهة بلغاريا يف صوفيا يف 28 آذار/ مارس الحايل ضمن تصفيات يورو 
2016 وكذلك املباراة الودية أمام إنجلرتا التي تقام عى اس�تاد يوفنتوس يف تورينو يف 31 
من الش�هر الحايل. وعاد أندريا بارتزايل مدافع يوفنت�وس إىل قائمة االزوري للمرة األوىل 
من�ذ مونديال الرازي�ل بعد تعافيه من إصابة طويلة االمد. وضمت القائمة يف حراس�ة 
املرمى: جيانلويجي بوفون )يوفنتوس(، وماتيا بريين )جنوى(، وسالفاتوري سرييجو 
)باريس س�ان جريمان(. ويف الدف�اع: أندريا بارتزايل )يوفنت�وس(، وليوناردو بونوتيش 

)يوفنت�وس(، وجورجي�و كيلين�ي )يوفنت�وس(، واميليان�و موريتي )تورين�و(، وأندريا 
رانوكيا )إنرت ميان(. ويف خط الوس�ط: ولوكا أنتونيي )ميان(، وأندريا بريتوالتيش 
)جنوى(، وأنطونيو كاندريفا )التس�يو(، وأليسيو تشرييش )ميان(، وماتيو 

دارميان )تورينو(، وأليس�اندرو فلورينزي )روم�ا(، وكاوديو ماركيزيو 
)يوفنتوس(، وماركو بارولو )التسيو (، ومانويل باسكوال )فيورنتينا(، 

وروبرت�و س�وريانو )س�امبدوريا(، ومريك�و فالديفي�وري )إمب�ويل(، 
ومارك�و فرياتي )باريس س�ان جريمان(.خط الهج�وم: مارتينز إيدير 

)س�امبدوريا(، ومانولو جابياديني )نابويل(، وتشريو إيموبيي )بروسيا 
دورتمون�د(، وجراتس�يانو بي�ي )س�اوثهامبتون(، وفرانك�و فاس�كيز 

)بالريمو(، وسيموني زازا )ساسولو(.

قال رئيس بايرن ميونيخ األملاني، كارل هاينز رومينجيه إن املدير الفني للعماق 
الباف�اري بيب غوارديوال س�يجدد عق�ده مع النادي، األمر الذي ش�كك فيه الاعب 

األملاني الدويل السابق ستيفان إيفينرج. ويف ترصيحات نرشتها األحد صحيفة )فيلت 
ام س�ونتاج(، قال رومينجيه: "أعرف أن غوارديوال وعائلت�ه وضعهم جيد جدا بميونخ.. 

ال يشء يعارض اس�تمراره بمنصبه يف قيادة الفريق بعد العام 2016".واعتر رئيس النادي 
الباف�اري أن غواردي�وال بمثاب�ة )عنرص أس�ايس( يف تاريخ نجاح�ات الفري�ق. ويف مقابل هذه 

الترصيحات وإش�ارة غوارديوال نفس�ه مؤخرا إىل اس�تمراره يف بايرن ميونيخ، جاءت مش�ككة ترصيحات العب النادي 
واملنتخ�ب األملاني الس�ابق، إيفينرج الت�ي نرشتها صحيفة )بيلد ام س�ونتاج(. وقال إيفين�رج: "ال أعتقد أن غوارديوال 
س�يجدد عقده". وبعيدا عن مس�ألة غوارديوال، تحدث رومينجيه عن خليفته يف رئاس�ة النادي مش�ريا إىل أن هذا املنصب 
يش�غله فيلي�ب الم قائ�د الفريق حاليا.وأكد أنه ق�ال لألملاني الم حينما ت�م تجديد عقده: "ان يبلغ النادي إذا أراد الرتش�ح 
وس�يتم اإلعداد لذلك، ويف نفس الوقت اقرتح بعض املرشحني األخرين للمنصب مثل مانويل نوير وتوماس مولر وباستيان 

شفاينشتايجر".
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مدرب كولومبيا: فالكاو مشكلة كبرية بحاجة إىل حل

قال املدرب خوسيه بيكرمان إن رادامل فالكاو 
"مش�كلة كب�رية يف حاج�ة إىل حل" بالنس�بة 
ملنتخب كولومبيا يف ظل افتقاره للعب بش�كل 
منتظم مع مانشس�رت يونايتد يف الدوري 

االنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وضم بيكرمان فالكاو إىل تشكيلته 
والكوي�ت  البحري�ن  ملبارات�ي 
الوديتني االسبوع القادم استعدادا 

لكأس كوبا امريكا.
وال يشارك فالكاو - الذي غاب عن 
العالم بالرازيل  نهائيات كأس 
العام املايض بسبب االصابة - 
كثريا مع يونايتد تحت قيادة 
املدرب لويس فان جال منذ 
االنجليزي  للن�ادي  انتقاله 
ع�ى س�بيل االع�ارة م�ن 

موناكو.
بيكرم�ان  وق�ال 
للصحفي�ني "بالطب�ع 
هو مشكلة كبرية يف 
حل..  إىل  حاج�ة 
كب�رية بحجم 
الحزن الذي 
ن���ي  يعا

منه فالكاو حاليا بالتأكيد.
"لكن بسبب معرفتي بقدرات فالكاو وعقليته 
وروح�ه القتالي�ة فأن�ا ال أش�ك مطلق�ا يف أنه 

سيخرج من هذا املوقف.
"س�يكون معنا يف هات�ني املبارات�ني وأنا واثق 
أنه لم يفق�د لياقته لكنه يم�ر بفرتة صعبة يف 
محاول�ة العثور عى مكان له يف فريق بعيد عن 

مستواه."
واختار املدرب االرجنتيني تشكيلة من 24 العبا 

غ�اب عنها العب وس�ط ري�ال مدريد 
املصاب جيمس رودريجيز من أجل 

مب�اراة البحري�ن ي�وم الخميس 
الق�ادم ث�م لق�اء الكوي�ت يوم 

االثنني التايل.
وج�اءت التش�كيلة ع�ى النحو 

التايل:
ح�راس املرمى: ديفيد اوس�بينا 

كاميل�و  االنجلي�زي(  )ارس�نال 
فارجاس )اتليتيكو ناسيونال(

)ميان�و  ارم�ريو  بابل�و  مدافع�ون: 
االيطايل( سانتياجو ارياس )ايندهوفن 

فرانك�و  بي�درو  الهولن�دي( 
اي�در  الرتك�ي(  )بش�يكطاش 

الفاريز باالنتا )ريفر بليت 
دانيي�ل  االرجنتين�ي( 

)اتليتيكو  بوكانيج�را 
جيسون  ناس�يونال( 
)غرناط�ة  موري�و 
يوه�ان  االس�باني( 
موخي�كا )ري�ال بلد 

الولي�د االس�باني( داروين اندرادي )س�تاندار 
لييج البلجيكي(

العبو وس�ط: فريدي جوارين )انرتناس�يونايل 
االيطايل( خوان كوادرادو )تشيليس االنجليزي( 
اب�ل اجيار )تول�وز الفرنيس( خ�وان كينتريو 
)بورتو الرتغايل( كارلوس سانش�يز )اس�تون 
في�ا االنجلي�زي( إدوي�ن كاردونا والكس�ندر 
ميخيا )مونتريي املكس�يكي( ويلمار باريوس 

)توليما(
فال�كاو  رادام�ل  مهاجم�ون: 
)مانشس�رت يونايت�د االنجليزي( 
)اش�بيلية  ب�اكا  كارل�وس 
االس�باني( تيوفيل�و جوترييز 
االرجنتين�ي(  بلي�ت  )ريف�ر 
ادري�ان رام�وس )بروس�يا 
االملان�ي(  دورتمون�د 
ب�وري  س�انتوس  رافائي�ل 
اندري�س  كايل(  )ديبورتيف�و 
رنتريي�ا )س�انتوس الجون�ا 

املكسيكي(.
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قيص منري: استدعاء الالعبني 
ختضع للعالقات ال للمستويات!

أك�د العب منتخبن�ا الوطني الس�ابق، والعب ن�ادي الزوراء 
الح�ايل قيص منري، بأن دعوة الاعب�ني للمنتخب الوطني، ال 
تأتي وفقا ملس�تويات الاعبني وعطائهم،بل تخضع لعملية 

املحسوبية والعاقات.
وق�ال من�ري: الاع�ب األفضل هو م�ن يمثل املنتخ�ب، هذه 
نظرية واضحة بكرة الق�دم وبجميع منتخبات العالم، ولكن 
هل ه�ذه النظرية موج�ودة م�ع املنتخب الوطن�ي، الجواب 
"ال"، وه�ذا ليس كام قيص منري فقط، بل هو كام العديد من 

الاعبني املظلومني بالوقت الحايل.
وأضاف منري: " أنا ال أقصد جميع الاعبني، فهناك من يس�تحق 

ارتداء فانلة أسود الرافدين، وال أعرف ما هي املعايري التي يتم من 
خالها دعوة الاعبني للوطني.

وتابع: " ال أريد التحدث بمس�ألة ع�دم انضمامي للمنتخب بهذا 
التوقيت، فاألمر يعود للكادر التدريبي نفسه واتحاد الكرة،

وعن تس�مية أك�رم س�لمان مدرب�اً للوطني أجاب من�ري بهذه 
الكلمات " أتحفظ ويكفي"!
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رومينيجيه يعلن عن مستقبل غوارديوال
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امليزان

إجابات طالب جترب معلاًم عىل االستقالة

كتاب يباع بـ 14 مليون دوالر

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن السلحفاة هي الحيوان التي يحفظ عظمه 

يف لحمه 
هل تعلم أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام

هل تعل�م أن الس�لحفاه والذبابة واالفع�ى ال تمتلك 
حاسة السمع

هل تعلم أن أقوى عضلة يف جسم اإلنسان هي عضلة 
الفك

هل تعلم أن الجس�م يحتمل حرارة حت�ى 128 درجة 
مئوية

هل تعل�م أن األذن الي�رى أضعف س�معاً من األذن 
اليمنى

هل تعلم أن س�مك جلد اإلنس�ان ال يزيد عن 2 ملم ، و 
سمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد اإلنسان يحتوي 
عىل ع�دة آالف من الغدد التي تف�رز العرق بينما جلد 

الفيل خال من هذه الغدد باستثناء جفون العينني
ه�ل تعلم أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتوس�ط ثالثني 

سنة
هل تعل�م أن الذبابة تهز جناحها ح�وايل )32( مرة يف 

الثانية الواحدة 
هل تعلم أن النس�ور ال تموت و لكنها تنتحر بس�بب 

املرض

يف  الط�الب  أح�د  إجاب�ات  تس�ببت 
الص�ف الرابع املتوس�ط عىل اختبار 
ملادة اللغ�ة اإلنجليزية، يف اس�تقالة 
امل�درس واتخاذه ق�راراً برتك مهنة 

التدريس كلياً.
وذك�رت “إم بي يس ن�ت” أن تعليق 
املعلم جاء بص�ورة تبدو أكثر غرابة 
م�ن اإلجابات نفس�ها، حينما اعترب 
أن ورق�ة إجابة الطال�ب هي أفضل 

ورق�ة يس�تطيع أن يكت�ب عليه�ا 
“اس�تقالته” وت�رك العم�ل يف مهنة 

التدريس.
ع  وأعطى املعل�م الطالب قبل أن يوقِّ
عىل ورقة إجابته باالستقالة، صفراً 
األل�وان،  بجمي�ع  اإلجاب�ات  كل  يف 
ونرشت صفح�ة “س�اخرون” عىل 
إجابات  موق�ع “فيس�بوك” ورق�ة 

الطالب وعليها تدوينات املعلم.

مهني�اً:ال تس�تلم م�ن اول صعوب�ة 
تواجهها حاول ان تكون عىل قدر من 
تحم�ل املس�ؤولية عاطفياً:حاول ان 
تش�ارك الحبيب بمش�اكلك فقد تجد 

الحل لديه.

مهنياً:حاول ان تبحث عن حلول بديلة 
للمشاكل التى تتعرض لها كي تقلص 
م�ن حج�م مس�ؤولياتك عاطفي�اً:ال 
تكن كثري االنتق�اد الي عمل يقوم به 

الحبيب.

ديون�ك  تس�دد  ان  مهنياً:ح�اول 
قب�ل موعده�ا ك�ي ال ترتاك�م علي�ك 
االش�ياء  م�ن  العدي�د  عاطفياً:تج�د 
املش�رتكة بين�ك و ب�ني الحبي�ب مما 

يقرب املسافات بينكما.

مهني�اً:ال تض�ع ثقت�ك العمي�اء كلها 
بش�خص واحد علي�ك ان تكون يقظا 
عاطفياً:ش�خصيتك الجذابة هي التى 

تجذب من تحب اليك .

مهنياً:ان�ت بالتأكيد تس�تحق الرتقية 
الت�ى حصل�ت عليه�ا و لك�ن اح�ذر 
من الحس�د عاطفياً:علي�ك ان تعطي 
اهتمام�ا اكثر لرأي األهل بعالقتك مع 

من تحب.

مهني�اً:ال تتأخر ع�ىل عمل�ك و التزم 
بمواعي�دك ك�ي ال تحصل ع�ىل انذار 
من مديرك عاطفياً:لالس�ف من تحب 
ال يق�در هذه التضحي�ات و االهتمام 

الذى تمنحه له.

مهنياً:علي�ك ان تكون اكثر حذرا و ان 
تتعلم م�ن اخطائك الت�ى ارتكبتها يف 
املايض عاطفياً:يجب ان تقوي روابط 

الثقة بينك و بني من تحب.

مهنياً:علي�ك ان تك�ون اكث�ر دق�ة يف 
يف  عاطفياً:تبح�ث  اعمال�ك  تنفي�ذ 
امل�ايض ع�ن ح�ب قديم و تس�عى اىل 

تجديد العالقة.

مهنياً:ان�ت طموح ج�دا و لكن ال تدع 
ه�ذا الطموح يأخذك بعيدا عن الواقع 
عاطفياً:بع�د فراق طويل تس�عى اىل 

املصالحة مع من تحب.

مهنياً:ح�اول ان تتعام�ل بحس�م مع 
الظ�روف املحيط�ة عاطفي�اً:ال تنظر 
اىل س�لبيات من تحب ح�اول دائما ان 

تفكر يف ايجابياته.

مهنياً:تنه�ال علي�ك املزيد م�ن املهام 
واملس�ؤوليات ح�اول ان تك�ون ع�ىل 
قدر من ه�ذه املس�ؤولية عاطفياً:ال 
تستهرت بمشاعر من تحب وحاول ان 

تعطيه املزيد من االهتمام.

س�تكون  فاالم�ور  تي�أس  مهني�اً:ال 
لصالح�ك يف املس�تقبل القري�ب فقط 
تحىل بالصرب عاطفياً:املظهر الخارجي 
وحده ال يكفي اهتم اكثر بالشخص.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

ش�اعر  ب��  ٌلق�ب  ش�اعر   –  1
القطرين – 2 – متشابهان – أحد 
خطب�اء الثورة الفرنس�ية – 3 – 
ل�دغ – للنهي – نب�ر مجزومة 
– 4 – ديوان ش�عر لس�عيد عقل 
– أس�م علم مذك�ر – 5 – ضعف 
– عكس�ها  الغن�ج والدلع – 6 – 

رضب من كبار البقر يكون داجناً 
ومنه أصناف وحشية – قرع – 7 
– اإلنص�اف – ك�رم – 8 – نوعي 
أو صنفي – األسم الثاني لشاعر 
غنائ�ي عربي راح�ل – 9 – ممثل 

مري.

1 – األس�م األول ملط�رب عامل�ي 
– ش�دَّد الطل�ب – 2 – مدين�ة يف 
جن�وب غرب�ي الوالي�ات املتحدة 
– 3 – عي�ب – أقص�د – 4 – اداة 
جزم – من أس�ماء األس�د – 5 – 
مقياس إنكليزي للمسافات – يف 

املقدم�ة – 6 – مدين�ة لبنانية – 
عكسها حيوان أليف – 7 – نصف 
 –  8  – كأس   – حاج�ز   – رام�ز 
ش�اعر عبايس كان متط�رياً – 9 
– مقاطعة قديمة يف شمال غربي 

فرنسا.

سـودوكـو

املكونات و املقادير 
خمسمئة غرام من الجبن العكاوي- يشرتط أن 

تكون خالية من امللح تماماً
كوب ونصف من السميد الناعم

ثالث أرباع كوب سكر 
600 غرام من القشطة

ثالثة مالعق كبرية من ماء الورد
فستق حلبي مطحون للتزيني 

كوب ونصف ماء 
كوب من الكرز األحمر املقطع إىل نصفني 

طريقة التحضري
قومي بمزج املاء و السكر و ضعيه عىل النار

اترك�ي املاء و الس�كر يغليان و م�ن ثم أضيفي 
إليهم مقدار السميد املذكور 

حركي املكونات الس�ابقة بش�كل مس�تمر ملدة 
ثالثة دقائق

أضيفي كل من الجبنة و ماء الورد إىل الخليط 
حركي الخليط بشكل جيد إىل ان يتجانس

بعد أن يتجانس الخليط ارفعيه من عىل النار
ضع�ي الخليط عىل قطعة من النايلون و قومي 
برقه�ا مس�تخدمًة أداة عليه�ا القلي�ل من املاء 

حيث إن املاء سيسهل عليك العملية
قوم�ي بتقطي�ع عجين�ة الجب�ن ع�ىل ش�كل 

مستطيالت بأحجام مناسبة
احيش املستطيالت بالقشطة

زينيها بالفستق و الكرز إن كنت ترغبني بذلك
ضعيها يف الثالجة ملدة ال تقل عن ثالث ساعات

حالوة اجلبن

فوائد التوتمعلومات  عامة
ثم�رة الت�وت ه�ي فاكهة لحمي�ة مث�ل العنب , 
حي�ث تغطى بق�رشة خارجية خفيف�ة صالحة 
ل�أكل. وتتعدد ألوان وصور التوت , وترجع هذه 
األل�وان إىل الصبغات التي يحتويها كل لون ثمرة 
عىل حدى. وهن�اك العديد من أنواع التوت , حيث 
يوجد التوت األس�ود واألبيض واألخرض واألحمر 
والبنفس�جي واألزرق وال�ربي. وتس�تخدم ثمار 
الت�وت يف العصائ�ر أو األكل أو صناع�ة املرب�ى. 
وه�و فاكه�ة صيفي�ة , يعتقد أن أصله�ا يرجع 
إىل أوروبا. وهنا س�وف نتعرف ع�ىل فوائد التوت 
وفوائ�د عصري الت�وت بأنواعه مث�ل فوائد التوت 

االحمر والتوت االزرق والتوت االسود.
وتع�د ثم�ار الت�وت أو العلي�ق غني�ة بمحتواها 
الفالفونوي�د  مث�ل   , األكس�دة  مض�ادات  م�ن 
واألنثوس�يانني واللوت�ني , وه�ي مركب�ات له�ا 
الق�درة ع�ىل خف�ض نش�اط الش�قوق الحرة , 
وأكسدة األوكس�جني بالجسم. بجانب هذا , فإن 
الت�وت يحتوي عىل نس�بة جيدة م�ن فيتامني ج 
والبوتاس�يوم و األلي�اف الغذائي�ة. وله�ذا ; فإن 
ثمار التوت تعمل عىل حماية الجسم من مخاطر 
اإلصاب�ة بأم�راض الرط�ان والقل�ب والجهاز 

الهضمي.

بي�ع كتيب لف�ن الخ�ط الصيني 
يعود اىل 600 س�نة يف عهد ساللة 
مينغ بس�عر 14 ملي�ون دوالر يف 
نيويورك ما يشكل سعرا قياسيا 
خ�ارج  تب�اع  صيني�ة  لرس�وم 
آس�يا عىل ما افادت دار سوذبيز 

للمزادات.
وفاز باملزاد رجل االعمال الصيني 
الث�ري لي�و يكيان بعد منافس�ة 
محتدم�ة. وكان س�عر القطع�ة 

مقدرا بني مئة و150 الف دوالر.
وتقدر ثروة س�ائق سيارة االجرة 

الس�ابق هذا الذي اس�تحال رجل 
اعمال واحد كبار جامعي التحف 
الصينية، ب1,37 مليار دوالر عىل 

ما تفيد مجلة »فوربز«.
الكتي�ب مؤل�ف م�ن 39 صفحة 
وهو كان ضمن مجموعة يابانية 

مهمة.
وس�بق للي�و يكي�ان ان دفع 36 
 2014 الع�ام  يف  دوالر  ملي�ون 
ل�رشاء كأس نبيذ عائدة لس�اللة 
مين�غ محطم�ا الس�عر القيايس 

العاملي لخزفية صينية.

خطوات إلنعاش رائحة شعرك
بع�د مرور أيام قليلة عىل غس�ل الش�عر 
وتصفيف�ه باملجفف، فإن ف�روة الرأس 
تفرز مجموعة من الزيوت التي تتس�بب 
يف تكوين رائحة سيئة للشعر، مما يسبب 
ل�ك الضيق واإلنزع�اج خاصة إذا كنت ال 
تملك�ني الوقت الكايف لغس�له وتصفيفه 

مرة أخرى ىف نفس األسبوع.
ل�ذا إليك بعض النصائح التى تس�اعد ىف 
إنع�اش رائح�ة ش�عرك من جدي�د دون 

الحاجة لغسله باملاء.
1- سلطي الهواء البارد عليه

يس�اعد الهواء البارد ع�ىل فتح طبقات 
الروائ�ح  الش�عر الخارجي�ة، فتتطاي�ر 

الكريه�ة العالقة بها ، مما يس�اعد عىل 
إنعاش رائحة شعرك. استخدمي املجفف 
عىل الهواء البارد وس�لطيه عىل ش�عرك 

مع تحريكه ملدة ال تقل عن 5 دقائق.
ينصح أيض�ا بعد اإلنته�اء من تصفيف 
الش�عر باملجفف، تس�ليط الهواء البارد 
عىل فروة الرأس لغلق املس�ام والتخلص 
ف�ورا م�ن الس�خونة التى قد ت�ؤدي إىل 
العرق والحفاظ ع�ىل فروة الرأس حافة 

ومنتعشة.
2- استخدمي الشامبو الجاف املعطر

الش�امبو الجاف من الحلول الس�حرية 
المتص�اص الزي�وت املوج�ودة ىف ف�روة 

ال�رأس والقض�اء عىل الرائح�ة الكريهة 
لشعرك دون استخدام قطرة ماء، ابحثي 
ع�ن نوع م�زود برائح�ة طيب�ة وانثري 
من�ه عىل فروة الرأس حس�ب التعليمات 

املدونة عىل العبوة.
3- انثري القليل من العطر

ىف حال�ة ع�دم تواف�ر الش�امبو الجاف 
لدي�ك، انثري عط�رك املفض�ل ىف الهواء 
الطل�ق ث�م ادخيل رأس�ك ىف الهال�ة التى 
يصنعه�ا العطر، حيث س�يقوم الكحول 
املوج�ود بالعطر بالتخل�ص من الرائحة 
الكريه�ة، وسيكتس�ب ش�عرك رائح�ة 

العطر الجميلة.

الش�اب ال�ذي خ�ر 122 كيلوجراًم�ا 
لحض�ور حف�ل التخ�رج كتب�ت إرساء 
حسنى خس�ارة الوزن هى حلم يسعى 
بمج�رد  األش�خاص  أغل�ب  لتحقيق�ه 
أن يج�دوا زي�ادة ىف حجمه�م، وهن�اك 
أش�خاص يك�ون األم�ر بالنس�بة له�م 
تحدًي�ا كبريًا خاص�ة إذا كان وزنهم بدأ 
أن يس�بب له�م حرًجا وإرهاًق�ا، ومات 
دياز هو ش�اب من بروكلني وصل وزنه 
إىل 226 كيلوجراًما وكان يشعر بالضيق 
الش�ديد من هذا الوزن الزائد الذى جعله 
يش�عر باإلح�راج الش�ديد م�ن الذهاب 

لحفل التخرج.

لذلك ق�ام الش�اب بإتباع نظ�ام غذائى 
شديد وتمارين رياضية حتى تمكن من 
خس�ارة أكث�ر من نصف وزن�ه وأصبح 
ش�خًصا مختلًف�ا تماما بوزن مناس�ب 
لعم�ره كأى ش�اب صغ�ري وس�يم وله 

جسد ممشوق وجذاب. 
ولكى يحصل عىل بعض الثقة قام بنرش 
فيديو له بعد أن فقد بعض الوزن ولكن 
م�ا زال يعانى م�ن الرتهالت وق�ال إنه 
أطلق ه�ذا الفيدي�و حتى يق�ول للعالم 
إنه فخ�ور بما وصل إليه وأنه س�يكمل 
طريقه وحصل عىل تشجيع من الجميع 

حتى من أفراد لم يعرفونه.

خيرس 122 كيلو حلضور حفل التخرج
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لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

انتصارات أرعبت األزهر!
مس���احة لل���رأي

محمد أبو النواعير

أي�ن ه�ذا ال�رج�ل
ء ح���رة   را   آ

يف عال�م العالقات تتنوع الصف�ات واملميزات التي يتمتع بها 
كل إنس�ان فالعالقات اإلنس�انية ه�ي الروابط التي تنش�أ بني 
الناس بعضه�ا لبعض وهذا نتيجة لتفاعلهم أو عملهم س�ويا. 
فهي تتضم�ن بناء عالقات مع اآلخرين س�ليمة و طويلة األمد 
واالحتف�اظ به�ا ويف نف�س الوق�ت وال تتضم�ن ه�ذه العالقة 
اس�تغالل كل منه�م لآلخ�ر. ويف إح�دى الدراس�ات الربيطانية 
بجامع�ة س�اوثهامبتون أجريت دراس�ة مؤخرا ع�ى عينة من 
النس�اء للبح�ث يف التفضيل كل منه�ن يف االرتب�اط، وتبني من 
البح�ث أن معظم النس�اء بحث�ن أوال عن الحال�ة املادية للرجل 
للحك�م ع�ى كونه مرش�حا جيدا لل�زواج من عدم�ه، والنصف  
اآلخر من النس�اء درس�ن بعم�ق مدى اهتمام املرش�ح املحتمل 
لالرتباط  بتحسني وضعه املادي. ويف الحالتني أن معظم النساء 
ك�ن أكثر ميال الختيار الرجال الذين ال يعانني من تدهور الحالة 
املادي�ة أو احتمال التعرض ملخاطر اقتصادية يف املس�تقبل. هل 
عند تطبيق هذه الدراسة هنا يف املنطقة العربية   و باألخص يف 
بالدنا س�تلقى نفس  النتيجة لهذه الدراسة؟ وهل املرأة العربية 
تبحث عن الحياة املادي�ة بديال عن أي مميزات أخرى وأصبحت 
عالقتنا مادية بحت�ة ال دخل للعواطف يف حياتنا ؟ عى كل زوج  
يج�ب أن يعل�م أن أس�اس االرتباط يكم�ن يف امل�ودة والرحمة،  
فضي�ق  الُخل�ق وغرائب الطباع تعمل عى قطع س�بل االتصال، 
فتتبدل امل�ودة لنفور، والرحمة تذوب مع كث�رة العتاب واللوم، 
ولكن لتكن مش�اعره فّياضة تجاه زوجته كي يشبع ما تهفو 
إليه نفسها، فليس لها مصدر غري زوجها، فال يكن الزوج قايس 
الطباع؛ فينبت الشوك بدل أن يحصد ثمار الحب. فالزوج يحصد 
م�ا يزرعه بتعامالته مع زوجته س�واء بالفعل أو بالكالم. وألن 
الحي�اة ال تنفك عن ي�وم َهنا ويوم جفا، فع�ى الزوج أن يغض 
الط�رف عن ال�زالت وال يجرح الذات، وال يه�ني النفس، ويرتفق 
بالقوارير فال يكرس املشاعر بالكالم وال باألفعال، ويستمع إليها 
باهتم�ام، فهو ال�ذي ينفق حباً ويتكلم طيباً ويترصف ش�وقاً، 
وهو الذي ينظر لزوجته بعني الرضا فاملش�اعر الطيبة هي التي 
تذهب حر الصدور. عى الزوج أن يخرب زوجته دائماً عما يحمله 
يف قلب�ه من مش�اعر الحب تجاهها، وال يتكاس�ل ع�ن ذلك، وال 
يكتفي برصي�ده القديم يف قلبها..! فإن عدم الكش�ف والتعبري 
عن املش�اعر يجعلنا نتناساها مع مشاغل الحياة فتزداد قسوة 
األي�ام، ولكن بالكلم�ة الرقيقة يملك الزوج قل�ب زوجته. ليس 
عيباً فينا أن الله س�بحانه وتعاىل منحنا أجمل هدية وهو القلب 
والعقل ولكن العيب يكمن يف هؤالء البرش الذين يس�تغلون ذلك  
فالقلب نادر الوجود يف زمننا الذي تحيطه املصالح الشخصية .

سمر عبد الفتاح

ال يخف�ى علين�ا أن األزهر املرصي مع ما ل�ه أهمية فكرية ودينية 
وتأريخي�ة يف العال�م اإلس�المي والعربي, الس�ني منها ع�ى األخص, 
إال أن�ه يبق�ى م�ع ذل�ك مؤسس�ة مفتق�دة لالس�تقاللية يف قراراتها 
وترصيحاتها, كونها تعد إحدى مؤسس�ات الدولة املرصية, وإنَّ تحرك 
خطابها الرسمي , إنما يجري يف اطار ما يتم إمالئه عى رئيس األزهر, 
واملجموع�ة املوظفة فيه, مع العلم أن رواتب املش�تغلني فيه, ترصفها 
الدول�ة له�م. اليمكننا األخ�ذ بترصيحات األزهر خارج إطار سياس�ة 
الدولة املرصي�ة, خاصة إذا علمنا بأن الحكوم�ة املرصية تمر يف هذه 
الفرتة بأزمة اقتصادية كبرية, قد تمكن بعض الدول من التأثري السلبي 
ع�ى بعض مؤسس�اتها, حتى ل�و تطلب األم�ر إصدار بي�ان من قبل 
األزهر, يفرتي فيه عى الحشد الشعبي, من أجل تأجيج نوع جديد من 
الكراهي�ة, هدفه منها هو إيقاف زخم االنتصارات, بإظهار املظلومية 
لتلك املناطق املحررة! خاصة بعد أن هالهم ما حصل يف تلك املناطق من 
استقبال وترحيب مصحوب باألهازيج, من قبل أهايل املناطق املحررة؛ 
إضافة اىل أن األزهر بعيد كل البعد, عن امتالكه ألي أدوات عسكرية أو 
اعالمية او سياس�ية يف منطقة املعارك, تمكنه من قراءة واقع األرض 
وما يحصل فيها. الدول املتخوفة وبش�دة من فكرة: أن تحرير الشيعة 
للمناطق الس�نية املحررة, إنما هو محاولة ش�يعية من أجل السيطرة 
ع�ى تلك املناطق, فج�اءت ردة فعله�م بإتجاه دفع األزه�ر, للتحرك 
بعي�دا ع�ن مس�اراته األصلي�ة, الداعي�ة اىل التقارب وتقوية اإلس�الم 
واملس�لمني,يف محاولة منها لتأجي�ج الوضع العراق دولي�ا, ومحاولة 
تحري�ك الجانب الدويل للتدخل, من جهة إليقاف هذه اإلنتصارات التي 
ال تص�ب بمصلحتها, أو مصالح بع�ض الدول, وأيضا ومن جانب آخر 
ه�ي محاولة منها, لوض�ع موطئ قدم لهذه الق�وى الدولية, بعنوان 
القض�اء عى العصابات املس�لحة يف العراق! خاصة بع�د التخوف من 
انتشار التجربة العراقية الناجحة, يف القضاء عى العصابات اإلرهابية 
املس�لحة, يف املناطق املتوترة واملكتوية بن�ار اإلجرام اإلرهاب. حكومة 
الس�يد العب�ادي, وكل األط�راف العراقية , أدرك�وا املعادل�ة جيدا, لذا 
نجدهم يؤك�دون جاهدين يف هذه الفرتة, التنس�يق مع دول التحالف 
وامري�كا, من أجل اعطائها تس�مية : القائد ! يف معارك التحرير, وذلك 
لقط�ع الطريق عليها, يف محاولتها لتخريب انتصارات العراقيني؛ ومن 
جانب آخر, دفعت األطراف السياس�ية العراقي�ة, بإتجاه التقليل من 
أهمية املخاوف اإلمريكة, من تنامي قوات الحشد الشعبي, أو املخاوف 
املوجودة من املس�اعدة اإلستشارية امليدانية, التي تقدمها الجمهورية 
اإلس�المية للع�راق, وبحس�ب بعض املحلل�ني, فإن ع�دم التوافق بني 
السياس�تني اإلمريكية والعراقية, يف ملف الحرب ضد مجرمي داعش, 
إذا اس�تمر عى هذا املنوال, فإن�ه قد يؤدي اىل انهي�ار التحالف الدويل, 

ورجوع أطرافه خالية الوفاض!
رس�التنا اىل األزه�ر الرشي�ف: انتص�ارات الحش�د الش�عبي, هي 

انتصارات للسنة قبل أن تكون للشيعة!


