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الظواهري العبًا أساسيًا يف اإلرهاب.. يرعى »أحرار الشام« 
ص4ويــسـتـقـطـب »الـصـقـور«

احلوثي: السعودية وقطر وامريكا وارسائيل وراء احداث اليمن

جهات حكومية وحزبية تخفي انفاقات 2014

      المستقبل العراقي / خاص

كش�ف عض�و في مجل�س الن�واب, أم�س االثنين, ع�ن عقبات 
حكومي�ة وحزبية تواجه عملية التحقيق في عملية صرف موازنة 
2014 الت�ي لم تقر في البرلم�ان وتم صرفها وفق نظام الطوارئ, 
وفيم�ا أكد أن 156 ملي�ار دوالر صرفت في ظروف غامضة, رجح 
وجود اختالس�ات كبيرة وعمليات فس�اد مما جعل خزينة الدولة 

»خاوية« والعراق يمر بأزمة مالية خانقة.
وقال النائب, الذي رفض الكشف عن اسمه, انه »يمتلك معلومات 
مهم�ة تخص ام�وال موازنة عام 2014 التي مض�ت بحالة مؤقتة 
لتصري�ف االعمال وانف�ق خاللها قرابة 80 ملي�ار دوالر في وقت 

رصدت للعام نفسه 140 مليار دوالر«.
ولف�ت البرلماني الى انه »كان�ت هناك أموال مدورة من موازنة 
عام 2013 لم تنفق من قبل المحافظات تبلغ قرابة 16 مليار دوالر, 

مما يعني ان المبلغ الكلي لموازنة 2014 هو 156 مليار دوالر«.
 واب�دى عضو البرلمان اس�تغرابه م�ن »عدم تقدي�م الحكومة 
الس�ابقة او وزارة المالي�ة او اللجنة النيابية في البرلمان الس�ابق 
والحالي اي تقرير يفص�ل ويبين للجمهور اوجه انفاق هذا المبلغ 
العم�الق, وع�دم تقديمه�ا اس�باب خل�و الخزين�ة الحكومية من 
الفائض الس�نوي البالغ 27 ملي�ار دوالر للتصريف امور الحكومة 
في حاالت الطوارئ والعجز المالي لحين استالم اموال النفط الذي 

يسوقه العراق للعالم«.
وأوض�ح المصدر ان�ه »كنائب عاجز عن الوص�ول الى الحقيقة 
حيث انه يصط�دم بعقبات كثيرة منها الحكومي�ة ومنها الحزبية 
الت�ي تتمثل برئاس�ة كتلت�ه او حزبه«, جازماً »وجود اختالس�ات 
وفس�اد مال�ي كبي�ر وعملية تعتي�م بين المس�ؤولين الس�ابقين 

والحاليين«.
ولم تقر موازنة العام الماضي في البرلمان لوجود خالفات بين 
الكتل السياس�ية حول عدد من النقاط الخالفية الس�يما بين بغداد 
واربي�ل, مما جعل الحكومة الس�ابقة تقوم بص�رف االموال وفق 
ما يعرف بموازنة الطوارئ ومنها للتس�ليح نتيجة لالزمة االمنية 

وسيطرة تنظيم »داعش« على عدد من المدن.

أيـن أنـفـق مـبـلـغ 156 مـلـيـار دوالر؟!

الجيش سور للوطن

ص3وساطات عربية إلخراج »الدواعش« االجانب ..واحلشد يتوعد: سنحول تكريت إىل مقربة هلم

»داعـش« يـحـفـر الـخـنـادق ويـحـضـر إلغـراق سـهـل نـيـنـوى
فرض األحكام العرفية إليقاف تقدم القوات األمنية

     المستقبل العراقي / خاص

م�ن  محلي�ة  مص�ادر  اك�دت 
ب�ان  االثني�ن,  ام�س  الموص�ل, 
تنظي�م »داعش« ب�دأ العمل بحالة 
الطوارئ, وفرض االحكام العرفية 
اس�تعداد لصد اية عملية عسكرية 
لتحري�ر الموصل, وفيما اش�ارت 
الى وصول مس�اعدات عس�كرية 
كبي�رة للتنظي�م االرهاب�ي, بينت 

انه يحاول تفادي هزيمة مشابهة 
لتلك التي تلقاها في صالح الدين.

وبحس�ب المص�ادر المحلي�ة, 
ف�ان »التنظيم االرهابي يعمل منذ 
اس�بوع تقريبا على تامين خطط 
تحصين�ات خاصة لصد اي هجوم 

محتمل على المدينة لتحريرها«.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل 
يجب�ر  »التنظي�م  ان  العراق�ي«, 
االهالي على القي�ام باعمال حفر 

لصالح�ه,  بالس�خرة  وتحصي�ن 
وان�ه يعم�ل وفق حال�ة الطوارئ 

واإلحكام العرفية«.
 ولفت�ت المصادر الى انه »جند 
المواطني�ن إلدارة حمل�ة  بع�ض 
التواص�ل  اعالمي�ة عب�ر مواق�ع 
االجتماعي )فيس�بوك( من خالل 
نش�ر صور من داخل المدينة تبين 
ان االوضاع طبيعية في الموصل«. 
وأوضح�ت المص�ادر, ان »هنالك 

امدادات لم يع�رف مصدرها تصل 
يومي�ا عب�ر منف�ذ ش�مالي وآخر 
شمالي غربي للموصل على شكل 
ش�احنات كبيرة وصغي�رة وفيها 
اس�لحة ومتفج�رات«, مبين�ة ان 
»التنظيم يستخدم انفاق وشبكات 
ص�رف صح�ي ويس�عى لتأمي�ن 
وجوده في المدين�ة قدر االمكان 
وتالفي الهزيمة النكراء التي حلت 

به في صالح الدين«.

ان  ال�ى  المص�ادر  وأش�ارت 
»داع�ش ف�ي س�هل نين�وى أم�ر 
العوائ�ل الت�ي لم تنزح ب�أن تقوم 
برف�ع المؤون�ة الت�ي لديه�ا الى 
أماك�ن عالي�ة في المن�ازل أو إلى 
الس�طوح مما يؤشر, أنه قد يلجئ 
المنبس�طة  األرض  إغ�راق  إل�ى 
في حال�ة أي اقتحام ب�ري ينفذه 
الجيش والحشد الشعبي«, معتبرة 
ذل�ك عمليات لتعطي�ل وعرقلة اي 

تقدم عسكري.
»ق�ادة  أن  المص�ادر,  وبين�ت 
غرف�ة  ف�ي  يدرس�ون  )داع�ش( 
عملي�ات خاص�ة المح�اور الت�ي 
ولديه�م  منه�ا,  يهاجم�ون  ق�د 
متخصصي�ن يقوم�ون بعملي�ات 
مقذوفاته�م  مدي�ات  تطوي�ر 
لضم�ان حيز محمي يش�مل مدى 

مقذوفاتهم تلك«.
»داع�ش«  تنظي�م  وف�رض 

سيطرته على الموصل منذ العاشر 
وامت�د  الماض�ي,  حزي�ران  م�ن 
ال�ى مناط�ق  نش�اطه االرهاب�ي 
مج�اورة, لك�ن الحش�د الش�عبي 
والقوات االمنية اس�تعادة عنصر 
المب�ادرة, وتمكن�وا م�ن تحري�ر 
العدي�د م�ن المناط�ق المغتصبة, 
في الوقت الذي يتم فيها التحضير 
عملي�ة  النط�الق  واالس�تعدادات 

تحرير المدينة.

    المستقبل العراقي / قصي هاشم

يس�تعّد حي�در العبادي، رئيس مجل�س الوزراء، للقي�ام بزيارة إلى 
واش�نطن للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما م�ن أجل التفاوض في 
أم�ور عّدة من بينه�ا الحرب على »داع�ش« وزيادة صفقات الس�الح، 
للقض�اء على التنظيم اإلرهابي، إال أن الزهرة س�تؤكد مجدداً على عدم 
حاجة العراق إلى الجيش األميركي، فضالً عن تقديم إيضاح كامل حول 
الحش�د الش�عبي، والمحاولة في ثني اإلعالم األميركي عن مهاجمته.

وق�ال مكتب العبادي إن رئيس الوزراء س�يبدأ منتصف الش�هر المقبل 
زيارة رسمية إلى الواليات المتحدة األميركية تستغرق عدة ايام يلتقي 
خاللها الرئيس األميركي باراك أوباما وعددا من المسؤولين في االدارة 
األميركي�ة لبحث تطوي�ر العالقات بين البلدين ف�ي مختلف المجاالت.

وأض�اف المكتب في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
مباحث�ات العب�ادي في واش�نطن س�تتناول ايضا الجهود المش�تركة 
لمواجه�ة اإلرهاب والتعاون في المجالين العس�كري واألمني وتوفير 
الدعم والتس�ليح للق�وات العراقية في حربها ض�د »داعش« إلى جانب 
بح�ث التقدم ال�ذي تحرزه القوات العراقية في ظ�ل تعاون المواطنين 
وأبناء العش�ائر مع قوات الجيش العراقي والحش�د الشعبي الذي يضم 

متطوعين من مختلف مكونات الشعب العراقي.
                                                                              التفاصيل ص3
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15 دقيقة مع برتايوس!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

من العجيب س�يد بتراي�وس انك 
تتهم الحش�د الش�عبي بما ليس فيه 
وانت من ش�كل في ال2006 فصائل 
»الصحوات« ورغم كل الذي احتضن 
تجربة الصحوات م�ن اخطاء »وهم 
عل�ى كل ح�ال اخ�وة لن�ا« لكنك لم 
تتح�دث بش�يء ازاء تل�ك االخط�اء 
الن التجرب�ة كانت من بن�اة افكارك 
والي�وم تتهم الحش�د الش�عبي وهو 
وليد لحظة تأس�يس مباركة من قبل 
امامنا السيستاني وتقول ان الحشد 
الش�عبي اكثر خطرا من داعش.. هل 
باالم�كان ان تفتي لنا كيف يمكن ان 
يكون الحشد اكثر خطرا على العراق 

من داعش؟!.
هذا اتهام واضح س�يد بترايوس، 
وربم�ا كان االته�ام موجه�ا لالمام 
الحش�د  وعناص�ر  الف�راد  ولي�س 
الشعبي وهو هدف الكالم االمريكي 
لي�س ال�ذي ورد عل�ى لس�انك انم�ا 
مجمل ال�كالم الذي يرد على ألس�نة 

االمريكيين امثالك.
انت تع�رف ان الحش�د الش�عبي 
تشكيل وطني هب للدفاع عن العراق 
ف�ي ظ�ل لحظ�ة عراقي�ة ف�ي غاية 
الضع�ف والخمول والس�بات االمني 
بحيث دخلت داعش الى الموصل ولم 
يمسكها احد المن القوات االمريكية 
التي كان يتواجد خبرائها االش�اوس 
ف�ي قواع�د عس�كرية متناث�رة هنا 
الق�وات  وال  الع�راق،  ف�ي  وهن�اك 
العراقي�ة التي تس�رب الي�أس اليها 
والتعب الى عناصرها وربما تس�رب 
الفس�اد ال�ى رؤوس بعض ضباطها 
فص�اروا ينهب�ون نفط الع�راق كما 
تنهب داعش وهو جزء من المخطط 
الذي حرصت�م على تمويل�ه ودعمه 
المؤسس�ة  مفاص�ل  بع�ض  ف�ي 
العس�كرية العراقي�ة لك�ي تس�قط 
الموصل وتعي�دون انتم بناء الجيش 

والنظ�ام السياس�ي وف�ق 
العقيدة العسكرية لعناصر 
نيكارغ�وا  ف�ي   الكونت�را 

بامريكا الالتينية!.
كان اله�دف االمريك�ي 
»لحظ�ة  بتراي�وس  س�يد 
س�قوط الموصل« تس�ليم 
نص�ف الع�راق ال�ى داعش 
لتاسيس عراقين مختلفين 
ف�ي التوجهات السياس�ية 
متناقضي�ن ف�ي المذه�ب 
واح�د  للدول�ة  السياس�ي 
ل�«دولة الخرافة البغدادية« 
رئي�س  يق�وده  واالخ�ر 
ومكف�ن  »مغس�ل  وزراء 
امريكيا« لكن ذلك لم يحدث 
بس�بب فتوى االمام لحظة 
ظاهرة  وب�روز  الس�قوط 
الحشد الشعبي الذي احبط 

المؤامرة!.
س�يد  ازي�د  ه�ل 

بترايوس؟!.
وبداي�ة   2006 ف�ي 
س�رايا  ش�كلت   2007
»الصح�وات« بق�رار من�ك 

وكن�ت ان�ذاك القائ�د الع�ام للقوات 
المسلحة المسؤول االول عن الجيش 
تتح�رك  بندقي�ة  وكل  والش�رطة 
ف�ي الش�ارع العراقي، وغ�رت على 
القاع�دة في كل المناط�ق في خطة 
امريكي�ة لم تكن تخلو م�ن الثغرات 
االمنية الفادحة سميت انذاك بخطة 
»ايسرب« حتى بلغ بك امر الحماسة 
النهاء وج�ود القاع�دة، الظاهر في 
الش�ارع العراقي انك انزلت طائرات 
الهليكوبتر المقاتلة في شارع حيفا 
وس�ط بغ�داد وقدمت ام�واال طائلة 
لقادة الصحوات وربما كنت س�عيدا 
ج�دا بع�د هب�وط طائ�رة الرئي�س 
االمريكي ج�ورج بوش في الرمادي 
وان�ت تقدم له بع�ض العراقيين من 
المس�ؤولين ف�ي الدول�ة وكان من 

باعتب�اره  ابوريش�ة  بينه�م س�تار 
مس�ؤوال عن س�رايا الصحوات بعد 
اعالن انتصار القوات االمريكية على 
لس�ان الرئيس ف�ي اح�دى القواعد 

العسكرية االمريكية.
الس�ؤال: لماذا كنت سعيدا وانت 
تق�دم ابوريش�ه الى الرئي�س بوش 
وص�ار لك موقع مهم في السياس�ة 
تجرب�ة  نج�اح  بع�د  االمريكي�ة 
الصح�وات بمعالج�ة القاع�دة ف�ي 
الرم�ادي وعموم المناط�ق الغربية 

من العراق؟!.
انا اجيبك فال تتلعثم!.

الن تجربة الصحوات نجحت في 
تصفية القاعدة التي حولت الرمادي 
قاع�دة له�ا لالنطالق ف�ي عملياتها 
العس�كرية ضد المدنيين والعراقيين 
ايمانا منك ان القاعدة بقيادة اسامة 

ب�ن الدن واب�و مصع�ب الزرق�اوي 
وكل الع�رب ولي�س العراقيين الذين 
تولوا ام�ر القيادة فيه�ا لن يطردها 
من االنبار اال الس�نة العراقيون وهو 
ماح�دث بالفع�ل لك�ن التنظيم�ات 

المس�لحة كانت في ح�وار دائم ازاء 
م�اذا تفع�ل ف�ي المرحل�ة القادمة 
بع�د تصفي�ة القاع�دة وكان�ت تلك 

التنظيم�ات فرح�ت ج�دا ول�م  يكن 
بغبطتها اح�د يوم اعلن�ت انتصارك 
تل�ك  ه�دف  الن  القاع�دة   عل�ى 
التنظيم�ات ومنها داع�ش كانت في 
ح�رب ض�روس م�ع القاع�دة وق�د 
ات�ى ه�ذا االنتص�ار ال�ى داعش من 
السماء واعتبرته نصرا بايد امريكية 
م�ع  اش�تبكت  القاع�دة  ولوكان�ت 
داع�ش او العك�س لكن م�ن الصعب 
الي�وم تحقيق هذا »الش�ق الخطير« 
لداعش في الموص�ل واالنبار!. اريد 
ان اقول لك س�يد بتراي�وس، وارجو 
ان التنزعج من كالمي، انزعاجك من 
تسريب فيلمك الجنسي مع عشيقتك 
اللبنانية وه�ي حليفة لداعش ضدك 
حيث تم تدريبها وكس�بها وتعليمها 
على فنون التسرب الى اعلى ضابط 

في القوات االمريكية لتنال منه!.

اقول..ان�ك قضيت عل�ى القاعدة 
لصال�ح ب�روز مخي�ف لداع�ش في 
المناط�ق الغربية وكنت توهم طيلة 
الفت�رة الماضي�ة القي�ادة العراقية 
وضباط كب�ار في الجيش واالجهزة 
االمنية ان القاعدة انتهت في االنبار 
وال وج�ود لش�يء من الخ�وف على 
التجرب�ة االمني�ة ف�ي الع�راق لهذا 
ان�ا اتهم�ك واقعي�ا بالوق�وف وراء 
تنامي الوجود الداعش�ي في العراق 
وتدمير ظاهرة الصحوات بعد تنفيذ 
االه�داف االمريكي�ة من تش�كيلها 
ف�ي القضاء عل�ى القاع�دة واتهمك 
باخفاء معلومات في غاية الس�رية 
ع�ن تم�دد داعش�ي بدع�م امريكي 
الفت�رة  طيل�ة  ومال�ي  تس�ليحي 
الماضية وقد دخلت داعش الموصل 
واجزاء واسعة من المناطق الغربية 
بقرار امريكي تماما كما دخل صدام 
حس�ين ف�ي 2 م�ن اب ع�ام 1990 
الكوي�ت ولم يكن بمق�دور احد من 
الع�رب الق�ول ال لهذا االج�راء وهو 
ماحدث مع العرب بعد دخول داعش 
احترام�ي  ورغ�م  الموص�ل!.  ال�ى 
الكبير الخوتنا في الصحوات لكنني 
لبتراي�وس ان هنال�ك فرق�ا  اق�ول 
هائال بي�ن التجربتي�ن »الصحوات« 
ان  اردت  واذا  الش�عبي«  والحش�د 
اعدد لك الفروق�ات الهائلة لطال بنا 
المقام ولم تتسع تلك المادة لها لكن 
اق�ول بالمجم�ل ان االولى تش�كلت 
اهدافه�ا  وكان�ت  امريك�ي  بق�رار 
محدودة وانتهت التجربة الى الذبول 
والخم�ول والنهاي�ة المفجع�ة بعد 
ان ت�رك »قائدها بترايوس« س�احة 
القتال عش�ية انته�اء تنفيذ المهمة 
وذه�ب الى عش�يقته ف�ي الواليات 
المتح�دة وه�ي عش�يقة داعش�ية 
متمردة اما الحش�د الشعبي فتشكل 
المرج�ع  االم�ام  »فت�وى«  بق�رار 
االعلى لالمة السيد السيستاني وهو 
يتابعه بالتقارير الخاصة ومعالجات 

القادة الميدانيي�ن ويتابع التفاصيل 
الدقيق�ة له م�رة باالراء المباش�رة 
في تسديده ودعمه وتوجيهه ومرة 
اخرى بالوصايا التي ترد على السنة 
الوكالء والمعتمدين في كافة انحاء 
العراق ناهيك عن الزيارات الميدانية 

لوفوده الى جبهات القتال.
ان  االخ�رى  المهم�ة  المس�الة 
الحش�د الش�عبي الطالع من حضن 
الدينية يتح�رك باهداف  المرجعي�ة 
وطنية في كل العراق وليس�ت لديه 
مهم�ة محددة ف�ي منطق�ة معينة 
المناط�ق  ف�ي  او مدين�ة  قري�ة  او 
المش�تعلة بالقتال..ان مهمة الحشد 
تنظي�ف الع�راق م�ن داع�ش الوليد 
ال�ذي ترعرع ف�ي حض�ن بترايوس 
عش�ية نهاية الحرب االمريكية على 
القاعدة!. ان هدف الحش�د الش�عبي 
وطن�ي النق�اذ الع�راق م�ن رواي�ة 
الس�قوط في المس�تنقع االمريكي 
وتحويل�ه ال�ى منتج�ع دائ�م لدولة 
اب�ي بك�ر البغ�دادي المدع�وم م�ن 
قب�ل الس�ي اي ايه وس�نقاتل تحت 
راي�ة االم�ام الوطنية حت�ى تحقيق 
النصر النهائي على مش�روعك سيد 
بتراي�وس ومن المؤس�ف ان تتلقى 
مني انا الشيعي الذي باركت اسقاط 
صدام حسين بالقوة االمريكية مثل 
ه�ذا ال�كالم الن�ك وضب�اط اخرون 
مثل�ك اس�ائوا للتجرب�ة االمريكي�ة 
الناجح�ة ف�ي الع�راق ودفعونا الى 
قول مااليمكن قول�ه ازاء دولة كان 
لها الفضل الكبير على اخراج العراق 

من عبودية البعث وصدام!.
الحش�د س�يد بتراي�وس وطن�ي 
وليس ش�يعيا وانت ضابط امريكي 
العراقيين  الع�راق واوهم�ت  دخلت 
ان�ك تقات�ل القاع�دة لكن�ك اقنعتنا 
م�رة اخ�رى واجبرتن�ا بع�د ه�ذه 
الفت�رة الطويلة ان داعش هي البنت 
الصغ�رى ل�ك بعد م�وت الش�قيقة 

الكبرى القاعدة!.

مــــهــــــمـــــــة الــــحـــشـــــــد
 تنظيف العراق

 من »داعش« الذي ترعرع 
في حضن بترايوس

العراق ثالث اكرب اجليوش يف الدول العربية
      بغداد / المستقبل العراقي

نشر موقع »غلوبال فاير باور« المتخصص 
بتقييم القوة العس�كرية للدول، ترتيبا ألقوى 
جي�وش العالم. ويعتمد الترتيب على »مؤش�ر 
الق�وة« ال�ذي يح�دد الموق�ع لكل دول�ة على 
أس�اس تقييمات تركز على أكثر من 50 عامال 

يضمن جاهزية القوات المسلحة.
ومن الالفت أن فريق الموقع ال يأخذ القوة 
النووية بعي�ن االعتبار لدى تقدي�م تقييماته، 
لكن�ه يض�ع تصنيفات�ه النهائية وف�ق حجم 
الدول�ة وموقعه�ا الجغرافي، من أج�ل تقييم 
موضوعي لجاهزية جيوش الدول الصغيرة أو 

الدول التي ال تطل على البحار المفتوحة.
ووفق ه�ذا التقييم ج�اء الجيش األمريكي 
في قم�ة الترتي�ب، تاله الجيش�ان الروس�ي 
والصيني ثم جيوش الهند وبريطانيا وفرنس�ا 
وكوري�ا الجنوبي�ة وألماني�ا والياب�ان عل�ى 
التوالي. وجاء الجيش�ان التركي واإلسرائيلي 

في المركزين العاشر والحادي عشر.
أما الدول العربية، فتملك مصر أقوى جيش 
عرب�ي، إذ وضعه الموقع ف�ي المركز الثامن 
عشر. ومن ثم تأتي الجزائر في المركز ال�27 
فجيش المملكة العربية السعودية في المركز 

ال�28.
كما وضع الموقع ترتيبا آخر ألكبر جيوش 
العال�م، يعتم�د عل�ى تقييم عدد العس�كريين 

الجاهزين للقتال في كل بلد.
الصين�ي  الجي�ش  األول  المرك�ز  وش�غل 
)2333000 ف�رد(، وم�ن ث�م جاء الجيش�ان 
والهن�دي  ف�رد(،   1400000( األمريك�ي 
)1325000 فرد(. أما الجيش الروس�ي فجاء 
ف�ي المرك�ز الراب�ع بف�ارق كبي�ر )766 ألف 
فرد(، يليه الجيش�ان الكوري الشمالي )690 
ألف فرد( والكوري الجنوبي )624465 فرد(.

أم�ا ال�دول العربي�ة الثالثة صاحب�ة أكبر 
الجيوش فهي الجزائر )512 ألف فرد(، ومصر 

)468500 فرد(، فالعراق )271500 فرد(.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف موقع اخب�اري مس�يحي، عن قصة 
مواط�ن عراق�ي يش�تري ايزدي�ات م�ن تنظيم 
»داعش«، لُيعيدهن الى عائالتهن، مشيراً إلى أن 
ذلك المواطن يخاطر بحياته يومياً من أجل انقاذ 
حياة نسوة مسيحيات ومسلمات وايزيديات من 
قبضة التنظيم . وقال موقع أليتيا )aleteia( في 
تقري�ر له حمل عنوان »قصُة مؤثرة ال ُتنس�ى«، 
إن »وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي المس�يحية 
تتحدث عن عراقي، لم تكشف عن هويته ألسباب 

أمني�ة، معتبرًة اياه بطل لقيامه بش�يء جريء 
وخطير«. وأضاف أن ذلك المواطن »يضع حياته 
بخطر عند دخوله المناطق العراقية التي يسيطر 
عليه�ا تنظي�م داعش اإلرهابي وش�راء الفتيات 
المس�يحيات والمس�لمات واليزيدي�ات اللواتي 
ُيعرضن للبي�ع كعبيد جنس للمهتمين وأصحاب 
األم�وال«، موضحا أنه »يس�اعدهن بعدها على 
العودة الى عائالتهن«.وأش�ار موق�ع أليتيا إلى 
أنه »في نهاية العام الفائت، تم التداول بش�ريط 
فيديو حيث يظهر وهو يحمل ش�ابة يزيدية قبل 

ان يسلمها الى والدها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النف�ط، أم�س االثني�ن، ب�أن 
االس�عار الحكومي�ة المدعوم�ة للمنتوج�ات 
النفطي�ة من الغاز والبنزين س�تبقى ثابتة من 
دون تغيي�ر، مش�يراً ال�ى عدم تأثره�ا بتذبذب 
اس�عار العمالت االجنبية، وفيما بينت رفضها 
لطل�ب يقضي برفع أس�عار مش�تقات النفط، 
لفت�ت ال�ى أن النقد الدول�ي »انص�اع« لرغبة 
الحكوم�ة باالبقاء على الدعم المقدم الس�عار 

المشتقات النفطية.
وق�ال وزير النفط، عادل عب�د المهدي، في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »األس�عار الحكومية المدعومة للمنتوجات 
النفطية من الغاز والبنزين، س�تبقى ثابتة من 
دون تغيي�ر«، مؤكداً »عدم تأثر هذه األس�عار 

بتذبذب أسعار العمالت األجنبية«.
وأوض�ح عبد المه�دي، أن »صن�دوق النقد 
الدولي يل�ح على رفع الدع�م الحكومي ورفع 

أسعار المش�تقات النفطية، مبيناً »انه وبمعية 
وزير المالية رفضا هذا الطلب رفضاً قاطعاً«.

وأش�ار وزير النفط، الى أن »صندوق النقد 
الدول�ي انصاع لرغبتنا ببق�اء الدعم الحكومي 

للمنتجات النفطية«.
توق�ع،  الدول�ي،  النق�د  صن�دوق  وكان 
الجمع�ة، )العش�رين م�ن آذار 2015 الحالي(، 
ارتفاع نس�بة العج�ز في موازن�ة العراق لعام 
2015 الحال�ي، ألعل�ى بكثي�ر م�ن 12 بالمئة 
التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار 
النف�ط العالمية، وضعف إمكانية التزام العراق 
بتصدير 3.3 ماليين برميل يومياً، كما تفترض 
الموازن�ة، مقترح�اً تنفيذ إج�راءات إصالحية 
المش�اريع  ف�ي  تقش�فاً  تتضم�ن  صارم�ة 
االستثمارية، وااللتزام بتقليل النفقات، وإعادة 
النظ�ر في الح�دود القص�وى لمبيع�ات البنك 
المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو 
العام، واحتمال ارتفاع التضخم بش�كل طفيف 

نهاية العام الجاري.

عراقي يشرتي ايزيديات من »داعش« لُيعيدهن اىل عائالهتن

عادل عبد املهدي: صندوق النقد انصاع لرغبتنا 
ببقاء الدعم للمنتجات النفطية        بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب عن كتلة بدر قاسم العبودي، 
أم�س االثني�ن، أن القائ�د الع�ام للق�وات 
المسلحة هو من يوجه الدعوة لقائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني قاسم 
س�ليماني لالس�تعانة بخبراته العسكرية 
في حال احتياجها، وبي�ن أن إيران قدمت 
للعراق المستش�ارين واألسلحة فيما كان 

للتحالف الدولي كالم كثير من دون فعل.
وق�ال العب�ودي، إن »هن�اك من يبحث 
عن تبري�رات لبيان وجود مش�كلة تتعلق 
أصب�ح  ال�ذي  الش�عبي  الحش�د  بوج�ود 
واقع�اً عل�ى األرض وأصب�ح ج�زءاً م�ن 
القوات المسلحة«، مشيرا الى أن »الحشد 
الشعبي أس�هم بش�كل كبير جداً في رفع 
وتحري�ر  المس�لحة  الق�وات  معنوي�ات 
المناطق العراقية باالس�تفادة من خبرات 

عس�كرية كاملة كانت بعيدة عن المشهد 
العسكري«.

وأضاف العبودي أن »الدعوة الى قاسم 
سليماني للحضور الى العراق واالستعانة 
المؤسس�ة  م�ن  توج�ه  ه�ي  بخبرات�ه 
العس�كرية وم�ن القائ�د الع�ام للق�وات 
المس�لحة«، موضحا أن�ه »ال توجد قوات 
عس�كرية إيرانية وإنما فقط مستشارين 

لتقديم المشورة«.
وبي�ن النائب عن كتلة بدر أن »العبادي 
نجح بش�كل كبير جداً في تحقيق قدر من 
التوازن بين العالقة مع الواليات األميركية 
عبر القنوات الرس�مية وبي�ن الحاجة الى 
وجود دعم الجمهورية اإلسالمية والدول 
الخي�رة التي تدع�م العراق«، الفت�ا الى أن 
»الحقيقة واضحة ج�داً وال تحتاج الكالم 
بمن ق�دم الدع�م الفعل�ي للع�راق فهناك 
الكثي�ر من ال�كالم دون الفعل فيما قدمت 

المستش�ارين  اإلس�المية  الجمهوري�ة 
واألسلحة«.

وكان األمي�ن العام لمنظمة بدر هادي 
العام�ري أك�د، امس االح�د، أن قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري االيراني اللواء 
قاسم س�ليماني يتواجد في العراق »متى 

ما نحتاجه«.
وأكد رئيس مجلس انقاذ االنبار الشيخ 
حمي�د الهايس، في )3 ش�باط 2015(، ان 
ايران متعاون�ة مع العراق في الحرب ضد 
»داع�ش« اكثر م�ن أي جهة اخ�رى، فيما 

اتهم باقي الدول االخرى ب�«الكذب«.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزان�ي أك�د، ف�ي )16 آب 2014(، أن 
االقليم طلب المس�اعدات العس�كرية من 
ال�دول كاف�ة لمحارب�ة تنظي�م )داعش(، 
واك�د أن اي�ران كان�ت »اولى ال�دول التي 

ساعدتنا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

البص�رة  محاف�ظ  اج�رى 
أم�س  النص�راوي،  ماج�د 
االثنين، جولة ميدانية لالطالع 
على س�ير العمل ف�ي عدد من 
ف�ي  والمجس�رات  الجس�ور 
المحافظة .الجولة ش�ملت كل 
من جس�ر المطيحة ومجس�ر 
المدين�ة  وجس�ر  التربي�ة 
خط�وة  ومجس�ر  الرياضي�ة 
االمام علي )عليه الس�الم( في 
قض�اء الزبي�ر غ�رب البصرة.
ان »هن�اك  النص�راوي  وق�ال 

مش�اكل فنية وقانونية تتعلق 
م�ن  وغيره�ا  بالكش�وفات 
القضايا التي بسببها لم تستلم 
ه�ذه الجس�ور والمجس�رات 

بش�كل نهائ�ي، ومن�ذ فترن�ا 
شكلنا لجنة فنية لحلحلة هذه 
المش�اكل، واليوم اطلعنا على 
واقع العمل في هذه الجس�ور 

ان هناك  والمجسرات ولمسنا 
جدي�ة ف�ي العم�ل وقمنا بحل 

الكثير من المشاكل ميدانياً«. 
وفيما يخص مجسر خطوة 
االم�ام عل�ي )علي�ه الس�الم( 
في قضاء الزبي�ر قال محافظ 
البص�رة: كانت هناك مش�كلة 
في المجسر تعيق العمل وهي 
مشكلة اآلثار، وبدورنا حلحلنا 
هذه المش�كلة بالتنس�يق مع 
وزارة الس�ياحة واآلث�ار وفي 
االيام القليلة المقبلة ستنتهي 
هذه المش�كلة نهائياً لالسراع 

بإكمال هذا المجسر المهم.

بدر: إيران قدمت للعراق األسلحة والتحالف دون فعل

حمافظ البرصة: شكلنا جلنة فنية حللحلة مشاكل اجلسور

      بغداد / المستقبل العراقي

الم�رور  مديري�ة  كش�فت 
العام�ة، أمس االثني�ن، عن قرب 
ف�ي  ذكي�ة«  »كامي�رات  نص�ب 
جميع تقاطعات العاصمة بغداد، 
مبينة ان هذه الكاميرات ستعمل 
على رصد المخالف�ات المرورية 
الم�رور  والجنائية.وق�ال مدي�ر 
الع�زاوي  عام�ر  الل�واء  العام�ة 
وبإش�راف  الداخلي�ة  »وزارة  إن 
ش�خصي من قب�ل الوزير محمد 
سالم الغبان، ستتعاقد مع شركة 
لنصب كاميرات مراقبة ذكية في 
المخالف�ات  لرص�د  التقاطع�ات 
مبين�ا  والجنائي�ة«،  المروري�ة 
ان »ال�وزارة ارس�لت لجن�ة ال�ى 
مقر الش�ركة من اجل اس�تكمال 
اجراءات العقد«.واضاف العزاوي 
الذكي�ة  الكامي�رات  »ه�ذه  أن 
س�تغطي جمي�ع التقاطعات في 
العاصم�ة بغداد«، مش�يرا الى ان 
»المديرية تنس�ق بشكل عاٍل مع 
امانة بغداد ومجل�س المحافظة 
فيما يخص المش�اريع المرورية 
التي تسهم في خدمة المواطن«.
وأعلن�ت أمان�ة بغ�داد، في وقت 
سابق عن عزمها إنشاء واحد من 
أفضل أنظمة الم�رور الذكية في 
العالم لمعالج�ة الزخم المروري 
وتأمين انسيابية حركة السير في 
العاصمة بغداد، مؤكدة  ش�وارع 
أن س�بع ش�ركات عالمي�ة أبدت 

رغبتها في تنفيذ المشروع.

املرور: نصب كامريات 
لرصد املخالفات 

يف تقاطعــات بغداد
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس االثنين، عن تعيين اكثر من ال�ف و386 طبيب و858 طبيب 
اس�نان من خريجي كليات الطب وطب االس�نان للعام الدراس�ي 2013 2014- للدور االول 
للعم�ل ف�ي المؤسس�ات الصحية.وقال المتحدث باس�م  الصح�ة احمد الردين�ي انه »بناء 
عل�ى موافق�ة وزيرة الصحة اص�درت الوزارة ام�را بتعيين الف و368 طبي�ب من خريجي 
كلي�ات الط�ب في الجامعات العراقية لل�دور االول للعام الدراس�ي 2013 2014- للعمل في 
المؤسس�ات الصحية«.وأضاف ان »االطباء س�يعملون بصفة طبيب مقيم دوري لمدة سنة 
تدريبي�ة كاملة ومن ثم ينتقل الى صفة الطبيب المقي�م االقدم«.وبين الرديني ان »الوزيرة 
وافقت على تعيين 858 طبيب اسنان من خريجي كليات طب االسنان للسنة ذاتها للعمل في 
المؤسس�ات الصحية بصفة طبيب اسنان متدرب لمدة سنة كاملة«.ولفت الى ان »خريجي 
كليات الطب وطب االس�نان في جامعتي تكريت والموصل جرى تنس�يبهم الى دائرة صحة 

كركوك  كونهم يسكنون فيها واألقرب اليهم خالل السنة التدريبية«.

الصحة: تعيني 2000 طبيب من خرجيي كلية الطب

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

المتح�دة  الوالي�ات  أق�رت 
االمريكية, ام�س االثنين, بهزيمة 
»داعش« في العراق على يد القوات 
االمنية والحشد الشعبي, الفتة إلى 
ان التنظي�م االرهاب�ي فقد عنصر 
المبادرة وبات غير قادر على ش�ن 

الهجمات.
وفيما كش�فت مصادر مطلعة 
لعق�د  دبلوماس�ي  ح�راك  ع�ن 
»الدواعش  انسحاب  تامين  صفقة 
مقاب�ل  الع�راق  م�ن  االجان�ب« 
عليه�ا  تحص�ل  مالي�ة  امتي�ازات 
المناط�ق  اعم�ار  الع�ادة  بغ�داد 
المتض�ررة م�ن االرهاب�ي, رفض 
قي�ادي في الحش�د الش�عبي مثل 
ه�ذه العروض, مؤكدا ان »االرض 
العراقية س�تتحول مقابر جماعية 

ل�داعش«.
وأكد مدير المخابرات األميركية 
ال��CIA ج�ون برين�ان، أن تنظيم 
داع�ش لم يعد ق�ادراً عل�ى التقدم 
كما في الس�ابق، وفيما أش�ار الى 
أن »ش�وكة« داعش انكس�رت في 
الع�راق، أوض�ح أن إي�ران ال تع�د 
حليف�ة للوالي�ات المتح�دة عل�ى 

الرغم من قيامها بقتال التنظيم.
وقال برينان في لقاء متلفز إن 
»قوة الزخم ل�دى تنظيم )داعش( 
قد اضمحلت وانكسرت شوكته في 
العراق ولم يعد ق�ادراً على التقدم 

كما كان قبل شهور مضت«.
وأض�اف برين�ان أن »الواليات 
المتحدة وحلفاءها مس�تمرة منذ 
ش�هور بتنفي�ذ ضرباته�ا الجوية 
ض�د التنظي�م«، معرب�اً ع�ن ثقته 
بقدرات القوات المسلحة العراقية 
في مواجه�ة التنظي�م ودفعه الى 

الوراء«.
التصريحات االمريكية  وجاءت 
الت�ي  الكبي�رة  االنتص�ارات  بع�د 
حققته�ا القوات االمنية والحش�د 
الشعبي في محافظة صالح الدين 
الت�ي ت�م تحري�ر 90 بالمئ�ة م�ن 
تكريت,فضال  باس�تثناء  مناطقها 
وغيره�ا  واالنب�ار  ديال�ى  ع�ن 
م�ن المناط�ق الت�ي كان يس�يطر 

عليها«داعش«.
وعل�ى م�ا يب�دو ف�ان هزيم�ة 
»داعش« ال تروق ألطراف خارجية 
ودولي�ة, وفقا ل�ردود فعل بعض 
االط�راف الت�ي س�ارعت للطع�ن 
بالحش�د الش�عبي ووصفت�ه بأنه 

التنظي�م  ع�ن  خط�ورة  يق�ل  »ال 
اإلرهابي«, بينما تشهد دول الجوار 
العراق حراكا دبلوماسيا مكثف ال 
يجاد صيغة سياسية,كحل لالزمة 
يضم�ن  ال�ذي  بالش�كل  االمني�ة 

»انس�حاب االرهابيي�ن االجان�ب« 
في خطوة مشبوهة.

وبحس�ب مص�در دبلوماس�ي, 
فان »وفد قطري التقى مسوؤلين 
عراقيي�ن ف�ي العاصم�ة التركي�ة 

أنقرة, م�ن اجل الس�ماح لعناصر 
أجنبي�ة تقاتل ف�ي صفوف داعش 
محاصرين في تكريت باالنسحاب 
العراقي�ة  األراض�ي  خ�ارج  إل�ى 
باتجاه سوريا عن طريق فتح ممر 

امن إلى محافظة نينوى«.
وأض�اف أن »الوفد القطري أكد 
إن هذا االتفاق ال يشمل االرهابيين 
ف�ي  يقاتل�ون  الذي�ن  العراقيي�ن 
صفوف داعش وبإمكان الحكومة 
العراقي�ة فع�ل م�ا تش�اء به�م », 
متعه�دا ف�ي الوق�ت نفس�ه ب�ان 
المقاتلي�ن األجان�ب ل�ن يع�ودوا 
للقتال في العراق مرة أخرى ألنهم 
س�يرحلون إلى بالدهم عن طريق 

تركيا بعد دخولهم سوريا.«
»القطريي�ن  أن  إل�ى  وأش�ار 
اقترحوا المس�اهمة ب�)50( مليار 
المناطق  دوالر ستخصص ألعمار 
المتض�ررة م�ن داع�ش إذا تم�ت 

الموافقة على هذا الطلب.
ف�ي  مش�اورات  تج�ري  كم�ا 
االردن, لتس�ييس المعرك�ة  م�ع 
»داعش« عب�ر المطالب�ة باقتحام 
اي  واعتب�ار  والموص�ل  تكري�ت 
تحرك عسكري بهذا االتجاه »ابادة 

طائفية ضد مكون معين«.
التط�ورات, ق�ال  وع�ن ه�ذه 
عضو التحال�ف الوطني والقيادي 
ف�ي كتائ�ب س�يد الش�هداء فالح 
الخزعلي, ان »العمليات العسكرية 
في صالح الدين تجري كما مخطط 

لها، مش�يرا إلى انه ال وجود لهدنة 
وال تفاوض مع الدواعش«, متعهدا 

»بدفنهم في تكريت«.
وقال الخزعلي »كان من المتوقع 
أن تكون المعركة الفاصلة لهزيمة 
داعش ف�ي محافظة نينوى، ولكن 
أرادوه�ا ان تكون ف�ي قلب مدينة 

تكريت وسنجعلها مقبرتهم«.
وأوضح ان »س�اعة الحسم في 
تكريت تأخرت, من اجل االستعداد 
الكامل لتنفيذ خطة االقتحام التي 
س�يعلن بعده�ا محافظ�ة ص�الح 
الدي�ن خالية من اإلره�اب, فضال 
ع�ن الحرص والحف�اظ على حياة 
المدنيي�ن داخ�ل المدين�ة والذي�ن 
اتخذتهم عصابات داعش اإلرهابية 

كدروع بشرية«.
يذكر ان القوات االمنية والحشد 
الش�عبي فرضت طوقا خانقا على 
مس�لحي تنظيم »داع�ش« بعد ان 
س�يطرت عل�ى جمي�ع المناط�ق 
المحيط�ة بتكريت مركز محافظة 
ص�الح الدين كم�ا انها تس�تهدف 
ان�واع  بمختل�ف  تجمعاته�م 
المدفعي�ة  والقذائ�ف  الصواري�خ 
, مم�ا تس�بب بخس�ائر جس�يمة 

لعناصر داعش .

وسـاطـات عـربـيـة إلخـراج »الـدواعـش« االجــانـب 
واحلشد يتوعد: سنحول تكريت إىل مقربة هلم

واشنطن تقر بهزيمة االرهاب في العراق

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

يستغل تنظيم«داعش«  الفراغ االمني 
في »س�ن الذيب« الط�الق قذائف الهاون 
والصواري�خ عل�ى المجمع الس�كني في 
ه�ذه  اصبح�ت  البغدادي,حي�ث  ناحي�ة 
الهجم�ات المتك�ررة من�ذ اش�هر الخطر 
االكب�ر الذي يواج�ه المدنين,بعدما اودى 

بحياة العديد منهم.
وأوع�ز وزي�ر الدف�اع خ�دال العبيدي 
للقطع�ات العس�كرية وطي�ران الجي�ش 
بمعالجة مواقع تنظيم »داعش« االرهابي 
القريبة م�ن ناحية البغ�دادي في خطوة 

للحد من تلك الهجمات االرهابية.
وبحسب الشيخ عاشور الحمادي قائد 
صحوة غربي االنبار, فإن »عناصر تنظيم 
داع�ش قصف�وا خ�الل االي�ام الماضي�ة 
المجم�ع الس�كني ف�ي ناحي�ة البغدادي 
بالصواري�خ م�ن منطقة س�ن الذيب في 
الجه�ة المقابل�ة لنه�ر الفرات«، مش�يرا 

ال�ى ان »المنطقة تخضع تحت لس�يطرة 
التنظيم االرهابي«.

وتمكن�ت الق�وات االمني�ة بمس�اندة 
ق�وات الحش�د الش�عبي ف�ي ال��18 من 
الشهر الماضي من تحرير ناحية البغدادي 
غربي مدينة الرمادي وقتل اكثر من 100 
ارهابي، فيما ارسلت المساعدات الغذائية 
والطبي�ة الى الناحية بع�د تأمين الطريق 
الراب�ط بي�ن قاعدة عي�ن االس�د الجوية 

ومركز الناحية.
»العدي�د م�ن  ان  الحم�ادي  واض�اف 
المناط�ق في الجزي�رة وامت�دادا لقضاء 
هيت تخضع تحت سيطرة تنظيم داعش، 
واس�تعادة الس�يطرة على تل�ك المناطق 
بحاج�ة ال�ى تعزي�زات عس�كرية ودعم 

جوي«.
من جانبه, قال ش�يخ عش�يرة العبيد 
الش�يخ مال الله ب�رزان العبيدي،إن وزير 
الدف�اع خال�د العبيدي واوع�ز للقطعات 
العس�كرية وطي�ران الجي�ش بمعالج�ة 

مواقع تنظيم »داعش« االرهابي القريبة 
من ناحية البغدادي غربي الرمادي.

واضاف العبيدي ، »التقيت وزير الدفاع 
لمطالبت�ه التدخ�ل بإج�راءات عس�كرية 
إليق�اف قصف بع�ض مناط�ق البغدادي 
بقذائ�ف اله�اون والصواري�خ م�ن قب�ل 
عصابات داعش االرهابية«، مشيرا الى ان 
»وزير الدفاع اوعز للقطعات العس�كرية 
بش�ن عملية عس�كرية وطي�ران الجيش 

بقصف اهداف داعش قرب البغدادي«.
واوض�ح العبي�دي أن »المنطق�ة في 
الجه�ة الثانية من نهر الفرات بحاجة الى 
عملية عس�كرية إلنهاء وج�ود عصابات 
داعش االرهابي�ة التي تحاول عبر اطالق 
ف�ي  المدنيي�ن  اس�تهداف  الصواري�خ 

البغدادي«.
وس�قط خ�الل ,اليومي�ن الماضيين, 
ع�دد م�ن المدنيين في المجمع الس�كني 
بناحية البغدادي اثر سقوط قذائف هاون 

اطلقتها عصابات داعش االرهابية.

قي�ادة  اعلن�ت  صعيدمتص�ل,  عل�ى 
انط�الق عملي�ة  االنب�ار، ع�ن  عملي�ات 
عس�كرية لتحرير المناط�ق الواقعة بين 
البوش�هاب  اليابان�ي ومنطق�ة  الجس�ر 

والبوسودة شرق الرمادي.
وقال قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
قاس�م المحم�دي، ان عملي�ة عس�كرية 
واسعة انطلقت لتحرير المناطق الواقعة 
بين الجس�ر الياباني ومنطقة البوشهاب 
والبوس�ودة ش�رق الرم�ادي، مبين�ا ان 
العمليات تش�ارك فيها جميع القطاعات 
والدول�ي  التحال�ف  وطي�ران  االمني�ة 
والعراق ومدفعية ودبابات الفرقة االولى 

والسادسة والعاشرة. 
ب�دوره, قال ام�ر الف�وج االول بلواء 
30 بالحشد الش�عبي في الرمادي العقيد 
جمع�ة الجميل�ي, ان »المقاتلي�ن حرروا 
ثالث مناطق جديدة، وذلك بعد ساعات من 

انطالق عملية عسكرية شرق الرمادي.
ولف�ت الجميلي الى »تحري�ر الطريق 

الراب�ط بي�ن الجس�ر اليابان�ي ومناطق 
البوشهاب والبوسودة شرق الرمادي«.

الغضون,كش�فت قي�ادة عمليات  في 
بغ�داد ع�ن مقت�ل 3 ارهابيي�ن وتفكي�ك 
60عبوة ناس�فة وتدمير عج�الت تحمل 
ارهابيين ضم�ن مناطق ش�رقي الكرمة 

في االنبار.
وقال مدير اعالم القيادة العميد قاسم 
عطي�ة في تصريح صحف�ي, ان« القوات 
االمني�ة تمكن�ت م�ن قت�ل 3 ارهابيي�ن، 
وتفكي�ك 60 عبوة ناس�فة، وتدمير ثالث 
عج�الت محمل�ة باإلرهابيي�ن وقتل من 
فيه�ا، اضافة الى تدمير وكر لإلرهابيين، 
خالل عملية الش�هيد نجم الس�وداني في 
مرحلته�ا الثاني�ة ضمن مناطق ش�رقي 

الكرمة في االنبار«.
وكان�ت عمليات بغداد اعلنت في وقت 
س�ابق عن انط�الق المرحل�ة الثانية من 
عملية الش�هيد نجم الس�وداني ؛ لتطهير 
مناط�ق ش�رقي الكرم�ة م�ن عصاب�ات 

داعش االرهابية.
يش�ار الى ان الق�وات االمنية احبطت 
ارب�ع عملي�ات انتحارية,ام�س االثني�ن, 

قامت بها عصابات داعش االرهابية.
وقال�ت مص�ادر امني�ة ان »الق�وات 
االمنية احبطت هجوماً بثالثة انتحاريين 
عل�ى موق�ع عس�كري ش�مال الفلوجة 

المحاصرة«.
 واضاف ان »الق�وات االمنية احبطت 
هجوم�ا ارهابي�ا جدي�دا عل�ى مديري�ة 
مكافح�ة االرهاب وس�ط الرم�ادي دون 
معرف�ة حجم الخس�ائر«، مش�يرا الى ان 
»ه�ذا الهج�وم يع�د الثالث خالل الش�هر 

الحالي« .
وتخوض الق�وات االمنية من الجيش 
والش�رطة االتحادية والحش�د الش�عبي 
عس�كرية  عملي�ات  العش�ائر  وابن�اء 
الس�تعادة الس�يطرة عل�ى المناطق التي 
يس�يطر عليها ارهابيو تنظي�م »داعش« 
منذ الصيف الماضي بعد احداث الموصل.

»داعش« يستغل »سن الذيب« الستهداف البغدادي.. والدفاع توعز باملعاجلة 
عملية عسكرية لتحرير مناطق شرق الرمادي

نيوزلندا تعتزم إرسال 134 مدربا... والعبادي إىل واشنطن من أجل السالح
       المستقبل العراقي / قصي هاشم

يس�تعّد حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء، 
للقي�ام بزي�ارة إل�ى واش�نطن للق�اء الرئي�س 
األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا من أج�ل التفاوض في 
أم�ور عّدة من بينها الحرب على »داعش« وزيادة 
صفقات السالح، للقضاء على التنظيم اإلرهابي، 
إال أن الزه�رة س�تؤكد مج�دداً على ع�دم حاجة 
الع�راق إلى الجي�ش األميركي، فض�اًل عن تقديم 
إيضاح كامل حول الحش�د الش�عبي، والمحاولة 

في ثني اإلعالم األميركي عن مهاجمته.
وقال مكتب العبادي إن رئيس الوزراء س�يبدأ 
منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية إلى الواليات 
المتح�دة األميركي�ة تس�تغرق ع�دة اي�ام يلتقي 
خالله�ا الرئيس األميركي باراك أوباما وعددا من 
المس�ؤولين في االدارة األميركي�ة لبحث تطوير 

العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت.
وأض�اف المكتب ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، ان مباحث�ات العبادي في 
واش�نطن س�تتناول ايض�ا الجه�ود المش�تركة 
المجالي�ن  ف�ي  والتع�اون  اإلره�اب  لمواجه�ة 
العس�كري واألمن�ي وتوفي�ر الدع�م والتس�ليح 
للق�وات العراقي�ة ف�ي حربها ض�د »داعش« إلى 
جان�ب بحث التقدم الذي تحرزه القوات العراقية 
ف�ي ظل تع�اون المواطني�ن وأبناء العش�ائر مع 
قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي الذي يضم 
متطوعين من مختلف مكونات الشعب العراقي.

كما سيتم استعراض النجاحات المتحققة في 
العراق وجه�ود الحكومة العراقي�ة في مجاالت 
االصالح السياسي واالقتصادي واألمني، وبحث 

االوضاع في المنطقة. 
وس�يضم الوفد المرافق للبعادي في زسارته 
العبي�دي  الدف�اع خال�د  الرس�مية ه�ذه وزراء 
والنف�ط ع�ادل عب�د المه�دي والتعلي�م العال�ي 
والبحث العلمي حس�ين الشهرستاني وعددا من 
المس�ؤولين والمستش�ارين.وكان قائ�د القيادة 

الوس�طى للقوات األميركية الجنرال لويد اوستن 
الذي زار العراق في 25 ش�باط )فبراير( الماضي 
قد س�لم دع�وة إلى العب�ادي من الرئي�س أوباما 

لزيارة واشنطن دون أن يحدد لها وقت آنذاك.
وتأت�ي هذه الزي�ارة بعد تلمي�ح وزير الدفاع 
األميركي الجديد آشتون كارتر في 27 من الشهر 
الماض�ي بضرورة وجود ق�وات برية اجنبية في 
الع�راق لهزيمة »داعش« وهو االمر الذي رفضته 

الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة.
ف�ي الوض�ع الدول�ي، ق�ال وزي�ر الخارجية 
النيوزيلن�دي م�وري ماكولي الذي ي�زور العراق 
عل�ى رأس وف�د رفي�ع، خ�الل مؤتم�ر صحافي 
مش�ترك مع نظيره العراق�ي ابراهيم الجعفري، 
ان�ه ي�زور بغ�داد لبح�ث ترتيب�ات إرس�ال 134 
مدرًبا عس�كرًيا لتدريب واع�داد القوات العراقية 
لمواجه�ة االرهاب.. واتخاذ االجراءات القانونية 
لحماي�ة هؤالء المدربين من دون المس بس�يادة 
الع�راق. وأض�اف أّن الش�عب النيوزيلندي يراقب 

بقلق ما يرتكبه االرهاب من ممارس�ات وحشية 
ض�د العراقيي�ن.. موضًح�ا ان نيوزيلندا تخش�ى 
ايًضا من تجنيد تنظي�م »داعش« لعناصر اجنبية 
تقات�ل في صفوفه. وأش�ار إل�ى أّن التزام بالده 
بارس�ال مدربي�ن عس�كريين إل�ى الع�راق يأتي 
تنفيذاً للقرارات الدولية بدعم العراق في مواجهة 
االره�اب. والتزاًم�ا من بالده بم�ا حققه العراق 
في تش�كيل حكومة وحدة وطنية أعلنت عزمها 
عل�ى تحقي�ق مصالح�ة وطني�ة ش�املة يتمتع 
بتن�وع  العراقيي�ن  المواطني�ن  خالله�ا جمي�ع 
خلفياتهم بمستقبل واعد. وأشار إلى أّنه لمتابعة 
وصول المدربي�ن النيوزلنديين وبدئهم بمهمتهم 
العسكرية، فإنه س�يتم افتتاح سفارة نيوزلندية 
صغي�رة ف�ي بغ�داد تأخ�ذ عل�ى عاتقه�ا اع�داد 
ترتيبات وصول المدربين ومباش�رتهم بمهامهم 

العسكرية.
ومن جهته، أش�ار الجعفري إل�ى أّن ترتيبات 
افتت�اح الس�فارة الس�عودية في الع�راق تمضي 

بتس�ارع.. موضًح�ا انه ناقش االم�ر مع نظيره 
الس�عودي س�عود الفيصل خ�الل اجتماعات في 
جدة وباري�س ولندن، كما أن العاهل الس�عودي 
الراحل الملك عبد الل�ه قد اكد رغبة بالده بانجاز 
هذا االمر.وأضاف أّن الحكومة العراقية قد هيأت 
مبنى التخاذه مقراً للس�فارة، حيث جاء وفد من 
الخارجية السعودية إلى بغداد، وهو يتولى حالًيا 

تأهيل المبنى تمهيًدا الفتتاح السفارة.
ورًدا على سؤال في ما إذا كان العراق مستعداً 
لتش�كيل حل�ف م�ع اي�ران وس�وريا لمواجه�ة 
االره�اب، رفض الجعف�ري ذلك مش�دًدا على أن 
ب�الده تعمل مع حش�د دول�ي واس�ع لمواجهة 
»داع�ش«، وال يتطلع إل�ى أي حلف آخر، حيث أن 
سياس�اته مس�تقلة وقراره ح�ر وحريص على 

سيادة واستقالل البالد.
ورف�ض الوزي�ر االتهامات الموجهة للحش�د 
الش�عبي للمتطوعين لمحاربة »داعش« بإرتكاب 

جرائم. 

حراك دولي جديد للحصول على الدعم
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لكن خط�وة االندماج بين »أحرار الش�ام« 
و»صقور الش�ام« جاءت لتش�كك بصحة غلبة 
التيار المتش�دد، وتدل عل�ى أن الحركة ما تزال 
تعاني من عوارض التخب�ط، الذي أصابها منذ 
تسريب المراجعات وما أعقبه من قتل جماعي 
لق�ادة الصف األول فيها، حي�ث يرجح أن هذه 
التط�ورات تعب�ر عن تصاع�د حال�ة التجاذب 
واالستقطاب ضمن الحركة، أكثر مما تعبر عن 
سيطرة تيار واحد على سلطة اتخاذ القرارات.

وكش�ف مصدر مطلع على كواليس »أحرار 
الش�ام« أن الحرك�ة ما ت�زال مرتبط�ة برباط 
أدبي م�ع »القاعدة«، وأن جزءاً ال يس�تهان به 
من نخبة قادتها ينظر إلى الظواهري باعتباره 

المرجع األعلى في شؤون “الجهاد”.
وأك�د المصدر أن الظواهري ما زال يحتفظ 
لنفس�ه بممثل عنه ضمن كوادر الحركة، وهو 
م�ن يتول�ى ما يمكن تس�ميته مهم�ة »ضابط 
االرتب�اط« بين الطرفين. ولم يكش�ف المصدر 
ع�ن هوي�ة ممث�ل الظواه�ري، لكن�ه أك�د أنه 
معروف من قبل قادة الفصائل، وكان يتخذ من 
مدينة س�راقب في ريف إدل�ب مركزاً لتواجده. 
وه�ذا يعني أن مقت�ل أبي خالد الس�وري، في 
ش�باط الماضي، الذي عّينه الظواهري مندوباً 
عنه لحل الخالف بين »جبهة النصرة« وتنظيم 
»داعش«، لم يش�كل نهاية لعالق�ة الظواهري 
بقيادة الحركة، حيث من المعروف أن أبا خالد 
السوري هو من األفغان العرب القدامى، وسبق 
ل�ه القت�ال في أفغانس�تان. ورغم أن�ه لم يكن 
مبايعاً ل�� »القاعدة« إال أن عالقته الش�خصية 
مع الظواهري كانت أقوى من أي بيعة، وهو ما 
تجلى في الثقة الكبيرة التي منحها الظواهري 
له عبر تعيينه حكماً للفصل في أهم نزاع يطرأ 

على الساحة »الجهادية« في تاريخها.

وأش�ار المص�در إل�ى أن تواج�د ممثل عن 
الظواه�ري ضمن صفوف الحرك�ة، باإلضافة 
إل�ى عوامل أخرى، كان من أهم األس�باب التي 
أجهض�ت المراجعات التي ق�ام بها بعض قادة 
»أحرار الش�ام« بهدف االس�تغناء عن االنتماء 
إل�ى »الس�لفية الجهادي�ة« وإخ�راج الحرك�ة 
»من ضي�ق الحزبية إلى س�عة األم�ة«، مؤكداً 
أن حادث�ة االغتي�ال الجماعي لق�ادة الحركة، 
في أيل�ول الماض�ي، التي أعقبت الكش�ف عن 
جزء من هذه المراجعات، م�ا تزال تثير الكثير 
من الجدل داخلها، كم�ا أن تعمد قيادة الحركة 
ع�دم اإلعالن ع�ن نتائج التحقي�ق في القضية 
س�اهم في عدم اس�تبعاد بع�ض عناصرها أن 
يكون االغتيال يرجع إلى أس�باب داخلية تتعلق 

بالصراع بين تياراتها.
ب�ل إن بعض عناص�ر الحركة ش�ككت في 
حادثة اغتيال أبي خالد الس�وري نفسها، وعما 
إذا كان�ت تش�كل بداية ه�ذا الص�راع الداخلي، 
الس�يما أن تنفيذها في مكان ل�م يكن يتواجد 
فيه س�وى أبي خالد السوري )األفغاني( وأبي 
يزن الشامي، الرأس المدبر للمراجعات، يطرح 
أكثر من عالمة اس�تفهام. وهنا ينبغي التذكير 
ب�أن المراجع�ات أث�ارت غضب زعي�م »جبهة 
النص�رة« أبي محمد الجوالن�ي الذي وبخ قادة 
»أحرار الش�ام« عليها في جلسة جمعته معهم 
قبل مقتلهم بأيام. وأكد »مزمجر الشام«، وهو 
صاح�ب عالقة قوية مع ق�ادة المراجعات في 
»أحرار الش�ام« أن »حملة تعيينات وتغييرات« 
داخل صف�وف »أحرار الش�ام« أطاحت برموز 
»إصالحية« وش�خصيات »مرنة«، وعّززت من 
هيمن�ة تي�ار »الس�لفية الجهادي�ة« التقليدي. 
لكن�ه ل�م يش�ر إل�ى ماهي�ة ه�ذه التعيين�ات 
الجديدة، والى من هم القادة المشمولين فيها. 

وأكدت مصادر م�ن داخل الحركة صحة إجراء 
ه�ذه التغيي�رات، لكنه�ا رفض�ت وضعها في 
سياق الصراع بين تيارين، وأنها تعبر عن إرادة 
القيادة في ضخ دماء شابة في الحركة. في هذا 
السياق، جاءت خطوة االندماج التي أعلن عنها 
أمس بين »أحرار الش�ام« وبي�ن »ألوية صقور 
الش�ام« لتطرح المزيد من عالمات االستفهام 
حول حقيقة توجهات »أحرار الشام«، وطبيعة 
الخيارات التي يمكن أن ترسو عليها، في خضم 
التح�والت الكبي�رة الت�ي تش�هدها الفصائ�ل 
المس�لحة، ومحاول�ة كل قس�م منه�ا إع�ادة 
هيكلة نفس�ه بما يناس�ب متطلب�ات المرحلة 

الحالية. حيث من المعروف أن »صقور الشام« 
ه�ي في األصل ذات توج�ه »إخواني« يتناقض 
مع »الس�لفية الجهادية« التي ما تزال العقيدة 
الرس�مية ل� »أحرار الش�ام«. واتفق الطرفان، 
أم�س، عل�ى االندم�اج الكام�ل بينهم�ا تح�ت 
مس�مى »حركة أحرار الش�ام اإلسالمية«، في 
حين يطلق على الجناح العسكري اسم »كتائب 
صق�ور الش�ام«، عل�ى أن يق�ود »أمي�ر أحرار 
الشام« أبو جابر الشيخ الكيان الجديد، ويكون 
أبو عيس�ى الش�يخ قائد »صقور الش�ام« نائباً 
ل�ه. ووضع المندمجون هدفاً لهم هو إس�قاط 
النظام السوري بكافة رموزه، من دون التطرق 

إل�ى الموقف من »داعش«. ويأتي هذا االندماج 
ليت�وج مرحل�ة م�ن التط�ورات تعرض�ت لها 
الفصائل اإلسالمية. ففي البداية انقسمت هذه 
الفصائل إلى جبهتين، هما »الجبهة الس�ورية 
الش�ام«  »أح�رار  ش�ملت  الت�ي  اإلس�المية« 
و »ل�واء الح�ق« وغيره�ا، و »جبه�ة تحري�ر 
س�وريا اإلس�المية« التي كانت تشمل »جيش 
اإلس�الم« و »صقور الشام« و »لواء التوحيد«. 
ث�م اجتمعت الجبهت�ان، الع�ام الماضي، تحت 
مس�مى »الجبهة اإلس�المية«، التي سرعان ما 
تعرضت للتف�كك لتعود الفصائ�ل إلى محاولة 
تجميع نفس�ها من جديد. وجرت محاولة قبل 

أشهر لالندماج بين »جيش اإلسالم« و »صقور 
الش�ام«. ورغ�م أن�ه أعل�ن عنه�ا ف�ي مؤتمر 
صحافي مشابه، إال أنها بقيت حبراً على ورق. 
ويبدو أن »أحرار الشام« تمكنت من استقطاب 
»صقور الشام« وضمها إلى حركتها، من دون 
أن يوض�ح أحد مصير االندماج الس�ابق، بل إن 
»صقور الشام« المعنية باألمر لم تعلن حتى أن 
اندماجها مع »جيش اإلس�الم« قد انتهى. ومن 
شأن هذا االندماج في حال تحقق فعالً، أن يزيد 
من قوة »أحرار الش�ام«، ويجعله�ا أكثر قدرة 
على التأثي�ر في التطورات الميدانية، خصوصاً 

في أرياف حماه وحلب وإدلب.

     بغداد / المستقبل العراقي

الظواهري العبا أساسيا يف اإلرهاب.. يرعى »أحرار الشام« ويستقطب »الصقور«
ما يزال زعيم تنظيم »القاعدة« أيمن الظواهري 

يحتفظ بخطوط اتصال قوية مع »حركة أحرار الشام 

اإلسالمية«، التي رشحت معلومات مؤخرا عن تقدم 

التيار المتشدد داخلها، وتسجيله نقاطا على التيار 

صاحب المراجعات

يحلو للزعماء العرب أن يصفوا ما نمر به من أزمات وويالت 
ونكب�ات بأنه أم�ر مدبَّر، وأنه يخضع لبرنام�ج منظٌم ومرتٌب، 
وأن�ه مع�ٌد مس�بقاً، وأن الصهاينة له�م يٌد في كل م�ا يجري، 
ولهم س�هٌم في كل ما يحدث، فال ش�يء يقع في المنطقة من 
دون أن تك�ون لهم حصة فيه، فه�م الذين يخططون لتدميرنا، 
وله�م ف�ي س�بيل ذل�ك أدواٌت ق�ذرة، ومرتزقة وجواس�يس، 
وأي�دي خفي�ة، وعي�وٌن متلصص�ة، ووس�ائل خبيث�ة، وطرق 
مخادع�ة، وعم�الء يمكنونهم من فعل ما يري�دون، والوصول 
حيثم�ا يش�اءون، وكأنهم قوة أس�طورية جبارة، ق�ادرة على 
فعل المس�تحيل من أجل تحقيق أهدافهم التوس�عية. المصيبة 
الكبرى أن الكيان الصهيوني يش�عر بالقوة والزهو عندما يرى 
أن إعالم الحكوم�ات العربية جعله يتمتع به�ذا النفوذ الكبير، 
واألثر الواسع، والسطوة التدميرية الخارقة.  لكننا فوجئنا بعد 
عق�ود من التضليل والضياع. أن الذي�ن علمونا كيفية التظاهر 
ض�د الع�دو الصهيون�ي الغاص�ب كان�وا م�ن أعز أصدق�اء تل 
أبي�ب، وأقرب المقربين إليها. وكان�ت مفاجأة كبيرة لنا عندما 
علمنا أن معظم الزعماء العرب يتبادلون الزيارات الس�رية مع 
الصهاينة، ويتواصلون معهم عبر الخطوط الهاتفية الساخنة. 
فما أن تعفن جس�د اإلرهابي أرييل شارون حتى بكاه الزعماء 
الع�رب، وحزنوا على فراق�ه، ثم خرجت علين�ا قبائل األعراب 
لتعلن الحداد على تلك المومياء الش�ارونية المتفس�خة، وقبل 
بضعة أيام انطلقت المس�يرات الجنائزية الحاش�دة لمواس�اة 
األس�ر اليهودية في باريس، والتي ش�ارك فيها الزعماء العرب 
جنب�ا لجنب م�ع اإلرهابي بنيامي�ن نتنياهو، وظه�رت عليهم 
عالم�ات الحزن واأللم، فكانت بمثابة هزة بركانية أيقظتنا من 

غيبوبتنا، وأعادت إلينا وعينا المفقود. 
https://www.youtube.com/watch?v=3SsI1kZEGrs

كان الزعماء العرب ينخرون في عود هذه األمة كما السوس، 
ويقضمون خيراتها كما الفئران. تميزوا بسلسلة ال متناهية من 
مواق�ف الرعونة والتهور، وبمتوالي�ة متعاقبة من جرائم نهب 
الثروات، وسرقة الخيرات، وتهريب اآلثار، وانتشار المخدرات، 
وانهيار األسواق، وتفشي الفس�اد، وانخفاض اإلنتاج.  مما ال 
ريب فيه أنهم يعلمون أنه�م يفترون ويكذبون علينا، بإلقائهم 
التهم كلها على الصهاينة، الذين ال نبرأهم من معظم المصائب 
الت�ي حلت بنا، ألنه�م تمادوا في الجرائ�م الهمجية، وهذه هي 
طبيعتهم الدموي�ة التي جبلوا عليها. بل أنهم يتباهون بها، وال 
ينكرونها. لكن الحقيقة الت�ي ينبغي أن ال نخفيها. أن الزعماء 
العرب هم الذي�ن يقفون في طليعة المتآمري�ن علينا، وأحيانا 
نش�ترك معهم في التآمر على أنفسنا، حتى صار القمع والقتل 
واالعتق�ال والتعذيب واالحتيال والجش�ع واالحتكار والتزوير 
والمحس�وبية والرش�وة ووأد الكفاءات من العالمات الفارقة 
في س�جالتهم. ختاما نقول: ال فرق بيننا نحن العرب في تلقي 
صفع�ات التراج�ع والخذالن مهم�ا تباعدت المس�افات بيننا، 
ومهم�ا امت�دت بن�ا األرض من نواكش�وط إلى آخر الش�وط، 
فخ�داع الزعماء والس�الطين وما يمارس�ونه ضدن�ا من غش 
وأكاذيب هي التي احتفظت بها ذاكرتنا منذ زمن بعيد من دون 
أن نفك�ر في يوم م�ن األيام بمغادرة كه�وف العتمة. وال فرق 
بيننا أبداً في كبوات هذا الس�يرك السياسي العجيب، وهو يدور 
بنا في متالزمة الفشل، سيما أن الوعود بالتغيير لم تتغير على 
الرغ�م من تغير وج�وه المتالعبين بنا. ربنا مس�نا الضر وأنت 

أرحم الراحمين

العرب هم الذين خذلوا العرب

   بغداد / المستقبل العراقي

زين الع�راق تؤمن بطاقات وقدرات 
الش�باب العراق�ي، وتبح�ث  دائما عن 
المب�ادرات الش�بابية التي تس�عى الى 
ابراز ه�ذه الطاق�ات وتعطي الش�باب 
م�ع  نجاحاته�م  لمش�اركة  الفرص�ة 
العالم. وم�ن هذا المنطلق فان ابداعات 
تس�تحقها  بف�رص  تحظ�ى  ش�بابية 
لتقول للعالم أن مهما حصل في العراق 
فالجيل الش�اب لن يرضى اال بأن يكتب 
مس�تقبله بابت�كار يجعله جدي�را بأن 

تتجه أنظار العالم اليه. 
وعلى ضوء ذلك جاء  تواصل شركة 
زي�ن الع�راق من خ�الل ش�راكتها مع 
تديكس بغداد للسنة الثانية على التوالي 
في نقل مباشر الحداث تديكس 15  في 
مدينة فانكوفر الكندية من خالل شبكة 
االنترنت في مقر شركة زين في بغداد، 
وياتي هذا التعاون ضمن اس�تراتيجية 
الش�ركة وايمانها في المواهب الشابة 
يضم�ن  اس�تثمار  أه�م  باعتباره�م 

مس�تقبال 
أن  وتعتب�ر  زاه�را. 

ديناميكية الشباب وحيويتهم وإيمانهم 
بالمستقبل وبالعراق هو أكثر ما يلهمها 
كش�ركة للبح�ث الدائ�م ع�ن المواهب 
الشبابية لدعهما والوقوف الى جانبها. 

الش�باب  دع�م  أن  تعتب�ر  والش�ركة 
وابداعاته�م ه�و جزء م�ن رؤيتها 
كمك�ون  للمس�ؤولية   وتحمله�ا 
أساس�ي من المجتمع المحلي الذي 
يرتب�ط تط�وره ونهضت�ه بتط�ور 
الش�باب ودعم أفكاره�م من خالل 
اس�تحداث ف�رص عم�ل أو رعاي�ة 
أنشطة توصل رس�التهم الى العالم 
الحقيقي�ة ع�ن  وتعط�ي الص�ورة 
العراقي وتش�كل  الش�باب  ق�درات 
محلي�ا  األف�كار  إليص�ال  منص�ة 
وعالمي�ا وفرص�ة ليت�م تطويره�ا 

ودعمها ونجاحها واستمرارها. 
وفي هذا االطار علق الس�يد حيدر 
عكاب مدير ادارة االتصال المؤسساتي 
و العالقات العامة  في زين العراق على 
الشراكة مع تديكس  قائال:” نحن نشجع 
المبادرات التي تعطي الفرصة للشباب 
العراقي بمش�اركة أفكاره وطموحاته 
ونجاحات�ه م�ن جه�ه و تمكينه�م من 
االط�الع على افضل النماذج العالمية و 
افضل التقنيات الت�ي وصل اليها العالم 

في مختلف المج�االت من جهه اخرى، 
وح�دث الي�وم يعتب�ر فرص�ة جدي�دة 
الط�الع الش�باب العراق�ي عل�ى اخ�ر 
المس�تجدات في عالم الريادة العالمية 
ونحن ننقل اح�داث فعالية عالمية في 
مدين�ة فانكوف�ر الكندية مباش�رة في 
بغداد وفي مقر ش�ركة زين في بغداد. 
كما البد لنا ان نش�ير الى ان الشركة لم 
تدخر جهدا في زج الطاقات والمواهب 
الش�بابية العراقي�ة ف�ي كل فرصة من 
شأنها ان تكشف عن امكاناتهم ومؤخرا 
ش�ارك ش�باب عراقيون في منافسات 
معه�د مساتشوس�تيس للتكنولوجي�ا 
MIT ف�ي نس�خته الثامن�ة م�ن خالل 
مجموعة زين الفضل االعمال الناش�ئة 
ف�ي العال�م العربي وكانت مش�اركات 
الش�باب العراق�ي مش�رفه حي�ث ت�م 
اخيار مش�روعين من العراق للنهائيات 
و كم�ا قدمت زين الع�راق وعلى نفس 
الصعي�د رعايتها لبرنامج س�تارت اب 
ويكن�د )Startup Weekend( في العام 
الماضي” . من جانبه قال الس�يد يحيى 

العبدل�ي مؤس�س تديكس ف�ي بغداد “ 
اننا نش�عر بالس�عادة الننا استطعنا ان 
نجعل مثل هذا المشروع حقيقة واقعة 
كي يس�تفيد منها كل الش�باب العراقي 
ويكون بمثابة منطلق لهم للتعرف على 
التجارب االجنبي�ة واالحتكاك بخبرات 
كبيرة من شأنها ان تعود بالفائدة على 
العراق. وش�كرنا الخ�اص لزين العراق 
النه�ا عملت معن�ا جنبا ال�ى جنب منذ 
البداية من اجل اتاح�ة الفرصة لجميع 
الشباب للمش�اركة من خالل ما وفرته 
لنا من دعم لوجس�تي وفني لجعل هذا 
الحلم حقيق�ة”  ويأتي هذا المش�روع 
مكمال للمش�اريع الس�ابقة التي كانت 
ايض�ا برعاية زي�ن الع�راق. وقد جرت 
الدورة الحالية بمشاركة قرابة ال� 120 
ش�ابا وش�ابة تابعوا جميع�ا باهتمام 
بال�غ اح�داث المؤتم�ر  مم�ا خلق جوا 
وديا من التواصل وتبادل االراء وس�لط 
الض�وء عل�ى االمكان�ات الهائل�ة لدى 
الشباب العراقي رغم كل التحديات التي 

تهيمن على حياتهم.

زين العراق تواصل رشاكتها مع تديكس بغداد يف العام 2015
أفكار الشباب تستحق الدعم واإلهتمام

كاظم فنجان احلاممي

املغرب تضبط خلية إرهابية
بايعت »داعش«

   بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  اف�ادت 
المغربية أن قوات األمن المغربية 
تمكنت من تفكيك خلية إرهابية 
كان�ت تس�تعد لتنفي�ذ مخط�ط 
إرهابي خطير يستهدف زعزعة 
أمن واس�تقرار المغ�رب، وذلك 
في إط�ار التص�دي االس�تباقي 
للتهدي�دات  األم�ن  لق�وات 
وزارة  وأوضح�ت  اإلرهابي�ة. 
الداخلي�ة المغربية ف�ي بيان أنه 
“ت�م إيقاف عناصر ه�ذه الخلية 
بكل م�ن م�دن أغادي�ر وطنجة 
والعي�ون وأب�ي الجع�د وتيفلت 
وعي�ن  وتارودان�ت  ومراك�ش 
الش�رقية”،  والعي�ون  ح�رودة 
مشيرًة إلى أنه “تم العثور بإحد 
البي�وت بأغادي�ر، الت�ي أعدتها 
عل�ى  الش�بكة،  ه�ذه  عناص�ر 
أس�لحة نارية وكمية كبيرة من 
الذخيرة الحية كانت ستستعمل 

اغتي�ال  عملي�ات  تنفي�ذ  ف�ي 
شخصيات سياس�ية وعسكرية 
ومدنية”. ولفتت الوزارة الى أن 
“المعلومات كش�فت أن عناصر 
ه�ذه الش�بكة اإلرهابي�ة كانت 
تخطط م�ن أجل مهاجمة بعض 
العناصر األمنية لالس�تيالء على 
أس�لحتها الوظيفي�ة، وذلك من 
أجل استعمالها في هذا المخطط 
اإلجرام�ي”، مش�يرًة إل�ى أن�ه 
“موازاة مع ذلك، أكدت التحريات 
تورط عناصر هذه الشبكة الذين 
قاموا بمبايعة الخليفة المزعوم 
ب�”داع�ش”، ف�ي  لم�ا يس�مى 
اس�تقطاب “بتموي�ل خارجي” 
ش�باب مغارب�ة إل�ى المنطق�ة 
“السورية - العراقية” لاللتحاق 
بصفوف هذا التنظيم اإلرهابي، 
وس�يتم تقديم المشتبه بهم إلى 
العدالة فور انته�اء البحث الذي 
النياب�ة  إش�راف  يج�ري تح�ت 

العامة المختصة”.

احلوثي: السعودية وقطر وامريكا وارسائيل وراء احداث اليمن

البنتاغون خيشى عىل أسلحته من اهلجامت االلكرتونية

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد السيد عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة 
تح�دث فيها ع�ن الجرائم االخي�رة التي حدثت 
في صنعاء ولحج وعدن ان اميركا و)اسرائيل( 
على رأس منظومة تستهدف الشعب اليمني”، 
مش�يرا ال�ى ان “قط�ر والس�عودية تدفع�ان 

االموال الستهداف اليمن”.

واض�اف ان “هن�اك تمويل ألي�ة جهة تريد 
ارتكاب الجرائم في اليمن” موضحا “هناك من 
يريد ان يستمر الفراغ وعدم التوصل الى اتفاق 

للنيل من الشعب اليمني”.
وتابع السيد الحوثي “المجرمون استهدفوا 
المجاهدي�ن والعلماء والسياس�يين والكوادر 
في عدن ولحج واس�تهدفوا الشيوخ واألطفال 
والش�باب في أماك�ن العبادة” مؤك�دا ان هذه 

الجرائ�م البش�عة ته�دف ال�ى تركي�ع واذالل 
الشعب اليمني”.

واش�ارالى ان استهداف الش�عب اليمني لم 
يقتصر على الجانب السياسي واألمني وحسب 
وانما تم اس�تهدافه اقتصادي�ا، وقال انه “كان 
باالمكان التوصل الى اتفاق في االسبوع االول 
من جلس�ات الحوار فقد كان هناك اتفاق على 

الخطوط العريضة”.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون أمريكيون ان وزارة الدفاع 
“البنتاغ�ون” تتخ�ذ اجراءات حاس�مة لتعزيز 
أم�ن أنظمة االس�لحة األمريكية ضد الهجمات 
االلكترونية منها اصدار قواعد جديدة لالمتالك 
خالل االش�هر القليلة القادم�ة. وقالت كاترينا 
مكفارالند مس�اعدة وزير الدفاع االمريكي انه 
إلى جانب سياس�ة االمتالك تع�د الوزارة كتيبا 
ارش�اديا يس�اعد مديري البرامج عل�ى تقييم 
العالقة التبادلية بي�ن التكلفة والمخاطر أثناء 
وضع برامج األس�لحة الجدي�دة وجعلها أكثر 
أمن�ا. وقال�ت مكفارالند لرويترز ف�ي مقابلة 

إن�ه م�ن المق�رر االنته�اء م�ن الوثيقتين في 
الرب�ع االخير من الس�نة المالي�ة الحالية التي 
تنته�ي ي�وم 30 س�بتمبر ايلول. وق�ال فرانك 
كيندال كبير المسؤولين عن مشتريات السالح 
األمريكي هذا الش�هر ان الهجمات االلكترونية 
ه�ي  والمصان�ع  االمريكي�ة  االس�لحة  عل�ى 
مش�كلة “منتشرة” تتطلب اهتماما أكبر. وفي 
يناي�ر كانون الثاني قال كبير المس�ؤولين عن 
اختبار االسلحة أمام الكونجرس إن كل برامح 
الس�الح االمريكي�ة تقريب�ا أظه�رت “قابلية 
ملموس�ة للتع�رض للهجم�ات االلكترونية”. 
وقال تي�ري هالفرس�ن مدي�ر المعلومات في 
البنتاجون لرويترز “الخط�ر جاد للغاية. نحن 

نتخذ اجراءات رادع�ة للغاية في مواجهة هذه 
المخاط�ر”. وتح�دث هالفرس�ن عم�ا وصفه 
بهجم�ات متطورة للغاية م�ن جانب مجرمين 
وجماعات متطرفة وحكومات أجنبية. وصرح 
ب�أن الح�رب االلكتروني�ة تتي�ح للمهاجمي�ن 
فرص�ة ايقاع أذى كبير بثم�ن بخس. وذكر ان 
البنتاغون يقي�م أيضا المخاطر التي يش�كلها 
المندسون الذين يخربون أنظمة األسلحة وان 
الوزارة اتخذت بعض “االجراءات الوقائية” في 
هذا الص�دد. وقالت مكفارالند بحس�ب ماورد 
ف�ي القدس العربي ان معظم برامج االس�لحة 
االمريكية االساسية خضعت لمراجعة لتحديد 

مدى قابليتها للتعرض لهجمات.

ًَ

ًَ

ًً
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دائرة صحة بغداد/ الرصافة
قسم الرعاية الصحية
شعبة تعزيز الصحة

إلحاق�ا  بكتابن�ا  ذي  الع�دد  ب /260 بتاريخ   2015/3/2  الخاص بإعالن الوجبة االوىل  لس�نة  
2015  مناقصة  1/ طرق وجس�ور مرشوع  ) انش�اء جرس الزبري املعلق ذو ممرين ذهاب واياب 

)اربع مسارات لكل ممر ( يف قضاء الزبري ( ضمن تخصيصات تنمية االقاليم  
نود إن ننوه إىل:

1- تمديد موعد غلق الوجبة
ليكون يوم االحد 5 /4/ 2015الساعة الثانية   ظهرا بدال من االربعاء   2015/3/25 

2- نؤكد عىل ما جاء يف متطلبات العروض RFP كون تنفيذ الجرس يكون بالبناء الكونكريتي 
3- استنادا  اىل ضوابط رقم 12 املادة الثانية /ج/ رقم الكتاب 25784/7/4 يف 2014/12/10 

.ضوابط  تنفيذ العقود الحكومية 
تلتزم الرشكة بتقديم ما يثبت وفرة السيولة النقدية من جهه مختصة لتغطية مدة 120 يوم من 

فرتة تنفيذ املرشوع وبقيمة 30 مليار دينار عراقي 

4- تكون معايري الرتجيح لالحالة عىل اساس الجودة والكلفة وكما ييل :
التكلفة =%40

الكفاءة الفنية =%60
وتكون درجة العبور يف الكفاءة الفنية  %70

تفاصيل معايري الكفاءة الفنية :
املخططات 

تقرير حسابات فقرات املرشوع 
الية وطريقة اعداد التصاميم 
الية وطريقة تنفيذ املرشوع 

مدى القرب من التصميم املقرتح
توفر معدات تخصصية لتنفيذ املرشوع 

توفر املالكات املاهرة املتخصصة للمرشوع 
خطط السالمة والجودة 

مشاريع جسور كبرية مشابهه 
مدة تنفيذ املرشوع  

ع�ىل الرشكات التي قطعت ع�ىل املناقصات املعلنة ضمن الوجبة اع�اله مراجعة ديوان محافظة 
البرصة /مديرية العقود الحكومية قسم التعاقدات /لجنة بيع التنادر لتغيري الرشوط الفنية

According to our letter numbered B/260 on 2/3/2015 of announcement of first group   for 
2015 of  1/roads & bridges  project )construction  of AL-zubiar bridge  )cable stayed bridge( of 
two carriage  ways  )each carriage ways for lanes in Al-Zubiar township  within the  allocations 
of regions development 
we would like to intimate you: 

1- extending the date of closing announcement 
to be on Sunday  5/4/2015 at 2:00 pm instead of Wednesday   25/3/2015

2- the bridge should be concrete construction according to RFP.

3- according  to regulatory number 12 second item /C/ number4/7/25784 on 
10/12/2014. .instruction of governorate contracts implementing 
The company is committed to provide what proves it have financial capability   from credited 
bank  of 120 days of duration of project implementing around  30 billion IDQ. 

4- preference criteria of awarding is being on Quality & cost :
Cost =40%
Technical efficiency =60%
Success mark of technical evaluation  70%
Detail of technical evaluation  criteria: 
Diagrams
Design Calculation  report
Method of statement for design
Method of statement for construction 
Similarity to the proposed design requirement    
specialized equipment availability  for project implementation .
availability of  professional  HR . for the project .
HSE,QA&QC plan
Similar mega bridge project  .
Duration of project construction .
 All the participant companies must attend  Basra governorate divan /directorate of govern-
ment contract /contracts Dep./ 
Tenders sale commission for change
Technical criteria

متديد موعد الغلق 
Extending the date of closing

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
شعبة االعالن

العدد: ب644 
التاريخ: 22 / 3 / 2015

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

 Chief  engineer
    Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts
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النقل تفتتح ساحة عباس بن فرناس بعد اعادة تأهيلها بكلفة 850 مليون دينار
     بغـداد/المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة التربية، امس االثنين، عن تحديد مواعيد االمتحانات 
النهائية للعام الحالي باس�تثناء مرحلة الس�ادس االعدادي، مبينة 
ان امتحان�ات الصفوف غير المنتهية للمرحلة االبتدائية س�تجري 
في الثالث من ش�هر اي�ار المقبل.وقال وزير التربي�ة محمد اقبال 
ف�ي بي�ان صحفي ان�ه “تم تحدي�د مواعي�د االمتحان�ات النهائية 
للعام الحالي 2015-2014، باس�تثناء مرحلة السادس االعدادي”، 
مبينا ان “امتحانات الس�ادس االبتدائي ستجرى في ال�17 من ايار 
المقبل، فيما س�تكون امتحانات الثالث المتوس�ط في السابع من 
حزيران”.واض�اف اقب�ال ان “االمتحانات النهائي�ة للصفوف غير 
المنتهي�ة للمرحل�ة االبتدائي�ة س�تجرى الثالث من ايار”، مش�يرا 
ال�ى ان “امتحانات المرحلة الثانوية س�تكون في ال�17 من ايار”.

وكان�ت وزارة التربية قد اك�دت، في 18 اذار الحال�ي، انها تناقش 
بعض المقترحات بش�أن موعد وجدول االمتحانات النهائية للعام 
الحالي.يش�ار الى أن وزارة التربية تقيم مطلع ش�هر حزيران في 
كل ع�ام االمتحان�ات الوزارية لطلبة الصفوف الس�ادس اإلعدادي 
بفروعه والثالث المتوسط والسادس االبتدائي، وتكون هي الجهة 
الوحيدة المسؤولة عن تحديد مواعيد وجدول الدروس التي يجري 

االمتحان بها من قبل الطلبة.

     ديالى/ المستقبل العراقي

أعلنت قائممقامية قضاء بعقوب�ة في ديالى، امس االثنين، 
عن إحالة ثالثة مشاريع خدمية للتنفيذ من قبل شركات محلية 
متخصصة بكلفة أكثر من تس�عة ملي�ارات دينار خصصت من 
ميزاني�ة تنمية األقاليم.وقال قائممق�ام قضاء بعقوبة عبدالله 
الحيال�ي، إن “إدارة ديالى بالتنس�يق م�ع قائممقامية بعقوبة 
أحال�ت ثالث�ة مش�اريع خدمي�ة للتنفي�ذ، أولها تعبي�د وتنفيذ 
مجاري محلة 305 في حيي العمال والعصري بمنطقة التحرير 
جنوبي بعقوبة بكلفة مادية بلغت سبعة مليارات و549 مليون 
دين�ار وبفترة انج�از ال تزيد ع�ن 540 يوما”.وأضاف الحيالي، 
أن “المش�روع الثاني الذي أحيل لش�ركة مختصصة هو تقوية 
ب�ث البدالة الالس�لكية ف�ي ثماني�ة مواق�ع داخ�ل المحافظة 
وبكلفة مليار ونص�ف وبفترة انجاز تبلغ 180 يوما”.وأوضح، 
أن “المش�روع الثالث يتضمن تعبيد طريق رئيسي في حي دور 
الزراعة ش�مال غربي بعقوبة بكلف�ة 300 مليون دينار وبفترة 
انج�از ال تزيد ع�ن 90 يوما”، موضح�ا أن “المش�اريع الثالثة 
س�يجري تمويلها من ميزانية تنمية األقاليم”.وكانت األوضاع 
األمنية غير المستقرة في األشهر الماضية أدت الى توقف العمل 
في اغلب المش�اريع ف�ي بعقوبة وبقية المدن قبل أن تس�تعيد 

عافيتها مع زوال خطر الجماعات المسلحة.

الرتبية حتدد مواعيد االمتحانات 
النهائية باستثناء السادس االعدادي

بعقوبة حتيل ثالثة مشاريع 
خدمية للتنفيذ

     بغداد/المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النقل باق�ر جبر 
الزبيدي، أن اعادة العمل بساحة 
عب�اس ب�ن فرن�اس الس�تقبال 
المسافرين وحماية مدخل مطار 
بغ�داد الدول�ي كان م�ن ضم�ن 
ال�وزارة منذ تس�لمه  أولوي�ات 
مهام عمله، وفيما بّين أن تكلفة 
اعادة تأهيل الس�احة بلغت 850 
ملي�ون دينار، اش�ار ال�ى ان أن 
هناك س�احة أخرى يجري اعداد 
التصامي�م له�ا ف�ي محافظ�ة 
البص�رة، الفت�اً الى زي�ارة وفد 
م�ن ال�وزارة لمحافظ�ة كربالء 
لدراسة توقيع عقد انشاء مطار 
االمام الحس�ين باالش�تراك مع 

العتبة الحسينية.
وق�ال الزبيدي خ�الل كلمته 
ف�ي إفتت�اح س�احة عب�اس بن 
فرناس الس�تقبال المس�افرين 
إن “هذه الس�احة كانت س�احة 
معان�اة للمواطنين المس�افرين 
الش�تاء،  فص�ل  ف�ي  وبال�ذات 
بش�كل  اختلف�ت  اآلن  لكنه�ا 
كامل بجهود الش�ركات المنفذة 
لمشروع اعادة تأهليها والتابعة 
به�ذه  العم�ل  وكان  لل�وزارة 
الس�احة وحماية مدخل المطار 
م�ن أولوي�ات عملنا منذ تس�لم 

الوزارة”.
“أصب�ح  الزبي�دي  وأض�اف 
في الس�احة مطاعم وكافيتريا 

الطائ�ر  مطع�م  ال�ى  اضاف�ة 
الس�احة  وس�تكون  االخض�ر 
بمثابة معلم سياحي للمسافرين 
والمواطنين العاديين بمس�احة 
كلي�ة تص�ل ال�ى 25 أل�ف مت�ر 

مربع كس�يت بمادة الكونكريت 
وتحتوي على شبكات كاميرات 
مراقبة في أرجائها، حيث بلغت 
التكلفة االجمالية العادة تاهيل 
الس�احة 850 مليون دينار بمدة 

تنفيذ بلغت خمسة أشهر”.
وأب�دى وزير النقل “ش�كره 
لجعله�ا  المنف�ذة  للش�ركات 
الس�احة بحل�ة جدي�دة”، مبيناً 
تع�د  ال�وزارة  “ش�ركات  أن 

التصاميم الفتتاح س�احة اخرى 
ف�ي محافظة البصرة مش�ابهة 

لساحة عباس بن فرناس”.
وتاب�ع الزبي�دي أن “في ظل 
االزم�ة الحالي�ة الت�ي تواجهنا 

في الموازنة فقد مضينا باتجاه 
المشترك  والتش�غيل  االستثمار 
ف�ي مش�روع التكس�ي النهري 
وتكس�ي بغ�داد ال�ذي س�يعمل 
بطريقة ال�JPS والذي سيسمح 
الي ش�خص بمعرف�ة االماك�ن 
التي يتوج�ه اليها عب�ر االقمار 
“غ�داً  أن  مبين�اً  الصناعي�ة”، 
او بع�د غ�د س�ينطلق مش�روع 
التكس�ي النهري بش�كل رسمي 
عب�ر انط�الق 30 زورق�اً حديثاً 
وهناك مشروع آخر مشابه لهذا 

المشروع في البصرة أيضا”.
وبّي�ن وزير النق�ل أن “وفداً 
من الوزارة س�يذهب الى كربالء 
لدراسة توقيع عقد انشاء مطار 
االمام الحس�ين باالش�تراك مع 
العتبة الحس�ينية”، مش�يراً الى 
بافتت�اح  ال�وزارة  مض�ي   “ أن 
خط جوي بين بغداد وبكين مع 
سعيها لتطوير اس�طول الطائر 
االخض�ر العراقي عبر مش�اريع 

عديدة في الوزارة”.
يذك�ر أن وزارة النقل، أكدت 
ف�ي )6 كان�ون الثان�ي 2015(، 
الهندس�ية بشركة  المالكات  ان 
الخط�وط الجوية نقل�ت طائرة 
نوع بوينغ 727 الى ساحة عباس 
بن فرن�اس لتحويلها الى مطعم 
يقدم الخدمة للمس�افرين، فيما 
أش�ارت الى أن الشركة ستقوم 
بنصب طائرتين من نفس النوع 

بمنتزه الزوراء.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعتبر وزي�ر االعمار ط�ارق الخيكاني، 
امس االثنين، مجمع بس�ماية بأنه الركيزة 
االول�ى لعملي�ة االس�تثمار ف�ي الع�راق، 
وفيما اش�ار ال�ى حاجة الع�راق لمليونين 
ونص�ف الملي�ون وح�دة س�كنية، اك�د ان 
المس�تثمرين  لجل�ب  اتجه�ت  الحكوم�ة 
بس�بب االزمة.وقال الخيكان�ي في مؤتمر 
صحافي عقده بمش�روع مجمع بس�ماية 
، إن “مجم�ع بس�ماية هو الركي�زة االولى 
لعملية االس�تثمار في العراق التي س�تحل 
مشكلة السكن”، مشيراً الى “حاجة العراق 
لمليوني�ن ونص�ف المليون وحدة س�كنية 
لحل مشكلة السكن”.وأضاف أن “مشروع 
بسماية هو مش�روع رائد النه سينجز في 
الموعد المحدد بتقنيات وتكنلوجيا عالية”، 
الخب�رات  س�ينقل  “المش�روع  أن  مبين�اً 
الخيكاني”بس�بب  للبلد”.وتاب�ع  الكوري�ة 
االزمة، اتجهنا لجلب المستثمرين وادخالهم 
للع�راق من خالل التنس�يق مع االس�تثمار 
الوطني”، موضحا ان “الش�ركات الكورية 
اثبت�ت وجودها وس�نتعامل معه�ا النجاز 
مشاريع مماثلة لبس�ماية”.ويتوجب على 
المس�تثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة 
او هيئ�ة اس�تثمار  الوطني�ة لالس�تثمار، 
عل�ى  للحص�ول  المحافظ�ة،  أو  اإلقلي�م، 
إجازات االس�تثمار، ويمكنه�م أن يتقدموا 
بطلب إجازة االس�تثمار إلى “دائرة النافذة 
الواحدة”، التي اس�تحدثتها الهيئة الوطنية 
لالس�تثمار، والمخّول�ة إع�الم المس�تثمر 
بق�رار الهيئ�ة النهائي خ�الل 45 يوما من 
اج�ل القض�اء الروتي�ن اإلداري ف�ي من�ح 

اإلجازة االستثمارية.

    واسط/المستقبل العراقي

أقامت كلية الطب في جامعة واس�ط 
بالتع�اون مع كلي�ة الطب جامع�ة بغداد 
ورش�ة عمل حول أس�اليب التعليم الطب 
الحدي�ث  بمش�اركة باحثي�ن م�ن ع�دة 

جامعات.
ف�أن  للجامع�ة,  بي�ان  وبحس�ب 
“الورش�ة تضمنت مناقشة ثالثة محاور 
األول  تدريب األس�اتذة عل�ى طرق كتابة 
المحاضرات وطريقة ش�د انتب�اه الطلبة 
في المحاضرات وكس�ر الجمود في قاعة 
المحاض�رات بأس�اليب علمي�ة أكاديمية 
جديدة “، مبية ان” المحور الثاني تضمن 
كيفية عمل التعليم في المجاميع الصغيرة 
واه�م احتياجات ه�ذه الطريق�ة  لنجاح 
, كونه�ا أس�لوب جدي�د غي�ر نمطي في 
التعليم الطب�ي يخلص الى تحويل الطالب 
إلى طالب متعلم بطريقة التعليم النش�ط 
والعمل بروح الفريق الواحد والبحث حول 
المعلوم�ة الطبي�ة كذلك يضفي أس�لوب 
التعل�م بالمجاميع الصغيرة مس�احة من 

متعة التعلم “.
وقد خرجت الورش�ة بتوصيات منها, 
تعمي�م ه�ذه المحاضرات على تدريس�ي 
كلي�ة الطب في جامعة واس�ط  والكليات 
األخ�رى  العراقي�ة  بالجامع�ات  الطبي�ة 
لالس�تفادة من هذه البرنام�ج األكاديمي 
والعلم�ي الحدي�ث، والعم�ل عل�ى زيادة 
ال�ورش التدريبية ف�ي طرائ�ق التدريس 
ف�ي كليات الطب ، التأكي�د  على الزيارات 
المتبادلة ف�ي الكليات الطبية والتي تعود 
بالنف�ع الكبي�ر ف�ي تب�ادل المعلوم�ات 

والخبرات وأساليب التدريب .

وزير االعامر: جممع 
بسامية الركيزة االوىل 

لالستثامر يف العراق

    بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر الم�رور العام�ة الل�واء 
عامر خضي�ر، امس االثنين، أن المديرية 
ستباشر يوم األحد المقبل بتثبيت لوحات 
أرق�ام دائمة ل�� 47 ألف س�يارة فحص 
مؤقت “منفيس�ت” لم تستبدل لوحاتها 
س�ابقا بس�بب غي�اب المالك الش�رعي 
ومعوق�ات قانونية أخ�رى، فيما أوضح 
أن اس�تبدال اللوح�ات عملي�ة تنظيمية 
لي�س له�ا عالق�ة بنق�ل الملكية.وق�ال 
خضير ف�ي تصريح صحفي “سنباش�ر 
,ي�وم األحد المقب�ل, باس�تبدال لوحات 

تس�جيل الفح�ص المؤق�ت لم�ا يقارب 
من 47 ألف س�يارة منفيست لم تستبدل 
لوحاتها ألس�باب غياب المالك الشرعي 
أو الورث�ة أو معوق�ات قانونية أخرى”، 
عملي�ة  اللوح�ات  “اس�تبدال  أن  مبين�ا 
تنظيمية ليس لها عالقة بنقل الملكية”.

وتاب�ع خضي�ر، أن “الموض�وع ع�رض 
أمام أنظار رئيس الوزراء حيدر العبادي 
موافق�ة  وكذل�ك  موافقت�ه  وحصل�ت 
وزير الداخلية محم�د الغبان الذي يتابع 
الموضوع”، مش�يرا ال�ى أن “الموضوع 
تم التريث به س�ابقاً لحين تهيئة المكان 
المالئم والكادر وأدوات العمل التي تليق 

بالمواط�ن العراقي”. وأض�اف، “انهينا 
كل ش�يء وسينطلق العمل في موقعين، 
هما التاجيات والحسينية شمالي بغداد، 
س�تكون هن�اك تس�هيالت للمواطني�ن 
في هذا الش�أن”.وكانت مديرية المرور 
العام�ة أعلنت، األحد )8 ش�باط 2015(، 
ع�ن اتخاذها إج�راءات جديدة لتس�جيل 
المركب�ات ذات لوحات الفحص المؤقت 
الفعل�ي  الحائ�ز  تمك�ن  “المنفيس�ت” 
للمركب�ة من الحص�ول على “س�نوية” 
تحمل اسمه دون حضور المالك والحائز 
األصليين، فيما أش�ارت إل�ى وجود أكثر 

من 40 ألف مركبة غير مسجلة.

املرور تبارش باستبدال لوحات املنفيست التي تواجه معوقات قانونية
    ذي قار/المستقبل العراقي 

حّم�ل محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى محم�د باق�ر 
الناص�ري، ام�س االثني�ن، وزارة المالي�ة توق�ف 
المشاريع الحكومية وتردي األوضاع االقتصادية 
للعاملي�ن فيه�ا، وفيما لف�ت إل�ى أن تأخر إطالق 
موازن�ة المحافظ�ة والبالغ�ة 200 ملي�ار دين�ار 
تس�بب بتوقف معظم المش�اريع، دعا الش�ركات 
إل�ى التعاون مع المحافظة لتج�اوز األزمة. وقال 
المحافظ الناصري ، إن “تأخير إطالق صرف أموال 
الموازنة أخذ يؤثر في عمل الش�ركات العاملة في 
مش�اريع المحافظة”، مبيناً أن “توقف المشاريع 
من ش�أنه أن يتس�بب باندثارها وبالتالي خسارة 

لألم�وال المصروف�ة عليه�ا”. وأض�اف الناصري 
أن “غالبي�ة الش�ركات ب�دأت بالتوقف ع�ن العمل 
نتيجة تأخر إطالق مس�تحقاتها وس�لفها المالية 
وهذا ما س�يؤثر ف�ي إنجاز المش�اريع والخدمات 
التي يمك�ن أن  تقدمها للمواطنين وكذلك ينعكس 
س�لباً على األوضاع االقتصادي�ة للعاملين في تلك 
المشاريع”. ولفت الناصري إلى أن “وزارة المالية 
ل�م تطل�ق األم�وال المخصص�ة للمحافظة ضمن 
موازنة 2015 والبالغة 200 مليار دينار”، موضحاً 
أن “الش�ركات اليوم بانتظار مس�تحقاتها المالية 
بع�د أن قطعت مراحل متقدمة م�ن مراحل العمل 
في المشاريع المتعاقدة عليها”. وأكد الناصري أن 
“األموال المخصصة للمحافظة غير كافية لتمويل 

جميع مشاريع المحافظة غير أن وصولها سيحل 
جزءاً من األزمة المالية ويس�هم باستئناف العمل 
في مشاريع المحافظة”، مشيراً إلى أن “محافظة 
ذي قار بحاج�ة إلى تعاون الش�ركات العاملة في 
المحافظة لتجاوز األزمة المالية”. ويش�ار إلى أن 
عدد المش�اريع المس�تمرة في ذي ق�ار تبلغ 444 
مش�روعاً تتوزع على 22 قطاع�اً خدمياً وتنموياً. 
يش�ار إل�ى أن مجلس الن�واب أقر، ف�ي ال�29 من 
كانون الثاني 2015، الموازنة المالية للعام الحالي، 
بمبل�غ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 
مليار دوالر، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو 
قرابة ال�23 مليار دوالر، وباحتس�اب سعر برميل 

النفط على أساس 56 دوالراً للبرميل. 

ذي قار حتمل املالية مسؤولية توقف املشاريع

جامعة واسط تقيم ورشة 
عمل حول اساليب تعليم 

الطب احلديث

جلنة برملانية: االقتصاد العراقي يعاين نتيجة عدم وجود نوافذ اقتصادية متعددة
    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت عضو اللجنة االقتصادي�ة النيابية نجيبة 
نجي�ب, ان االقتص�اد العراق�ي يعان�ي نتيجة عدم 
وجود نواف�ذ اقتصادية متعددة، مبينة ان االعتماد 
الرئيس�ي على النفط جعل الموازنة العراقية امام 
مش�كلة، وذلك بعد هبوط اس�عار النف�ط. وقالت 
نجيب في تصريح صحفي, ان “االزمة االقتصادية 
الحالي�ة جعل�ت الجمي�ع يفك�ر بح�ل اقتص�ادي 
للخ�روج م�ن االزم�ة، الس�يما عب�ر التوج�ه الى 

تفعيل القطاع الخاص في كافة المناحي،  الزراعة 
والصناع�ة والمع�ادن”، مش�يرة ال�ى ان “العراق  
بلد غني، يس�تطيع ان يغذي ميزانيت�ه المالية من 
مناف�ذ اقتصادي�ة عدة”. واش�ارت نجي�ب الى ان 
“الدول�ة العراقية بدأت بتفعي�ل خطوات للنهوض 
بالواق�ع المعيش�ي للمواطن العراق�ي، وذلك عبر 
زيادة إالي�رادات،  وتفعيل نظ�ام الخصخصة التي 
والموازن�ة” وتابع�ت  الحكوم�ة  إي�رادات  تدع�م 
نجيب ان “اللجن�ة االقتصادية النيابية، عملت على 
تأكي�د أهداف معينة، منها تفعي�ل القطاع الخاص 

واالستثمار”،  الفتة الى ان “اللجنة عقدت مؤتمراً 
موسعاً، من اجل الوقوف على المشاكل االقتصادية 
الحقيقي�ة”. واوضح�ت نجيب ان “اللجنة تس�عى 
ال�ى تش�ريع قواني�ن تفع�ل االقتص�اد والس�يما 
قان�ون المصارف، وقانون تقاع�د العمال”، مبينة 
ان “هذه القوانين تح�رك القطاع الخاص، ويكون 
هن�اك إقب�ال م�ن المواطنين نح�و القط�اع ذاته، 
وذل�ك بع�د ان يؤمن لهم التقاعد، كم�ا في القطاع 
الع�ام”. يذك�ر انه، عق�د في بغ�داد يوم�ي الرابع 
والخامس من ش�باط ، المؤتم�ر الدولي االول في 

بغداد تحت ش�عار )قانون اس�تثمار رصين يحقق 
اه�داف التنمية ويلبي طموح المس�تثمر( من اجل 
المس�اهمة بتحس�ين وتطوير البيئة االستثمارية 
في العراق. ويش�هد العراق ضائقة اقتصادية، في 
ظل انخفاض اس�عار النفط، انعكس�ت س�لبا على 
الموازن�ة االتحادية لع�ام 2015 وادت الى عجزها 
بنس�بة 25بالمئة، فيما دعا خبراء اقتصاديون الى 
ضرورة تنشيط القطاع الخاص وتفعيل االستثمار 
واعتماد المنتجات المحلية لزيادة الواردات وتقليل 

االنفاق.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة البيئة، عن انجاز 
عمليات االستطالع الميداني لحقول 

االلغ�ام ضم�ن الرقع�ة الجغرافية 
ولفت�ت  النفط�ي،  ب�درة  لحق�ل 
ال�ى ان عملي�ات التحدي�د ش�ملت 
والمخط�ط�ات  الخرائ��ط  اع�داد 

الرق�م�ي��ة التي س�تعتمدها فرق 
الدفاع المدني ف�ي وزارة الداخلية 
والمقذوف�ات  االلغ�ام  لمعالج�ة 
غيرالمنفلق�ة ف�ي الحق�ل، أك�دت 
ان ب�درة النفط�ي يعد م�ن اصعب 
المواق�ع بس�بب الظ�روف البيئية 
من امطار وس�يول وما يتركه ذلك 
م�ن اثر ف�ي تجري�ف تل�ك االلغام 
وصعوبة التعامل معها.وقال وزير 
البيئة قتيبة الجب�وري، ان “الفرق 
الفنية التابعة لدائرة شؤون األلغام  
أكملت بالتعاون مع مديرية الدفاع 
المدني بمحافظة واس�ط عمليات 
االستطالع الميدانية لحقول االلغام 
ضمن حقل بدر النفطي بمحافظة 
واس�ط”، مبين�اً ان “الحقل الممتد 
الح�دودي  الش�ريط  ط�ول  عل�ى 
بي�ن العراق وايران بمس�احة تبلغ 

)162كل�م2( ت�م انج�از عملي�ات 
االستطالع فيه لصالح شركة نفط 

الوسط التابعة لوزارة النفط”.
وأضاف الجبوري، أن “عمليات 
ش�ملت  والتحدي��د  االس�تطالع 
والمخط��طات  الخ��رائ�ط  اعداد 
س�ي�ت�م  الت�ي  ال��رق�م�ي�ة 
تزويدها الى ش�ركة نفط الوس�ط 
المدن�ي  الدف�اع  ف�رق  لتعتمده�ا 
والعم�ل  ال��داخ�لي�ة  وزارة  ف�ي 
عليه�ا في عملي�ات إزال��ة االلغام 
والمقذوف�ات غي�ر المنفلق�ة في 

الحقل النفطي”.
ان  البيئ�ة،  وزي�ر  وأوض�ح 
“م�وق���ع حق�ل ب�درة النفط�ي 
يع�ت�بر اح�د اصع�ب الم�واق��ع 
ف��ي ال��وق�ت الحال�ي الحتوائه 
التل�وث  م�ن  عالي�ة  نس�ب  عل�ى 

بااللغام والمقذوفات غير المنفلقة 
التي تتطلب جه�ودا كبيرة وامواال 
للتخل�ص منه�ا باالضاف�ة الى ما 
والس�يول  االمط�ار  مي�اه  تمثل�ه 
م�ن تحد نتيج�ة االنجراف�ات التي 
تتعرض لها االلغام في تلك المناطق 
وه�و مايزيد من صعوب�ة التعامل 

مع هذا النوع من التلوث “.
وكان وزي�ر البيئة دعا الى غلق 
ملف االلغام في المناطق الجنوبية 
لتس�هيل عملي�ات االس�تثمار في 
ه�ذا الجزء من العراق الذي يش�هد 
اس�تقراراً امنياً واضحاً ما يس�اعد 
ال�ى  االس�تثمارات  جل�ب  عل�ى 
جانب العم�ل على تحس�ين البيئة 
وحمايتها . كلية الطب في جامعة 
واس�ط تقي�م ورش�ة عم�ل حول 

أساليب التعليم الطبي الحديث.

البيئة تنجز العمليات االستطالعية حلقول االلغام يف حقل بدرة النفطي

    المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ه�ددت وزارة الكهرب�اء ، امس 
االثني�ن، بقط�ع التي�ار الكهربائي 
عن دوائر خدمية “حساس�ة” إذا لم 
تسدد ما بذمتها من أجور استهالك 
الكهربائي�ة، وفيما أوعزت  الطاقة 
بع�دم اس�تبدال مح�والت التوزيع 
المعطوبة إال بعد التحقق من نسبة 

الجباية من المستهلكين.”
وقالت مصدر في إعالم الوزارة 
لل�”المس�تقبل العراق�ي”إن وزي�ر 
أم�ر  الفه�داوي  قاس�م  الكهرب�اء 
بتوجي�ه إن�ذار ف�وري إل�ى جميع 
الدوائ�ر الحكومي�ة الممتنع�ة عن 

تسديد ما بذمتهم من أجور استهالك 
م�دة  خ�الل  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
أقصاها شهر واحد”، مبينة أنه “في 
حالة عدم التسديد بعد انقضاء المدة 
المحددة يتم قطع التيار الكهربائي 
عنها وبدون استثناء ولحين تسديد 
المبال�غ المترتبة بذمتهم”.وأضاف 
إن “ الوزارة س�تقوم بتوجيه إنذار 
رس�مي للدوائر الخدمية الحساسة 
)كالمستش�فيات ومحط�ات  ج�داً 
الص�رف  دوائ�ر  و  الم�اء  تصفي�ة 
الصحي لقطع التيار الكهربائي عن 
المق�ار اإلدارية التابع�ة لها وليس 

عن الدائرة الخدمية ذاتها”.
وأوعزت الوزارة” بعدم استبدال 

محوالت التوزيع المعطوبة إال بعد 
تدقي�ق نس�بة الجباي�ة المتحقق�ة 
المستفيدين منها  المستهلكين  من 
والتي يجب أن تتجاوز ال� )70 %(”.

وأعلنت الوزارة، في شباط الماضي، 
ع�ن إنت�اج محطاتها أكث�ر من 12 
ألف ميغاواط، وأكدت عزمها زيادة 
إنتاجه�ا خالل فصل الصيف إلى 16 
أل�ف ميغ�اواط، وفيما كش�فت أن 
حج�م الطاقة الضائع�ة بلغ 6200، 
بسبب عدم تجهيز بعض المحطات 
بالغ�از الطبيع�ي والوق�ود البديل، 
بّين�ت أن الع�ام الحال�ي “سيش�هد 
دخ�ول أرب�ع محط�ات كهربائي�ة 

جديدة الى الخدمة.

الكهرباء هتدد بقطع التيار عن دوائر خدمية »حساسة« إذا لـم تسدد ديوهنا خالل شهر
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ف�از بنيامني نتنياهو يف االنتخاب�ات اإلرسائيلية، التي 
عق�دت يف الس�ابع عرش من مارس الج�اري، بهامش 
كب�ر يمكنه من تش�كيل حكومة والبق�اء يف منصبه 
كرئيس للوزراء. ولكن ما قاله أثناء الحملة االنتخابية 
أفىض إىل مزيد من االنقس�امات داخل إرسائيل، ومزيد 
من االنقس�امات بني األمركيني. ولع�ل األكثر أهمية 
تعليقاته التي أدت إىل خالفات داخل إدارة أوباما بشأن 

سياسات الواليات املتحدة تجاه إرسائيل.
واالنقسامات داخل إرسائيل كانت واضحة بالفعل قبل 
االنتخاب�ات، ولكنها تعمقت بش�دة، فحزب »العمال« 
كان ضعيف�اً جداً، لكنه تضافر مع حزب آخر وش�كل 
»االتح�اد الصهيوني«. وانتقد هذا االتحاد الذي ينتمي 
إىل »يس�ار الوسط« نتنياهو بس�بب فشله يف التوصل 
إىل اتفاق مع الفلس�طينيني، وفاز بثاني أكرب عدد من 
املقاعد يف االنتخابات. ولكنه لم يفز بأكثرية، كما كان 
متوقعاً، غر أنه سيقود املعارضة يف حكومة نتنياهو. 
وزعيم�ا االتح�اد إس�حق هرت�زوج وتس�يبي ليفني 
سيمثالن بديالً قوياً لرئيس الوزراء وحزب »الليكود«، 
وي�رى املراقبون يف إرسائيل أن الدولة أش�د انقس�اماً 
م�ن ذي قبل. وتضم املعارضة أيض�اً ائتالفاً جديداً من 

األحزاب العربية.
واالنقس�ام الثان�ي املهم الذي أنتجته تل�ك االنتخابات 
ح�دث بني األمركيني، ال س�يما أن اليه�ود األمركيني 
يف املايض كان�وا مختلفني، بني تأييد ح�زب »الليكود« 
ومعارضت�ه، وبعد االنتخابات صاروا أش�د انقس�اماً. 
ولجن�ة العمل الش�عبي األمركي اإلرسائي�ي )آيباك(، 
الت�ي تعترب أقوى لوب�ي يهودي، مؤيد بش�كل واضح 
لليك�ود، ويف املايض كان يجت�ذب أصواًتا أخرى. ولكن 
منذ عام 2008، تأسس�ت منظمة أخرى جديدة باسم 
»جيه س�ريت«، ع�ى يد يه�ود أمركي�ني معارضني 
لسياسات حزب الليكود، ويروجون للسالم مع العرب. 
وق�د اجتذب�ت بش�كل متزايد تأيي�د كثر م�ن اليهود 
املعرض�ني ع�ى السياس�ات اإلرسائيلي�ة، ومنحته�ا 

االنتخابات األخرة زخماً.
وبص�ورة عامة، تش�ر الصحافة األمركي�ة يف الوقت 
الراه�ن إىل أن كث�راً من األمركيني اليه�ود نفروا من 
الطريق�ة الت�ي أدار به�ا نتنياهو حملت�ه االنتخابية. 
وصدمهم ترصيح�ه قبيل االقراع بأنه ح�ال انتخابه 
ل�ن يس�مح بإقامة دول�ة عربية يف فلس�طني. ويعني 
ذلك أنه اس�تبعد ما يس�مى ب�"حل الدولتني" للرصاع 
العرب�ي اإلرسائيي الذي كان يؤيده يف املايض. وأدركوا 
اآلن أن نتنياهو ظهر عى حقيقته، وأنه لم يكن يرغب 
يف الس�الم. وأعرب املنادون بالسالم من »الحاخامات« 
رج�ال الدي�ن اليه�ودي، وغره�م يف أنح�اء الواليات 
املتح�دة ع�ن قلقهم م�ن أن هذا التغر يف السياس�ات 
نحو التعصب، يعني أن إرسائيل س�تصبح أشد انعزاالً 
وس�تواجه كث�راً م�ن الصعوبات الش�ديدة عى املدى 
الطويل. وهؤالء اليهود الذين لم يكونوا يؤيدون نتنياهو 
يقول�ون اآلن: »أخربناك�م من قبل أنه ل�م يكن يرغب 
يف الس�الم مع العرب، واآلن كش�ف عن ذلك بنفسه«. 
ويعرب عن هذه النزعة غر اليهود يف الواليات املتحدة، 
ممن كانوا يتش�ككون يف التأييد الش�امل الذي منحته 
واش�نطن إلرسائي�ل ع�ى مر الس�نني. وه�ذا االنتقاد 
إلرسائي�ل يتزايد اآلن. ويف املايض، كان مصدر كثر من 
التأييد األمركي إلرسائيل ه�و »الجمهوريون«، بينما 
كان »الديمقراطي�ون« يميل�ون إىل انتق�اد الحكوم�ة 
اإلرسائيلية. وزاد هذا االنقس�ام خالل األشهر األخرة، 
خصوصاً بعدما أيد »الجمهوريون« نتنياهو رصاحة. 
وأعرب السياسيون »الديمقراطيون« عن انتقادهم له. 
ل�ذا يتفاقم اختالف األمركيني بش�أن إرسائيل نتيجة 
االستقطاب الس�يايس يف الدولة. والخالف الثالث الذي 
انكشف وزاد بس�بب االنتخابات اإلرسائيلية بني باراك 
أوباما ونتنياهو. وليس رساً يف واش�نطن أنه ليس ثمة 
ود ب�ني كال الرجل�ني. ثم م�ا لبثت الترصيح�ات التي 
أدىل بها نتنياهو أثن�اء الحملة االنتخابية أن زادت من 
غضب أوبام�ا. وانتظر الرئيس األمرك�ي بضعة أيام 
قب�ل أن يتصل بنتياه�و لتهنئته، وب�دالً من ذلك جعل 
املتحدث باس�م البيت األبيض ي�ديل بترصيحات تبدي 
غضبه بوض�وح. وقال مس�ؤولون أمركي�ون »إنهم 
ش�عروا بالصدمة وخيبة األمل م�ن أن نتنياهو رفض 
حل الدولتني«. وأش�اروا إىل أن ذل�ك الحل حظي بتأييد 
رس�مي من واش�نطن عى مدار عرشين عاماً، وكذلك 
اعتمدته الحكومة اإلرسائيلية حتى اآلن. وأوضحوا أن 
نتنياهو نفس�ه كان قد أعلن تأيي�ده لحل الدولتني يف 
عام 2009، ولم يكش�ف عن تحفظات بشأنه منذ ذلك 
الحني. وعالوة عى ذل�ك، انزعج الرئيس أوباما من أن 
نتنياهو ب�دا يكن وجهة نظر عنرصي�ة تجاه العرب، 
عندما اش�تكى من أنهم كانوا يأتون أفواجاً إىل مراكز 
االقراع. وأكد مس�ؤولون أمركيون أن هذا النوع من 
الترصيحات الذي ينتهك مبادئ التسامح غر مقبول.

وعق�ب بضع�ة أيام، اتص�ل أوباما بنتنياه�و لتهنئته 
بالفوز. واقتنص الفرصة ليعرب عن اس�تيائه الش�ديد 
م�ن تغ�ر سياس�ات نتنياه�و بش�أن ح�ل الدولتني 
وترصيحاته العنرصية بشأن العرب. وذكر مسؤولون 
أن السياس�ات األمركية تجاه إرسائيل تخضع إلعادة 
تقيي�م. وه�و أمر غ�ر معتاد بش�كل كب�ر، يف ضوء 
التأيي�د الق�وي طويل األم�د الذي لطامل�ا منحه البيت 
األبيض إلرسائيل. والس�ؤال الذي يس�أله الجميع اآلن 
يف واش�نطن هو: ما الذي س�يفعله أوباما ليعرب عن 

استيائه الشديد تجاه إرسائيل؟

ويليام رو 

نتنياهو..
 يقسم األمريكيني!

ال�كل متفق ع�ى أن األزم�ة الليبية التي فرضت نفس�ها 
عى ش�مال إفريقيا معقدة ومخارجها مح�دودة للغاية، 
إن لم تكن مس�تحيلة وفق النسق الجاري، ولكن التعقيد 
املالح�ظ ال يتوق�ف عند تش�عب املش�هد الداخ�ي وتعدد 
مس�توياته وكثرة الالعبني فيه، وإنما هناك عامل حاسم 
يتمثل أساس�اً يف االزدواج الغرب�ي يف التعامل مع الوضع، 
فمن جهة هناك اعراف بأن الجماعات اإلرهابية أصبحت 
حقيق�ة كبرة تجب مواجهته�ا يف ليبيا، ومن جهة أخرى 
هناك تعطيل متعمد ألي تحرك عسكري ملواجهة اإلرهاب، 
س�واء كان التح�رك ليبي�اً خالص�اً أو بالتع�اون مع دول 

اإلقليم .
خالل األس�ابيع القليلة املاضية، ويف س�ياق الدفع األممي 
نحو محادثات س�الم بني حكومة ليبيا املعرف بها دولياً، 
والحكوم�ة املتم�ردة يف طرابل�س، ب�دأت تتج�ى مواقف 
التناق�ض الغربي، فالعواصم من واش�نطن إىل باريس إىل 
لندن تش�يد باس�تمرار املفاوضات وتعتربها الحل الوحيد 
إلنهاء األزمة، بينما يرصح املبعوث الدويل برناردينو ليون 

بصعوي�ة التوص�ل إىل حل، وأن ه�ذا الحل س�يظل بعيداً 
مهم�ا طالت املفاوض�ات . ويتناقض هذا التش�اؤم الذي 
أبداه ليون مع تفاؤله قبل ساعات من ذلك، حني أعلن أن 
جولة التفاوض بمدينة الصخرات املغربية ستزف للعالم 
تش�كيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء العمليات املسلحة . 
ولكن ما تأكد أن اإليهام بقرب التوصل إىل اتفاق لم يجد له 
أي صدى عى األرض س�وى استمرار القتال بني الطرفني 
الظاهرين عى س�طح األزمة، أي حكومة طربق وسلطة 
"فج�ر ليبيا"، بينم�ا يف العمق بدأت الجماعات املتش�ددة 
وخاص�ة ما يس�مى ب "داع�ش" تتمدد بص�ورة خطرة 
وتحت�ل مزي�داً من املناطق يف وس�ط البالد، وعى س�احل 

املتوس�ط، بشهادة مس�ؤولني أمريكيني أكدوا أن التنظيم 
اإلرهابي يتضخم بقوة ويكس�ب نف�وذاً متعاظماً، ولكن 
املواق�ف األمريكية والغربي�ة عموما لم تتحدث عن تحرك 
عاج�ل ملواجهة ه�ذا الخطر، وحني نفذت ق�وات الجيش 
الليبي بعض الرضبات أغلبها اس�تهدف مواقع للدواعش 
وحلفائهم استش�اطت عواص�م الغرب وه�ددت بفرض 

عقوبات عى من وصفتهم بأنهم "يعرقلون التسوية" .
برناردين�و ليون أع�رب عن أمله يف أن تنج�ح املفاوضات 
ويتح�د بعدها الطرفان ملواجهة اإلرهاب، وما دام تحقيق 
ه�ذه النتيج�ة املفرضة م�ازال بعيداً ويقاس باألش�هر 
وربما بالس�نوات، فآنذاك س�تكون داعش "إمرباطورية" 

مرامية األطراف، وآنذاك أيضا ربما يفكر الغرب يف إنشاء 
تحال�ف يتحكم من خالله باملعركة وال يس�مح لبني البلد 
واإلقلي�م بحري�ة التحرك للدف�اع عن مصره�م، وفق ما 

تنص عليه الرشائع واملعاهدات .
الغ�رب ورغم ترصيحاته الحماس�ية عن رضورة التحرك 
باتجاه ليبيا وتشكيل قوات للتدخل، مثلما أعلنت إيطاليا 
يف أكث�ر من مناس�بة، ال تب�دو عليه الجدي�ة لفعل يشء، 
وبمعن�ى أوض�ح، هذا الغ�رب ال يري�د أن يصحح خطأه 
ح�ني تخ�ى ع�ن ليبيا بع�د إطاحة نظ�ام الراح�ل معمر 
الق�ذايف إثر ثورة س�تظل مش�بوهة حتى يثب�ت العكس . 
ومن أولها كانت العواق�ب واضحة، فتلك الثورة لم تجلب 
للشعب الليبي غر اإلرهاب والجريمة والترشد واألمراض 
واملجاعة . وكلما طال عم�ر األزمة كلما تعددت الظواهر 
املدم�رة للمجتمع، وس�وف يظل العام�ل اإلرهابي فاعالً 
وكبراً، ولن يتم إنهاؤه عرب مفاوضات، حتى وإن نجحت 
يف تحقيق أهدافه�ا بالصيغة التي يفرضها الغرب واألمم 

املتحدة. 

يبدو ان املنظمات الدولية الحقوقية وهي تصدر تقاريرها تنظر 
اىل األمور م�ن زوايا خاصة بها وفق رؤية سياس�ية لألحداث 
عى حس�اب معاير حقوق اإلنس�ان الحقيقية وعى حساب 
حياة األبرياء، فالتقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" والذي قامت من خالله بالتهجم عى الحش�د الشعبي 
ال يس�تند اىل اية معاير مهنية وأس�س واضحة تدعم ما جاء 
فيه من اتهامات، فهذه املنظمة لطاملا استقت معلوماتها من 
جهات غر محايدة ان لم نقل بأنها معادية للعملية السياسية 
العراقي�ة. ويعتقد الكثرون بأن ه�ذا التقرير ال يتجاوز كونه 
محاول�ة فاش�لة لالنتق�اص م�ن االنتص�ارات العظيمة التي 
سطرها أبناء الحشد الشعبي الذين عكسوا للعالم أروع صور 
التضحية واإليث�ار عندما قرروا التط�وع والرحيل من مدنهم 
يف الجن�وب صوب املناط�ق الغربية لتحري�ر األرايض العراقية 
م�ن دنس "داعش"، فضال عن التزامهم باملفاهيم اإلنس�انية 

الت�ي أكدت عليه�ا املرجعية الدينية كما أك�دت عليها القيادة 
العامة للقوات املس�لحة. وبالرغم مما قدمه الحش�د الشعبي 
من تضحي�ات غالية، وبالرغم من االنتص�ارات التي تحققت 
ض�د "داع�ش"، وبالرغم من الص�ور الفيديوي�ة التي تعكس 
صور التالحم بني أبناء الحشد الشعبي وأبناء املناطق املحررة 
إال ان منظم�ة "هيومن رايتس ووت�ش" قد حذت حذو بعض 
املؤسس�ات والدول التي ن�ددت بالبط�والت والتضحيات التي 
يقدمه�ا العراقيون واتهمتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنس�انية 
متناس�ية او متغافل�ة عن تل�ك الجرائم الت�ي ارتكبها تنظيم 

"داعش" ال س�يما قتله ألكثر من 1700 شاب اعزل يف جريمة 
س�بايكر وقتل أكثر من 400 من الس�جناء يف س�جن بادوش 
وإح�راق الناس إحي�اء وجرائم كثرة ال يمك�ن حرصها كان 

آخرها تدمر اآلثار واغتيال التاريخ والثقافة.
 إن إط�الق هذا التقري�ر يف هذا التوقيت بال�ذات الذي تخوض 
فيه القوات العراقية وأبناء الحش�د الش�عبي معركة حاسمة 
ض�د اإلرهاب ل�ه دالالت كث�رة أهمها ان هن�اك مقاصد غر 
بريئة تق�ف وراء هذه االدعاءات خاصة اذا ما عرفنا بأن هذا 
التقري�ر لم يكن األول الذي يصدر من هذه املنظمة التي تتخذ 

من نيويورك مقرا لها وتتهم فيه الحكومة العراقية بتجاوزات 
لحقوق اإلنس�ان، حي�ث كانت لها تقارير س�ابقة بخصوص 
الس�جون العراقي�ة وأحكام اإلع�دام بحق املدان�ني باإلرهاب 
واعتمادها ملعلوم�ات غر دقيقة من مصادر معادية للتجربة 
العراقي�ة دون ان تتأك�د م�ن تل�ك املعلوم�ات ع�رب الزيارات 
امليدانية. إن تكرار مثل هذه التقارير من هذه املنظمة يشكك 
باس�تقاللية عمل ه�ذه املنظمة وحياديتها ويث�ر القلق من 
املنهجية غر املهنية التي تتبعها ال سيما وهي تتجاهل ابشع 
الجرائ�م التي ارتكبت بحق العراقي�ني منذ العام 2003 وحتى 
اآلن. مانري�د ان نقول�ه هنا هو أن املنظم�ات الدولية لحقوق 
اإلنسان واملؤسس�ات الدولية البد ان يكون لها دور ايجابي يف 
الحف�اظ عى معاير الحيادية والنزاه�ة يف الدفاع عن حقوق 
اإلنس�ان بعيدا عن التس�ييس وتغليب الرؤية السياس�ية عى 

الرؤية الحقوقية واإلنسانية.

مفتاح �شعيب

ازدواج غريب يف ليبيا

 علي ها�شم علو�ن

تقارير دولية ظاملة

ل�م تعد الرقابة عى اإلنرنت رسية أو خجولة. وال تش�عر 
الحكومات بالحرج حني تش�هر إج�راءات ضبط وتعقب 
جديدة ملس�تخدمي املواقع اإللكروني�ة. نعم، انتهى زمن 
الش�عور بالردد أو االرتباك لدى إعالن أي س�لطة خطط 
رقابي�ة عى اإلنرنت وعى وس�ائل التواص�ل االجتماعي. 
م�ن يمكن�ه أن يج�ادل حكوم�ة حني تق�ول إنه�ا تفعل 
ذل�ك يف س�ياق إجراءات قم�ع اإلرهاب والعن�ف. بل كيف 
تق�اوم ه�ذا املنطق حني نجد فعال كيف يجري اس�تخدام 
اإلنرن�ت ومواق�ع التواصل للتخطيط والتجنيد وتنس�يق 
هجم�ات والدعاية.»الرقابة عى مواقع اإلنرنت موجودة 
ومستمرة وهي جزء من اسراتيجيات العمل الحكومي«. 
قالها رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد بعد الهجوم 
الدم�وي عى متحف ب�اردو. وهذا الهجوم ه�و االمتحان 
األقىس لهذا البلد الذي يحمل س�مات شبه النجاح الوحيد 
يف بالد الربيع العربي. فقب�ل هذا الهجوم كنا نكيل املديح 
للنج�اح التون�ي يف اجراح ديمقراطية م�ا عكس الدول 

التي انقلب ربيعها إىل مقتلة وفوىض، لكن الهجوم األخر 
ش�كل صفعة قاس�ية لكل من كان يتمس�ك بأمل اس�مه 
التجرب�ة التونس�ية.كيف س�تكون آلي�ات ال�رد التوني 
تج�اه هذه الرضبة!هذا الرد س�يحدد ما إذا كانت تونس 
س�تقع يف نفس الفخ الذي وقعت فيه ليبيا ومرص واليمن 
ودول أخ�رى غرق�ت يف الف�وىض يف س�ياق معركتها مع 
العنف.نع�م، هجوم متحف باردو خط�ر ويهدد التجربة 
التونس�ية الهش�ة والتهديد لي�س أمنيا فق�ط، إنه أيضا 
س�يايس واجتماعي وديمقراطي. فإذا كانت االنتفاضات 
العربي�ة ق�د أطلق�ت ذاك املخ�زون العنف�ي الكام�ن يف 
املجتمع�ات العربي�ة، فه�ذا ال يعني أن اإلره�اب أتى من 

خارج رحم اس�تبداد األنظمة، بل ه�و االبن الرشعي لها. 
وه�ا نحن نراقب بقلق السياس�ات الحالية يف دول الربيع 
التي تس�تعيد ممارسات قمع الحريات والزج يف السجون 
وتضييق هامش التعبر.. الزمن يعيد نفسه.س�ابقا كان 
ش�عار »ال صوت يعلو فوق صوت املعركة« سببا يف رضب 
املعارضات وسجنها وقمع الحريات السياسية والفكرية، 
وكل ذلك تحت شعار التصدي لالستعمار والصهيونية. ها 
هي عجلة الزمن تعود حيث يجري قمع منظم تحت شعار 
مواجهة اإلرهاب، وكل من يجهر بنقد فهو خائن وعميل.. 
ألي�س هذا ما يجري حاليا؟اإلس�الم العنف�ي الذي نعاني 
منه نش�أ يف ظل تواط�ؤ بني بعض األنظمة واملؤسس�ات 

الدينية، ومواجهة هذا الخطر بالقمع والعنف املضاد ليس 
وس�يلة ناجعة للقضاء عليه. فمواجه�ة التطرف معركة 
يتوازى فيها خطا األمن والحريات، فبقدر ما تحمل آليات 
االحتواء بعدا عس�كريا وأمنيا فهي تحت�اج أيضا إىل فكر 

وفن وثقافة وحق مكرس يف التعبر.
ل�ن ينقذ تونس تكرار التجارب الفاش�لة، فهذه التجارب 
ال ه�ي قمعت إرهابا وال هي نمت حرية ومجتمعات، وها 
نحن نرى كيف يجري حبس ناش�طني وتخويف مثقفني 
وترهيب القضاء باس�م األمن والوطنية، وفوق كل ذلك لم 
يتحق�ق ال األمن وال االس�تقرار.املرحلة القادمة مفصلية 
بالنس�بة إىل تونس، والتكنولوجي�ا الحديثة كرست الكثر 
من القيود. نعم هناك حاجة السراتيجيات رقابة وضبط 
لنش�اطات املتطرف�ني وأي مخل�ني، وه�م يس�تخدمون 
التقنيات الحديثة، لكن هل سيحدث ذلك مع ترشيع مطلق 
لعمليات القمع وضبط الرأي الناقد كما يجري يف أكثر من 

بلد.. فأي طريق ستختار تونس يف مواجهة محنتها؟

 ديانا مقلد

تونس وامتحان األمن واحلرية

علين�ا ان نع�رف أوال ان املس�تقبل هو اآلخر 
بناء يحتاج اىل تصورات مسبقة بل اىل خطط 
ته�دف اىل تمثيل وتجس�يد ه�ذه التصورات، 
فه�و ال يحدث صدف�ة وال فج�أة، وهو ليس 
هب�ة ننتظره�ا من اح�د او تحصي�ل حاصل 
كما يق�ال، بل هو مرتبط بن�وع الحياة التي 
نتوخاه�ا ألجيالنا وبنوع الجه�د الذي نبذله 
نحن من اج�ل ذلك، كما يجب ان نعرف ايضا 
ظرفي�ة العوائ�ق التي تعيقن�ا اآلن، فالبعض 
مث�ال يحت�ج بأن اضط�رارات الراه�ن ال تدع 
مجاال للتفكر بأحالم مستقبلية او تصورات 
نه�در ألجلها الوقت واملال بل علينا وفق هذه 

النظ�رة ان ننفع�ل بالراه�ن تمام�ا دون ان 
نس�ترشف ما ينبغي ان نكون، ه�ذه الرؤية 
االتكالي�ة ته�در اهمية مفه�وم التنمية بكل 
اش�كالها، ولعل اهمها تنمية االنسان نفسه 
او ما نطلق عليه�ا ب�)التنمية البرشية( التي 

هي اساس الدراسات املستقبلية.
 يف الع�راق تتعق�د اللحظ�ة فع�ال وتتش�ابك 
االضط�رارات، لكنن�ا يف كل االحوال ينبغي ان 
ال نغم�ض عين�ا ع�ن حاجة املس�تقبل ايضا 
اىل برام�ج عاب�رة لالزمة، واىل خط�ط تنمية 
تض�ع اآلت�ي نص�ب اعينه�ا وال ته�دره. ال 
اري�د لهذا ال�كالم ان يظل عائما ب�ل علينا ان 

نالم�س التفاصي�ل الرئيس�ة له�ذا املوضوع 
وأولها التعليم باعتبار ان التعليم الناجح هو 
مقدمة لصناعة االنس�ان كم�ا انه الحاضنة 
التي تبنى فيها الكوادر العلمية واالقتصادية. 
التعلي�م ه�و ورش�ة التأهي�ل االوىل، وخ�ط 
ال�رشوع الذي تنطلق منه البل�دان. وال ننىس 
تمثيالت الثقافة باعتبارها الرأسمال الرمزي 
للجماعة، والتي تس�هم حتما يف تحسني اداء 

ومزاج االم�ة، ولهذا نجد أن كث�را من الدول 
املتقدمة تنفق مزيدا م�ن املال لدعم رمزيات 
الثقافة وفعالياتها، واالمر ينبغي ان يتخطى 
املقاص�د االعالمية اىل ما هو ابعد، ألن االعالم 
مرتبط بالراهن بينم�ا الثقافة بمجملها آلية 
من آليات صناعة املس�تقبل االفضل. الثقافة 
ينبغي ان تحم�ل يف جوهرها حلم االمة يف ان 

تكون وتتقدم.

 هن�اك عى صعيد التنمي�ة ايضا يشء يرتبط 
بالتأهيل او التدريب سواء كان محليا او ابعد 
م�ن خالل ابتع�اث الكفاءات لكس�ب املهارة 
والخ�ربة. كل هذا ال يح�دث صدفة بل يحتاج 
اىل خط�ط وبرام�ج مدروس�ة ي�رشف عليها 
اه�ل االختصاص، وهنا تظه�ر اهمية مراكز 
البحوث والدراس�ات التي نري�د لها ان تكون 
فاعل�ة حق�ا وان تبتع�د ع�ن االداء النمطي 

الرتيب والخايل من روح املبادرة واالبتكار. 
باختصار نقول: ان بناء املس�تقبل يحتاج اىل 
روح املب�ادرة واىل ش�جاعة االبتكار، وينبغي 
ان ترافق�ه مراجع�ات ع�ى صعي�د الفك�ر 

والثقاف�ة، وخطط رش�يدة، وتهيئة مهارات، 
وإرصار وع�زم ع�ى اهمية ان نك�ون افضل 
الراه�ن قاس�ية  مهم�ا كان�ت اضط�رارات 
ومؤملة، هذه املفردات التي البد منها تدخل يف 
صميم صناعة االمل ألن املس�تقبل كله يدخل 
يف خانة هذا االمل. وهناك يشء يجب ان نؤمن 
ب�ه جميعا يمكن ان نس�ميه )روح االمة( او 
الش�عب، هذه الروح هي املقصودة باالدامة 
والتنمية. املس�تقبل حلم جمعي كبر ينبغي 
ان نعطي�ه حق�ه م�ن العناية والتأم�ل ال ان 
ننش�غل عنه مهما كانت املشاغل ألن القادم 

قادم ال محالة.

 جمال جا�شم �أمني
التنمية وبناء املستقبل

فوؤ�د ح�شون



كي�د  عان�س، أرمل�ة، 
 . . . ء لنس�ا ا

مفردات 
تخّيم 
على 

المشهد الدرامي الس�وري في 2015، مختزلًة 
الم�رأة إلى جمل�ة م�ن الكليش�يهات والصور 
النمطية السطحية التي تعّزز كل الظلم الالحق 

أصالً بها
تستيقظ ورد )سالفة معمار( في مسلسل 
»قل�م حم�رة« )2014( لي�م مش�هدي 
وحات�م عل�ي وه�ي تغ�رق بدمائه�ا 
الش�هرية.  ال�دورة  أنه�ا  لتكتش�ف 
تسأل نفسها كيف ستتصرف وهي 
مرمي�ة وحيدة في عتم�ة زنزانة 
المعتق�ل قب�ل أن تواف�ي ذاته�ا 
بس�ؤال آخر. ورغم ما يبدو عليه 
من س�ذاجة، إال أنه يمثل محوراً 
جوهرياً في حياة أي أنثى تقول: 
»إذا م�ا إجتنا م�ا بيعجبن�ا، وإذا 

إجتنا ما بيعجبنا«.
وس�ط هذه المعمع�ة، تعرف كم 
مس�تثمرة  الس�جن،  ف�ي  لبث�ت 
إش�ارتها الفيزيولوجية الوحيدة 
الت�ي مكنتها من معرفة الزمن. 
المش�هد بدا من أكثر مشاهد 
ذكاًء  الس�ورية  الدرام�ا 
لتوغل�ه ف�ي عال�م المرأة 
بطريقة مباش�رة وبجرأة 
موظفة وأس�لوب موفق 
بطل�ة  في�ه  أنص�ف 
كمع�ادل  العم�ل 
موضوعي للمرأة 

الس�ورية. وه�ذا ما ل�م تتوان عن�ه الكثير من 
المسلسالت مثل »أشواك ناعمة« لرانيا البيطار 
ورش�ا ش�ربتجي و»جلس�ات نس�ائية« ألمل 
حن�ا والمثن�ى صبح، و»لي�س س�راباً« لفادي 
قوش�جقي وصبح. لكنها تبقى نسبة ال تقارن 
بحجم اإلساءة التي توجهها بعض المسلسالت 
الس�ورية إلى النس�اء بقص�د أو بدونه. يكفي 
مث�اًل أن نس�تعرض أس�ماء عش�رات األعمال 
الش�امية الت�ي اختص�رت المرأة بكليش�يهات 
وعب�ارات مثل »أمرك ابن عمي« أو »طلعت عن 
ش�ورو«، بمعنى أن المرأة خالفت أوامر الرجل 
أو »م�ا عنا حري�م تطلع صواتها ع الش�ارع«. 
مصطلحات س�ّوقت للس�يدة الدمش�قية على 
أنها مجرد سلعة ال تعرف سوى تنفيذ تعليمات 
الرج�ل، وتس�هر على خدمت�ه وراحت�ه، وكل 
ما فيه�ا عبارة عن عورة يمن�ع ظهورها على 
عكس التاريخ الذي يشهد على تحرر »عاصمة 
األمويي�ن« ومس�اهمة المرأة بق�وة آنذاك في 
الحراك الثقافي والفكري والسياسي. المشكلة 
أن القص�ة ل�م تقتصر عل�ى األعمال الش�امية 
التي ش�ّوهت كل ما يتعلّق بدمشق وليس فقط 
الم�رأة، بل تعدى ذلك إل�ى األعمال االجتماعية 
المعاصرة.أعل�ن بس�ام المالأّن�ه يحضر لعمل 

بعنوان »حارة األرامل«
مث�اًل، س�بق أن ش�اهدنا أج�زاء متالحقة من 
»صبايا« تصّور لنا الم�رأة عبارة عن »موديل« 
تغ�رق ف�ي »البوتوك�س« وعملي�ات التجميل 
وتنكب طيلة وقتها على التسوق دون أن تعنيها 

هذه الحياة س�وى القبض على شريك مناسب 
ينفق عليها. أما في »صرخة روح«، فجس�دت 
لنا المرأة على أنها رمز للخيانة يسكنها هاجس 
الجن�س طوال الوق�ت، وهو ما يع�اد اجتراره 
ف�ي جزء جدي�د نتابعه ف�ي الموس�م المقبل، 
إل�ى جان�ب العديد من المسلس�الت الس�ورية 
التي سنش�اهدها في الموسم الرمضاني، لكّن 
عناوينه�ا تكفي فقط الس�تدالل حجم اإلهانة 
والصور النمطي�ة والتس�طيح والذكورية في 
مقارب�ة الم�رأة وعالمه�ا. هك�ذا، سنش�اهد 
في رمضان 2015 مسلس�ل »ف�ارس وخمس 
عوانس« )تأليف أحمد س�المة، وإخراج فادي 
سليم(. وفق ش�ركة abc المنتجة، فالمسلسل 
»حكاية تس�لط الضوء عل�ى صعوبات يعانيها 
الش�باب ف�ي اختي�ار أزواجه�م، ج�ّراء تدخل 
األه�ل الدائم ف�ي قراراته�م وحياتهم الخاصة 
ضمن إطاٍر كوميدي، يحقق التس�لية والمتعة 
تس�مية  )األخب�ار31/1/2015(.  للمش�اهد« 
تكتن�ف حّط�اً م�ن ق�در الم�رأة ف�ي الثقاف�ة 
الش�عبية، ولو أّن هذه الكلمة تستخدم للرجال 
والنس�اء عل�ى الس�واء، إال أّن المجتم�ع ب�ات 
يلصقها بالم�رأة دون الرجل، مم�رراً فيها كل 
الحموالت الس�لبية تج�اه المرأة. في الس�ياق 
ذاته، لم تكتف شركة »قبنض« بمساهمتها في 
تش�ويه تاريخ دمش�ق من خالل أعمال ال تمت 
للشام بصلة مثل »زمن البرغوث2-1« و»طوق 
البن�ات« الذي سنش�اهد منه ج�زءاً جديداً هذا 
الموس�م وواح�داً ثالثاً ف�ي الموس�م المقبل. 
وس�يضاف إلى »ط�وق البنات2« ال�ذي يصّدر 
المرأة بصورة متخلفة، عنواٌن فرعٌي هو »كيد 
النس�اء« ليرّس�خ الصورة النمطي�ة المتخلفة 
عن المرأة كأن صناع العمل يس�وقون مبررات 
واهية من خالل هذه القصص لشرعنة معاملة 
المرأة بالصورة البشعة التي يعاملها بها الرجل 
في مسلسالت مماثلة. في السياق ذاته، سرّبت 
تصريحات عن »اآلغا« بس�ام المال أتحفنا فيها 
ببش�رى س�ارة عن تحضيره لعم�ل جديد بعد 
انتهائ�ه من االش�راف على الجزء الس�ابع من 
»باب الحارة«. سيحمل المسلسل عنواناً مبدئياً 
أبى أن يكون إال خطوة جديدة في درب اإلساءة 
إلى المرأة من خالل ما قدمه من دراما شامية، 
وهو »ح�ارة األرامل«. كأن الم�رأة التي توفي 
زوجها ص�ارت دون المس�توى حتى تالحقها 
هذه التس�مية ثم يأتي صناع الدراما لتعميمها 
وتكرس�يها. ولعّل الحّظ س�اعدنا كمشاهدين 
في تعرقل مشروع المخرج فيصل بني المرجة 
الذي كان س�يحمل عنوان »مطلق�ات ولكن«! 
ل�و رأى هذا العمل الن�ور، لكانت اكتملت حلقة 
التميي�ز ض�د الم�رأة من خ�الل الدرام�ا. وفي 
المجم�ل، يب�دو أّن المزاج الذكوري اس�تحكم 
بعناوي�ن بع�ض المسلس�الت الس�ورية التي 

سنشاهدها في رمضان.
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انتهت الفنانة ميس حمدان من تصوير برنامجها الكوميدي الساخر “كوميدي” 
الذي من المقرر أن ُيعرض في شهر رمضان القادم، حيث تعتمد فكرة البرنامج 

على السخرية من نجوم ونجمات برامج “التوك شو” سواء البرامج الكوميدية أو 
السياسية أو الترفيهية.

و ستبدأ ميس سخريتها بتغيير أسماء البرامج مثل “صاحبة السجادة” بداًل 
من “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، و”شظايا الخير” بداًل من “صبايا 
الخير” لريهام سعيد، و “مانشفت” بداًل من برنامج “مانشيت” لإلعالمي جابر 
القرموطي، و”العاشرة عشر” بداًل من “العاشرة مساء” لإلعالمي وائل اإلبراشي، 
كذلك تنتقد خالل البرنامج إعالميين وإعالميات مشاهير مثل هالة سرحان و لميس 
الحديدي ومنى عبد الغني وأمينة شلباية، ويشارك في البرنامج الفنانة الكوميدية 

هالة فاخر، واستغرق تصوير كل حلقة فيه 4 أيام .

القاهرة: وافقت الفنانة لقاء الخميسي على الظهور كضيفة 
شرف في حلقات المسلسل التليفزيوني الجديد "بعد البداية" 

الذي ُيعتبر البطولة الدرامية األولى للفنان طارق لطفي. وجاءت 
موافقة "الخميسي" لصداقتها مع "لطفي" منذ سنوات باإلضافة 
لعالقاتها بالشركة المنتجة والمنتج محمد محمود عبد العزيز، 
علمًا بأنها ستصور دورها في هذا المسلسل بعد اإلنتهاء من 

تصوير مسلسلها الجديد "ألوان الطيف" المقرر عرضه في 
نهاية الشهر الجاري.هذا ويشارك في بطولة "بعد البداية" 
دّرة، فاروق الفيشاوي، روجينا وخالد سليم وتنتجه شركة 

"فنون"، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل عمرو سمير 
عاطف ويتولى إخراجه أحمد خالد.

بيروت: إختارت شركة روتانا طريقة تسويق جديدة إلطالق 4 أغاني مميزة للفنان ماجد المهندس 
تم اختيارها لتكون أولى أغاني ألبومه القادم والذي يحتوي على 16 أغنية. حيث سُتطرح أربعة أغاني 
منها تباعًا كل ثالثة شهور، على أن ُتجَمع في نهاية السنة بألبوٍم واحد.وهذه األغنيات هي "محامي" 
كتب كلماتها تركي ولحنها طارق محمد وتعد من األغاني الرومانسية التي اعتادها الجمهور بصوت 
"المهندس". وأغنية "على نيتي" كتب كلماتها صالح الريان ولحنها بدر الذوادي وهي أغنية إيقاعية 
راقصة ذات طابع خليجي جميل. أما أغنية "حرام" التي كتبها أمجد الطائي ولحنها أحمد حسن فهي 

أغنية من اللون العراقي الذي يجيده "المهندس" بشكٍل الفت. إضافًة ألغنية "ياحب ياحب" التي القت 
نجاحًا كبيرًا حين طرحها في فترٍة سابقة كأغنية منفردة من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر. 
هذا ومن المقرر أن يحيي "المهندس" مع  "محامي” الحفل الختامي لـ"مهرجان فبراير الكويت" بتاريخ 
2015/3/27 مع جديده وقديمه من األغنيات ومجموعة مختاره من أرشيفه الفني مع األغنية الجديدة 

التي ُكِتَبت للكويت بعنوان "الكويت الحبيبة" من كلمات فائق حسن وألحان محمد بو دله.

سرية سريين عبد النور يف متناول طالب املدارس 
 

تتمّتع النجمة اللبنانية س�يرين عبد النور بقاعدة جماهيرية ممّيزة وفريدة في صفوف الفئات 
العمرية كافة وهو ما يظهر واضحاً عبر ضفحاتها الرس�مية على شبكات التواصل اإلجتماعي 
واللق�اءات التي تجمعها بهم في إحتفالت إط�الق أفالمها أو المؤتمرات الصحفية التي تعقدها 
قبل كل عمل درامي حيث يحضرون لدعمها في كل خطواتها.وقد لفتتنا في موقع بتجرد خالل 
الس�اعات القليلة الماضية صورة إنتش�رت على اإلنتنرت وتناقلها جمهور س�يرين وعش�اقها 
وهي عبارة عن تصميم لس�يرة عبد النور الذاتية بأنامل فتاة صغيرة وهي ش�قيقة المش�رفة 

على صفحتها الرسمية على فيسبوك سّرونا.

حبر على ورق

يع
سر

ع ال

القاهرة: كش�فت السيناريس�ت هالة الزغندي مؤلفة مسلسل "الكابوس" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق 
ع�ن كواليس اختيار الفنانة المصري�ة للعمل مؤكدة على أنها انتهت من كتابة 13 حلقة كاملة قبل أن يتم التعاقد على 
المسلسل للعرض خالل السباق الرمضاني. وأضافت أنها بدأت كتابة المسلسل ووجدت في "عبد الرازق" الشخصية 
المناسبة للدور مما دفعها لعرض الفكرة على المنتجة مها سليم التي سبق لها وتعاونت مع "عبد الرازق" من قبل 
حيث عرضت عليها المعالجة الدرامية، وتحمست لها. وبعد فترة تلقت اتصاالً منها لتوقيع العقد بعدما حاز العمل 

على إعجاب "عبد الرازق" وبدأ التحضير للتصوير.
وأش�ارت "الزغندي" ألن فريق العمل يضم إلى جانب "عبد ال�رازق" أيتن عامر، كريم محمود عبد العزيز، أحمد 
راتب، أحالم الجريتلي، بدرية طلبة، كريم قاس�م، رحاب الجمل، عمرو عابد، بيومي فؤاد، الطفل س�ولي، منة 

عرفة، ثراء جبيل، محمد شاهين، نافية أن تكون غادة قد طلبت إجراء أي تعديالت على سيناريو المسلسل.
وح�ول ما تردد عن ترش�يح الطفل كريم األبن�ودي بطل فيلم "حالوة روح" واس�تبعاده بعد رفض غادة له، 
أك�دت "الزغن�دي" أن ه�ذا الكالم ليس له أس�اس من الصحة لكون كريم األبنودي لم يرش�ح من األس�اس 
للمسلس�ل الفتة ألن الطفل الذي يش�ارك في العمل هو سولي. كما أوضحت أن الفنان األردني إياد نصار تم 
ترش�يحه للظهور كضيف ش�رف في العمل لكنه اعتذر النش�غاله بمش�اريع فنية أخرى، الفتة ألنه لم يتم 
ترشيح فنان آخر بديالً عنه حتى اآلن. مشيرًة ألن المسلسل قطع شوطاً كبيراً في التصوير، بينما لم يبَق 

على الكتابة سوى االنتهاء من كتابة الحلقات األخيرة.
وحول ما تردد عن تجس�يد "عبد الرازق" لش�خصية "عاملة قمامة"، شرحت الزغندي أن "عبد الرازق" 
تظهر في المسلسل بشخصية سيدة على قدر من الثراء وليست شعبية أو فقيرة كما تردد، حيث تمتلك 
مقلب قمامة ومصنع لتدوير البالس�تيك، ومن خالل حياتها تح�اول اإلرتقاء بحياة أبنائها، من خالل 

اإلعتماد على عملها، ويدور محور المسلسل حول عالقة األم بأبنائها.

ذكورية استفحلت يف الدراما السورية

�

سعدون شفيق سعيد

 بدءا البد من القول ان للفضائيات دورا مهما في 
تعمي�م الثقافة والفنون  ومن خالل دافع وطني 
يبغ�ي التروي�ج  وبايجابية ل�كل الخطوات على 
طرق  المساهمة في بناء الوطن االمثل واالفضل 
.. وخاص�ة في مثل هكذا مرحلة تقتضي تكاتف 

الجميع للبناء وليس للهدم.
وحسنا فعلت تلك الفضائيات التي ساهمت بشكل 

واخر باحتضان )الطيور العائدة العشاشها( الى 
احض�ان الوطن بعد كل تل�ك المعاناة عند دروب 
الغرب�ة والضي�اع وخاص�ة بالنس�بة للفناني�ن 

والمثقفين العائدين ..
وكمثال على ذلك :

حسنا فعلت تلك  الفضائيات   حينما اجرت اكثر 
من لق�اء مع الفنان )فؤاد س�الم( قبل رحيله .. 

س�واء تلك اللق�اءات التي اجرتها ل�ه وهو على 
مشارف البصرة حينما كان في الكويت وهو في 

طريقه لبلده العراق.
وحس�نا فعل�ت الفضائيات االخ�رى وهي تنقل 
لمش�اهديها كل تل�ك الدم�وع ولواع�ج الحنين 
.. وكل ذل�ك الش�وق للفن�ان )كوك�ب حمزة( .. 
وهو يتطل�ع للعودة للعراق يعد س�نوات الغربة 

والمنفى..
وليس هذا فقط .. وانما حس�نا فعلت فضائيات 
عراقية حينما قامت بنقل قصائد الشاعر الكبير 
)مظف�ر الن�واب( وهو ينش�د من البعي�د ابياته 

الشعرية في حب العراق .. واهله في العراق.
نعم.. حس�نا فعلت وتفعل مثل تل�ك الفضائيات 
حينم�ا تك�ون عن�د كل تل�ك االلتصاق ب�كل تلك 

)الطي�ور المهاج�رة( وهي في طري�ق عودتها 
العشاشها.

والحقيقة التي البد ان تقال :
انن�ا بحاجة اكثر لمثل ذل�ك االلتصاق الوطني .. 
وعن�د كل ذلك الحنين والش�وق .. وحتى الدموع 
وم�ا احلى الفرحة حينما تكون معفرة بالدموع 

لوطن اسمه العراق!!.

الفضائيات والطيور املهاجرة   !!

غادة عبد الرازق 
متلك مقلبًا للقاممة يف الكابوس



القاهرة: تسعى كل امرأة في العالم ألن تصبح 
أم�اً وت�رى أطفاله�ا أمامه�ا يكب�رون لحظة 
بلحظ�ة، فه�ل يختل�ف الوض�ع إن كان�ت تلك 
المرأة نجمة س�ينما أو تلفزيون تلتزم بجدول 
أعمال وأولويات ومس�ؤوليات مختلفة عن أي 
ام�رأة عادية ف�وق واجبات األموم�ة؟ الالفت 
هو أن بعض نجمات الوس�ط الفني قد عش�ن 
حياته�ن أمهات عازب�ات، وبعضه�ن تزوجن 
بع�د الحم�ل أو تطلقن بس�بب ع�دم اإلنجاب، 
وتختلف األوضاع من حال�ٍة ألخرى. فيما يلي 
تستعرض "إيالف" أبرز نجمات الدراما التركيا 

وحكايتهن الخاصة مع مشاكل األمومة:
نور فتاح أوغلو

صّرح�ت الممثل�ة التركية "نورفت�اح أوغلو" 
من�ذ عدة أع�وام وحتى آخ�ر لق�اء أجرته أنها 
حلمت دائم�اً بأن تصبح أم�اً تعتني بأطفالها، 
وذلك منذ أن تزوجت ف�ي المرِة األولى. ورغم 
أن زواجه�ا لم ي�دم طويالً وس�رعان ما حدث 
اإلنفص�ال والط�الق، ل�م تكف ع�ن التصريح 

ف�ي لقاءاتها لتؤك�د أنها تحب األطف�ال كثيراً 
وتري�د أن تصبح أم�اً. وربما كان ذلك الس�بب 
ال�ذي دفعها لإلرتب�اط والزواج للم�رِة الثانية 
من رجل األعمال التركي "ليفنت وزير أوغلو" 
بعد فترٍة قليلة من التعارف. وعندما أطلت في 
إحدى اللق�اءات التليفزيونية قالت أنها تتمنى 
أن تصب�ح أماً ف�ي أقرب فرص�ة. لكن زواجها 
األخير القصير األمد ل�م  يثمر طفالً. ثم غادت 
وذك�رت في آخرتصريح له�ا أنها ال تزال تحلم 
باألموم�ة، علم�اً أنه�ا لطالم�ا اعتب�رت أبناء 
اشقائها بمثابة أبنائها وتعيش األمومة معهم، 
كما أنها تنش�ر صوراً تجمعها بأطفال أقاربها 

بشكٍل دائم عبر "إنستغرام".
بلين كاراهان

تزوج�ت الممثل�ة التركي�ة "بلي�ن كاراه�ان" 
مرتين األول من العب كرة تركي لم تزرق منه 
بأطفال، والثاني حدث بعد عالقة حب مع رجل 
األعمال التركي "بدري غونتاي". وقد صّرحت 
أنها منذ الي�وم األول في عالقتهم�ا قالت أنها 

تريد أن تصبح أماً وس�تتزوج م�ن "غونتاي" 
ف�ي أول فرصة، وه�ذا ما ح�دث بالفعل. فقد 
حملت "كاراهان" في فترة عالقتهما العاطفية 
وقاما بالترتيبات الس�تقبال مولودهما، علماً 
أن الزف�اف تم بعد أن بلغت "كاراهان" الش�هر 
الثالث من حملها، وقد استقبل الزوجان ابنهما 

في جو عائلي وأسري.
مريم أوزيرلي

ربما تك�ون حي�اة الممثل�ة التركي�ة "مريم 
أوزيرل�ي" هي األكثر إث�ارًة بين نظيراتها 

م�ن النجم�ات األتراك. حي�ث أنها في 
طرف�ة عين انس�حبت م�ن عملها 

"حري�م  الترك�ي  بالمسلس�ل 
الس�لطان" في موس�مه الثالث 
وقب�ل اإلنته�اء م�ن الموس�م 
بحلق�ات قليل�ة. فتركت فريق 
العم�ل ف�ي موقٍف صع�ب ما 
اضطر المنت�ج الختالق قصة 
درامية تب�رر غيابها في حين 

أن انسحابها من العمل- الذي حققت به نجاحاً 
كبي�راً يفوق العديد من األعم�ال التركية- كان 
بسبب حملها من حبيبها رجل األعمال التركي 
الهارب حالياً "جان أتيش". وذلك ألن "أتيش" 
رفض  وجود طفل بينهما وطلب من "أوزيرلي" 
التخل�ي عن الجنين إال أنها رفضت ذلك وقررت 
أن تحتف�ظ بجنينه�ا وتصب�ح أم�اً. فاتخ�ذت 
قرارها الصعب باإلنسحاب من العيش والعمل 
في تركي�ا وعادت إل�ى عائلتها ف�ي العاصمة 
األلمانية "برلين" ووضعت ابنتها "الرا" هناك 
رغماً عن األب الرافض والذي سرعان ما تخلى 
ع�ن رفض�ه للطفلة بعد ميالده�ا. إال أن عودة 
"أتي�ش" ع�ن ق�راره واهتمام�ه بالطفلة بعد 
والدتها لم يغّير ش�يئاً، ألن "أوزيرلي" تحملت 
مس�ؤولية طفلته�ا كاملة ًحي�ث أعطتها لقب 
عائلته�ا ليصبح إس�م الطفل�ة "الرا أوزيرلي" 

وهي تربيها اآلن بمفردها كأٍم عازبة.
بيرين سات

وس�جلت الممثلة التركية بيرين س�ات سابقة 
بين النجم�ات، حيث أنه بالرغم من عدم مرور 
ع�ام على زواجه�ا م�ن حبيبها مغن�ي البوب 
لعملي�ة  دوغل�و" خضع�ت  "كين�ان  الترك�ي 
"تلقي�ح مجه�ري" ألنها تري�د أن تصب�ح أماً 
أرادا  الثنائ�ي  ألن  أوالً  يع�ود  وذل�ك  س�ريعاً، 
اإلنج�اب بش�دة، وثانياً  بس�بب إلح�اح عائلة 
"دوغلو" على وجود طفل ألبنهم وزوجته في 
القريب العاجل. والجدير بالذكر هو أن "سات" 
قد أجرت تلك العملية منذ أس�بوعين ولكنها لم 
تصّرح ش�يئاً بخصوص هذا األمر، كما أنها لم 
تؤكد أو تنفي نج�اح العملية أو حصولها، ولم 

تعلن أيضاً حملها حتى اآلن.

 

 جينفري لوبيز تنهمر يف البكاء خالل مشاهدهتا فيلم سندريال
 انهمرت المغنية الالتينية جينيفر لوبيز في البكاء، خالل مشاهدتها فيلم "سندريال" في إحدى دور العرض بصحبة ابنتها. 

وأعربت عن ندمها لعدم ذهابها دورات المياه لتنظر إلى المرآة بسبب انهمارها في البكاء. 
وقالت إنها أكثرت من البكاء خالل مشاهدت الفيلم، األمر الذي جعل مظهرها يبدو مذريا عندما خرجت من قاعة السينما لتجد 

"الباباراتزي" -مطاردي المشاهير- في وجهها، وأخذوا في التقات الصور لها. وأضافت أنه من حسن حظها أنها كانت تحمل 
نظارة شمس أخفت جزءا كبيرا من مالمحها ووجهها المحمر وأكدت لوبيز أنها استمتعت جدا بمشاهدة الفيلم مع ابنتها. 

مهرجان آفاق مرسحية 2015
تعق�د إدارة مهرج�ان "آف�اق مس�رحية" مؤتم�را صحفي�ا لعرض 
تفاصيل دورته الثالثة التي تقام يوم الجمعة 27 مارس الجاري على 
مس�رح ميامي بشارع طلعت حرب بوس�ط القاهرة ، تحت شعار" 

تحيا مصر".
وأوضحت سهى سمير المدير الفني لمهرجان "آفاق مسرحية" ، 
أن المؤتمر الصحفي سيحضره النجم محمد صبحي رئيس شرف 
المهرجان والدكتور سيد خطاب رئيس الدورة الثالثة للمهرجان 
والدكت�ور س�يد خاط�ر رئيس قطاع ش�ئون اإلنت�اج الثقافي ، 
ومجموعة من النقاد والمش�اركين في لجان مشاهدة وتحكيم 
المهرجان.وس�يطرح المؤتم�ر آخ�ر التط�ورات والتحديث�ات 
الجدي�دة التي تتضمنها الدورة الثالثة للمهرجان والتي تش�هد 
تقدي�م العروض ف�ي العديد من المحافظ�ات ، باإلضافة لعدد 
المس�ابقات الت�ي وصل�ت إلى 8 مس�ابقات هذا الع�ام، وهى 
مس�رح )الطف�ل ، ومتح�دي اإلعاق�ة والتمثي�ل الصام�ت ، 
والمونودرام�ا والديودراما والكوميدي والعالمي ، باالضافة 
للمسابقة العامة( ، ويتنافس فيها 83 عرضا لفرق مسرحية 

من 17 محافظة.
ويع�د مهرجان "آف�اق مس�رحية" من أضخ�م التظاهرات 
المس�رحية بمصر والش�رق األوس�ط ، حيث يق�دم في كل 
دورة عشرات العروض والحفالت والليالي المسرحية التي 
تستمر على مدار عدة شهور، بدعم ورعاية وزارتي الثقافة 

والش�باب والرياضة ، وقطاع شئون اإلنتاج الثقافي بوزارة الثقافة 
برئاس�ة الدكتور س�يد خاط�ر واإلدارة المركزية للبرام�ج الثقافية 

الش�باب  ب�وزارة  والتطوعي�ة 
والرياضة برئاس�ة الدكتورة أمل 

جمال.
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بيروت: إختارت شركة روتانا طريقة تسويق جديدة إلطالق 4 أغاني مميزة للفنان ماجد المهندس 
تم اختيارها لتكون أولى أغاني ألبومه القادم والذي يحتوي على 16 أغنية. حيث سُتطرح أربعة أغاني 
منها تباعًا كل ثالثة شهور، على أن ُتجَمع في نهاية السنة بألبوٍم واحد.وهذه األغنيات هي "محامي" 
كتب كلماتها تركي ولحنها طارق محمد وتعد من األغاني الرومانسية التي اعتادها الجمهور بصوت 
"المهندس". وأغنية "على نيتي" كتب كلماتها صالح الريان ولحنها بدر الذوادي وهي أغنية إيقاعية 
راقصة ذات طابع خليجي جميل. أما أغنية "حرام" التي كتبها أمجد الطائي ولحنها أحمد حسن فهي 

أغنية من اللون العراقي الذي يجيده "المهندس" بشكٍل الفت. إضافًة ألغنية "ياحب ياحب" التي القت 
نجاحًا كبيرًا حين طرحها في فترٍة سابقة كأغنية منفردة من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر. 
هذا ومن المقرر أن يحيي "المهندس" مع  "محامي” الحفل الختامي لـ"مهرجان فبراير الكويت" بتاريخ 
2015/3/27 مع جديده وقديمه من األغنيات ومجموعة مختاره من أرشيفه الفني مع األغنية الجديدة 

التي ُكِتَبت للكويت بعنوان "الكويت الحبيبة" من كلمات فائق حسن وألحان محمد بو دله.

أكدت الممثلة مادلين طبر انها 
تخاف الشيخوخة، وقالت "كل فترة 
اسمح لتدخل الجراحة، ألن وجهي 

للناس وليس لي، اهتم بكل وسائل 
التجميل في لبنان سواء البوتوكس 

او الفيلر او غيرهما، وكل فترة 
اسأل عن الجديد".وتابعت طبر، 

في مقابلة صحفية ، "ال تستطيعين 
ان تبقي جميلة وانت تكبرين ان 

لم تخضعي الى التجميل وكاذب من 
يقول عكس ذلك".

أطلقت الفنانة ميريام عطا الله فيديو كليب أغنيتها 
الجديدة "شب الشببكلي" وهو من إخراج رندلى قديح 

اليوم وذلك على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، على 
أن يتم عرض الكليب على العديد من الشاشات العربية 

خالل أيام.
يذكر أن التصوير قد تم منذ فترة قصيرة في الجميزة 

ببيروت وظهرت فيه ميريام بلوك مختلف كليًا، والكليب 
يحكي قصة طريفة للصبية الوافدة حديثًا على الحي مع 

شب "الحي الشببكلي".
األغنية من كلمات حسين اسماعيل، ألحان وسام االمير، 

توزيع طوني بوخليل.

مي كساب مطلقة وتبحث عن زوج  
تعي�ش الفنانة مي كس�اب، حالة نش�اط فني، حيث تط�ل على جمهورها في ع�دد من األعمال 
التليفزيونية تنتقل خاللها بين االجتماعي والكوميدي.وتش�ارك الفنانة مي كساب في مسلسل 
"المطلقات" من إخراج محمد الرشيدي ، وتدور أحداثه حول معاناة السيدات المطلقات ونظرة 
المجتمع إليهن والمش�اكل التي يواجهنها في الحياة.ويناقش المسلسل حياة المطلقات في 30 
حلقة ، ومعظم أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية مع مزج بعض من المشاعر، واألحاسيس 
ضمن الس�ياق الدرامي للعمل.ويش�ارك في بطولة المسلس�ل مي س�ليم وعال غان�م وميريهان 

حسين ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد الرشيدى.

بلني كاراهات تزوجت بعد محلها ونور تطلقت

بويس: نور الرشيف بخري 
ويشكر مجهوره

 
القاه�رة: قال�ت الفنانة الكبيرة بوس�ي أن الفنان نور الش�ريف بحالة 
صحي�ة جيدة ويمارس حياته بش�كل طبيعي، مؤكدة على أنه يش�كر 

جمهوره دوماَ لحرصهم على اإلطمئنان على حالته الصحية.
وأضافت بوس�ي ف�ي تصريح صحف�ي أن نور الش�ريف ال يعاني من 
مش�اكل صحية خالل الوقت الحالي، مؤكدة على أنه سيعود للوقوف 

أمام الكاميرا مرة أخرى قريباً.
وعبرت بوس�ي عن س�عادتها بع�ودة مهرجان القاهرة الس�ينمائي 
الدولي لس�ينما األطفال، مؤكدة على أن األطفال هم نواة المستقبل 

ومن ثم يجب أن يتم اإلهتمام بهم وتشجيعهم.

�

 بدءا البد من القول ان للفضائيات دورا مهما في 
تعمي�م الثقافة والفنون  ومن خالل دافع وطني 
يبغ�ي التروي�ج  وبايجابية ل�كل الخطوات على 
طرق  المساهمة في بناء الوطن االمثل واالفضل 
.. وخاص�ة في مثل هكذا مرحلة تقتضي تكاتف 

الجميع للبناء وليس للهدم.
وحسنا فعلت تلك الفضائيات التي ساهمت بشكل 

واخر باحتضان )الطيور العائدة العشاشها( الى 
احض�ان الوطن بعد كل تل�ك المعاناة عند دروب 
الغرب�ة والضي�اع وخاص�ة بالنس�بة للفناني�ن 

والمثقفين العائدين ..
وكمثال على ذلك :

حسنا فعلت تلك  الفضائيات   حينما اجرت اكثر 
من لق�اء مع الفنان )فؤاد س�الم( قبل رحيله .. 

س�واء تلك اللق�اءات التي اجرتها ل�ه وهو على 
مشارف البصرة حينما كان في الكويت وهو في 

طريقه لبلده العراق.
وحس�نا فعل�ت الفضائيات االخ�رى وهي تنقل 
لمش�اهديها كل تل�ك الدم�وع ولواع�ج الحنين 
.. وكل ذل�ك الش�وق للفن�ان )كوك�ب حمزة( .. 
وهو يتطل�ع للعودة للعراق يعد س�نوات الغربة 

والمنفى..
وليس هذا فقط .. وانما حس�نا فعلت فضائيات 
عراقية حينما قامت بنقل قصائد الشاعر الكبير 
)مظف�ر الن�واب( وهو ينش�د من البعي�د ابياته 

الشعرية في حب العراق .. واهله في العراق.
نعم.. حس�نا فعلت وتفعل مثل تل�ك الفضائيات 
حينم�ا تك�ون عن�د كل تل�ك االلتصاق ب�كل تلك 

)الطي�ور المهاج�رة( وهي في طري�ق عودتها 
العشاشها.

والحقيقة التي البد ان تقال :
انن�ا بحاجة اكثر لمثل ذل�ك االلتصاق الوطني .. 
وعن�د كل ذلك الحنين والش�وق .. وحتى الدموع 
وم�ا احلى الفرحة حينما تكون معفرة بالدموع 

لوطن اسمه العراق!!.

الفضائيات والطيور املهاجرة   !!



ثقافية10
www.almustakbalpaper.net

   العدد )932(  الثالثاء  24 آذار  2015

هابيل الذات وقابيلها
خريي من�صور

ال يناف�س مصطل�ح ال�ذات ف�ي ثقافتن�ا ف�ي 
االلتب�اس غي�ر مصطل�ح اآلخر، وه�و بمثابة 
توأم�ه الل�دود، وكأن ج�ذر المفهومي�ن مع�ا 
تاريخيا وميثولوجيا هو ثنائية هابيل وقابيل، 
وكال المصطلحي�ن بحاج�ة إل�ى مراجع�ة قد 
يترتب عليها إعادة النظر في معظم الس�ياقات 
�اللة الملتبس�ة من  الت�ي ت�رد فيه�ا ه�ذه السُّ
المصطلح�ات، فم�ن ه�و اآلخ�ر أوال؟ وه�ل 
هناك حدود إقليمية للذات يمكن رس�مها بقلم 
رص�اص أو بأخ�دود، لكي ال نبق�ى في نطاق 

التجريد فإن هناك ثالثة مستويات لآلخر:
مس�توى وجودي عّب�ر عنه س�ارتر من خالل 
مس�رحية »جلس�ة س�رية«، التي أصبح فيها 
اآلخ�ر جحيم�ا ال يطاق. ومس�توى سياس�ي 
يض�ع اآلخ�ر في موق�ع من تضاريس تش�مل 
الجغرافيا والتاريخ مع�ا، بحيث يكون الحليف 
خط ط�ول والع�دو خط ع�رض. والمس�توى 
الثالث سايكولوجي بامتياز، وأكثر ما يوضحه 
ذلك المث�ال المتك�رر عن المرضى النفس�يين 
الذين يتخيلون آخري�ن مجهولين يالحقونهم، 
وهو ما يسميه بعض الباحثين في علم النفس 
ضمير الغائب، الذي ال يش�ير إلى شخص معّين 
أو جماع�ة مح�ددة، بل لكل ما ه�و خارج عن 
م�دار الذات وال حاجة بنا إلى إضافة مس�توى 
رابع وهو آيديولوج�ي، ألن الفاصل بين الذات 
واآلخر في هذا السياق ال يخضع ألي منطق أو 
معيار، وفيه يتحالف العقل مع العاطفة بحيث 

يتعّذر فك االشتباك بينهما.
واآلخ�رون درج�ات وه�م قابل�ون للمفاضلة 
بينهم على طريقة األخ واب�ن العم، تبعا للمثل 

القائل أنا وأخي ض�د ابن عمي وأنا وابن عمي 
ضد الغريب. فمن هو هذا الغريب؟ هل هو من 
ال تش�مله صل�ة ال�دم أم آص�رة االيديولوجيا، 
أو لمجرد أن�ه ُمثير للريبة والش�ك في نواياه، 
إل�ى أن يثبت عكس ذلك؟ م�ا من إجابة ممكنة 
عن هذه االس�ئلة بش�كل نظري مجرد، إذ ال بد 
من نصوص تحمله�ا أو توحي بها على األقل، 
وليكن مدخلن�ا ما كتبه ت�ودوروف في كتابه 
»نح�ن واآلخ�رون«، وكان مثاله ال�ذي انطلق 
منه ه�و ما قاله انط�ون ارتو ف�ي رحلته إلى 
المكس�يك، فقد ق�ام برحلته بحث�ا عن اآلخر، 
المض�اد للثقاف�ة األوروبية م�ن كل النواحي، 
له�ذا بحث في المكس�يك عما تبق�ى منها وما 
ه�و غير ملوث أو مش�وب بالثقافة األوروبية 

المعاصرة .
أما دليل ارتو إلى رسم حدود فاصلة بين الذات 
واآلخر، فهو مأخوذ من نّص بوذي وّجهه بوذا 

إلى اتباعه في لحظات االحتضار وهو:
»كونوا في المس�تقبل أنوار انفسكم ومالذها 
وال تبحثوا عن مالذ آخر، ال تش�غلوا أنفس�كم 
بما يفكر به اآلخرون«. هذه العّينة النموذجية 
م�ن تعاليم تضع اآلخر على الش�اطئ المقابل 
م�ن الذات، وتجع�ل منه ع�دوا محتمال ينبغي 
التحذي�ر منه، لها تجلي�ات عديدة في كثير من 
النصوص التي تس�تبدل المنطق واالس�تنتاج 
باإللهام وبالتالي تتحصن بقداسة ومعصومية 
تجعله�ا وصايا واجبة التنفيذ. واآلخر حس�ب 
المث�ال الب�وذي هو البش�رية كلها م�ا لم تكن 

مشمولة بالوالء لهذا االعتقاد
 * * *

ل�و اخترنا بيت�ا واحدا من ش�عر المتنبي حول 
مفهوم اآلخ�ر لوجدنا أنه الع�دو الذي يفرض 

علينا نك�د الدني�ا أن نصادقه، فالمس�افة بين 
الذات واآلخر تبعا لهذا التصور تكون مطاطية 
وبالغة المرونة، تنحس�ر وتتسع تبعا لحاجتنا 
ومدى ضرورة هذا اآلخر بالنسبة إلينا، من هنا 

كان للش�اعر نمطان من صورة اآلخر، الجدير 
بالمديح ومن يستحق الهجاء، سواء من خالل 
عالقة المتنبي بسيف الدولة أو كافور، وأحيانا 
يكون ف�رد واحد صالحا للم�دح والهجاء معا، 

كم�ا هو الح�ال مع كاف�ور الذي رآه الش�اعر 
ِمْس�كا حي�ن أراد ثم عاد ورآه عبدا ال يش�ترى 
إال والعص�ا معه ألنه منك�ود وَنِجس! هنا تتم 
صياغ�ة اآلخ�ر أو نحت�ه بش�كل رغائبي، فهو 
ليس موجودا كحقيقة فيزيائية ومعنوية بحد 

ذاته، بل تعيد الذات إنتاجه كما تشاء .
 * * *

هناك مثاالن يستحقان التأمل في صورة اآلخر، 
أحدهما من مسرحية بيكيت »بانتظار غودو«. 
والثاني من ديوان شعر لجيرالدي في مسرحية 
بيكيت، حيث ال يظهر على خشبة المسرح غير 
شجرة أو شبه شجرة.. ويضطر الشخص الذي 
يخذله غودو الذي ال يأتي، إلى قبول اآلخر الذي 
يش�اركه االنتظ�ار، رغم ما يرش�ح من قدميه 
من رائح�ة كريه�ة، فاآلخر تبعا له�ذه الرؤية 
ض�رورة أن لم نجدها نبح�ث عنها أو نتخيلها، 
وهذا ما يضطر الذات إلى معانقة اآلخر شريك 
الغربة والمصير والوحشة، حتى لو كان كريه 
الرائحة، وهي رؤية معاكس�ة لما قاله سارتر 
في مس�رحية »جلسة س�رية«، حيث كان على 
األش�خاص المحاصري�ن ف�ي غرف�ة موصدة 
األبواب أن يتحملوا كل ما يصدر عنهم، حتى لو 
كان وظائ�ف عضوية، لهذا تحولوا إلى جحيم. 
واآلخر كضرورة عالجه مسرحي إسباني حين 
ق�ال بأنه م�ا أن يق�رأ فكرة أو يش�اهد منظرا 
يصيبه بالقشعريرة حتى يود لو أنه اثنان، ألن 
ال�ذات بمفردها ال تق�وى على االحتم�ال، أما 
جيرالدي فقد قال يوما إنه كتب ديوانا ش�عريا 
بعن�وان »أنا وأنت« من أج�ل حذف حرف الواو 
بين الذات واآلخر، أي بين العاشق والمعشوق، 
وقد يوحي هذا بتجليات صوفية وحلولية، لكن 
ما يهمنا في هذا السياق هو محو المسافة بين 

ال�ذات واآلخر، وإن كنا ال ن�دري أيهما ذاب في 
اآلخر وتالشى فيه.

إن مفهوم اآلخر قدر تعلقه بأشعار الحب يثير 
تأمالت ال آخر لها، وثمة حاالت تتجاوز التباين 
إلى التض�اد، منها مثال أن ش�عر الحب العربي 
كم�ا تجلى لدى العذريين هو على النقيض مما 
قال�ه جيرالدي، فالش�اعر الع�ذري كان يفتعل 
العقب�ات التي تح�ول دون وصال�ه بمن يحب 
وه�ذا ما اعترف به صراح�ة جميل بثينة حين 

قال:
يم�وت الهوى من�ي إذا ما لقيته�ا… ويحيا إذا 

فارقتها فيعود 
فهو يح�ّول الحرمان إلى مطلب ويس�عى إليه 
به�دف إدام�ة التوت�ر، كأن�ه ي�درك أن الرغبة 
تم�وت لحظ�ة إش�باعها. وما يقاب�ل العقبات 
التي اصطنعها الع�ذري للحيلولة دون الوصال 
ومنها الغزل العلني بالحبيبة، وهو سبب كاف 
لحرمانه منها، حسب تقاليد القبيلة هو الّسيف 
الممدد بين تريس�تان وايزولدة في األسطورة 
الت�ي تحمل اس�ميهما، أو ه�ذا عل�ى األقل ما 
يقول�ه دينيس دو رجمون صاحب كتاب الحب 

والغرب.
 * * *

إن مصطل�ح اآلخ�ر ه�و األكث�ر غموض�ا بين 
ساللة المصطلحات تحولت إلى كمائن وأفخاخ 
ف�ي ثقافات لم تتحرر بع�د من تعاليم اإلقصاء 
المتب�ادل ف�ي الش�رق والغ�رب على الّس�واء، 
أما أقصى م�ا تبلغه ثنائية ال�ذات واآلخر فهو 
في حال�ة اإلصابة بالش�يزوفرينيا أو انفصام 
الش�خصية، بحيث يستوطن االثنان معا جسدا 
واح�دا، س�واء كان االثن�ان هابي�ل وقابيل أو 

جيكل وهايد.

تعدين إذن بقرة
 

ص�در حديًث�ا عن الهيئ�ة العامة لقص�ور الثقافة، برئاس�ة 
الكاتب المسرحى محمد عبدالحافظ ناصف، ضمن سلسلة 
آف�اق عربي�ة، دي�وان ش�عر بعن�وان "تعدي�ن أذن بقرة"، 

للشاعر هانى جازم الصلوى.
ويتضم�ن الدي�وان عدة قصائ�د منها تس�ويف أو الحرب 
س�اعة الصف�ر، رصاص�ة الرحم�ة، س�يرة ج�دى "من 
القي�ر إل�ى حضنها"، وج�ه ثان، مقطع م�ن ندم جدى، 
النس�يم، ورد غالب، س�لَّم، لولم تخط�ط إلنجاب طفلة 
مصابة بالس�كر، تعدين أذن بقرة، لكى يهدأ األرنب في 
الحقيقي�ة، المتلقى، ش�جرة ال أعرف، لليل�ة بعيدة أو 
حبة ذرة، القراصنة في كتاب النحو، كش�ف حس�اب، 

مؤرخ، أعصابى، مساء الخير نفسها، فالش باك.

قصائد املرأة حاملة الستارة
 

عن دار »مخطوطات« في الهاي، صدر حديثاً، مجموعة ش�عرية جديدة 
للش�اعر ش�اكر لعيبي بعنوان »قصائد المرأة حاملة الستارة«، في )64 
صفح�ة بقياس 15 – 21س�م(. وبغالف من تصميم الش�اعر والفّنان 
ناصر مؤنس. وض�م الكتاب الجديد مجموعة م�ن قصائد لعيبي التي 

كتبها في السنوات األخيرة.
وش�اكر لعيبي، ، له العدي�د من اإلصدارات الش�عرية، منها: »أصابع 
الحجر« بغ�داد 1976، » نص النصوص الثالثة«، بيروت- دار العودة 
1982، و«اس�تغاثات« دمش�ق 1984، و« بالغ�ة: ن�ص وعش�رون 

تخطيطاً« دار الفارزة، جنيف 1988.

ال�صيء �صوى املطر
جواد ال�صالل 

كانت قطرات المطر تنقر زجاج الحافلة بإيقاعات ماجنة
ثمة شباك مفتوح على وهن ..

تسربت القطرات على جيدها ...
ربما حبات لؤلؤ على مرمر طازج

كنت ال اعلم ذلك ..
توهمت أنها محض دموع .....
... في بلد يقدس ماء العينين..

امتطيت الحزن فجأة .....
.... اعتكفت في محراب الهموم المكشوف

وبمرح حزين ... 
أطفال األسئلة تتقافز في مروج الوهم 

أيتها...
الباسقة .....

... الشهية ....
..... النقية .....

... العذبة ..
كيف يتساقط الدمع على جيدك ..

.. وجنتيك انصع من ماء دجلة في الصباح 
.. أو ندى وردة بيضاء أيقظها الفجر 

.. صباح الوطن .. يستقبله الجمال بالدموع 
.. ..

العيون ... على حين غرة .....
.... التصقت بالعيون ..

..... هناك شبح ابتسامة ..
أوقفت كل الظنون ..

.. المطر المجنون ... بات أوتار موسيقى 
....................

نحن المحشورون هناك في أقصى الحافلة ..
على ’’ألدكك األسفنجية ’’

بدأنا لغة العيون تحت صوت المطر ..وعزف الرياح المثير..
.. جيدها يبحث عن األمان ....

..... حين صار عواء الريح قاسيا ..
حينها أعلنت رسميا .. بصوت مبحوح ... نعم ...

..... لكنه صوت فقط .
....

عشقي للمطر .... سأفتح نافذتي ... وأحدق به دون انقطاع 
يثيرني بلهفة عتيقة

لعلنا ننتظر زرع جديد
أو نزرع ذنوب جديدة بعدما كنسنا ذنوبنا المعتقة 
بعض الذنوب جميلة جدا ... ال يغسلها إال المطر 

.. فتحت نافذتي .... 
بضع قطرات من مطر ابيض ...

رسمت قلبا كالوشاح على إطراف ثوبي
تهجت حروفها ... 

وغاصت بوهج الحرية المنتظر ..
.

با�صل العودات

إطاللة مشرقية خاصة، هادئ ومتواضع إلى 
حد الخجل، صاحب إحساس عميق كمحيط، 
س�ومري ُمعّتق، نق�رات أصابع�ه أقوى من 
س�نابك الخيول ف�ي المعارك، ُيمس�ك العود 

فيتحول إلى صياد أسود آشوري.
ينس�اب النغم من بين يديه كانس�ياب المياه 
في حدائق بابل المعلّقة، عزف فحكى قصصا 
طويلة عن آالم الش�عوب الت�ي أحبها وعاش 
معها، راق�ب الحروب وصانعيها، ش�اهدها 
تح�رق الجميع وحين تض�ع أوزارها ال يأتي 

عصفور السالم.

للمنطق�ة،  االس�تثنائي  الموس�يقي  الث�راء 
كان م�ادة بحث�ه وعالمه الواس�ع، فأعجبته 
موس�يقى األرم�ن برجولته�ا وعنفوانه�ا، 
وفرادة الموس�يقى الكردية بوجعها وحبها 
العراقي�ة  بالمقام�ات  وتبّح�ر  وغربته�ا، 
الريفي�ة  والموش�حات  الحلبي�ة  والق�دود 
لموس�يقى  وُط�ِرب  البدوي�ة،  والمواوي�ل 
الش�ركس والشيش�ان، حمله�ا كله�ا مع�ه 
وتجاوز الثقافات واألماكن، وأخلص للتنوع 
اللوني والعرقي الجميل الموجود في مناخه 
وبيئت�ه، الموس�يقار وعازف العود األش�هر 
عربي�ا وعالمي�ا، الس�فير فوق الع�ادة لدول 
غربية ومنظمات دولية العراقي نصير ش�مة 
الذي يعّد واحدا من أهم الموس�يقيين العرب 
الذي�ن ب�رزوا ف�ي نهاية الق�رن العش�رين، 
اس�تطاع دخول الق�رن الحادي والعش�رين 
بخطوات راس�خة تس�تند إلى منجز تراكمي 

ونوعي من التأليف الموسيقي المنفرد.

أفراح العصافير
ُول�د نصي�ر ش�مة ف�ي الك�وت في الع�راق، 
ودرس ف�ي معه�د الدراس�ات النغمي�ة لمدة 
المنه�اج بس�نتين،  س�ت س�نوات، فأنه�ى 
وأمض�ى بقي�ة الس�نوات األربع ُي�دّرس في 
نفس المعهد، وإخالصه لمعهده لم يمنعه من 
انتقاد الدراسة النظرية الطويلة التي لم تكن 
تناسب تطلعاته، وسارع لوضع منهاج لمدة 
س�نتين وبدأ تطبيق�ه في الع�راق، ثم انطلق 
لتونس وأنش�أ ركن مدرسة العود المعاصر، 
ثم افتتح “بيت العود” في مصر، وتلته فروع 
في الفاطمية واإلسكندرية ثم في قسنطينة 
بالجزائ�ر وف�ي أبوظب�ي والخرط�وم، وفي 
بغ�داد والبص�رة وأربي�ل والك�وت مس�قط 
ال�رأس، ويش�رف بنفس�ه على بي�وت العود 

كلها متنقال من بلد إلى بلد دون كلل.
ألفه�ا حمل�ت عن�وان “أف�راح  أول قطع�ة 
العصافير”، وهي سيناريو حب ومشاعر بين 
عصفوري�ن في حديقة المعه�د حيث درس، 
التق�ط اللغ�ة والمش�اعر الرقيق�ة بينهم�ا، 
الحري�ة التي نفتقده�ا، الفرح ال�ذي ُحرمنا 
منه، فكتب أفكارا حّولها لمقطوعة وصفية 

تجّسدت كموسيقى على عوده.
ق�دم نصير ش�مة أولى حفالته الموس�يقية 

المنف�ردة ف�ي الع�راق باك�را، وأق�ام حفله 
الموس�يقي األول بباريس عندم�ا كان طالبا 
في المعهد، وكرت السّبحة في مختلف أنحاء 
العالم، وأس�س فرقته الموس�يقية “البيارق 
العربية” في بغداد وأعاد ترتيبها في القاهرة، 
كم�ا أس�س العدي�د من الف�رق الموس�يقية 
كفرق�ة “سداس�ي األنامل الذهبي�ة” وفرقة 
“البي�ارق” و”مجموع�ة عي�ون لموس�يقى 
الحج�رة العربية”، و”أوركس�ترا الش�رق”، 

و”بيت العود” وغيرها.
أحب الرجل الكثير من المدن، بغداد ودمش�ق 
وبي�روت والقاه�رة وأبوظب�ي، كله�ا كانت 
مدنا اس�تثنائية بالنسبة إليه، وأصبح خليطا 
منها، وف�ي كل عاصم�ة له عن�وان وتاريخ 
وأصح�اب، وكلها حصلت عل�ى نصيبها من 
ألحان�ه من واقعه�ا االجتماعي والسياس�ي 

وعالقته بها.

الفن كفلسفة
كانت األنش�ودة الدينية دافعا قويا له ليطرق 
ب�اب العش�ق اإلله�ي ال�ذي أصب�ح منطلقه 
ف�ي العمل الفني ال�ذي اتخذه طريق�ا للتعّبد 
والتقرب إلى الله، أُغرم بالصوفية وتعمق في 
قراءة الطرق الصوفية العشر وما اشتق منها 
فيما بعد وسيرة الصوفيين الكبار فأغرق في 
قراءة ابن عربي وابن الفارض والسهروردي 
ورابعة العدوية وأغ�رم بالحالج، وفي نفس 
الوق�ت رف�ض أن يحتكر اإلس�الم الصوفّية 
ألنه رأى أنها مس�ألة وجدانية بين اإلنس�ان 

وخالقه، نظام للخالص من الدنيويات، وهو 
ما يتوافر في كل الديانات.

ح�ددت أح�الم اليقظ�ة ف�ي طفول�ة نصير 
ش�مة رؤيته للعال�م ومس�اره، وكلما راوده 
حل�م س�عى لتجس�يده واقع�ا بغ�ض النظر 
عما يحمله من فانتازيا ومس�تحيل، األحالم 
والق�راءات  ال�دؤوب  والعم�ل  المتالحق�ة 
والتماري�ن واالط�الع بش�غف عل�ى عل�وم 
الموسيقى المختلفة س�اهمت في أن يرسم 

خّطه الموسيقي المميز.
ب�دأ باك�را في تكوي�ن عالقة تح�اور ما بين 
الش�عر والموس�يقى، وله قراءات موسيقية 
ألش�عار بدر شاكر السياب ومحمود درويش 
والجواه�ري ومظفر النواب وفدوى طوقان 
وأم�ل دنقل وبش�ارة الخ�وري وطالل حيدر 

وغيرهم الكثير.

تجارب سريالية
عمل شّمة في تدريباته الشخصية ومع ُصّناع 
اآللة ليصل إلى صوت عود تتساوى أذن العالم 
في س�ماعه، فيتأثر به الياباني كما المصري 
واإليطال�ي، وكان الطالعه على الموس�يقى 
الغربية ودراس�ته لعلومها وتمسكه بأصالة 
الش�رق دور كبي�ر ف�ي تس�هيل وصوله إلى 
مسامع الجمهور الغربي واآلسيوي، وابتكر 

ما رآه ضروريا وكسر كثيرا من الثوابت.
متأث�را باآلش�وريين الذين لم يعرفوا ريش�ة 
الع�ود، ع�زف ش�مة عل�ى ع�وده غي�ر مّرة 
وق�ّدم  ريش�ة،  دون  الخمس�ة  بأصابع�ه 

مقطوعات موسيقية آشورية شاهدها على 
ألواح آش�ورية كانت محفوظ�ة في المتحف 
العراق�ي قبل تدمي�ره باالجتي�اح األميركي، 

وحّول األوتار لنظام هارموني متكامل.
س�حر الع�ود يدفع نصير ش�مة إلى الش�غل 
مع صناع اآللة البتداع صوت عود تتس�اوى 
أذن العال�م في س�ماعه، فيتأثر ب�ه الياباني 
كما المصري واإليطال�ي، وقد كان الطالعه 
على الموس�يقى الغربية ودراس�ته لعلومها 
دور كبي�ر في وصوله إل�ى الجمهور الغربي 

واآلسيوي
ابت�دع طريقة العزف على الع�ود بيد واحدة، 
فألف “قصة حب شرقية” لُِتعزف بيد واحدة، 
دافع�ه قص�ة مرتبط�ة بصديق له فق�د يده، 
واح�د من ضحايا الح�رب العراقية اإليرانية، 

أراد أن يعطيه بعض األمل، 
ع�زف على ع�ود ذي ثماني�ة أوت�ار تحقيقا 
واقعي�ا لنت�اج كان ف�ي مخط�وط للفارابي 
عمره ألف ع�ام، فكان كمن يعزف على ثالثة 
أعواد في عود واحد يس�تطيع تش�خيص كل 
األنغام، وب�ات هدفا لزي�ارات كثيفة لطالب 
موس�يقى من الغرب والش�رق ليدرسوا هذا 

العود المثّمن.
لم يّدع نصير ش�مة يوما بأنه سياس�ي، ولم 
يدخل أحزابا سياسية، لكّنه قرر منذ البدايات 
االنحياز لإلنس�ان وقضاي�اه، فالمس الجرح 
أكثر من كثير من السياس�يين، ووقف بوجه 
الطاغية، كل طاغي�ة وكل دكتاتور، آمن بأن 
الش�عب هو الكل، وهو الوحيد صاحب الحق 
بتحديد حاضره ومس�تقبله ومصيره، وعلى 
الرغ�م من جنوحه الكامل للس�لم إال أنه كان 
كالس�يف ف�ي وج�ه كل م�ن آذى الش�عوب 
العربية بغ�ض النظر عن توّجهه السياس�ي 

وانتمائه اإلثني والطائفي.
أمسك ريش�ته ليضرب بها على عوده أوجاع 
الشعوب، وفي قلب الوجع سار عكس التيار 
وفعل دائم�ا ما يقتنع ب�ه دون خوف، وكما 
قام مش�روعه الموس�يقي على ثورة العقل، 
ق�ام مش�روعه اإلنس�اني عل�ى البح�ث عن 

صفاء الروح.
زمن حكم صدام حس�ين حين آثرت الغالبية 
الصم�ت خوفا من نظ�ام أمن�ي قمعي، قرر 
شتم رأس النظام وفعل، فُحكم عليه باإلعدام 
نتيج�ة وش�اية، لك�ّن معرف�ة لجن�ة الحكم 
بش�خصيته كعلم من أعالم العراق وتعاطف 
البع�ض مع�ه أنق�ذه م�ن اإلع�دام، فاكتفى 
الس�ّجان باحتجازه لنحو نصف عام، وُقتلت 
ش�قيقته نض�ال وه�ي حام�ل في ش�هرها 
التاس�ع بحادث س�ير ُمدبر في نف�س اليوم 

الذي خرج فيه من السجن.
يق�ول إن أعمال�ه ل�م تك�ن أب�دا سياس�ية، 
حت�ى تل�ك المعزوف�ات الت�ي نال�ت س�معة 
“العامرية”  بالسياسة، كمعزوفتي  االرتباط 
و”هيروش�يما” ع�ن كارث�ة البلدي�ن، فه�و 
ُيفّض�ل أن ُيقّدم فنا خاليا م�ن اإليديولوجيا، 

فنا يحكي للناس وعن الناس فقط.
غّن�ى وعزف كثي�را عن العراق الذي يعش�ق، 

الع�راق  ف�ي  األميركي�ة  الس�فيرة  وأبك�ى 
حي�ن ع�زف مقطوع�ة ألفه�ا ع�ن مج�زرة 
قصف مدرس�ة لألطفال ارتكبته�ا الطائرات 
األميركي�ة بالعراق، فكان س�الحه أقوى من 
س�الح السياسيين، وفي ملجأً العامرية الذي 
قت�ل الطيران األميركي داخل�ه أكثر من 800 
مدني عراقي قضى سبعة أيام كاملة يستذكر 
الحدث ليكتب في النهاية معزوفة “حدث في 
العامرية” التي تحولت إلى أعمال مس�رحية 
وبالي�ه وأف�الم وثائقي�ة وروائي�ة ولوحات 

تشكيلية.
ف�ي بدايات�ه يلتح�ق نصي�ر ش�مة بمعه�د 
الدراس�ات النغمي�ة الذي تدوم الدراس�ة فيه 
س�ت س�نوات، لينهي المنهاج خالل س�نتين 
فقط، ويمضي بقية الس�نوات األربع يدرس 
في نفس المعه�د، منتقدا الدراس�ة النظرية 

الطويلة التي لم تكن تناسب تطلعاته
لكّن حدود العراق لم تكن قط حدوده، تجاوز 
الوط�ن العرب�ي ليؤم�ن بالكون واإلنس�ان، 
وج�ال  المنطق�ة  ش�عوب  معان�اة  وحم�ل 
العال�م، ودع�م صمود الش�عب اللبناني حين 
اجتاحت إس�رائيل أراضيه، وناصر المقاومة 
الفلسطينية، ودعم الشعب العراقي والسوري 
ولبن�ان  لفلس�طين  ض�د جالدي�ه، وع�زف 
والس�ودان، ولثورات مص�ر وتونس واليمن 
وليبيا، وجعل الفن سالحه الفعال في معارك 
الش�عوب ض�د أعدائها، في مواجهة أس�لحة 
اإلبادة التي يستخدمها الحكام والمتعصبون 
ديني�ا وطائفيا، واس�تخدم الف�ن لبث الحب 

والسالم واألمل.
عمل ش�مة مع منظم�ات دولي�ة ومنظمات 
مجتمع مدني إقليمية، واس�تغل كل عالقاته 
الش�خصية ومعارفه الواس�عة بالسياسيين 
ورج�ال األعمال م�ن أقصى الخلي�ج العربي 
إلى أطراف األطلسي ليدعم مشاريع ذات بعد 
إنس�اني وإغاثي وطبي لالجئين الس�وريين 
والعراقيين وغيرهم.حصل قبل أربع سنوات 
عل�ى أرف�ع جائ�زة للس�الم العالم�ي تمنح 
للفناني�ن والعلم�اء والمبدعي�ن الذين عملوا 
على إسعاد اآلخرين ولديهم عمل خيري كبير، 
وبات رئيس�ا للجائزة في الش�رق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا وأوروب�ا لم�دة عامين، و 
أنش�أ جمعية طريق الزهور غير الربحية قبل 
عشر س�نوات لمد العون والمساعدة الطبية 
واإلنس�انية ألطف�ال العراق مم�ن عانوا من 
تش�وهات والدية بس�بب الحروب المتتالية، 
ونج�ح ف�ي مس�اعدة الكثيرين منه�م فغّير 
حياتهم ومنحهم مستقبال أكثر إشراقا، وقام 
بحمالت لش�راء أدوية لألطفال داخل العراق 
من ريع أمس�ياته الموس�يقية بالتعاون مع 

مؤسسة “جسر إلى بغداد” ومقرها روما.
نصي�ر ش�مة ه�و كل ه�ذا الخليط، إنس�ان 
مرهف، موس�يقي رفي�ع، ث�وري ال يهادن، 
أنكي�دو  للت�راث واألصال�ة، حفي�د  عاش�ق 
وش�بعاد، نصير المقهورين، صديق العشاق، 
واأله�م أنه بات بنظر الكثيرين ملك العود بال 

منافس.

نصري شمة .. زرياب العراق وبيت األوتار الثامنية
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من يتحمل اخطاء املوظفني 
وتعاليهم عىل املراجعني ؟

       جبار موسى آل يحيى

ابتل�ى المواط�ن العراق�ي بالكثي�ر من الهموم ومنها ش�ح 
الخدمات وغالء األس�عار حتى باتت بعض همومه مواضيع 
لتندره واس�تهزائه الجل التخفيف من وطئه�ا على كاهله. 
ومث�اال لذلك المراجعات الدورية للدوائ�ر الحكومية لغرض 
اص�دار وتبديل المستمس�كات الضرورية التي يحتاجها في 
حيات�ه اليومي�ة بفضل اإلج�راءات األمني�ة المفروضة من 
الجه�ات المعنية نتيجة االرهاب وضعف االس�تقرار بالبلد. 
وموضوع المستمسكات الثبوتية االربعة صارت من النكات 
السمجة التي ال تروق لمزاج اغلب العراقيين حيث تطلب في 
الحل والترحال وعند مراجعة اية دائرة او حتى التسجيل في 
المدرسة .. الخ، في حين وعد المواطن باختزال تلك الوثائق 
االرب�ع بالبطاق�ة الوطني�ة الموحدة لكل فرد لك�ن الوعود 
تبقى مجرد وعود مس�ؤولين وحبراً على ورق.وقد تحولت 
بعض معام�الت إصدار وتبديل الوثائق الرس�مية الى مورد 
اضافي ويومي للموظفين الفاس�دين بسبب الروتين القاتل 
فضال عن األخطاء اإلمالئية التي يقع فيها الموظف المعني 
ويتحملها المواطن البس�يط حين يضط�ر لمراجعة الدائرة 
المختصة والكثر من مرة من اجل تصحيح تلك األخطاء غير 
المقص�ودة »ربما » لعدم تمكن بع�ض الموظفين من اللغة 
والكتاب�ة، نتيجة س�وء اختيارهم في أماكنه�م  الوظيفية، 
وم�ن يدف�ع ثمن ذلك، المراج�ع الذي ال ذنب ل�ه في اخطاء 
الموظف  وال اخطاء من اختاروه في هذا المكان الحساس، 
فيلجأ المراجع المسكين الى دفع االكرامية لغرض التخلص 
م�ن السلس�لة الملتوي�ة من اإلج�راءات والمراجع�ات التي 
أخذت تتلون وتتلوى حس�ب الموظف ون�وع المعاملة.هذا 
م�ا نجده في بع�ض الدوائر الخدمية بس�بب ضعف الرقابة 
والمتابعة وهشاش�ة القوانين الرادع�ة، واحيانا عند غياب 
الواع�ز االنس�اني والضمي�ر الوظيف�ي لبع�ض الموظفين 
ممن ال يراعى مش�اعر المراجعين ومعاناته�م اليومية فال 
يهت�م ان كان الرجل كبي�را او مريضا او معاق�ا وال بالمرأة 
المسنة، فبعضهم يتعامل بتعال معهم ويزمجر صارخا البد 
م�ن تناول االفطار وش�رب الش�اي واالجابة عل�ى الهاتف، 
والمراجعون المساكين ينتظرون وقوفا، اما بعض صناديق 
الش�كاوى الموجودة في الدوائر فه�ي كالمقبرة توأد فيها 
ش�كاوى المواطنين.عل�ى الجهات المختصة اح�داث ثورة 
لتصحي�ح المس�ار الخاط�ئ عب�ر معاقب�ة الموظفين غير 
النزيهي�ن ممن يعيقون معامالت الناس، وادخال اخرين في 
دورات تأهي�ل الحترام اآلخرين والتعام�ل معهم بكل لياقة 
واحترام وتقدير وتسهيل انجاز المعامالت بدل تعقيدها من 
خالل ازالة بعض الحلقات الروتينية التي ال تقدم وال تؤخر، 
وكل ذل�ك الج�ل راحة المواطن التعب�ان وخصوصاً في هذا 

الظرف الصعب الذي تمر به البالد والشعب.
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املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 
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مر�شى الهموم 

املرشح تطفو عىل النفط وتعاين اإلمهال والعطش

 نتيجة لضعف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني 
والنبات�ي  وبخاص�ة رفع الدعم ع�ن المنتج المحل�ي من خالل 
اغراق الس�وق المحلية بالمستورد من المنتج الزراعي، الفواكه 
والخضر للدول المجاورة ، يرافقها عدد من االسباب ومنها شح 
مياه الس�قي وارتفاع اس�عار المبيدات والبذور وغيرها،  وكلها 
مجتمع�ة ادت بالنتيج�ة الى ع�زوف الكثير من ابن�اء الفالحين 
والمزارعي�ن عن احت�راف المهنة الزارعة والبح�ث عن مصادر 

رزق اخرى في سلك الشرطة والدفاع .
والج�ل ذل�ك اقترح اصدار تش�ريع يمن�ح الفالح الح�ق بملكية 
االرض المزروع�ة ش�ريطة ان يتعه�د باس�تثمارها وزراعته�ا 
بالشكل الصحيح، مع توفير كافة المستلزمات الزراعية والمادية 
والفني�ة، لنكون بذلك اس�همنا ف�ي امتصاص اع�داد كبيرة من 
العاطلي�ن عن العمل، وفي الوقت نفس�ه حولنا أراضينا الجدباء 
ال�ى واحة خض�راء، وادعم مقترحي ه�ذا بالنظر ال�ى الثروات 
البدني�ة التي يزخر بها بلدنا وبكاف�ة الطاقات والقدرات العلمية 
في ه�ذا المجال، والدليل عل�ى ذلك االعداد الهائل�ة من خريجي 
المعاه�د وكلي�ات الزراعة ممن يعانون مرارة البطالة وش�ظف 
العيش في حين نح�ن بأمس الحاجة لخبراتهم وامكانياتهم من 
اج�ل النهوض بالقط�اع الزراعي، كذلك الجل تجفيف قس�م من 

منابع االرهاب.
فليس من المعقول او المقبول ان  تستوعب الدوائر والمؤسسات 
الحكومي�ة االعداد المرعبة م�ن العاطلين والخريجين الجدد في 
الوق�ت ان بلدن�ا يمتلك من االراضي الخصبة الواس�عة وبحاجة 

الى أيد لتعمرها زراعيا .
يحدون�ا االم�ل الكبير ب�كل المخلصي�ن ان يتم التوج�ه وبروح 
المس�ؤولية التامة وبجدية وهمة الى اع�ادة الحياة الى القطاع 
الزراعي والصناعي معا وبخاصة الصناعة الزراعية، إذ ال يمكن 

ان تكون زراعة بدون صناعة.
 كاظم بدن

لنعمل عىل زراعة أراضينا اخلصبة

المستقبل العراقي/متابعة
 يش�كو لفيف م�ن العم�ال الذين يعمل�ون باجر يوم�ي وعلى 
م�الك محافظة الديوانية من قرار مجل�س المحافظة القاضي 
بتقلي�ص أجوره�م اليومي�ة الضئيل�ة، ويطالبون بتحس�ينها  
حيث كانت س�ابقا تصرف بمعدل ثالثمائة الف دينار ش�هريا، 
في الوقت الذي هذه المبالغ ال تس�د اال االحتياجات االساس�ية 
لعوائلهم في ظل ارتفاع االس�عار وااللتزامات المالية الشهرية 
بذمتهم كإيجارات السكن واجور الكهرباء من المولدة االهلية 
.. فكي�ف الحال مع ق�رار مجلس المحافظ�ة األخير بتخفيض 
اجوره�م الى مائة واربعين الف دينار فقط ش�هريا ، وهنا من 
الطبيعي ان األمر س�يكون اكثر تعقيدا وصعوبة والسيما انهم 
مكلفون باعالة عوائل كبي�رة وهم بحاجة الى رعاية وتطبيب 
واحتياج�ات غذائي�ة ومعيش�ية يومية،  لذا يناش�دون مجلس 
المحافظة إعادة النظر بقرارهم السابق والدفع باتجاه تحسين 
رواتبه�م بما يتناس�ب مع متطلبات الحي�اة اليومية ال قضمها 

لحد النصف وجعل الحيرة تنتاب عوائلهم. 
عادل الزيادي

العامل األجراء يف الديوانيةوقرار 
قضم أجورهم

ماهر حميد
 

تواج�ه الفالح�ون جمل�ة من المش�كالت 
والمعوقات من اجل تطور القطاع الزراعي 
ف�ي البلد، بدءا من الموس�م الزراعي وليس 
انتهاء بحصاد المنتج. وبعض تلك المعوقات 
تتعلق بالجه�ات الداعمة للقط�اع الزراعي 
كضع�ف الدعم المادي والمعنوي  واالخرى 
تتعلق بالفالح وطرق زراعت�ه البدائية غير 
العلمي�ة. اذ يعتق�د البعض منه�م بان الري 
المتزاي�د يحق�ق وف�رة انت�اج المحص�ول 
في حين انه قد يس�بب تلف�اً للتربة وزيادة 

ملوحتها فضال عن تدني المنتج الزراعي.
ل�ذا يتطلب م�ن الجه�ات الزراعي�ة تفعيل 
دور االرش�اد الزراعي لغرض توعية الفالح 
بالطرق الحديثة المس�تخدمة  في الزراعة، 
ودعم عمل الجمعيات والتعاونيات الزراعية 
وتجهيزها بعناصر االنتاج،  فضال عن انشاء 
منظومة متكاملة من ش�بكات الري والبزل 

والصرف وغيرها من الخدمات االخرى.
حيث  اك�د المرش�د الزراعي )أمج�د علي( 
ان اس�تخدام الط�رق الحديثة ف�ي الزراعة 
سوف يحقق اعلى منتج زراعي من االرض 
واالنتاجي�ة مرتبط�ة طردي�ا  المزروع�ة، 

بدخل االس�رة ف�ي الريف، وعندم�ا يحقق 
الف�الح وفرة ف�ي االنتاج والدخل  س�يتاح 
له ابتي�اع المكننة الزراعي�ة الحديثة وهذه 
هي احدى وس�ائل االنتاج لغرض النهوض 
به�ذه القطاع المهم، باالضاف�ة الى الطرق 
الزراعي�ة الحديث�ة، بي�د ان األمي�ة ال تزال 
منتش�رة في الريف العراقي ودور االرش�اد 
الزراع�ي مح�دود ج�دا، ع�الوة عل�ى قل�ة 
أستخدام البذور المحس�نة وعدم أستخدام 

ط�رق الري الحديثة ف�ي االرواء ما أدى الى 
تلف التربة وقلة االنتاج.

فيم�ا ق�ال الفالح ج�واد مزهر م�ن ناحية 
م�ن  واس�ط:  محافظ�ة  ف�ي  الش�حيمية 
الضروري دعم وسائل االنتاج وليس االنتاج، 
حيث يعاني الفالحون عدم وصول مياه الري 
الى اراضيهم التي تقع في نهاية مش�روع ) 
البزايز(، وتس�تغل اغلب الحصة المائية من 
قبل الفالحين الذين تقع أراضيهم في  صدر 

المش�روع، وذل�ك لعدم معرفتهم بوس�ائل 
االرواء الحديث�ة، الن هك�ذا س�قي مف�رط 
س�وف يزي�د نس�بة الملوحة ف�ي االراضي 
الزراعي�ة كما ي�ؤدي الى حرم�ان االخرين 
من س�قي مزروعاتهم، واضاف مزهر: هنا 
يتوج�ب على الجه�ات المعني�ة العمل على 
تفعيل دور االرش�اد الزراعي، وتفعيل عمل 
التعاوني�ات الزراعية، باالضافة الى انش�اء 
ش�بكات ري وبزل وص�رف حديثة، والعمل 
على مسح التربة وادخال الفالح في دورات 

توعية لطرق الزراعة الحديثة.
ويرى الف�الح عبد الكاظم محمد من بابل - 
ناحية جبل�ة ان المبادرة الزراعية اقتصرت 
على االهتمام ببس�اتين النخي�ل فقط دون 
س�واها م�ن المنتجات االخ�رى، اذ تصرف 
مليارات الدنانير في غير محلها، من خاللها 
يت�م ش�راء التم�ور باس�عار مدعوم�ة من 
الدول�ة تت�راوح بي�ن 450 - 350 ألف دينار 
للطن الواحد، ثم يتم بيعها بس�عر 100 ألف 
دينار الى مربي الث�روة الحيوانية، وهؤالء 
يقوم�ون ببيعه�ا ال�ى التج�ار كم�ا يب�اع 
الفائض لدى الدولة الى التجار ايضا بس�عر 
أدن�ى يت�راوح بي�ن 150 - 200 أل�ف دينار 
للطن الواحد من خالل المزايدة العلنية التي 

تجريه�ا وزارة الزراعة، وفي الخالصة تجد 
ان المستفيد من كل عمليات الشراء والبيع 

هو التاجر.
 ويتابع محمد  حديثه: حبذا لو بادرت  وزارة 
الزراع�ة  الى دعم وس�ائل أالنت�اج وتوفير 
المكائ�ن الحديث�ة للنخيل ألج�راء عمليات 
والتلقيح،لغ�رض  والتكري�س  التكري�ب 
تحس�ين نوعيات التمور المنتج�ة، وأيجاد 
منافذ اخرى لتصدير الفائض من المحصول. 
كما تفضل زراعة المس�احات الواسعة بين 
بس�اتين النخي�ل بمحاصيل محلي�ة لتقليل 

هدر مياه السقي لهذه البساتين.
اما علي سعيد من ديالى، فيقول: أن إنتاجية 
أألراض�ي الزراعي�ة ف�ي بلدن�ا منخفض�ة 
أذا م�ا قورن�ت بأنتاجي�ة أألرض  للغاي�ة، 
الخصب�ة ف�ي الكثي�ر م�ن ال�دول االخرى، 
ويس�تدرك سعيد قائال: يقدر بعض  الخبراء 
أن أنتاجي�ة األرض ق�د ترتف�ع الى عش�رة 
أمث�ال إنتاجيته�ا الحالية، فيما ل�و أدخلت 
بع�ض التحس�ينات عل�ى أس�اليب األنتاج 
الزراعي عبر أستخدام التكنولوجية الحديثة 
في الزراع�ة، والتخطيط الس�ليم في أرواء 
االراض�ي الزراعية مثل الري بالرش، والري 

بالتنقيط، والري سيحاً.

وراء انخفا�س اإنتاجية االأر�س

ضعف الدعم وغياب دور اإلرشاد الزراعي

اب�دى عدد م�ن عم�ال التنظيف ف�ي محافظة 
المثنى اس�تياءهم الش�ديد من ق�رار المحافظ 
لتخفي�ض اجوره�م اليومي�ة تحت مب�رر قلة 
التخصيص�ات المالي�ة،  عادي�ن الق�رار قراراً 
الظ�روف  ول�وال  بحقه�م  وقاس�ياً  مجحف�اً 
االقتصادي�ة الصعبة التي يعيش�ونها لما قبلوا 
بهذه االجور الزهيدة والتي ال تتناسب مع غالء 

المعيشة وارتفاع االسعار.
وعلى إثر ق�رار المحافظ أضرب عمال النظافة 
ع�ن العمل لم�دة ثالثة أي�ام، وقد ترت�ب جراء 
ذلك اإلض�راب انتش�ار النفاي�ات والمزابل في 
الش�وارع ما دعا الحكومة ال�ى إتخاذ إجراءات 
الجل إحتواء المش�كلة منها إنهاء خدمات عدد 
م�ن العم�ال، مع رف�ع قلي�ل لألجور.ويتحدث 
بأل�م واض�ح عام�ل النظاف�ة جواد ش�ريف اذ 
يقول: الحكومة ال تق�در إال على الفقير، داعياً 
ال�ى تخفيض رواتب ال�وزراء والنواب ورواتب 
حمايتهم بدل تخفيض أجور العمال من عشرة 
الى خمس�ة آالف يومياً، مضيفا،ه�ذا القرار ال 

يقبل به الله وال اإلنسانية.
المواطن س�عد الزيادي وصف عم�ال النظافة 
بالمس�حوقين وق�ال: العوائ�ل ف�ي المنطق�ة 
تعط�ف عليهم فتقوم بتقدي�م وجبات الفطور 
لهم وبالتناوب،  وهناك من يقدم لهم المالبس 
وآخ�رون يمنحونه�م بع�ض النقود.واض�اف 
ان بع�ض العم�ال الملثمي�ن هم ف�ي الحقيقة 
خريج�ون فش�لوا ف�ي الحصول عل�ى وظيفة 
فلج�أوا للعم�ل كمنظفين واضط�روا إلخفاء 
وجوههم تحت اللثام خجالً من الناس.المواطن 
علي مطلك يقول : ندفع ش�هرياً مبلغ خمس�ة 
آالف دينار للحراس الليليين، عليه إقترح جباية 
مبلغ ألفي دينار من كل عائلة وتقديمه كأجور 
لعمال النظافة للتخفيف من ثقل قرار تخفيض 

أجورهم الى النصف.
عض�و مجل�س المحافظة أحم�د منفي وصف 
القرار بالخطأ الكبير ودعا المحافظ الى النظر 
بعي�ن العط�ف له�ؤالء النهم أصح�اب عوائل.

وأض�اف أن عوائلنا تعيش ف�ي ترف أما هؤالء 

فيعاقب�ون جماعي�اً بقط�ع رواتبه�م، وش�دد 
على أنه يحم�ل المحافظ المس�ؤولية الكاملة 
تجاه العوائ�ل المحرومة في المحافظة بعد ان 

وصلت نسبة الفقر فيها الى 65 بالمئة.

يف الساموة.. استياء عامل النظافة من ختفيض أجورهم

     ميسان – وكاالت

 يعاني مواطنون في ناحية المش�رح التابعة 
ال�ى محافظ�ة ميس�ان الجنوبي�ة الجف�اف 
بس�بب انخفاض مناس�يب المياه في النهر، 
محذري�ن من امكانية تع�رض منطقتهم الى 
كارث�ة إنس�انية بس�بب ذلك،  كما يش�كون 
لمطالبه�م  الحكوم�ي  والتجاه�ل  اإلهم�ال 
والت�ي تتجلى في غياب الخدمات األساس�ية 
لناحية بالرغم من تمتعها بالثروات الطبيعية 
والنفطي�ة الهائلة  والت�ي تؤهلها لتكون من 
أحس�ن المناطق من ناحية الخدمات والبنى 
التحتي�ة والتصميم المعم�اري لتخدم اهالي 
المنطق�ة، ف�ي حي�ن دع�ا مجل�س الناحية 
الحكوم�ة المحلية إلى س�رعة انقاذ األهالي 

من "عواقب  وخيمة"
اب�و عل�ي م�ن س�كنة قري�ة الج�ادل، )25 
كيلومت�راً جن�وب ناحية المش�رح(، قال: إن 
النه�ر الرئي�س الذي يم�ر بالقري�ة جف منذ 
قرابة ش�هرين، من دون أن تب�دي الحكومة 
المحلي�ة أي اهتمام بالموض�وع بالرغم من 
معاناة األهال�ي، محذرا من تعرض المنطقة 
لكارثة انسانية محتملة بعد ان كانت تشتهر 

بالزراعة وتربية المواشي سابقاً.

وأض�اف أب�و عل�ي، أن الجه�ود الت�ي بذلت 
لحف�ر النهر والحصول على الماء، بواس�طة 
آلي�ات تابعة ل�وزارة الموارد المائية فش�لت  
عل�ى الرغم من تحمل األهال�ي أجور الوقود 
وتصلي�ح عطالتها، مش�يراً إل�ى أن أحد تلك 
األعطال كل�ف 250 ألف دينار فضالً عن دفع 
خمسة آالف دينار هدية للعاملين، على الرغم 

من أنهم يعملون في الدولة.
وتس�اءل المواطن، أين الحكومة من معاناة 
األهال�ي وم�ا يتعرضون له م�ن نكبة نتيجة 
جفاف النهر الذي يغذي عدة قرى، مس�تغرباً 
م�ن تجاه�ل المس�ؤولين المحليي�ن وع�دم 
تكلي�ف أنفس�هم بزيارة المنطق�ة ومعالجة 

أوضاعها.

م�ن جانبه�ا قال�ت الحاجة أم حس�ين، )67 
س�نة(، في حدي�ث إل�ى )المدى ب�رس(: إن 
الماء المتوافر بالمنطقة حالياً ال يصلح حتى 
للحيوانات، مس�تدركة لكن ما العمل وس�ط 

غياب الحل للمحنة التي حلت باألهالي.
وأكدت أم حس�ين، أن عدم وجود الماء يعني 
الموت لألهالي والمواشي والزراعة، مطالبة 
الحكومة المحلية بض�رورة التدخل الفوري 

لرفع الحيف عن أهالي المنطقة.
ب�دوره ق�ال المواط�ن حات�م الصك�ري: إن 
مناس�يب نه�ر دجل�ة ال�ذي يم�ر بمحافظة 
ميس�ان مرتفع�ة وجي�دة، ويمك�ن أن تزود 
المنطق�ة، مس�تغرباً م�ن إهم�ال حكوم�ة 
ميس�ان لناحي�ة المش�رح، وغبنه�ا نتيج�ة 
االفتقار ألبسط الخدمات فضالً عن الجفاف، 
على الرغم من أنها تطفو على حقول نفطية، 

وأهمها البزركان والحلفاية والنور والفكة.
عل�ى صعيد متصل قال رئيس لجنة الخدمات 
والطاقة في مجلس ناحية المش�رح، هاشم 
شنيشل، إن ش�ح المياه مشكلة مضى عليها 
أكث�ر م�ن ش�هر م�ن دون حل وس�ط تفرج 
حكومة ميس�ان عل�ى الكارثة، ع�اداً أن ذلك 
ق�د يضط�ر األهال�ي للهج�رة إل�ى المدني�ة 
وت�رك األرض الزراعي�ة ال�ى التصحر.ورأى 

شنيش�ل، أن الموارد الطبيعية والنفطية، في 
الناحية تؤهله�ا ألن تكون أجمل منطقة في 
العراق، لكنها مع ذلك تعاني الفقر والجفاف 
واإلهم�ال، مطالب�اً الحكوم�ة المحلية بحل 
مش�كلة الناحي�ة تجنباً لت�ردي أمورها أكثر 

وحدوث ما ال يحمد عقباها.
وتعان�ي أغلب األقضي�ة والنواح�ي والقرى 
ميس�ان،  لمحافظ�ة  التابع�ة  والقصب�ات 
مركزه�ا مدينة العمارة، ش�ح المياه وغياب 
المعالجات، خصوصا أن فصل الصيف سيحل 
قريب�اً م�ا يزيد من خط�ورة الوض�ع ويهدد 

بتصحر األراضي وهجرها من قبل السكان.
يذك�ر أن مناس�يب نه�ري دجل�ة والف�رات 
انخفضت كثيراً خالل السنوات الماضية )إلى 
النصف بحس�ب ما أكدته وزارة البلديات في 
وقت س�ابق م�ن ع�ام 2012(، ج�راء تقليل 
إي�ران وتركي�ا وس�وريا اإلطالق�ات المائية 
إلى الع�راق، أو قطع الروافد المائية الواصلة 
إلى العراق أو تحويل مس�ارها، ما أثر بشكل 
كبير في واقع االقتصاد العراقي الذي يشكل 
القطاع الزراعي نس�بة كبي�رة منه، كما أدى 
إلى تردي نوعية المياه وزيادة نس�ب التلوث 
والملوح�ة فيها ما أثر أيضاً في البيئة وفاقم 

من األمراض.



       المستقبل العراقي/ قصي هاشم
  

تهتم الس�يدة ريم صالح بزوجها وبأموره الصغيرة والكبيرة 
كلها، ويشعر زوجها في كثير من األحيان أن ما يصدر منها ما 
هو إال حب للتملك أو التحكم، وهذا أمر يضايقه جدا، خصوصا 
أنه من الرج�ال الذين يحبذون التصرف كم�ا يحلو لهم، بعيدا 
ع�ن المش�اركة الزوجي�ة الحقيقية.ويق�ول ال�زوج محم�د 
“زوجت�ي معطاءة، وتهتم بأموري كاف�ة، وال تتأخر عني في 
تلبية أي طلب، لكنها مع األسف ال تساوم في بعض المسائل، 
فمث�ا تري�د مرافقت�ي دائما، وتغت�اظ إذا ما ش�عرت أن أحدا 
من أصدقائي اس�ترق بضع س�اعات من وقتها، فأشعر بأنها 
تتمسك بي كظلي فحبها خانق صراحة، وأخاف أن يسبب ذلك 

يوما ما اشتعال حرب بيننا تنهي حياتنا األسرية”.
ويعان�ي العدي�د من األش�خاص من “ح�ب التمل�ك” من قبل 
المقربين منهم، سواء كان زوجا أو ابنا أو صديقا، وهذا الحب 
يجع�ل الزوج يقدم على أي أمر تجاه زوجته والعكس صحيح، 

ويجعل الصدي�ق يحاصر صديقه ويقيده دائم�ا، فنراه أحيانا 
حبا غريبا، وقد يزعج وينفر الطرف اآلخر.

وتنزع�ج م�روة الش�ريفي )28 عام�ا( من س�لوكيات إحدى 
صديقاتها المقربات الذي تصف�ه ب�)حب التملك(، رغم حبها 
الشديد لها، وتقول “تشعر صديقتي بعدم االرتياح عند ظهور 
فتاة أخرى تحاول االقتراب مني، إلى جانب رغبتها في االنفراد 
والبعد عن محيط الصديق�ات والزميات، وهذا األمر ال يروق 
لي أبدا”.وتضيف “تطاردني صديقتي بالمكالمات والرس�ائل 
النصي�ة عبر الهاتف النقال أغلب األوقات، كما أنها تحاصرني 
باألس�ئلة مع من أتحدث ومع من أضحك وكيف قضيت الوقت 
بعي�دا عنها”.وبعد زواج مروة، نش�بت العديد م�ن الخافات 
والمشاجرات بينها وبين صديقتها، بسبب انشغالها عنها في 
العديد من المس�ؤوليات األسرية الجديدة، موضحة “لم تتقبل 
صديقتي هذه التغيرات، وأصيبت جراءها بحالة نفسية سيئة 

جدا لم تستطع الخروج منها حتى اآلن”.
وتش�كو الطالب�ة الجامعية س�هير ف�اروق من ح�ب والديها 

المف�رط لها، مبينة أنها تقدر حرصهما وخوفهما الش�ديدين 
عليه�ا، لكنها تش�عر دائما أنهما يس�يطران على ش�خصيتها 
بالكام�ل ومنذ الطفولة، حتى انهما يتس�ببان بإحراجها أمام 

صديقاتها والغرباء.
وتق�ول “تح�اورت م�ع والدّي حول ه�ذا األم�ر، وبينت لهما 
أن لكل إنس�ان مس�احة من الحرية والخصوصية، لكن بدون 
فائدة، ال أخفي ش�يئا عنهم�ا، لكن يزعجن�ي إصرارهما على 
معرف�ة كل ش�اردة وواردة عني؛ مع من تحدث�ت، بمن أهتم، 
هوايات�ي، فرحي، حزن�ي، مابس�ي، والعديد م�ن التفاصيل 
الممل�ة، وصراحة أغ�ار من صديقات�ي عندم�ا أرى والديهما 

يتعامان معهما بشكل طبيعي بعيد عن حب التملك هذا”.
وفي هذا الس�ياق، يعلق االختصاصي النفسي د. سعد محمود 
ه�ادي ، قائ�ا “قد يعان�ي الفرد م�ن حبه لتملك كل األش�ياء 
حت�ى لو لم يك�ن في حاجة إليه�ا، ويجد دوما أن االس�تقرار 
والطمأنين�ة اللذي�ن يحوزهم�ا لن يأتي�ا إال بتملك كل ش�يء 
وأي ش�يء”.ويكون هذا الش�خص، كما يقول، يعاني من داء 

نفس�ي يس�مى )حب التملك(، وهو الرغبة ف�ي امتاك اآلخر 
والتحكم في مسار حياته، ألنه من وجهة نظره تابع له وليس 
ش�خصا مس�تقا بذاته.ويضيف “هؤالء األشخاص يتناسون 
أو يتجاهل�ون أن العاقة الزوجية أو بين األصدقاء هي عاقة 
احت�رام وحب متبادل، واالحترام ال يقل أهمية عن الحب، وإذا 
ما أخ�ذ االحترام مكانته الطبيعية ف�ي العاقة، فإن الطرفين 
يتوقف�ان عن تقييم عاقتهما على أس�اس األش�ياء الصغيرة 
مثل غياب الرجل عن البيت لبعض الوقت أو تقصير المرأة في 

هذا الواجب الثانوي أو ذاك”.
وعندما يتجاوز الطرفان تل�ك النظرة الجزئية في الحكم على 
بعضهما بعضا، وفق هادي، يصبح كل منهما قادرا على التأقلم 
مع اآلخر كما هو بس�يئاته وإيجابياته وبوجوده مع أصدقائه 
أو في البيت.واالحترام، في رايه، هو الضمان لتماسك العاقة 
بي�ن الزوجي�ن أو األصدق�اء، ويكب�ر ويترع�رع عندما يكون 
كل واحد من الطرفين مس�تعدا لاعت�راف بخصوصية اآلخر، 

وبحاجته إلى أن يعود إلى ذاته كلما شعر بالتوق إلى ذلك.

وتؤك�د التربوي�ة خول�ه التميم�ي ، أن غري�زة ح�ب التمل�ك 
تتفاوت عند البش�ر، وهذه الغريزة له�ا جانب جيد في كونها 
تدفعنا قدما نحو هدف معين ننش�د من ورائه امتاك شيء ما 
بالطرق الشرعية، إال أن لحب التملك نوعا آخر، وهو حب تملك 

األشخاص ويكون أخطر من تملك األشياء.
وتردف “قد تصل درجة عش�ق الطرف لشريكه حد الرغبة في 
السيطرة عليه، وعلى كل حركاته وسكناته، وذلك من منطلق 
الخوف عليه وخش�ية فقدانه في يوم من األيام، بحيث يتعلق 
في شريكه إلى حب الرغبة في تملكه، وهو يعتبره كذلك ملكا 
ل�ه ويلغي ش�خصيته وال يتحمل أبدا أن يعارض�ه في عمل ما 
وهذه الرغبة في التملك قد يفسرها البعض على أنها حبا، وقد 

يعتبرها البعض اآلخر رغبة في السيطرة على اآلخر.
وتوضح أن هذا يعني أن حب التملك يمتلك جانبا إيجابيا، وهو 
التعبي�ر للط�رف اآلخر عن محبته ل�ه وإعطاؤه م�ا يريد وما 
يحتاج، والجانب الس�لبي من غريزة حب التملك، هو أن يطغى 

حب االمتاك ليصل إلى حدود انتهاك حقوق اآلخرين.
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        المس���تقبل العراقي/متابعة

ب�دأ الحديث في اآلونة األخيرة عن الدور الخطير 
الذي يلعب�ه الكمبيوتر في عزل األفراد اجتماعيا 
وتفكي�ك العاق�ات بين األف�راد ف�ي المجتمع، 
فغالبي�ة األش�خاص يقض�ون وقت�اً طوياً في 
التعام�ل م�ع الكمبيوت�ر واإلنترن�ت، م�ا يؤدي 
إل�ى العزلة عن اآلخرين خال فترة االس�تخدام، 
وه�ذا ب�دوره يفضي إلى إيجاد ن�وع من التفكك 
االجتماع�ي، كم�ا ي�ؤدي انتش�ار اإلنترنت إلى 
نش�ر أنماط جدي�دة من القيم والس�لوكيات في 

المجتمع كله.
انطوائية الكمبيوتر

أصبح اآلن في علم النفس ما يطلق عليه انطوائية 
الكمبيوت�ر، وتوجد ه�ذه الحالة عندما يس�تمر 
الش�خص في الجلوس أمام الكمبيوتر س�اعات 
طويل�ة كل يوم، طبعاً مع اس�تثناء األش�خاص 
الذين يستدعي عملهم ذلك، وقد توجد هذه الحالة 
ل�دى االنعزاليي�ن ذوي الش�خصيات االنطوائية 
أو األش�خاص الذي�ن يرغب�ون في اله�روب من 
ظروفه�م ومش�كاتهم الحياتية فيلج�أون إلى 
الحاس�وب ليفرغ�وا في�ه طاقته�م وهمومهم، 
فض�ًا عن اإلجه�اد والتوتر النفس�ي الذي ينتج 

من استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة.
وظاه�رة غرف الدردش�ة التي صارت منتش�رة 
بش�كل يكاد يكون مرضياً يؤدي إل�ى الخلل في 
العواط�ف وتوجيه المش�اعر في غي�ر وجهتها 
الطبيعي�ة، مما يقود األس�ر إل�ى عاقات أخرى 
منحرف�ة، ولك�ن ذلك ال يعن�ي إدان�ة الكمبيوتر 
بش�كل مطل�ق وإنم�ا ه�ي دع�وة إل�ى ترش�يد 
اس�تعماله وعدم المبالغة في اس�تعماله بشكل 
يمثل خطرا على أمننا وس�امتنا النفس�ية على 

المدى البعيد.
الفراغ العاطفي

إذا كان الكمبيوتر والدخول على شبكة اإلنترنت 
وغ�رف الدردش�ة تعبي�راً ع�ن صيح�ة علمي�ة 
وتكنولوجي�ة باه�رة، فإّنها ف�ي وجهها اآلخر 
تعبير عن فراغ عاطفي ونفس�ي ووجداني لدى 
المجتمعات، وخصوصاً في ه�ذا العصر المادي 
الذي يفتقد إلى الروحانية، وإقبالنا الش�ديد على 
غرف الكمبيوتر والدردش�ة عب�ر اإلنترنت يعبر 
عن غياب الضبط األسري والهروب من العاقات 
االجتماعي�ة المباش�رة والواضح�ة إلى عاقات 
محكومة بالسرية ومحاطة بالكتمان ومأمونة 
العواقب في ظاهرها، إال أّنه قد تقود في النهاية 

إلى مزالق خطيرة وتعصف بحياته ومستقبله.
كارثة اجتماعية

وث�ار الج�دل مؤخرا ع�ن التأثير الس�لبي لغرف 
الدردش�ة عل�ى العاق�ة بي�ن الزوجي�ن داخ�ل 
األسرة، وذلك بس�بب هروب األزواج والزوجات 
وخصوصاً في أثناء حدوث خافات بينهما، إلى 
البح�ث عن ن�وع جديد من العاقات عبر ش�بكة 
اإلنترن�ت، وه�ذه العاقات أش�به بضربة الحظ 
ق�د تخ�رج منها بعاق�ة جدي�دة ومفي�دة على 
المس�توى االجتماعي، أو بخسارة فادحة عندما 
تصطدم بأولئك الذين يبحثون عن العاقات غير 
الش�رعية على ش�بكة اإلنترنت، وبالتالي إمكان 
ح�دوث م�ا ال تحمد عقب�اه، وهذا م�ا دعانا إلى 
محاولة البحث في هذا الش�أن والدخول إلى هذا 
العال�م االفتراضي بهدف الوصول إلى واقع هذه 
القضية الخطيرة وآثارها على األسرة المسلمة.

بين الواقع والخيال
إّن من األم�ور الخاطئة التي يق�ع فيها كثيرون 
خال تعاملهم مع غرف الدردش�ة عبر اإلنترنت، 

هو عدم تمييزهم بين العاقات االجتماعية عبر 
ه�ذه المحادث�ات وبي�ن العالم الواقع�ي، أو بين 
العالم االفتراضي والعالم الحقيقي، فنحن نفعل 
ونقول أش�ياء عبر العالم االفتراض�ي ال نفعلها 

وال نقولها في العالم الواقعي
وعلين�ا أن نفه�م أّن اإلنترن�ت عال�م حقيق�ي 
وتجاهل هذا ي�ؤدي إلى المتاعب؛ فالمس�تخدم 
عندم�ا يقوم بعم�ل محادثة عب�ر اإلنترنت فهو 
يق�وم بها مع أش�خاص حقيقيين لهم مش�اعر 
حقيقي�ة، فمس�تخدم اإلنترنت علي�ه أن يعامل 

الناس باالحترام نفس�ه الذي يعاملهم به وجها 
لوج�ه، أو ف�ي أثن�اء الحدي�ث معهم م�ن خال 

الهاتف
ورغم ذلك هناك بعض االختافات فعندما يحادث 
مستخدم اإلنترنت شخصاً بشكل مباشر ووجها 
لوجه فهو يرى جيِّداً حركات وجهه ولغة جسده 
بما فيها م�ن حركة وصوت، وخصوصاً أن هذه 
اإلش�ارات تش�كل 60 ف�ي المائ�ة م�ن االتصال 
البشري، أما في المحادثة عبر اإلنترنت فهي تتم 
س�را وهذا يعن�ي أن 60 في المائ�ة من االتصال 

مفقود وهو لغة الجس�د، وبالتالي فالمستخدم 
يتخاط�ب بنس�بة 40 في المائة فق�ط، وهذا ما 

يسبب سوء تفاهم على اإلنترنت.
إيجابيات وسلبيات

إّن المحادث�ة عب�ر اإلنترنت )الدردش�ة( تعطي 
الش�خص الفرصة للكام عن أشياء ال يستطيع 
قولها مباش�رة بس�بب الهواي�ات المزيفة التي 

يستعملها مستخدم اإلنترنت
 وبالتالي ال تس�تطيع األط�راف األخرى التعرف 
إل�ى الش�خصية الحقيقية له�م وال يعرفون في 

النهاية سوى االسم المستعار لهم
وبالطب�ع له�ذا الغم�وض وج�ه إيجاب�ي آخ�ر 
س�لبي، ويتمثل الجانب اإليجابي في قيام الناس 
بالحديث عن ش�يء يخجلون منه وجهاً لوجه أو 

حتى عند الحديث في الهاتف
وهو ما جعل عدداً كبيراً من األشخاص المنطوين 
يصبحون شخصيات جريئة على اإلنترنت بعكس 
الواق�ع، ومن هنا أصبح األش�خاص الفاش�لون 
اجتماعي�ا قادرين على إعادة التواصل مع العالم 

الخارجي عن طريق استخدام اإلنترنت
فهن�اك الكثي�ر من األش�خاص الذي�ن يتميزون 
باالنط�واء الذاتي تفتحت مش�اعرهم من خال 
اإلنترنت، وهو ما يظهر ف�ي العزلة االجتماعية 

وعدم االتصال اإليجابي بالعالم الخارجي
وه�ذه النوعية من األش�خاص حصدوا عدداً من 

المنافع من خال شبكة اإلنترنت العالمية
أم�ا الجانب الس�لبي لهذا الغم�وض فيتمثل في 
اس�تغال بعضهم لعدم القدرة على الكش�ف عن 
هواياته�م الحقيقي�ة ليتحدث�وا إل�ى أش�خاص 

يستخدمون ألفاظاً نابية وفظة
 لذلك على مستخدم غرف المحادثة أن يكون حذرا 

في تصديق كل ما يتلقاه عبر هذه المحادثة.

انهيار العاقات االجتماعية
غرف الدردشة با شك تؤثر على العاقات داخل 
األس�رة والمجتمع وبخاصة العاقات الزوجية، 
أن غرف الدردش�ة واإلنترنت بعامة هي المكان 
الذي يستطيع فيه اإلنسان أن يتحدث مع نفسه 
وم�ع غيره بصراحة ليقول ما ال يس�تطيع قوله 
في االتصال المباش�ر، أما خط�ورة ذلك فتتمثل 
في أن العاق�ات الزوجية تواجه فتورا ش�ديداً، 
وذلك بس�بب توجه الزوج نحو غ�رف المحادثة 
وتفضيل المحادثة لها على الجلوس مع زوجته، 
والتح�دث إليه�ا، والغري�ب حق�ا أّن اإلنترن�ت 
وغرف الدردش�ة قد تس�بب في ح�دوث حاالت 
من الط�اق من نوع جديد يعرف باس�م الطاق 
العاطف�ي، وهذا النوع م�ن الطاق يحدث عندما 
يجلس الرجل على شبكة اإلنترنت ليا ويرد على 
الرس�ائل اإللكترونية، ما يؤدي ف�ي النهاية إلى 
حال من اإلدم�ان اإللكتروني وع�دم الرغبة في 
التحدث إلى الزوجة. األمر الذي يؤدي في النهاية 

إلى االنفصال العاطفي بين الزوجين.
االنهيار الكاذب

وم�ن الجدي�ر ذك�ره أن أح�دث الدراس�ات أكدت أن 
الوسائط اإللكترونية الحديثة ذات تأثير سلبي كبير 
على العاقات الحميمية بين الزوجين، ما يؤدي إلى 
نوع من الجفاف وتبلّد المشاعر، وبالتالي إلى زيادة 
المشكات وتفكك العاقة الزوجية، كما يؤكد البحث 
عن الس�بب في حدوث هذه المش�كات على نموذج 
اإلثارة اإللكترونية التي تقدمها الدردشة واإلنترنت 
الت�ي صنع�ت خصيص�اً للترفي�ه وإش�باع هوايات 
البشر.وعلى الصعيد نفس�ه، أّكدت إحدى الدراسات 
الحديثة أن نس�بة كبيرة م�ن األزواج فقدوا الرغبة 
في التواصل م�ع زوجاتهم بع�د أن انبهروا بنماذج 

من النساء عبر مواقع الدردشة اإللكترونية.

اإلنرتنت والعزلة االجتامعية

رقم االخطار
2015/179

اعان
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي مؤيد عب�د العظيم عب�د الوهاب(  
املنسوب اىل    مديرية رشطة محافظة البرصة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ  2013/10/25 ولحد االن  
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعان عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعان يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخب�ار الجهات املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابعا م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء المقدسة
لجنة البيع وااليجار

الحاق�ا باعاناتن�ا املرقم�ة )2584( يف )29/ 1/ 2014( و )2867( يف )2/ 2/ 2015( و )3802( يف )11/ 2/ 2015(.. ولنظرا 
لع�دم تق�دم راغب.. تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كرباء املقدس�ة عن ايجار )العق�ارات( املدرجة اوصافها ادناه 
وذلك بعد مرور )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور 
يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من القيمة املقدرة 
لكامل فرتة االيجار.. ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور اللجنة واملساندين 
لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب 

وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 .

املساحةرقم العقارت
القيمة املقدرة/ 

سنويا
مدة االيجاراملوقع

1
مشتل جزء من التصميم 

124/ حي النرص
ثاث سنواتحي النرص20005,250,000 م2

2
معرض سيارات/ 1 جزء من 
التصميم/ 600 ه�/ الحي 

الصناعي
سنة واحدةالحي الصناعي7204,000,000 م2

3
معرض سيارات 3/ 12557 / 

61 جزيرة
ثاث سنواتالحي الصناعي8004,000,000 م2

ثاث سنواتحي االنصار154,000,000 م2حانوت رقم/ 416

ثاث سنواتحي االنصار154,000,000 م2حانوت رقم/ 517

8,1221,500,000 م2كشك مؤقت/ جامعة كرباء6
حي ضباط 

املوظفني
سنة واحدة

ثاث سنواتحي االنصار10042,000,000 م2كازينو/ با7

ثاث سنواتحي االرسة121,250,000 م2حانوت رقم/ 81

ثاث سنواتحي االرسة121,350,000 م2حانوت رقم/ 93

قرار الحكم غيابيا
اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي والء ناظم رشي ناهي / مديرية محافظة البرصة
رقم املقتبس 2013/290

رقم الدعوى وتاريخها / 2012/1269
تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة / 2008/10/25

تاريخ الحكم :  2013/4/3
املادة القانونية : 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خاصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة  عىل املدان الغائب ) الرشطي والء ناظم رشي 

ناهي( باسم الشعب  بما ييل/
 1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
املادتني 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

25/ 10/ 2008 ولحد االن.
2- اعط�اء املوظفني العمومي�ني صاحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر من 

حقه استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
3- الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاه اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
4- حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008 .
5- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .

6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الرحمن عبد عيل  مبلغ قدره خمسون  الف 
دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د قابا لاعرتاض 
وافه�م لعن�ا يف 3 / 4 / 2015 م

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف املعقل 
العدد 1604/ش//2014

التاريخ/2014/6/25
تش�كلت محكمة االحوال الش�خصية يف املعقل بتاريخ 2014/6/25 برئاس�ة القايض الس�يد نوري قادر 

حنون املالكي املاذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها التايل:
املدعية / شيماء لطيف كمال / وكيلها املحامي عاء املوسوي

املدعى عليه / حكمت عبود محمد
القرار:

ادع�ت املدعية )ش�يماء لطيف كم�ال (ان املدعى عليه حكم�ت عبود محمد هو زوجه�ا الداخل بها رشعا 
بتاريخ 2003/5/11 عىل مهر معجله خمس�مائة الف دينار ومؤجله خمس�مائة الف دينار يف حال كونها  
باك�ر وهو اعزب وقد اس�تولدها االطف�ال )يقني 2004/4/5 وبن�ني 2005/5/15 ولي�ث 2009/9/10 
وزه�راء 2008/6/13( طلبت دعوت�ه للمرافعة والحكم بتصديق الزواج الخارجي واثبات اس�تياد وبنوة 
االطفال وتحميله الرس�وم  واملصاريف وللمرافعة الغيابية العلنية  طلبت املحكمة من وكيل املدعية حرص 
دع�واه فحرصها  باثب�ات الزواج واطلعت املحكمة ع�ىل الورقة العرفية  الصادرة من رجل الدين الش�يخ 
حس�ني الدكس�ن واملؤرخة 2003/5/11 املتضمنة عقد زواج املتداعيان عىل مهر معجله خمس�مائة الف 
دينار ومؤجله خمس�مائة الف دينار تس�تحق حني املطالبة يف حال كونها باكر واملدعى عليه اعزب والبينة 
الش�خصية ش�اهدي الزواج اللذين استمعت املحكمة اىل شهادتهما ومحرض اس�تماع البينة واالطاع عىل 
س�جات رجل الدين الش�يح حسني الدكس�ن املؤرخ يف ش�هادتهما ومحرض اس�تماع البينة واالطاع عىل 
سجات رجل الدين الشيخ حسني الدكسن املؤرخ يف 2014/6/5 عليه وملا تقرر قرر الحكم بتصديق الزواج 
الخارجي بني املدعى عليه حكمت عبود محمد واملدعية شيماء لطيف كمال بتاريخ 2003/5/11 عىل مهر 
معجله خمسمائة الف دينار ومؤجله خمسمائة الف دينار يف حال كونه اعزب  وهي باكر وتحميل املدعى 
علي�ه الرس�وم واملصاريف واتعاب املحام�اة وكيل املدعية املحامي  عاء املوس�وي وصدر القرار اس�تنادا 
الح�كام امل�واد 10 و 11 م�ن قانون االحوال الش�خصية وامل�واد 22  و25 و 76 و 127 م�ن قانون االثبات 
واملواد 156 و 161 و 166 و203 و 300 من قانون املرافعات املدنية حكما غيابيا قابا لاعرتاض والتمييز 

وافهم علنا يف 2014/6/25
القايض
نوري قادر حنون املالكي

اعان
ق�دم املدع�ي )  عم�ر ثامر 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  داود( 
تبديل )اسم ابنه( من )عبد 
الق�ادر( اىل )عبد الله( فمن 
لديه اع�رتاض عىل الدعوى 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خ�ال م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدعوى   وفق احكام املادة 
االح�وال  قان�ون  21 م�ن  
الش�خصية املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدي�ر الجنس�ية العام�ة/ 
وكالة

اعان
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من 
الس�يد  )كاظ�م محم�د عبد 
الواح�د( ال�ذي يطل�ب في�ه 
)العطبي(  اللقب م�ن  تبديل 
لدي�ه  )املوس�وي( فم�ن  اىل 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض 
املديرية خال م�دة اقصاها 
ايام وبعكس�ه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعان
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من 
الس�يد  )عباس عيل رهيف( 
الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )ساعدي( اىل )الحسني( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 
من القانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

العدد: 7885 
التاريخ:23 /2015/3

م.ر مهندسين
ضياء حمادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء المقدسة

اعالن
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العدد )932(  الثالثاء 24  آذار  2015   

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )رحمن س�عد 
الل�ه عباس( الذي يطلب فيه تس�جيل اللقب وجعله 
)الالم�ي( ب�دال من )الف�راغ( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة 14 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدمعامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط
����������������������������������

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )عيل سلمان مرزة( 
ال�ذي يطلب فيه تس�جيل اللقب وجعل�ه )العبودي( 
ب�دال من )الفراغ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 14 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط
����������������������������������

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )علوي زغري عبود( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل اللق�ب م�ن )مكصويص( 
اىل )الجوران�ي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد )ماج�د مدلول 
خليل( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )البديري( اىل 
)الزاميل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )حن�ون مدلول 
خليل( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )البديري( اىل 
)الزاميل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد )ابراهيم مدلول 
خليل( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )البديري( اىل 
)الزاميل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )م�وىس مدلول 
خليل( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )البديري( اىل 
)الزاميل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )جاس�م مدلول 
خليل( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )البديري( اىل 
)الزاميل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الع�دل مديري�ه التس�جيل العق�اري  العام�ه                 

العدد /1764
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفه

التاريخ/22/ 3/ 2015   
 اعالن

 بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذة الدائ�رة بتاريخ 
2013/11/3 لتس�جيل تمام العقار املرقم )2980( 
محله)الرش�ادية(يف الكوف�ه اىل طالب�ه  التس�جيل 
املجدد)سليمة ذياب كاظم( لتسجيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املال�ك والحائز للم�دة القانوني�ه ولغرض 
تثبي�ت امللكيه املذك�ورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قانون التس�جيل العق�اري يف )43( لس�نه 
1971 قررن�ا اع�الن هذا الطلب فع�ى كل من يدعي 
بوج�ود  عالق�ه او حق�وق معين�ه عى ه�ذا العقار 
تقديم مالديه من بيان�ات اىل هذة الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوم�ا  اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل  النتهاء مددة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 
سيجري يف اليوم املذكور لهذ الغرض                                                               

    الحقوقي /رافد ستار عبد االمري 
  مدير التس�جيل العقاري يف الكوفه

����������������������������������
اعالن مزايدة

تعل�ن املديري�ة العام�ة لرتبي�ة محافظة واس�ط / 
مديري�ة تربي�ة الصويرة ع�ن اجراء مزاي�دة علنية 
لتاج�ري كافرتيا املديري�ة فعى الراغبني باالش�رتاك 
الحض�ور اىل دي�وان مديري�ة تربي�ة الصوي�رة يوم 
املص�ادف الس�اعة الع�ارشة صباحا مس�تصحبني 
معهم املستمس�كات القانونية وخالفه ترس�و عليه 

املزايدة . 
����������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية الطالب سيف رعد محسن فنجان 
/ كلي�ة املنص�ور الجامعة قس�م القان�ون املرحلة 

الثانية فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
����������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية الطالب محسن جهز جريان كلية 
املنصور الجامعة قس�م القان�ون . فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

محكمة بداءة النجف
العدد/925/ب/2015

    
م/تصفية الوقف الذري

اقامت املدعية )نديمة جاسم ناجي ( الدعوى 
املس�جلة امام ه�ذه املحكمة بالع�دد 925/

ب2015/3 عى املدع�ى عليهم كل من ) عبد 
الس�ادة جاس�م ناجي – فارس جاسم ناجي 
– محمد جاسم ناجي – مليعة جاسم ناجي – 
جنان اس�عد حسن ( اوالد جاسم ناجي عبود 
طالب�ت فيه�ا تصفية الوقف ال�ذري الخاص 
بالعق�ار تسلس�ل 4088/2 ح�ي الكرام�ةيف 
النج�ف وت�م تحدي�د موع�د املرافع�ة فيه�ا 
2015/4/14 وباس�تناد الفق�رة، م�ن املادة 
الع�ارشة من مرس�وم جواز تصفي�ة الوقف 
الذري رقم )1 ( لس�نة 1955 املعدل  لذا تقرر 
االعالن عن ذلك يف الصحف املحلية وملدة ثالثة 
ايام ولكل ذوي عالقة مراجعة هذه املحكمة 
لغرض اثب�ات عالقته بالوقف اع�اله وتبليغ 
ديوان الوقف الشيعي بنسخة من هذا االعالن 
وله الدخول يف الدعوى واملخاصمةفيها يف اي 

وقت صدور الحكم بالتصفية .
القايض  جبار جعفر عيل الفاضيل

����������������������������������
وزارة الداخلية

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القس�م / ش�ؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )زعيم عيل 
حس�ني( الذي يطلب فيه تبديل االسم املجرد 
م�ن )زعي�م( اىل )حيدر( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

����������������������������������
وزارة الداخلية

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القس�م / ش�ؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )محمد 
عباس عبد( الذي يطلب فيه تبديل اسم ابنته 
القارصة من )اسماء( اىل )سمانة( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

����������������������������������
وزارة الداخلية

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القس�م / ش�ؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )موىس 
س�عد الله عب�اس( الذي يطلب فيه تس�جيل 
اللقب وجعله )الالمي( بدال من )الفراغ( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 14 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  )عم�اد كاظم 
ابراهيم( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللق�ب من )الجنابي( 
اىل )الب�و بص�ريي( فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
فقدان

فق�دت  مني هوية الطالب بأس�م ) ضياء س�عد دحام 
( الص�ادرة من جامعة بغ�داد  كلية العلوم السياس�ية 

املسائي عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من دائرة الكهرباء الرصافة 
بأس�م / حنون عاش�ور فهد فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
����������������������������������

فقدان
فقد مني وصل قبض االمانات املرقم 63801 يف 12 / 1 
/ 2011 الص�ادر من امانة بغداد دائرة العقارات بمبلغ 
840 ثمنمائة واربعون الف دينار للمحل املرقم 64892 
/ 4 / 4 كرسة وعطش بأسم / فاضل جابر محمد فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������

اعالن
ق�دم املدعي محمد ن�ارص مطر  طلبا ي�روم فيه تبديل 
لقبه م�ن )العجيل ( اىل ) العتاب�ي(  فمن لديه اعرتاض 
عى الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواءتحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

����������������������������������
اعالن

ق�دم املدعي عاي�د عدنان حمزة  طلبا ي�روم فيه تبديل 
لقب�ه من )العجي�يل ( اىل ) العتابي(  فمن لديه اعرتاض 
عى الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة
����������������������������������

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 4753 يف 29 / 3 / 2010 بمبل�غ 
قدره 1800000 مليون وثمنمائة الف دينار عن امانات 
الدكان املرقم 21 واجهة محل حدادة للسيد يحيى معن 

حسن فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������

وزارة العدل
العدد/14/تسجيل مجدد/2014

التاريخ 22/ 3 / 2015    
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

اعالن/
اص�درت لجن�ة تثبيت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ 3/17 
يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  ملحرضتثبي�ت  اس�تنادا   2015/
17 /2015/3  وال�ذي يق�ي بتثبي�ت عائدي�ة العقار 
املرق�م)2457( محلة)الرش�ادية( جن�س العقار)دار( 
ويف االضب�ارة املرقم�ة )14/تس�جيل مج�دد/2014( 
بتس�جيلة باس�م )عب�اس اس�ود عبد الحس�ني (وفقا 
الحكام املادة)49( من قانون التس�جيل العقاري )43( 
لسنة 1971 املعدل لذا نعلن القرار اعالة بواسطة نرشة 
يف صحيفتني محليت�ني يوميتني فعى من لدية اعرتاض 
ع�ى القرار املذكور البالغة ثالث�ون يوما من اليوم التايل 
لتاريخ ن�رشة يف الصحف املحلية تقدي�م اعرتاضة لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها 
التميزية خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار 
م�ن رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن عى 
الق�رار املذكور لديها فس�وف يكون القرار قد اكتس�ب 
الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري 
يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لق�رار تثبيت العائدية 

حسب االصول
  القايض

خالد جابر عبيد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف محكمة 

  بداءة الكوفة

رقم اإلخطار   133 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حيدر س�عدون جبار( 
املنس�وب إىل قيادة رشط�ة محافظة الب�رصة ملا كنت 
متهم�ا وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 27 / 11 / 2010 .
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف مح�ل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

العدد : 382/ب/2015
اعالن

اقامت املدعية )جميلة مجيد  حس�ني (الدعوى 382/
ب/2015 ام�ام محكم�ة ب�داءة البرصة تطل�ب فيها 
الحك�م بتصفية الوق�ف الذري للعقار تسلس�ل 5/74 
كوت الحجاج فمن له عالق�ة بالوقف املذكور مراجعة 

هذه املحكمة بتاريخ املرافعة املوافق 2015/4/12.
����������������������������������

فقدان
فق�د مني دفرت الصكوك الص�ادر من املرصف الزراعي 
ف�رع الب�رصة باس�م )ف�رات عيل لفت�ه  مفت�ن( رقم 
الحس�اب )1046( وال�ذي يب�دأ م�ن رق�م 3645151 

وينتهي 3645175
عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

����������������������������������
فقدان

فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة باس�م) صدقي 
حبيب حس�ني (املدير املفوض  لرشكة النور الستقدام 

العمالة عى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������

فقدان
فق�دت  مني هوية غرفة تجارة البرصة باس�م ) نديم 
صال�ح وادي( عى م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
����������������������������������

وزارة العدل
العدد/171/تسجيل مجدد/2013

التاريخ 15/ 3 / 2015    
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

اعالن/
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدية قراره�ا بتاريخ 3/10 
يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  ملحرضتثبي�ت  اس�تنادا   2015/
10 /2015/3  وال�ذي يق�ي بتثبي�ت عائدية العقار 
العق�ار)دار(  جن�س  محل�ة)رساي(  املرق�م)1148( 
ويف االضب�ارة املرقم�ة )171/تس�جيل مجدد/2013( 
بتسجيلة باس�م )رزيقة جدوع رس�ول(وفقا الحكام 
املادة)49( من قانون التس�جيل العقاري )43( لس�نة 
1971 املع�دل ل�ذا نعلن القرار اعالة بواس�طة نرشة يف 
صحيفتني محليت�ني يوميتني فعى م�ن لدية اعرتاض 
عى الق�رار املذكور البالغة ثالثون يوما من اليوم التايل 
لتاري�خ نرشة يف الصحف املحلي�ة تقديم اعرتاضة لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفتها 
التميزي�ة خ�الل امل�دة املذك�ورة ويف حالة ع�دم ورود 
اش�عار من رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن 
ع�ى الق�رار املذكور لديه�ا فس�وف يكون الق�رار قد 
اكتسب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل 
العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
   القايض   خالد جابر عبيد 

رئيس لجنة تثبيت امللكية يف محكمة 
  بداءة الكوفة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )يوسف عطاي 
سعيد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )الدوري( 
اىل )الش�مري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يدة )قبيلة ش�اكر 
غليس( الت�ي تطلب فيه تبديل االس�م املجرد من 
)قبيل�ة( اىل )اقبال( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 

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

����������������������������������
وزارة الداخلية

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

اعالن
بناء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد )ع�يل احمد 
خلف( الذي يطلب فيه تبديل اسم ابنه املجرد من 
)عم�ر( اىل )م�ازن( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 

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

����������������������������������
اعالن

قدم املدعي صباح هاش�م عباس  طلبا يروم فيه 
تبديل اسم ابنه من )عمر ( اىل ) عمار(  فمن لديه 
اعرتاض عى الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة
����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة بداءة بلد
العدد: 47 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه – صب�اح عمران رحيم/ مجهول 

محل االقامة
اقام املدعي عيل مهدي ع�يل الدعوى اعاله ضدك 
والت�ي يطلب فيه�ا الحكم بتمليكه تم�ام العقار 
املرق�م 77/ 60 م�ن املقاطع�ة 45 بن�ي س�عد 
وق�د تم تحدي�د موعد املرافعة بتاري�خ 29 / 3 / 
2015 . علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة وملجهولية 
محل اقامت�ك تبليغك بصحيفتني محليتني وعليك 
الحضور باملوعد اعاله ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول.
القايض

����������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد: 77 / ش / 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه – عادي خضري مشني - مجهول 
محل االقامة

بتاريخ 17 / 3 / 2015 اصدرت محكمة االحوال 
بل�د قرارها الغياب�ي بالدعوى املرقم�ة 77 / ش 
/ 2015 املقام�ة من قبل املدعي�ة برشى عبودي 
ماج�ان املتضمن الحكم بالتفري�ق القضائي بيك 
وبني املدعي�ة وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك. 
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
ويح�ق لك االعرتاض خالل ع�رشة ايام من تاريخ 
نرش هذا االع�الن يف الصحف الرس�مية ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا خالل املدة 
القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض
����������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد: 914 / ش / 2015 

اىل/ سالم محمد زاير
اعالن

أصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم )914 / ش 
/ 2015( امل�ؤرخ يف 12 / 3 / 20145 املتضم�ن 
فيه الحكم بتأييد حضانة املدعية/ ارساء سعدي 
صال�ح/ الطفالها كل من )رائ�د ورويدة( اوالد/ 
سالم محمد زاير/ وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفت�ني محليتني وعند عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك قانون�ا لالعرتاض او 
الطعن التمييزي س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 
القطعية وفق االصول وخالل عرشة ايام من ثاني 

يوم النرش.
القايض

عبد الرحمن شالل فرحان
����������������������������������

/677 االضب�ارة  رق�م  الع�راق     جمهوري�ة 
ت/2013

وزارة العدل 
دائرة التفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
      اىل املنفذ علية /يوسف محمود يوسف

لق�د تحقق لهذة املديرية من حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة اله�ادي يف الب�رصة ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ علية واستنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذة 

املديرية باجراءت التنفيذ الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة النجف 
املرقم 1508/ب2013/2 يف 2013/5/21 والذي 
يقي الزامك بتس�ديد مبلغ وقدرة )2710584(

مليون�ان وس�بعمائة وعرشة االف وخمس�مائة 
واربع�ة وثمان�ون دين�ار لصالح املدي�ر املفوض 
ملؤسسة االسكان التعاونية chf أ ضافة لوظيفتة

املنفذ العدل / احمد حسن داخل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة: 747 / 2015 

اىل/ املنفذ عليه خلود نجم عبيد
الساكنة الكفاح م 129 ز 11 دار 20 

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار املبلغ 
القضائي ملديرية تنفيذ الرصافة واملجلس 
املحيل للشيخ عمر املؤرخ 18 / 3 / 2015 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
اجراء  يمكن  مختار،  او  مؤقت  او  دائم 
من   )27( للمادة  واستنادا  عليه،  التبليغ 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
خمسة  خالل  الرصافة  التنفيذ  مديرية  يف 
للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  عرش 
التنفيذية بحضورك ويف  املعامالت  ملبارشة 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الرصافة املرقم )864/ 
املتضمن   2014  /  7  /23  /  )2014 ب/ 
الزامك بتسديد مبلغ قدره 14.450 اربعة 
الف  وخمسون  واربعمائة  مليون  عرش 
دينار للدائن عليه حسني محمد اضافة اىل 

اتعاب املحاماة والرسوم.

�����������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: 748 / 2015 
اىل/ املنفذ عليه خلود نجم عبيد

الساكنة الكفاح م 129 ز 11 دار 20 
لقد تحقق لهذه املديرية من املبلغ القضائي 
املحيل  واملجلس  الرصافة  تنفيذ  ملديرية 
انك   2015  /  3  /  18 املؤرخ  عمر  للشيخ 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
التبليغ  اجراء  يمكن  مختار،  او  مؤقت  او 
قانون  من   )27( للمادة  واستنادا  عليه، 
يف  بالحضور  اعالنا  تبليغك  تقرر  التنفيذ 
خمسة  خالل  الرصافة  التنفيذ  مديرية 
للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  عرش 
التنفيذية بحضورك ويف  املعامالت  ملبارشة 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الرصافة املرقم )871/ 
املتضمن   2014  /  7  /23  /  )2014 ب/ 
الزامك بتسديد مبلغ عرشون مليون دينار 
للدائن فؤاد سالم يونس مع تسديد الرسوم 

واتعاب املحاماة.

����������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: 749 / 2015 
اىل/ املنفذ عليه خلود نجم عبيد

الساكنة الكفاح م 129 ز 11 دار 20 
لقد تحقق لهذه املديرية من املبلغ القضائي 
املحيل  واملجلس  الرصافة  تنفيذ  ملديرية 
انك   2015  /  3  /  18 املؤرخ  عمر  للشيخ 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
التبليغ  اجراء  يمكن  مختار،  او  مؤقت  او 
قانون  من   )27( للمادة  واستنادا  عليه، 
يف  بالحضور  اعالنا  تبليغك  تقرر  التنفيذ 
خمسة  خالل  الرصافة  التنفيذ  مديرية 
للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  عرش 
التنفيذية بحضورك ويف  املعامالت  ملبارشة 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الرصافة املرقم )865/ 
املتضمن   2014  /  7  /23  /  )2014 ب/ 
عرشون  خمسة   25 مبلغ  بتسديد  الزامك 
للدائنة ازدهار حسني محمد  مليون دينار 

اضافة اىل املصاريف واتعاب املحاماة.

�������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ
محكمة بداءة البياع

العدد: 652 / ب / 2015 
التاريخ: 23 / 3 / 2015 

اعالن
حسن/  هاشم  اسعد  عليه/  املدعى  اىل/ 
الرياد  مجموعة  لرشكة  املفوض  املدير 
مجهول  لوظيفته/  اضافة  الدولية/ 
)عالء  املدعي  اقام  حاليا،  اقامته  محل 
لدى  اعاله  املرقمة  الدعوى  حسني(  شون 
بمبلغ  الزامك  فيها  يطالبك  املحكمة  هذه 
االتفاق  من  دوالر  الف  اربعون   )40000(
رشكة  تسجيل  بخصوص  بينكما  املربم 
مجموعة الرياد الدولية يف وزارة التخطيط 
االعمال  وانجازه  املقاولني  تسجيل  )قسم 
اقامتك  محل  وملجهولية  بها(  املتعلقة 
وتأييد  بالتبليغ  القائم  رشح  حسب 
مجهولة  جهة  اىل  انتقالك  البلدي  املجلس 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك  قرر 
الساعة   2015  /  3  /  29 املرافعة  بموعد 
من  او  حضورك  عدم  حالة  ويف  التاسعة 
املرافعة بحقك  ينوب عنك قانونا ستجري 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

�����������������������������
العقاري   التسجيل  مديريه  العدل  وزارة 

العامه                 العدد /171
الكوفه                                                             يف  العقاري  التسجيل  دائ��رة 

التاريخ/19/ 2/ 2015  
   اعالن

الدائرة  هذة  اىل  املقدم  الطلب  عى  بناء   
بتاريخ 2015/1/14 لتسجيل تمام العقار 
املرقم )1912( محله)الرشادية(يف الكوفه 
محي  املجدد)ورثة  التسجيل  طالبه   اىل 
باسمه  مجددا  لتسجيله  محمد(  عباس 
القانونيه  للمدة  والحائز  املالك  بصفته 
ولغرض تثبيت امللكيه املذكورة لها تمهيدا 
التسجيل  قانون  احكام  وفق  للتسجيل 
العقاري يف )43( لسنه 1971 قررنا اعالن 
بوجود   يدعي  من  كل  فعى  الطلب  هذا 
العقار  هذا  عى  معينه  حقوق  او  عالقه 
الدائرة  هذة  اىل  بيانات  من  مالديه  تقديم 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   ثالثون  مدة  خالل 
التايل للنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل 
صباحا  العارشة  الساعة  يف  العقار  موقع 
االعالن  مددة هذا  النتهاء  التايل   اليوم  من 
الكشف  يف  موقعيا  حقوقه  الثبات  وذلك 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذ الغرض
الحقوقي /رافد ستار عبد االمري 

مدير التسجيل العقاري يف الكوفه

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب

التجارية
اعالن املناقصة املرقمة 1/د/2015

تنفي�ذ اعمال النقل الجماعي ملنتس�بي املديرية من مناطق س�كناهم اىل مقر دوائر املديرية 
وبالعكس

تعل�ن املديرية العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن حاجتها 
لتاجري سيارات لنقل منتسبي املديرية من مناطق سكناهم اىل مقر دوائر املديرية وبالعكس 
وس�يارات تعم�ل يف اقس�ام الدائ�رة خالل ف�رتة ال�دوام الرس�مي وبكلفة تخميني�ة قدرها 
)783000000( سبعمائة وثالثة وثمانون مليون دينار فقط وملدة )265( يوم وعى مرشوع 
التوس�يع والتطوير والتبويب الحس�ابي 2341 فعى الراغبني من اصحاب الرشكات املسجلة 
رس�ميا داخل العراق والحائزين عى هوية غرفة تجارة نافذة وهوية اتحاد الناقلني مراجعة 
ش�عبة قطع املناقصات يف مقر املديرية العامة يف محافظة البرصة ش�ارع  14 تموز مقابل 
مستش�فى ب�ن غزوان يف البرصة للحص�ول عى جداول خطوط النقل املع�دة لذلك والرشوط 
القانونية لقاء مبلغ )150000( مائة وخمس�ون الف دينار غري قابلة للرد وتقديم العطاءات 
يف ظرفني مغلقني احدهما فني واالخر يحتوي عى املستمسكات املطلوبة يف رشوط املناقصة 
والص�ك املصدق  او خطاب الضمان بمبلغ التامينات االولية )1%( من املائة من قيمة العطاء 
املق�دم من احدى  املصارف  املعتم�دة  واالخر تجاري يحتوي عى االس�عار بالدينار العراقي 
وحس�ب جداول خطوط النقل مفصلة لكل خط ويكتب عى الظرفني  رقم املناقصة وتاريخ 
الغلق ويوضعا يف صندوق العطاءات يف مقر املديرية العامة وبعكس�ه ال يتم اس�تالم العطاء 
علم�ا ا ن اخ�ر موعد الس�تالم العط�اءات هو الس�اعة الواحدة ظه�را ليوم االح�د املصادف 
2015/4/5 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون فتح العروض يف اليوم الذي يليه 
عى ان يتم فتح العطاءات الساعة التاسعة  صباحا من اليوم التايل لغلق املناقصة وبحضور 
ممثيل اصحاب العطاءات مع لجنة  الفتح علما انه سوف يعقد املؤتمر الخاص باالجابة عى 
استفس�ارات املش�اركني يوم االثنني املصادف 2015/3/30 الساعة الواحدة ظهرا وسيهمل 
اي عطاء غري مستويف للرشوط القانونية او يرد بعد موعد الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة  اجور  النرش واالعالن.

محمد عبد االمري حسني
املدير العام وكالة

Email: sedgd_2011@yahoo.com
www.sedist.moelc.gov.iq
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احتاد الكرة: لن نغري آلية الدوري أبدا
وسننهي املوسم الكروي يف شهر رمضان!

اكد رئيس لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة عيل 
جب�ار ان اتحاد الكرة لن يغري يف آلية الدوري 
أب�دا بالرغم من مطالبة مدرب املنتخب اكرم 

س�لمان بتغريها معتربا ترصيحات س�لمان 
منطقية ولكن ليست يف الوقت الحارض. وقال 
رئيس لجنة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي 
بك�رة القدم عيل جب�ار: ان اتح�اد الكرة لن 
يلجأ اىل تغري آلية الدوري بمرحلته الختامية 

وس�يكون هناك مس�احة للمنتخب الوطني 
بخ�وض مبارياته يف تصفي�ات كاس العالم 
املقبلة ومن ثم اس�تئناف ال�دوري. واضاف 
عيل جبار "نعم" س�ندخل يف ش�هر رمضان 
وس�يكون الدوري قائم بعدما كّنا مخططني 

لختام املوس�م قبل الش�هر الكريم بيومني ، 
لك�ن االن س�نعطي بعض الوق�ت للمنتخب 
الوطني وفسح املجال أمامه إلقامة مباريات 
ودية لذلك س�نكون مضطرين إلقامة ختام 
الدوري يف شهر رمضان املقبل والذي سيكون 

يف منتصف شهر حزيران. واشار جبار اىل ان 
إلية الدوري س�تبقى عىل ما هو عيل بصعود 
اربع�ة فرق من كل مجموعة اىل الدور الثاني 
والذي س�يلعب بنظ�ام املجموعتني كما كان 

مقرر قبل انطالق املوسم الكروي.

ثالث�ة اي�ام تفصل منتخبنا األوملب�ي من الدخول يف مع�رك التصفيات 
اآلس�يوية والتي ستنطلق بمجمع الس�لطان قابوس ببورش يف سلطنة 
عمان بمش�اركة منتخبات عمان والبحرين ولبن�ان واملالديف والعراق 
حي�ث يس�تهل منتخبنا أول مواجهات�ه أمام املنتخ�ب اللبناني يوم غد 
االربع�اء يف تم�ام الس�اعة الخامس�ة والنصف عرصاً ضم�ن مباريات 
املجموع�ة اآلس�يوية والتي يتأهل منها املنتخ�ب صاحب أعىل عدد من 
النقاط بينما ينتظر صاحب املرك�ز الثاني فرصة التأهل كأفضل ثاني 
م�ن بني املجموع�ات اآلس�يوية األخرى والت�ي يتأهل منه�ا 5 ألفضل 
أصح�اب املرك�ز الثاني.واكد م�درب منتخبن�ا االوملبي يحي�ى علوان، 
جاهزي�ة فريقه لخوض التصفيات وقال يف املؤتمر الصحفي الذي عقد 
يف مق�ر اقامة وفد االتحاد االس�يوي : االس�تعادات كان�ت صعبة نوعا 
ما بس�بب بعض املش�اكل التي واجهناها ولكن نحن جاهزون لخوض 
غم�ار التصفي�ات وس�يكون املرك�ز االول يف املجموعة ه�و طموحنا.

واضاف علون، لدينا العبون جدد ويلعبون الول مرة يف بطولة خارجية 
ولك�ن ال خوف عليها فهم من افضل العبي الدوري العراقي الذي دائما 

ما يكون زاخر باملواهب.
وح�ول ترك مهمة املستش�ار يف الوطني ليكون مدرب�ا لالوملبي، اجاب 
عل�وان، هناك م�ن كان يطالب ب�ان اكون ع�ىل رأس اله�رم التدريبي 
للمنتخ�ب الوطني ولكني يبق�ى القرار االول واالخري بي�د اتحاد الكرة 

فهو املسؤول عن تسمية املدربني.
من جهته ق�ال كابتن املنتخب االوملبي مصطفى ناظم، بان التصفيات 
يف هذه املجموعة ليس�ت س�هلة عىل منتخب العراق وخاصة ان هناك 

منتخبات استعدت بشكل مبكر للبطولة.
واضاف ناظم، الالعب العراقي يملك االرصار والعزيمة لتحقيق النتائج 
الجيدة ومنتخبنا يمتلك العبون شباب وبالرغم من ان خربتهم قليلة اال 

انهم سيكونون شجعان يف امللعب.
وخت�م مصطفى ناظم، املدرب يحيى عل�وان دائما ما يخلق جو جميل 
س�واء اثناء التديبات او قبل املباريات وكلن�ا ثقة بالتأهل اىل النهائيات 

مع املدرب يحيى علوان.

اع�رف وي�ن روني بأنه ت�رصف بأنانية تجاه زميله يف مانشس�ر 
يونايتد خوان ماتا.

وكان مانشس�ر يونايت�د ق�د تحص�ل عىل ركل�ة ج�زاء يف الدقائق 
األخ�رية أمام ليفرب�ول، أثناء تقدم الش�ياطني الحمر 2-1، فانربى 
لها وين رون�ي، لكن الحارس مينوليه تصدى لركلته وزاد من طول 

فرة عقدته بعدم التسجيل يف ملعب أنفيلد.
وين روني كتب عىل حسابه الشخيص يف توير "كان يجب عيل منح 

خوان ماتا فرصة تسديد ركلة الجزاء".
النج�م اإلنجلي�زي يعني أن�ه توجب علي�ه منح خ�وان ماتا فرصة 
تسجيل هاتريك للش�ياطني الحمر، حيث كان قد سجل هديف الفوز 
يف هذه املباراة الحاس�مة للتنافس عىل مقع�د مؤهل لدوري أبطال 

اوروبا.

األوملبي يرفع سقف جاهزيته وعلوان 
يؤكد : طموحنا صدارة املجموعة

روين
نادم ويعرتف بأنانيته

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

ً

المستقبل العراقي/ متابعة

خلف مدربًا جديدًا المانة 
بغداد بدال من ثائر امحد

قررت الهيئة االدارية لنادي امانة بغداد تس�مية 
امل�درب املس�اعد احمد خلف مدرب�ا لفريق نادي 

امانة بغداد ثائر احمد.
وقال مص�در من داخ�ل الهيئة االداري�ة للنادي 
وطالب بعدم الكشف عن اسمه: "ان املدرب ثائر 
احمد يتمتع باجازة مرضية طويلة االمد بحسب 

الطلب املقدم من قبله".
واشار املصدر اىل ان "الهيئة االدارية للنادي 

س�مت مس�اعده احم�د خل�ف مدربا 
مؤقت�ا للفري�ق ريثما تنته�ي اجازة 

املدرب االول ثائر احمد".
مبين�ا ان "الن�ادي يواصل وحداته 
التدريبي�ة اليومية يف ملعب النادي 
بمتنزه الزوراء استعدادا الستئناف 
ال�دوري املمت�از العراق�ي مطل�ع 

شهر نيسان - ابريل املقبل".
ع�ن  "الحدي�ث  املص�در  ورف�ض 

مستقبل املدرب االول ثائر احمد مع 
الن�ادي، حيث اكتف�ى بالقول انه يف 

اجازة رسمية".
يذكر ان نادي امانة بغداد يحتل املركز 

الثالث يف املجموعة الثانية من الدوري 
املمتاز العراق�ي برصيد 18 نقطة 

من 4 انتصارات و6 تعادالت 
و4 هزائم.

المستقبل العراقي / متابعة

احتاد الكرة يسمي »مجال صالح« مرشفًا فنيًا 
للمنتخب الوطني

سيميوين حيسم مستقبله مع أتلتيكو 
مدريد

تشايف حيصل عىل حصته من األرقام التارخيية يف الكالسيكو

سمى االتحاد العراقي بكرة القدم 
عض�و لجن�ة املنتخب�ات الدكتور 
جمال صالح بصف�ة مرشفا فنيا 
للم�درب اك�رم س�لمان لينض�م 
التدريبي للمنتخب  رسميا للكادر 

الوطني.
وقال عضو اتح�اد الكرة 
وف�د  ورئي�س 
اىل  املنتخ�ب 

االمارات مال�ح مهدي: ان االتحاد 
صال�ح  جم�ال  الدكت�ور  س�مى 
بمنصب م�رشف فن�ي للمنتخب 
الوطني وسيتواجد خالل معسكر 
املنتخ�ب يف االم�ارات للمبارشة يف 

منصبه الجديد.
واضاف رئيس اللجنة الفنية اىل ان 
جمال صال�ح يعترب من الكفائات 
الخ�ربة  ذات  الكب�رية  التدريبي�ة 
الواس�عة وتس�ميته لم تأتي من 
فراغ خصوص�ا وجود تناغم كبري 

مع ال�كادر التدريب�ي الحايل وهو 
م�ا س�يصب بمصلح�ة املنتخ�ب 

الوطني يف الفرة القادمة.
واشار مالح مهدي اىل ان املنتخب 
الوطني يواص�ل تدريباته اليومية 
بع�د وصوله يوم ام�س اىل مدينة 
ملواجه�ة  والتحض�ري  عجم�ان 
منتخ�ب الكونغ�و الديمقراطي�ة 
يوم الس�بت املقبل والتي ستكون 
البواب�ة م�ن اجل تحس�ني مركز 

العراق يف التصنيف الدويل.

أخ�ذ دييج�و س�يميوني م�درب أتلتيكو 
مدريد القرار النهائي بشأن مستقبله مع 
النادي اإلسباني.وحس�ب صحيفة مريور 
اإلنجليزي�ة، ف�إن دييج�و س�يميوني 
م�ع  جدي�داً  عق�داً  س�يوقع 
يف  مدري�د  أتلتيك�و 
املقبل�ة،  األي�ام 
ن  س�يكو و

ه�ذا العق�د حت�ى ع�ام 2020.الغري�ب أن 
الصحيفة اإلنجليزي�ة أكدت أن هذا التجديد 
لن يعني ش�يئاً بالنس�بة ملانشس�ر سيتي، 
وأن األخ�ري س�وف يحاول إقناع س�يميوني 
ب�كل م�ا أوت�ي م�ن ق�وة أن يلتح�ق بهم، 
مهم�ا كلفه ذلك من م�ال وجهد.ومدة عقد 
س�يميوني الجديدة س�تنهي أي جدل بشأن 
مس�تقبله، حيث أن املدرب األرجنتيني يبدو 
أنه اقتنع بأن االستثمارات الصينية الجديدة 

ستمكنه من املنافسة بشكل أفضل.

تمكن العب خط وس�ط برش�لونة تشايف هريناديز 
من معادلة الرقم القيايس كأكثر العب مش�اركة يف 
الكالس�يكو، وقد خاض قائد البلوغرانا الكالسيكو 
رقم 42 يف مسريته.وشارك تشايف يف الشوط الثاني 
من املباراة أمام ري�ال مدريد، إذ حل محل أندريس 
إنييس�تا بعد ما كانت النتيج�ة 2-1 لصالح رجال 
لويس إنريكي.وعادل تشايف رقم الالعبني السابقني 
لري�ال مدري�د خينت�و ومانول�و سانش�يس )42 
كالس�يكو لكل منهما(، وهناك شكوك كبرية حول 
إمكانية خوض تشايف لكالسيكو آخر إذ من املحتمل 
أن يك�ون موس�مه األخ�ري م�ع برش�لونة.وهناك 

إمكانية ليتمكن تش�ايف من تحطيم الرقم القيايس 
ألكثر العب مش�اركة يف الكالس�يكو، حيث يف حالة 
تخط�ي برش�لونة نظ�ريه باريس س�ان جريمان 

الفرن�ي يف دور الثمانية م�ن دوري أبطال 
أوروبا ونفس الحال مع ريال مدريد 

أمام أتلتيكو مدريد،  فس�تكون 
هن�اك إمكاني�ة ملالقتهم�ا يف 

قبل النهائي.ال�دور 

عامد حممد: من يفكر بإلغاء الدوري يريد القضاء
عىل الكرة العراقية

أك�د الالع�ب ال�دويل الس�ابق، وم�درب نادي 
ال�زوراء عم�اد محمد، ب�أن جمي�ع املدربني 
الذين يرشفون ع�ىل تدريب املنتخب الوطني، 
يك�ون هدفهم األول هو إلغاء الدوري املمتاز، 
لتحقي�ق غاياته�م الخاص�ة باالبتع�اد ع�ن 
الضغوطات لكي يشغلوا نفسهم باملعسكرات 

التدريبية. 
وق�ال محم�د: إلغ�اء ال�دوري هو ه�دف كل 

م�درب يق�ود تدري�ب الوطن�ي، لك�ي يفرغ 
الالعب�ني فق�ط للوطن�ي، ويدخلوا معس�كر 
تدريب�ي طويل حتى يبتعد ع�ن الضغوطات، 
وبالت�ايل فان املدرب هو الرابح األكرب من هذا 

املرشوع.
وتابع مدرب النوارس:" من يعتقد بأن دوري 
الك�رة املمت�از ل�م يخ�رج العب�ني للمنتخب 
الوطني فهو "واهم"، واملدرب رايض شنيشل 
أعتمد ع�ىل غالبية العبني دوري الكرة املمتاز 
خالل نهائيات أسيا وحصل عىل املركز الرابع، 

فكي�ف ال�دوري املح�يل ال ينت�ج العبني عىل 
مستوى عايل.وبني : " من يريد إلغاء الدوري، 
فهو ينوي القضاء عىل مصري الكرة العراقية!، 
فإلغاء املس�ابقة، يعني بان الرياضة بالعراق 
ق�د انتهت، فض�ال عىل إن 
واملدرب�ني  الالعب�ني 
لديهم عقود بذمة 
األندية، وبالتايل 
مصدر  قط�ع 

رزقهم.

أب�دى لوي�س إنريك�ي م�درب 
بالف�وز  س�عادته  برش�لونة 
"امله�م" ع�ىل ري�ال مدري�د يف 
كالسيكو الجولة 28 من الدوري 
اإلس�باني عىل ملع�ب كامب نو، 
لكنه شدد عىل أن اللقب لم يحسم 
بعد.وق�ال إنريك�ي خ�الل مؤتم�ر 
صحفي عق�ب الف�وز 2-1 "عانينا 
الري�ال تحك�م  يف الش�وط األول ألن 
بالكرة، وكان خطريا، يف الشوط الثاني 
كنا أفضل، أصبحنا أكثر ثقة بعد الهدف 
الثان�ي، وأتيحت لنا الكثري من الفرص".

وتابع "الفوز جميل عىل منافس�نا األزيل، 
إن�ه انتصار مه�م يف مب�اراة تجمع أفضل 
فريقني يف العالم، لكن كما أكدت من قبل، ال 
عالقة للفوز بحس�م اللقب".ورفض إعطاء 
نس�بة رقمية القراب الربس�ا من التتويج، 

مبينا "تتبقى 10 مباريات مهمة، نحن يف املكان 
ال�ذي نريده، ال بد م�ن االس�تمرار يف الصدارة، 
علين�ا أن نرك�ز اآلن يف مواجه�ة س�لتا فيج�و، 
ستكون صعبة للغاية".وأشاد بخصمه املدريدي 
"الفري�ق الح�ايل ه�و بط�ل أوروب�ا، مس�تواه 
مش�ابه لنا، إنه فريق كب�ري، أهنيء فريقي ألنه 
عانى، كان بإمكان الريال تس�جيل أهداف أكثر 
يف الش�وط األول".وامتدح النج�م األورجوياني 

لويس سواريز صاحب هدف الفوز "قدم 
مباراة رائعة، ألجل ذلك دفعنا الكثري 

من املال يف صفقته، نحن سعداء 
ويف�ي  ألن�ه الع�ب حاس�م 

بوع�ده للفري�ق، يتع�اون 
بش�كل جيد م�ع زمالئه، 
جيدة".وأضاف  ولياقت�ه 
كثريا،  اللق�اء  "أعجبن�ي 
وخاص�ة النتيج�ة، برافو 

وكذل�ك  لك�رات،  تص�دى 
كان  مس�توانا  كاس�ياس، 

مرتفعا".كم�ا أش�ار اىل أن "ه�دف جرييمي 
ويت�م  مدروس�ا،  كان  األول  ماتي�و 

التدرب عىل تلك األلعاب الهوائية 
يف وجود مسدد متميز مثل 

ميي".
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امليزان

امريكية تلد بمساعدة االيفون

الرضاعة الطبيعية حتفز الذكاء

؟؟هل تعلم
“ ه�ل تعلم أن خوف األنثى من الحرشات 

ليس خوفاً مصطنعاً بل هو خوف فطري 

مزروع يف جيناتها منذ والدتها ”

“ هل تعلم أن الحقيقة مهما كانت قاسية 

ال تس�اوي ألم املُجاملة وصدمة اكتشاف 

الكذب ”

“ ه�ل تعل�م أن مهما كان عمر اإلنس�ان 

سيجد نفسه يترصف ببعض الترصفات 

الطفولية بمجرد جلوس�ه مع أشخاص 

يرتاح لهم جداً ”

“ هل تعلم أن عندما ُتقابل ش�خصاً ألول 

مرة دماغك يعمل بضعف رسعته املعتادة 

له�ذا قد تترصف أحيانا بإندف�اع وغرابة 

شديدة أمام األشخاص الجدد ”

والي�ة  يف  تعي�ش  أمريكي�ة  ذهب�ت 
للمستش�فى  األمريكي�ة,  نيوج�ريس 
ك�ي تض�ع مولوده�ا يف امليع�اد املحدد 
لها من قب�ل الطبيبة املتابع�ة لحالتها, 
فوجدت مس�اعدة الطبيب�ة فقط، فيما 
لم تص�ل الطبيب�ة. وبحس�ب صحيفة 
مريور الربيطانية, كانت السيدة ريفريا 
وص�ول  انتظ�ار  يف  زوجه�ا  بصحب�ة 
الطبيبة, التي تعث�رت يف الطريق, وبات 

لزاًما عىل املس�اِعدة أن تتخذ اإلجراءات 
الالزمة الستخراج الطفل حتى ال يموت 
خنًقا. وق�ررت املس�اعدة االعتماد عىل 
التكنولوجي�ا الحديثة, وقام�ت بإجراء 
مكاملة فيديو عن طريق خاصية الفيس 
تايم بج�وال آيف�ون لتلق�ي التعليمات 
الطبي�ة م�ن الطبيبة, وتنفيذه�ا بدقة, 
لتتم عملية ال�والدة بأمان تام خالل 20 

دقيقة فقط.

تغي�ري العم�ل او اإلقام�ة ام�ر غ�ري جيد يف 
الوقت الحايل ألن االستقرار امر مهم بالرغم 
من مواجهة الصعوبات ال تبتعد عن اهلك و 
أصدقائك حاول االحتكاك معهم كي تكسب 
وده�م انت يف وضع م�ايل مس�تقر مكافأة 

مالية من العمل.

عالقاتك يف العمل قد ترض بعالقاتك العاطفية 
ال تك�رث بما يق�ال فقط ركز ع�ىل حياتك 
العاطفي�ة الت�ي تريدها و ال تخل�ط العمل 
بالعاطفة و ستكتس�ب النج�اح املطلوب ، 
عاطفيا انت ش�خص مهم و محور اهتمام 

الوسط املحيط بك.

ال�ردد يف الحي�اة صف�ة مميزة لدي�ك و قد 
تكون االكثر الخطورة عليك ان تتخذ القرار 
املناس�ب يف الوقت املناس�ب ، اهتم بالناس 
املحيطني بك يف مجال العمل ألنك س�تحتاج 
اىل دعمه�م ال حق�ا يف تبن�ي املش�اريع و 

الخطط التي كنت تطمح اليها.

ال تضغ�ط عىل ارستك او ع�ىل زمالئك يف العمل 
ك�ي يقوم�وا بم�ا تريده ان�ت فق�ط ألن ذلك 
س�يجعل منك ش�خصا ديكتاتوريا و ستخرس 
محب�ة اآلخرين ل�ك ح�اول ان تقنعهم بوجهة 
نظرك و ان تكون اكثر تفهما ألرائهم ، عاطفيا 
انت يف مرحلة جمود كبرية عليك التخيل عنها . 

الحب يف جانبك انت شخص محبوب يف مجتمعك 
و عملك عليك ان تعزز هذه املكانة بمد يد العون 
للجميع عليك ان تعلم بأنك محط ثقة املحيطني 
ب�ك ، عىل صعي�د العمل انت ش�خص متميز و 
الجميع يثق بقدراتك س�تتمتع بالقيادة لفريق 

عملك و ستجني ارباح ذلك قريبا . 

ال تتوان�ى ع�ن التواج�د م�ع الحبي�ب عند 
الحاج�ة اىل ذل�ك ألن ه�ذا االم�ر ال يعوض 
بالنس�بة للطرف�ني ، ع�ىل صعي�د العم�ل 
س�تحرز تقدم�ا مهم�ا عليك بدع�م ارستك 
و اصدقائ�ك ألنه�م ال�درع ال�ذي يحميك يف 

الحاالت الصعبة

طع�م الخط�ر، يؤثر دائم�اً تأثرياً حس�ناً يف 
نفس�ك، س�يربز جلياً يف هذه الفرة؛ حاول 

أن تبقى عقالنياً.
يج�ب أن يندفع الح�ّب يف حيات�ك، حتى إذا 

قّررت إغالق أبواب قلبك لألبد.

القلب ، س�يكون م�ن ال�رضوري أن تكون 
لدي�ك الش�جاعة لوضع ح�ّد لإلتح�اد الذي 
يثب�ت ع�دم مالئمت�ه أو الذي ل�ن يقدم أي 

إمكانية للتحسني. 
ع�ىل صعيد عملك، ق�م بالفعل ب�دالً من رّد 

الفعل .

أف�كارك ليس�ت واضح�ة ج�داً، ال تتخذ أّي 
قرار مهم جداً هذا اليوم وال تحاول اإلجبار. 
س�يكون لدي�ك اإلمكانية للنج�اح يف عملك، 
لكن برشط بذل جه�ود عظيمة جداً. حاول 
ان تتحىل بالص�رب و الحكمة العجلة باتخاذ 

القرار.

ستنام بشكل سيئ و من املحتمل أن تشخر. 
لرّبم�ا أن�ت كئي�ب ج�داً أيضاً بدون س�بب 
وجيه. عالقاتك مع اآلخرين ستكون متوترة 
وأكث�ر عدوانية. ال تح�اول االحتكاك املبارش 
م�ع محيطك و انما حاول االبتعاد لفرة مع 

الطبيعة او يف أي مكان تحس فيه بالراحة.

ال تدع نفسك تغرى بصفقات العمل الواعدة 
بأرباح عظيمة ألنها يف الواقع ذات ضمانات 
قليلة. قلقك املس�تر س�يظهر نفس�ه مرة 
أخرى بأم�راض املع�دة، كم�ا كان غالباً يف 
امل�ايض ؛ باختص�ار، أمعائك ه�ي مقياس 

حالتك الطبيعية والروحية.

حّرر نفس�ك من توّترات�ك بمزاولة التأمل أو 
الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول توسيع 
ح�دودك، لكن ال تغايل يف تقييم نفس�ك. ألنك 
ق�د تتعبه�ا ح�اول ان تنظر اىل نفس�ك كما 
ينظ�ر اآلخرين لك بش�كل فعيل ك�ي تقييم 

اخطائك و تبعد عنك الهم و الغم.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – بلدة يف الجزائر –
 2 – من األطراف -  حينا –

 3 – فقي�ه وم�ؤرخ ل�ه » تحفة 
العيان يف سرية أهل عمان » –

 4 – غزال – عكسها دولة أمريكية 
التينية –

 5 – قديسة كانت تبيع األرجوان 
يف مدينة فيليبي بمقدونيا – أبطل 

املزاعم –
 6 – ثلث�ا دي�ن – رابع س�الطني 

املماليك –
 7 – أغنية لفريد األطرش – صات 

الضفدع –
 8 – عاصمة روسيا القديمة –

 9 – ناسك أسس الحياة النسكية 
يف فلسطني .

1 – أك�رب مل�وك الحمداني�ني يف 
سوريا –

 2 – صنيع – متشابهة –
 3 – أش�د أعداء – عكسها ملكنا 

–
 4 – يحرم – ينتحبان –

 5 – غريي – نبرص مجزومة –
 6 – من وسائل النقل – لولب –

 7 – قائد وسيايس دعيت باسمه 
جمهورية أمريكية – نصف رومل  
8 – جاهيل رضب املثل بجوده –

 9 – تفسريية – قوام .

سـودوكـو

املكونات
دقيق - 220 غرام

ملح - نصف ملعقة صغرية
بايكنغ صودا - نصف ملعقة صغرية

بيض - 1
سكر - 200 غرام

زبدة مقّطعة - 120 غرام
حليب - 120 ملل

قرش برتقال مبشور - نصف حبة
عصري برتقال - ربع كوب

لسقي الكيكة:
سكر بودرة - 70 غرام

عصري برتقال - ملعقتان كبريتان
قرش برتقال مبشور - نصف حبة

نصائح
- لتزي�ني وج�ه القال�ب، غّميس ق�رش الربتقال 
املقّطع إىل رشائح رفيعة بالس�كر وضعيها عىل 

الوجه.
طريقة العمل

1- أخلط�ي يف وع�اء الدقي�ق والبايكن�غ صودا 
وامللح واتركي املزيج جانباً.

2- ضع�ي يف وع�اء الخالط الكهربائ�ي البيضة 
والسكر حتى تتجانس املكوّنات.

3- أضيفي الزبدة واخلطي من جديد.
4- أس�كبي الحلي�ب وعص�ري الربتق�ال ةقرش 

الربتقال واخفقي.
5- زيدي مزيج الدقي�ق واخفقي حتى تحصيل 

عىل مزيج متجانس.
6- رّش قالب كيك بالقليل من الزيت ثّم أسكبي 

مزيج الكيك داخله.
7- إخب�زي الكيك يف ف�رن محّمى مس�بقاً عىل 

حرارة 180 درجة مئوية ملدة 45 دقيقة.
8- لس�قي الكيكة، ضعي يف قدر السكر وعصري 

الربتقال وقرش الربتقال.
9- ذّوبي املزيج عىل حرارة متوّسطة ثّم أسكبيه 

فوق قالب الكيكة.

كيكة الربتقال اهلشة

فوائد الكيويمعلومات  عامة
يق�ول خرباء التغذية ان فاكهة الكيوي غنية جداً 
بفايتم�ني c ف�كل 100 جرام يحت�وي عىل 200 
إىل 300 ملج�رام م�ن الفايتامني، بينم�ا فاكهة 
الربتقال تحتوي عىل 50 ملجرام يف كل 100 جرام 
ويحت�وي الكي�وي أيضاً ع�ىل أمالح الفس�فور، 

البوتاسيوم، الحديد.
وي�رى خرباء التغذي�ة ان الكي�وي تغطي حاجة 
الجس�م م�ن فايتام�ني c، وم�ن أه�م فوائده�ا 

التالية:
*مقاومة التهابات االنسجة.

*التخلص من حاالت الرشح الشديد.

*تزيد قدرة الجسم الذاتية عىل الدفاع البيولوجي 
الطبيعي )يعني تنشيط املناعة عند اإلنسان(.

*مقاومة اضطرابات الدورة الدموية.
*تنشيط خاليا االنسجة العصبية.

*تساعد مرىض فقر الدم.
*تس�اعد عىل تنشيط اإلنسان من الضعف العام 

البدني.
*تساعد يف عملية الهضم.

*ملينة لالمعاء.
*تس�اعد عىل تخفي�ض معدل الكوليس�رول يف 

الدم.

أظهرت دراس�ة برازيلية نرشت نتائجها  
أن الرضاع�ة لف�رة طويلة من ش�أنها 
املساهمة يف زيادة مستويات الذكاء لدى 
األطف�ال وإطالة أمد تحصيلهم الدرايس 
وتحقيقهم إيرادات مالية أعىل يف مرحلة 

البلوغ.
وتش�جع منظم�ة الصح�ة العاملية عىل 
الرضاع�ة بوصفه�ا »إح�دى الوس�ائل 
األكث�ر فعالية« لضم�ان صحة األطفال 

وبقائهم.
كذلك تويص بالرضاعة حتى س�ن ال� 6 
أش�هر، إال أنها تقر بأن أقل من 40% من 
األطف�ال يف العال�م يس�تفيدون من هذا 

املوضوع حاليا.
وشملت الدراس�ة التي أجراها باحثون 
من جامعة بيلوت�اس الربازيلية بيانات 
تتعلق ب�3500 ش�خص مولودين سنة 
1982 وتلق�وا الرضاع�ة الطبيعية منذ 

والدتهم ولفرات متفاوتة.
والح�ظ الباحث�ون أن الرضاع�ة كانت 
مفي�دة لجميع أف�راد ه�ذه العينة بعد 
ثالث�ني عام�ا ع�ىل والدته�م، باملقارنة 
مع األش�خاص الذين لم يستفيدوا من 
الرضاع�ة الطبيعي�ة كم�ا أن النتيج�ة 
كانت أفضل كلما كان�ت مدة الرضاعة 

أطول.

منصة الكرتونية المريات دزين
أعلن�ت »رشكة وال�ت ديزني للرشق 
األوسط وش�مال إفريقيا« بمناسبة 
الذك�رى الس�نوية ال� 14 لتأس�يس 
عالم�ة »أمريات ديزن�ي« عن إطالق 
منص�ة »أكاديمي�ة أم�ريات ديزني« 
الت�ي س�تتيح لفتيات  اإللكروني�ة 
التزل�ج  تعل�م  األوس�ط  ال�رشق 
بحيواناته�ن  والعناي�ة  والس�باحة 

األليفة. 
وعرب مختلف الفعالي�ات الرويجية 
التي تنظمها الرشك�ة لهذا الغرض، 
س�يحظى العم�الء بفرص�ة دخول 
رابح�ني   3 في�ه  يف�وز  س�حب 

محظوظني مع عائالتهم برحلة من 
العم�ر إىل متج�ر »بيبي�دي بوبيدي 
بوتي�ك« وعي�ش »التجرب�ة امللكية« 
الت�ي يقدمه�ا ضم�ن مبن�ى متجر 

»هارودز« يف لندن.
وبهذا السياق، قال ديدييه فانيست، 
نائب الرئيس واملدير اإلقليمي للرشكة 
»تع�د مكان�اً  األوس�ط:  ال�رشق  يف 
آرساً تتح�رر في�ه املواه�ب الدفينة 
للفتيات اللواتي س�يتعلمن مهارات 
أمرياتهن املفضالت، ولطاملا ش�كلت 
’أم�ريات ديزني‘ مثالً أع�ىل للفتيات 
الصغريات، ولذلك نأمل أن نس�هم يف 

تحقيق أحالمه�ن ع�رب إطالق هذه 
املنصة التفاعلي�ة املميزة التي تؤكد 
ب�أن مفه�وم ’أمريات ديزن�ي‘ أغنى 
وأعمق بكثري مم�ا يعتقده البعض. 
وتعترب ه�ذه املهارات م�ن الدروس 
املهم�ة الت�ي يمكن لكاف�ة معجبي 
’ديزن�ي‘ الصغ�ار مش�اركتها م�ع 
أصدقائهم«. وأردف فانيست: »توفر 
تجارب ’أمريات ديزني‘ لجميع أفراد 
العائلة فرص�ة قضاء أمتع األوقات، 
وهذا هو الداف�ع الرئييس وراء منح 
3 جوائز تتيح للرابحني قضاء عطلة 

عائلية ال تنىس يف لندن«.

نظم�ت إح�دى الجمعي�ات األهلي�ة يف 
م�رص بالتع�اون مع إح�دى الرشكات 
الخاص�ة، أك�رب طب�ق ف�ول يف العال�م 
لألرق�ام  غيني�س  موس�وعة  ليدخ�ل 
القياس�ية، بمس�احة 100 م�ر مربع 
ويكفي إلطعام آالف األش�خاص، حيث 
ت�م توزيع�ه بع�د الطبخ ع�ىل الفقراء 
واملحتاج�ني يف منطقة خري الله بمرص 

القديمة جنوب القاهرة.
وق�ال منظم�و الفعالي�ة إن الفول هو 
ملك الطعام يف مرص ويعد أكثر األطباق 
شهرة ولذلك تم إعداد الطبق بمشاركة 

5 آالف فرد بحديقة الحرية بالزمالك.

وقالت إين�اس زهار، املتحدث اإلعالمي 
ملؤسسة انجزني املش�اركة يف الفعالية 
إن الطبق توافرت فيه رشوط املسابقة 
وهي أن تبلغ مساحته 100 مر مربع، 
ويكف�ي إلطعام ألف ش�خص، وال يقل 
وزن�ه ع�ن 2 ط�ن، وأن يك�ون صالحا 

لألكل.
وأضاف�ت أن مكون�ات الطب�ق ضمت: 
طحينة، بصل، طماطم، فلفل وصلصة 
مش�رية إىل أن اله�دف م�ن املهرج�ان 
ه�و تعريف العال�م بالوجبات املرصية 
الش�عبية وغ�ري التقليدي�ة، وتنش�يط 

ثقافة الطعام يف مرص.

اكرب طبق فول بالعالـم
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يوم األم اجلهادية
مس���احة لل���رأي

علي دجن

قبل اآلوان بأوان
ء ح���رة   را   آ

عندم�ا ُكنا ِصغاراً وكلمة »املوت« ُتذك�ر أمامنا عيل فرتات متباعدة 
جداً، لم نكن نحزن فهو بأمر ليس س�يئاً، ألننا نعرف كما لقنونا الكبار 

بأن من يمت »....بريوح عند ربنا يف مكان حلو....«
وعندم�ا تخطينا مرحل�ة الطفولة لم نكن أبداً ن�ري«... املوت راحة 
من الدني�ا...«، فالدنيا يف نظرن�ا جميلة واليزال أمامن�ا الطريق مملوء 
بالطم�وح واآلم�ال واألحالم، ولكننا كنا نس�معها ُتقال عن أش�خاص 
تق�دم بهم العم�ر وأصبحوا يف أرذل�ه، يعانون من أمراض الش�يخوخة 
ويش�تكون من التعب واإلرهاق بعد مش�وار طويل م�ن الكفاح والعمل 
والنجاح والفش�ل، تكوين أرسة وِحمل مس�ئولية بي�ت وأوالد، خاضوا 
معارك مع الحياة، إنترصت عليه�م أحياناً وتغلبوا عليها أحياناً أخري، 
فكل تجعيدة من تجعيدات وجههم وأيديهم ترس�م لحظات فرح وحزن 

يف لوحة حياتهم.     
ولكن....كيف ينظر ش�باب هذا الزم�ن إيل املوت، والذي أصبح كثرياً 
ج�داً وخاصة مع الش�باب؟، دار يف ذهني هذا التس�اؤل عندما فوجئت 
بفتاة يف حوايل السادسة عرش من عمرها تقول »مات وارتاح...«، وهي 
تبكي أحد أصدقائها الذي تويف، وبعد أن أفقت من وقع هذه العبارة عيل 
أذني، س�ألتها ماهي الراحة لشاب اليزال يف بداية حياته؟، فقالت »كان 
هايعي�ش يقرأ مواد مالها أي لزمة، وبعدين يتخرج ويحط ش�هادته يف 
اط�ار وياخد مرصوف من أهله لغاية مايالقي واس�طة تعينه، وإذا.....
ال�خ«، وأخذت ت�رد يل كم رهيب من املش�كالت والعوائ�ق التي تقابل 
الشباب!!! وحاولت أن أزيح من عقلها هذه النظرة البائسة، وأوضحت 
لها أن كل ش�خص الب�د أن يجتهد حت�ي يصل لهدفه، والحي�اة البد أن 
يوجد فيها الفش�ل حتي نشعر بطعم النجاح، والشاب عندما يتخرج ال 
يجب عليه أن ينتظر »واس�طة« حتي يتعني، وذكرت لها شباب ُعينوا يف 
أماكن جيدة ، ولم يكن لديهم أي واس�طة سوي إجتهادهم وإجتيازهم 
جميع اإلختبارات بمهارة، فأجابني ش�اب آخر يجلس معنا بأن من كل 
عرش أش�خاص نجد حالة واحدة فقط من هؤالء، ولكن معظم الشباب 
يتخرج�ون ويجلس�ون عيل املقاه�ي أو يعملون يف مجاالت ال تناس�ب 
ش�هادتهم بعد تعبهم وإجتهاده�م، وعندما يفقدون األمل يس�افرون 
للعم�ل يف الخ�ارج، وأنه عاش هذه املأس�اة مع ش�قيقه ال�ذي تخرج 
بتفوق وكان من املف�رتض أن يتم تعيينه كمعيد، ولكنهم اختاروا الذي 
يلي�ه يف الرتتي�ب ألنه نجل دكت�ور يف الكلية، وأصيب باإلحباط وس�افر 
للعم�ل يف الخ�ارج وهو األن ناجح ومتقدم يف عمل�ه هناك.  كيف وصل 
الح�ال بش�بابنا لهذه الدرج�ة من اإلحب�اط واليأس وإنع�دام األمل يف 
وجود أي شعاع مضئ يسريون خلفه؟ كيف يف مثل هذا العمر ينظرون 
للحي�اة بهذه النظ�رة التش�اؤمية وال يثقون بأنهم س�يحصدون ثمار 
تعبهم وإجتهادهم؟هل نحن السبب يف ما وصل إليه ذلك الجيل من هذا 
الشعور املخيف؟ أم هذا اإلحساس ترب بداخلهم بسبب نماذج يرونها 
أمامهم؟كيف لجيل من املفرتض أنه س�يقوم ببن�اء بلد أن يعطي وهو 
يف هذه الحالة من إنعدام اإلحس�اس باألمل واألمان؟ كيف نعيدهم مرة 
أخري ش�باباً يملؤهم الطموح واألحالم؟ وليسوا شباباً شاخوا.....قبل 

اآلوان بآوان.  

دعاء جالل

أمي؛ هي تلك أم الش�هيد الذي ذهب لس�احات الوغ�ى، يدافع معي 
كتف�اً اىل كتف، ت�اركاً خلفه كل جميل من الذكري�ات، مع أمه وحبيبته 
وأبي�ه وأخي�ه، محتضن�اً لكنف املوت، يغ�ازل ملكه، وه�و يرصخ » أيا 
عزرائيل خذ روحي قبل رجوعي، أريد أمي وحبيبتي ان تقر عينها تفرح 

بدمي«
يف اآلون�ة األخ�رية نجد األمه�ات يذرفن الدموع ع�ى أوالدهن، وهم 
يدفعن ثمن خطأ الحكومة الفاشية، التي كانت تعمل بسياسة األنفراد 
بالرأي، والتش�بث باملناصب، ألم تكن لقائد القوات املس�لحة أم ويشعر 
بوجوده�ا وحرقة قلبه�ا؟ اليوم األم تقيم حفل زفاف لولدها الش�هيد، 
وت�ذرف دموع الف�رح عى جثم�ان ذلك الش�هيد، يقول�ون أن املرأة لم 
تش�ارك يف الحشد الش�عبي، أذن سؤال عظيم: من هي التي تدفع ولدها 
اىل له�وات الحرب؟ أليس األم هذا دورها الكب�ري يعنرب من أقوى األدوار 
يف معركتها مع داعش، أذن األم هي مصباح نور األمة، ومصنع الرجال 

ومنطلق الحرية.
أذن يف ه�ذا اليوم الذي يعت�رب أول يوم يف أول عام يكون فيه يوم األم 
الجه�ادي، التي فزعت م�ع ولدها وهي تنتظر خرب ش�هادته عى أكف 
الفرح، لكي تش�ارك الزهراء عليها الس�الم حزنها، ل�ذا أن أمهاتنا ليس 
أمهات املسؤولني الذين زهقوا أرواح الناس بفشلهم، وهم يتلون روايات 
األفالم املتحركة ويستغلون عقول الناس, لذا الِْخزْي لتلك النسوة الالتي 
س�كتن عن فس�اد أوالدهن، واملجد والعزة ألمهاتنا الالت�ي دفعن ِبَنا اىل 

فلوات الحرب.
أنحني أجالًل لتلك املرأة التي تطلق أصوات الفرح حني أرتحال ولدها 
بركب الش�هداء، وأقبل أقدامها اآلتي يس�رين خلف نعش الشهيد فلذت 

كبدها.
خذي مني عهدا لن ننىس ش�هيد الحشد الشعبي كما عهدنا الزهراء 

عليها السالم لن ننىس شهيد الطف ..

كش�ف اللواء محمد أحمد املري مدير اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجانب يف دبي عن أنه بات بإمكان املس�افرين عرب مطار دبي املغادرة 
باس�تخدام هواتفهم املتحركة كجواز س�فر، وذلك بعد أن قامت اإلدارة 
باس�تحداث تقنية جديدة تتمثل بوضع بيانات املس�افرين عى رشيحة 
»NFC« املع�رتف بها دولياً، ما يمكن املغادرين من تمرير هواتفهم عند 
املكان املخصص يف منفذ الدخول إىل الصالة الخاصة باملسافرين لتفتح 

أمامهم البوابة الذكية مبارشة للدخول .
وأضاف: بعد تس�جيل البيانات الش�خصية للمستخدم، يحصل عى 
كلم�ة رس تمكنه من الوصول إىل ش�يفرة إلكرتونية تحتوي عى جميع 
بياناته، يس�تطيع من خاللها عبور بوابات املس�افرين بتمرير الهاتف 

النقال عى البوابات اإللكرتونية الذكية .

اهلواتف الذكية »جوازات« سفر!


