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صفحة 16
»القاعدة« حترض لقتال »داعش« الستعادة النفوذ

جند األسايش والبيشمركة للبقاء في منصبه

       المستقبل العراقي / خاص
 

مع اقتراب نهاية فترة التجديد لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، 
ينفت�ح باب الخالف على مصراعيه ف�ي اإلقليم الكردي، الذي يعاني أزمات 

مادّية، وصراع بين األحزاب السياسية على تقاسم السلطة.
وتس�عى األح�زاب الكردي�ة المعارضة لبارزان�ي بإبعاده عن رئاس�ة 

اإلقليم، فيما يصّر بارزاني على بقاءه في منصبه لفترة أطول.
ويع�رف في أربي�ل أن بارزاني حّول الس�لطة إلى إقطاعي�ة لعائلته، إذ 
يس�تلم أبناءه وأقاربه المؤسسات الحساسة في اإلقليم، فضالً عن اتهامه 
بتصفية األصوات اإلعالمية المعارضة، والتي غالباً ما كشفت تهم الفساد 
الت�ي أُثيرت ضده وعائلته. وقالت مصادر سياس�ية رفيعة المس�توى في 
إقليم كردس�تان أن »مس�عود برزاني يكاد يجن جنونه م�ع اقتراب انتهاء 
واليته«.وأوضحت المصادر، التي رفضت اإلش�ارة إلى هويتها لحساس�ية 
المعلومات، أن »بارزاني اشعل االقليم وجند االسايش والبيشمركة للضغط 

على الشارع الكردي من أجل بقائه في منصبه«.
وأردف�ت المصادر بالقول أن »الش�ارع الكردي يع�ي ان عائلة بارزاني 

اصبحت ديكتاتورية وبات يجري مقارنتها بعائلة صدام حسين«.
ووفق�اً للمصادر، فإن »الصراع اآلن على أوجه في االقليم بين االحزاب 
الحاكمة االكبر«. وش�ددت بالقول ان »بارزان�ي يخوض معركة بقائه في 
االقليم ويجتهد لمنع اي تغيير او زيادة وعي الجماهير الكردية المنسحقة 
الت�ي تتغطى بظالل فنادق وش�ركات العائلة المالك�ة الكردية فيما تعاني 
االغلبية الويل والعيش الضنك«. وكان برلمان إقليم كردستان شهد في 25 
آذار 2015، قبل بدء جلس�ته االعتيادية مشاجرة باأليدي نتيجة خالف بين 
نائبين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب عن حركة التغيير علي 
حمه صالح بش�أن الخالفات على تمديد مدة رئاس�ة إقليم كردستان، فيما 
قررت رئاس�ة البرلمان تش�كيل لجنة للتحقيق في الحادثة ورفع الجلس�ة 

لمدة ربع ساعة.
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موجة النزوح من االنبار في اقسى حاالتها

     المستقبل العراقي/نهاد فالح

دخ�ول أالف الش�باب ضم�ن  العوائل 
النازحة من االنبار الى كربالء المقدس�ة 
وبغ�داد  دق »ناق�وس الخط�ر« ف�ي ظل 
وج�ود معلوم�ات تفي�د ب�ان »داع�ش« 
ف�ي  االوراق  لخل�ط  يخط�ط  االرهاب�ي 
العاصمة, واس�تهداف المدينة المقدس�ة 
عب�ر ط�رق ملتوي�ة ولي�س م�ن خ�الل 

المواجهة المفتوحة.

االرهابيي�ن  تس�لل  م�ن  المخ�اوف 
اخ�ذت الصدى االوس�ع خ�الل ,اليومين 
الماضيين, الس�يما بعد اعتق�ال عدد من 
عناص�ر »داع�ش«  كان�وا مختبئي�ن بين 
النازحين,كما قابلها دعوات اغاثة عاجلة 
وفورية وتسهيل كافة اجراءات دخولهم 
ال�ى المناط�ق االمن�ة التي نزح�وا اليها. 
الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي العاصمة قررت 
ادخ�ال النازحي�ن وفق نظ�ام »الكفيل«, 
لك�ن الضغ�ط السياس�ي ق�د ي�ؤدي في 

النهاي�ة ال�ى الغ�اء ه�ذا الش�رط, بينما 
س�ارعت بابل الى عدم استقبال الشباب, 
في حين تق�ف كربالء حائ�رة امام أالف 
العوائ�ل  العالقة عند حدودها مع االنبار.  
وحذرت مصادر امنية من عواقب وخيمة  
في حال عدم وجود تخطيط مدروس في 
عملية ادخ�ال النازحي�ن للمناطق االمنة 
خاصة مدين�ة كربالء المقدس�ة. وقالت 
المص�ادر ل�«المس�تقبل العراقي«,  على 
حكومة كربالء المحلية »إستقبال النساء 

واألطف�ال المس�تضعفين وتقديم الدعم 
له�م وإيوائه�م »,رافض�اً »دخ�ول آالف 
الش�باب الی المدي�ن الن يعد خطر  كبيرا 
عل�ى ام�ن المحافظة«.ولفت�ت المصادر 
االمني�ة ال�ى ان »اغل�ب النازحي�ن  ه�م 
من الش�باب مما يدعو للقل�ق«, مقترحا 
»زجهم مع ابناء الحش�د والجيش للدفاع 
عن اراضيه�م وليس لتس�خيرهم ألمور 
المص�ادر  ابعادها«.وأش�ارت  نع�رف  ال 
الى وج�ود معلومات تش�ير ان عصابات 

»داع�ش« لديه�ا نية هجوم عل�ى كربالء 
المقدس�ة م�ن خ�الل مندس�ين ضم�ن 
النازحي�ن ». وبهذا الص�دد, يقول رئيس 
اللجن�ة االمنية ف�ي محافظة بابل صادق 
مدل�ول الس�لطاني إن »المحافظة قررت 
الس�باب أمنية ونزوالً عن�د طلبات أهالي 
باب�ل ع�دم دخ�ول الرجال والش�باب من 
نازحي االنبار ومن عمر 18 س�نة ولغاية 
50 س�نة«، داعي�اً اياه�م ال�ى » التوج�ه 
لحماي�ة محافظته�م من خ�الل التطوع 

الى جانب الق�وات المس�لحة«. ويضيف 
الس�لطاني أن » هناك شباباً يقاتلون اآلن 
مع الحش�د الش�عبي والقوات المس�لحة 
وعل�ى ش�باب االنب�ار ايضا القت�ال ضد 
داعش واالرهاب الذي يهدد محافظتهم«، 
ويردف أن » ادارة المحافظة أبلغت جميع 
التفتي�ش بالمحافظ�ة بقراره�ا  نق�اط 

الخاص بنازحي االنبار«.

                     التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي/عادل الالمي

لم يجد غالبية الشباب في مدينة الموصل طريقة للخالص من 
»اإلعدامات«, س�وى االنخراط في صف�وف »داعش« ضمن حملة 
ما يع�رف ب� »التجنيد اإللزامي« التي لج�أ اليها التنظيم االرهابي 
مؤخرا لتعزيز صفوفه بمقاتلين جدد تحضيرا لمعركة الحسم التي 
تخطط له�ا الحكومة ومن المتوقع انطالقها خالل الفترة القليلة 
المقبلة.وفيم�ا تش�ير مصادر محلي�ة في حديثها ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, ال�ى ان »التنظيم االرهابي اس�تقدم مؤخ�را تعزيزات 
عس�كرية من مدينة الرقة السورية, بين أن »القصف الجوي الذي 
ينفذه طيران«التحالف الدولي« لم يستهدف مواقع ومقار تواجد 

»الدواعش« وإنما يصب غضبه على مواقع المدنيين«. 
وم�ن المقرر ان تق�دم اللجن�ة البرلمانية المكلف�ة بالتحقيق 
بشان سقوط الموصل, ان تقدم تقريرها االولي لمعرفة االسباب 

والمقصرين.
وتق�ول مصادر محلية, ان« التنظيم االرهابي تمكن من تجنيد 
اعداد كبيرة من الشباب,بعد ان خيرهم بين االنخراط في صفوفه 
او الموت«, وتضيف, ان« وحشية وبطش«الدواعش« اجبر غالبية 

الشباب على حمل السالح واالنضمام اليه  ب�«االكراه«.
وتلف�ت المصادر ال�ى ان« داعش يقوم يومي�ا بمجازر عديدة 
عب�ر حملة اعدام�ات تنفذ تحت يافطة »تطبيق الحدود«, وتش�ير 
ان س�كان الموصل يعيش�ون مصيرا مجهوال في ظل ممارس�ات 

تلك العصابات«.
ص3اإلرهابـي »احلـاج بكـر«.. عــراب »البغـدادي« ومنظـم هيكــل »داعـش«                                                                     التفاصيل ص3
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عبد املهدي يتهم :»قوى داخلية وخـارجية« 
حتارب الشيعة

الغبان يوافق عىل حتويل منفذ »قلعة دزة« احلدوي اىل معرب رسمي

االنبار تطالب العبادي بدخول احلشد الشعبي إلنقاذها

       بغداد / المستقبل العراقي

اتهم وزي�ر النفط عادل عب�د المهدي، 
امس األح�د، »ق�وى داخلي�ة وخارجية« 
بوضع محاربة إيران أو الش�يعة كأولوية 
قد تتقدم محاربة تنظيم »داعش«، معتبرا 
أن ذل�ك »خلل وخط�أ خطير«.وق�ال عبد 

المه�دي ف�ي بي�ان صحف�ي، إن »البعض 
من ق�وى داخلية وخارجية ما زالت تعتبر 
ان هن�اك اهدافا اه�م او موازي�ة لمقاتلة 
داع�ش«، الفت�ا ال�ى أن »هذا خل�ل وخطأ 
خطير ترتكبه بع�ض الدول والجماعات«.

وأضاف عبد المه�دي، أن »هناك من يضع 
كأولوي�ة«،  الش�يعة  او  اي�ران  محارب�ة 

مش�يرا ال�ى أن »احداث العق�ود الماضية 
برهن�ت انحراف ه�ذه االتجاهات وخطر 
نتائجه�ا، حت�ى  اطروحاته�ا وخط�ورة 
على من يتمس�ك بها. بل ل�و وضع هؤالء 
التاري�خ كمس�طرة لقياس ما ت�ؤدي اليه 
هذه االنحرافات لوجدوا انهم الخاسرون 

االساسيون بسبب هذه السياسات«.

       بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق وزي�ر الداخلية العراق�ي محمد 
س�الم الغبان،امس االحد, من حيث المبدأ 
عل�ى تحوي�ل منف�ذ قلع�ة دزة ف�ي اقليم 

كردستان الى معبر رسمي.
بي�ان  ف�ي  الداخلي�ة  وزارة  وذك�رت 
التق�ى وف�داً ض�م  الغب�ان  أن  صحف�ي، 

ن�واب من التحالف الكردس�تاني وبرلمان 
اإلقلي�م«. واض�اف البي�ان ان »الوفد قّدم 
ش�رحا عن ظروف وتاريخ نضال منطقة 
بش�در والمآس�ي التي تعرضت لها مدينة 
قلعة دزة«. وتابع البي�ان, ان الوفد طالب 
الداخلي�ة  ووزارة  المركزي�ة  »الحكوم�ة 
بتحوي�ل منف�ذ كيل�ه الحدودي ف�ي قلعة 
دزة ال�ى منف�ذ رس�مي لتحري�ك عجل�ة 

االقتصاد في المنطقة ومكافحة التهريب 
والس�يطرة على انتق�ال البضائع بصورة 
غير مش�روعة«. ونقل البي�ان عن الغبان 
قوله انه »ال مانع من ذلك من حيث المبدأ، 
لكنهم يجب عليهم أن يقدموا طلباً رسمياً 
وف�ق الضواب�ط القانوني�ة ويق�دم عب�ر 
س�يادته ال�ى الحكوم�ة المركزية لغرض 

اتخاذ اإلجراء المناسب بصدده«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س مجل�س عش�ائر أبن�اء 
األح�د،  ام�س  الهاي�س،  محم�د  الع�راق 
عن وص�ول ق�وات م�ن الفرق�ة الذهبية 
والش�رطة االتحادي�ة والحش�د الش�عبي 
إل�ى الحباني�ة، فيم�ا أك�د أن 80 ش�يخاً 
م�ن االنبار طالب�وا رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي بدخول الحش�د للمحافظة كونه 
الوحيد القادر عل�ى إنقاذها من اإلرهاب. 
وق�ال الهاي�س ، إن »ق�وات م�ن الفرق�ة 
الذهبية والش�رطة االتحادي�ة و14 فوجاً 
من الحشد الشعبي وصلت إلى الحبانية«، 
ب�دأت  األمني�ة  »العملي�ات  أن  موضح�اً 

بالتق�دم نح�و الصوفية ش�رقي الرمادي 
ومناط�ق أخ�رى«. وأض�اف الهاي�س أن 
»الفرقة الذهبية تمس�ك المستشفى العام 
الكبي�ر في االنبار والوضع مس�يطر عليه 
تمام�اً ولم يتقدم داعش خالل اليومين أي 
تق�دم«، مش�يراً الى أن »داع�ش أحتل 11 
قضاء أربع�ة منها تم تحريره�ا وأطراف 
االنب�ار هي بأيدي التنظي�م«. وبين رئيس 
مجلس عشائر أبناء العراق أنه »قبل سفر 
رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الواليات 
المتح�دة األميركي�ة التقينا ب�ه نحن وفد 
مكون من 80 ش�يخاً وم�ن وجهاء االنبار 
وطالبن�ا بدخ�ول الحش�د لالنبار بش�كل 
رس�مي«، الفتاً الى أنه »ال ينقذ االنبار من 

اإلرهاب إال الحش�د الش�عبي كونه مجهز 
بأس�لحة فتاكة ومدرب وكما حرر صالح 
الدي�ن س�يحرر االنب�ار ونحن مع�ه ومع 
الق�وات األمنية«. وكان�ت الفرقة الذهبية 
في محافظة االنبار أعلنت، امس، عن بدء 
عملية عس�كرية لتحرير منطقة الصوفية 
ش�رقي الرمادي، مش�يرة ال�ى أن القوات 

االمنية دخلت المنطقة من ثالثة محاور.
وأعلن قائد شرطة االنبار اللواء الركن 
كاظم الفهداوي، ع�ن صد تعرض لتنظيم 
»داعش« عل�ى المجمع الحكومي وس�ط 
مدينة الرمادي، مش�يراً ال�ى انه تم إلحاق 
خسائر كبيرة بعناصر التنظيم وإجبارهم 

على االنسحاب.

      بغداد / المستقبل العراقي

 نفت اللجنة المالية في مجلس 
النواب، امس االحد, عزم البرلمان 
تعيين نواب سابقين كمستشارين 
في المجلس التشريعي لالستفادة 
من خبراتهم، موضحة أن موازنة 
تس�مح  ال  المالي�ة  المجل�س 
عض�و  كبيرة.وق�ال  بتعيين�ات 
اللجن�ة جب�ار عب�د الخال�ق ، إن 
»موازن�ة مجل�س النواب للس�نة 
درج�ات  تتضم�ن  ل�م  الحالي�ة 
وظيفية بصفة مستش�ارين، الن 
التخصيص�ات المالية للمجلس ال 
تس�مح بهكذا امر وانها محدودة 
ألم�ور معينة«.وأض�اف أن »م�ا 
يش�اع ع�ن أن البرلمان س�يعين 
كمستش�ارين  س�ابقين  ن�واب 
في مجل�س النواب غي�ر صحيح 
وال أس�اس له مطلق�ا«، مبينا ان 
»الدرج�ات الوظيفي�ة للمجل�س 
مح�ددة وموزع�ة ول�م تتضم�ن 
هكذا امر«.واشار عبد الخالق إلى 
أن »البرلم�ان لم يطرح هكذا نوع 
من التعيينات، ونحن كلجنة مالية 
لم نس�مع به ولو س�معنا البدينا 
اعتراضات«.  او  ربما مالحظ�ات 
النواب  وكش�ف رئي�س مجل�س 
سليم الجبوري، االربعاء الماضي، 
ان هيئ�ة رئاس�ة المجلس تدرس 
بصف�ة  س�ابقين  ن�واب  تعيي�ن 
مستش�ارين للج�ان البرلماني�ة. 
وق�ال الجبوري ف�ي اجتماع مع 
البرلمانية لبحث  اللجان  رؤس�اء 
س�ير اجراءات تش�ريع القوانين 
المقترحة عقده امس في القاعة 
البرلم�ان  بمبن�ى  الدس�تورية 
»لدينا 9 درجات وظيفية بعنوان 
مستش�ار ولم يتم تعيين احد في 
أي منه�ا لح�د اآلن لكنن�ا ندرس 
بصف�ة  س�ابقين  ن�واب  تعيي�ن 

مستشارين لدعم عمل اللجان.

املالية النيابية تنفي
 عزم الربملان تعيني نواب 

سابقني كمستشارين

ديوان بغداد للقادة الشباب
       التحليل السياسي /غانم عريبي

الدي�وان فك�رة ول�دت من رحم 
واقع ش�باب الع�راق ال�ذي يتطلع 
ال�ى بن�اء النف�س والبل�د والوطن 
ومس�يرة مجتمعي�ة الزالت تعيش 
الهج�رات المليوني�ة وتمش�ي في 
اراضيه�ا كم�ا كل الهج�رات الت�ي 
طال�ت ش�عوبا وامم�ا ف�ي الداخل 
بسبب الحروب والماسي والويالت 
والديوان ..ديوان لكل هذه الماساة 
ان  دون  المجتمعي�ة  والتطلع�ات 
يكون له�م راس من ق�ادة العملية 
السياس�ية او ان يك�ون له�م ذي�ل 
ف�ي هذه الدول�ة االقليمي�ة او تلك 
الن هؤالء الش�باب نذروا انفس�هم 
لهذا الوطن وخدمة مسيرة انسانه 
واليريدون من الق�ادة الحاليين اال 
ان يشعروا بالمس�ؤولية الرسالية 
واالخالقي�ة الملقاة عل�ى عاتقهم 
ويكتفوا بما قدموه لش�عبهم وهو 
كبير بعم�ر االنجاز ويتقاعدوا مثل 
الذي�ن  والجن�راالت  الضب�اط  كل 
هزموا في معارك الش�رف وخلفوا 

في سويدا القلب نيرانا!.
تذكرن�ي  الدي�وان  فك�رة  ان 
بالبدايات التاريخية لنشأة االحزاب 
االس�المية المخلصة التي تفجرت 
في الوعي فكرة انبجست مثل عين 
ماء في ذاك�رة متطلع او مجموعة 
من النخب او الطليعة كما يس�ميها 
االم�ام محم�د امي�ن زي�ن الدي�ن 
بداي�ات الق�رن االول المي�الدي ثم 

تطورت ونمت وانبتت من كل زوج 
بهي�ج التعرف س�نيا ف�ي مواجهة 
شيعي والشيعي في مواجهة سني 
والتركمان�ي ف�ي مواجهة كوردي 
والك�وردي ف�ي مواجه�ة الكردي 
قوم�ي.. اس�اس  عل�ى  والعرب�ي 

انه�م يجتمعون ف�ي بغداد عاصمة 
المعرفة والثقافة والتمدن والنشاة 
االول�ى ل�كل االح�زاب التاريخي�ة 
ويبحثون مس�تقبل البلد ومستقبل 
الش�باب في الع�راق دون ان يكون 
الش�اب ش�يعيا فيحظ�ى بمعظ�م 
مقاعد الديوان او سنيا فيشاغب من 
اجل المزيد م�ن الحظوة والمقاعد 
واال س�يفجر الدي�وان على رؤوس 
الجمي�ع كم�ا ح�دث ف�ي تفجي�ر 
مبن�ى البرلمان العراق�ي!.ان فكرة 
الدي�وان اعظ�م بكثير م�ن النتائج 
السياسية التي ال اليها المشرع في 
البرلمان الن الديوان جهد سياسي 

ش�بابي ينطلق ف�ي اطار 
اخالق�ي سياس�ي يراعي 
ويعم�ل  المكون�ات  كل 
م�ن اجل الوط�ن من دون 
ان ينتظ�ر مكس�با مالي�ا 
او حظ�وة سياس�ية وفي 
الي�وم ال�ذي يتعاف�ى فيه 

البل�د م�ن داع�ش وم�ن الدواعش 
المهرة في العملية السياسية ومن 
عبأ وجود قادة سياسيين وضعوه 
في دائرة الهزيمة »وهنا الاس�تثني 
اح�دا منهم« ف�ان الدي�وان يتحول 
الى ديوان في كل بيت عراقي يضم 

شبابا يتطلعون الى مزيد من خدمة 
البلد..تمام�ا كما تحول الفيس�بوك 
الى حالة مجتمعية عامة النستطيع 
التخلي عنها او االبتعاد عن اجوائها 

التقنية واالنسانية!.
هؤالء الش�باب ليس�وا حزبيين 
او  حزب�ي  بتي�ار  والمنظمي�ن 

سياس�ي معي�ن والينطلقون وهم 
يش�تغلون على الفك�رة من موقع 
االيم�ان بالعراق الواحد والقاس�م 
المش�ترك م�ن مكونه�م الديني او 
القومي انما من موقع االيمان بكل 
والديان�ات  والمذاه�ب  القومي�ات 
واليهمهم ف�ي كل هذا الذي يتحرك 

والديني�ة  الفكري�ة  البيئ�ة  ف�ي 
والقومي�ة والمجتمعي�ة العراقي�ة 
اال بناء مفه�وم المواطنة العراقية 
الصالح�ة  الش�بابية  والجماع�ة 
واالستمرار برفد المسيرة الوطنية 
العلمي�ة  والكف�اءات  بالطاق�ات 
والعملية  والسياس�ية  والمعرفي�ة 

العراقية لخير بلد فوق خير اديم.
التاكي�د عل�ى ع�دم وج�ود  ان 
ش�يء من »ريحة العم�ل الحزبي« 
يعني وجود اش�كالية حقيقية في 
البيئة السياس�ية العراقية التقطها 
الش�باب »ب�ارك الل�ه فيه�م« ه�ي 
عجز المسالة الحزبية عن مواجهة 
تحدي�ات مختلف�ة منه�ا الش�انية 
والدكتاتورية واالستبداد السياسي 
واالن�ا ومختل�ف ان�واع االم�راض 
السياس�ية القاتل�ة واالهم من ذلك 
فش�ل القادة السياسيين واحزابهم 
من ان يكونوا احزابا وطنية مندكة 
بالتطوير وتقديم مش�روع واضح 
الدارة الدول�ة فض�ال ع�ن طغي�ان 
الفس�اد والت�ورط بس�رقة الم�ال 
العام!.ان فكرة الديوان اس�مى من 
فكرة الحزب وقد يودي حزب بامة 
وقد يستوعب ديوان مشروع امة!.

ان وجود هذا الديوان من الشباب 
يعود الى فكرة اول ديوان 
مجتمع�ي اقي�م ف�ي عهد 
االش�ورية في  الحض�ارة 
العراق فقد كان الس�لطان 
او المل�ك او الرئيس يمثل 
التنفيذية وهنالك  السلطة 
مهمت�ه  عم�وم  مجل�س 
ادارة المس�الة السياسية في البالد 
وتقديم الراي للحاكم من اجل ادارة 

امثل لشؤون الرعية.
ان ه�ذا الدي�وان هدف�ه مواكبة 
تطور الحالة السياس�ية في العراق 
وصناع�ة القادة الرج�ال القادرين 

على ادارة االم�ة ومواكبة التطوير 
م�ن  لك�ن  والتنمي�ة  والتحدي�ث 
الضروري ان يش�تغل الديوان دائما 
وابدا على االس�تقاللية في التوجه 
وفي مص�ادر التمويل وفي تطويع 
الكفاءات والطاقات الش�بابية وان 
يك�ون حريصا عل�ى توزيع جهده 
الش�رائح  كل  عل�ى  واب�دا  دائم�ا 
والفئ�ات وان اليقتصر في لقاءاته 

على نوع من االفراد واالشخاص.
من المه�م جدا ان تنبث�ق امانة 
عام�ة للدي�وان ه�ي الت�ي تهيأ له 
المؤتمرات واللقاءات وتقدم  دائما 
االفكار وتنضج الحلول والواقعيات 
السياسية بين يديه وان يتم اعتماد 
العم�ل  ادارة  ف�ي  الكف�اءة  مب�دا 
وفي توزي�ع المهم�ات والوظائف 
المجتمعي�ة والسياس�ية واالبتعاد 
مس�افة ملي�ون س�نة ضوئية عن 
المال السياس�ي وع�ن االصطفاف 
مع قادة سياسيين ضد قادة اخرين 
وان يك�ون اله�م الس�اس خدم�ة 

العراق والعراقيين.
الفك�رة  صاح�ب  عالي�ا  اثم�ن 
االولى..الصاحب االول لها وهو اخ 
كبي�ر وعقلية وطنية امامها فرص 
الش�بابي  لبن�اء نموذجن�ا  كبي�رة 
المتق�دم ان اتيح�ت ل�ه الفرص�ة 
واستطاع مواجهة التغول الموجود 
في وسطه السياسي وحالة انعدام 
التوازن بس�بب الركض وراء شبح 
الوظائ�ف السياس�ية ال�ذي ينتاب 

معظم االحزاب العراقية!.

نذروا انفسهم لهذا الوطن وخدمة مسيرة انسانه واليريدون من القادة الحاليين
 اال ان يشعروا بالمسؤولية الرسالية واالخالقية

الــتـسـعـيــرة الـجــديــدة لـلـكـهـربــاء عـلـى طـاولــة الـحـكـومــة
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اعل�ن نائ�ب رئي�س ال�وزراء به�اء 
األعرج�ي، امس االح�د، ع�ن أن لجنة 
الطاقة ف�ي مجلس الوزراء س�تناقش 
في إجتماعها المقبل تسعيرة الكهرباء 

الُمقترحة.
وق�ال االعرجي في بي�ان صحفي، 
إن »مصلحة المواط�ن في كل األحوال 
س�تكون ف�وق كل ش�يء ف�ي ه�ذه 
التس�عيرة، وخاص�ة الطبق�ة الفقيرة 
كما و أن التس�عيرة الجديدة التي ستتم 
مراجعتها و نقاش�ها، مجرد دراسة ال 
تأخذ طريقها للتنفيذ ما لم ُتتخذ بعض 
اإلجراءات الش�كلية واللوجستية و في 
ُمقدمتها إيصال الطاقة الكهربائية إلى 

المواطن على مدى 24 ساعة«.
األس�اس  »الفك�رة  ان  واوض�ح 

الت�ي يج�ب أن ُتبن�ى عليه�ا الدراس�ة 
ه�ي دعم الطاق�ة الكهربائي�ة للطبقة 
الفقي�رة وذات الدخل المحدود و بعض 
المشاريع الصناعية والزراعية تماشياً 
م�ع متطلب�ات المرحل�ة و توجه�ات 
الخ�اص«. القط�اع  بدع�م  الحكوم�ة 

واضاف أن »أساس الفكرة التي نعكف 
على دراستها هي إبرام عقد بين وزارة 
الكهرباء والُمس�تفيد من هذه الخدمة 
يتضم�ن تزوي�ده بمق�دار ُمعي�ن من 
الطاق�ة و حس�ب حاجت�ه و أن تكون 
الخدمة متواصلة ل� 24 س�اعة و ُيزود 
الُمس�تفيد م�ن الطاقة بمقي�اس ذكي 
ينظم ذل�ك على أن تك�ون )األمبيرات( 
العش�رة األولى مدعومة بش�كل كامل 
العش�رة  ف�ي  الدع�م  بع�ض  ويك�ون 
الثاني�ة، أما م�ا ُيزيد عن ذلك فس�وف 
ُي�زود المواطن به بس�عر كلفته وبذلك 

س�تكون هناك عدالة في دعم المواطن 
الفقير و ذو الدخل المحدود«.

وتاب�ع االعرج�ي قائالً »أم�ا الذين 
يرغبون بتزويدهم بطاقة أكثر من هذه 
الكمية، فسيتم تزويدهم بها لكن دون 
دع�م بل بس�عر الكلفة«، الفت�اً الى انه 
»ف�ي كل األحوال يج�ب أن يكون هناك 
ترش�يد بإس�تخدام الطاقة الكهربائية 
من قب�ل المواطني�ن بص�ورة عامة و 

مؤسسات الدولة بصورة خاصة«.
ودع�ا االعرج�ي الى »العم�ل بجهد 
كبي�ر عل�ى اإلهتم�ام بقطاع�ي النقل 
والتوزي�ع من خ�الل ش�ركات عالمية 
األولوي�ة  إعط�اء  عل�ى  نعم�ل  كم�ا 
للمحط�ات الحراري�ة لإلس�تفادة م�ن 
الطاقة ال�ذي يؤدي بالنتيجة إلى تقليل 

كلف اإلنتاج«.
الت�ي وضعتها  التس�عيرة  واث�ارت 

وزارة الكهرب�اء مؤخ�راً ضج�ة بي�ن 
العراقيين بسبب ارتفاع كلفة استيفاء 
االج�ور مقاب�ل التزويد بالطاق�ة مّما 

دفع ببعض المحافظات لرفضها.
وصّوت مجلس النواب في جلس�ته 
االعتيادي�ة الت�ي عقدها ,ام�س االول 
ال�وزراء  مجل�س  بمطالب�ة  الس�بت, 
العراق�ي ف�ي التري�ث بالتصويت على 
التس�عيرة الجديدة الجور الطاقة التي 

وضعتها مؤخراً وزارة الكهرباء.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء ق�د أعلنت 
اعتم�اد تس�عيرة  الماض�ي  األس�بوع 
جديدة ألجور الكهرباء س�تتراوح بين 
15 أل�ف دينار لمن يس�تهلك 5 أمبيرات 
لمدى 24 س�اعة وصوال إل�ى 750 ألفاً 
لمن يتجاوز استهالكه 60 أمبيرا.وقالت 
الوزارة إن الدع�م الحكومي لمحدودي 

الدخل سيصل الى 82بالمئة.
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بح�ث محاف�ظ البص�رة الدكت�ور ماجد 
ف�ي  االمريك�ي  القنص�ل  م�ع  النص�راوي 
المحافظة ماتياس ميتمان سبل تطوير واقع 
العالق�ات مع الواليات المتح�دة االمريكية ، 
ج�اء ذلك خ�الل اللقاء الذي ج�رى االحد 19 

نيسان الجاري في مبنى ديوان المحافظة .
نأس�ف  النص�راوي«  الدكت�ور  وق�ال 
لالنفج�ار الذي وق�ع امس االول ف�ي اربيل 
قرب القنصلية االمريكية وما يخص الوضع 
االمن�ي في البص�رة فأنه مس�يطر علية بعد 
القرارات الحاس�مة التي اتخذناها كحكومة 
محلي�ة بالرغم من ان البعض يحاول بالعبث 
بأمنه�ا وق�د تمكنا م�ن اللق�اء القبض على 
ف�أن  عام�ة  وبص�ورة  ومجرمي�ن  س�راق 
المظاه�ر المس�لحة والنزاعات العش�ائرية 

قلت بصورة كبيرة وقد نجحنا .
واش�ار الدكتور النصراوي، الكل يعلم ان 
وضع المنطقة العربية عامة ملتهب كما هو 
في س�وريا وليبيا واليمن والع�راق ويحتاج 
الى حل س�لمي م�ن المجتمع الدول�ي ، ولذا 
نشيد ونثمن التوافق االخير بين الجمهورية 
االس�المية االيرانية ومجموعة 5+1 بش�ان 
البرنام�ج الن�ووي االيران�ي ألنن�ا نعتقد ان 

الحروب التحل المشاكل .
وتاب�ع محاف�ظ البصرة : س�نناقش في 
س�فرتنا المقبلة الى والية هيوس�تن الملف 

االقتصادي وخاصة االستثمار بالرغم من ان 
العراق يمر بأزمة مالية نتيجة لعجز الموازنة 
والذي اثر على عمل المشاريع في المحافظة 
، وفيما يخص مش�روع رب�ط البصرة بخط 
س�كك حديدي�ة م�ع اي�ران اوض�ح الدكتور 
النصراوي أن المش�روع قد درس منذ سنين 
وق�د جاء الي�وم الذي ينفذ فيه ألنه س�يوفر 
أم�واال كبي�رة وينق�ذ البصرة م�ن حموالت 
الش�احنات الداخل�ة عب�ر منفذ الش�المجة 
يوميا ويسهل انسيابية الزائرين بين البلدين 
وان وزارة النق�ل عازمة على تنفيذه بأقرب 

وقت .
وتاب�ع الدكت�ور النص�راوي : ان هن�اك 
نقص ف�ي االموال ولكنه ل�ن يؤثر بأي حال 
من االحوال عل�ى رواتب الموظفين وتمويل 
بعض المشاريع االخرى وان مسألة المطالبة 
بمبل�غ البت�رو دوالر ه�و ح�ق م�ن حقوق 
المحافظ�ة كونه�ا المم�ول االول لالقتصاد 

العراقي وميناءه الوحيد . 
من جانبه شكر القنصل االمريكي الدكتور 
النص�راوي على التوضيحات والش�رح فيما 
يخص الساحة البصرية والعراقية واالقليمية 
قائال ، نحن ندعم العراق في حربه ضد داعش 
، مضيفا ، ان االهتمام بالبصرة كونها ميناء 
الع�راق الوحي�د والمم�ول االول القتصاده 
ولذا س�نكون مهتمين جدا باالستثمار ليس 
في الجانب النفطي بل في جوانب اقتصادية 

اخرى نعتقد انها مهمة للبصرة .

حمافظ البرصة يبحث مع القنصل االمريكي 
سبل تطوير العالقات الثنائية
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أك�دت اللجنة المالية البرلمانية، امس االحد، أنه�ا تدعم خطوة اعتماد البطاقة الذكية في 
توزيع رواتب موظفي الدولة، مبينة أن االعتراض عليها من اجل تغطية عمليات فساد.

وقال�ت عضو اللجنة ماج�دة التميمي ، إن »الحكومة لديها مش�روع مطروح للمناقش�ة 
وه�و تعميم البطاقة الذكية في صرف رواتب موظفي وزارات ومؤسس�ات الدولة«، واصفة 

المشروع ب�«الجيد والمتطور وان اللجنة تدعم هذه الخطوة بشكل كبير«.
وأضاف�ت أن »هذه الخطوة س�تمكن الموظ�ف الحكومي من اس�تالم راتبه من أي مكان 
وفي أي وقت وعدم انتظار موظف الحسابات وكيفية الحساب فضال عن إمكانه ادخار أمواله 

في البطاقة وسحب امواله متى ما شاء«.
وأكدت التميمي أن »االصوات التي تعترض على هذه الخطوة هي من اجل تغطية عمليات 
فس�اد ألن مش�روع البطاقة الذكية سيكش�ف االس�ماء الوهمية«. والفضائيي�ن وال في تلك 

المؤسسات الحكومية.

املالية الربملانية: ندعم اعتامد البطاقة الذكية يف توزيع رواتب املوظفني 
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المستقبل العراقي/نهاد فالح
ضم�ن   الش�باب  أالف  دخ�ول 
العوائ�ل النازح�ة م�ن االنب�ار الى 
دق  وبغ�داد   المقدس�ة  كرب�الء 
»ناق�وس الخطر« في ظ�ل وجود 
»داع�ش«  ب�ان  تفي�د  معلوم�ات 
االرهاب�ي يخط�ط لخل�ط االوراق 
في العاصمة, واس�تهداف المدينة 
المقدس�ة عبر طرق ملتوية وليس 

من خالل المواجهة المفتوحة.
المخاوف من تس�لل االرهابيين 
خ�الل  االوس�ع  الص�دى  اخ�ذت 
,اليومي�ن الماضيين, الس�يما بعد 
اعتق�ال عدد من عناص�ر »داعش«  
كانوا مختبئي�ن بين النازحين,كما 
عاجل�ة  اغاث�ة  دع�وات  قابله�ا 
وفورية وتس�هيل كاف�ة اجراءات 
دخولهم الى المناط�ق االمنة التي 
نزحوا اليها. الحكومة المحلية في 
العاصم�ة قررت ادخ�ال النازحين 
وف�ق نظام »الكفيل«, لكن الضغط 
السياس�ي قد يؤدي في النهاية الى 
الغاء هذا الش�رط, بينما س�ارعت 
باب�ل الى عدم اس�تقبال الش�باب, 
في حين تقف كرب�الء حائرة امام 
أالف العوائل  العالقة عند حدودها 
م�ع االنبار.  وحذرت مصادر امنية 
م�ن عواقب وخيم�ة  في حال عدم 
وجود تخطيط مدروس في عملية 
ادخ�ال النازحي�ن للمناط�ق االمنة 

خاصة مدينة كربالء المقدسة. 
ل�«المس�تقبل  المصادر  وقالت 
العراق�ي«,  عل�ى حكوم�ة كربالء 
المحلية »إستقبال النساء واألطفال 

المس�تضعفين وتقدي�م الدعم لهم 
وإيوائه�م »,رافض�اً »دخ�ول آالف 
الش�باب الی المدي�ن الن يعد خطر  

كبيرا على امن المحافظة«.
ولفت�ت المصادر االمنية الى ان 
»اغل�ب النازحين  هم من الش�باب 
مما يدعو للقلق«, مقترحا »زجهم 
مع ابناء الحش�د والجي�ش للدفاع 
ع�ن اراضيه�م وليس لتس�خيرهم 

ألمور ال نعرف ابعادها«.
ال�ى وجود  وأش�ارت المصادر 
عصاب�ات  ان  تش�ير  معلوم�ات 

»داع�ش« لديه�ا نية هج�وم على 
خ�الل  م�ن  المقدس�ة  كرب�الء 
مندس�ين ضمن النازحين ». وبهذا 
الصدد, يقول رئيس اللجنة االمنية 
ف�ي محافظ�ة بابل ص�ادق مدلول 
الس�لطاني إن »المحافظ�ة قررت 
الس�باب أمنية ون�زوالً عند طلبات 
أهال�ي باب�ل ع�دم دخ�ول الرجال 
والش�باب من نازح�ي االنبار ومن 
عم�ر 18 س�نة ولغاية 50 س�نة«، 
داعي�اً اياهم ال�ى » التوجه لحماية 
محافظتهم من خ�الل التطوع الى 

جانب القوات المسلحة«. ويضيف 
السلطاني أن » هناك شباباً يقاتلون 
اآلن مع الحش�د الش�عبي والقوات 
المسلحة وعلى شباب االنبار ايضا 
القتال ضد داع�ش واالرهاب الذي 
يه�دد محافظته�م«، وي�ردف أن » 
ادارة المحافظة أبلغت جميع نقاط 
بقراره�ا  بالمحافظ�ة  التفتي�ش 

الخاص بنازحي االنبار«.
ويوضح محافظ بابل أن »رئيس 
اللجنة االمنية في المحافظة قررت 
االس�تمرار بنظام الكفي�ل لدخول 

العوائ�ل النازحة من االنبار، بهدف 
حفظ أمن المحافظة »، ويلفت الى 
أن » المحافظة استقبلت حتى االن 

970 عائلة نازحة من االنبار
 « أن  ال�ى  الس�لطاني  ويش�ير 
تش�كيل  ق�ررت  االمني�ة  اللجن�ة 
غرفة عمليات امنية وإنشاء قاعدة 
بيانات ع�ن النازحين من محافظة 
االنبار للتأكد من اس�ماء النازحين 
م�ن قبل االجه�زة االمنية وخاصة 
في االنبار«. وس�بق لعضو اللجنة 
االمني�ة في مجلس محافظة بغداد 

س�عد المطلبي ان كش�ف، الس�بت 
الماضي ، عن اعتقال العشرات من 
االرهابيي�ن ممن حاول�وا الدخول 
الى العاصمة بغداد ضمن النازحين 

خالل الفترة الماضية. 
ويرى المطلب�ي إن »االجراءات 
عملي�ات  قي�ادة  تعتمده�ا  الت�ي 
بغ�داد تج�اه النازحي�ن للدخ�ول 
ال�ى العاصمة بغ�داد ه�و لحماية 
العاصم�ة من مح�اوالت عصابات 
داع�ش االرهابي�ة التنك�ر بصف�ة 

النازحين للدخول الى العاصمة«. 

وي�ردف المطلب�ي ان »الق�وات 
االمني�ة وخ�الل االي�ام الماضي�ة 
العش�رات  اعتق�ال  م�ن  تمكن�ت 
م�ن االرهابيي�ن الص�ادرة بحقهم 
مذكرات اعتقال من القضاء العراقي 
ممن حاولوا الدخول الى العاصمة 
محافظ�ة  م�ن  نازحي�ن  بصف�ة 
االنبار«.  في الغضون, يحذر عضو 
النيابي�ة  اإلنس�ان  حق�وق  لجن�ة 
حبيب الطرفي من تس�لل عصابات 
داع�ش االرهابية إلى عب�ر العوائل 
إل�ى  مش�يراً  النازح�ة،  األنباري�ة 
نزوح مئات العوائل إلى محافظات 
الوسط والجنوب. ويقول الطرفي 
في تصري�ح صحفي، إن�ه »ينبغي 
عل�ى الحكوم�ة االتحادي�ة الب�دء 
بوضع خطط س�ريعة، من ش�أنها 
استقبال أعداد إضافية من العوائل 
النازحة م�ن محافظ�ة األنبار إلى 
العاصمة بغداد”، محذراً من »تسلل 
بصف�وف  الداعش�ية  العصاب�ات 

العوائل إلى المحافظات اآلمنة«.
العوائ�ل  »مئ�ات  أن  وتاب�ع 
األنباري�ة نزح�ت، بع�د إغتص�اب 
عصابات داع�ش االرهابية مناطق 
نف�ذت  حي�ث  الرم�ادي،  ش�مال 
هجم�ات إجرامية عل�ى مواطنين 
إل�ى  بنزوحه�م  تس�ببت  ع�زل 

محافظات الوسط والجنوب«.
وتواف�د االف م�ن النازحين من 
محافظة االنبار الى العاصمة بغداد 
عل�ى مدى االي�ام االربعة الماضية 
بع�د ان س�يطرة ارهابي�ي تنظيم 
»داع�ش« على مس�احات واس�عة 
في مناطق وس�ط وشمالي مدينة 

الرمادي.

موجة النزوح من االنبار في اقسى حاالتها

        المستقبل العراقي/عادل الالمي

ل�م يج�د غالبي�ة الش�باب ف�ي 
مدين�ة الموصل طريق�ة للخالص 
من »اإلعدامات«, س�وى االنخراط 
في صف�وف »داعش« ضمن حملة 
م�ا يعرف ب�� »التجني�د اإللزامي« 
الت�ي لج�أ اليها التنظي�م االرهابي 
مؤخ�را لتعزيز صفوف�ه بمقاتلين 
جدد تحضيرا لمعركة الحس�م التي 
تخطط لها الحكومة ومن المتوقع 
القليل�ة  الفت�رة  انطالقه�ا خ�الل 

المقبلة.
وفيما تشير مصادر محلية في 
العراقي«,  ل�«المس�تقبل  حديثه�ا 
الى ان »التنظيم االرهابي اس�تقدم 
مؤخرا تعزيزات عسكرية من مدينة 
الرقة الس�ورية, بي�ن أن »القصف 

الجوي الذي ينفذه طيران«التحالف 
الدولي« لم يستهدف مواقع ومقار 
تواج�د »الدواع�ش« وإنم�ا يصب 

غضبه على مواقع المدنيين«. 
وم�ن المق�رر ان تق�دم اللجنة 
بالتحقي�ق  المكلف�ة  البرلماني�ة 
بش�ان س�قوط الموصل, ان تقدم 
االولي لمعرفة االس�باب  تقريرها 

والمقصرين.
ان«  محلي�ة,  مص�ادر  وتق�ول 
التنظي�م االرهابي تمكن من تجنيد 
الش�باب,بعد  م�ن  كبي�رة  اع�داد 
ف�ي  االنخ�راط  بي�ن  خيره�م  ان 
صفوف�ه او الموت«, وتضيف, ان« 
اجبر  وحش�ية وبطش«الدواعش« 
غالبية الش�باب على حمل السالح 

واالنضمام اليه  ب�«االكراه«.
وتلفت المصادر الى ان« داعش 

يق�وم يومي�ا بمجازر عدي�دة عبر 
حمل�ة اعدامات تنف�ذ تحت يافطة 
ان  وتش�ير  الح�دود«,  »تطبي�ق 
س�كان الموصل يعيش�ون مصيرا 
مجه�وال في ظ�ل ممارس�ات تلك 

العصابات«.
وع�ن الضرب�ات الجوي�ة الت�ي 
ينفذه�ا »التحال�ف الدول�ي« ض�د 
تبي�ن  المدين�ة,  ف�ي  االرهابيي�ن 
المصادر بأنها »غير دقيقة ولم تؤثر 
بشكل كبير على عصابات«داعش« 
وأماك�ن  مقاره�م  تت�رج  كونه�ا 
تجمعهم واألبنية التي يش�غلونها, 
وتس�تهدف المدنيين«, مس�تدركة 
التحال�ف  طي�ران   « ان  بالق�ول, 
الدولي اصبح مصدر قلق اخر يهدد 
ارواح االبرياء«. وأردفت المصادر, 
أن »االرهابيي�ن متخوفين جدا من 

دخ�ول الق�وات االمني�ة والجيش 
العراقي للمدينة مما دفعهم لتجنيد 
عل�ى  الصبي�ة  وتدري�ب  الش�باب 
الى  االنتحارية«,منوهة  العملي�ات 
أن »التنظيم استقدم قوات اضافية 
م�ن مدينة الرق�ة الس�ورية خالل 
عناص�ره  وان  الماضي�ة,  االي�ام 
الجدد اخذوا ينتش�رون في شوارع 

المدينة«.
 وتق�ول مص�ادر اعالمي�ة ان« 
التنظيم نش�ر المئات من عناصره 
المدربة تدريباً عالياً والتي تس�مى 
مختل�ف  ف�ي  العس�رة  بق�وات 
العام�ة،  والس�احات  التقاطع�ات 
النخب�ة ف�ي  وه�ي تمث�ل ق�وات 
صفوفه، وغالبيتهم ممن يحملون 
جنس�يات اجنبية وعربية من غير 
معروف�ون  وه�ؤالء  العراقيي�ن، 

كم�ا  وبطش�هم،  بقس�وتهم 
ضاع�ف ع�دد عناص�ره المدججة 
بالرشاش�ات المتوسطة في نقاط 
التفتي�ش وف�ي محيطه�ا، فض�ال 
عن وجود العش�رات م�ن المفارز 
الجوالة بسيارات مدنية، مع وجود 
العشرات ممن يستقلون الدراجات 

النارية ويجوبون في الشوارع«.
وتش�هد المدين�ة الت�ي يحتلها 
»داع�ش« منذ, العاش�ر من ش�هر 
حزيران الماضي,اوضاعا مأساوية 
الخدمي�ة,  الصع�د,  كاف�ة  عل�ى 
يأم�ل  اذا  واألمني�ة,  واإلنس�انية, 
س�اكنيها دخ�ول الق�وات االمنية 
ف�ي العملية العس�كرية المرتقبة, 
العصاب�ات  م�ن  لتخليصه�م 
االرهابي�ة التي اخذت تقتل وتنهب 

وتدمر,دون  رقيب.

في الغض�ون, يؤكد عضو لجنة 
النيابي�ة لتقص�ي الحقائق بش�أن 
س�قوط الموصل عباس الخزاعي، 
ان اللجنة س�تقدم تقريرا اوليا عن 
اس�باب س�قوط المدينة والجهات 

المقصرة في ذلك.
ويقول الخزاعي ، إن »االسبوع 
المقب�ل سيش�هد تقدي�م التقري�ر 
االولي عن س�قوط مدينة الموصل 
والجه�ات  الس�قوط،  وأس�باب 
ان  ويبي�ن  ذل�ك،  ف�ي  المقص�رة 
»عملية س�قوط الموص�ل ال تخلو 
من االسباب السياسية والعسكرية 

واالجتماعية«.
ويضي�ف الخزاع�ي أن »غالبية 
لديه�م  اصبح�ت  اللجن�ة  اعض�اء 
رؤية واضحة عن سقوط الموصل 
واس�بابها«. يش�ار ال�ى ان لجن�ة 

التحقي�ق الخاصة بس�قوط مدينة 
الموصل اس�تضافت، امس األحد , 
وزير الدفاع السابق وكالًة والنائب 
الحال�ي س�عدون الدليم�ي لتدوين 

اقواله بشأن سقوط المدينة.
وس�بق لرئيس اللجن�ة النيابية 
لتقص�ي حقائق س�قوط الموصل 
اك�د  ان  الزامل�ي،  حاك�م  النائ�ب 
انه س�يتم استدعاء أس�ماء كبيرة 
لتدوي�ن إفادته�م بش�أن س�قوط 
الموصل، داعياً إياهم الى الحضور 

قبل االستدعاء.
وف�ي االون�ة األخي�رة, اختفى  
ق�ادة تنظي�م داع�ش م�ن االمراء 
البارزي�ن عن االنظار في ش�وارع 
نينوى، حيث اقتص�ر الظهور على 
بعض الق�ادة المحليي�ن وعدد من 

الجنسيات العربية واألوربية.

قادة الرقة يفرضون عىل »املصالوه« التجنيد االلزامي او االعدام

داعش خيطط لنقل املعركة.. وبغداد وكربالء تعيشان 
رغبة »االغاثة« وخوف »املندسني«

الطيران االمريكي يغض الطرف عن مقرات »داعش« ويستهدف المدنيين

اإلرهايب »احلاج بكر«.. عراب »البغدادي« ومنظم هيكل »داعش«
       بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت مصادر صحفية عن ثائق باللغة العربية 
تتضم�ن خطط�ا وتصميم�ات تبين إس�تراتيجية 
تنظيم »داعش« للس�يطرة على أجزاء من س�وريا 
من خالل تبنيه »أس�اليب دولة مخابراتية ش�ديدة 
التعقي�د«, كم�ا كش�فت النق�اب عن اس�م عراب 

التنظيم االرهابي.
عل�ى  األلماني�ة(  )ش�بيغل  مجل�ة  وحصل�ت 
اإلس�تراتيجية  للخط�ط  األوراق  م�ن  مجموع�ة 
والهي�كل التنظيمي م�ن داخل تنظي�م »داعش« ، 
تكش�ف ألول مرة كيف نش�أ التنظيم وكيف نجح 

في االستيالء على أجزاء من سوريا. 

ونش�رت المجل�ة عل�ى موقعه�ا على ش�بكة 
اإلنترنت وثائ�ق مكتوبة بالعربي�ة مكتوبة بخط 
اليد. وقالت المجلة, إن هذه الوثائق تعود إلى قائد 
س�ابق في المخابرات بس�الح الطي�ران العراقي، 
انض�م ع�ام 2004 إل�ى م�ا كان يع�رف س�ابقا 
ب�«الدول�ة اإلس�المية في العراق«، والذي س�اعد 
بفعالي�ة ع�ام 2010 في وضع االرهاب�ي أبو بكر 

البغدادي على رأس تنظيم »داعش«.
ويفيد موقع ش�بيغل, بأن عراب البغدادي  كان 
اسمه الحركي »الحاج بكر«، وأنه رحل إلى سوريا 
في عام 2012 حيث كان مسؤوال عن تولي السلطة 
في األماكن التي سيطر عليها تنظيم »داعش« قبل 

أن يقتل خالل تبادل إلطالق النيران عام 2014.

وتوض�ح المجلة أن الوثائق التي حصلت عليها 
تظهر »أس�اليب دول�ة مخابراتية ش�ديدة التعقيد 
تعتم�د على نطاق واس�ع على عمليات التجس�س 

والمراقبة والقتل«.
وتابع�ت ش�بيغل أن الخطط تضمن�ت التخفي 
بالعمل تحت مظلة »مكتب للدعوة اإلسالمية« يتم 
من خالله إرس�ال جواس�يس متنكري�ن في هيئة 
دع�اة إس�الميين في البل�دات والقرى في ش�مال 
س�وريا. وكان عل�ى ه�ؤالء الجواس�يس معرفة 
ميزان القوى ونقاط الضعف في األماكن المعنية.  
وفي الخطوة التالية تأتي عمليات اغتيال للقيادات 
الكاريزماتي�ة وق�ادة »الثورة« م�ن خالل وحدات 
أنش�ئت خصيص�ا للقت�ل واالختط�اف م�ن أج�ل 

القضاء على المعارضة المحتملة مبكرا. 
ث�م بعد ذلك تأت�ي عملية الهجمات العس�كرية 
بالمحاربي�ن والس�الح مدعومة من قب�ل »خاليا 

نائمة«، بحسب المجلة األلمانية.
وعن الزواج » البعثي- الداعش�ي«, قالت لجنة 
األمن والدفاع النيابية، إن مس�ؤول أمن عصابات 
داعش االرهابية في قضاء الحويجة جنوبي غرب 
كرك�وك من ابرز القيادات البعثية في زمن النظام 
المباد. وأوضح مقرر اللجنة ش�اخه وان عبدالله, 
أن« االرهاب�ي أب�و بكر البغدادي ل�ه دور كبير في 
إع�ادة تنظي�م البعثيي�ن داخ�ل عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة وم�ازال هن�اك ع�دد كبير من أس�ماء 
البعثيي�ن الذين يش�غلون مناصب علي�ا داخل تلك 

العصاب�ات ». وكانت مصادر امريكية قد كش�فت 
في وقت س�ابق بان« قادة ح�زب البعث المقبور« 
له�م الثقل االكب�ر وال�دور القيادي داخ�ل تنظيم 
»داعش« االرهابي,كم�ا جاء مقتل االهرابي عزت 
ال�دوري مؤخرا قرب جب�ال حمرين وه�و يقاتل 
ضمن صف�وف االرهابيين, لتؤكد ه�ذا االنصهار 
االرهاب�ي  تنظيم«داع�ش  االجرامي.وف�رض 
سيطرته على مدينة الموصل, في العاشر من شهر 
حزي�ران الماضي, واخذ يتم�دد لمناطق محاذية, 
لكن القوات االمنية المدعومة بالحش�د الش�عبي, 
تمكنت من استعادة زمام المبادرة,وكبدته خسائر 
كبيرة, اس�فرت عن اس�تعادت السيطرة على عدد 

من المدن المغتصبة.

تربى في احضان »البعث« الفاشي
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 لقد مضى أكثر من س�بعة أشهر منذ 
أن سمعنا للمرة األخيرة من الظواهري، 
وخمس�ة أش�هر منذ أن تلقينا أي اتصال 
م�ن تنظي�م »القاع�دة« المرك�زي الذي 
يتزعم�ه الظواه�ري حالي�اً. وإذا ح�دث 
أن قبلن�ا تصري�ح الظواه�ري ب�أن أكثر 
م�ن نصف المعركة تجري على الس�احة 
الحلق�ات  تتواص�ل  حي�ث  اإلعالمي�ة 
اإلخبارية الت�ي تحّركها مواقع التواصل 
االجتماعي، فهذا يعني من حيث تعريفه 
الخ�اص أن تنظيم »القاع�دة« المركزي 

يواجه الفشل.
وإذا عدن�ا بالزمن إل�ى الوراء ونظرنا 
إلى جميع األنش�طة اإلعالمي�ة التي قام 
به�ا تنظي�م »القاعدة« المرك�زي منذ أن 
أعل�ن تنظي�م »داع�ش« قيام ما يس�مى 
بدولة الخالفة اإلسالمية، يظهر المشهد 
أكثر تعقيداً. فرس�ائل »القاعدة« ال تمت 
بصلة إلى المش�اكل الراهنة؛ وفي الفترة 
ما بين إع�الن دولة الخالف�ة وآخر بياٍن 
له في أوائل تش�رين الثاني 2014، أصدر 
تنظيم »القاعدة« المركزي نحو 25 بياناً 
إعالمي�ًا مختلف�اً. وم�ن أج�ل المقارنة، 
م�ا علينا س�وى الع�ودة إل�ى الثالث من 
نيس�ان لإلطالع على البيانات الخمس�ة 
والعش�رين األخيرة الص�ادرة عن تنظيم 
»داعش« أو إلى الس�ابع والعش�رين من 
آذار لإلطالع على البيان�ات الصادرة عن 
»جبهة النصرة«، أحد أقوى فروع تنظيم 
»القاع�دة« المرك�زي في س�وريا. ومن 
ضمن بيانات تنظيم »القاعدة« الخمس�ة 
والعشرين، نصفها تقريباً باللغة األردية؛ 
وسبعة تتعلق بشهداء سابقين؛ وخمسة 
نش�رات صدرت بعد مقتل كل من أسامة 
بن الدن، وأب�و يحيى الليبي، وعطية الله 
عب�د الرحم�ن الليب�ي؛ وبيان ص�در عن 
التنظي�م في ذكرى أحداث 11 أيلول نقله 
الشيخ حس�ام عبد الرؤوف، وهو عرض 

لوحظ فيه غياب الظواهري عنه.
إن أح�د أبرز األس�ئلة المطروحة في 
س�احة الجهاد العالمي�ة وضمن مجتمع 
العلماء الذي يدرس�ها ي�دور حول وضع 

الصراع األكب�ر بين تنظيم�ي »القاعدة« 
ح أن تكون التعليمات  و»داعش«. وإذ يرجَّ
واالتص�االت حول المس�ألة جارية وراء 
الكوالي�س، فإن الجه�ود العلنية لتنظيم 
بالفش�ل.  »القاع�دة« ق�د ب�اءت فعلي�اً 
وم�ا نعرف�ه ع�ن الموض�وع يأت�ي من 
المعلومات المسّربة، حيث تم في البدايًة 
تسريب حديٍث للظواهري يطلب فيه من 
زعيم تنظيم »داعش« أب�و بكر البغدادي 
البق�اء في الع�راق والتنازل عن س�وريا 
لصال�ح »جبهة النصرة«، ف�رّد البغدادي 
باالس�تهزاء والس�خرية. ثانياً، تس�ّربت 
معلومات حول محاولة تنظيم »القاعدة« 
المرك�زي إظهار زعي�م حركة »طالبان« 
الماّل محمد عمر بأن�ه الخليفة المنتظر، 
وذل�ك م�ن خ�الل إص�دار تس�جيل قديم 
ألسامة بن الدن في الصيف الماضي وهو 
يباي�ع المال عم�ر قبل 11 أيل�ول. وباءت 
هذه الخط�وة أيضاً بالفش�ل. وفي حين 
قد ًتجسد هذه األحداث حالة من الجمود، 
إال أن حدوث تس�ريبات بهذه الحساسية 
في المقام األول يدل على فقدان االندفاع 

واالنضباط في صفوف التنظيم.
ومن�ذ ب�دء المنافس�ة العلني�ة بي�ن 
»القاع�دة« و»داع�ش« قبل ع�ام، واصل 
تنظيم »داع�ش« انتزاع زمام القيادة من 
فروع »القاعدة«. فقد أقدم مثالً أفراد من 
تنظي�م »القاعدة« المرك�زي مع عناصر 
منش�قة عن حركة »طالب�ان« األفغانية 
والباكس�تانية عل�ى مبايع�ة أب�و بك�ر 
البغدادي وتأسيس “والية خراسان” ك� 
“محافظة” تابعة ل� »داعش« في منطقة 
العملي�ات التاريخية لتنظي�م »القاعدة« 
المرك�زي. وق�د رأين�ا أيضاً انش�قاقات 
م�ن »جبهة النصرة« نحو تنظيم »الدولة 
اإلس�المية ف�ي الع�راق والش�ام«، ومن 
»القاع�دة ف�ي ش�به الجزي�رة العربية« 
نحو »الدولة اإلسالمية في اليمن«، ومن 
»القاع�دة في ب�الد المغرب اإلس�المي« 
نح�و تنظي�م »الدول�ة اإلس�المية ف�ي 
الجزائر وليبيا ]وتونس[« / ]»داجلت«[. 
ومع أن الكثير من هذه األمور )باستثناء 

حال�ة »جبه�ة النص�رة«( حدث�ت عل�ى 
الهوام�ش فق�ط إال أن ه�ذه التنظيمات 
اس�تعادت عافيتها منذ ذل�ك الحين. لكن 
األمل ال يزال قائماً أمام تنظيم »القاعدة« 
ف�روع  المرك�زي، فق�د ع�اود زعم�اء 
»القاع�دة« في س�وريا واليمن وش�مال 
أفريقي�ا والصومال التأكي�د على مبايعة 
الظواهري، وحتى بعد مقتل زعيم حركة 
»الشباب« أحمد عبدي غودان، قام خلفه 
أحم�د عمر بمبايعة الظواهري أيضاً. وال 
يخلو هذا األم�ر من األهمية نظراً إلى أن 
المبايعات تتم من زعيم إلى زعيم، وليس 
م�ن تنظيم إل�ى تنظي�م. وإذا كان هناك 
وقٍت مناس�ب لتغيير التحالفات بصورة 
ش�رعية، كان يمك�ن أن يك�ون ذل�ك هو 

الوقت المناسب.
يط�رح ذلك أيضاً الس�ؤال ع�ن كيفية 
تقيي�م »القاع�دة« كجماعة. ه�ل نحلله 
كتنظيم بحت مركزه باكس�تان، أم يجدر 
بنا اعتباره ش�بكًة بح�د ذاتها؟ إذا نظرنا 

إل�ى »القاع�دة« كتنظي�م متمرك�ز ف�ي 
باكستان فقط، نرى أنه يتخبط اليوم في 
حال�ة اضطراب. إال أن النظر إلى التنظيم 
به�ذا المنظار صعب وش�اق، ويعود ذلك 
جزئياً إلى أن ثاني أكبر زعيم في الشبكة 
ه�و الي�وم زعي�م تنظي�م »القاع�دة في 
جزي�رة الع�رب« ناصر الوحيش�ي الذي 
مق�ره في اليمن. وف�ي الواقع أن تنظيم 
»القاع�دة في جزيرة الع�رب« ُيعد الفرع 
الثان�وي الرئيس�ي ال�ذي يتول�ى حف�ظ 
العالق�ات ونق�ل التعليمات بي�ن تنظيم 
»القاع�دة في ب�الد المغرب اإلس�المي« 
وحركة »الش�باب«. وبالتال�ي فإن أولئك 
المتمركزين حالياً في باكستان يشكلون 
نوع�اً م�ا مج�رد كي�ان آخر ينتم�ي إلى 
الش�بكة الكبرى لتنظي�م »القاعدة«، في 
حين تنتش�ر البؤرة المركزي�ة على عدة 
مناط�ق. ومن هذا المنطل�ق، يبدو اليوم 
تنظيم »القاعدة« أكثر شبهاً بهيئته التي 
كانت س�ائدة قبل 11 أيل�ول حيث كانت 

غالبية القيادة متمركزة في موقع واحد. 
وبالنظ�ر إل�ى الش�بكة ككل، ف�إن أداء 
»القاعدة« يعتب�ر جيداً إنما ليس عظيماً. 
لكن »القاعدة« مؤهلة لحصد المكاس�ب 
في س�وريا واليمن وربما أيضاً في ليبيا 
إذا م�ا تمّكن فرعها غير الرس�مي هناك، 
»أنصار الشريعة«، من التعافي من تنامي 
نف�وذ »داع�ش« على النحو نفس�ه الذي 
شهدناه مع »جبهة النصرة« في سوريا. 
وف�ي المقاب�ل، إذا نظرن�ا إل�ى الف�روع 
األخرى للتنظي�م - أي »القاعدة في بالد 
المغرب اإلس�المي« وحركة »الش�باب« 
أو حتى فرعه المدعو »قاعدة الجهاد في 
ش�به الق�ارة الهندية« - فتب�دو الصورة 
أق�ل إيجابي�ًة. لذل�ك، إذا أمك�ن تحوي�ل 
مسار قادة الش�بكة البارزين ومواردها 
بعيداً عن القاعدة الباكس�تانية، سترتفع 
حظوظها بالصمود واالس�تمرار بش�كل 
كبير. ومع ذلك، تبقى األسئلة مطروحة 
ح�ول تأثي�ر تنظي�م »داعش« عل�ى قوة 

ف�ي  التع�اون  ومس�توى  »القاع�دة« 
ش�بكتها. وهذا أمر ال مفر منه نظراً إلى 
تعقي�د القضايا وصعوب�ة الحصول على 
معلوم�ات موثوق�ة. والحقيق�ة هي أن 
االستراتيجية األنشط التي يّتبعها تنظيم 
»داعش« في التجني�د واإلنتاج اإلعالمي 
تزي�د بش�كل ملح�وظ على م�ا تقوم به 
ف�روع »القاع�دة«. ومع ذل�ك، فحتى لو 
كان الظواهري يلتزم الصمت فالش�بكة 
ل�م تختِف ولم ت�ُزل. وبينم�ا يعاني فرع 
»القاع�دة« ف�ي باكس�تان م�ن الضعف 
الشديد، تش�هد نجاحات الشبكة الكبرى 
تنوعاً أكبر. والس�ؤال إذاً: ه�ل يهّم فعالً 
إذا كان الظواه�ري قائداً أعلى صامتاً، أم 
أن الش�بكة مضت قدماً من دونه؟ وفقاً 
للمعلوم�ات المتوفرة، يبدو أن الش�بكة 
ربما مضت قدماً على أمل أن تحمل الراية 
ضد تنظيم »داعش« بينما تواصل القتال 
ضد أعدائه�ا المحليي�ن والعالميين على 

حد سواء.

     بغداد / المستقبل العراقي

»القاعدة« حتضرّ لقتال »داعش« الستعادة النفوذ
قبل عشر سنوات، قال شخص ذات مرة »إننا في معركة 

وأكثر من نصف هذه المعركة تجري على ساحات وسائل 
اإلعالم. نحن في معركة إعالمية في سباق الستمالة 
قلوب وعقول األمة«. كان الشخص أيمن الظواهري،

نائب أسامة بن الدن في ذلك الحين، وتم أخذ االقتباس 
من طرد تابع لزعيم تنظيم »القاعدة في العراق«

في ذلك الحين أبو مصعب الزرقاوي

يب�دو أن الزعماء الع�رب لم يتعلموا 
التوريطي�ة  المواق�ف  م�ن  ال�درس 
القاس�ية، التي كانت م�ن أكبر المقالب 
السياسية المميتة، والتي راح ضحيتها 
زعم�اء الته�ور، عندم�ا كان�ت خناجر 
الغ�در موجه�ة نح�و ظهوره�م، فل�م 
تت�رك لهم األقدار س�وى تردي�د عبارة 
)لق�د غ�در الغ�ادرون(، ف�ي متوالي�ة 
مأس�اوية تأرج�ح فيه�ا مصيرنا فوق 
توابي�ت الهزائ�م الم�رة، الت�ي مزقتها 
القوى الغادرة بمعاول الخراب والدمار 

والحصار.
عليه�ا  راهن�ت  الت�ي  فالباكس�تان 

الس�عودية ف�ي حربه�ا المعلن�ة عل�ى 
اليمن. خذلتها ولم تقف معها

أع�ادت  الت�ي  الورط�ة،  ه�ذه  ف�ي 
إل�ى األذهان اجتي�اح الع�راق للكويت، 
آخذين بنظ�ر االعتبار التباين الملموس 
واإلنت�اج  واإلخ�راج  الس�يناريو  ف�ي 

والتوزيع.
لقد رفض البرلمانيون الباكستانيون 
كل أنواع المؤازرة التعبوية، بأش�كالها 
وج�اء  والبحري�ة،  والجوي�ة  البري�ة 
رفضهم القطعي باإلجماع، وهي حالة 
غي�ر مس�بوقة. يجتم�ع فيه�ا ممثل�و 
الشعب في هذا البلد، الذي يستمد معظم 

قوته من الس�عودية نفسها، فهي التي 
مولت برنامج�ه النووي، وهي صاحبة 
الباع الطويل في مش�وار المس�اعدات 

المالية السخية.
أم�ا تركي�ا التي كان�ت تنظ�ر إليها 
السعودية بمنظار التقارب الحميم، فلم 
تبادر لدعمها، وظهرت عالمات التجاهل 
والتغاف�ل في س�لوك األردوغان، وكان 
أقرب إليران منه إلى السعودية، وكأنه ال 
يعلم بحربها وغاراتها الجوية المكثفة، 
فلم يقدم لها الدعم التعبوي، ولم يرسل 
طائرات�ه وال غواصاته، وهو المعروف 
بمواقفه الس�وبرمانية الكارتونية. من 

المفارقات العجيبة أن لهجة األردوغان 
انحرف�ت بوصلته�ا السياس�ية بمقدار 
180 درجة عن مس�اراتها المش�حونة 
بالتحريض الطائفي، وتحولت خطابات 
زعماء الباكس�تان من الدع�وة للحرب 
العارم�ة، إلى الدع�وة للتحلي بالحكمة 

والصبر، واللجوء للحوار.
م�ن الحقائق المس�لم به�ا أن تركيا 
والباكس�تان هم�ا من أفض�ل أصدقاء 
أمريكا، وأقوى أعوانه�ا، وهما أدواتها 
التحري�ض  ف�ي  القوي�ة  الميداني�ة 
والتوري�ط والتآم�ر، لكنهم�ا األس�رع 
في التراج�ع، واألكثر نكران�اً للجميل. 

ويمثالن المحور الرئيس للقوى الدولية 
المراوغ�ة، بما ُع�رف عنهم�ا من غدر 
وجحود وتآمر ف�ي التعامل مع العراق 

وليبيا والسودان وأفغانستان.
ما نريد أن نقوله هنا: أن المؤامرات 
الدولي�ة ال تول�د بالصدف�ة، وال تأت�ي 
بجمل�ة  ُتص�اغ  وال  واح�دة،  دفع�ة 
ارتجالية عابرة، وال يخطط لها شخص 
موتور كردة فعل مزاجي�ة أو انتقامية 
يندفع فيه�ا لمواجهة بع�ض المواقف 
السياس�ية الطارئ�ة، فالمؤام�رات في 
أق�وى  م�ن  تع�د  الدولي�ة  الحس�ابات 
تش�تمل  الت�ي  التوس�عية،  المش�اريع 

عل�ى سلس�لة م�ن المراح�ل الطويلة، 
والتفرعات المتش�عبة، وربما تستدعي 
االستعانة بمجموعة معقدة من األدوات 
اإلعالمية والتعبوية، التي قد تس�تغرق 
سنوات وس�نوات، لكن الزعماء العرب 
بوخزاته�ا  يش�عرون  وال  يرونه�ا،  ال 
المؤلمة إال بعد فوات األوان، وإال بعدما 
يتجرعوا الس�م من أقداح الغدر والمكر 
والتوريط. عندئذ تكون عبارة )لقد غدر 
الغ�ادرون( ه�ي الخاتمة الت�ي نقرأها 
دائماً كلما ُتس�تدل الس�تارة في الفصل 
)الغ�ادرون(. والت  األخير لمس�رحية 

حين مندم.

مرسحية »الغادرون«
كاظم فنجان احلاممي

إيطاليا: »داعش« تدرب مغاربة
عىل استهداف بلدهم جّوًا

   بغداد / المستقبل العراقي

ذکرت صحيفة “إيسبريسو” اإليطالية 
إنها حصلت على وثائق سرية، صادرة عن 
المخابرات العس�كرية بذات البلد، تكشف 
ع�ن وجود تخوف لدى أجهزة المخابرات 
إع�ادة  إمكاني�ة  م�ن  كله�ا  األوروبي�ة 
سيناريو “احداث 11 سبتمبر”، وذلك بعد 
اعتراض معطيات تخص وقوف “دواعش 
مغارب�ة  مقاتلي�ن  تدري�ب  وراء  ليبي�ا” 
على تنفيذ هجمات انتحارية باس�تعمال 
طائ�رات مدني�ة. ووف�ق نف�س المصدر 
ف�إن األجهزة األمني�ة األوروبي�ة قامت 
بإنج�از تقرير ع�ن التهدي�دات اإلرهابية 
الت�ي ق�د تواج�ه دوال أوروبي�ة وأخرى 
بشمال إفريقيا، من بينها المغرب، مثيرة 
إمكانية تحرك الهجمات اإلرهابية لتطال 

أهدافا مدنية وعس�كرية، على حّد سواء. 
وأك�دت الوثيق�ة عينه�ا أن أن “تنظي�م 
داع�ش” يمّك�ن مش�اريع انتحارييه من 
كيفي�ة التحليق بالطائرات واس�تعمالها 
في استهداف منش�آت حساسة، كاشفة 
اختيار عدد كبير من المقاتلين لتمكينهم 
من ه�ذه المه�ارة، ومن بينه�م عدد من 
حملة الجنسية المغربّية. وأوردت وثيقة 
أن  اإليطالي�ة   العس�كرية  المخاب�رات 
الدول القريب�ة من ليبيا ه�ي التي تتوفر 
عل�ى احتم�ال كبي�ر باس�تهدافها، وذلك 
باستعمال ثالث ممرات جوية.. األول عبر 
الصح�راء الليبي�ة والثاني عب�ر الجزائر، 
رغ�م أن الجار الش�رقي للمغرب قد أغلق 
جمي�ع المم�رات الجوية أم�ام الطائرات 
الليبية، بينما يبق�ى الممر الثالث مقترنا 

بأجواء البحر األبيض لمتوسط.

اسرتاليا تشيد بدعم إيران للعراق يف مكافحة »داعش«

الرئيس اإليراين: السعودية متول احلركات اإلرهابية يف املنطقة

   بغداد / المستقبل العراقي

ثمن�ت وزي�رة الخارجية االس�ترالية جولي 
بيش�وب الجه�ود اإليرانية في دع�م الحكومة 
العراقية في مواجهة داعش، وذلك خالل زيارة 
قام�ت به�ا إل�ى طه�ران. وقالت بيش�وب في 
مؤتم�ر صحفي إن�ه “بجهود إي�ران والتحالف 
الدول�ي لدع�م العراق، لدين�ا الق�درة لالنتصار 

على ه�ذا التنظيم اإلرهابي”. والتقت بيش�وب 
خالل الزيارة بالرئيس اإليراني حس�ن روحاني 
ووزي�ر الخارجية محمد ج�واد ظريف. وتعتبر 
هذه الزيارة األولى لمس�ؤول أسترالي على هذا 
المس�توى إلى طهران من�ذ 12 عاما. وأضافت 
“لقد خضنا نقاشات في التفاصيل حول أدوارنا 
في العراق لدعم الحكومة”، موضحة أنه يمكن 

للبلدين “التنسيق” في مواجهة المتطرفين.

   بغداد / المستقبل العراقي

تس�اءل الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحاني في 
كلم�ة القاه�ا ف�ي اس�تعراض عس�كري أقي�م في 
طهران بمناس�بة يوم الجيش االيران�ي “ماذا يعني 
تزويد االرهابيين في سوريا ولبنان والعراق بالمال 
والس�الح؟ كما انتقد الرئيس اإليران�ي الحرب التي 
تشنها السعودية في اليمن معتبراً “إن قتل المدنيين 
في اليمن لن يعود على السعوديين بالفخر أو القوة”. 

وق�ال “ماذا يعني قصف الش�عب اليمن�ي البريء ؟ 
أي أه�داف تس�عون لتحقيقه�ا ؟ هل قت�ل األطفال 
س�يزيد من قوتكم ؟ لقد زرعتم ب�ذور الكراهية في 
هذه المنطقة وس�ترون الرد عاجال أم آجال.” وتابع 
“ال تقصفوا االطفال والش�يوخ والنساء في اليمن، 
فمهاجمة المظلومين ستعود بالعار على المعتدين.” 
وكان المرش�د االيراني آية الله علي خامنئي وصف 
األس�بوع الماضي الضربات الجوية السعودية بأنها 

“حرب ابادة” و”جريمة كبرى.”

الرباط تتظاهر لرفض املشاركة املغربية
بـ »عاصفة احلزم«

   بغداد / المستقبل العراقي

فرق�ت ق�وات األم�ن المغربية وقفة 
بالعاصم�ة  المغرب�ي  البرلم�ان  أم�ام 
الرباط خرجت احتجاجا على المشاركة 
المغربية في عملية “عاصفة الحزم” في 

اليمن.
ع�ن  العرب�ی  الق�دس  ونقل�ت 
)األناض�ول(، إن رجال أمن بزي رس�مي 
الوقف�ة  باله�راوات  فرق�وا  ومدن�ي 
االحتجاجي�ة التي ش�ارك فيها نش�طاء 
حقوقي�ون ويس�اريون؛ م�ا أس�فر عن 
إصاب�ة 6 منه�م بكدم�ات، وت�م نقله�م 

للمستشفى لتلقي العالج.
وكان نشطاء من الشبكة الديمقراطية 
المغربي�ة للتضامن مع الش�عوب )تضم 
عدد من الجمعيات والهيئات الحقوقية( 

دعوا للتظاهر، مس�اء الس�بت، إلدانة ما 
أسموه ب�”التدخل لعسكري ضد اليمن”، 
والمطالب�ة بوق�ف المش�اركة المغربية 

ضن قوات التحالف بقيادة السعودية.
وفي حدي�ث ل�”األناضول”، قال عبد 
اللطيف زروال، أح�د أعضاء حزب النهج 
الديمقراطي )حزب يساري معارض(، إن 
تنظيم هذه الوقفة جاء لتنديد “بالعدوان 
الهمجي على الشعب اليمني، واستنكارا 
للتدخ�ل األجنب�ي في حق الش�عوب في 

تقرير مصيرها”.
واعتب�ر زروال أن “قم�ع الس�لطات 
المغربية للوقفة يه�دف ل� “منع القوى 
الديمقراطي�ة م�ن التعبي�ر ع�ن رأيه�ا، 
وتكريسا للخطوط الحمراء التي تضعها 
السلطات لعدم التطرق للقضايا الحيوية 

في البالد”.
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   العدد )951(  االثنني  20  نيسان  2015

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبية االستريادية وكما مبني ادناه :

وبالرشوط التالية :
1. يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسون الف( دينار عراقي غري قابل للرد

2. يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات 
اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة 25 ادناه  

3. يفضل تقديم االس�عار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوس�ط وال تقبل االسعار بالعملة املحلية للطلبيات  االستريادية وتكون االسعار نهائية 
وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4. يت�م تقدي�م عرض�ني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهم�ا رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قب�ل املدير العام او املدير املفوض مع 
تثبيت االس�م الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي 

ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
5. يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية 

يف كال العرضني ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 
6. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 

7 . عىل الرشكات الراغبة يف املشاركة تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شهادة تاسيسية حديثة ونافذة � براءة ذمة � املوقف املايل 
املتمثل بحسابات ختامية الخر سنة مالية � الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات تعاقد حكومية قبل رشاء الطلبية ومصدقة 

حسب االصول من السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة )للعام الحايل( او ترفق مع العرض الفني املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8 �  يتم تقديم تامينات اولية  وحس�ب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    
)خط�اب ضم�ان او ص�ك مصدق او كفالة مرصفية( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية ) مرصف كوردس�تان الدويل لالس�تثمار والتنمية ، مرصف 
الش�مال  مرصف اربيل  مرصف جيهان لالس�تثمار والتمويل ، االتحاد العراقي ، الوطني االس�المي ، املنصور لالس�تثمار ، االقليم التجاري لالس�تثمار والتمويل ، 
)امريالد سابقا( مرصف بغداد ، مرصف الخليج التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي 

االسالمي لالستثمار والتنمية التنمية الدويل لالستثمار والتمويل التجاري العراقي مرصف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار  مرصف بيبلوس اللبناني 
   ( وترف�ق م�ع الع�رض التجاري وتطلق هذه التامينات يف حالة عدم احال�ة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق به�ا التامينات االولية ترفض التامينات 
االولي�ة )خط�اب ضمان او صك مصدق او كفالة مرصفي�ة( الصادرة من مرصف الوركاء لالس�تثمار والتمويل ومرصف البالد االس�المي ومرصف البرصة الدويل 

ومرصف املتحد لالستثمار ومرصف الهدى ومرصف االقتصاد لالستثمار ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما.
9. تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من � اىل(.

10 . رشوط الدفع / اعتماد مستندي غري قابل للنقض او التحويل وغري مثبت تطلق املستحقات )100% ( بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى 
الدورة ويمكن االتفاق عىل نسب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة او عن طريق حوالة مرصفية ويكون الدفع بالدينار العراقي فقط للرشكات العراقية. 

11. تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
12. يق�دم املجهز كفالة حس�ن اداء بنس�بة )5%( من الكلفة الكلية لالحال�ة بعد التبليع باالحالة وقل توقيع امر الرشاء ومن اح�د املصارف الواردة بالفقرة رقم 8 
وخ�الل م�دة ال تتج�اوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخ�ر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة ملدة ش�هرين بعد 
ف�رتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان يف حالة وجود )فرتة ضمان( وال يجوز س�حبها اال بموافقة املش�رتي ويتم مصادرته�ا يف حالة عدم االلتزام بتنفيذ امر 

الرشاء.
13.سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة امر الرشاء كرضيبة وذلك بالنسبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري 
عراقية فيتم حجز هذه النس�بة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل مدة )180 يوم( من اس�تالم 

املواد كاملة ومطابقة وبخالفه سيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب وتكون النسبة  3%للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي .
14. تستقطع نسبة )0,002( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

15.يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ امر الرشاء  عن قيمة اجازة االسترياد
16. شهادة املنشأ والقوائم التجارية  يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

 17. ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
18. منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( 
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20.يقوم املجهز بتثبيت اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
21 � تقدي�م كتاب�ي تخوي�ل من ال�رشكات املصنعة مصدقة م�ن وزارة الخارجية او الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�ا وحس�ب التعليمات 

والطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة(
22. يتم اس�تقطاع كلفة املواد التي ال تجهز نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات باعىل س�عر تنافيس ورد عند تحليل االس�عار والعطاءات املقدمة من قبل الرشكات 

.23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
24. تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق 

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .
25. تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2015/6/2.
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سعد نوري محمد
المدير العام

شركة مصافي الوسط
اعالن رقم )ط - 14( لسنة 2015) شركة عامة(  اعالن تبديل لقب

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) عبد بناي 
خضري( الذي يطلب  فيه تبديل    )اللقب ( من 
)العام�ري ( اىل )الهاليل( فم�ن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى   وفق احكام امل�ادة 21 من  قانون 
االح�وال الش�خصية املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي )حس�ني 
ع�يل حس�ني( ال�ذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الجيزان�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم  65  لس�نة 

1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن تبديل لقب
بناء من الطلب املقدم من السيد ) عمر صالح 
محم�ود ( الذي يطلب  فيه تبديل    )اس�مه ( 
م�ن )عمر ( اىل )عم�ار   ( فمن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى   وفق احكام امل�ادة 21 من  قانون 
االح�وال الش�خصية املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن
ق�دم املدعي س�لمان محمد عن�اد  طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل لقب�ه م�ن حجام�ه  اىل الكعب�ي 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي شهاب احمد عيل  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن االحبابي اىل طرفه 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي س�فيان عب�د الجليل احمد  
طلبا يروم فيه تبديل اس�مه من سفيان  
اىل ع�يل  فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل .
اللواءتحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي ابراهيم عيل خلف  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن االحبابي اىل طرفه 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي عم�ر ردام خالد  طلبا يروم 
فيه تبديل اسمه من عمر  اىل عمار  فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدع�وى وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن قان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي مح�ي عيل خلف  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن االحبابي اىل طرفه  
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي محمد ش�اكر محمود  طلبا 
يروم في�ه تبدي�ل لقبه م�ن الدايني  اىل 
العقييل  فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
قدم املدعي مشتاق احمد عيل  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه م�ن االحبابي اىل طرفه 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي نعمه عبيد عكوب  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الزبيدي  اىل الشجريي 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 143/ب/2013
التاريخ : 2015/4/12

اعالن
تبيع محكمة بداءة ش�ط الع�رب باملزاد العلني  
وبدي�وان  ه�ذه املحكم�ة البس�تان تسلس�ل 
2/60م 15 الكلب�اس الكب�ري وال�ذي هو وقف 
ذري للمواط�ن )حي�ال عب�د الل�ه الوطب�ان(  
تبل�غ مس�احته 8 دون�م و 9 اول�ك و 75 م�رت 
وهو عبارة عن بس�تان تس�قى س�يحا بمياه 
املد وتبلغ مس�احته  املذك�ورة اعاله خاليا من 
املغروس�ات لدى اثنا عرش شجرة نخيل واربعة 
من اش�جار الس�در ودرج�ة عمرانه متوس�ط 
ويبع�د عن الش�ارع الع�ام بح�دود 2 كيلومرت 
ع�ن الش�ارع املعبد فمن له الرغب�ة من الرشاء 
الحض�ور يف الي�وم الثالثني الت�ايل لنرش االعالن 
بدي�وان هذه  املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبا معه التامين�ات البالغة %10 
من القيمة املقدرة  والبالغة 669,232 ستمائة 
وتسعة وستون مليون ومائتني واثنان وثالثون 
ال�ف دين�ار ويتحم�ل املش�رتي اج�ور الن�رش 

واملنادات .
القايض واثق عبود عبد الكريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 17 / ب / 2014 
التاريخ:13/ 4 / 2015 

 املدعي : عبد الوهاب ابراهيم عمر
 املدعى عليه  / حيدر خليف عودة 

اصدرت ه�ذه املحكم�ة  قرارها يف  الدع�وى البدائية 17/
ب/2014 وتاري�خ 2014/10/13 ق�ى بالحكم بابطال 
قي�ود العق�ار  154 مقاطعة 29 الرباضعية القيد املس�جل 
يف مايس 205/2006 املس�جل باس�م املدع�ى عليه) حيدر 
خليف عودة (والقيد 27 ترشين اول 207/2006 واملس�جل 
باس�م املدعى علي�ه الثان�ي )منصور جرب علي�وي (ورفع 
اش�ارة الرهن العائدة للمدعى عليه الثالث )املدير املفوض 
مل�رصف بغداد / اضاف�ة لوظيفته( واملس�جلة بالعدد )1( 
2009  مايس مجلد )4( رهن واعادة تسجيله باسم  املدعي 
)عب�د الوه�اب ابراهيم عم�ر( بالقيد 105 ماي�س / 715 
خاليا من كل تاش�ريات وحجوزات والزام الش�خص الثالث 
وزير العدل اضافة لوظيفته بتاشري ذلك يف  سجالت تابعيه 
وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية  قرارا  غيابيا بحقكم 
لالعرتاض واالستئناف والتمييز ولدى تبليغك عىل سكنك يف 
العق�ار اعاله فقد تعذر تبليغك  الرتحالك اىل جهة مجهولة 
حس�ب رشح املبلغ القضائي املؤيد من قبل املجلس البلدي 
للمنطق�ة عليه  تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني    محليتني 
يوميت�ني ولك حق االعرتاض  واالس�تئناف والتمييز  ضمن 
امل�دة القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب قرار الحك�م الدرجة 

القطعية . 
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 823 / ب / 2014 
التاريخ:16/ 4 / 2015   

 اىل املدعى عليه  / عامر يونس عيل  
اصدرت هذه املحكمة  قرارها  املرقم 823/ب/2014 
وامل�ؤرخ 2015/3/16 حكم�ا غيابي�ا يق�ي بالزام 
املدع�ى عليه�م كل من عام�ر يونس ع�يل واحمد عبد 
الحس�ني كاظم وع�ادل ناظم صاح�ب ووحيد محمد 
رايض بالتكاف�ل والتضام�ن بتاديته�م اىل املدير مدير 
ع�ام مرصف الرافدي�ن اضافة لوظيفت�ه مبلغا قدره 
ثماني�ة واربع�ون ملي�ون ش�امال اصل الق�رض مع 

الفوائد االتفاقية والتاخريية 
 و تع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
مبل�غ مركز رشطة كرمة عيل واملجلس البلدي ملنطقة 
الهارث�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك    اعالن�ا  بصحيفت�ني    
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق االعرتاض  واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون 
 القايض علوان بربوت البزوني

وزارة العدل
دائرة كتاب العدول 

العدد 11745/انذار  
التاريخ : 2015/4/16

اعالن
اىل السيدة / اماني خالد فالح

بن�اء ع�ىل االن�ذار املرقم 11745 س�جل  58 يف 
2015/4/14 والصادر من هذه الدائرة واملوجه 
من قبل املنذره / امل علوان مختار  واملتضمن 
حضورك يف دائرة التس�جيل العقاري يف البرصة 
لتموي�ل ملكية العقار املرق�م 432/ املرشاق .. 
ولتعذر تبلغك  من قب�ل املبلغ القضائي للدائرة 
وتايي�د املجلس البل�دي يف منطقة حي املعلمني  
يف البرصة لكونك مجهول�ة  االقامة عليه تقرر 
تبلغك بالصحف املحلي�ة وفق قانون التبليغات 
القضائي�ة والعدلية وبناءا عىل الطلب زود بهذا 

االعالن.
الكاتب العدل

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الصادرة م�ن  املعه�د التقني  
البرصة باس�م )حام�د فيصل هالل( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�د الوصل املرق�م 93015 والص�ادر م�ن وزارة النقل / 
الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص وصل قبض الصندوق 
بأس�م / كاظم اشياع محس�ن فمن يعثر عليه تسليمه إىل 

جهة االصدار .

فقدان
فق�دت  من�ي  الهوي�ة باس�م 
املهندس�ة )مها فخري عباس 
(الصادرة من نقابة املهندسني 
الع�ام  املرك�ز  العراقي�ني 
اختص�اص كهرب�اء ع�ىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان
فقدت مني  الهوية الصادرة 
م�ن املعه�د التقن�ي برصة 
س�عيد  )رضغ�ام  باس�م 

هاشم(
عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي الهوي�ة 
الص�ادرة م�ن املعه�د 
باس�م  التقن�ي برصة 
) )حس�ني ط�ه فالح 

ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

اعالن
خض�ري  الرشي�ك  إىل 
عباس جاسم . اقتى 
بلدي�ة  إىل  حض�ورك 
البور  التاجي / س�بع 
اس�تخراج  لغ�رض 
اجازة بناء للعقار 1 / 

. 6285
الرشيك / نادره حميد مجيد

فقدان
الوزاري�ة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الكهرب�اء  وزارة  م�ن  الص�ادرة 
املديري�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة 
احمد  الجنوب باسم)  الكهربائية 
عبد الب�اري عبد الحميد (عىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني  هوي�ة الطالب 
الجب�ار(  ن�زار عب�د  )ب�در 
الصادرة م�ن املعهد التقني 

البرصة قسم  االلكرتون 
عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة باس�م )وائل 
احمد تعبان (عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني الجنسية بتاريخ 10 / 4 / 2015 رقمها 
00457872 بأس�م / بت�ول جواد حس�ن فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

وزارة اعلدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
العدد / 81 � 82 /2015

التاريخ 2015/4/19
اىل / املنفذ عليه/ سليمان عثمان محمد العثمان

لق�د تحقق له�ذه املديرية ومن خ�الل مركز رشطة الزب�ري بالعدد 
2015/3/423 وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واملص�دق من قبل 
مخت�ار املنطقة واملجلس البل�دي لقضاء الزبري ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت واس�تنادا اىل كتاب هذه 
املديري�ة املرقم اعاله  يف 2015/4/6 قرر تبليغك  بالحجز التنفيذي 
ع�ىل العقارين املرقمني 53 و 64 مقاطعة 60 العوجة  يف قضاء ابي 
الخصيب واملس�جلني باس�مك بموج�ب كتاب مالحظية التس�جيل 
العق�اري يف اب�ي الخصي�ب املرق�م 1567 يف 2015/4/12 اعالن�ا 
بالحض�ور اىل مق�ر ه�ذه املديري�ة خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل للنرش لتس�ديد مبلغ الدي�ن الذي بذمتك اىل 
الدائ�ن محم�د عبد الحافظ جبار ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باس�تكمال االجراءات التنفيذي�ة الالزمة وفق قانون 

التنفيذ.
املنفذ العدل

قيص فاخر طاهر 
اوصاف املحرر 

التدقيق 
مبلغ قدره 115,000,000 دينار

مائة وخمسة عرش مليون دينار عراقي يف ذمة املدين

دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي
العدد / 12065/انذار
التاريخ 2015/4/16

اعالن
اىل الس�يد / مصطف�ى كاظ�م ع�ودة / املدي�ر 
املفوض لرشكة العصب للمقاوالت العامة اضافة 

لوظيفته 
بن�اء ع�ىل االن�ذار املرق�م 11232 س�جل 56 يف 
2015/4/8 والص�ادر من هذه الدائ�رة واملوجه 
اليك من قبل املنذر / سلوى سلمان داود  واملتضمن 
بعدم رغبتها بتجديد عقد االيجار وتس�ديد بدالت 
االيجار  للطابق االول من العقار تسلس�ل 14/73 
الس�اعي ولتع�ذر تبلغك من قبل املبل�غ القضائي 
للدائ�رة وبتايي�د املجلس البلدي ملنطقة الس�اعي 
لكون�ك مجه�ول  محل االقامة علي�ه تقرر تبلغك 
بالصحف املحلية وفق قانون التبليغات القضائية 

والعدلية وبناء عىل الطلب زود بهذا االعالن.
كاتب العدل
محمد جاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد / 105/ب/2015
التاريخ / 2015/4/19

اعالن
تبيع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية العقار 
114/2307 الرب�اط الكب�ري وهو عب�ارة عن هيكل 
لدار غري مكتمل البناء مش�يد من الطابوق ومسقف 
بالكونكريت املس�لح ومؤلف من طابقني وتقع عىل 
رك�ن ش�ارع فرع�ي  يف منطق�ة) ياس�ني خريبط( 
ومس�احة العق�ار 2 اول�ك و 66 ر 48 م2 فم�ن ل�ه 
الرغبة بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة يف مقر 
القضاء االعىل يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر 
ي�وم الثالثني التايل لن�رش هذا االعالن مس�تصحبني 
معهم  التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة للعقار البالغة ثلثمائ�ة مليون دينار واجور 

املناداة عىل املشرتي .
القايض
مصطفى شاكر عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد: 6/ ش/ 2015 

اعالن
املدعية/ نجلة جالل فرج

املدعى عليه/ قيس زبري حسن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املرقم�ة 6/ ش/ 2015 اقامت 
املدعي�ة الدعوى املرقمة 6/ ش/ 2015 والتي تطلب 
فيه�ا التفريق القضائ�ي للهجر وعند ارس�ال ورقة 
التبليغ لغ�رض تبليغك بموعد املرافع�ة اعيدت الينا 
م�ن قبل القائم بالتبليغ بأن�ك مجهول محل االقامة 
حس�ب كتاب مركز رشط�ة جيزاني الج�ول بالعدد 
1006 يف 21/ 1/ 2015 واش�عار مخت�ار منطق�ة 

جيزاني الجول )صبار ابراهيم الطائي(
لذا تعذر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف 5/ 5/ 2015 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

رقم اإلخطار   2 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب ) الرشطي مطر ابراهيم عبد الرحمن 
( املنس�وب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 من قانون عقوب�ات قوى االمن 
الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 1 / 9 / 2011 ولحد االن وبما إن محل اختفائك 
مجهول اقتى تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب عن التهمة املوجه�ة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وتحجز 
أموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطل�ب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك 
اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:579//ب/2015
التاريخ:16 /2015/4

اعالن
اىل املدعى عليه / هزاع ساجد االمني

اق�ام املدع�ي   )ع�ادل ن�وري اس�كندر(   الدع�وى 
البدائي�ة   املرقم�ة 579/ب/2015   ض�دك وال�ذي 
يطلب فيه�ا الحكم بتخليه العقار تسلس�ل 29/36 
الك�زارة حس�ب العقد تحريري  ببدل ش�هري قدره 
س�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار   ولتع�ذر تبليغك  
ملجهولي�ة  محل اقامت�ك حس�ب رشح  مبلغ مركز 
العزيزي�ة   وتايي�د   املجلس البل�دي ملنطقة  الكزارة     
علي�ه تقرر تبليغك   اعالن�ا   بصحيفتني     محليتني 
يوميت�ني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املوافق 2015/4/26  وعند   عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض محمد قاسم عبود

اعالن تبديل لقب
بن�اء من الطل�ب املقدم من الس�يد ) عبد عيل 
احمد سلمان ( الذي يطلب  فيه تبديل    )اللقب 
( م�ن )العجي�يل ( اىل )بني س�عد ( فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى   وفق احكام املادة 21 
من  قانون االحوال الشخصية املدنية رقم 65 

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

اعالن
تسجيل لقب

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )ماجد 
م�رزا كمر( الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله 
)الحمدان�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 14 م�ن قان�ون االحوال 

املدنية رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري 
مدير شؤون احوال واسط

اعالن تبديل لقب
بناء من الطلب املقدم من السيد ) عمر غسان 
عبد الكريم( الذي يطلب  فيه تبديل    )اسمه( 
م�ن )عم�ر( اىل )عم�ار( فمن لدي�ه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى   وفق احكام امل�ادة 21 من  قانون 
االح�وال الش�خصية املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن
قدم املدعي فرحان محمد عيل  طلبا يروم فيه 
تبديل لقبه من االحباب�ي اىل طرفه فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن تبديل لقب
بناء من الطلب املقدم من السيد ) دينار جواد 
فارس( الذي يطلب  فيه تبديل    )اللقب ( من 
)العجم�ي ( اىل )البدري( فم�ن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى   وفق احكام امل�ادة 21 من  قانون 
االح�وال الش�خصية املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن تبديل لقب
بناء من الطلب املقدم من السيد ) احمد هاشم 
نوري ( الذي يطلب  فيه تبديل    )اللقب ( من 
)املرصان ( اىل )الرشيدة   ( فمن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى   وفق احكام امل�ادة 21 من  قانون 
االح�وال الش�خصية املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن تبديل لقب
بناء من الطلب املقدم من الس�يد ) طالب عبد 
الرزاق جابر ( الذي يطلب  فيه تبديل    )اللقب 
( م�ن )البغ�دادي ( اىل )الفح�ام االعرجي   ( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى   وفق احكام 
املادة 21 من  قانون االحوال الشخصية املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي خرض احمد ع�يل  طلبا يروم فيه 
تبديل لقبه من االحباب�ي اىل طرفه فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة
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ميسان تنجز حفر اربعة آبار نفطية جديدة يف احللفاية 
   بغداد/المستقبل العراقي

اكد رئي�س مجموعة الدواجن التركية مجدت س�يزر، امس 
االح�د، أن الحكوم�ة العراقي�ة اتخذت سلس�لة م�ن االجراءات 

الجادة لتقييد استيراد البالد من الدواجن التركية.
وذك�ر موقع غلوبال ميت نيوز أن رئيس المجموعة التركية 
الت�ي تعتب�ر جزءا م�ن وزارة االقتص�اد قال ف�ي تصريح له إن 
“الع�راق اوقف كليا اس�تيراد الدجاج من تركي�ا”، مبينا “اننا ال 
نعرف الس�بب لغاية االن، لكننا نبحث في الوقت الراهن الوضع 
م�ع ال�وزارة العراقية المختصة”. وأضاف س�يزر ان “الس�وق 
العراقي متغير ج�دا وال يتخذ قرار طويل االمد كما يحدث عادة 
ف�ي معظم البلدان”، مرجحا ان “الع�راق قام بهذه الخطوة من 

اجل الحفاظ على انتاجه المحلي من الدواجن”.
وكان�ت بيانات االمم المتحدة قد اش�ارت ال�ى أن المنتجين 
االتراك قد صدروا في العام الماضي حوالي 227 الف طن سنويا 
م�ن الدواجن الى الع�راق حصلوا من خاللها عل�ى حوالي 443 

مليون دوالر.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت الش�ركة العام�ة للتبوغ والس�كائر احدى ش�ركات 

وزارة الصناع�ة والمعادن عن طرح عدد من مش�اريعها لعقود 

مش�اركة مع اكثر من جهة والمتضمن مش�روع انتاج س�كائر 

)النانو( الرفيعة ومشروع خط انتاج المعسل . 

وق�ال مدير عام الش�ركة عم�اد لويس يوس�ف في تصريح 

صحفي, ان هناك اكثر من اربعة عروض مقدمة للشركة سيتم 

اختيار االفضل من تلك العروض حيث س�يتم استيراد الخطوط 

االنتاجية من قبل الش�ريك ونصبها في الش�ركة واالتفاق على 

نسبة من الربح للطرفين”, مؤكدا ان “مشروع صناعة السكائر 

النانو وصناعة المعس�ل تعد من المشاريع المرغوب بها حاليا 

في السوق العراقية وستحقق للشركة عوائد مالية جيدة”. 

ولف�ت لويس الى ان “الش�ركة تق�وم حاليا بإعداد دراس�ة 

متكاملة الس�تثمار معم�ل نصر التابع الى الش�ركة الكائن في 

االورفل�ي والذي يعتبر من اكبر المعامل في الش�رق االوس�ط 

حيث يحتوي على 20 خط انتاجي”, موضحا ان “هذه الخطوط 

االنتاجي�ة متقادم�ة وت�درس الش�ركة حالي�ا امكاني�ة اعادة 

تأهيلها عن طريق عقد مش�اركة او االستثمار”, مبينا ان عقود 

المش�اركة واالس�تثمار هي بوابة لفتح افاق صناعية واس�عة 

ومواكبة للتطور الصناعي الحاصل في العالم” .

العراق يوقف استرياد الدواجن 
الرتكية

الصناعة تطرح مرشوع انتاج سكائر 
سومر »النانو«

     ميسان/المستقبل العراقي

اعلنت ش�ركة نفط ميسان، امس 
االحد، عن انج�از اربعة آبار في حقل 
عملي�ات  ضم�ن  النفط�ي،  الحلفاي�ا 
تطوي�ر الحق�ل الت�ي تديرها ش�ركة 
بتروجاين�ا الصيني�ة، مش�يرا الى ان 
مجمل ع�دد اآلبار التي تم حفرها منذ 
انطالق مش�اريع ج�والت التراخيص 
ف�ي حق�ل الحلفاي�ة وصل إل�ى 119 

بئرا.
وق�ال مدير ع�ام الش�ركة عدنان 
نوش�ي س�اجت, ان “اآلبار التي انجز 
حفره�ا مؤخرا، هي كل م�ن حلفاية 
)9 ، 109 ، 149 ، 45 ( ضم�ن مكامن 
“الش�ركتين  أن  مبين�ا  المش�رف”، 
اللت�ان نفذت�ا عملي�ات الحف�ر هم�ا 
داجي�ن وبوهاي ضمن عق�ود ثانوية 
م�ع الش�ركة الرئيس�ية الت�ي تدي�ر 
عمليات التطوير بتروجاينا”. وأضاف 
س�اجت ان “مجمل عدد االبار التي تم 
حفرها منذ انطالق مش�اريع جوالت 
التراخي�ص في حق�ل الحلفاية وصل 
إلى 119 بئ�را بضمنها اآلبار األربعة” 
. يذك�ر ان حق�ل الحلفاي�ة النفط�ي 
،ثاني اكبر حقول شركة نفط ميسان 
،عمليات تطوير غير مسبوقة من قبل 
ش�ركة بتروجاين�ا الصيني�ة بموجب 
عقد حازت عليه في جولة التراخيص 
الثانية التي نظمتها وزارة النفط عام 
2009 ونجحت الش����ركة من أنتاج 
200 ال�ف برمي�ل يومي�ا ضمن خطة 
للوصول الى انت�اج اكثر من 400 الف 

برميل يوميا مطلع العام 2017.

    بغداد/المستقبل العراقي

 أكدت وزارة األعمار واألس�كان، امس 
األحد، اتفاقها مع ش�ركات أجنبية لتنفيذ 
مش�اريع بنظ�ام الدفع باآلج�ل، مبينة أن 
تنفيذها س�يكون بعد اكتم�ال الموافقات 
األصولي�ة بش�أنها.وقال الوكي�ل األق�دم 
للوزارة استبرق الشوك، إن “الوزارة خالل 
حضوره�ا مؤتمر “الفرص االس�تثمارية 
ال�ذي عق�د ف�ي تركي�ا” مؤخ�را، اتفقت 
مع ش�ركات تركي�ة على تنفيذ مش�اريع 
بنظ�ام الدفع باآلجل”، الفت�ا إلى أن “بنك 
“أتيز” التركي، س�يدخل وس�يط مع هذه 
“ه�ذه  أن  الش�وك  الش�ركات”.وأضاف 
االتفاق�ات مبدئي�ة وننتظ�ر الموافق�ات 
األصولي�ة من ال�وزارة ومجل�س الوزراء 
الط�الق تلك االتفاق�ات وتنفيذ مش�اريع 
حيوي�ة س�يما في قط�اع الس�كن”.واكد 
الش�وك أن “العراق يمر بضائقة مالية لذا 
ال يمك�ن الوق�وف ودون عم�ل أي ش�يء 
لذا فخط�وة الوزارة هي م�ن اجل تحريك 
المش�اريع وتنفيذها بالش�كل الذي يخدم 

العراق والعراقيين”.

    بغداد/المستقبل العراقي

اتهم رئي�س هيئة األط�راف في مجلس 
محافظ�ة بغ�داد عل�ي هيكل، ام�س االحد، 
وزارة المالية بعرقلة 3 مشاريع استثمارية 
ف�ي أط�راف المحافظ�ة، الفت�ا إل�ى أن تلك 
المش�اريع تنفي�ذ مدين�ة صناعي�ة ومدينة 
تجاري�ة ومدينة س�كنية .وقال هي�كل، إن 
عل�ى  الموافق�ة  ترف�ض  المالي�ة  “وزارة 
الشركات المستثمرة وصرف المبالغ المالية 
للمشاريع االستثمارية عن طريق الميزانية 
االستثمارية لعام 2015”، مبيناً أن “مجلس 
المحافظ�ة يعق�د اجتماع�ات م�ع المالي�ة 
لغرض التوصل إلى حلول إلطالق المشاريع 
إل�ى الشركات”.وأش�ار إلى أن “المش�اريع 
االستثمارية الثالث تقع في الجانب الجنوبي 
والغرب�ي من العاصمة بغ�داد”، الفتا إلى أن 
إنش�اء مناطق اس�تثمارية ف�ي المحافظة 
توفر فتح الط�رق وقلة الزخم المروري في 
ش�وارع المحافظ�ة باإلضافة إلى تش�غيل 
العاطلين عن العمل”.وذكرت لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار البرلمانية، االسبوع الماضي ، 
ان االشهر القليلة المقبلة ستشهد انعطافة 
ف�ي مل�ف االس�تثمار، مطالب�ة الحكوم�ة 

بتسهيل مهمة المستثمرين.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن افتتاح مجس�ر 
س�احة الخلفاء في منطقة الباب المعظم 
وس�ط بغداد بش�كل تجريبي أمام حركة 
الس�ير والم�رور به�دف ف�ك االختناقات 
المرورية. وقال وكيل أمانة بغداد للشؤون 
اإلدارية عبد الحس�ين المرشدي في بيان 
تلقت الس�ومرية ني�وز، نس�خة منه، إن 
“أمان�ة بغ�داد افتتح�ت بش�كل تجريبي 
مجس�ر س�احة الخلف�اء بمنطق�ة الباب 
المعظ�م وس�ط بغداد أمام حركة الس�ير 
والم�رور لإلس�هام ف�ي ف�ك االختناقات 
“االفتت�اح  أن  إل�ى  المروري�ة”، مش�يراً 
الرس�مي سيكون بعد إكمال أعمال تأهيل 
المقترب�ات”. وأش�ار المرش�دي إل�ى أن 
“المجس�ر يبلغ طوله 538 مت�راً ويخدم 
منطق�ة الب�اب المعظ�م لالتج�اه القادم 
م�ن منطق�ة االعظمي�ة باتج�اه منطقة 
الش�ورجة وبالعك�س ويض�م مس�ارين 
للذه�اب واإلياب عرض كل مس�ار 7.5”. 
وبي�ن المرش�دي أن “المجس�ر س�يؤمن 
انس�يابية حركة الس�ير والمرور في هذه 
المنطق�ة التي تض�م عدداً م�ن الوزارات 
والمراك�ز  الحكومي�ة  والمؤسس�ات 
التجاري�ة والجامعات”. يذكر أن المنطقة 
التي تم فيها إنش�اء المجسر تشهد يومياً 
زحاماً مروري�اً متواصالً، إذ يضم المكان 
إل�ى جانب مرآب باب المعظ�م العديد من 

المؤسسات الحكومية والدوائر المهمة.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
ع�ن افتت�اح مكتبي�ن للتحقي�ق القضائي 
االول في دار القضاء في الش�طرة والثاني 
ف�ي دار القض�اء ف�ي الفه�ود، مبين�ة ان 
“المكتبي�ن تابعان لرئاس�ة اس�تئناف ذي 
ق�ار االتحادية. وقال القاضي عبد الس�تار 
بيرقدار المتحدث الرس�مي باسم السلطة 
القضائية االتحادية, ان “السلطة القضائية 
للتحقي�ق  مكتبيي�ن  افتتح�ت  االتحادي�ة 
القضائي يرتبطان برئاس�ة اس�تئناف ذي 
قار االتحادية”. وتابع بيرقدار ان “المكتب 
االول افتت�ح في دار القضاء في الش�طرة 
الش�هر  م�ن  االول  ف�ي  اعمال�ه  وباش�ر 
الجاري”، مضيف�ا ان “المكتب الثاني كان 
ف�ي دار القضاء ف�ي الفه�ود ويتخصص 
بالتحقي�ق في قضايا المادة 53 من قانون 

اصول المحاكمات الجزائية”.

االعامر تتفق عىل تنفيذ 
مشاريع بنظام الدفع باآلجل

املالية تعرقل 3 مشاريع 
استثامرية عمالقة يف بغداد

امانة بغداد تعلن افتتاح 
جمرس اخللفاء

افتتاح مكتبان جديدان للتحقيق 
القضائي يف ذي قار

     ديالى/المستقبل العراقي

ش�كل مجلس محافظ�ة ديال�ى ,امس 
المجل�س  بي�ن  عملي�ات  غرف�ة  األح�د، 
والحكومة المحلي�ة ومديرية تربية ديالى 
لتوفي�ر الخدم�ات م�ن إيص�ال الكهرب�اء 

لتأدي�ة  االمتحاني�ة  المراك�ز  وتأمي�ن 
للثال�ث  المنتهي�ة  الصف�وف  امتحان�ات 
متوسط والسادس اإلعدادي. وقالت عضو 
المجلس نجاة الطائ�ي ، إن “اعضاء غرفة 
العملي�ات ال يحق له�م الدخ�ول إلى داخل 
القاع�ات االمتحانية”، الفتة إلى أن “غرفة 

العلميات س�توفر إيصال التيار الكهربائي 
وتوفي�ر عناص�ر أمني�ة لحماي�ة المراكز 

االمتحانية للصفوف المنتهية”.
وأشارت إلى أن “جميع مناطق محافظة 
المحافظ�ة  مجل�س  وأن  مؤمن�ة  ديال�ى 
س�يراقب عملية أداء االمتحانات ومنع أي 

خروقات تحص�ل من قبل الطلبة أو من أي 
جه�ات أخرى”.وقرر مجل�س الوزراء، في 
وقت سابق ، تأجيل االمتحانات العامة في 
م�دارس التي تق�ع في المناطق الس�اخنة 
فيما اعتبر العام الدراسي في تلك االقضية 

والنواحي عام عدم رسوب لهذه السنة.

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت هيئة اس�تثمار كركوك، 
امس األحد، عن سعيها استقطاب 
ش�ركات كبرى للعمل على تطوير 
المحافظة، بالشراكة مع مصارف 
عالمية، وفيما بّينت أن إحدى تلك 
الش�ركات تعمل حالياً على إنشاء 
مدينة صناعية على مساحة 600 
دون�م، أكدت من�ح 86 إجازة منذ 

تأسيسها وحتى اآلن.
الهيئة،  وقال مس�اعد رئي�س 
أسعد فاضل الحديدي, إن “شركات 
عالمي�ة كبيرة دخل�ت المحافظة 
من�ذ مطل�ع الع�ام 2015 الحالي، 
للعم�ل فيه�ا بأس�لوب المجاميع 
بالش�راكة مع مص�ارف دولية”، 
مش�يراً إل�ى أن تل�ك “الش�ركات 

س�تحل مح�ل الدولة ف�ي تطوير 
الصناعية  المش�اريع  أو  المناطق 

والتجارية”.
أن  الحدي�دي،  وأض�اف 
“المحافظة تعمل حالياً مع شركة 
الحنظل اإلماراتية إلنجاز مشروع 
إقامة مدينة صناعية على مساحة 
“الهيئ�ة  أن  مبين�اً  دون�م”،   600
ستمنح تراخيص استثمار ل�300 
دون�م منه�ا فقط كمرحل�ة أولى 
بالرغم من أن الش�ركة اإلماراتية 
أعدت التصميم األساس للمساحة 

كاملة”.
وذك�ر مس�اعد رئي�س هيئ�ة 
اس�تثمار كركوك، أن “لدى الهيئة 
خطة اس�تثمارية طم�وح بالرغم 
العم�ل، ومنح�ت  م�ن معوق�ات 
التراخي�ص لجه�ات عدي�دة ف�ي 

أن  إل�ى  الفت�اً  قياس�ي”،  وق�ت 
“الفرص االستثمارية المستقبلية 
في كركوك مح�دودة بما تتراوح 
بي�ن 50 إل�ى مئ�ة نتيج�ة ضعف 
الثقافة في ه�ذا المجال وظروف 

المصارف والواق�ع األمني وعدم 
التصميم األساس  المصادقة على 

الحديث للمدينة”.
وأوضح الحدي�دي، أن “الهيئة 
منحت 86 فرصة اس�تثمارية منذ 

تأسيس�ها وحتى اآلن، بواقع 23 
في مجال الس�كن، وس�ت فرص 
وتجاري�ة”،  صناعي�ة  لمش�اريع 
الفتاً الى أن “الهيئة ستمنح حزمة 
تراخي�ص جديدة مطل�ع حزيران 
المقب�ل، للب�دء بمش�روع تجاري 
س�ياحي ضخ�م ش�مالي المدينة 
يقع بمحاذاة الطريق الحولية بين 
أربيل وكركوك، على مساحة 323 

دونماً”.
يذك�ر أن كركوك تعد محافظة 
النفطي�ة  ألهميته�ا  واع�دة 
المه�م  وموقعه�ا  واالقتصادي�ة 
وتنوع مكوناتها، وقد شهدت قبل 
ثالث�ة أعوام الش�روع بمش�اريع 
م�ن  أكث�ر  لتوفي�ر  اس�تثمارية 
خمسة آالف وحدة سكنية شمالي 

مركزها مدينة كركوك.

دياىل ُتشكل غرفة عمليات لتوفري اخلدمات المتحانات البكلوريا

     بابل/المستقبل العراقي

رفضت لجنة األعمار في مجلس محافظة 
بابل، امس االحد، تنفيذ الفرصة االستثمارية 
الممنوح�ة إلنش�اء 10معام�ل طاب�وق ف�ي 
منطق�ة الوس�امة التابع�ة لناحي�ة الطليعة 
جنوب�ي مدين�ة الحل�ة لمخالفتها للش�روط 

البيئية.
وق�ال رئيس لجن�ة اإلعمار ف�ي المجلس 
المهن�دس احمد الغريباوي، إن “لجنته قدمت 

دراس�ة كامل�ة لمجل�س المحافظ�ة لتبن�ي 
قرارا محليا يلزم هيئة اس�تثمار بابل بسحب 
الفرص�ة االس�تثمارية الخاص�ة بإنش�اء 10 
معام�ل طابوق في منطقة الوس�امة التابعة 

لناحية الطليعة جنوبي مدينة الحلة”.
وأش�ار إلى أن “تنفيذ ه�ذه المعامل يهدد 
حياة آالف من المواطنين من سكنة المناطق 
المحيطة بها كونها تتسبب بتلوث بيئي كبير 
فض�ال ع�ن تأثيرها المباش�ر عل�ى األراضي 
الزراعي في تلك المناطق”.واضاف الغريباوي 

“ان المجلس ش�كل لجنة خاص�ة مكونة من 
اربعة أعضاء من مجل�س المحافظة لمتابعة 

ملف المشروع وتحديد مكان بديل لتنفيذه”.
وكان اهالي منطقة الوسامة المقرر إنشاء 
مش�روع معامل الطابوق وس�طها تظاهروا 
منددي�ن بتنفي�ذ المش�روع متهمي�ن اعضاًء 
ف�ي مجل�س الن�واب والمحافظ�ة بالتواطؤ 
م�ع المس�تثمر والس�ماح له بإنش�اء معامل 
الطاب�وق عل�ى اراضيه�م رغم انه�ا مخالفة 

للشروط البيئية .

بابل ترفض تنفيذ 10 معامل للطابوق

كركوك تلجأ للمجاميع العاملية لتطوير واقعها اخلدمي

    ذي قار/المستقبل العراقي

كش�فت منظم�ة متخصص�ة بالبيئ�ة، 
ام�س االح�د، ع�ن ارتف�اع اعداد الس�ياح 
الوافدي�ن ال�ى اه�وار محافظ�ة ذي ق�ار 
م�ن داخل وخ�ارج الع�راق بش�كل “ غير 
مس�بوق”، واكدت أن 8  االف س�ائح زاروا 
اه�وار ذي ق�ار من�ذ مطلع الع�ام الحالي، 
بينت ان  الجزء األكبر من السائحين يتمثل 
بالس�فرات الداخلي�ة التي تنظمه�ا وزارة 

السياحة.
وقال مدير مكتب منظمة طبيعة العراق 
ف�ي جن�وب الع�راق جاس�م االس�دي، إن 
“التقديرات التي رصدتها المنظمة للنشاط 
الس�ياحي الوافد الى مناطق االهوار، تؤكد 
ارتفاع معدالت اعداد السياح الوافدين إلى 
مناط�ق األهوار الوس�طى و أهوار الحمار 
)90 ك�م ش�رق الناصري�ة(، إل�ى معدالت 

 2500 بأكث�ر م�ن  تق�در  غي�ر مس�بوقة 
س�ائح محل�ي وأجنبي ش�هريا”. وأش�ار 
االس�دي، إلى أن “عدد السائحين الوافدين 
ال�ى اه�وار ذي قار منذ مطل�ع عام 2015 
وحت�ى أالن بلغ نح�و ثمانية أالف س�ائح 
وه�و معدل غير مس�بوق منذ ع�ام 2003 
وحت�ى اآلن”، مبينا أن “الج�زء األكبر من 
السائحين يتمثل بالس�فرات الداخلية التي 
تنظمها وزارة الس�ياحة للعوائل البغدادية 
إلى مناطق األهوار الوسطى في الجبايش 
والقرن�ة ومواق�ع اآلث�ار ف�ي مدين�ة أور 
األثري�ة وبيت النب�ي إبراهي�م )18 جنوب 
غ�رب الناصرية(”. ولفت االس�دي، إلى أن 
“زي�ارات طلب�ة الكلي�ات المتخصصة في 
البيئ�ة والتخطي�ط الحضري تش�كل جزًء 
مهما من الوفود السياحية حيث استقبلت 
مناط�ق األه�وار خ�الل األش�هر الثالث�ة 
الماضية وفود من جامعات البصرة وبابل 

وكرب�الء ومعه�د التخطي�ط الحض�ري”، 
مؤك�دا أن “هناك زيارات لوف�ود صحفية 
أجنبي�ة م�ن ألماني�ا وايطالي�ا وبريطانيا 
ألعداد برام�ج تلفزيونية خاصة عن أهوار 

العراق وبيئتها ونظامها الهيدروليكي”.
وتاب�ع االس�دي، أن “معظ�م زي�ارات 
مناط�ق  عل�ى  ترك�ز  الس�ياحية  الوف�ود 
األه�وار الوس�طى ف�ي الجباي�ش وه�ور 
الحمار والمواقع األثرية المهمة في مدينة 
الناصرية”، مشيدا “بجهود وزارة السياحة 
واآلث�ار لتبنيه�ا برام�ج لتنظي�م ج�والت 
س�ياحية للعوائ�ل والجامع�ات العراقي�ة 

للتعريف بمناطق األهوار”.
يشار إلى أن وزارة البيئة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائ�ي ومنظمة األمم المتحدة 
للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة )اليونس�كو( 
تستعد الس�تكمال إجراءات إعالن منطقة 
األهوار الوس�طى والجنوبية ضمن الئحة 

التراث العالمي.
وكان محافظ ذي ق�ار يحيى الناصري 
2015(، الحكوم�ة  دع�ا، ف�ي )2 ش�باط 
المركزي�ة وتركيا وس�وريا إلى تخصيص 
أن  إل�ى  وأش�ار  لاله�وار،  مائي�ة  حص�ة 
المس�احة “المغم�ورة” بالمي�اه أق�ل من 
50بالمئة من المساحة اإلجمالية لالهوار، 
وفيم�ا رجح مركز إنع�اش االهوار دخول 
االهوار الوس�طى الئحة المواقع العالمية 
المهمة، أك�د خبراء مواجهة االهوار زيادة 
“مخاطر” الصيد العشوائي على البيئة في 

الهور.
وتقدر المساحات المغمورة بالمياه في 
مناط�ق اهوار الناصري�ة )350 كم جنوب 
بغداد( بنحو 50بالمئة من مجمل المساحة 
الكلية اله�وار الناصرية البالغة 1048000 
دونم والتي تعرضت لحملة تجفيف مطلع 

تسعينيات القرن الماضي.

اكثر من 8 آالف سائح زاروا االهوار.. واالعداد يف تزايد
طلبة الكليات توافدوا إلعداد الدراسات
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ت�دلُّ القم�ة التاريخي�ة الت�ي ُعق�دت يف بنما بني 
الرئي�س األمريكي باراك أوبام�ا والرئيس الكوبي 
راؤول كاسرتو، عىل أن مقاربات سياسية خارجية 
جديدة، اعتمدها أوباما يف واليته الرئاسية الثانية، 
تغلُب عىل عناوينها س�مات املُبالغ�ة الربغماتية، 

وفيها يشء من التهميش املتعمد للمبادئ .
ال ينطبق الش�عار الشهري لرئيس وزراء بريطانيا 
األس�بق ونس�تون ترشش�ل "ليس هناك عداوات 
دائم�ة وال صداق�ات دائم�ة بني ال�دول، بل هناك 
مصلح�ة دائم�ة" ع�ىل الح�راك األمريك�ي، ذلك 
أن ج�زءاً كب�رياً م�ن بع�ض الع�داوات األمريكية 
الس�ابقة، لم ُتفهم أس�بابها املوضوعية، كما أن 
بعض صداقات واش�نطن املُبالغ فيه�ا، ال يعتقد 
كثريون أنها تس�تند إىل مصلح�ة للدولة، بقدر ما 
تحم�ل الكيدية، خصوصاً عندم�ا يؤكد أوباما أن 
صداق�ة أمريكا "وإرسائيل" ثابت�ة وال تتأثر بأي 

ُمتغريات سياسية .

لم يتغري يشء يف اعتب�ارات املصالح املُتداخلة بني 
الدولة العظمى األمريكية والدولة الُصغرى الجارة 
لها كوبا، وعادًة ما كانت الثانية ملجأ للس�ائحني 
األمريكيني، وس�وقاً ملُنتجاته�م قبل العام ،1961 
كما أن الجارة الُكربى كانت مصدر عيش لعرشات 

اآلالف من الكوبيني .
 ما تغري بع�د ثورة فيديل كاس�رتو وتيش غيفارا 
كانت املبادئ، والعداوة كانت عداوة عقائدية، بني 
نزعة الس�يطرة والهيمنة األمريكية، وبني مبدأي 
االس�تقالل وحق تقري�ر املصري اللذين تمس�كت 
بهم�ا الثورة الكوبي�ة، قبل أن تدخل ع�ىل العداء 
الكوب�ي - األمريك�ي عوام�ل االنقس�ام ال�دويل، 
والرصاع بني اليمني واليسار الذي شغل العالم ما 

ُيقارب نصف قرن .
ب عن مضم�ون القمة الت�ي ُعقدت بني  ما ت�رَّ
أوبام�ا وكاس�رتو يف بنما، عىل هام�ش قمة دول 
الق�ارة األمريكية التي انقع�دت يومي 10 و11-

4-،2015 يؤك�د ان املصالحة التي جرت بعد أكثر 
من س�تني عاماً من العداء، ال تستند إىل اعتبارات 
املصلحة فق�ط، ولم تتخل عن اعتب�ارات املبادئ 

باملُطلق .
الرئي�س راؤول كاس�رتو أكد بع�د االجتماع: "إن 
�كة بالنظام الش�يوعي، ول�ن تتخىلَّ  كوبا ُمتمسِّ
عن مبادئ الثورة"، والرئيس أوباما ودَّع كاسرتو 
وانتق�ل لالجتماع م�ع مجموعة م�ن املُعارضني 
الكوبيني الذين حرضوا إىل بنما من عدة دول، وأكد 
أمامهم أن واش�نطن لن تتس�اهل م�ع انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي تحصل يف كوبا .
مالمح املصالح�ة األمريكية - الكوبية التي جرت 
يف بنما - وكان قد بدأ التحضري لها منذ املصافحة 

بني الرئيس�ني يف الع�ام 2013 يف جنوب إفريقيا - 
تنطب�ق عليه�ا مواصفات الح�وار، أكثر مما هي 
مصالح�ة كامل�ة . وتراُجع واش�نطن عن بعض 
اإلجراءات العقابية االقتصادية التي تفرضها عىل 
هافانا، ال يعني إعادة األمور إىل مجراها الطبيعي 

الذي كان قائماً قبل الثورة .
صحي�ح أن الظ�روف الدولي�ة الي�وم ليس�ت يف 
الوض�ع  أن  أيض�اً  والصحي�ح  كوب�ا،  مصلح�ة 
االقتص�ادي املُ�رتدي يف الجزي�رة يحت�اج إىل رفع 
العقوب�ات األمريكي�ة، وإىل إزال�ة اس�م كوبا من 
الالئح�ة األمريكية للدول التي تتهمها واش�نطن 
بمس�اندة اإلرهاب، والحقاً قد تستفيد هافانا من 
إعادة العالقات الدبلوماس�ية بني البلدين لفرض 

قي�ود عىل حرك�ة الدخول والخ�روج للمواطنيني 
الكوبي�ني الالجئني إىل الوالي�ات املُتحدة، أو لوقف 
الهج�رة غ�ري الرشعية من كوب�ا إىل والية ميامي 

األمريكية . 
ولك�ن الصحيح أيضاً وأيضاً أن كوبا ال تس�تطيع 
ب�أِي ح�اٍل م�ن األح�وال إع�ادة ال�دوران يف فلك 
السياسة األمريكية، وال يستطيع الرئيس كاسرتو 
الذي وِرث الحكم عن شقيقه فيدل أن ُيعيد النظر 
جذرياً برتكيبة النظام الشيوعي، ألن ذلك سيؤدي 

ُحكماً إىل تغيريه .
أما الدبلوماس�ية األمريكية التي يعتمدها أوباما 
يف تهديم الج�دران، فهي مقاربة قد تكون جديدة 
يف س�ياق العالق�ات الدولية، وه�ي يف الوقت ذاته 
ربما تكون برغماتية ُمتهورة، أو غري محس�وبة، 
وقد تؤدي إىل نتائج عكس�ية، وبدل أن ُتقلِّص من 
ع�دد األعداء قد تزيد من عدد هؤالء، أو قد تضطر 
واش�نطن يف نهاي�ة املط�اف، إىل إج�راء تعديالت 

جذرية عىل ركائز سياستها الخارجية تحت وقع 
االنفالش الدبومايس الواسع .

س�بق أن فش�لت نظرية "صفر مش�كالت" التي 
تبناها رئيس وزراء تركي�ا دواوود أوغلو، وكادت 

ُتوِصل تركيا إىل "صفر أصدقاء" .
 وعىل غري ما يتوقع أوباما، قد ترفض بعض هذه 
ال�دول املُصالحات املجانية م�ع الواليات املُتحدة، 
ذل�ك ان االعتب�ارات الت�ي تحُك�م سياس�ة الدول 
ليست مبنية عىل القوة أو الضعف فقط، فاملبادئ 
لها مكان�ة يف مصالح الدول وسياس�تها، كما أن 
ثقاف�ة الش�عوب غالباً ما يكون لها أثر واس�ع يف 

تحديد عالقات الدول الخارجية .
األمثلة عىل اإلخفاقات التي قد يصطدم بها أوباما 
يف سياس�ته الجدي�دة كب�رية، منه�ا ترصيح�ات 
الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو يف قمة بنما، 
وال�ذي وض�ع رشوطاً ع�ىل الع�روض األمريكية 

بإعادة العالقات مع بالده .

د . نا�صر زيد�ن
قمة أوباما وكاسرتو.. املصالح واملبادئ

رغ�م الضجيج حولنا ورغم األح�داث املتتالية ورغم دخول 
عام جديد تتح�رك أيامه رسيعا، رغم الوجوه التي غادرتنا 
والوجوه التي جاءت وحرضت وما خلفت خلفها من صور 
وم�ا حملته عقولنا من ذكريات نظ�ل نكررها لتبقى جزءاً 
من�ا ال يمكن أن يمر اليوم م�ن دون أن يكون لتلك الذكرى 
م�رور وعبور عىل رشيط حياتنا ويومنا لنبتس�م وذكريات 
نمارس معها اإلقصاء وتركها يف دهاليز النسيان بعيدا عن 
لحظات جميلة نعيشها رغم كل تلك الصور واللحظات التي 
مررن�ا بها وما يكون داخل إط�ار الربواز من مالمح نحبها 
وص�ور وأش�ياء وأح�داث متتالي�ة ، نعود بعده�ا لنحضن 
ال�روح ونحملها ونهدأ من روعه�ا وخوفها لنكون بالقرب 
منها وما يس�ليها من حروف ومش�اعر وإحساس بها قبل 
أن ته�رب بعيدا عن�ا وتغوص يف اعم�اق النفس وال نجدها 

بيننا وإن كانت تسكننا روحا غائبة!!.
النفس البرشية ال يمكن لها أن تعيش بعيدا عن الروحانية 
والسكينة والطمأنينة التي ينشدها البرش بصور عديدة من 
صمت وس�عي للتأمل والتفكر وشحن الذات روحيا وجماال 

ومحاولة االقرتاب منها والتعرف عليها من جديد.
تحت�اج النف�س البرشي�ة إىل االق�رتاب منه�ا بح�ب يلون 
أعماقه�ا بأل�وان ف�رح ينعكس صف�اء روح وعني وصوت 
هادئ الن�ربات عندما ينس�اب هادئا من األعم�اق، تحتاج 
النف�س البرشية إىل وقفة معها، وقفة تأمل وصمت وبحث 
حقيق�ي لحاجاته�ا واإلجابة عن تس�اؤالتها ملحاولة عدم 

تكرار أخطائها وصدمات تعيق حركتها.
النفس البرشية تصاب بالجفاف وتحتاج إىل اإلرواء والعناية 

بها من صور إهمال وتلون وجوه ونفاق!
النفس البرشية تبحث عن الس�كينة التي ترفع الروح فوق 
صغائ�ر األمور وعبث األيام التي ال ته�دأ إال ببعثرة األوراق 
وبعثرة األفكار وتش�تيتها! النفس البرشية الربيئة السوية 
ال تع�رف الخب�ث وال سياس�ة الل�ف والدوران وال أش�كال 
خط�ط وال رّص وترتيب كلمات وال تع�رف التلون والتربج 
بأش�كال ماكياج! وال تحقد وال تحس�د تتمنى الخري للغري 

وتفرح لهم.
النف�س البرشية تعرف طريق الحق بنور البصرية تلجأ إليه 
مهما حاول البعض تضليله وتغيري العنوان بلوحات مضللة 
وأرق�ام ! النف�س البرشية يس�كنها أب ح�ازم وأم حنونة 
تعرف معن�ى الدفء واالحتواء ومعن�ى انهم معها يف أحلك 
الظروف واأليام، أب ال يغادر وينشغل وينىس وأم تغفل عن 
نفس�ها وحياتها لتعيش حضنا يحتوي بأمان كرحم سكن 

أول قبل الحياة.
النف�س البرشية غالية ع�ىل صاحبها وغالية عىل من معه، 
من يحبون هذه الروح من دون مصلحة ومن دون اغراض 
وأهداف إال حب يس�مو بصاحبها ويرتقي بفكره ونظرته 

وأمانيه.
تتس�ابق االي�دي للس�الم واالحتض�ان وتتس�ابق الكلمات 
للتعبري والعزف عىل أوتار الحروف واملشاعر لتختار الجميل 
منها، بعفوية وتلقائية جميلة تعبريا وحبا واش�تياقا ، هي 
كذل�ك األيام ننتظر منها أن ترس�ل إلينا تلك األرواح الراقية 
النقية التي ان حرضت أضاءت املكان بنور أرواحها وجمال 
فكره�ا وعظيم دعائه�ا.. بإيمان وثقة بالله تس�يل الروح 
الحزين�ة وتملؤها روح�ا منطلق�ة متفائلة تفت�ح ذهنها 
ويدها وقبلهما قلبها لكل طارق وقادم ينش�د سالما وحبا 

وطمأنينة وسالم.
ال�روح اإلنس�انية الصادق�ة والراقية تحتاج بح�ارا ماهرا 
يدرك العنوان ويعرف كيفية الوصول وغواص يبحر عميقا 
ليخرج لؤلؤاً يس�كن محار لؤلؤ مشاعر حفظت بمكنونها 
س�نوات عمر تحركت ب�ني حركة ليل ونهار وبني س�كون 
بح�ر وتطاول م�وج وث�وران أعم�اق وبني تقل�ب فصول 
تنتظ�ر صيفا وس�كوناً للعودة للبح�ث والتنقيب والغوص 

من جديد.
آخر جرة قلم: الحياة تحتاج منا إىل نظرة بس�اطة وواقعية 
وتعامل راقي املش�اعر واألحاسيس، وروح تنعكس جماال 

عىل كل يشء دون صعوبة ومقاومة ألي يشء.
الحي�اة كريم�ة تعطي وتقدم دروس�ا ومف�ردات وكلمات 
وتهدي خربات من دون دفع ببطاقة ائتمان ملن يدرك قيمة 
وث�راء كرم العطاء ال�ذي ال يقدر بثمن وأثمان ! س�يناريو 
القدر يرس�م الطريق، ولوحة العمر بجمالية ندرك جمالها 

عندما تتضح الصورة وتكتمل.
إحس�اس اإلنس�ان بذاته واس�تيعاب هذه ال�ذات وفهمها 
وإنس�انية  تفكريه�م  وعم�ق  االخري�ن  لفه�م  مفتاح�ا 

أخالقهم.

�صلوى �ملال

النفس البرشية!

اجتمع�ت أزمتان خطريت�ان يف أوروب�ا، األوىل 
يف اليون�ان التي تعص�ف بها أزم�ة اقتصادية 
ق�د ت�ؤدي إىل انهي�ار م�ايل أوروب�ي أو عاملي. 
واألزم�ة الثاني�ة يف أوكراني�ا حيث قد يش�عل 
اجتي�اح رويس فتيل حرب أوروبّي�ة أو عاملية. 
األزمت�ان مختلفتان، لكن املش�رتك بينهما هو 
أن القول الفصل الديبلوم�ايس فيهما يعود اىل 
املستش�ارة األملانية، أنغي�ال مركل.من أين آلت 
هذه الس�لطة اىل أملانيا؟ يف املس�ألة اليونانية، 
األمر يس�ري عىل الفهم: يعود ش�طر راجح من 
مش�اكل االقتصاد اليوناني اىل سلسلة قرارات 
طالحة اخذتها الحكوم�ات اليونانية املتعاقبة 
وإىل ضعف االقتصاد قياساً اىل معايري منطقة 
الي�ورو. واقتصاد أملانيا هو األكرب واألكثر ثراًء 
وديناميكية يف هذه املنطقة. ويس�اهم دافعو 
الرضائب األملان يف تمويل املؤسسات األوروبية 

التي تقدم القروض اىل اليونان، وتملك املصارف 
األملاني�ة الحصة األك�رب من الدي�ون اليونانية 
الخاص�ة. لذا، ال يس�تخف بكلم�ة أملانيا حني 
تعل�ن أنها لن تس�مح لليون�ان بتغيري رشوط 
حزم�ة اإلنقاذ.لكن فهم مكانة أملانيا يف األزمة 
األوكرانية عس�ري. منذ الحرب العاملية الثانية، 
ل�م تنتهج أملانيا سياس�ة خارجي�ة جدّية، وال 
تملك جيش�اً يعت�دُّ به إذ يفتق�ر اىل العتاد. لذا، 
عندما تتحدث أملانيا عن الدفاع ال أحد يستمع، 
خصوصاً الرئي�س الرويس.واألزمة يف أوكرانيا 
بدأت، اث�ر تظاهر األوكرانيني آمل�ني بالتقرب 
من االتحاد األوروبي. وعىل رغم أن بروكس�يل 
تمل�ك نظرياً سياس�ة خارجية فاعل�ة، إال أّن 
ه�ذه السياس�ة هش�ة. فأملاني�ا س�اهمت يف 
إضعافه�ا وتقويضها، وهي الي�وم تتجاهلها. 
وكان يف وس�ع برل�ني انش�اء مجموعة اتصال 

غربي�ة ح�ول أوكرانيا، تضم الوالي�ات املتحدة 
وبريطاني�ا وفرنس�ا وبولندا وهولن�دا. وقدرة 
هذه املجموعة الدفاعية يعتد بها وال يستخف 

بنفوذها يف السياسة الخارجية.
لك�ن برلني لم تفع�ل، وهي الي�وم تهيمن عىل 
املفاوض�ات مع روس�يا حول أوكرانيا بس�بب 
حس�بان مركل أنها قادرة عىل حل األزمة عرب 
عالقتها الشخصية بالرئيس الرويس، فالديمري 
بوت�ني. ولكن بعد عرشات املكامل�ات الهاتفية، 
والفش�ل يف تحقيق أي يشء، سافرت مركل اىل 
مينس�ك مع الرئيس الفرنيس فرنس�وا هوالند 

للتفاوض ع�ىل وقف نار لم يثم�ر. وبدل وقف 
القتال، ش�ن »االنفصاليون« املوالون لروس�يا 

هجمات، واستولوا عىل بلدة ديبالتسيفي.
وس�اهم تواضع مركل، وربم�ا »جندرها«، يف 
تس�امح اآلخرين مع القوة األملانية التي كانت 
موضع قبول يف العقود الخمس�ة املاضية ألنها 
كانت غري أحادية. ومنذ األزمة املالية يف 2009 
وضع�ف إيطاليا وإس�بانيا وفرنس�ا، هيمنت 
أملانيا عىل السياس�ة املالي�ة يف منطقة اليورو. 
وب�دا انه�ا الوحيدة الق�ادرة ع�ىل توجيه دفة 
الخروج من األزم�ة املالية. ويبدو، اليوم، أن ال 

أحد قادراً عىل مساعدتها يف إدارة األزمة األمنية 
يف أوروبا. ولم يتخيل أحد أن العالم س�يصل إىل 
مرحلة تتفاوض فيها أملانيا يف شكل مبارش مع 
روسيا، أو أن تكون فرنسا ضعيفة، وبريطانيا 
منرصفة اىل أمورها الداخلية والواليات املتحدة 
غري مهتمة. وإذا انتهت األزمة املالية اليونانية 
اىل الفشل، وانسحبت أثينا من منطقة اليورو، 
قد يتحول ال�رد ضد أملانيا اىل رد عنيف ضد كل 
املؤسس�ات األوروبية التي يحسب الناس انها 
يف قبضة برلني.لك�ن األخطار يف أوكرانيا أكرب. 
فمركل ضمنت اتفاق وقف نار ال تملك فرضه. 
وإذا فش�ل، فجعبتها خالية م�ن خطة بديلة، 
عىل رغم أنها ملحت اىل إمكان تخيل أوكرانيا عن 
األقاليم الرشقية، وبناء »جدار برلني« حولها يف 
منطقة منزوعة الس�الح، وتشديد الرقابة عىل 
حدوده�ا. لكن تنفيذ ه�ذه الخطة يقتيض أن 

يعامل الغرب ما بقي من أوكرانيا مثلما عامل 
أملانيا الغربية، أي دعمها اقتصادياً وسياس�ياً 
وعس�كرياً من أجل ردع روس�يا. واليوم، ليس 
هن�اك م�ا يش�ري إىل أن أملاني�ا أو أي بل�د آخر 
عىل اس�تعداد لتقديم مثل ه�ذا الدعم. وتخر 
أوكراني�ا الس�يطرة ع�ىل نواته�ا الصناعية يف 
الدونب�اس امام س�لطة موالية لروس�يا. وقد 
تتوسل موسكو هذه املنطقة لزعزعة استقرار 
الدول�ة األوكرانية، وربما لتوس�يع س�يطرتها 
عىل األرايض، أو لتهديد حلف شمال األطليس. 

وال ش�ك يف ان قدرات الرئيس الرويس محدودة 
األزم�ة  لك�ن  االقتص�ادي،  االنهي�ار  بس�بب 
اليونانية قد تش�ل قدرات أوروبا نفس�ها. وإذا 
بلغ�ت األزمت�ان ال�ذروة يف آن، جل�ت ص�ورة 
أملانيا املنفردة بالس�لطة عىل وجه الغطرس�ة 

والتعسف.

�آن �آبلباوم

أخطار اهليمنة األملانية عىل أوروبا

الكثري من املفردات السياس�ية يرتّس�خ مع الوقت ويصبح 
ج�زءاً من لغة الخطاب الس�يايس هنا وهناك، حتى لو كان 
يف كث�ري من األحيان عىل نقيض تام مع س�ياق مش�ابه يف 

املايض، أو كانت له دالالت مرفوضة وباتت مقبولة.
واض�ح أن املفاهي�م تس�تمد قّوتها من قوة مس�تخدميها 

ومدى انتشار وسائل إعالمهم وقّوتها التقنية.
فقب�ل مائة عام، لم تك�ن كلمة إرهاب ذات داللة س�لبية، 
بل إن بع�ض الث�ورات يف أوائل القرن امل�ايض كانت تعتمد 
هذه الكلم�ة كمهّمة نبيلة ومرشوع�ة يف مواجهة أعدائها 
يف الداخل والخارج، كما جرى يف الثورة البلش�فية الروسية 
الت�ي كانت قياداتها ت�وّزع املجموع�ات القتالية وتعطيها 

مسمى »اإلرهابية«.

لكن يف »عرص« إرسائي�ل، أصبحت كلمة إرهاب مصاغة يف 
دوائرها وامتداداتها غرباً لترتس�ّخ الكلمة وتوضع يف إطار 
الس�لبية املطلقة، أوالً باعتبارها تهمة ملن يمارسها، وثانياً 

باعتبار أنها »ماركة مسّجلة« باسم العرب واملسلمني.
حتى حني يحدث اعتداء ما يف أمريكا أو أوروبا، تتجه وسائل 
اإلع�الم الغربي�ة ف�وراً للنبش يف ملف�ات املهاج�م، وما أن 
يظهر أنه من أصول عربية أو إسالمية، حتى تطل املعالجة 
املعّمم�ة برأس�ها وتظه�ر العناوي�ن ع�ىل ش�كل »إرهاب 

إسالمي« و»إرهاب عربي«، رغم وجود بعض األصوات التي 
تضع الحدث يف سياقه الفردي.

اآلن لم يعد هناك مجال أو فس�حة من نقاش حول اإلرهاب 
اصطالحياً، فهذه املس�ألة حس�متها السياس�ة وقاموس 
القوة، بمعنى أنه أصبح من نافل القول إن اإلرهاب بمعناه 

الدارج واملنترش، مذموم ومدان ويتطلّب املكافحة.
لكن يف س�ياق هذه املواجهة، ينبغي عىل العرب عدم البقاء 
جلوس�اً يف مقعد املتلقي، وعدم االستسالم ملحاوالت الغرب 

إبعاد رأس اإلرهاب، وهي إرسائيل، عن دائرة الضوء. العرب 
ينب�ذون اإلره�اب النابت بني ظهرانيه�م ويقاومونه ألنهم 
أول ضحاي�اه، لكّنهم ال يجدون يف الغرب آذاناً صاغية لكل 
كالم عن إرهاب إرسائيل املتمّثل يف مبدأ االحتالل واغتصاب 
األرض وانتهاك املقّدس�ات وتهويده�ا، ويف تفاصيل كثرية 
تب�دأ باالجتياحات والقصف العش�وائي وارت�كاب املجازر، 
وال تنتهي بزج آالف الفلسطينيني يف السجون وإذاقتهم مّر 
العذاب.الخطاب الس�يايس واإلعالمي العرب�ي مطالب بأن 
يق�ول للعالم: حس�ناً نحن نّتفق معكم ع�ىل إدانة اإلرهاب 
ومكافحته، لكن دعونا نتف�ق عىل معناه ومعايريه، بعيداً 
ع�ن االزدواجي�ة القاتلة واملدّم�رة التي تتبعونها، وليس�ت 

إرسائيل سوى مثال.

�أجمد عر�ر

اإلرهاب اصطالحًا وسياسة

فوؤ�د ح�صون
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من بغداد انطلق اسمه فإشتهر بتقديم المواويل 
الحزين�ة واغنيات الش�جن، صوته الرائع فتح 
له ابواب المجد على مصراعيها فاصبح واحداً 

من نجوم الوطن العربي الكبار.
اغنياته تالم�س القلب والوجدان، وفي جعبته 

العديد من االلبومات الغنائية الناجحة.
التق�ى حات�م العراق�ي وح�اوره ف�ي العائلة 

والوطنية والنجومية .
 حاتم العراقي س�أبدأ معك م�ن أصداء البومك 
االخي�ر الذي اصدرت�ه في الع�ام 2014، كيف 

كانت ردود الفعل عليه؟
الحمد لله االلبوم جمي�ل جدا واصداؤه رائعة، 
ص�ّورت من�ه اغني�ات "طيبة" كلم�ات حامد 
الغرباوي والحان عمار العالي وتوزيع حسام 
كام�ل و"عيش وياه" كلم�ات حامد الغرباوي 
والحان حس�ن صال�ح وتوزيع عم�ار العالي، 
وهذا االلبوم هو الثاني لي مع روتانا ، وهناك 

أغنية ثالثة سأصورها في وقت قريب جداً.
وكم�ا علمت هن�اك تعامل م�ع المخرج فادي 

حداد.
س�أتعامل مع ف�ادي ح�داد في أغني�ة جديدة 
من البومي المقبل ال�ذي اصبح تقريباً جاهزاً 
لطرح�ه ف�ي االس�واق، ف�ادي م�ن المخ�رج 

المبدعين في العالم العربي.
أس�تاذ حاتم تغني الش�جن والحزن والعاطفة 

والمواويل لماذا هذا االختيار؟
الح�زن والش�جن ُولِدا معن�ا م�ن المهد ومن 
الطفولة "حزننا مترب�ي معانا" وكما تالحظ 
وح�زن  ش�جن  فيه�ا  العراقي�ة  األغني�ة  ان 
وعاطف�ة والن�اس يحب�ون ويعش�قون ه�ذا 
الشجن، حتى لو كانت الكلمات فرحة فالفنان 
العراقي تلقائيا يؤديها بشجن والناس يحبون 
االستماع لهذا النوع من االغاني ولطريقة اداء 

الفنانين الذين يقدمونها في العراق.
 ممك�ن االج�واء التي عش�تموها ف�ي العراق 

تساهم بنشر هذه النوعية من الغناء؟ 
البيئ�ة الجنوبية العراقي�ة جعلتنا نعيش بهذه 
االجواء الحزينة بسبب الظروف التي عشناها 
واختبرناه�ا، هن�اك فنان�ون كب�ار س�بقونا 
وقدم�وا اغني�ات اصبحت من الت�راث الغنائي 
العراق�ي، قدموه�ا به�ذه الطريق�ة المؤث�رة 
،يمكنن�ا الق�ول ان الش�جن موج�ود بجينات 

العراقيين.

بالع�ودة للف�ن ، تكلمت ع�ن عالقت�ك الجيدة 
بش�ركة روتانا مقاب�ل كم كبير م�ن الفنانين 
الذين يتكلمون عن سوء تعامل الشركة معهم 

، كيف تصف عالقتك بالشركة ؟
تجمعني بشركة روتانا عالقة محترمة 

وجميلة ورائعة وكبيرة، يمكنك 
القول انه�ا عالقة حب بيني 

عالق�ة  وهن�اك  وبينه�ا، 
محبة واحترام تجمعني 

ايض�اً برئي�س مجلس 
االدارة الس�يد س�الم 
عندم�ا  الهن�دي، 
االنس�ان  يك�ون 
م�ع  صريح�اً 
االشخاص الذين 
معه�م  يعم�ل 

طبعا س�يقدمون له ف�ي المقابل اموراً جميلة 
وعظيم�ة ، وان�ا دائم�اً صري�ح ف�ي تعامل�ي 
مع ش�ركة روتانا وأعبر لهم ع�ن كل افكاري 
الفنية وهواجسي، وفي المقابل هم ولالمانة 
ل�م يقص�روا مع�ي اب�دا، ان كان من تس�جيل 
االغني�ات وتصويره�ا عل�ى طريق�ة الفيديو 
كليب، وان كان في توزيع البوماتي كما يجب، 
وه�ذا الكالم اقوله امام الله قبل ان اقوله امام 

الناس. 
أس�تاذ حاتم االج�واء الفنية تغي�رت وتبدلت، 
وتبدلت الموسيقى الشعر وااللحان، هل برأيك 

هذا التغيير الحاصل كان لألسوأ ام لالفضل؟
هن�اك فنان�ون م�ا يزال�ون يقدم�ون الراقية 
والجميل�ة والت�ي تحم�ل المضم�ون الجيد و 
يقدمون االصالة، وهن�اك في المقابل فنانون 
يعتم�دون عل�ى االس�فاف ، ما اري�د قوله انه 
من الطبيعي ان يواك�ب الفنان الزمن والعصر 
الحال�ي ولك�ن م�ع المحافظ�ة عل�ى ال�كالم 
واللح�ن الجمي�ل، ولغاي�ة االن هن�اك 
فنان�ون عراقي�ون وع�رب م�ا 
االغني�ات  يقدم�ون  زال�وا 
بشكل نظيف وصحيح، 
م�ن  الرغ�م  وعل�ى 
بع�ض االنحط�اط 
الموجود  الفن�ي 
باق�ون  نح�ن 
في مسيرتنا 
تقديم  في 
ت  غنيا ال ا
قي�ة  ا لر ا

التي تصل الى الجمهور الذي احبنا من بداياتنا 
ولغاية اليوم.

ه�ل  باالس�فاف،  االغني�ات  بع�ض  وصف�ت 
تستفزك هذه النوعية ومن يقدمها؟

هابط�ة  اغني�ات  وج�ود  يس�تفزني  طبع�ا 
ويس�تفزني من يقدمها ايضاً، اشعر شخصياً 
بحرن كبي�ر، فانا قدم�ت اغني�ات راقية يأتي 
احدهم فيخرقها باغنيات ال طعم وال لون لها، 

ماذا ساسميها غير اغنيات هابطة؟
 كفناني�ن أصيلي�ن وكب�ار م�ا ه�ي خطتك�م 

لمحاربة هذه الموجات الدخيلة على الفن؟
هل نش�ن الح�روب على من يقدم�ون اغنيات 
هابطة ونقصفهم بالصواريخ؟ كل ما بوسعنا 
ان نفعل�ه ه�و المحافظ�ة عل�ى تقدي�م الفن 
الراقي في اللحن والكلم�ة والمضمون،نختار 
مواضي�ع تهم الناس، هناك مس�تمع,ن ذواقة 
ولدينا وس�ائل اع�الم محترم تحترم نفس�ها 
ومس�تمعيها وتق�دم اغني�ات عربي�ة راقي�ة 
بعكس بعض الوس�ائل التي يهمها ان تستفيد 
مادي�ا م�ن المطربي�ن الوافدين فتش�رع لهم 
هواءها مقابل المال وهذا ما يس�اهم بتدهور 
المس�توى الفني، نحن فنانون كبار يعتمدون 
على تقديم االغنيات الراقية على الرغم من كل 
هذه الظروف النه وللحقيقة هذا هو س�الحنا 

ضد الفن الهابط. 
ه�ل تعتق�د انكم تصل�ون الى جي�ل اليوم في 

اغنياتكم؟
هن�اك الكثي�ر من جي�ل الش�باب والمراهقين 
واذا   ، والجي�دة  الدس�مة  االغني�ات  يحب�ون 
اردت بامكاننا  نس�تعمل تعبير اغنيات "الدقة 

القديمة" مع ان هذا التش�بيه لي�س صحيحاً، 
نحن نصل الى جيل اليوم بس�هولة واال لما كّنا 
إستطعنا االستمرار لس�نوات طويلة في عالم 
النجومي�ة، وفي المقابل نح�ن نواكب العصر 
ونقت�رب من جي�ل الي�وم من خ�الل التوزيع 

الموسيقي الحديث لالغنيات التي نقدمها.
انت تمتلك س�توديو تس�جيل لمن تس�جل فيه 

من الفنانين؟
اس�تقبل في�ه كل الفناني�ن، س�توديو مفتوح 
ل�كل من يريد ان يس�جل فيه اغنيات، س�جلت 
"غازلن�ي" لن�وال الزغب�ي وهي م�ن الحاني، 
"اش�وفك بخي�ر" اليمن زبيب وه�ي ايضاً من 
الحاني، واغنيتين لصاب�ر الرباعي من الحاني 
س�يصدرهما الرباع�ي قريب�اً، وس�جلت اربع 
اغني�ات للفنان عامر زي�ان صدرت في البومه 
االخي�ر وهي ايض�ا من الحان�ي، وطبعا هناك 
العدي�د م�ن التس�جيالت الت�ي تم�ت وس�تتم 
قريباً، فالعمل في الس�توديو متواصل والحمد 
لل�ه، اتمنى ان نق�دم دائماُ االغني�ات الجميلة 
للجمهور الحبي�ب ان كانت من غنائي او غناء 

فنانين عرب كبار .
 اال تسجل اال لمن يغنون من الحانك؟

أسجل لكل من يرغب في التسجيل عندي.
باالنط�الق  صعوب�ة  العراق�ي  للفن�ان  كان 
للعالمية، وانت من الذين وقفوا على مس�ارح 
كبيرة وش�اركت بأهم المهرجان�ات االجنبية 
والعربي�ة، م�ا هي نصيحت�ك للجي�ل العراقي 

الجديد لتحقيق انتشارهم في العالم العربي؟
اود م�ن خاللكم ان اتوجه بالش�كر لمجموعة 
ال��mbc النها قدمت فنانين عراقيين يمتلكون 
اصوات�اً رائع�ة، فه�ي وم�ن خ�الل برامجها 
قدمتهم للعالم العربي واختزلت لهم المسافات، 
وبدل أن يس�تغرق انتش�ارهم اقله 10 سنوات 
قدمتهم للجمهور بوقت اق�ل وبطريقة فعالة 
وسريعة ، ومنهم ابني قصي حاتم الذي انتشر 

واشتهر اسمه عبرها. 
هل تقوم بدعم قصي حاتم ابنك؟

طبعا ومن دون اي ش�ك اقدم كل دعمي البني 
قص�ي النه يمتل�ك الموهبة ولي�س النه ابني، 
وم�ن خاللكم ايض�اً اتقدم بالش�كر لجمهوره 
العريض المنتشر على مساحة الوطن العربي، 
قصي فن�ان قادم الى الس�احة الفنية بش�كل 
صحي�ح وق�وي ، ويس�تحق كل الدع�م وكل 
الح�ب، فه�و يتاب�ع تحصيله الموس�يقي في 
المعه�د العالي ف�ي االردن ويجته�د في عمله 
ايضاً، وهو ق�دم اغنية "صيادة" وهناك اغنية 

جديدة اتمنى ان تعجب الجمهور.
الن نشهد على تعاون بينك وبينه؟

ان�ا اعم�ل على اغني�ة ديو س�أقدمها مع ابني 
قصي قريبا ان شاء الله. 

تعاملت ايض�اً مع فنانتين عراقيتين ش�ابتين 
هما ش�ذى حس�ون ورحمة ري�اض ، ما رأيك 

فيهما ؟
تعاملت مع ش�ذى في اغنيتين هما "مين الما 
عنده ماضي" واغنية "ولهانة"، رحمة رياض 
تعاونت معها في اغنية "اال كللهم"، المطربات 

العراقيات متواجدات في الساحة . 
من ترى بينهما نجمة العراق الجديدة؟

ش�ذا حس�ون ورحم�ة محم�د ري�اض نجمتا 
العراق الحاليتان.
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نفت الفنانة الشابة مي نور الشريف أن تكون هناك أي عالقة بين 

غيابها عن شاشة رمضان المقبل وأزمة والدها الصحية التي 
استدعت وجودها الدائم إلى جواره في الفترة األخيرة.

وأكدت أن وقوفها إلى جوار والدها هو األهم بالنسبة إليها، 
لكن هذا ليس سبب غيابها عن أي مسلسل لرمضان المقبل، بل 

السبب الحقيقي أنه لم يعرض عليها دور يعجبها.وأضافت: 
»رفضت أخيرًا أكثر من دور لرغبتي في تغيير نوعية أدوار 
الفتاة الرومانسية التي قّدمتها في أكثر من عمل، وأنا أبحث 

اآلن عن دور أتمّرد به على نفسي«. يذكر أن آخر أعمال مي نور 
الشريف الفنية مسلسل »عرفة البحر«، الذي قّدمته مع والدها 

قبل ثالث سنوات.

يكثف المخرج محمد النقلى تصوير المشاهد 
الخاصة بمسلسل "ولى العهد" لينتهى منه خالل 

أسبوع تمهيًدا لبدء أعمال المونتاج للحلقات 
من أجل اللحاق بسباق الموسم الدرامى الرمضانى 

المقبل.
مسلسل "ولى العهد" بطولة حمادة هالل، ولوسى، 

وياسر جالل، وحجاج عبد العظيم، وعال غانم، 
وأحمد عصام، وطارق صبرى، وإدوارد، ومى سليم، 

وكريم أبوزيد، والفنان القدير عبد الرحمن أبو 
زهرة، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج 

محمد النقلى.

آشيل سيمبسون تثابر عىل الرياضة رغم محلها
 القاهرة: إلتقطت عدس�ات الصحافة مغنية البوب األميركية آش�لي سيمبسون في أخر ظهور 
له�ا أثناء خروجها من النادي الرياضي بصحبة زوجها الممثل األميركي "إيفان روز" بعد ظهر 
الخميس الماضي باستوديو سيتي بوالية كاليفورنيا. وعلى الرغم من أنها تبدو في آخر شهور 

حملها، إال أنها مازالت تهتم بممارسة الرياضة وتداوم على الذهاب إلى النادي الرياضي.
هذا وش�وِهَد الثنائي في اليوم السابق أثناء تناولهما الطعام في IL Pastaio بعد زيارة قاما بها 
لصديٍق لهما في "بيفرلي هيلز". ولم تفصح "سيمبس�ون" حتى اآلن عن موعد والدتها، إال أن 

هناك أنباء عن أن والدتها ستكون خالل شهر يونيو)حزيران( المقبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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الغزايل وعفيفة اسكندر والبنكله
 م�ع بداي�ة  الب�ث التلفزيوني العراق�ي كان البث 
التلف�ازي في منتصف الخمس�ينات عل�ى الهواء 
مباش�رة.. وكان وقته�ا تلفزي�ون بغداد يس�مى 
)البنكل�ه( ويومه�ا كن�ت احضر البروف�ات  التي 
يجريه�ا المطرب الراحل ناظم الغزالي مع الفرقة 
الموس�يقية .. صباح كل ي�وم حتى يحين الموعد 
لتقديم  حفلته االس�بوعية )دون تس�جيل( اي ان 

الحفلة كانت تقدم )حية( على الهواء مباشرة .
علما ب�ان س�بب تواجدي عن�د تل�ك )البروفات(  
لكون�ي كن�ت مش�اركا م�ع مجموع�ة االطفال 
للظه�ور م�ع البرنام�ج التلفازي اليوم�ي )نادي 
جحا( ال�ذي كان  من اعداد وتقديم الفنان الراحل 
)يحيى عب�د الله زكي( .. ولالمان�ة  التاريخية ان 
تل�ك المش�اهد التمثيلي�ة التي كنت اش�ارك فيها 

كان يش�رف عليها الفنان الراحل )عزي الوهاب( 
المه�م انني ش�اهدت الكثي�ر من البروف�ات التي 
كان يجريه�ا  المطرب الغزالي ك�ي تظهر حفلته 
االسبوعية بالمظهر الالئق ..علما بان تلك الحفلة 
كان يتقاضى عنها الراحل )س�بعة دنانير ونصف 

الدينار( فقط !!.
وف�ي مقاب�ل ذل�ك كان�ت هن�اك حفل�ة غنائي�ة  

اس�بوعية للفنانة الراحلة )عفيفة اسكندر(  التي 
كان�ت تحض�ر ي�وم الحفل�ة االس�بوعية  بنصف 
ساعة كي تقدم )وصلتها الغنائية( الن البروفات 
كان�ت تجريها ف�ي بيتها مع الفرقة الموس�يقية 
.. وكان�ت هي االخ�رى  تتقاضى )س�بعة دنانير 

ونصف الدينار( فقط ... !!
ولك�ن الفرق بينه�ا  وبين الغزال�ي  .. ان الغزالي 

يجري بروفاته داخل )جو البنكله(  شتاء وصيفا 
وط�وال اي�ام .. ولق�د كان يتب�رع بتل�ك الدنانير 
العض�اء الفرق�ة الموس�يقية كغ�ذاء له�م ك�ي 
يتواصل�وا مع�ه على طري�ق االجادة واالب�داع ..  
بينم�ا الراحلة عفيفة  كانت تحضر )للبنكله( قبل 
لحظ�ات لتكون تحت االضواء دون ان تش�عر بما 

كان يعانيه الغزالي طوال اسبوع !!.

كارول سامحة تستكمل تسجيل 
أغنيات ألبومها اجلديد

حاتم العراقي:شذى حسون ورمحة رياض نجمتا العراق

تس�تكمل النجمة اللبنانية كارول س�ماحة تس�جيل أغنيات ألبوها الجدي�د رغم حملها، 
 FilFan.com والذي تقدم من خالله العديد من األش�كال الموس�يقية المختلفة. وعلم
أن كارول س�ماحة تتواجد بش�كل مكثف في االس�توديوهات لتستكمل تسجيل 
أغاني األلبوم الجديد، قبل أن تدخل في الش�هور األخيرة من حملها، ويكون من 

الصعب عليها وقتها تسجيل األغاني. 
وأك�دت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية أنها انتهت بالفعل من تس�جيل معظم 
األغان�ي، ويتبقى لها تس�جيل أغنيتين فق�ط، تتعاون في إحداهما م�ع الفنان تامر 
عاشور، الذي لحن لها األغنية. ومن المتوقع أن تطرح كارول سماحة األلبوم قبل نهاية 
الع�ام الج�اري، ولكن لم يتم اإلعالن بعد ع�ن الموعد النهائي لطرح�ه. ومن ناحية أخرى، 
ظهرت المطربة اللبنانية كارول سماحة في حفلها األخير بمصر، وبدا عليها عالمات الوزن 

الزائد، والذي أكد وقتها شائعة حملها، التي نفتها من قبل. 
وتمكنت كارول من إخفاء وزنها الزائد بطريقة بسيطة ومعروفة لدى أغلب المهتمين بشؤون 
الموض�ة، وهي ارتداء لون داكن -األس�ود مناس�ب كثي�را- حتى ال يوضح تفاصيل جس�دها، 

وأضافت على ذلك ارتداء فستان واسع.



"مالئة الدنيا وشاغلة الناس" هي بكل بساطة 
النجم�ة األكثر إثارة للجدل ب�كل خطوة تقوم 
به�ا، فبكل إطالل�ة جديدة تس�تطيع أن تكون 

حديث الساعة ولفترة طويلة.
ه�ي هيف�ا وهب�ي الت�ي وبع�د ط�ول إنتظار 
وحماس كبير من محبيها المنتش�رين في كل 
 breathing مكان أصدرت عملها العالمي األول

you i
 Tarik Freitekh العم�ل الذي تول�ى إخراج�ه 
اس�تعمل فيه تقنيات عالية الجودة تس�تخدم 
للم�رة األول�ى في الش�رق األوس�ط وه�ذا ما 
يالحظ�ه كل م�ن ش�اهد الكلي�ب، فالضخامة 
والبذخ عل�ى االنتاج واضحان وه�و بحذ ذاته 

يستحق منا كلمة "برافو".
هيف�ا وككل م�رة تصدر بها عم�اًل أو تطل بها 
تتعرض إلنتقادات تبدو أحيانا كأنها مقصودة 
ومفبرك�ة مس�بقا، ه�ذا ال يعني أنن�ا نرفض 
ال�رأي اآلخ�ر وال يعني أنه يجب عل�ى الجميع 
أن يتحدوا بالرأي نفس�ه ، فاالنقسام حول أي 
موضوع هو دليل على نجاحه وأنه لم ولن يمر 

مرور الكرام لدى المتلقي.
لك�ن المس�تغرب أن البع�ض ل�م يفه�م بع�د 
أن ه�ذه هي هيف�ا وهب�ي، الجريئ�ة الجميلة 
دائم�اً، وه�ي  المتج�ددة والملفت�ة لألنظ�ار 
النجمة االس�تعراضية الت�ي لفتت حتى الغرب 
بإطالالته�ا المبهرة ونافس�ت جميالت العالم 

ووصل اسمها إلى خارج العالم العربي .
ه�ل ج�رأة هيف�ا وإطاللته�ا المثيرة ف�ي هذا 
الكليب س�تثير الغرائز؟ وهل هذه المرة األولى 
التي تظهر به�ا ملفتة و sexy؟ هذه هيفا التي 

يلي�ق بها ف�ن اإلغراء ف�كان إغ�راًء راقياً غير 
مبت�ذل، فلم تع�رض ثياباً داخلي�ة ولم تتصور 
بالمايوه عل�ى الثلج وابتعدت كل البعد عن تلك 

المشاهد التقليدية "الرخيصة"
ومن األمور التي نطرح عليها عالمة استفهام 
وتعج�ب أيضاً.. نحن كجمهور عربي من أش�د 
المعجبين بنجمات العالم من ريهانا الى شاكيرا 
الى جنيفير لوبيز مرورا بمايلي سايرس وكيم 

كارداشيان وغيرهّن ونتابع اخبارهن ونتداول 
صورهّن بشكل يومي وحين تأتي نجمة عربية 
تقدم فناّ مش�ابهاً وجريئاً ال نترك كلمة واحدة 

إال وننتقدها به�ا، )مع مالحظة( أننا 
ن�درك أن لعالمن�ا العربي حدوداً 

بالج�رأة ونؤك�د أن هيفا لم 
تتخطاها أبداً.

أولئك  الى ذل�ك  نضيف 

األش�خاص الذي�ن يجدون أن بعض المش�اهد 
تخط�ت حدود الج�رأة و"هي قد تفس�د الجيل 
الجديد؟!" وقد نسيوا أن بكبسة زر واحدة عبر 
محرك "غوغل" يمكن للجميع من دون استثناء 
من أي جنس أو فئة عمرية أن يشاهدوا أفالما 
وص�ورا إباحية م�ن دون منع أو حت�ى رقابة 

فهم ليسوا بإنتظار كليب ليقودهم إلى ذلك.
فم�ن هذا المنطل�ق نتمنى، ونح�ن من نحترم 
آراء الجمي�ع، ان نلق�ي الض�وء عل�ى م�ا هو 
 World Music ش�ركة  أن  ونذك�ر  ايجاب�ي 
المنتجة ألعم�ال هيفا في الغ�رب والمملوكة 
م�ن Tarik Freitekh ومصطف�ى س�رور ق�د 
تعاق�دت م�ع ش�ركة Vevo الش�هيرة لتكون 
هيفا بذلك أول فنانة عربية تنضم إلى صفوف 
الفنانين العالميين المنتسبين إليها ، هذا فضالً 
 MTV ع�ن ع�رض العم�ل أوالً وحصري�اً على
س�ابقة  ف�ي   Revolt TV و   America، VH1
فري�دة م�ن نوعه�ا في الش�رق األوس�ط وأن 
ننظر للخط�وة الجميلة لنجم�ة لبنانية عربية 
غنت أغنية أجنبية بطريقة س�ليمة وش�بابية 
ملفتة، وال ننسى أننا ننبهر ونتفاجأ إذا مررت 
أي نجمة أجنبية كلمة "شكراً" او "احبكم" أو 
اي كلم�ة باللغة العربية ف�ي حديثها ونجعلها 

"فلتة زمانها".
 

نجوى كرم يف حفل فورموال 1
 

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلها في البحرين والذي كانت أعلنت عنه قبل فترة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج 
الترفيهي لبطولة “فورموال ″1، وأبطال العالم للسيارات المقامة هناك، ويشارك في الحفالت على مدار 3 أيام الفنان 
الكويتي عبد الله الرويشد، والعراقي وليد الشامي، والفنان اللبناني عامر زيان، كما يشارك في الحفل النجم العالمي 
ونجم الراب األميركي بيتبول، والدي جي الس�ويدي اتو نوز.وتألقت كرم كعادتها فارتدت فس�تاناً طغى عليه اللون 
األصف�ر أظهره�ا بغاية في النعومة والرقة وأضفى هذا اللون جماالً إلى إطاللتها. وأدت كرم باقة من أجمل أغنياتها 

التي تفاعل معها الجمهور، حيث احتشد أكثر من 15000 شخص من الحضور لمتابعة هذا الحفل.
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في حديث حصري لنجمة ستار أكاديمي 10 كنزة مرسلي حول أغنيتها االخيرة التي جمعتها 
بالفنان سامو زين اكدت فيه على سعادتها بتسجيل اغنية "قصة حب"، وأضافت :"سجلنا 

االغنية منذ حوالى شهر ولكننا لم نطلقها بعد بإنتظار تصويرها على طريقة الفيديو كليب 
مع المخرج اسماعيل االبرص، والغريب ان اصداء االغنية انتشرت بشكل رهيب قبل اطالقها 
وقبل سماعها من قبل الجمهور وهذا يخيفني بعض الشيء، واتمنى ان تنال اعجابهم بعد 

سماعها".
وعن تأخير اطالقها قالت :"إتفقنا على تصوير الكليب ولكن الموعد تأجل الكثر من مرة،ولكن 
هذه المرة تم تحديد موعد اكيد لتصوير االغنية التي لن نبثها قبل تصويرها لكي يسمعها 

ويشاهدها الناس بالصوت والصورة ، إذا االغنية لن تبصر النور قبل تصوير الكليب".
نشير الى ان كنزة مرسلي حضرت الى لبنان وشاركت بتصوير حلقة خاصة بتكريم الراحلة وردة 

الجزائرية لصالح قناة الجديد وبرنامج "بعدنا مع رابعة" مع االعالمية رابعة الزيات.

فازت الفنانة التونسية شيما هاللي بجائزة الميما 
2014 كأفضل فنانة شابة عن ألبومها األخير " وال 
يهمك"، والتي تم اإلعالن عنها رسميًا عبر راديو 

9090 في مصر.
شيما هاللي حققت خالل الفترة الماضية نجاحات 

متتالية ألكثر من أغنية طرحتها على طريقة 
الفيديو كليب من ألبوم "وال يهمك" ومنها "إيمتى 

نسيتك" وصواًل إلى جديدها "يا نهار" وديو 
"القضية" الذي جمعها بالفنان إبراهيم الحكمي 
وأطلقته على طريقة الجلسة المصّورة بأسلوب 

متجّدد وفريد.

القاهرة: إنتقلت الفنانة ريم هالل لشوارع مدينة القاهرة الستكمال 
تصوير دورها في مسلسلها الجديد "دنيا جديدة" الذي تلعب فيه دور 
سماح وهي مدرسة دين إسالمي نشأت في جو أسري مترابط وتعيش 
قصة حب تنتهي بالزواج وتطاردها وزوجها مجموعة مشاكل كبيرة. 
ويشاركها تصوير هذه المشاهد كل من حسن يوسف ومحمد نجاتي 

وأحمد بدير.
وكانت "هالل" قد أنهت منذ أيام تصوير ديكورها باستوديو األهرام، 

كما أنها ستسافر مع أسرة العمل إلى "اإلسكندرية" لتصوير بعض 
المشاهد هناك، علمًا أن المسلسل من تأليف مصطفى ابراهيم وإخراج 
عصام شعبان، ويشارك في بطولته إلى "هالل"  و"يوسف" و"بدير" 

نرمين ماهر وسامح الصريطي وأحمد خليل. 

دانا محدان: تقديمي قصة دينا مل يؤثر يف عالقتي هبا
 كل من ش�اهد فيلم »هز وس�ط البلد« تأكد من أن دانا حمدان كانت تقّدم فيه شخصية الراقصة 
الش�هيرة دين�ا، خاصة أنه�ا الراقصة الوحيدة التي كانت س�بباً في تح�ّرش جماعي في منطقة 

وسط البلد، أثناء عرض أحد أفالمها وتجمهر الشبان حول دار العرض...
وحينها، اتهمت وسائل اإلعالم دينا بأنها السبب في ما جرى تلك الليلة، وهو ما صّوره فيلم »هز 
وس�ط البلد«، لكن دانا نفس�ها رغم علمها بأنها كانت تجسد قصة حقيقية، لم تكن تعلم أن تلك 

القصة لدينا.م أن هذه هي شخصية دينا.

الغزايل وعفيفة اسكندر والبنكله
 م�ع بداي�ة  الب�ث التلفزيوني العراق�ي كان البث 
التلف�ازي في منتصف الخمس�ينات عل�ى الهواء 
مباش�رة.. وكان وقته�ا تلفزي�ون بغداد يس�مى 
)البنكل�ه( ويومه�ا كن�ت احضر البروف�ات  التي 
يجريه�ا المطرب الراحل ناظم الغزالي مع الفرقة 
الموس�يقية .. صباح كل ي�وم حتى يحين الموعد 
لتقديم  حفلته االس�بوعية )دون تس�جيل( اي ان 

الحفلة كانت تقدم )حية( على الهواء مباشرة .
علما ب�ان س�بب تواجدي عن�د تل�ك )البروفات(  
لكون�ي كن�ت مش�اركا م�ع مجموع�ة االطفال 
للظه�ور م�ع البرنام�ج التلفازي اليوم�ي )نادي 
جحا( ال�ذي كان  من اعداد وتقديم الفنان الراحل 
)يحيى عب�د الله زكي( .. ولالمان�ة  التاريخية ان 
تل�ك المش�اهد التمثيلي�ة التي كنت اش�ارك فيها 

كان يش�رف عليها الفنان الراحل )عزي الوهاب( 
المه�م انني ش�اهدت الكثي�ر من البروف�ات التي 
كان يجريه�ا  المطرب الغزالي ك�ي تظهر حفلته 
االسبوعية بالمظهر الالئق ..علما بان تلك الحفلة 
كان يتقاضى عنها الراحل )س�بعة دنانير ونصف 

الدينار( فقط !!.
وف�ي مقاب�ل ذل�ك كان�ت هن�اك حفل�ة غنائي�ة  

اس�بوعية للفنانة الراحلة )عفيفة اسكندر(  التي 
كان�ت تحض�ر ي�وم الحفل�ة االس�بوعية  بنصف 
ساعة كي تقدم )وصلتها الغنائية( الن البروفات 
كان�ت تجريها ف�ي بيتها مع الفرقة الموس�يقية 
.. وكان�ت هي االخ�رى  تتقاضى )س�بعة دنانير 

ونصف الدينار( فقط ... !!
ولك�ن الفرق بينه�ا  وبين الغزال�ي  .. ان الغزالي 

يجري بروفاته داخل )جو البنكله(  شتاء وصيفا 
وط�وال اي�ام .. ولق�د كان يتب�رع بتل�ك الدنانير 
العض�اء الفرق�ة الموس�يقية كغ�ذاء له�م ك�ي 
يتواصل�وا مع�ه على طري�ق االجادة واالب�داع ..  
بينم�ا الراحلة عفيفة  كانت تحضر )للبنكله( قبل 
لحظ�ات لتكون تحت االضواء دون ان تش�عر بما 

كان يعانيه الغزالي طوال اسبوع !!.

هيفاء وهبي: ختلصوا من عقدكم

تكّريم سوزان نجم الدين يف مهرجان بابل للثقافات والفنون  
عبدالجبار العتابي

بغداد: لبت الفنانة الس�ورية س�وزان نجم الدين، دعوة وزارة الثقافة العراقية لتكريمه�ا في ختام مهرجان "بابل 
للثقافات والفنون" حيث ألقت كلمة الفنانين العرب المشاركين في المهرجان. وأعربت "نجم الدين" التي تحمل 

لقب "سفيرة الحب والسالم" عن سعادتها البالغة لحضورها هذا المهرجان .
واس�تهلت كلمتها بمخاطبة الجمهور قائلة: "أحلى ناس وأحلى عراق وأرض وأحلى س�ما "، ثم تغّنت بثالثة 

أبيات للشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري من قصيدة كان قد 
ألقاها تحيًة لدمشق، وتقول كلماتها: 

قال�وا )ِدَمْش�ُق( و)َبْغداٌد( فقل�ُت هما، َفْجٌر عل�ى الَغِد ِمن أَْمَس�ْيِهما 
اْنَبَثقا

ما َتْعَجبوَن؟ أَِمْن َمْهَدْيِن قد ُجِمعا، أَم َتْوأََمْيِن على َعْهَدْيِهما اتََّفقا
ِدَمْشُق َصبراً على الَبلْوى َفَكْم ُصِهَرْت، َسباِئُك الّذَهِب الغالي فما اْحَتَرقا

وأضاف�ت: جئ�ت إل�ى باب�ل الحض�ارات وس�ّر الوج�ود أرد عليك�م تحية 
الجواهري الكبير حينما حّيا دمش�ق بهذه القصيدة. فمن دمش�ق الياسمين 
والتاريخ، من دمشق القديمة وحاراتها المعتقة برائحة الخلود، جئت إليكم 
ألعلن عليكم الحب كما قالت غادة الس�مان ذات كتاب. كم أشعر بفرٍح كبير 
وعال�ي جداً كعلو هامات نخيل "الحلة". أش�عر بخفة أقدامي وهي تحملني 
إليك�م كخفقة موجات دجلة والفرات. وتابع�ت: هنا بابل حيث فتحت أولى 
الحضارات اإلنس�انية أجفانه�ا. حيث غفا النهر عل�ى ذراع البابليات. حيث 
بدأ الرف يتنفس من رحيق طلع النخيل. ال أس�تطيع أن أخبئ مشاعري يوم 
كرمتني بابل بدعوتها الكريمة. مّر على  ذاكرتي  ش�ريط من الدموع التي ذرفتها على العراق وهو يقع فريسة 
الحروب ومغامرات صناعيها والمولعين بها، فالعراق ال يستحق منا سوى أن نمنحه الحياة، وأن نمنحه الحب 

ال الموت والدمار.

نجالء فتحي تبدأ أوىل مراحل
 عالجها يف سويرسا

ع�ادت الفنانة نج�الء فتحي إلى سويس�را من جديد، لتب�دأ أولى مراحل 
عالجه�ا؛ بالحص�ول عل�ى أول حقن�ة بيولوجية ضمن ج�دول عالجي 

يتكون من أربع حقن بواقع واحدة أسبوعياً.
وكان�ت نجالء قد أصيبت بم�رض الصدفية وس�افرت بصحبة زوجها 
اإلعالم�ي حم�دي قندي�ل إلى سويس�را، حي�ث أج�رت مجموعة من 
الفحوصات حتى حدد لها األطباء هذا الجدول العالجي، وعندما عادت 
للقاه�رة وجدت مظاهرة حب في انتظاره�ا من الجمهور والنجوم، 

وحصلت على فترة راحة قبل أن تعاود إلى سويسرا مجدداً.
وقبل أن تس�افر طلب�ت نجالء فتحي م�ن الجميع الدع�اء لها حتى 

تتغلب على هذا المرض.

هلذه األسباب كارال بطرس تعتذر 
 عن فيلم أملاين فرنيس 

ف�ي اتص�ال خ�اص صرح�ت الممثل�ة اللبناني�ة كارال بط�رس بأنه�ا قامت 
ب�"كاس�تينغ" لفيلم من انت�اج ألماني وهو عبارة عن فيلم ألماني-فرنس�ي 

مشترك وذلك خالل تواجدها في ألمانيا، وقالت :" كنت مرشحة لدور امرأة من 
أم عربية وأب ألماني، وتمرر كلمات عربية خالل الدور، وقد يفكر البعض كيف 

وصل�ت أللمانيا، والحقيق�ة أن الراحل زوجي أمه ألماني�ة وأوالدي ألمان، وكنت 
ف�ي زيارة أللمانيا حينه�ا حيث أخوات زوجي موجودات هن�اك، وكن يرتبن لي هذا 

األم�ر، وألنني أتحدث ثالث لغات وأع�رف األلمانية قليالً، اختاروني لهذا الدور".وتابعت 
بطرس حديثها :"لكنني اضطررت الحقاً إلى االعتذار عن المش�اركة في الفيلم ألسباب 
صحية، ألن طبيبي منعني من العمل لمدة ش�هرين بس�بب آالم ف�ي ظهري، وحالياً أنا 
أعيش فترة راحة من العمل مستمرة لفترة شهر، ولهذا السبب كنت غائبة هذه الفترة 

عن الساحة الفنية".



- في إط�ار اهتمامه�ا بمواكب�ة اإلبداع 
الروائي الذي يش�هد طفرة هائلة وغير 
الك�م، مصري�ا  مس�بوقة م�ن حي�ث 
وعربي�ا، وبما يس�تدعي الحاجة إلى 
حركة نقدية موازية تقيم هذا اإلبداع 
وتكش�ف عن قيمه الجمالية ورؤاه 
الفكرية، ص�در عن الدار المصرية 
اللبنانية كتاب جديد للناقد صالح 
فض�ل بعنوان “س�رديات القرن 
الجديد”، ضمن سلس�لة “رؤى 
نقدية”.يفص�ح ص�الح فضل 
في مقدمة كتابه “س�رديات 
الق�رن الجديد” ع�ن انتمائه 
إل�ى دائ�رة النق�د التطبيقي 
المعني بالممارس�ة أكث�ر من القول 
في التنظير وإرس�اء األصول والقواعد التي تحدد 
تلك الممارس�ة، يقول فضل “بين ي�دي القارئ الكريم 
ع�دد ضخم م�ن المق�االت النقدي�ة التي تنتم�ي كلها 

إل�ى مجال الخطاب النق�دي التطبيق�ي الموجه لكافة 
الق�راء ممن اطلعوا على األعم�ال األدبية أو لم يقرؤوا 
نصوصه�ا، وم�ن ث�ّم فه�ي مقارب�ات مركزة تس�عى 
الكتش�اف تقنياته�ا الفني�ة وقياس درجة ش�اعريتها 
وحساس�ية لغتها وب�ؤرة اهتمامها”.ويب�رز فضل أن 
مقاالت الكتاب “تهدف إلى إضاءة النصوص الس�ردية 
التي عالجتها من داخلها وتش�جيع ت�ذوق المتلقي لها 
مع إش�ارات وجيزة ف�ي مدخل كل مقال إلى ش�خص 
المبدع ومجمل خبرته الفنية والجمالية لمن ال يعرفه أو 
لمن لم يسبق للقراء مقاربة وقراءة عمل من أعماله”.
يقع الكتاب في قسمين كبيرين؛ األول خصصه المؤلف 
ل�”سرد المصريين الكبار”، متابعا فيه بالنقد والقراءة 
التحليلية الكش�ف عن جماليات اإلب�داع الروائي ألكبر 
وأهّم األس�ماء الروائية التي عرفها المش�هد المصري 
خ�الل العقود الخمس�ة األخي�رة، يكاد فض�ل ال يغادر 
اس�ما كبيرا له منجز س�ردي واض�ح دون أن يتعرض 
له بإضاءة كاش�فة لعمل أو أكثر، فنرى في هذا القسم 
مقاالت عن: خيري ش�لبي وس�ليمان فياض ورضوى 

عاش�ور وصنع الله إبراهيم ومحمد البساطي ومحمد 
ناجي ونوال الس�عداوي ومحمد جبري�ل وفؤاد قنديل 
وأحم�د الش�يخ ومحم�ود الوردان�ي ويوس�ف القعيد 

وإبراهيم عبدالمجيد وإبراهيم عيسى وآخرين.
أما القس�م الثاني، المعنون ب�”مشهد السرد العربي”، 
فخصصه الناقد لمتابعة النتاج الروائي للكتاب العرب، 
متابعا فيه كما في القس�م األول حركة اإلبداع الروائي 
في العالم العربي، من خالل محورين؛ األول يتناول فيه 
نتاج الكتاب العرب من أبرز األس�ماء واألكبر سنا مثل 
إبراهي�م الكوني وحنا مين�ا وإبراهيم نصر الله، مرورا 
بأسماء األجيال األحدث مثل خالد خليفة وسحر خليفة 
ولين�ا هويان الحس�ن وس�نان أنطون وعل�ي المقري 
وربيع جاب�ر وعلوية صبح، وصوال إلى أس�ماء أحدث 
أجي�ال الكتاب�ة العربية مثل أحمد س�عداوي وس�عود 

السنعوسي وجنى فواز الحسن وآخرين. 
فيما يغط�ي المحور الثاني النتاج الروائي العربي وفق 
االمت�داد الجغرافي، فنكاد ال نج�د بلدا عربيا غير ممثل 

بكاتب أو أكثر.

وجيهة عبدالرحمن 
هناء داوود ف�ي ديوانها األول الموس�وم ب�”والنجوم 
تس�افر أيضا”، الصادر ع�ن مطبعة كس�بو في مدينة 
الحس�كة، تح�اول أن تقّدم ذاته�ا الالمنتمية من خالل 
قصائده�ا منذ بداي�ة الديوان وحتى نهايت�ه، علما أنها 
تلع�ب تلك اللعب�ة بدراي�ة تامة.تحاول الش�اعرة هناء 
داوود، ف�ي ديوانها “والنجوم تس�افر أيض�ا”، بالرغم 
م�ن تش�ّتتها الذهن�ي، أن تك�ون منطقية ف�ي الفكرة 
والمضمون، ولكن بأس�لوب خاص ابتكرته لنفس�ها، 
بكلمات قد تنفرد بها ش�اعرتنا الرقيقة، نالحظ الكثير 
من ذلك في قصيدتها المعنونة ب�”المشاكس�ة”، تقول 
“يش�اكس هذا النبيذ/ في متاه�ات أوردتي/ فوضوي 
هذا النبي�ذ/ يحطم الص�راخ المتصاعد عل�ى/ مداخل 
األمنيات المعلقة على صلبان/ علقتها كلمات ألش�باح 
رحلوا”.ثّمة مشاكس�ات في الحي�اة، تتأتى من حيوية 
األرواح وتفاعلها مع الكائنات والطبيعة والموجودات، 
قد تك�ون مقبولة وقد ال تك�ون، ولكّنها في المحصلة 
تس�مى بالمشاكس�ات أو المش�اغبات، لك�ن أن تكون 

مشاكسة كتابية…؟
عل�ى أّن المش�اغبات الكتابي�ة حديثة النش�أة، لكّتاب 

عصريين حاولوا إضفاء روح العصرنة على نتاجاتهم؛ 
الت�ي يصفونها لدى النقاش بأّنه�ا حداثوية، وبالعودة 

إلى األدب ما قبل هذه المشاكسات سنكتشف أّن األدب 
الساخر كان هو المنبع وتجربة عزيز نيسن تتصدر هذا 

النوع من الكتابة.لكن أن تش�اغب ش�اعرة في باكورة 
أعمالها الشعرية، من خالل الشعر فهذه سابقة، بالرغم 
من أّن مشاكساتها ال تصّب في خانة األدب الساخر إال 
قليال، وذلك بعد فّك شيفرة المفردة المرتبطة بمثيلتها 

في الجملة التالية أو الجمل الالحقة.
التشتت ما هو إال حاالت من تناقضات النفس البشرية 
المتأرجحة، مابين واقع اس�تلب منها مجموعة القيم، 
وبي�ن عوالم الوهم والحلم، فتحاول في مواطن أخرى 
من نصوصه�ا إيجاد رابطها المنطقي، إذ أّن الس�مات 
العمومي�ة لإلنس�ان ت�كاد تتس�اوى أو تتش�ابه ل�دى 
العموم، فقط يظل الفارق في التفاصيل الصغيرة التي 
تبي�ن ماهية كل ف�رد وتمّيزه عن غي�ره، هذا ما ترغب 
ف�ي قوله هناء ف�ي “والنجوم تس�افر أيض�ا” لدرجة 
أننا نتوه ع�ن المضامين التي كان�ت الحامل للقصائد، 
والمفردات الدالة على الجواني بصيغها المنتقاة لتعبر 
المف�ردة زمنا غير زمنه�ا أحيانا.هناء داوود ش�اعرة 
تط�رق بأصابعه�ا العش�رة، أب�واب الش�عر بطرق�ات 
خفيفة أحيانا وقوية أحيانا أخرى، لتشعرنا بوجودها 
الجميل في عالم اإلبداع الش�عري الذي يحاكي اإلنسان 

والحياة.

تح�ت اض�واء التفاعلية العراقي�ة والتي انبثق�ت كرباعية 
قصصي�ة منفردة ف�ي أدائها من قب�ل روادها.أق�ام البيت 
الثقاف�ي في المدائن�ي وبالتعاون مع مزار االمام س�لمان 
المحم�دي )ع( جلس�ة حواري�ة واحتفائي�ة برائ�د القصة 
التفاعلي�ة صال�ح جبار خلف�اوي مع الناقد يوس�ف عبود 
جويع�د وبحض�ور العدي�د م�ن المثقفين.ب�دأت الجلس�ة 
بكلم�ة مدي�ر البي�ت الثقافي االعالم�ي نبيل حس�ين زايد 
الترحيبي�ة والتعريفية بالقاص جبار خلف�اوي .وأكد زايد 
في معرض حديث�ه عن الدور الثقافي ال�ذي يلعبه المثقف 

العراقي في الشارع الثقافي وخارجه والدور الفاعل إلبراز 
الوج�ه الحقيقي للثقافة العراقي�ة رغم المظلومية والغبن 
الذي يطال المثق�ف والمبدع العراقي تح�ت طائلة المادية 
والتخصيص�ات المالي�ة .وأش�ار نبيل حس�ين ال�ى االبداع 
العراقي في االبداع وخصوصا فيما يخص القصة التفاعلية 
التي تعتبر من القص�ص ذات الخاصية الحديثة . بعدها بدأ 
الكاتب خلفاوي بتعريف القصة التفاعلية واش�تراك اربعة 
كت�اب في القصة مع وحدة الن�ص والحكمة في هذا العدد 
هو ابداء التفاعلية من قبل الكتاب كل حسب شخصه .وأكد 

خلف�اوي ان ه�ذا العمل الذي انفردت ب�ه مع مجموعة من 
الكت�اب العراقيين كان في عام 2008 . رغم انه اثار حفيظ 
العدي�د م�ن النقاد وبع�ض المثقفي�ن .بعدها اش�ار الناقد 
يوس�ف عبود جويعد الى اصدارات الكاتب خلفاوي ومنها 
رواي�ة توما هوك والت�ي طبعت في مصر والتي استرس�ل 
جويعد في شرح فكرة توما هوك التي استسقاها خلفاوي 
بمقاصده�ا االنس�انية وأبعاده�ا الفكري�ة واألدبي�ة التي 

التي نقدها العديد جس�دت ف�ي ه�ذه الرواية 
الع�رب وكذلك  النق�اد  من 

اطالق لقب رائد القصة التفاعلية من قبل النقاد المصريين 
والجزائريي�ن ومنه�م س�يد نجم وعلى الصح�ف المصرية 
ومنها االهرام المصرية .وتم في الجلس�ة حوارات من قبل 
الحضور اضافت المعلوم�ة االدبية والتعريف االصطالحي 

لكثير مما يكون مبهم تحت وقع المصطلح وتفخيمه .
وفي نهاية الحفل قدم البيت الثقافي المدائني هدية للقاص 
والناقد اعقبتها هدايا من المزار المحمدي والوقف الس�ني 
وإدارة متوس�طة جابر ب�ن حيان وبع�ض المهتمين برفع 

شأن الثقافة العراقية في العراق عامة والمدائن خاصة.

  جواد الشالل 
ل�م يكتب رس�التة االخيرة .. اوش�ك ان يقفز من باب 
المس�تحيل .. كل الخط�وات الس�ابقة مح�ض صياح 
ماكر بالهواء وضوضاء عبثية .. اليروم الوقوف بباب 
الوط�ن .. كل الط�رق كانت معباة بالخوف وش�واهد 
قبور سمراء .. يدرك تماما بان موظف الصليب االحمر 
كان انيقا فقط .. ليس س�وى ذل�ك .. ويرطن بعجالة 
مع ابتس�امة ال تخلو من المكر ... ال يهم ان يكون من 
الصلي�ب او الهالل االحم�ر .. كالهما يرتدي زي احمر 
.. او قبع�ة حمراء على اقل تقدير ...والحرب ال تختلف 
بالل�ون من حي�ث ق�وة النار الت�ي تغ�رس بالنفوس 
واالب�دان عل�ى الم�دى القري�ب او البعي�د .. كالهم�ا 
مش�تركان باللون ... هم نعم رسل للفرح التقريبي ... 
كانوا هنا منذ سنوات والرسائل لم تصل بعد للوطن ... 
اذا لما هم هنا .. لماذا يبتس�مون كثيرا او شيء قريب 
من االس�راف .. لماذا يدخنون بش�راهة ويس�تحمون 
يوميا .. ويضعون عطورا حديثة .. وانا الساكن بااللم 
ومواوي�ل الح�زن حد الوج�ع الص�ارخ ... وضوضاء 
قوافل الش�كوى الدائمة من الجميع .. انا الذي ادمنت 
تدخين اعقاب الس�كائر حتى اعتدت رائحتها القاسية 
اذا ال بدي�ل متاح .. وملئت ارجاء المس�امات التي تنز 
قلق�ا وخوف�ا .. وابحث بين االوان�ي القديمة عى ماء 
طهر الس�تحم به وامارس العادة الس�رية الس�يئة .. 
ام�ا العطور فال علم ال حد به .. لم نعرفها ... كنا نردد 
بدعائنا الهم طيب افواهنا بعطر الجنة .. وبعضنا حور 

الدعاء ال�ى عطر الوطن .. ليس لن�ا االن من موضوع 
س�وى الجوع والخ�وف والقلق والصم�ت .. ومراقبة 
موظف�ي اصح�اب الصلي�ب واله�الل ... كل االم�ور 
باتت مألوف�ة لدرجة التدجين التام .. اليوم محس�وم 
ومقسم بقياس�ات محددة .. كانها دوائر اطرافها من 
ن�ار ال يجوز تجاوزها ابدا .. حين ياتي الليل الذي كان 
مهجعا مكرسا لشيخوخة الحزن وااللم ونهاية العمر 
الت�ي ازفت ال�ى االنقضاء .. ونعود م�ن الصباح نكرر 
ذات الوجع ... كان هناك يوما مختلف فقط كان احدنا 
يحتف�ل بعيده .. جم�ع بضعة بيض�ات ولونها بالوان 
مختلف�ة كتب عل�ى احداهن وط�ن .. وعلى االخريات 
اس�ماء عائلت�ه ... راقبناه ع�ن كث�ب ... واقتربنا منه 

رويدا ... ساله موظف الهالل االحمر... ماذا تفعل
قال ... جارشة م سور

امعنا النظر به ... لم نعرف ماذا يقول
... واوض�ح االربع�اء  المف�ردات  ردد بوض�وح ذات 

االحمر
اول اربعاء من ش�هر نيس�ان ... عيد مبارك لنا .. نحن 

االيزيدية
صفقنا له وشاركناه الفرح الخفيف

التفتن�ا ال�ى الموظف ذو االبتس�امة الدائم�ة ... متى 
نعود الهلنا

ردد بثقة واضحة ...
هنا خير لكم من وطن تتنازعة الذئاب

عرفنا سر ابتسامته واناقته الدائمة

االربعاء االمحر ...

صالح فضل يكتب عن مجاليات اإلبداع الروائي العريب

هناء داوود تشاكس شعريًا بأصابعها العرشة

التفاعلية والقاص صالح خلفاوي يف البيت الثقايف املدائني
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طوق رس املحبة
ص�در حديًثا ع�ن دار اآلداب للنش�ر والتوزيع، رواية "طوق س�ر المحبة" للكات�ب عبد اإلله بن 
عرف�ة، والتي يتناول فيها حكايا قرطبة أيام خالفة المس�لمين فيه�ا، ليحيل الكاتب قرطبة إلى 
لوحة ذات جمال رقراق فياض. ومن أجواء الرواية: "كانت أخبار ُسْخط أهل ُقرطبة قد وصلت 
إل�ى المرتضى وأطمعته في اس�تعادة الخالفة للبيت المرواني م�ن الحّموديين، وعلم كيف أن 
علّي بن حّمود قد أخلى قرطبة من أهلها حتى يأمن انقالبهم عليه. اّتفق المرتضى مع أنصاره، 
خيراَن الصقلبّي وجماعته، على الكْيد لعلّي بن حّمود بدل الدخول معه في مواجهة مباشرة. 
كان خي�ران يعرف مداخل القصر في قرطبة، فأوعَز إلى بعض فتيانه الصقالبة باغتيال علّي 
بن حّمود حين يختلون به، وفي س�نة ثمان وأربعمائة قتله الصقالبة الذين كانوا يشتغلون 
في القصر، حيث دخل عليه ثالثة صبيان منهم، فقتلوه في الحمام وخرجوا متس�ّللين فلم 
يحّس بهم أحد، ولما استبطأْت نساؤه رجوعه دخلن عليه فوجدنه مدّرجا في دمائه وسط 
الحّم�ام، أما الصبية الذين قتلوه فقد هرب�وا، ولم يعثر عليهم، وقبض على فتية آخرين لم 
يكونوا ضالعين في المؤامرة مباشرة، لكنهم ُعّذبوا عذابا شديدا ثم صلبوا، وبعد أيام لحق 

القاسم بن حّمود، شقيق علّي، بقرطبة ودفن أخاه في سبتة".

أعظم استعراض فوق األرض 
صدر حديثا عن مكتبة األسرة، سلسلة "الثقافة العلمية" الجزء 
األول من كتاب "أعظم اس�تعراض فوق األرض .. أدلة التطور" 

تأليف تشارلز دوكنز ترجمة وتقديم مصطفى إبراهيم فهمى.
يدور هذا الكتاب حول تطور الكائنات الحية ويركز دوكنزفى 
كتاب�ه عل�ى أن التطور ل�م يعد بع�د مج�رد رأى أو فرض أو 
نظرية، بل أصبح اآلن حقيقة علمية ثبتت نهائيا بالدراسات 

البيولوجية والجيولوجية واإلحصائية.
وأك�د أن أبح�اث البيولوجيا الجزئية التى ت�درس الكائنات 
المكون�ة  الكيميائي�ة  الجزيئ�ات  مس�توى  عل�ى  الحي�ة 
له�ا، أثبت�ت حقيق�ة التطور وصح�ة االنتخ�اب الطبيعى 

"ميكانزم" التطور.

ابطالنا احل�شد ال�شعبي 
ابو ع�شام الكليبي

ايها البطل 

صاحب القلب السماوي 

بطل احالمنا الذهبيه 

انك تحول صيرورتك 

االنسانيه دون حصولك 

على عرش المباهات 

جلسوا على العرش باسمك 

وتوجوا بقوتك 

حولو انتصارك الى 

تيجان لرؤوسهم 

وصولجان بايديهم 

فانت وحدك 

ذاتهم السجينه 

وصراخهم الشاسع وشوقهم 

ما زلنا نراك 

امامنا هذا اليوم 

القذائف والسهام 

لن توقف خطواتك 

تمشي بين هذا وذاك 

تبتسم لنا من اعاليك 

انك اصغر سننا منا 

ولكن انت االب لجميعنا 

تنبض قلوبنا مع نبض قلبك 

التحترق من شعارات الظالين 

وهم يصغون لصوت انتصارك 

حين يستفيقوا مع فجرك االعظم 

لينشروا غسيل عارهم 

انهم مخلوقات مستوحشه 

اليسمع لهم 

اال قنواتهم المشينه 

قذائفك كشآبيب المطر 

وضحكك كامواج البحر 

عيونهم لم تكن مستعده للرايا

التعرف الدموع بعد 

انك محارب بين المحاربين 

وسيد فوق رؤوس االسياد 

تنحني لك الرؤوس 

كلما يلفظ اسمك 

انت كا لمد الفائض 

في ربيع حاجاتنا ورغباتنا 

سوى كنا عظماء

فاسمك على شفاهنا 

حين دمدمت قذائفك 

غمرت امواج الضباب صدورهم 

فكانت كالرعد البعيد 

فوق السهول 

ايها المقاتل غني في اعماق الوادي 

صوتك يتصاعد الى اعالي الجبال 

يشق كبد السماء 

ويبدد احالم السفهاء
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البحر االقليمي 
والقانون الدويل

خضير عباس ابراهيم
يعرف البحر االقليمي بانه منطقة من البحر  مالصقة 
لش�اطيء الدولة تمت�د اليها س�يادتها والبحار تعتبر 
م�ن اهم ط�رق المواصالت بي�ن مختل�ف دول العالم 
وال يجوز تملكها او بس�ط الس�يادة عليه�ا بل تنتفع 
بها جميع الدول انتفاعا مش�تركا ولكن الش�واطيء  
المج�اورة للدول تعد منفذ للهج�وم عليها فضال عما 
للدولة  على هذه المناطق من مصالح حيوية تقتضي 
االعرت�اف له�ا بمرك�ز متمي�ز م�ن بقية ال�دول فقد 
توات�رت الدول عل�ى االعتراف بحق الدولة في بس�ط 

سيادتها على مناطق البحار المجاورة لها . 
للدول�ة ذات الش�واطيء البحرية مصال�ح اقتصادية 
منها حق الصيد والتجارة الساحلية في مياه المجاورة 
وكذل�ك اتخاذ  االجراءس�ات الكفيلة ومن�ع التهريب 
بكافة انواعها كما ان له�ذه الدولة المصالح الصحية 
ف�ي منع انتش�ار الوب�اء من دول�ة اخ�رى وانتقالها 
اليه�ا بحرا ع�ن طريق منع الس�فن البحرية االجنبية 
الموبوءة من دخوله وقد ح�دد القانون الدولي البحر 
بانه المجال الذي تس�تطيع الدول�ة حمايته بمدافعها 
الس�احلية حيث حدد بث�الث اميال  وان قياس س�عة 
البحر االقليمي تختلف باختالف وامكانيات  الدول اذا 
كانت قوية او االخرى ذات التعاريج وذات الشواطيء  
العادية وقد انتهى مش�روع التقنين س�نة 1956 الى 
طريقة سهلة ال تثير تعقيدات كثيرة بالنسبة للمالحة 
حيث يحدد البحر االقليمي بخطوط مس�تقيمة تربط  
بي�ن الخطوط الرئيس�ية الت�ي تمثل ث�الث اميال من 
النق�ط الب�ارزة عل�ى الش�اطيء بش�رط ان ال تكون 
ه�ذه الخط�وط  بعيدة ع�ن االتج�ا العام للش�اطيء 
وتخض�ع المياه التي تقع داخ�ل هذه الخطوط لنظام  
المي�اه الداخلية عل�ى ان ال يخل تحديده�ا بالمصالح 

االقتصادية الخاصة بمناطق او اقاليم اخرى .
واوجب قانون تقنين البحار على الدول ذات السواحل 
االع�الن على حدود القاعدة التي تحددها وهذا س�هل 
عل�ى الس�فن االخرى مهم�ة تحديد المي�اه االقليمية 
وتقاس س�عة البحر االقليمي ف�ي مواجهة الموانيء 
باعتبارها منشأة الميناء وترسم خط القاعدة الدائمة 
االكث�ر بروزا والتي هي بمثابة ج�زء بارز حيث تتخذ 
هذه النقط مبدأ لقياس مس�افة البحر االقليمي البارز 
على الش�اطي  واما م�ا يخص الجزر فان الش�اطيء 
الخارجي لتل�ك الجزيرة يتخذ كنقط�ة في بدء قياس 
البح�ر االقليم�ي هناك من ي�رى بان تتخ�ذ الصخور 
الجاف�ة التي تدخل كليا او جزئيا ف�ي البحر االقليمي 
قياسا من الشاطيء او من جزيرة ان تتخذ كنقط بدء 
س�عة البحر االقليمي وما يخص النهر الذي يصب في 
البح�ر االقليمي فان البح�ر االقليمي يقاس ابتداء من 

خط  يرسم فتحتي النهر .
وم�ا يخص تحديد س�عة البح�ر االقليمي بي�ن الدول 
المتش�اطئة او المتقابل�ة تؤخ�ذ اق�ل مس�احة م�ن 
بحريهما االقليمي وحسب  االتفاق بينهما وفي حالة 
ع�دم االتفاق يك�ون الخ�ط المنصف للمي�اه الواقعة 
بينهم�ا ح�دا فاص�ل بي�ن البحري�ن االقليميي�ن لكل 
منهما وقد اخذت الكثير من التشريعات العربية بهذه 
المب�اديء منها المش�روع المصري وكذل�ك المملكة 
المغربية وفيما يخص مرور السفن االجنبية يجب اال 
يؤدي هذا المرور الى االضرار بسالمة الدولة صاحبة 
البح�ر االقليم�ي او اي عمل مخالف الح�كام القانون 
الدول�ي فيج�ب اال تعرقل عمل رعاي�ا الدولة اصاحبة 
البحر في عمليات الصيد وفي الدولة المخالفة  يجوز 
للدولة صاحبة البحر ان تمنعه وقد استقر الفقه على 
ان تس�مح الدول بمرور السفن الدول االخرى اذا كان 

مرورا بريئا في بحارها االقليمية.

التحريض عىل إرتكاب اجلريمة
المحامي محمد الياسري

التحري�ض عل�ى ارت�كاب الجريم�ة ويقص�د 
بالتحري�ض قانونا خلق فكرة لدى الش�خص  
ث�م تدعيمه�ا ك�ي تتحول ال�ى تصمي�م على 
ارتكابها فهو دفع الجاني بالتاثير على ارادته 
وتوجيهه�ا الوج�ه الت�ي يريده�ا المح�رض 
والتحري�ض ه�و كل نش�اط عم�دي يه�دف 
صاحبه الى دفع ش�خص م�ا الى ارتكاب فعل 
ي�ؤدي الى وقوع جريم�ة ان قانون العقوبات 
العراقي لعام 1969 وكذلك البغدادي لم يحددا 
وس�ائل التحري�ض  وانم�ا تركا ذل�ك لفطنة 
القاضي وهذا هو االفضل الن الجريمة تتطور 
بتط�ور المجتم�ع كام ان التحري�ض غالبا ما 
يتج�دد من مظهر تدركه الح�واس ولذلك البد 
م�ن االعتم�اد على القرائ�ن الثباته فوس�ائل 
التحريض متنوعة ومتعددة وذلك حس�ب راي 
المحرض في االسلوب والوسيلة التي تؤثر في 
نفسية الفاعل فهو الذي يخلق فكرة الجريمة  
لديه عن طريق هذه الوسائل واالساليب اذ قد 
تك�ون هدية او وعدا او  وعي�دا او مخادعة او 
دسيسه او باستعمال ما للمحرض من سلطة 
على الفاع�ل بل حتى النصيح�ة اذا ما افرغت 
باس�لوب يؤدي ال�ى اقن�اع الفاع�ل او تهيج 
ش�عوره دافعا اياه الى ارتكاب الجريمة تعتبر 
تحريضا فنشاط المحرض هو نشاط معنوي 
اما نش�اط الفاعل فهو نش�اط م�ادي وعليه  
ف�ان نفس�ية الفاعل تك�ون طوع بن�ان اراده 
وعل�م المحرض  فهو يس�تطيع ان يؤثر عليه 
بالق�ول او بالفع�ل بل وحتى االيح�اء اذا كان 
ل�ه داال لنفي التعبي�ر يعتبر تحريض وفي هذا 
تقولر محكمة النقض المصرية ال يلزم لتوافر 
التحري�ض عل�ى الجريم�ة قانون�ا ان يك�ون 
للمحرض م نسلطة على الفاعل تجعله يخضع 
الوام�ره بل  يكفي ان يصدر من المحرض من 
االفعال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه لالجرام 
ض يوجه اصال الى الفاعل االصلي  والتحري 
لجريمة ولكن يمك�ن ان يكون هناك تحريض 

عل�ى االش�تراك ف�ي الجريم�ة كم�ن يحرض 
خادم�ا على فتح الب�اب لتمكين اللصوص من 
دخ�ول الدار وس�رقتها ويالحظ ان الش�ريعة 
االس�المية ق�د جعل�ت التفري�ق بي�ن الفاعل 

والش�ريك هو القي�ام بالركن الم�ادي وعليه 
ف�ال عقوبة على المحرض ف�ي جرائم الحدود 
والقص�اص ولك�ن ف�ي جرائ�م التعزي�ر فان 
االمر متروك الى القاضي فله تش�ديد لعقوبة 

احدهم�ا وتخفي�ف عقوب�ة االخ�ر ويس�مى 
االشتراك بالتسبب ولكن اذا كان المحرض غير 
مميز فالفاعل يعتبر مباشرا عند الحنفية النه  
كان له بي�د الفاعل ولكن القاع�دة العامة في 

الشريعة االسالمية ان التحرض يكون جريمة 
مس�تقلة النها  تام�ر بالمع�روف وتنهى عن 
المنكر والتحريض نوعان فردي او ش�خصي 
وهو التحريض الموجه الى ش�خص معين او 

اش�خاص معينين وعام او علني وهو الموجه  
للجمه�ور بوس�يلة من وس�ائل العالنية وهو 
يتميز بخطورته فهو لكون�ه موجها الى عدد 
م�ن االش�خاص فانه قد يوج�د بينهم من هو 
سهل االنقياد والخضوع والتاثر بهذا التحريض 
فيقدم على ارتكاب الجريمة لذلك فان المشرع 
يجع�ل منه جريمة مس�تقلة بذاته�ا ويختلف 
التحريض عن االتفاق الجنائي حيث بالنس�بة 
لالخير تكون ارادة الطرفين متكافئتين ولكن 
ف�ي التحريض ف�ان االرادة  المحرض س�ماه 
البع�ض بالفاعل االدب�ي للجريم�ة او بعبارة 
اخرى ف�ان المحرض يقبل التحريض الموجه 
اليه ويقتنع به وليس شرطا ان يصرح بقبوله  
هذا ويختلف التحريض عن المس�اعدة في ان  
المحرض ه�و الذي يخلق الفك�رة االجرامية 
ابتداء  والمشرع احيانا يعتبر التشريع جريمة 
مس�تقلة ووسيلة اش�تراك كقاعدة عامة مع 
العلم  ان المش�رع العراق�ي في المادة 48 من 
قانون العقوبات من س�نة 1969 قد نص يعد 
ش�ريكا في الجريمة من حرض على ارتكابها 
فوقعت بناء على ه�ذا التحريض فقانوننا لم 
يح�دد  التحريض ذلك للقاضي يس�تنبطه من 
وقائ�ع الدعوى على ان يكون اس�تنباطه هذا 
قائما على اسس منطقية مقبولة وذلك لكون  
المح�رض هو الذي خلق فك�رة هذه الجريمة 
لدى الفاعل وكان نشاطه هو هذا على ارتكاب 
هذا العمل فالمحرض يعتبر احيانا  ذا خطورة 
تف�وق خط�ورة الفاعل بما يتمي�زه من ذكاء 
حاد وخب�ث دافعا من يس�تطيع التاثير عليه 
على ارتكاب الجريمة بحيث يصل االمر احيانا 
ال�ى ان يعتبر الش�ارع فعله جريمة مس�تقلة 
وحيث ان المحرض يس�تمد صفته االجرامية 
من الفاع�ل االصلي للجريمة ف�ان التحريض 
يج�ب ان يك�ون العم�ل المباش�ر الدافع الى 
ال  البس�يطة  فالنصيح�ة  الجريم�ة  ارت�كاب 
تعتبر تحريضا وال�ى موضوع اخر والله ولي 

التوفيق.

الش�ك ان العدي�د م�ن القواني�ن العراقية 
قد نظمت بيع وش�راء االدوي�ة والتعامل 
بها ومن ه�ذه  القوانين قان�ون الصيدلة 
وقانون الصحة العامة وقانون المخدرات 
وغيره�ا م�ن القواني�ن التي  ته�دف الى 
الحفاظ على سالمة االنسان الذي تعتبره 
الغاية  الس�امية وبالتاكيد ان قياس تقدم 
مس�يرة  حياتها وفقا لالطر المرس�ومة  
الت�ي تح�دد الحق�وق والواجب�ات وتبعد 
الظلم وتعطي لكل ذي حق حقه بواسطة 
الق�رارات القضائي�ة وايض�ا ع�ن طريق 
الجه�ات المنفذة له�ذه االوام�ر الجهات 
االمني�ة وم�ن خ�الل الت�زام الن�اس بها  

واحترامها كذلك .

ويع�د قان�ون المخ�درات رقم 68 لس�نة 
1965 م�ن القواني�ن الت�ي ج�اءت عل�ى 
خلفي�ة االتفاقيات الدولي�ة العالمية التي 
عالج�ت مش�كلة المخ�درات ف�ي العالم 
ومنع�ت  زراعة هذه الس�موم عن طريق 
المجلس االقتص�ادي واالجتماعي التابع 
لالم�م المتح�دة ف�ي محاولة للس�يطرة 
على هذه العمليات الواس�عة االنتشار في 

العالم.
ويجب اال يتب�ادر الى الذهن ان المخدرات 
ه�ي فقط  ما ي�زرع ومن ثم يح�ول  الى 
م�ادة اخ�رى ويت�م تصديرها بل يش�مل 
كذل�ك وفق�ا لقان�ون المخ�درات اع�اله 
االدوية الطبية المستحضرة والمخصصة 

للتداوي وللعالجات النفسية الخاصة  التي 
ال يجوز ان تعطى اال وفقا للفحص الطبي 
والتشخيصات التي تحدد حاجة المرضى 
لها وبدقة متناهي�ة والبد من التنويه الى 
الكثير من الصيدليات تقوم ببيع مثل هذه 
االدوي�ة المحظورة والمخالف�ة للقانون 
وب�دون وصف�ات طبي�ة وه�ذه جريم�ة 
تعاق�ب عليه�ا القواني�ن. الت�ي ذكرناها 
اع�اله البل ان الكثير من هذه االدوية التي 
ذكرت ف�ي قانون المخ�درات ومنها على 
س�بيل المث�ال ال الحصر االفي�ون االيباك 
الكوكايين كودي�ن ميروفين وغيرها من 
التي ج�اء قانون المخدرات ومنع تداولها 
املتاج�رة به�ا وحص�را لالش�خاص  او 

المجازين تباع عل�ى قارعة الطريق وفي 
االس�واق العامة وكما ال يجوز حيازة اية 
مادة م�ن الم�واد الممنوعة ال�واردة في 
قانون المخ�درات او االطب�اء والصيادلة 
المجازي�ن اع�اله بممارس�ة المهنة وقد 
عاقب قانون المخ�درات اعاله في المادة  
14 منه المخالف�ات الحكام  هذا القانون  
او جل�ب  باالع�دام ف�ي حال�ة اس�تيراد 
المخ�درات المذكورة في ه�ذا القانون او 
االتجار بها او قام بزراعة المخدرات والتي 
منها القنب والخش�خاش ومعلوم ان بيع 
مثل ه�ذه االدوية في الطرق او االس�واق 
كارثة كبيرة توج�ب المتابعة  ليس النها 
تمس الش�باب والمراهقين  فقط وتحول 

حياته�م ال�ى س�راب ب�ال معنى ب�ل انها 
ايضا عدوى س�ارية المفعول واالنتش�ار 
في عموم البالد والب�د من معرفة مصدر 
هذه االدوية الت�ي يمنع بيعها كما قلنا او 
تداوله�ا وهناك ف�ي جميع انح�اء العالم 
ف�رق واجهزة امنية خاص�ة بمتابعة مثل 
ه�ذه الجرائ�م للحد منه�ا وم�ن القضاء 
عليها وعل�ى الجه�ات الحكومية الصحة 
الداخلي�ة مجل�س القضاء االعل�ى  ممثال 
باالدع�اء الع�ام  مراقب�ة ه�ذه الظاهرة 
ووضع الحلول المناس�بة له�ا واقتالعها 
م�ن الج�ذور ه�ي  وبقي�ة الجرائ�م التي 
بدأت تطفوا على الس�طح بشكل ال يالئم 

مجتمعنا االسالمي .

س/ من محمد علي بهرزي من مدينة الش�علة يس�ال عن 
ج�واز الطع�ن في ق�رارات لجن�ة التضمين المش�كلة في 
ال�وزرات والتي يقول انها  ضاعف�ت مبلغ التضمين لحقه 

؟
ج � استنادا لقانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 واستنادا 
للمادة 2 منه للجنة التضمين المشكلة بامر الوزير المختص 
لها ان تضاعف مبلغ التضمين حس�ب جسامة الخطأ فيما 

اذا كان عمدي�ا او غي�ر عمدي وتس�تطيع ه�ذه اللجنة ان 
تس�تعين بالخب�راء التم�ام مهمتها و يج�وز للمضمن اي 
الش�خص او الموظف ال�ذي وقع علي�ه التضمين ان يقيم 
الدع�وى ام�ام محكمة الب�داءة خالل 30 يوم�ا من تاريخ 
التبليغ بالقرار ويكون القرار الذي تصدره محكمة البداءة 
قاب�ل للطعن خالل ثالثي�ن يوما امام محكمة االس�تئناف 

التمييزية ويكون قرارها باتا ملزما 

س / م�ن اح�د المعتقلي�ن االخ س�الم الن�داوي يقولر تم 
اعتقال�ي وفق المادة 442 من قانون العقوبات وقد قررت 
محكم�ة الجنايات اطالق س�راحي اال اني مازلت  موقوفا 

وال اعرف االسباب ؟
ج � ال�ى االخ س�الم اس�تنادا لقان�ون اص�ول المحاكمات 
الجزائي�ة رقم 23 لس�نة 1971 بالمادة 130 منه اذا قررت 
المحكمة االفراج عن المتهم واطالق سراحه فانه  ال يجوز 

االبق�اء عليه ف�ي الحجز او الس�جن اال اذا كان مطلوبا او 
موقوف�ا على ذمة قضية اخرى فما عليك اال ان تقدم طلبا 
الى قاض�ي التحقيق او المدعي العام التابع له التوقيف او 
الذي يشرف عليه سواء كان عن طريق وكيلك المحامي او 
عن طريق ذويك وال يجوز قانونا الدارة الس�جن ان تبقيك 
يوما واحدا بعد اطالق س�راحك وبعكس�ه فهناك اجراءات 

قانونية تترتب عليها .

املخدرات وقانوهنا

ع�الء حبي�ب طي�ب القل�ب ال�ى حد 
الس�ذاجة ويصدق كل ما يقال له من 
االخرين وهو الذي يبادر بفعل الخير 
ويس�عى ل�ه فتراه ه�و الذي يس�أل 
عن اصدقاءه وه�و من يتفقدهم وال 
يتوانا عن زيارتهم حتى اذا لم يقومو 
هم بزيارته وربما يكون سبب ذلك ما 
عاناه في تربيته في صباه فهو مهمل 
من ابويه بس�بب انه االب�ن الخامس 
الربع�ة اوالد س�بقوه وام�ه واب�وه 
كان�وا يريدون انثى لك�ن هو ما ذنبه 
ان اهمل ولم يحس بحنان االم واالب 
الذي�ن م�ا ع�ادوا حتى يس�ألون عن 
بكائ�ه او ألمه فه�و في  واد وهم في 
واد ما ادى ال�ى ان يفتش عن البدائل 
حي�ث كان م�ن االوالد الذين يعرفهم 
اصدق�اء حميمي�ن ل�ه ويالقيهم كل 
يوم هاربا من واقعه المنزلي البائس 
وكبر وكبرت معه ه�ذه العقدة  فهو 
عندم�ا يثق باحد يثق به بنس�بة مئة 
وعندم�ا ال يثق يكون ذل�ك صفر وال 
وجود للحل الوسط في عالقاته لهذا 
فهو سهل ان يستغل من قبل االخرين 
بس�بب هذه الثقة وحت�ى عندما كبر 
كب�رت معه ه�ذه التصرفات فصادق 
في ش�بابه س�ليم وهم معل�م اتخذه 
اخا ول�م ينظر كعادته ال�ى الجوانب 
الس�لبية ف�ي ش�خصه وكعادت�ه لم 

يبحث سوى عن االيجاب وعالء يعمل 
في محل لبيع المواد االنشائية وفتح 

الله عليه كل الخير ..
لكن ه�و يحتاج ان يذه�ب في بعض 

االحي�ان ال�ى التبضع ا وال�ى قضاء 
االعم�ال الطارئه وه�ذا االمر يدفعه 

ال�ى ان يغل�ق المحل  لكن�ه كان يريد 
من يبقى له ف�ي المحل لحين عودته 

وكل�ف صديقه س�ليم وبالتاكيد كان 
يث�ق به كثيرا اال ان س�ليم كان دنيء 
النفس ش�اذ االخالق س�رق صاحبه 
في غياب�ه وخان االمان�ة وعالء ال 
ي�دري  م�ا يج�ري خلف�ه الن ثقته 
بصديق�ه بال ح�دود � اي�ام وايام �  
ول�م يكتش�ف ع�الء � الخيانة ولم 
يش�ك  للحظ�ة بان صديق�ه يطعنه 
في ظهره جاء يوم س�رق بيت عالء 
ع�ال اخره وحمد الل�ه ان امواله في 
المص�رف اال ان موقف س�ليم كان 
باردا وم�ع ذلك لم يتغير عالء اال ان 
دعوة س�ليم لعالء ف�ي احدى االيام 
ب�ان يجعل م�ا لديه  من م�ال امانة 
لديه جعلته يتس�رع باعطائها حيث 
بعد شهر ابلغه س�ليم انها سرقت؟ 
وظ�ل ع�الء حائ�را حتى اكتش�ف 
ان س�ليم ه�و الذي س�رقها فهدده 
بالشكوى حتى ارجعها وكانت هذه  
الحادث�ة صدمة كب�رى اعادت عالء 
الى رش�ده حيث غي�ر نظرته تماما 
الى الناس وظل يردد الوحدة افضل 
م�ن صديق الس�وء توجه ال�ى الله 
كلي�ا وفوض ام�ره الى الل�ه لكونه 
كان مظلوم�ا ولي�س ظال�م وان�ه 
كان حسن النية مع االخرين وفعال 
وفق�ه الل�ه الن�ه كان دائم�ا يقول 

توكلنا عليك يا الله.

قصـــة قانونيـــــة

صديق يرسق أمانة صديقه

استشارات قانونية



       المستقبل العراقي/متابعة

 تعيش أكثر من شخصية محاولة جاهدة اإللمام 
ب�كل ما يحق�ق لها ثقاف�ة متنوع�ة، تبحث عن 
مالمحه�ا الخاصة في تلك الوج�وه التي تضطر 
أحيانا ألن تختبئ خلفها هربا من المواجهة مع 
ذاتها تريد أن تثبت لمن حولها أنها على قدر كبير 

من الثقافة والوعي واالتزان.
تح�اول  كان  الت�ي  الش�خصيات  إح�دى  ه�ذه 
أن تخدعن�ا به�ا لكنها هن�اك وبعيدا ع�ن أعين 
أصدقائه�ا ومعارفه�ا ل�م تكن كذلك أب�دا، فهي 
رغ�م كل الثقافة التي تملكه�ا والتي تركز كثيرا 
على مشكالت األسرة وكيفية التعاطي معها لم 
تس�تطع ولو قليال أن تتجاوز أزماتها األس�رية 
الت�ي اعتقد كثيرون أنها أبعد م�ا تكون عن ذلك 
ربم�ا ألنها تص�ر على الظه�ور بمظه�ر المرأة 

المثقف�ة والمطلعة على كل ما يتعلق بش�ؤون 
األسرة واألطفال.

قدرته�ا عل�ى حل مش�كالت صديقاته�ا جعلت 
جمي�ع المحيطي�ن بها يجزمون أيض�ا بقدرتها 
على تخط�ي مش�كالتها ال يدرون أنه�ا عاجزة 
تمام�ا عن إدارة تلك العائل�ة الصغيرة والتي هي 
جزء منها. إتقانها لدور األم المتفهمة والزوجة 
المحبة المتزنة خارج البيت قد ينتهي ليتحول إلى 
دور آخر يعكس جيدا شخصيتها الحقيقية بكل 
تفاصيلها الت�ي دائما ما تتناق�ض مع صورتها 
الخارجية تلجأ إلى ذلك كل�ه خوفا من انتقادات 
اآلخري�ن لها ولتك�ون محط إعجابه�م الذي قد 

يزول تماما بمجرد اكتشافهم الوجه اآلخر لها.
تناقضات كثيرة ف�ي الحياة تجبرنا على فعل ما 
ال نؤم�ن ب�ه فقط ألنن�ا نجهل ما نري�د ونفتقد 
حت�ى القدرة عل�ى معرفته فنجد أنفس�نا بدون 
قص�د متورطين بأفكار وآراء ال تش�بهنا، أفكار 

أبعد ما تكون عنا لكننا رغم ذلك نقرر أن نتشبث 
بها معتقدين أنه من السهل تجسيدها حتى وإن 
ل�م نقتن�ع بها أو عل�ى األقل تتناس�ب مع نمط 
تفكيرنا وتنسجم مع مشاعرنا كأشخاص لديهم 

مالمحهم الخاصة التي تميزهم عن غيرهم.
ق�د يجبرن�ا تناقضنا عل�ى إبداء ما ال نش�عر به 
وإظهار ص�ورة مغايرة كليا ع�ن حقيقتنا التي 
تخلينا عنها لمجرد أننا نخشى مواجهة عيوبنا، 
محاولي�ن إخفاءها خلف أقنعة نس�تبدلها متى 
نش�اء لنرض�ي أش�خاصا جمعتن�ا به�م ربم�ا 
المصلحة فاخترن�ا أن  نتبنى قناعاتهم كما هي 

حتى ال نخسر.
لذا نح�اول جميع�ا أن ننتق�ي ألنفس�نا مبادئ 
جديدة غير تلك التي تالمسنا بعمق فنبدأ بتجميل 
صورن�ا الوهمية علن�ا نحظى باالحت�رام الذي 
نعتقد أننا س�نفتقده في ح�ال كنا على طبيعتنا 
ب�دون أي أقنع�ة مبررين ذلك بع�دم قدرتنا على 

اكتش�اف ذواتنا، وبالتالي اإلحساس بقيمة كل 
م�ا نملكه من صفات معطين ألنفس�نا الفرصة 
لإلبقاء عل�ى اإليجابي منها وتطوي�ره، حتى ال 
نضط�ر لتقم�ص أدوار بعيدة كلي�ا عن جوهرنا 
الذي قد نسيء له بأنانيتنا اتخاذنا لقرار التوقف 
ولو للحظات في منتصف الطريق يجعلنا نتساءل 

لماذا نحن متناقضون؟ وما الذي نريده من ذلك 
التناقض؟

نعاود مرة أخرى تكرار األسئلة علنا نجد 
إجاب�ة منطقي�ة تلغي معه�ا رغبتنا 

في أن نصبح أش�خاصا متكاملين 
مجردي�ن من تل�ك العي�وب التي 
نخش�ى االعت�راف بها ظن�ا منا 
أنها س�تنتقص م�ن قيمتنا لدى 

اآلخرين وستنتزع منا القدرة على 
تخطيها غير مكترثين بمقدار األذى 

الناتج عن تناقضنا والذي حتما سيسلبنا الصدق 

واالس�تقرار كوننا 
أن  قطع�ا  نرف�ض 

م�ع  نتعام�ل 

س�لبياتنا بوضوح بعيدا عن المجامالت الكاذبة 
التي تضعنا في مواقف قاس�ية مع ذواتنا، وذلك 
ألننا في أكثر اللحظات الواقعية نقرر أن ال نكون 
أنفس�نا لدرجة أنن�ا قد نش�عر بالغرب�ة أحيانا 
كنتيجة طبيعية لتلك الحالة التي نعيش�ها 
رغم�ا عن�ا لس�بب أو آلخ�ر فنح�اول 
جاهدين تحاشي مشاعرنا وقناعاتنا 
لنكون أقرب منهم فلربما ننال جزءا 
بس�يطا من أهدافنا التي قد نختار 
أن نحققها على حساب مصلحة 
اآلخر وس�عادته غي�ر آبهين 
باأللم الذي س�نتركه خلفنا 
المستفزة  تناقضاتنا  جراء 
التي تستنزفنا وتحولنا إلى 
أشخاص عاجزين عن فهم 
كل ما يش�عرون أو يقتنعون 

به

       المستقبل العراقي/متابعة

 “نحن في زمن وجب علينا الحذر في تعامالتنا كي ال ُنفهم 
بش�كل خاطئ فيساء الظن بنا”، بهذه الكلمات بدأت السيدة 
أم مصطفى”42” سنة ،س�ردها لقصة أحدثت خالفا كبيرا 
لسبب “ال يذكر” حسب وصفها، قائلة “قمت بنصيحة بنات 
أخت�ي على خطأ ظه�ر منه�ن، وحرصاً مني ك�ي ال يتكرر 
وضح�ت لهن أخطاءهن وردة الفعل الس�ليمة لمواجهة أي 
موق�ف غير مرغ�وب فيه”.وتضي�ف “تفاجأت حق�ا بردة 
فعلهن وهجومه�ن برمي الكالم الجارح، بأنني لس�ت أهالً 

لتوجيههن وأنهن أفهم مني في مجاراة هذا الزمن”.
وتش�ير إلى أنه ومنذ ما يقارب العامين وهّن يعاملنها بكل 
رس�مية، وكأنها غريبة عنهن فتش�عر بجفاء مش�اعرهن، 
حت�ى أختها عجزت عن تغيير م�ا بداخل قلوبهن حتى اآلن، 
لكنه�ا تؤكد أنه�ا ال تهتم بما يفعلن، وس�يأتي يوم ويندمن 

على ذلك.
تتأزم العالقات االجتماعية أحيانا بسبب “مواقف بسيطة” 
تحدث “فجوة جارحة” في القلوب، وتكتسي فجأة بقسوة 
مخيفة، وتمس�ح كل ما هو جميل، وتجني معها الكثير من 

المقاطعة، ثم تتحول مع مر السنين إلى تراكمات من الحقد 
والكراهية، لتبدأ مرحلة جديدة تسودها األجواء الغائمة التي 
ال يشفع لها قرب قريب، وال حتى “العيش والملح”، وذكريات 
السنين.تقول فدوى عالء الدين “قاطعنا أخي بسبب غضب 
زوجته من تذم�ر والدتي من إزعاج أوالدها، فوالدتي كبيرة 
بالس�ن ال تتحمل كث�رة اإلزع�اج وصراخ األبن�اء، وتحتاج 
لله�دوء والراحة فهي تنام مبكراً وزوج�ة أخي ال تحلو لها 

الزيارات إال بعد العشاء في وقت راحة والدتي”.
وتضيف “حدثتها م�راراً أن تبكر ف�ي زياراتها، حتى تأنس 
والدت�ي بهم، لظرفها الصح�ي ولكن بدون فائ�دة جنيناها 
إال قطيع�ة أخ�ي لنا، فل�ه ما يق�ارب الثالثة أش�هر لم يأت 

لزيارتنا”.
ويروي السيد  أبو محمود” 50”سنه، المشاجرة التي نشبت 
بين رجلين أثناء تواجده في المخبز، وذلك لمحاولة أحدهما 

تجاوز االصطفاف في الطابور لشراء الخبز.
عبر الجميع عن اس�تيائهم من س�لوك ذل�ك الرجل، لكنه لم 
يكترث باألمر، فأثار غضب أحدهم وأمسك بيده قائال “هناك 

دور وعليك االلتزام به كاآلخرين، تفضل وارجع للوراء”.
احتد الش�جار بي�ن الطرفين وبدأ التراش�ق باأللفاظ النابية 

بينهم�ا، وحاول أبو محمود والموجودون فك النزاع بينهما 
لكن بدون فائدة، فلم يسمعا أو يستجيبا ألحد.

يرى االختصاصي النفس�ي سعد محمود هادي ، أن ظاهرة 
المش�اجرات ألتفه األس�باب تصيب كل طبق�ات المجتمع، 
فالناس بشكل عام يس�ود عليهم التوتر والضغط النفسي، 

مما ينعكس سلبا على عالقتهم ببعضهم بعضا.
ويقول “نحن مجتمع مضطرب وعصبي، وعاداتنا وتقاليدنا 
بالقوة والش�هامة تزرع ف�ي أطفالنا من�ذ الصغر بمفهوم 
خاط�ئ، وه�و أخذ الح�ق بالي�د، الل�ي ضربك اضرب�ه، وال 

نستطيع استبدالها بمقولة العفو عند المقدرة”.
وليس�ت هناك توعية وتوجيه من قبل األهالي، وفق هادي، 
ويغيب االحت�رام بين الناس، ويضرب مثال أثناء تواجده في 
بريطانيا أنه اصطدم بالخطأ بامرأة في الشارع، فسرعان ما 
بادرت باالعتذار له، والمشهد نفسه حدث في عمان، فكانت 
إجابة الم�رأة )فتح يا أعمى(.وتعبر ريما صالح )37 عاما(، 
وه�ي ربة منزل، عن اس�تيائها وغضبها للمش�اجرات التي 
تح�دث بين الصغار والتي يضخمها الكب�ار، وتتطور أحيانا 
لتطال الجميع بدون استثناء الرجال أو النساء.وتروي قصة 
تعرض�ت لها جاراتها قبل فترة، وتقول “كنا جارات نتعامل 

كأسرة واحدة يسود بيننا التفاهم واألخوة، ونتزاور في كل 
المناسبات، وكنا نلتقي أسبوعيا في منزل إحدانا بالتناوب”.

كان يس�ود فرح غامر وس�عادة ال توصف أثن�اء اللقاء بين 
الجارات، حس�ب قوله�ا، إل�ى أن كان ذلك اليوم المش�هود 
حينما تش�اجر أطفال جاراتي مع بعضه�م بعضا، وحدثت 
بينه�م معركة، ول�م تنته المعرك�ة عند ح�دود األطفال بل 
تطورت لتطال الكبيرات واألزواج فيما بعد.وتضيف “كبرت 
المشكلة وتفاقمت وسادت القطيعة بين الجيران، وحاولت 
صال�ح وبعض الجارات إنهاء المش�كلة لك�ن بدون جدوى، 
ولعل ما زاد األمر عجبا واس�تغرابا عندما انضمت كل جارة 
من الجارات ألحد الفريقين وسادت القطيعة مكان اللقاء”.

وترى أن سبب المش�اجرات بين األطفال هو األنانية وحب 
الس�يطرة، ويرجع هذا ألن بعض األهل ل�م يعلموا أبناءهم 
اإليثار من�ذ الصغر، وتتنام�ى لديهم األناني�ة ويكبر العنف 
وعدم الشعور بالمسؤولية، وتتطور األمور بشكل ملحوظ 

وتتحول لظاهرة العنف بين الطالب في الجامعات.
يرجع هذا الموضوع للقيم لدى األس�رة، وفق االختصاصية 
التربوي�ة س�ناء الس�اعدي ، فهي تحدد ش�خصية األس�رة 
كامل�ة، واألم واألب هما م�ن يعمالن عل�ى زرع هذه القيم 

داخل أبنائهما وتعزيز قيمة االحترام، والترفع عن سفاسف 
األمور.وتضيف “التسامح ليس ضعفا، والقوة عندما نملك 
أنفس�نا أثناء الغضب والش�خص القوي ه�و الذي ليس من 
الس�هل اس�تفزازه”.وتؤكد أن األس�رة الصغيرة هي امتداد 
للكبي�رة؛ فثقافات الن�اس بزرع قيم داخ�ل األبناء، والوعي 
يأتي من االطالع والتفكير وهنا تسمو األسرة التي تحافظ 
عل�ى القيم واألخ�الق وتتكون أس�رة مميزة ويش�ار إليها 

بالبنان وتخرج نماذج فعالة في المجتمع.
ويرجح االختصاصي االجتماعي حس�ين خزاعي، الس�بب 
الرئيسي في هذا الموضوع إلى أن وسائل الضبط االجتماعي 
غير الرسمي مثل األسرة واألقارب والجامعة والمسجد بدأت 
تفقد دورها في عملية ضبط وإرشاد المواطنين نحو اتباع 
الطرق السليمة في التعامل مع بعضهم بعضا.ووفق خزاعي، 
تأثر المجتمع أيضا بقيم غربية مثل التنافس غير الش�ريف 
من أج�ل الوصول، وعدم االحت�رام وحب ال�ذات والمبالغة 
والمباهاة، وانتشرت لدينا وسببها غياب التوعية من األهل.

ويقول “ولألسف نش�هد ثقافة أخذ الحق باليد واللجوء إلى 
العنف بش�تى الوس�ائل والطرق وتفاقم المشاجرات ألتفه 

األسباب وتصعيدها”.
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متناقضون يعيشون بشخصيات خمتلفة

مواقف بسيطة تسبب يف تأزم عالقات اجتامعية 

 الحي�اة الزوجي�ة عبارة ع�ن حزمة كبيرة م�ن المواقف، 
وعل�ى الطرفي�ن أن يتعام�ال مع ه�ذه المواق�ف بطريقة 
صحيحة ال تس�يء لعالقتهما وال تض�ر بهما وبأوالدهما، 
فكثير من النساء يشتكين من إهمال أزواجهن وال تقّدرن 
تعبه وتتجاهلن حاجته إلى الراحة، رغم أنهن يعلمن تماما 

مدى التزام الزوج بتلبية احتياجات البيت.
ي�رى خبراء ف�ي عل�م االجتم�اع والعالقات األس�رية أن 
الزوجة عليها أن تدرك حجم المس�ؤولية والحياة الجديدة 
الت�ي تقب�ل عليه�ا، ولذلك ال ب�د أن تتخلى ع�ن دور االبنة 
د على تحمل متاع�ب الحياة  المدلل�ة لعائلته�ا، وأن تتع�وَّ
الزوجية، ألن فطرتها ودورها في الحياة أن تكون الحبيبة 

والزوجة والصديقة.
ويؤي�د هذا الطرح، رجب الش�يخ  خبير التنمية البش�رية 
قائ�ال: على الزوج�ة أن تك�ون األم والزوج�ة التي ترَعى 
زوجها، وتهتم بتعبه وال تغضب إذا تركها ليخلد إلى النوم، 
فكثير من النس�اء يلعبن دور االبنة المدللة التي ترغب في 

حب زوجها وتدليله لها.

وطالب الشيخ  الزوجة بتغيير طباعها، ففي أوقات كثيرة 
ال بد أن تكون صديقة تستمع للزوج وتقّدر تعبه، وأحيانا 
تكون حبيبة تظلله بش�عار المحبة، كونه�ا المالذ األخير 
له وألنه�ا منبع الحن�ان، وعليها أن توّفر له جميع س�بل 
الراح�ة والدفء في العالق�ة، ويؤكد أن ال�زوج هو اآلخر 
عليه أن يكون حريصا على بيته وعلى زوجته، وأن يوازن 
بين حياته العملية وبين أس�رته، لالبتعاد عن المش�كالت 

والخالفات والبقاء في سعادة زوجية.
ومن جانبها، توضح ميساء زين العابدين خبيرة العالقات 
األس�رية، أن الزوج�ة يق�ع عليها عبء كبير ف�ي منزلها، 
باعتبارها المربية والمعلمة والحبيبة والزوجة، وبالتالي 
ل قليال في س�بيل إس�عاد زوجها، خاصة إذا  ال بد أن تتحمَّ
كانت ظ�روف عمله صعبة وقاس�ية، وتتطلب منه أوقاتا 

طويلة خارج المنزل.
الفت�اة ال بد أن تكون مدركة حقيق�ة الحياة الجديدة التي 

تقبل عليها، وأن تتخلى عن دور االبنة المدللة لعائلتها

وت�رى، أن الزوجة في ه�ذه الحالة عليه�ا أن تفهم طباع 
زوجها تماما، فقد يكون قادم�ا من العمل ومرهقا وغير 
قادر على الدخول في تفاصيل الحياة اليومية للمنزل، وأن 
تبتعد عن س�رد مش�اكلها م�ع والدته )حماته�ا(، وتدعه 
يخل�د إلى النوم للراحة، حتى ال يصل إلى درجة النفور من 

المنزل.
بينما تش�ير الدكتورة سامية خضر “ علم االجتماع” ، إلى 
أن بعض الزوجات تكون حياتهن العملية مثل الزوج تماما، 
لكنهن يلتزمن بواجباتهن الزوجية والعائلية للحفاظ على 
بيتهن وأس�رتهن، بينما نجد الكثير من الرجال يعيش�ون 

في أدوار الضحية بس�بب مقولة توفير ُمتطلبات المنزل، 
والحقيق�ة أن الزوج قد يكون مش�غوال بام�رأة أخرى، أو 
يعي�ش فترة ُمراهق�ة على كبر، خاص�ة إذا كان عمله في 

مجتمع مليء بالنساء والفتيات.
وت�رى أن الوحدة والجهد في تربية األطفال وتنظيم أمور 

المن�زل حم�ل ثقيل يقع عل�ى عاتق الم�رأة العاملة وغير 
العاملة، مما يجعلها ُعرضة لالنفعال بس�رعة خاصة مع 

زوج ال يراعي شعورها وإحساسها.
وتساءلت: لماذا ال يفكر الزوج في وحدة الزوجة؟ وعندما 

تشكو يعتقد أنها ال تراعي مشقته وال تهتم براحته؟
وتجيب قائلة: ال يمكن أن تخرج الزوجة عن ش�عورها إال 
بفعل ُمزعج مثل عدم االهتم�ام بكالمها، وهدم ما فعلته 
ط�وال اليوم، أو نوم�ه دون الحديث معه�ا، وهذه األمور 
تجعل الزوجة تش�عر بإهمالها وع�دم ُمراعاتها، فالزواج 
م�ودة ورحم�ة، ويجب تطبيق ذل�ك على الحي�اة العملية، 
فعل�ى الزوج االهتم�ام بالتفكير في زوجت�ه وُمراعاة ما 

تحتاجه من رعاية وحب حتى تستطيع العطاء.
ال�زوج علي�ه أن يكون حريص�ا على بيته وعل�ى زوجته، 
وأن ي�وازن بين حياته العملية وبين أس�رته، لالبتعاد عن 

الخالفات
وف�ي رأي أحمد نبي�ل خبير العالقات الزوجي�ة: أن الفتاة 
ال ب�د أن تكون ُمدرك�ة حقيقة الحياة الجدي�دة التي تقبل 
عليها، وأن تتخلى عن دور االبنة المدللة لعائلتها، فالزوج 

لن يقبل أن تعيش زوجته في جلباب عائلتها.
وتابع: هنا يأتي دور األم التي تقع عليها مس�ؤولية تنمية 
وع�ي ابنتها، ب�أن تك�ون زوج�ة ُمتفهم�ة لطبيعة عمل 
زوجها، وأن تسَعى لتوفي�ر ُمتطلباته وراحته بكل الُسبل، 

الستكمال مشوار حياتهما بهدوء وراح�ة ب�ال.
وفي سياق ُمتصل، يرى الدكتور محمد أستاذ علم النفس، 
أن تعّدد ش�كاوى الزوجات من أزواجهن إلى أس�رتهن قد 
يع�ود إلى س�وء التربية، ف�األم ال بد أن ترب�ي بناتها على 
كيفية تحّمل الحياة الزوجية، وأن تعتمد على نفس�ها في 
المنزل، وأال تجعلها تش�تكي دوما زوجها إلى عائلتها في 

كل صغيرة وكبيرة.
وتاب�ع: هناك أصول وضرورات تلزم أهل الزوجة بالتدّخل 
لحماية ابنتهم مثل إهانتها أو ضربها، وغيرها من األمور 

التي تستدعي التدّخل الستمرار الحياة الزوجية.
ويوض�ح أن الزوجة ال بد أن تكون ُمتفتحة على المجتمع 
المعاصر، فنساء وفتيات اليوم يختلفن كثيرا عن أمهاتهن، 
ولذلك عل�ى الطرفي�ن أن يراعيا المتاعب التي يش�عر بها 

اآلخر، حتى ال تؤدي المشاكل إلى الطالق.

تذمر الزوجة.. بني الدالل وقلة اخلربة
        المس����تقبل العراقي/ابراهيم جاس����م مهدي



ملفات13
www.almustakbalpaper.net

العدد )951(  االثنين 20  نيسان  2015   

           سليمة مالح

انطلق��ت حقب��ة البحث عن الغاز ال�سخري )غاز ال�سي�ست( يف اجلزائر يف العام 2008، اإال اأن الق�سية مل تخرج اإىل العلن �سوى يف العام 2013، عندما اأعلنت احلكومة عنه على 
عجل من دون اأن تقرنه بنقا�سات اأو ا�ست�سارات متخ�س�سة. ومل يكن مفاجئًا اأن ي�سادق الربملان اجلزائري باالأكرثية املطلقة على هذا التوجه.

ومنذ البداية، خّيم التناق�ض على ت�سريحات اأع�ساء احلكومة وكذلك على املعلومات املتوفرة عن امل�ساريع واأجندة العمل والتمويل وال�سركات االأجنبية املعنية. وخرج البع�ض 
ليدافع ب�سرا�سة عن هذا اخليار باعتباره م�سارًا �سروريًا ملواجهة التدين يف من�سوب االحتياط النفطي، بينما راأى اآخرون اأنه غري ملّح.

ويف اآخر يوم من العام املا�سي، انطلقت االحتجاجات املناه�سة ال�ستغالل الغاز ال�سخري يف اجلزائر من مدينة عني �سالح، الواقعة على بعد 1200 كلم من العا�سمة، يف اجلنوب. 
وا�ستم��رت على الوت��رية نف�سها حتى اليوم. كانت ال�سلطات قد با�سرت على بعد كيلومرتات قليلة من املدينة، اأول اأعم��ال احلفر الر�سمي ال�ستك�ساف الغاز ال�سخري، و�سط قلق 
ال�سكان الذين يبلغ عددهم 50 األفًا، من عواقب التقنيات امل�ستخدمة يف ا�ستخراج الغاز ال�سخري، ال �سيما »التك�سري الهيدروليكي« الذي يتطلب ا�ستهالك كميات هائلة من املياه 

والرمال واملواد الكيميائية. وما �سهدته املدينة يعّد اأول حترك �سعبي خارج اإطار املطالب االجتماعية واملهنية وحتى ال�سيا�سية.

الــغــاز الــصــخــري ومــــســـتــقــبــل الــجــزائـــر

واتس�عت رقع�ة االحتجاج�ات الحق�اً وحافظت 
على زخمه�ا، األمر ال�ذي جعلها عرضة لالس�تغالل 
السياسي من مسؤولين يّدعون رفض المشروع كما 
يّدعون معارضتهم للس�لطة. أما األخيرة فقد انتقلت 
م�ن حال التفهم األبوية للش�عب إل�ى مرحلة تهديده 
لمج�رد أنه تجرأ على المطالبة بتحويل مس�ألة بهذه 

األهمية إلى محور نقاش وطني.
 

الغموض يلف عمل السلطات
في نهاية العام 2000، أقرت الس�لطات الش�روط 
القانونية والعملية الس�تغالل الغاز الصخري. حينها 
حصلت ش�ركات أجنبية، ومن بينها ش�ركة »توتال« 
الفرنس�ية، على عقد يتيح »استكش�اف واس�تغالل« 
الغاز من دون أن ُتعطى اإلذن بمباش�رة التنفيذ. لكن 
ف�ي الع�ام 2012، أق�ر البرلمان قان�ون المحروقات 
الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية في 24 شباط/ 
فبراير العام 2013، تزامناً مع ذكرى القرار التاريخي 
بتأمي�م المحروق�ات في الجزائ�ر في الع�ام 1971. 
وُيعتبر القانون بمثابة الفضيحة ألنه يهّدد الس�يادة 
الوطنية. فِبنّية جذب الش�ركات المتخصصة، الحذرة 
م�ن القي�ود المالي�ة، س�محت الحكوم�ة الجزائرية 
للش�ركات باحتس�اب الضريبة على األرباح بنفسها 
من دون أن تعطى لإلدارة الجزائرية أي سلطة رقابية 

عليها.
وعل�ى خ�ط م�واز، خ�رج تقري�ر نش�رته إدارة 
معلوم�ات الطاق�ة األميركي�ة، في حزي�ران/ يونيو 
م�ن الع�ام 2013، ليؤك�د أن الجزائ�ر تحت�ل المرتبة 
الثالثة عالمياً في قائمة االحتياطات األعلى من الغاز 
الصخ�ري )707 تريليونات متر مكعب(، الذي يتوزع 
على س�بعة أحواض. لكن هذا التقري�ر ليس موثوقاً 
ويلق�ى اعتراضات دولية بس�بب معطياته التي تبين 
غالباً أنها خاطئة وتم نش�رها بغرض تش�جيع خيار 
اس�تخراج الغ�از الصخري وتبري�ره، وتحديداً عندما 
يك�ون المخ�زون االحتياط�ي التقلي�دي م�ن النفط 

والغاز مهدداً بالنضوب كما هو الحال في الجزائر.
يفّس�ر ذلك الس�رعة التي خرج بها أول التصاريح 
الرسمية ليعبر عن الرغبة في خوض مسار استغالل 
الغاز الصخري، فلم يتأخر مجلس الوزراء ليعطي في 
21 أيار/ مايو 2014 الضوء األخضر للبدء به. وعليه 
ت�ّم التخطي�ط لحف�ر أربع آب�ار في حوض�ي أحنات 
وإلي�زي للعام 2014 )في إط�ار برنامج حفر 11 بئراً 

خالل 7 إلى 13 عاماً(.
ال يب�دو أن اآلبار المخطط لها قد حفرت جميعها، 
لكن أعمال االستكش�اف في موق�ع أحنات، على بعد 
20 كلم من عين صالح، بدأتها في آب/ أغسطس العام 
2014 شركة »سوناطراك« المحلية وشركة »توتال«، 
بحضور ش�ركتي »هاليبورت�ن« )هذه التي تس�ببت 
بكوارث مشهودة في العراق أثناء االحتالل االميركي 
له(، و«شلمبرغير« األميركيتان، المولجتان العمليات 
التقنية. وفي العام 2012، بدأت أعمال الحفر في أول 

موقع تجريبي بدا واعداً في أحنات.
ف�ي 27 كان�ون األول 2014، وأم�ام حش�د م�ن 
الصحافيي�ن، أعلنت وزارة الطاقة والم�وارد المائية 
والبيئ�ة عن التش�غيل »الناج�ح« لآلب�ار التجريبية، 
وهنأت »س�وناطراك« نفس�ها على ه�ذا اإلنجاز من 
دون أن تشير إلى الدور المفصلي للشركات األجنبية، 
م�ع العلم أن الش�ركة الجزائرية ال تمل�ك اإلمكانيات 
الالزمة للقيام بالحفر األفقي الضروري الس�تخراج 
الغاز الصخري. وفي 11 كانون الثاني/ يناير 2015، 
أعلن المدير العام لش�ركة »سوناطراك« نية استثمار 
»70 ملي�ار دوالر لم�دة 20 س�نة وذل�ك إلنت�اج 20 
ملي�ار متر مكعب من الغاز الصخري س�نوياً«. ولكن 
م�ا لم يبح ب�ه المس�ؤولون وأنصار ه�ذا الخيار هو 
أن اس�تخراج الغاز الصخري مكلف ج�داً. فبئر الغاز 
الصخ�ري الواح�د يكلّف الي�وم بي�ن 15 و20 مليون 
دوالر وينخفض إنتاجه بنسبة 40 في المئة بعد مضي 
عام على بدء اس�تغالله. هذا يعني، بحس�ب الخبراء، 

ضرورة االستمرار في حفر اآلبار دون توقف.
وفيم�ا يتطلب إنتاج حوال�ي 25 مليار متر مكعب 
م�ن الغ�از الصخري حف�ر 600 بئ�ر، تتس�بب اآلبار 
المحف�ورة بانبع�اث غ�ازات س�امة، وتحدي�داً غاز 
الميث�ان الذي يضاع�ف مخاطر االحتب�اس الحراري 
بدرج�ات تف�وق تأثير غاز ثان�ي أوكس�يد الكربون. 
كما تؤدي عملية التكس�ير الهيدروليكي، التي تتمثل 
باس�تخراج الغ�از من بين الصخور ع�ن طريق تدفق 
س�ائل في باط�ن األرض يجع�ل الغاز ي�ذوب ليخرج 
إلى الس�طح، إلى تغير الوضع الطبيعي للصخور التي 
تصاب بتش�وهات ق�د تزيد من احتمالية النش�اطات 
الزلزالي�ة في المنطقة بدرجة 4.5 إلى 5 على مقياس 

ريختر.
الس�تخراج  خط�ورة  األكث�ر  المفاعي�ل  وإل�ى 
الغ�از الصخري، ُيضاف االس�تخدام المف�رط للمياه 
وللم�واد الكيميائي�ة الضرورية في عملية التكس�ير 
يتطل�ب  الواح�دة  العملي�ة  فإج�راء  الهيدروليك�ي. 
اس�تهالك م�ا بين 10 إل�ى 25 مليون ليتر م�ن المياه 
الجوفي�ة، وه�ي م�وارد غير متج�ددة. كم�ا يحتاج 
تكس�ير الصخرة، حيث يتخزن الغ�از، إلى أطنان من 
الرمال والمواد الكيميائية المختلفة )يقدرها الخبراء 

بحوالي 500 طن(.
وبحسب الشروحات المتوفرة، يمكن تدوير المياه 
السامة الناتجة عن التكسير ليعاد ضخها في األرض 
أو نقلها بواسطة ش�احنات إلى مراكز تدوير المياه، 
لكن هذا الخيار مستبعد في ظّل تكلفته الباهظة، كما 
أنه ال يضمن، في حال اعتماده، تعقيم المياه بالكامل. 

نس�تنتج ذلك إذا اطلعنا على تجربة الواليات المتحدة 
الطويلة في اعتماد هذه التقنيات، حيث تبدو الزراعة 
مس�تحيلة بمحاذاة العديد من مواق�ع الحفر، بعدما 
ُلوث�ت المياه بالكام�ل ودمر المنظ�ر الطبيعي بفعل 
وج�ود مئات اآلب�ار وأحواض إعادة ض�خ المياه إلى 
جوف األرض والطرقات المعبدة لمصلحة ش�احنات 

نقل الغاز والمياه.

هدف السكان: الحفاظ على البيئة
بدأت طالئع الحراك الش�عبي بس�بب قرار مجلس 
الوزراء في 21 أي�ار/ مايو 2014 الذي أدخل الجزائر 
رس�ميا في حقبة التنقي�ب عن الغ�از الصخري. في 
ش�هر حزيران/ يونيو، ش�هدت واليتا أدرار وورقلة 
أول التجمع�ات الش�عبية المناهض�ة للق�رار. حينها 
الب�الد للب�دء  دع�ا المحتج�ون الحكوم�ة ورئي�س 
بنقاش وطني جامع وإلى ترحيل الش�ركات األجنبية 

المستثمرة في المشروع من البالد.
ف�ي 31 كان�ون األول/ ديس�مبر 2014، أي بع�د 
أرب�ع أي�ام على الزي�ارة الرس�مية لل�وزراء إلى عين 
صال�ح لالحتف�اء بدخ�ول الجزائ�ر رس�مياً حقب�ة 
اس�تغالل الغاز الصخري، عمد سكان عين صالح إلى 
قط�ع الطريق الوطني�ة رقم 1 المعروف�ة ب� »طريق 
الوح�دة األفريقي�ة« التي ت�ؤدي إلى البئ�ر التجريبي 
ف�ي غ�ور محمود في محي�ط منطقة أحن�ات. هناك 
بدأت االحتجاجات واس�تمرت بالتوسع بشكل يومي 

لتحشد بعدها سكان تمنرست وأدرار وورقلة.
م�ا أظهرت�ه االحتجاج�ات م�ن نض�ج يس�تحق 
اإلعج�اب، وانعك�س ف�ي تع�ّدد أطيافه�ا واختالف 
مكوناتها، فشاهدنا في الشوارع أشخاصاً من أعمار 
وبيئ�ات مختلف�ة، منهم العم�ال والمزارعون وحتى 
أعضاء من »سوناطراك« كما نزل مغنو راب وأساتذة 
وجامعيون، والنس�اء اللواتي يلعبن دوراً طاغياً إزاء 

التحديات الماثلة لهذا الصراع.
لم يحمل المعتصمون مطالب اجتماعية ومهنية، 
أو يطالبوا ببرامج تنمية أو معالجة لمشكلة البطالة. 
وال يبتغ�ي حراكه�م تغييراً للنظ�ام أو رحيل الرئيس 
بوتفليق�ة، فس�كان الجن�وب الكبي�ر لطالم�ا كانوا 
يدرك�ون أنهم عل�ى هامش الث�روات النفطي�ة التي 
تنتجها منطقتهم، وأنهم يس�تفيدون منها أقل بكثير 

من مناطق أخرى في البالد.
بالنسبة لهؤالء، فإن مطلبهم الراهن هو الحفاظ 
عل�ى ثروتهم البيئية الهش�ة أساس�اً، والمس�تنَزفة 
باالس�تغالل التقليدي للغ�از والنفط. ه�ذا المجتمع 
الزراعي، ش�ديد االرتباط بأرضه، يعي بشكل تلقائي 
أهمية هذه األرض التي تغذيه. وأيضاً، بشكل أساسي، 
أهمي�ة المياه الت�ي تعلّ�م إدارتها بفعالّية أش�به إلى 
التقتير. ينجح ف�ي ذلك عبر نظام الرّي المتوارث عن 
األج�داد الذي ُيعرف ب� »الفج�اره« )نظام رّي اهتدت 
إلي�ه الحض�ارة الجرمية، متفرد ف�ي العالم عبر قناة 
تحت األرض تس�د المي�اه الجوفية ع�ادة في منحدر 
ت�ل أو في منطقة الس�فح وتق�ود الماء إلى س�طح 
األرض عن طريق نفق قليل االنحناء(. وهذا يعني أنه 
في حال أضحت المياه مه�ددة جراء الضخ الجائر أو 

التلوث الكيميائي، فإن حياتهم تصبح في خطر.
في هذه المعركة، تقف النساء في الواجهة. يفّسر 
ذلك عالم األنثروبولوجيا ديدا بادي بالقول: »العالقة 

واضح�ة بين األرض التي تحض�ن منابع المياه واألم 
التي منه�ا تنبع عالق�ة القرابة«. كما يش�رح رئيس 
المكت�ب اإلقليمي لجمعية ترويج النش�اط الزراعي: 
»طور أجدادنا في منطقة أدرار أس�اليب رّي سمحت 
لجمي�ع الس�كان أن يعتاش�وا باس�تقاللية بفض�ل 
جهوده�م الخاصة. إال أن اس�تغالل الغ�از الصخري 
يهدد بتدمي�ر هذه الث�روة. فالم�واد الكيميائية التي 
ستس�تخدم في التكس�ير الهيدروليكي س�تلوث كل 
المي�اه الجوفي�ة، بس�بب اتص�ال األح�واض المائية 
ببعضها البعض. وعوضاً عن االس�تثمار في مشروع 
تدمي�ري بال منفعة اقتصادية أساس�اً، س�يكون من 
الحكم�ة االس�تثمار في الم�وارد البش�رية المحلية. 
فإل�ى جان�ب الس�ياحة، ال أرى غي�ر قط�اع الزراعة 
يستحق التطوير في منطقتنا، وتحديداً زراعة القمح 
والذرة. فبوجود ش�مس معتدل�ة ومياه متوفرة، من 
الممك�ن أن ننت�ج ثالثة أضعاف م�ن المحاصيل التي 

ننتجها اليوم«.
ل المحتج�ون الس�احة  بس�رعة ملحوظ�ة، ح�وَّ
الرئيس�ية لمدينة عين صالح إلى »مي�دان الصمود«. 
نصبت الخيم في الميدان وبدأ السكان بالتجمع بشكل 
يومي لتب�ادل األفكار والتعبئة. وبينما ش�هدت مدن 
أخرى في الجنوب تظاه�رات دورية، حافظت مدينة 
عين صالح على موقعها كمركز رئيس�ي لالحتجاج. 
وفي 15 كانون الثاني/ يناير نظمت تظاهرة حاشدة 
تواف�د إليها 25 ألف مش�ارك من كل أنح�اء المنطقة 
للتعبير ع�ن رفضهم لهذا المش�روع باعتباره قضية 

حياة أو موت.
وبوجه التجاهل الرسمي الذي القته نداءات سكان 
عي�ن صالح، وج�ه المجتمع المدن�ي ومنظمات غير 
حكومية محلية إلى رئيس الجمهورية عريضة بوقف 
المش�روع إل�ى حين إط�الق نقاش وطن�ي، كما هو 
الحال في دول أخرى. وتسلّط العريضة، التي استندت 
إلى دراسات مختلفة في المجال، الضوء على مخاطر 
األس�اليب المعتمدة في التكس�ير الهيدروليكي، كما 
عل�ى تلوث اله�واء والمخاط�ر على مس�توى المياه 
الجوفية إضافة إلى التداعيات التي يتركها على المدى 

الطويل هجر آبار التكسير هذه.
وتظهر الصور التي تم تداولها عن موقع حفر البئر 
التجريب�ي في أحن�ات عدم وج�ود أي تدابير وقائية. 
كان واضح�اً أن الم�واد الكيميائية التي تس�تخدمها 
ش�ركة »هاليبرت�ن« يتم تخزينها ف�ي أكياس توضع 
في الهواء الطلق، وأحواض تجميع المياه المستعملة 
في التكس�ير الهيدروليكي ليس�ت إال عازال بسيطا ال 
يحجب التس�رب، وبينم�ا تتبخر المي�اه يبقى التراب 
والمواد السامة لينتش�را في الهواء. كما تضم المياه 
جثث�اً لحيوانات نافقة تتحلل عل�ى مرأى من الجميع 

من دون أن يدفع ذلك المعنيين إلى تدمير الموقع.
الجميع يعل�م في الجزائر، وخاص�ة في المناطق 
المعني�ة بالحفر، أن عددا من الدول وتحديداً فرنس�ا 
قد قررت تعليق عملها على اس�تخراج الغاز الصخري 
بس�بب مخاطر أساليبه واستجابة العتراض السكان 

المتضررين.
 

من المواجهة إلى التهدئة
في ذكرى قرار تأميم المحروقات في العام 1971، 
نظم�ت تظاهرات في مدن ع�دة، ومجدداً نزل حوالي 

25 أل�ف متظاهر إلى الش�ارع في عي�ن صالح. وفي 
الم�دن الكبرى تجمع مئات المعارضين، بينما تواجه 
بعضهم مع عناصر الشرطة. في المقابل، بقي الحراك 
ف�ي الواليات ذات الكثافة الس�كانية الواقعة ش�مال 
البالد ح�ذراً: فق�د أطرت�ه »التنس�يقية الوطنية من 
أجل الحري�ات واالنتقال الديموقراط�ي« من دون أن 
يحقق أي نج�اح ُيذكر، ما يؤكد ضعف التزام جمهور 
األحزاب التي تصّنف نفس�ها في خانة المعارضة.في 
عين صالح، لم يدم مناخ التهدئة الذي ش�هده الحراك 
طوي�اًل، فق�د انقل�ب في 28 ش�باط/ فبراي�ر عندما 
توجه عدد من الناشطين إلى مقر شركة »هاليبرتن« 
لتسليم ممثليها رسالة استنكار على حفر بئر جديدة. 
هناك اعترضهم عدد من عناصر مكافحة الشغب على 
ح�دود الموق�ع، موجهين إليهم اإلهان�ات، وتعاملوا 

بعنف مع الوفد الممثل لهم.
المتظاه�رون  ورّد  المواجه�ة،  ح�دة  ارتفع�ت 
بالحج�ارة على قناب�ل الغاز المس�يلة للدم�وع التي 
أطلقتها الشرطة، فتوسعت المواجهات في المدينة، 
بينم�ا خرجت الق�وى األمنية عن طوره�ا. وأفرغت 
ساحة الصمود )رمز اإلرادة الشعبية التي بقيت حتى 
الس�اعة على صبرها وال عنفيتها( م�ن المعتصمين 
بواس�طة الجرافات والهراوات وقناب�ل الغاز. وأقدم 
مجهولون على إحراق بعض المباني الرسمية، بينما 
ج�رى توقي�ف عدد م�ن األش�خاص وُج�رح آخرون 
أصيبوا بالرصاص الحّي. ولم تستعد المدينة هدوءها 
إال بعد تدخل الجي�ش لتهدئة النفوس وعودة عناصر 

الشرطة إلى ثكناتهم.
ون�ّدد تجمع س�كان عي�ن صالح في بيان ش�ديد 
الوض�وح بش�ركة »س�وناطراك« الت�ي، »م�ن أج�ل 
احت�رام عقوده�ا مع الش�ركات المتعددة الجنس�ية 
األجنبي�ة ومن أج�ل تلبية متطلباته�ا األولية، قررت 
االس�تمرار في أعمال الحفر بتسخير تعزيزات أمنية 
استثنائية لحماية ش�ركة )هاليبرتن( المسؤولة عن 
التكسير الهيدروليكي المجرم«. وحرصاً على سلمّية 
تحركه�م، عل�ى الرغ�م من االن�زالق إل�ى العنف في 
نهاية ش�باط/ فبراير، أبقى س�كان عين صالح على 
تمس�كهم بالحوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى 

حلول مقبولة.
 

استهتار السلطات يهّدد مستقبل البالد

باس�تثناء موجة القمع في نهاية شباط/ فبراير، 
فق�د نجحت الس�لطات الجزائرية في ضبط نفس�ها 
حتى الساعة. لكن بوجه حراك أثبت بنضجه وبتمرسه 
أن�ه يمثل تحدي�اً حقيقياً لها، خاص�ة أن اعتراضه لم 
يكن موجهاً ضّد الس�لطة أو يطال�ب برحيلها، أظهر 
مختل�ف ال�وزراء والمس�ؤولين ف�ي »س�وناطراك« 
بخطاباته�م المتناقضة انعدام كفاءة مثيرا للقلق. لم 
يخرج المس�ؤولون بخطابات لطمأنة السكان الذين 
كانوا يجهلون مراحل تطور برنامج اس�تخراج الغاز 
الصخري، بل تحدثوا تارة عن مرحلة التنقيب، وتارة 
اخرى عن االستغالل، وطوراً عن المضي بالمرحلتين 

بشكل مواز.
واس�تندت بعض التصريحات الت�ي أطلقت بوجه 
المعترضين على مشروع الغاز الصخري على اتهامهم 
بأنه�م ال يعيرون اعتباراً ل� »الضرورات االقتصادية« 

بينم�ا يغرقون ف�ي »الطوباوية البيئي�ة«. ولكن عن 
أي ض�رورات اقتصادية نتكلم هنا؟ تلك التي تتمس�ك 
بعقود بيع المحروق�ات طويلة األمد التي تعود لعهد 
وزير الطاقة والمناجم ش�كيب خليل من العام 1999 
إلى 2010، الذي ضحى بموارد البالد األحفورية وهو 

اليوم مالحق في قضايا فساد؟
أليست الذهنية الريعية هي المهيمنة على الطبقة 
السياس�ية وعلى كالم العديد من أوس�اط نظام غير 
منتج تع�ّززه العائدات النفطية، بينم�ا يبقى نضوب 
المحروقات بالنسبة لهذا الوسط فكرة غير مطروحة 
وغي�ر مقبول�ة وحتى غي�ر واقعية. وأكث�ر من ذلك، 
فإن الس�لْم االجتماعي مهّدد في بلد )وإن كان ينش�د 
الهدوء بعد المواجهات العنيفة ل� »الحرب الوسخة« 
التي ش�هدها بين عامي 1992 و2002( يمر بسلسلة 

من العداوات المرشحة لالنفجار.
فماذا ننتظر من رئيس جمهورية قال في تصريح 
منس�وب إليه، رداً على مطالب مدينة عين صالح في 
نهاي�ة ش�باط/ فبراير بوقف المش�روع، ب�أن الغاز 
الصخ�ري هو »نعمة م�ن الله وينبغي اس�تثمارها«. 
استدعاء العامل الديني هنا مع التلميح إلى »صبيانية« 
أولئ�ك الذين يطالبون�ه بتحمل مس�ؤولياته كرئيس 
للدول�ة، يظهر مرة أخرى طبيعة العالقة التي تجمعه 
بمواطني�ه، أو باألحرى تل�ك العالقة التي تجمع ربما 
»أصح�اب الق�رار« غي�ر المرئيين في دائرت�ه، كونه 
م�ن المؤكد أن عبد العزي�ز بوتفليقة مريض جداً منذ 
أعوام عدة وال تس�مح له قدراته الجس�دية بممارسة 
الحكم الذي وصل إليه منذ إعادة انتخابه في نيسان/ 

أبريل 2014.
وهكذا، وبمواجهة حراك ال يتراجع، انتقل النظام 
بع�د فترة وجيزة إلى التهدي�دات العلنية. خالل إحياء 
ذك�رى وق�ف إطالق الن�ار الذي حصل ف�ي 19 آذار/ 
م�ارس 1962 ف�ي غرداي�ة، حذر الرئي�س معارضي 
مش�روع الغاز الصخري الذين يشككون في »برامج 
التطوير« قائالً: »لقد آلت الدولة على نفسها أن تكون 
في خدمة أبنائها في أصقاع الوطن كافة، فال يمكنها 
التفري�ط بهم وال اإلض�رار بمصالحهم. إنه�ا الدولة 
الحاني�ة الرؤوم التي يس�وؤها جنوح بع�ض أبنائها 
إلى عدم الثقة فيها وفي تعهداتها والتزاماتها، وأعني 
بهم بعض س�كان عي�ن صالح وم�ا هم ماضون فيه 
من احتجاجات رغم كل ما تلقوه من تطمينات. )...( 
ويعز علي أن أرى البعض من أبناء ال�منطقة ُيستدرج 
إلى الكيد بدولة بالده، وأن أرى البعض اآلخر ي�نساق 
إل�ى الوقوف موقف االرتياب والتش�كيك في إخالص 
ق�ادة دولته�م ونزاهته�م، وإل�ى الطعن في س�المة 
وجدوى تدابيرهم وقراراته�م ومخططاتهم الرامية 
إل�ى ت�نمية الب�الد برمته�ا«. هذه التصريح�ات، بما 
تكتنفه من نب�رة تحريضية، لم تعبر ع�ن نية وإرادة 
لدى الس�لطة لألخذ بعين االعتب�ار المخاوف المحقة 

لسكان الجنوب.
 

مسألة تهم البالد بأكملها
التكس�ير  ض�ّد  الش�عبية  التعبئ�ة  اتخ�ذت 
الهيدروليك�ي بعداً آخر مع مش�اركة المس�ؤولين 
السياس�يين من كل األطياف، حي�ث انتقل ممثلون 
م�ن مختل�ف األح�زاب المعارضة »المرض�ي بها« 
بش�كل دوري للمشاركة في تظاهرات عين صالح. 
وفي 14 آذار/مارس الفائت، نظمت تظاهرة وطنية 
حاشدة دعت إليها بشكل مواز »التنسيقية الوطنية 
م�ن أج�ل الحري�ات واالنتق�ال الديموقراطي« في 
ورقلة.هناك، تم اس�تقبال المعارضين السياسيين 
الذي�ن يفتق�دون القاعدة الش�عبية، بحماس�ة من 
الجمه�ور الذي ال يطمح إال للخروج من هذه العزلة 
النسبية وإال لتوس�يع النقاش حول الغاز الصخري 
تحدي�دا في ش�مال الب�الد، حيث التعبئ�ة لمصلحة 
مطلب تعليق مش�روع الغاز الصخري ليست قوية. 
ف�ي المقابل، ح�ّذر الكثير من الناش�طين القدامى 
من المن�اورات الحاصلة الحتواء الحراك الش�عبي 
ف�ي جنوب البالد.م�ن المهم إذاً في ه�ذا اإلطار أن 
يحاف�ظ الح�راك المناه�ض للغ�از الصخ�ري على 
اس�تقالليته وأال يس�مح ألفعال السياس�يين الذين 
ال رصي�د لهم بالتش�ويش على رس�الته. وما يزيد 
من أهمي�ة الموضوع أن هذا الح�راك غير الحزبي، 
بطبيعت�ه الش�عبية العابرة للفروق�ات االجتماعية 
والمهني�ة، يزعزع النظ�ام ويقلقه. ف�إذا ما جرى 
احت�واء هذا الحراك من قبل المعارضة السياس�ية، 
س�يصبح مه�ددا بخس�ارة قوت�ه وحيويته.وق�د 
يكون ناش�طو عين صال�ح محق�ون برغبتهم في 
عدم مقاربة قضية اس�تغالل الغ�از الصخري على 
أنها مس�ألة تخ�ص الجنوب وحده، بس�بب تواجد 
حقول الغاز فيها. فالمس�ألة تط�ال البالد بأكملها 
وتستدعي حالً ش�امالً من أجل الحفاظ على البيئة 
مع ضمان التنمية الوطني�ة على قواعد وتوجهات 
أخ�رى. فاالس�تعمال العقالن�ي للمي�اه الجوفي�ة 
يضمن تأمين الغذاء لمجمل الس�كان وفرص العمل 
آلالف المزارعين. وكما اس�تغالل أي مورد طبيعي، 
فإن أش�عة الش�مس يمكنه�ا أن توفر ج�زءاً كبيراً 
م�ن الطاقة الضروري�ة للجزائر )وأيض�اً ما يكفي 
لتصديرها(.ف�ي المحصل�ة، تجدر اإلش�ارة إلى أن 
هذه القرارات االستراتيجية ال تتطلب وضع األرباح 
قصي�رة األم�د ف�ي صل�ب االهتمامات السياس�ية 
المتمثل�ة بتم�ادي التوجه�ات الريعي�ة لالقتص�اد 
وألولئك الذين يديرونه اليوم، وإنما مستقبل البالد 

واألجيال القادمة. 
ترجمة هيفاء زعيتر
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ريال مدريد يستعد ألتلتيكو بغياب نجومه املصابني
ب�دأ ري�ال مدري�د اإلع�داد للق�اء 
الدربي القادم أمام أتلتيكو مدريد 
يف إياب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا من خالل جلسة مران غاب 
عنها جاريث بيل ولوكا مودريتش 

بسبب اإلصابة.
ول�م تتغ�ر مالم�ح القل�ق الت�ي 
ارتس�مت عىل وجه م�درب الريال 
كارلو أنشيلوتي عقب فوز فريقه 
عىل ماالج�ا بثالث أه�داف مقابل 
هدف واحد يف إط�ار الجولة ال�32 
م�ن الليجا، ح�ن ظه�ر يف املدينة 
الرياضي�ة، نظ�را ألن األخبار التي 

تلقاها عن فريقه لم تكن سارة.
وت�م نق�ل الكروات�ي مودريت�ش 
صباح األحد إىل املستش�فى إلجراء 
فحوصات أكدت إصابته بإلتواء يف 
الركبة اليمنى، األمر الذي سيبعده 
ع�ن املالعب ملدة قد تص�ل إىل أكثر 
من ش�هر، بينما يأت�ي الدور عىل 
جاريث بيل الي�وم االثنن ليخضع 
إىل فحوصات للتأكد إذا كان يعاني 
م�ن إصاب�ة م�ا ق�د تحرم�ه من 
خوض دربي مدري�د القادم، وذلك 
بعد أن ش�عر بآالم يف ربلة الس�اق 

)السمانة( خالل املباراة.
ويف نفس الوقت، لم يش�ارك كريم 
بنزيم�ة يف املران مع باقي الفريق، 
حي�ث يعان�ي م�ن آالم يف الركب�ة 
اليمنى منعته من املشاركة يف لقاء 
الليج�ا أم�ام ماالج�ا، بينما تظل 
مش�اركته أم�ام الروخيبالنكوس 
تط�ور  ره�ن  الق�ادم،  األربع�اء 

حالته.
الذي�ن  املرينج�ي  العب�و  وق�ام 
بتدريبات خفيفة،  املباراة  خاضوا 
باس�تثناء األملان�ي تون�ي كروس 
هرناندي�ز  خابي�ر  واملكس�يكي 
ش�اركا  اللذي�ن  "تشيتش�اريتو" 
يف جلس�ة املران بالك�رة مع باقي 

الفريق.
وش�ارك يف امل�ران حارس�ا املرمى 
وفرنان�دو  ناف�اس  كيل�ور 
باتش�يكو، باإلضاف�ة إىل الالعبن 

داني كارباخ�ال وفابيو كوينرتاو 
وناتشو فرنانديز ورافائيل فاران 
وسامي خضرة وآسير إيارامندي 
وخيس�يه  س�ليفا  ول�وكاس 

رودريجز.
من جانبه أكد املكس�يكي خافير 
هرنانديز "تشيش�اريتو" مهاجم 
ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم، 
أن�ه طلب فرصة للع�ب وكان عند 

حس�ن الظ�ن امام ملقا. وش�ارك 
تشيش�اريتو منذ الدقيقة الرابعة 
من مباراة الجول�ة 33 من الليجا، 
الت�ي انتهت بف�وز الري�ال 1-3 ، 
بع�د تغي�ر اضط�راري بخ�روج 
الويلزي املصاب غاريث بيل. وقدم 
تشيتشاريتو مستوى متميز خالل 
اللقاء، وصنع الهدف الثالث للنجم 
رونال�دو.  كريس�تيانو  الربتغ�ايل 

وعقب اللقاء رصح تشيتشاريتو: 
"جميعن�ا قدمنا مباراة جيدة، من 
املحزن إصاب�ة أي زميل بالفريق، 
أنته�ز  أن  دوم�ا  أح�اول  لكنن�ي 
الفرص، حت�ى ولو قليلة، أحب أن 
يك�ون ردي يف امللع�ب".  واعرتف 
املكسيكي الدويل بأن الفريق يشعر 
بالقل�ق بع�د إصابة جاري�ث بيل 
والنجم الكروات�ي لوكا مودريتش 

التش�خيص  يك�ون  أن  متمني�ا   ،
تشيتش�اريتو  وش�دد  إيجابي�ا.  
ع�ىل أنه يس�عى لتجنب إث�ارة أي 
باحرتافي�ة  والتعام�ل  مش�كلة، 
واالجه�اد يف العمل.  وأش�ار اىل أن 
الريال سيل��عب عىل بطولة أثناء 
مواجه�ة الدربي يوم االربعاء امام 
أتلتيكو مدري�د يف إياب ربع نهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا بع�د تعق�د 

األم�ور يف الليج��ا.  ويتأخر 
برش�ل��ونة  عن  الري��ال 

متصدر الليجا بنقطتن 
قبل س�ت ج�والت عىل 

تعادل  النهاي�ة، فيما 
سلبيا خارج ملعبه 
أتلتيك��و يف  ام�ام 
نهائي  ربع  ذهاب 

التشامبيونز.

 
اخت�ار االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
)ويفا( الحكم النرويجي س�فن أودفار 
موي�ن إلدارة لق�اء برش�لونة وباري�س 
سان جرمان الثالثاء املقبل يف إياب ربع 
نهائي دوري األبط�ال األوروبي.  ويدير 
موين )36 عاما( اللقاء الذي يجمع بن 

الفرنس�ية  العاصمة  الكتالوني ون�ادي 
عىل ملعب الكامب النو الس�اعة 20:45 
بالتوقي�ت املح�ي، بع�د فوز الربس�ا يف 
لق�اء الذه�اب بثالث�ة أه�داف له�دف. 
وكان�ت آخر مب�اراة ق�د أداره�ا موين 
بالبطول�ة األوروبي�ة يف 17 مارس/آذار 
امل�ايض ب�ن موناك�و وأرس�نال والت�ي 
انته�ت بفوز الن�ادي اإلنجليزي بهدفن 

نظيف�ن. ويعد لقاء الثالث�اء هو الرابع 
ملوين مع العمالق الكتالوني عىل أرضه، 
بعد مواجهة أياكس أمس�رتدام بمرحلة 
 18 يف  األبط�ال  ب�دوري  املجموع�ات 
سبتمرب/أيلول 2013 والتي انتهت بفوز 
الربسا برباعية نظيفة، ويف 5 ديسمرب/

كان�ون أول 2012 أم�ام بنفكيا )0-0(، 
وأمام باي�ر ليفركوزن 

يف 7 مارس/آذار 2012 يف لقاء 
انتهى بفوز ساحق لربشلونة 

عىل أرضه بسبعة أهداف لهدف. 
مارت�ن  اإلنجلي�زي  س�يدير  فيم�ا 

أتكينسون مباراة بايرن ميونخ وبورتو 
عىل ملع�ب أليانز أرينا يف نف�س اليوم، 
علما ب�أن نتجية الذه�اب كانت لصالح 

النادي الربتغايل بثالثة أهداف لهدف.

المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�دم عضو اتحاد الكرة س�عد مالح طلباً رس�ميا ملجل�س ادارة اتحاد 
الك�رة يروم فيه تخفيض راتب امن رس اتحاد الكرة صباح رضا البالغ 
خمس�ة مالين دين�ار عراقي. وق�ال عضو اتح�اد الكرة س�عد مالح: 
"قدم�ت طلباً ملجل�س ادارة اتحاد الك�رة يف االجتماع امل�ايض من اجل 
تخفي�ض املبلغ املايل الباهض الذي يصل اىل خمس�ة مالين دينار الذي 
يتلقاه امن رس اتحاد الكرة صباح رضا اضافة اىل العديد من املكاسب 
املالي�ة االخ�رى املرتتبة عىل اثر س�فره الدائم لتمثيل الع�راق يف العديد 
من املحافل الدولي�ة".  واضاف ان" خالل االجتماع املقبل ملجلس ادارة 
اتحاد الكرة االس�بوع الحايل سيتم اصدار قرار بتخفيض املرتب الكبر 
الذي يتحصل عليه رضا قياس�اً باالزمة املالية التي يرزح تحت وطأتها 
مفاصل البالد كافة واتحاد الكرة واحداً منها".الجدير بالذكر ان جميع 
اعضاء اتحاد الكرة يتلقون مليونن دينار عراقي كمخصصات شهرية 
يف ح�ن يتس�لم امن رس اتحاد الك�رة صباح رضا راتبا قدره خمس�ة 

مالين دينار.

اك�د املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطن�ي باس�ل كوركي�س عن غي�اب العب 
املنتخ�ب الوطن�ي احم�د ابراهي�م ع�ن اوىل مباري�ات اس�ود 
الرافدين يف التصفيات االس�يوية املؤهلة ملونديال روس�يا 
2018 ام�ام املنتخب االندوني�ي يف العاصمة جكارتا. 
وقال كوركي�س: ان"احمد ابراهيم س�يغيب عن اوىل 
مباري�ات املنتخب الوطن�ي يف التصفي�ات املونديالية 
ام�ام املنتخب االندونيي املقررة يوم الس�ادس عرش 
من ش�هر حزيران املقب�ل يف العاصم�ة جكارتا عىل 
الرغ�م من تماثله للش�فاء قبل موعد اج�راء املباراة 
بوقت طويل".واوضح ان" سبب غياب املذكور 
سيكون سبب تلقيه الكارت االحمر 
يف اخ�ر مبارياتن�ا يف النهائيات 
االس�يوية يف اس�رتاليا ام�ام 
املنتخب االماراتي يف اطار 
لق�اء تحدي�د املركزي�ن 
الثال�ث والراب�����ع 
انته����ت  والت�ي 
ملصلح�ة االخ�ر 
اهدف  بثالث�ة 
لهدفي���ن".

واش������ار 
ي���ر  ملد ا : ن ا
للمنتخب  الفني 
اك�رم  الوطن�ي 
احمد سلمان وضع 
يف حس�اباته غي�اب 
ابراهيم حيث سيعالج 
هذا املوضوع من خالل 
توجيه الدعوة الحد العبي 
الدوري املمتاز لش�غل املركز 
لحن رفع العقوب�ة عىل الالعب 
احمد ابراهيم ال�ذي يعدو واحد 
من االعمدة االساسية يف تشكيل 

املنتخب الوطني".

مالح يطالب بتخفيض راتب 
أمني رس االحتاد

ابراهيم يغيب عن املباراة األوىل 
يف التصفيات

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

حكم نروجيي ملباراة برشلونة وسان جريمان
المستقبل العراقي / وكاالت

 يعتزم فري�ق الرشطة للكرة الطائرة تقديم ش�كوى 
رس�مية اىل االتح�اد املرك�زي باللعب�ة ض�د الطاق�م 
التحكيم�ي ال�ذي ق�اد مبارات�ه امام البح�ري ضمن 
مباري�ات الجولة قبل االخرة من منافس�ات الدوري 
ألس�باب تتعل�ق بع�دم الحيادي�ة الواضح�ة يف ادارة 
املباراة التي شهدت جملة املشاكل التي وصلت اىل حد 
تهجم الالعبن عىل حكام املباراة وايقاف اللقاء الكثر 
من م�رة. وقال املدي�ر االداري لفريق الك�رة الطائرة 
بنادي الرشطة سالم عي: ان " فريقنا تعرض اىل ظلم 
كبر من قبل الطاقم التحكيمي الذي ادار يوم الجمعة 
املاضية مباراتنا ضمن الجولة قبل االخرة ملنافس�ات 
ال�دوري املمت�از بالك�رة الطائرة امام ن�ادي البحري 
االمر الذي اس�هم وبش�كل فاعل يف خس�ارتنا املباراة 

بثالثة اشواط لشوط واحد وتراجعنا اىل املركز الثالث 
ع�ىل الئحة ترتيب الدوري. واضاف ان" عطفاً عىل ما 
ارتكب�ه الحكمن قحطان عدنان وعب�د الله نجم من 
عملية التالعب بنتيج�ة املباراة للفريق الخصم وامام 
م�رى ومس�مع من م�رشف املباراة صبي�ح حنتوش 
ال�ذي اقر بعملية التالعب يف اكثر من نقطة, س�نقدم 
شكوى رس�مية التحاد الكرة الطائرة لتوجيه عقوبة 
بحق الحكمن املذكورين الذين لم تس�عفهم خرباتهم 
التحكيمي�ة يف ادارة اللق�اء الذي يع�د واحد من اقوى 
اللقاءات عىل مس�توى املس�ابقة ويف وقت حس�اس 
من املنافس�ة. واوضح ان" املباراة شهدت طرد املدير 
الفني لكرة الرشطة الدكتور حسن سبهان العرتاضه 
عىل احدى النقاط التي احتس�بت للبحري بالرغم من 
احقيته للرشطة ولك�ن الحكام لم يقوموا باتخاذ اي 
قرار بعد تهجم العبي البحري عىل الطاقم التحكيمي 

واسماعهم مختلف التجاوزات اللفظية".
واش�ار ان" عىل رئي�س لجنة الح�كام التابعة 

التح�اد الكرة الطائ�رة محمد الوزني 
ان يخت�ار ح�كام ع�ىل مس�توى 

ع�ال قادرين ع�ىل ادارة مثل 
الت�ي  اللق�اءات  ه�ذه 

دائماً ما تش�هد اثارة 
ال  كب�رة  وندي�ة 

سيما وان هناك 
دولين  ح�كام 
يرتبط�وا  ل�م 
الجول�ة  يف 
الحالية بادارة 

اي مباراة".

يواص�ل منتخبن�ا الوطن�ي للجودو تدريباته اليومية اس�تعدادا للمش�اركة يف بطولة أس�يا التي س�تقام 
فعالياتها يف دولة الكويت وتس�تمر التدريبات لغاية الخامس والعرشين من شهر نيسان الجاري .وقال 

آم�ن رس اتح�اد اللعبة  مثنى ش�اكر: أن العبي  املنتخب  يواصلون االس�تعداد والتحضر 
املكث�ف لبطول�ة أس�يا التي س�تقام  يف دول�ة الكويت خالل امل�دة من الع�ارش ولغاية 
الخامس عرش من شهر ايار املقبل مبينا ان الوحدات التدريبية تتواصل يوميا وبواقع 
وحدتن تدريبيتن لغرض الوصول إىل الجاهزية املثىل التي تس�هم يف تحقيق أفضل 
االنجازات عىل املس�توى اآلس�يوي .وأش�ار آمن الرس أن وفد املنتخب للمعسكر 
التدريبي مؤلف من طارق حسن نارص واحمد جاسم مدربن واثنا عرش العبا 
هم عي صبار رشيد وكاظم جواد واحمد عبد الكاظم وسجاد غانم وشهاب 
عبد الوهاب وحس�نن باسم ومحمد ستار وحسن عي واحمد داود وحسن 

هديب ومحمد فوزي ومحمود داود سلمان .

يعتقد االملاني بر مرتس�اكر العب ارسنال االنجليزي، 
ب�أن مواطن�ه يورغن كل�وب املدي�ر الفني الح�ايل لفريق 

بروسيا دورتموند لكرة القدم يمكنه النجاح يف إنجلرتا. 
بر مرتس�اكر رصح لوسائل اإلعالم قائالً: "أسلوبه يف كرة القدم مناسب لبطولة الدوري 

اإلنجليزي املمتاز بكرة القدم، سيكون من الجيد رؤيته يف إنجلرتا خالل الفرتة املقبلة".
 وأضاف: "سيكون من الرائع، حصول مدرب أملاني عىل فرصة للعمل يف الربيمرليج".  

ويحت�ل اس�ود الفيس�تفالن املركز ال8 عىل س�لم ترتيب اندية البوندس�ليغا برصيد 
36 نقط�ة.  وأعلن يورغن كلوب عن رحيله بنهاية املوس�م الح�ايل، ليكتب النهاية 

ملش�واره الحافل باإلنجازات مع بروس�يا دورتموند طوال ف�رتة إدارته للفريق.  
يذكر أن األملاني صاحب ال� 48 عاماً، تم ربط اسمه بفريق ارسنال خالل الفرتة 

األخرة، لخالفة املدرب الفرني أرسن فينغر املدير الفني الحايل للغانرز.

طائرة الرشطةتتهم احلكام بالتالعب يف النتائج

منتخب اجلودو يواصل استعداداته لبطولة آسيا

مريتساكر: اسلوب كلوب 
يؤهله للنجاح يف انجلرتا
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كاراجر يتطلع لرؤية فاران وجودين يف الربيمرليغ

عامد هاشم: لن استعجل يف عملية اختيار احلراس

إحتاد الطائرة حيدد موعد إنطالق
منافسات املربع الذهبي

 
اعرتف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، بأنه يتطلع 
لرؤية رافاييل فاران العب ري�ال مدريد ودييجو جودين 
العب أتلتيك�و مدريد، يف بطولة ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز املوسم املقبل. 
جيم�ي كاراج�ر رصح لصحيف�ة الدي�ي مي�ل 
الربيطاني�ة قائ�اًل: "ف�اران يمكن�ه أن يصب�ح 
األفضل يف العالم، إنه مثل س�يارة رولز رويس، 
جودي�ن الع�ب ال يه�دأ أب�داً حت�ى يحافظ عىل 

نظاف�ة منطق�ة جزائه، إنه يلع�ب بعقلية العب�ي أمريكا 
الجنوبية."  وأضاف: "مع تطور وس�ائل اإلعالم، أصبحنا 
نس�مع الكثر من التكهنات، حول اقرتاب انضمام كل من 
جاري�ث بيل، وبول بوجبا ومارك�و رويس لبطولة الدوري 
اإلنجلي�زي."  وأنه�ى حديث�ه قائ�اًل: "ولك�ن ال يوجد أي 
يشء يث�ر انتباهي، س�وى انضمام الثنائ�ي رافايل فاران 
ودييج�و جودي�ن."  يذك�ر أن الثنائي ف�اران وجودين قد 
ت�م ربط اس�ميهما بالعديد من األندي�ة اإلنجليزية أبرزها 
أندية تش�يلي، ومانشسرت يونايتد وليفربول، خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

نف�ى مدرب ح�راس مرم�ى املنتخب 
الوطني عماد هاش�م الحديث املنترش 
حالي�اً يف االوس�اط االعالمي�ة ح�ول 
ابعاده عدد من اس�ماء ح�راس املرمى 
السباب تتعلق برتاجع مستوياتهم الفنية,مؤكداً يف الوقت ذاته 
عىل انه لن يستعجل يف عملية اختيار حماة عرين اسود الرافدين 
ال س�يما بتواجد مدة طويلة قبل انطالق املنافس�ات الرسمية. 
وق�ال مدرب حراس مرمى املنتخب الوطني عماد هاش�م: ان" 
االنب�اء التي تناقلتها بعض وس�ائل االعالم ح�ول ابعادي عدد 

من اس�ماء حراس مرمى ومن بينهم يف االونة االخرة محمد حميد 
ومحمد كاصد بشكل نهائي عن صفوف املنتخب الوطني". واوضح 
ان "امام�ي م�دة طويلة حت�ى انط�الق اوىل مبارياتنا الرس�مية يف 
التصفيات االس�يوية املؤهل�ة ملونديال روس�يا 2018 امام املنتخب 
االندوني�ي يف الس�ادس ع�رش من ش�هر حزيران املقب�ل, من اجل 
اختياري االس�ماء االفضل يف البطولة املحلية اضافة اىل شوان جالل 
وراني دويش�ا الذين س�يتم الوقوف عىل امكانياتهم الحقيقية قبل 
منحهم الضوء االخرض لول�وج الصف الوطني". واضاف ان" جالل 
حسن حراس مرمى امانة بغداد وكذلك حارس مرمى القوة الجوية 
واملنتخب االوملبي فهد طالب سيكونان متواجدين بصورة مبدئية يف 

اجندتي التدريبية عطفاً عىل ما قدماها يف االونة االخرة".

ق�رر االتح�اد العراق�ي املرك�زي للكرة 
الطائ�رة تخصي�ص جوائ�ز يف مباريات 
املرب�ع الذهب�ي ومن�ح امتي�ازات للبطل 
بغ�ض النظ�ر عن نتائ�ج املرحلت�ن االوىل 

والثانية .
وق�ال ام�ن رس االتح�اد من�اف فاض�ل: ان 
االتح�اد ق�رر يف اجتماع�ه الس�ادس ال�ذي 
عق�د اول امس الس�بت يف مق�ره، تخصيص 
جوائز للفائ�ز يف مباريات املربع الذهبي الذي 
س�تنطلق منافس�اته يف الثاني من شهر ايار 
املقبل ولغاية الرابع منه ، الغاية منها االبقاء 
عىل املنافس�ة والندي�ة بن الفرق وس�يمنح 
الفري�ق الفائ�ز جوائ�ز قيم�ة ومنه�ا تمثل 
العراق يف املحاف�ل الخارجية ،الفتا بان نتائج 

املرحلتن لن تشطب وسرتحل مع الفرق .
واضاف : ان االتحاد ق�رر تحديد قاعة املركز 
الوطني للموهبة  الت�ي اقيم عليها املهرجان 
النسوي االول ،مكانا القامة الدورة التدريبية 
ملدرب�ي الناش�ئن ب�دال م�ن كلي�ة  الرتبي�ة 
يف  الت�ي س�تبدا  او  الجادري�ة  يف  الرياضي�ة 
العارشة من صباح  23 نيس�ان الحايل ولغاية 

25 منه ولكال الجنسن .
واش�ار فاض�ل اىل ان : االتح�اد واف�ق ع�ىل 
املش�اركة يف البطولة العربية الشاطئية التي 
س�تقام يف االردن للفرتة م�ن 26 تموز املقبل 
ولغاي�ة االول من ش�هر اب املقب�ل كما تمت 
املوافقة ع�ىل املش�اركة يف البطول�ة العربية 
للناشئن التي س�تقام يف املغرب للفرتة من4 

ولغاية 15 اب املقبل  .
وبن : ان موعد انطالق بطولة الشباب سيكون 

ي�وم الثال�ث والعرشي�ن م�ن الش�هر الحايل 
ولغاية الس�ابع والعرشين منه وس�تحتضن 
القاعة االوملبية يف كربالء منافس�ات البطولة 
والتي ألزم  بها االتحاد مشاركة االندية "11" 
املش�اركة يف الدوري املمتاز والدعوة مفتوحة 

لالندية االخرى .
وتاب�ع :اب�رق اتحادنا كت�اب ش�كر وتقدير 
اىل االتح�اد الكويتي لتس�هيل مهمة مدربينا 
املشاركن يف الدورة التدريبية كما قدم االتحاد 
كت�اب ش�كر وتقدي�ر اىل اللجنة النس�وية يف 
االتح�اد التي ارشف�ت عىل تنظي�م املهرجان 
النس�وي االول للك�رة الطائ�رة ،كم�ا نتقدم 
بالشكر الجزيل اىل االتحاد الفرعي للنارصية 
ملس�اهمته الفاعلة يف انجاح بطولة الناشئن 
الت�ي اختتمت مؤخرا بتتويج الش�طرة بطال 

لها.
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امليزان

االنرتنت بدياًل عن الطبيب!

نوكيا »فتاحة« زجاجات

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن احرتاق ماّدة الزّجاج ينتج عنها طاقة 

تكفي ملشاهدة الّتلفاز ملدّة ثالث ساعات .
هل تعل�م أّن عدد أنواع الحيوان�ات املوجودة عىل 

األرض يصل إىل حوايل املليون .
هل تعل�م أّن أغل�ب الّن�اس الّذِين يعث�رون َعىل 
محفظ�ة ضائعة، يقوم�ون بإرجاعه�ا إن كان 

بداخلها صورة لطفل.
هل تعل�م أّنه ِعندم�آ تبحث يف جوج�ل َعن رقم 
241543903 يف الّصور، فإّنك س�رتى الَكثري من 

الّنآس يضعون رأسهم يف ثّلجة.
هل تعلم أّن ممحآة قل�م الرّصآص اخرتعت بعد 

220 سنة ِمن اخرتاع القلم.
ه�ل تعلم أّن�ك إذا َكتبت يف جوج�ل zerg rush ثّم 
انتظ�رت قلي�اًل، س�تقوم جوجل ب�أكل صفحة 

البحث.
هل تعلم أّنه س�يموت 101 شخصاً خالل ال�60 
ثانية القادمة، وسيولد 216 طفالً!! وهذه املعلومة 
ليس�ت علم غي�ٍب باألمور ولكن ه�ذا العدد ذكر 

حسب احصائّيات املوتى واملواليد يف كّل العالم.

يقول املثل الش�عبي الش�ائع »إسأل مجرّب 
وما تسأل حكيم«. أما يف عرصنا الحايل ومع 
التط�ورات الهائل�ة يف مج�ال التكنولوجي�ا، 
وس�هولة الوص�ول اىل املعلوم�ات فبات من 
امللّ�ح »عرصن�ة« األمث�ال، حت�ى ب�ات من 
املنطق�ي القول »إس�أل اإلنرتنت وما تس�أل 
حكيم«. فيما مىض، كانت املعلومات الطبية 
بش�كل عام حكراً عىل األطباء واملختصني يف 
الشؤون الطبية، وكان الطبيب بنظر املريض 
املرجعي�ة الوحي�دة املوثوق�ة ال�ذي »يعرف 
مصلح�ة املريض أكثر من املريض نفس�ه«، 
فل�م يكن هنال�ك من مجال للش�ك بنصيحة 

الطبي�ب وتش�خيصه. إال أن اهتم�ام الناس 
باملواضيع الصحية تطور مع الزمن، ولم يعد 
مرتبط�اً بوجود حالة مرضي�ة معينة تعنيه 
ش�خصياً، ب�ل أصبح�ت املعرفة بالش�ؤون 
الطبي�ة جزءاً اساس�ياً من ثقافة اإلنس�ان، 
وبات املريض يعترب نفس�ه رشي�كاً للطبيب 
يف تشخيص الحالة واقرتاح سبل معالجتها. 
فتح�ول املريض من مجرد متلق إىل مش�ارك 
فّع�ال، وبدل العالق�ة بني طبي�ب ومريض، 
أصبحنا أمام مشهدية تضم طبيبني أحدهما 
يملك شهادة جامعية والثاني علّم نفسه من 

خالل الشبكة العنكبوتية.

ي�وم جيد عىل جمي�ع النواحي ي�ا مولود 
الحمل وخاصة ان القمر يف بيتك الخامس 
“بيت الحظ” فيدعوك الفلك اىل اس�تغالل 
ه�ذا الوضع وتنفي�ذ جمي�ع أعمالك عىل 
كافة املس�تويات لكن قد تصطدم يف فرتة 

الظهرية بمشاكل تجعلك عصبيا.

أنت تائه وال تدري ماذا تفعل ومنذ الصباح 
تكث�ر االح�داث حول�ك، وال تس�تطيع ان 
تقرر اي يشء الن لدي�ك اختيارات كثرية، 
احذر ان توض�ع يف الزاوية وان تجرب عىل 
فعل ال تريده يف فرتة ما بعد الظهر، اما يف 

املساء فاحذر عىل صحتك.

األوض�اع ق�د تك�ون يف مصلحت�ك ت�ارة 
وتعاكس�ك تارة اخرى، فهذا اليوم يحمل 
الكثري من التغيريات والتقلبات وخاصة يف 
ف�رتة الصباح، نقاش بينك وبني من تحب 
يف ف�رتة الظهرية يضطر احدكما اىل اغالق 

السماعة يف وجه اآلخر.

وأخريا س�وف ترتاح يا مول�ود الرسطان 
مالي�ا فف�ي انتظ�ارك يف وق�ت الظهرية 
مبل�غ مايل ال بأس به يحس�ن من وضعك 
ويجعل�ك يف راح�ة، يوم جي�د وخاصة يف 
مجال العائلة حيث ليست هنالك مشاكل 

والوضع جيد جدا.

واخريا اس�رتحت يا صديقي فبعد يومني 
م�ن الصعوبات والضغوط�ات جاء اليوم 
كي ينسيك هذه الفرتة البائسة، ويالحظ 
عليك اآلخ�رون ذلك من خالل ابتس�امتك 
املرشقة منذ الصباح، ونش�اطك يف اقرتاح 

الربامج ونشاطك يف إنهاء اعمالك.

ال أحس�دك عىل ه�ذا الي�وم، وخاصة انك 
س�وف تجاهد يف س�بيل ان تبق�ى هادئا 

ومحافظا عىل دبلوماسيتك.
لك�ن ذلك لن ينجح مع�ك الن الضغوطات 
يف ظهرية هذا اليوم س�وف تجعلك تخرج 

عن طورك.

يح�ق ل�ك الراح�ة، وه�ذا الي�وم يوفر لك 
الراحة لقلة االحداث حولك، فاستغل ذلك 
للقي�ام بأم�ورك املؤجل�ة واملرتاكمة منذ 

فرتة.
قد تكون الفرتة الضاغطة هي بني الثانية 

عرشة والسادسة مساء. 

ما ه�ذا يا عق�رب فأنت ايضا مس�تغرب 
م�ن ترصفاتك وش�خصيتك القوية فأنت 

شجاع وجريء وتجابه بقوة.
 العديد من املواجهات سوف تشهدها من 
الصب�اح لكنك س�وف تكون أن�ت الرابح 

اكيد.

م�ن االي�ام الجي�دة ي�ا صديق�ي والحظ 
يدعم�ك ب�كل ق�وة، ح�اول ان تس�تغل 
االوض�اع جي�دا وذل�ك بإعط�اء ق�رارات 
بالعم�ل والقيام باملب�ادرات. فرتة ما بعد 
الظه�ر قد تحم�ل بعض االخب�ار الجيدة 

وشيئا يتعلق باالمور الشخصية.

وأخريا انتهيت من ف�رتة التعب واملزاجية 
الت�ي كن�ت به�ا من�ذ ف�رتة وج�اء اليوم 
ليعطي�ك الق�وة والدعم، العم�ل قد يأخذ 
جمي�ع وقت�ك يف الصب�اح والظهرية،لكن 
بعد الظهر ق�د تفكر بعمل بعض الربامج 

مع أصدقائك او مع حبيبك.

“من االحس�ن ان تظلك نايم” اليوم عليك 
بأال تقوم بأي يشء والراحة رضورية لك، 
الق�رارات ايضا غ�ري محبذة الي�وم ايضا 
وخاصة عىل املجال العميل الذي قد يكون 

محفوفا باملشاكل منذ الصباح.

واف�كارك،  آلرائ�ك  للتعص�ب  داع�ي  ال 
فالنصيح�ة احيان�ا م�ن اآلخري�ن مفيدة 
وتريك اش�ياء انت غاف�ل عنها وباالخص 
يف النواح�ي الش�خصية حي�ث ان عالقتك 
العاطفية هذا اليوم يصيبها بعض التعقيد 

واملشاكل تكون انت السبب بها.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 هو الذي كلما طال قرص o يرافق االنسان 
ط�وال حيات�ه ويراه ولكنه ال يس�تطيع أن 

يمسكه
2 مس�احة ضحلة قرب الش�اطئ o ش�كرا 

بالفرنسية
3 ت�أكل من�ه وال تس�تطيع أن تأكل�ه o ما 

يعرتي الوجه من لون عند الخوف
4 مدينة فلس�طينبة ش�مالية o ركزت عىل 

مخارج الكالم لوضوحه
نع�م   o وأدم�اه  قطع�ه   o أوى  أب�ن   5

بالفرنسية
6 تكلم )بصيغة األمر( o رشب

7 الرس�ائل غ�ري املرغ�وب به�ا يف الربي�د 
االلكرتوني o نصف بالغ

8 ن�راه يف الليل ثالث م�رات ويف النهار مرة 
واحدة

9 رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة o رياضة 
هندية يمارسها من يريد تعلم قوة الرتكيز

10 كلما أخ�ذت منه ك�رب وإذا وضعت فيه 
صغر o برج ال يعيش فيه إال اثنان

1 حيوان بحري له ثالثة قلوب
الَقرنّي�ات  م�ن فصيل�ة  يطب�خ،  نب�ات   2
زمني�ة  م�دة   o كالب�ازالء  الفراش�ّية 

)معكوسة(
3 نب�ات تؤخذ جذوره وتغىل وترشب مربدة 

خاصة يف رمضان o بني معنى الكالم
4 للتفس�ري واالس�هاب o نلبس�ها وتم�ي 

وتقف ولكن ليس لها أرجل
5 اس�م فاكهة من 4 حروف الرابع والثاني 
واألول اسم حيوان اسيوي مفرتس o بوسة

6 وضع فوق بعض o مسقط ماء
7 م�يلء بالثق�وب ولكنه يمس�ك املاء o من 

شهور السنة امليالدية
8 مكن املكفوفني من القراءة )معكوس�ة( 
o فاكه�ة تس�مى باالنجليزية اس�ما يعني 

اصابع
9 قارة o ثلثا أغا

10 بناه الفرنس�يون لقناة السويس ولكنه 
وض�ع يف ميناء نيوي�ورك o ال�يء الذي ال 

يمكن تناوله يف وجبة إفطار أو عشاء

سـودوكـو

املقادير:
كمية عجني البيتزا يمكنك تحديدها

250 جرام كبده مكعبات
½ كوب بصل أخرض مفري

2 فص ثوم
1 كوب فلفل أحمر مكعبات

ملح وفلفل أسود
كمون

جوزة الطيب
بيض عىل عدد أفراد األرسة
1 كوب جبن شيدر مبشور

طريقة التحضري:
تشوح الكبدة مع الثوم والتوابل جيدا 
حت�ى تنض�ج تماما وت�رتك جانبا ثم 
تفرد عجني البيت�زا وتدهن بقليل من 
الزيت ثم ضعي الكبدة وريش بالبصل 
والفلف�ل وضع�ي البي�ض فوقه�ا ثم 
ت�رش بالجب�ن املبش�ور وتدخل فرن 
ح�ار مل�دة 15 دقيق�ة أو حتى ينضج 
البيض ثم تقدم ساخنة بجانب القليل 

من املخلل.

 بيتزا بالبيض والكبدة

فوائد اللوزمعلومات  عامة
1-  يعترب اللوز الخام وزيت اللوز األكثر فعالية للدماغ 
, تناول عدد قليل من اللوز كل يوم يساعد عىل تحسني 
الذاك�رة والرتكيز ، وخاص�ة يف األطفال. ويعتقد أيضا 

أن اللوز يجعل ذاكرة األطفال حادة ونشطة .
2- اللوز يس�اعد يف الحفاظ عىل مس�تويات مناس�بة 
 HDL م�ن الكوليس�رتول عن طري�ق زيادة مس�توى
وخف�ض مس�توى LDL. وهذا يس�اعد يف الوقاية من 

غالبية أمراض القلب .
3-  فوائ�د اللوز للبرشة تحظى بش�عبية خاصة. بما 
يف ذل�ك الل�وز يف النظ�ام الغذائي يس�اعد يف الحصول 
ع�ىل برشة نرضة . من ناحي�ة أخرى وضع زيت اللوز 

مبارشة عىل الجلد يساعد أيضا يف الحصول عىل برشة 
ناعمة وصحية . – اقرا فوائد اللوز للش�عر والبرشة

4- تشمل فوائد زيت اللوز الحلو أيضا العالج والوقاية 
م�ن جفاف وتش�قق الجل�د . كما يتم اس�تخدام زيت 

اللوز عىل برشة األطفال .
5-  الده�ون األحادية الغري مش�بعة املوجودة يف اللوز 
جيدة لصح�ة القلب. الدهون األحادية الغري مش�بعة 
جنبا إىل جنب مع املواد املضادة لالكسدة تساعد أيضا 

يف الوقاية من أمراض القلب .
6-  واح�دة من الفوائد الصحية األخ�رى للوز هو أنه 
يساعد يف الحفاظ عىل ضغط الدم السليم وغري مبارش 
يساعد يف الوقاية من األمراض الناجمة بسبب ارتفاع 

ضغط الدم.

أثبتت التجرب�ة أن هواتف نوكيا 
القديمة أفضل من اآليفون بدون 
الحاجة ألى دليل، وبنسبة %100 
أفضل طريقة لفت�ح الزجاجات 
تك�ون باس�تخدام هاتفك نوكيا 
3310، وخاصة مع اقرتاب فصل 
الصيف فإذا كن�ت بالخارج ولم 

تجد »فتاحة« لن تقوم بتكس�ري 
أس�نانك أو البحث ع�ن أى يشء 

حاد لفتح الزجاجات.
فق�ط ب�كل بس�اطة اس�تخدم 
للقي�ام  األس�طورى  هاتف�ك 
به�ذه املهمة بس�هولة بدال من 

تقاعده.

أخبار الصحافة عىل معصم اليد
واش�نطن- ماذا ل�و أصب�ح يف إمكان 
الق�ارئ الوص�ول إىل األخبار واملقاالت 
الخاص�ة ب�”العرب” عىل معصم يده! 
هذا غري مستبعد خصوصا مع اقرتاب 
موعد تس�ويق س�اعة “آب�ل ووتش”، 
حيث تفكر وسائل اإلعالم اليوم بطريقة 
تس�مح له�ا بتقدي�م محتوياتها عىل 
شاشات صغرية جدا وتجسيد مفهوم 
“الصحافة بلمحة خاطفة”. س�توفر 
س�اعة “آب�ل” الذكي�ة التي س�تطرح 
قريبا يف األسواق لوسائل اإلعالم سبال 

جدي�دة للوص�ول إىل جمهورها، حيث 
أكدت مجموعة “نيوي�ورك تايمز” أن 
تطبيقها املخصص للس�اعة س�يقدم 
“طريقة جديدة يف الكتابة”، وسيقوم 
الث�الث”  الق�ارات  يف  “مراس�لوها 
البالغات. وسيتس�نى للقراء  بتحديث 
متابع�ة ق�راءة املق�االت ع�ىل هواتف 
“آيف�ون” وأجهزة “آيباد”. وأعدت كل 
من قن�اة “يس أن أن” وإذاعة “أن بي 
آر” تطبيقا مخصصا لهذه الس�اعات 

املوصولة.

اختتم مرك�ز “غافيتس” يف والي�ة نيويورك 
األمريكية األحد 19 نيسان، معرض الطباعة 
ثالثية األبعاد الذي يتيح للزوار فرصة التمتع 
بمنتج�ات تالم�س الخيال.وقدم�ت إح�دى 
الرشكات العارضة وهي “س�ول سيس�تم” 
أحذي�ة حيوي�ة جدي�دة يطل�ق عليها اس�م 
“أدابتي�ف” وه�ي مطبوع�ة بتقني�ة األبعاد 
الثالثية، وتستخدم أنظمة متطورة وحديثة 
تعتمد عىل أجهزة استشعار للضغط لتحريك 
ضغط الهواء أو السوائل داخل الحذاء بهدف 
دع�م ح�ركات الجس�م، مما يعط�ي أقىص 

درج�ات الراحة أثناء التنق�ل واملي بارتداء 
ه�ذه النوعية من األحذية. وتخطط الرشكة 
إلنت�اج األحذية الحديثة باس�تخدام املس�ح 
الضوئ�ي ألق�دام الزبائ�ن وتقني�ات األبعاد 
الثالثي�ة، ويس�تطيع فريق الرشكة إنش�اء 
نماذج تمهيدية من النع�ال املجهزة بجيوب 
اله�واء والقابل�ة للتعدي�ل، وصمم�وا أيضا 
قطعة لكاحل القدم مزودة بوس�ائد هوائية 
من الس�يليكون. كما أن األج�زاء الخارجية 
لهذه األحذية مصنوع�ة جميعها من الجلد، 

وتحتوي عىل أجهزة استشعار للحركة.

أحذية ثالثية األبعاد
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فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حيدث هذا يف زمن اغتيال التعيينات!! 
ء ح���رة را ا

  انس الساعدي 

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

تب�ا لك�م ،س�ياكلنا الحريق ان ل�م يخنقنا دخانه ،وانت�م مازلتم 
تعلك�ون ال�كالم ،تمتطون الس�نتكم وترعدون دون مط�ر . صفقوا 
وهللوا ،فليس للكذب عيون، مادام كل خساراتنا تعدوها انتصارات.

فواش�نطن  ما زال�ت تمنحنا املزيد من الخيب�ات، وتعدنا بالكثري 
من االنفجارات

نحرر منطقة ،نخرس مدينة ما الحكاية ؟!
التقل كر وفر فقد مللنا لعبة »الحنجلة«!

وهاه�ي االرض تدور بنا مرة تراقصن�ا، واخرى نراقصها، فمتى 
يكون لنا حضور 

-2 -
ياترى هل سنرى اكثرمما جرىويجري  يف بالدنا ،من فجورالسياسة 
،وغياب الكياسة، وتربع   الفاسدين، وانتشار االرهاب، وتوايل املجازر 
واس�تمرارالخيبات والعزف عىل جرح الوطن واملواطن ..لقد راينا ما 
راينا ،اذ هناك من يرهن بلدة، وهناك من يرهن قلمه،هناك من يسفح 
دمه افتداء للوطن، وهناك من يسفح كرامته ذليل لالخرين،مثل كلب 

اجرب ينتظر من يرمي له قطعة عظم .
-3-

ال وقت هنا لالنش�غال أو اللتق�اط األنفاس،فال ، حبا يجيء  بعد 
الي�وم مم�ن ادمن الكذب حتى اعت�اده ،كما  التاتي�ك نجدة ممن لم 

ينجدك ، حني احتجت نجدته غري مرة.
م�ع ذلك ثمة م�ن وضع  » فرم�ان » ان » اليدخ�ل املهجر لبغداد 
االبكفيل » لتكتمل صورة املهزلة ،يف تش�طري املش�طر وتجزأة املجزأ 
،فم�ن يكف�ل الع�راق اليوم وهن�اك تهج�ري يف الداخ�ل ومهجرين يف 

الخارج ؟!!
واملأساة ان تجد من يقف ساخرا يتشفى بما حصل ونيس ان هذا 

اخية وما يصيبة 
يصي�ب الجميع ، وليس عليه س�وى ان  يتذك�ر  دائما انه عراقي 
والع�راق واح�د اليقب�ل القس�مة ع�ىل اثن�ني، الن مفهوم القس�مة 
والتقاس�م ،والشطر والتش�طري مفهوم ش�يطاني، هناك من يرسم 

خطوطه ،وهناك من يحلم به، وهناك من يعمل عليه رسا وعالنية.
 وليس داعش واس�تباحتها وعربدتها واحتاللها، لهذة املنطقة او 
تلك س�وى ورقة من ع�دة اوراق لتقزيم العراق، واس�تنزافه وبعثرة 

وجوده .
-4-

انه�ا حرب مفتوحة الغاطس فيها ب�ات ظاهرا ، ال احد يريد لهذا 
الع�راق ان ينهض ويقف عىل اقدامه ، من اش�قاء اش�قياء او جوار 
اقليم�ي او ق�وى دوليه ، يريدونه كس�يحا ، متقزما ،الصوت له ، وال 
حضور مجرد ساحة لتس�ويق بضائعهم وميدان الختبارتجاربهم يف 

اغتيال حارض املنطقة ونهب مواردها . 
وحدتنا ووعينا  وصمودنا معا يف خندق واحد سيمزق كل االقنعة 
ويس�قط رهان املراهنني ليبقى العراق شوكة تدمي خارصة االعداء 

عىل تعدد وجوهم القذرة .

مؤيد عبد الز هرة

كثريُة هي املش�اكل، التي تلقتها الحكومة الحالية، من الحكومة 
الس�ابقة، يف مختل�ف مج�االت الع�راق، مش�اكل أمني�ة، خدمي�ة، 
اقتصادية، فنية، ثقافية .. الخ من مشاكل خطرت عىل البال، وأخرى 
ل�ن تخطر البال. قب�ل أيام، كانت هن�اك، مطالبات كب�رية، من قبل 
خريجي معاهد النفط، يف العراق لتعيينهم، لكونهم )تعيني مركزي(، 
ولك�ن الدولة العراقية، ال تمتلك الدرجات الوظيفية، بس�بب التحدي 
االقتصادي، فبدأ الس�خط والتململ، من قبل خريجي معاهد النفط، 
وق�د أنتقد بعضه�م، كالم وزير النفط، الذي وع�د بإيجاد حل، ولكن 
عب�د املهدي، قرر أخ�ريا أن يبدأ بتعيينهم، عىل ش�كل دفعات، يداري 
بها العجز الحكومي، بالس�يولة، ويداري به�ا الحاح الخريجني عىل 
التعيني.  نذكر بش�كل مخترص، هذه التحديات )املشاكل واالزمات(، 
وليك�ن أوله�ا : التح�دي األمني: املتمث�ل بداعش، التي تس�يطر عىل 
مس�احات واسعة، من األرايض فهي تحدي خطري، عىل العراق، يهدد 
وجوده، وأمنه ومستقبله. ثانيا: التحدي الخدمي، الذي يهدد رشعية 
الدول�ة، أمام املواطنني، فأي دولة ال تق�دم للمواطن خدمات، مقابل 
أن تأخذ حصته، من النفط، بلحاظ أن النفط ملك للشعب، كما يقول 
الدس�تور العراقي، ولهذا ما لم يحصل املواطن عىل الخدمات، مقابل 
حصته، م�ن النفط، فلن يعرتف بالحكومة، التي س�تعترب س�ارقة، 
لحصته املقرة دستوريا، وفق العقد االجتماعي، بني الدولة واملواطن. 
ثالث�ا: التحدي االقتص�ادي: املتمثل بانخفاض أس�عار النفط، فكان 
التلك�ؤ والتكاس�ل م�ع التغ�ايض يف مواجهة هكذا تح�دي كبري عند 
الحكوم�ة الس�ابقة، فاالعتماد ع�ىل االقتصاد الريع�ي، املعتمد عىل 
النفط، جعل من العراق، دولة خارسة، وال وجود لالس�تثمار فيه، أو 
تفعيل للقطاعات التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، مع 
العلم، أن العراق يمتلك كل املقومات، ألن يكون دولة تحظى، بجميع 
اإلمكان�ات للتطور .  رابعا: التح�دي االجتماعي: املتمثل بجيوش من 
الناقم�ني، عىل الدولة العراقية، لفش�لها طوال الس�نني املتعاقبة، يف 
إرض�اء املواط�ن العراقي، الذي ي�رى أقرانه يف بقية ال�دول، التي قد 
تكون، أقل ترآءا من العراق، يعيش�ون يف حالة من الرتف املبالغ فيه، 
وأعتقد أن سبب الضغط االجتماعي، الذي نعيشه، هو وجودنا بجوار، 
دول مث�ل الخليج، التي وصلت ملس�توى من الرتف، جعل من العراق، 

يعيش يف ضغط اجتماعي هائل، للحاق بدول الجوار الجغرايف.
م�ن ضم�ن التح�دي االجتماع�ي، مس�ألة األع�داد الكب�رية من 
الخريج�ني العاطل�ني، عن العم�ل، الذين يبحثون ع�ن مصدر للرزق 
الح�الل، يقيه�م االنضم�ام للذي�ن س�بقوهم، يف التخ�رج، للعمل يف 
األسواق كباعة )خضار(.  عبد املهدي، أوجد درجات وظيفية، يف زمن 
كانت السياسات الس�ابقة الخاطئة، هي من اغتالت أحالم الشباب، 
بفرصة عمل، هي بالفعل حقهم وليس حلمهم.  _ فهل س�نجد يوما 
من األيام أن السياس�ات الحالية، لعبد املهدي، س�تجعل أحالم هؤالء 
املعطلني، حقيقة بسبب البناءات السليمة للدولة ؟؟  ليست أمنيات، 
وهي ممكنة الحدوث، نحتاج فقط لرجال، صالحني وصرب، فالرجال 

الصالحني شخصناهم، وننتظر أن يمن الله علينا بالصرب.

مااحلكاية ؟!

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال


