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ص3 معسكرات رسية لألرهاب يف دياىل.. وأمنية املحافظة: »حوض الوقف« يمثل التهديد األكرب

املجرم البغدادي يصارع املوت.. وخالفات بني »القيادات« عىل املنصب
عناصر »الداخل« و »الخارج« في عراك مستمر على الغنائم

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشف مصدر محلي في مدينة الموصل، 
ام�س االثني�ن، عن وج�ود خالف�ات كبيرة 
داخ�ل المدينة بين أعض�اء تنظيم »داعش« 

على المناصب اإلدارية، وفيما أكد ظهور ابو 
ع�الء االنباري، وهو الش�خص المتخصص 
بح�ّل الخالف�ات داخ�ل التنظي�م اإلرهابي، 
أشار إلى أن حقيقة مقتل زعيم التنظيم أبو 

بكر البغدادي صارت شبه مؤكدة.

وق�ال مص�در ف�ي الموص�ل أن »هناك 
ش�به تناقض بين الهيئة الشرعية العراقية 
والس�ورية ف�ي تنظيم )داع�ش«، الفتاً إلى 
وج�ود »مطالب�ات م�ن العناص�ر االجانب 
بالحصول على مناصب شرعية في التنظيم 

ف�ي الموص�ل، على االق�ل لتنظيم ش�ؤون 
االجان�ب )المهاجري�ن(، فضالً عن إرس�ال 
المسؤول العام لالعافرة رسالة )تّظلم( الى 
ابو عالء االنباري بش�أن وج�ود مضايقات 
يتعرض لها االعافرة من قبل الشيش�انيين 

في الموصل وتلعفر والبعاج«.
وشرح المصدر أن »االنباري هو المفتي 
الع�ام لتنظي�م )داع�ش( وهو في الس�تين 
من عمره«، الفت�ًا إلى أن قوله يعتبر القول 
الفص�ل ف�ي التنظي�م ووجوده ف�ي مكان 

يعن�ي وجود خ�الف شديد«.وش�ّدد بالقول 
عل�ى أن االنب�اري »ال يظه�ر إال ألج�ل حل 

الخالفات وحسم القضايا«.

                     التفاصيل ص3

قطع التيار الكهربائي اذالل للعراقيين وهم يخوضون حرب الوجود

     كتب/ رئيس التحرير

الكهرباء في العراق لعبة تجري فصولها المتواترة المتوترة في صالة اكثر 
توتراً تضم الكتل والقوائم االنتخابية التي فازت في انتخابات 2014 بخلفيات 

توتير الشارع طائفياً ثم العودة إلى توتير البيوت.. كهربائياً!.
لي�س الكالم هنا موجهاً ضد وزير الكهرباء ال�ذي توجه إليه أصابع اتهام 
قوى التحالف الوطني بانه وراء توتير الس�احة السياسية وإدخال االزمة في 
البالد متاهات ال يمكن الخروج منها بالهّين.. بل موجه الى »النهج« السياسي 
الذي تتبعه الكتل السياس�ية في مجلس الن�واب والحكومة لتعذيب المواطن 

سعياً إلسقاط حكومة الرئيس العبادي!.
ما نريده ان نقوله ان اس�تمرار ازمة انقط�اع التيار الكهربائي في معظم 
احياء العاصمة بغداد وغالبية المناطق الجنوبية العراقية هدفه تأليب الشارع 

ضد التحالف الشيعي وتحريض الشيعة إلسقاط حيدر العبادي!.
العبادي هو المستهدف من استمرار ازمة الكهرباء والحكومة التي يقودها 
في ظل التحديات العس�كرية  والسياسية وتحديات دعم »الكيانات المنفصلة 
»هي المس�تهدفة ايضاً.. والرابح الوحيد في هذا كله طابور المستفيدين من 
قوائ�م وكيان�ات المرتبطين الى النخاع بإس�تراتيجية تقس�يم العراق.. وهم 

جهات معروفة ومشهورة منذ 9 نيسان 2003 الى اليوم!.
ان االصرار على فرض التس�عيرة الكهربائية يحول المس�ألة من مس�ألة 
في الطاقة الكهربائية الى مس�ألة في تسييس الكهرباء وتحويلها الى قضية 
اعتراض ش�عبي يتصاعد كل صيف والمستهدف هو رئيس الوزراء »الشيعي« 
وليس وزير الكهرباء »الس�ني«.اتمنى على رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
المسلحة ان يعرف ان ثالثة ارباع المشمولين بالتسعيرة الكهربائية كما ثالثة 
ارباع المحسوبين على ساعات القطع هم من ابناء القوات المسلحة والشرطة 

االتحادية واألجهزة االمنية واألهم هم ابناء وبواسل الحشد الشعبي.

                                                               التفاصيل ص2

انتظروا ثورة الكهرباء
رفع التسعرية خمطط إلسقاط احلكومة وشّل العملية السياسية

»داعش« هيدد ضباط 
»محاس«يف غزة

الــداخـلـيـة
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كش�ف الكونغ�رس االميركي، ام�س االثنين، ع�ن امكانية اعادة 
النظر بفقرة في مشروع  ميزانية الدفاع االميركية المتعلقة بتسليح 
العش�ائر الس�نية واالكراد والتعامل معهم »كدولتين مس�تقلتين«, 
فيما بين ان هنالك طريقة من الممكن اعتمادها في عملية التس�ليح 
بش�كل ال يس�يء الى حكومة بغداد. وجاء تغي�ر الموقف االمريكي 
بع�د رف�ض الحكوم�ة العراقي�ة لقان�ون الكونغرس  الذي يس�عى 
لتقس�يم العراق, كما واجه الوس�ط السياسي العراقي هذه الخطوة 
بالرفض واالس�تنكار مما حدى بالس�فارة االمريكية الى االس�راع 
بتقدي�م االعتذار .وبينما يفس�ر التراجع االمريكي ع�ن هذا القرار, 
بان الواليات المتحدة االمريكية  كانت مخطئة باقدامها على خطوة 
غير مدروسة اثارت حفيظة العراقيين الرافضين لمشروع التقسيم, 
يصر اقليم كردس�تان على مغازلة »المشروع االمريكي« في موقف 
يكش�ف ع�ن رغبت�ه االنفصالية على حس�اب  وحدة الع�راق. وقال 
عضو الكونغرس ورئيس لجن�ة خدمات االمن الداخلي في البرلمان 
االميركي، ميش�يل ماكول في تصريح صحف�ي، ان »الكونغرس قد 
يعي�د النظر بفقرة في مش�روع  ميزانية الدف�اع االميركية القادمة 
والمتعلق�ة بتموي�ل وتدري�ب الجي�ش العراق�ي والتي نص�ت أيضاً 
على تس�ليح العشائر السنية واالكراد بش�كل منفصل عن الحكومة 
المركزي�ة«. وأكد ماك�ول، أن »الكونغرس سيس�تمر بالمحاولة في 
ايجاد طريق يضمن من خالله أن يتلقى السنة واألكراد التسليح الذي 

يحتاجونه في محاربتهم لتنظيم داعش«.
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انتظروا ثورة الكهرباء
رفـع التـسـعـيـرة مـخطـط إلسـقـاط الـحـكـومـة وشـل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة

     كتب/ رئيس التحرير

الكهرباء في الع�راق لعبة تجري 
فصوله�ا المتوات�رة المتوت�رة ف�ي 
صالة اكثر توتراً تضم الكتل والقوائم 
االنتخابي�ة التي ف�ازت في انتخابات 
الش�ارع  توتي�ر  بخلفي�ات   2014
طائفياً ثم العودة إلى توتير البيوت.. 

كهربائياً!.
ليس الكالم هنا موجهاً ضد وزير 
الكهرباء الذي توجه إليه أصابع اتهام 
ق�وى التحال�ف الوطن�ي بان�ه وراء 
توتي�ر الس�احة السياس�ية وإدخال 
االزم�ة في الب�الد متاه�ات ال يمكن 
الخ�روج منه�ا بالهّي�ن.. ب�ل موجه 
ال�ى »النهج« السياس�ي ال�ذي تتبعه 
الكتل السياس�ية ف�ي مجلس النواب 
والحكوم�ة لتعذيب المواطن س�عياً 

إلسقاط حكومة الرئيس العبادي!.
ما نري�ده ان نقوله ان اس�تمرار 
ازمة انقط�اع التي�ار الكهربائي في 
معظم احياء العاصمة بغداد وغالبية 
المناط�ق الجنوبي�ة العراقي�ة هدفه 
تأليب الش�ارع ضد التحالف الشيعي 
وتحري�ض الش�يعة إلس�قاط حيدر 

العبادي!.
م�ن  المس�تهدف  ه�و  العب�ادي 
اس�تمرار ازمة الكهرب�اء والحكومة 
الت�ي يقوده�ا ف�ي ظ�ل التحدي�ات 
العس�كرية  والسياس�ية وتحدي�ات 
»ه�ي  المنفصل�ة  »الكيان�ات  دع�م 
المس�تهدفة ايض�اً.. والرابح الوحيد 
في ه�ذا كل�ه طاب�ور المس�تفيدين 
من قوائ�م وكيان�ات المرتبطين الى 
النخاع بإستراتيجية تقسيم العراق.. 

وهم جهات معروفة ومشهورة منذ 
9 نيسان 2003 الى اليوم!.

ان االصرار على فرض التس�عيرة 
الكهربائية يحول المسألة من مسألة 
ف�ي الطاق�ة الكهربائية الى مس�ألة 
في تس�ييس الكهرباء وتحويلها الى 
قضي�ة اعتراض ش�عبي يتصاعد كل 
صيف والمستهدف هو رئيس الوزراء 
»الش�يعي« ولي�س وزي�ر الكهرب�اء 

»السني«.
اتمنى على رئي�س الوزراء القائد 
العام للقوات المس�لحة ان يعرف ان 
ثالثة ارباع المش�مولين بالتس�عيرة 
ارب�اع  ثالث�ة  كم�ا  الكهربائي�ة 
المحسوبين على ساعات القطع هم 
من ابناء القوات المسلحة والشرطة 
االتحادية واألجه�زة االمنية واألهم 

هم ابناء وبواسل الحشد الشعبي.
ف�ي المراح�ل الس�ابقة الت�ي لم 
يكن فيها  » لداعش« وجود عسكري 
والموص�ل  واالنب�ار  تكري�ت  ف�ي 
وانهي�ار في طرف مهم من الس�يادة 
الوطني�ة، ل�م يك�ن هنالك تس�عيرة 
بل م�رت الكهرباء ف�ي مراحل رخاء 
ولحظات استقرار والسؤال لماذا هذا 
االصرار على التس�عيرة والتعمد في 
االسترسال بساعات القطع الممنهج 

وليس المبرمج!.
ان الوزير الفه�داوي يعرف جيدا 
ان الذي يدفعون الفاتورة الكهربائية 
ليس�وا من ابناء الذوات او من سكنة 
المنطقة الخضراء م�ن الذين تأتيهم 
»الطاقة« محمولة على كتب رسمية 
من مكتب هذا الوزير والنائب أو ذاك، 
بل هم »الحشديون« الذين يقاتلون في 

جبهات العزة والكرامة والموظفون 
المسلحة  الخاص والقوات  والقطاع 
وابن�اء  والكادح�ون  والش�رطة 
الطبق�ات المس�حوقة.. وهؤالء هم 
الم�ادة االساس�ية للدول�ة والمحور 
للث�ورات  المح�رك  و«الداينم�و« 

واالنتفاضات الثورية!.
الهدف م�ن هذا الضغ�ط اليومي 
للث�ورة  بيئ�ة  بن�اء  مش�روع  ه�و 
ومح�ط للمطالب وس�احة للتظاهر 
واالعتراض والنيل من العهد الوطني 
شاس�عة  ه�ّوة  وتأس�يس  الجدي�د 

ومسافة واضحة بين الحكومة وبين 
الش�عب العراقي وقد حدث�ت الفتنة 
التي ارادها هذا الطابور بالتظاهرات 
الكهربائي�ة الت�ي ج�رت ف�ي مدينة 
البصرة وحرق االطارات والتعبيرات 
الجماهيري�ة التي عادة ما تش�هدها 
ه�ذه المدينة لنفس الس�بب من كل 
عام. ما اود اإلش�ارة إليه أن المسألة 
سياس�ية وبعض االجراءات المتخذة 
في اط�ار تقنين الطاق�ة الكهربائية 
فيه�ا جان�ب سياس�ي وإال ل�و كان 
هنال�ك اخ�الص للمس�ألة الوطني�ة 

ومراعاة لجوانب المعركة الشرس�ة 
التي يعيش�ها العراقي�ون مع داعش 
لم�ا تمكنت ال�وزارة المس�ؤولة عن 
الطاقة والتقنين من القيام بمثل هذه 
اإلجراءات ألنها في حال تحقيقها فأن 
قطاعاً كبيراً من ابناء الحشد الشعبي 
س�يعود الى بيوته بس�بب االس�تياء 
واالنزع�اج م�ن سياس�ة الحكومة، 
لكن ذلك لم يحدث والعكس هو الذي 
ح�دث.. اذ كلم�ا ازدادت االج�راءات 
الكهربائية شدة عبرالقطع المبرمج 
المقاييس  المتزايد ومش�روع تبديل 

الكهربائية ف�ي طريقه الى المناطق 
المأهولة بالحش�د والثورة والبسالة 
ضد داعش وهو من مشاريع الفساد 
عل�ى  المواطن�ون  ،صم�د  الكبي�رة 
مقاتلة داعش ومنازلتها في جبهات 
القتال.. كم�ا منازلة دواعش الطاقة 

في جبهات وزارة الكهرباء!.
نحن مخدوع�ون بمعايير يضعها 
االع�الم  لوائ�ح  ف�ي  المبرمج�ون 
يقول�ون فيه�ا ان المس�ألة مرتبطة 
بتقنين الرؤي�ة المجتمعية للكهرباء 
ولتعوي�د المواط�ن عل�ى التعاط�ي 
مع المس�ألة الكهربائية بالمزيد من 
الحرص واإلخالص والتقنين.. وهنا 
اقول اين هي الطاقة الكهربائية التي 
تتحدثون عنها حت�ى تتحرك الوزارة 

على التقنين والتسعيرة.
انهم يتحدثون عن التسعيرة وهم 
يعلم�ون انها تكون قاع�دة ثابتة في 
التعاط�ي المجتمعي مع الدولة حين 
تك�ون الحكوم�ة مس�تقرة والدولة 
للمتغي�رات  خاضع�ة  وغي�ر  ثابت�ة 
واألمني�ة،  العس�كرية  والتط�ورات 
والبل�د  التس�عيرة  تف�رض  فكي�ف 
يعي�ش حرباً ش�عواء ض�د »داعش« 
من�ذ اكث�ر م�ن عش�رة أش�هر ف�ي 
زم�ن النظ�ام الدكتات�وري الس�ابق 
ل�م تف�رض الحكومة تس�عيرة على 
الطاق�ة الكهربائية ول�م يكن هنالك 
سياسة في »القطع المبرمج« كالتي 
نشهدها منذ س�نوات وهي سياسية 
العراقيي�ن  تعذي�ب  ع�ن  مس�ؤولة 
ف�وق جب�ل المعان�اة الكارثي�ة!. ما 
يج�ري ف�وق التص�ور وإمع�ان في 
يخوض�ون  وه�م  العراقيي�ن  اذالل 

معركة اس�تقالل حقيقية من داعش 
والمتآمرين من عرب المحيط.. فمن 
يوقف مسلسل التآمر هذا والحكومة 
–وهذا هو بيت القصيد– توافق على 
اع�ادة النظر ف�ي التس�عيرة وكأنها 
ال تع�رف تل�ك المعان�اة الكارثية في 
وق�ت ت�زداد ض�راوة المعرك�ة مع 
»داع�ش« ويقترب النصر من بوابات 
المقاتلين وتزداد بنفس الوقت حاجة 
الحكومة للناس!.ان التظاهرات التي  
خرجت في البص�رة وعدد من المدن 
والمحافظات العراقية ضد االجراءات 
الظالمة لوزارة الكهرباء عنوان بارز 
لش�رارة الثورة واالنتفاضة الشعبية 
ه�دف  وه�ي  الحكوم�ة  إلس�قاط 
قوى سياس�ية تق�ف خل�ف التقنين 
المبرمج واإلصرار على انجاز مطلب 
التس�عيرة!.على رئي�س ال�وزراء ان 
يتنبه لسياس�ات بعض ش�ركائه في 
الحكومة والعملية السياس�ية وان ال 
يس�تمر في المضي بسياس�ة تجنب 
الصدام بغية المضي قدما في تجنيب 
الحكومة المش�كالت التي اس�قطت 

الحكومة المالكية السابقة!.
ان رئي�س ال�وزراء انس�حب الى 
قضي�ة ظاهره�ا »تكنوق�راط« لكن 
جوهرها يتحرك على ايقاع اس�قاط 
الحكوم�ة. ايها الس�ادة في التحالف 
الوطني عليك�م ان تدركوا ان الوقت 
ليس للخ�الف على رئاس�ة التحالف 
وه�ي قضية ش�كلية وان م�ا ينبغي 
العم�ل في اط�اره تكمن ف�ي التهيؤ 
إلطفاء اسباب الحريق الذي سيلتهم 
القط�ع  بواب�ة  م�ن  الحكوم�ة  دار 

الممنهج!.

هنغـاريــا تقـرر إرســال 150 عنصــرًا عسكـريــًا إىل العــراق
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت هنغاري�ا، أم�س االثني�ن، إرس�ال ق�وة 
عس�كرية قوامه�ا 150 عنص�را الى الع�راق النجاح 
الح�رب ضد تنظيم »داعش«، وفيما اش�ارت الى أنها 
قام�ت بارس�ال أكثر م�ن 200 طن م�ن الذخيرة الى 
إقلي�م كردس�تان، أكدت اس�تعداد ش�ركاتها بإعادة 

اعمار المناطق المحررة.
وقال وزي�ر الخارجي�ة الهنغاري بيت�ر زيجارتو 
ف�ي مؤتمر صحاف�ي مع وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم 
الجعف�ري، إن »العراق يواجه تحديا كبيرا، ويجب أن 
نقف س�وية لمواجهة هذا التحدي وان نقاتل س�وية 
هذه المنظمة اإلرهابية المتوحش�ة داعش«، مشيراً 
إل�ى أن »هنغاري�ا قررت ارس�ال قوة عس�كرية من 
150 ش�خصا سيكتمل ارس�الها في شهر اب المقبل 
النجاح الحرب ضد تنظيم داعش«. وأضاف زيجارتو، 

أنه »عق�د اجتماعا، صب�اح اليوم، م�ع وزير الدفاع 
العراقي خالد العبيدي وابلغن�ا باحتياجات العراق«، 
الفت�ًا ف�ي ذات الوقت إلى أن »هنغاريا ارس�لت 220 
طنا م�ن الذخيرة الى اقليم كردس�تان من�ذ البداية، 

فضال عن تأمين االحتياجات االنسانية للنازحين«.
وتابع الوزير الهنغاري أن »الش�ركات الهنغارية 
ستساهم في إعادة اعمار المناطق بعد تحريرها من 
داع�ش«، مؤكداً تطلع »هنغاريا ال�ى توقيع اتفاقية 
المش�اركة االقتصادية مع الع�راق وانهاء االزوداج 

الضريبي نهاية العام الحالي«.
وكان�ت وكال�ة »أسوش�يتد برس« ذك�رت في ) 
فيكت�ور  وزراء هنغاري�ا  رئي�س  أن   )2015 اذار   9
أوربان يعتزم تقديم طلب للب������رلمان الهنغاري 
لتفويضه بإرس�ال ق�وات عس�كرية لتدريب القوات 
العراقي�ة واالنضمام لحلفائه�ا الغربيين في الحرب 

ضد تنظيم »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة،  وزارة  اعلن�ت 
أمس االثني�ن، ع�ن ان الوزير 
محم�د الغب�ان بحث م�ع وفد 
بريطاني من وزارة الخارجية 
وس�فارتها في بغداد ضرورة 
تظافر الجهود لمحاربة تنظيم 

»داعش« االرهابي .
وج�اء ف�ي بي�ان لل�وزارة 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه ان الغب�ان التقى 
ف�ي مكتبه وفدا من الخارجية 
ض�م  البريطاني�ة  والس�فارة 
رئيسة قسم مكافحة اإلرهاب 
البريطاني�ة  الخارجي�ة  ف�ي 
ومدي�ر  اندرس�ون,  جينف�ر 
اإلره�اب  مكافح�ة  ش�رطة 
في )األس�كتلنديارد( ريتشرد 
ولت�ون ومستش�ار مكافح�ة 
الس�فارة  ف�ي  اإلره�اب 
البريطاني�ة ف�ي بغ�داد كران 
تمالون, مش�يرا الى ان الوزير 
تع�اون  ض�رورة  عل�ى  اك�د 
الجميع ف�ي محاربة »داعش« 
خاصة م�ع الدول التي لها باع 

طويل في محاربة اإلرهاب.
ان  ال�ى  البي�ان  واش�ار 
اندرس�ون أعربت بدورها عن 
بمس�اعدة  بالده�ا  اس�تعداد 

العراق في جميع المجاالت.

الداخليـة تبحث
 مع »االسكتلنديارد« 

مكافحة االرهاب

معصوم يؤكد أمهية إنجاز »النشيد الوطني« و«العلم« 

»داعش« يلزم أهايل املناطق اخلاضعة لسيطرته بارتداء الزي األفغاين

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم، 
أمس االثنين، اهمية  انجاز النشيد الوطني 
الجدي�د والعل�م العراق�ي، فيم�ا دع�ا الى 
انجاز التش�ريعات الخاصة بحرية التعبير 

والوصول الى المعلومة.
وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
»الرئيس فؤاد معصوم اس�تقبل في قصر 
الس�الم ببغداد  وفد لجنة الثقافة واالعالم 

ميس�ون  برئاس�ة  الن�واب  مجل�س  ف�ي 
الدملوجي«، مؤكداً »اهمية  انجاز النش�يد 

الوطني والعلم العراقي«.
وش�دد معص�وم بحس�ب البي�ان على 
»أهمية مهنية وموضوعية وسائل االعالم 
الرس�مية، وأن تص�ب ف�ي خدم�ة البالد، 
منوهاً إلى »وجود تحسن في عمل االعالم 

الرسمي في المدة األخيرة«.
ودع�ا رئي�س الجمهورية ال�ى »انجاز 
الوص�ول  لتنظي�م  الالزم�ة  التش�ريعات 
إلى المعلوم�ة وحرية التعبي�ر، فضالً عن 

قانون ش�بكة االعالم العراق�ي، وضرورة 
االس�تفادة من تجارب الدول المتقدمة في 

هذا الشأن«.
لجن�ة  أعض�اء  ع�رض  جانبه�م  م�ن 
لتطوي�ر  مقترح�ات  واالع�الم  الثقاف�ة 
القط�اع الثقاف�ي ف�ي الع�راق مؤكدي�ن 
»ضرورة توفير المتطلبات المادية لتأمين 
االس�تقاللية لإلعالم الرس�مي عبر جملة 
م�ن المقترح�ات م�ن بينه�ا اع�ادة جزء 
من ممتل�كات وزارة االع�الم المنحلة إلى 

المؤسسات الرسمية ذات الصلة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

محافظ�ة  ف�ي  محل�ي  مص�در  أف�اد 
كركوك، أمس االثنين، بأن تنظيم )داعش( 
ألزم اهالي المناطق الخاضعة لس�يطرته، 
جنوب�ي وغربي كركوك،)250 كم ش�مال 

بغداد(، بارتداء الزي األفغاني، وفيما هدد 
المخالفين ب�80 جلدة وتنظيف الش�وارع 
لمدة عش�رة اي�ام«، فيما عزا الس�بب إلى 
»التمويه« عل�ى الطائرات التي تس�تهدف 
عناصره.وق�ال المصدر إن »مفارز تنظيم 
)داع�ش( أبلغ�ت عب�ر مكب�رات الص�وت 

المواطنين في المحال واألحياء الس�كنية 
ودور العبادة في قضاء الحويجة ونواحي 
والرش�اد،  والعباس�ي  والري�اض  ال�زاب 
بض�رورة  كرك�وك(،  وغرب�ي  )جنوب�ي 
ارتدائه�م ال�زي التاب�ع للتنظيم والش�بيه 

بالزي األفغاني«.

اخلارجية الربملانية: لن نضغط لترسيع فتح السفارة السعودية
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة العالق�ات الخارجية 
البرلمانية عبد الباري زيباري، أمس االثنين، 
ع�ن ان الجانب العراقي ل�ن يضغط بأتجاه 
المطالب�ة م�ن الجان�ب الس�عودي بفت�ح 
س�فارته في بغداد. وق�ال زيباري،  إن »اي 
ط�رف دولي مرحب به في بغداد وس�يلقى 
كل الترح�اب م�ن الدبلوماس�ية العراقية، 

ولكن ال نلح وال نصر على ضرورة ووجوب 
فتح سفارة دولة معينية نحن نحترم رأيها 
بالفت�ح او التريث بذلك«. وبش�أن الموقف 
م�ن تأخ�ر الرياض ف�ي فتح الس�فارة في 
بغ�داد اج�اب زيباري: »لس�نا عل�ى عجالة 
المس�ؤولين  وجمي�ع  الس�فارة،  بفت�ح 
العراقيي�ن الذي�ن زاروا الس�عودية فعل�وا 
ما بوس�عهم بهذا الش�أن«. وتح�دث وزير 
الجعف�ري  ابراهي�م  العراقي�ة  الخارجي�ة 

مرات عدة على مدى االش�هر الماضية عزم 
الجانب السعودي فتح سفارته في بغداد اال 
ان الوعود الس�عودية لم تترجم على ارض 
الواقع، رغم ان وفدا س�عوديا استطلع قبل 
اش�هر مقر الس�فارة المقرر افتتاحها في 
المنطقة الخضراء. وكان الجعفري قد اعلن 
يوم امس ف�ي مؤتمر صحفي عن تس�لمه 
اسم احد الشخصيات السعودية لكي يشغل 

منصب السفير لدى العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، 
أم�س االثني�ن، تفكي�ك خلي�ة 
ارهابية خطيرة تخطط لتنفيذ 
عملي�ات اغتي�ال لش�خصيات 
نوعي�ة في العاصم�ة، وضبط 
اسلحة واعتدة وكواتم مختلفة 

االحجام واالنواع.
وق�ال ضاب�ط رفي�ع ف�ي 
القي�ادة ان »الق�وات االمني�ة 
نصب�ت كمينا لعدة اش�خاص 
يستقلون سيارتين نوع بي ام 
دبلي�و وكيا ريو ف�ي منطقتي 

والغزالية، وتمكنت  الجادري�ة 
من ضبط السيارتين في اوقات 
مختلف�ة، وحس�ب المخط�ط 
المعد من قبل القيادات العليا«، 
مبين�ا ان القوات اس�تحصلت 
عل�ى معلوم�ات دقيق�ة م�ن 
االس�تخبارية،  مصادره�ا 
وتمكنت من القاء القبض على 
الخلية المكونة من 9 اشخاص. 
واض�اف الضاب�ط الذي رفض 
الكش�ف عن اسمه، ان »الخلية 
االرهابي�ة كانت تخط�ط منذ 
اعتراف�ات  بحس�ب  اش�هر، 
افرادها، لتنفيذ سلسلة عمليات 

امني�ة  لش�خصيات  اغتي�ال 
الكواتم  بواس�طة  وسياس�ية 
الرب�اك  الالصق�ة  والعب�وات 
الوضع في العاصمة«، مش�يرا 
ال�ى ان القوات االمني�ة تتابع 
م�ع مصادره�ا االس�تخبارية 

المتغيرات االخيرة.
بغداد  العاصم�ة  وش�هدت 
تزاي�دا  الماض�ي  االس�بوع 
كبي�را ف�ي اع�داد الخروق�ات 
االمني�ة والتفجيرات بالعبوات 
المفخخة  والسيارات  الناسفة 
م�ن  العدي�د  ضحيته�ا  راح 

المواطنين.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت النائبة فيان دخيل، أمس االثنين، ان بعض 
السياسيين عن نينوى نشروا معلومات غير دقيقة 
مفادها اع�دام »داعش« اس�رى ايزيديين معتقلين 
لديه، فيم�ا رفض�ت الترويج الخبار غي�ر موثوقة 
المص�ادر والتي اربكت الش�ارع االيزي�دي. وقالت 
دخيل في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه 
ان »بعض السياس�يين في محافظة نينوى تحديدا، 
س�اهموا لالس�ف خالل االيام القليلة الماضية، عن 
قصد او ع�ن غير قصد في ارباك الش�ارع االيزيدي 
م�ن خ�الل نش�ر معلومات غي�ر دقيق�ة وال يمكن 
التاكد منها، مفادها اعدام بضعة مئات من االسرى 

االيزيديين المعتقلين لدى تنظيم داعش االرهابي«. 
واضافت دخي�ل »كلنا نعلم ان ه�ذا التنظيم ارتكب 
ابش�ع الجرائم الوحشية بحق العراقيين ومن كافة 
االطياف، وكان لاليزيدية نصيب االس�د«، مش�يرة 
ال�ى »اننا نتوقع من ه�ذا التنظيم القي�ام بمختلف 
االعم�ال االجرامي�ة والوحش�ية، لك�ن م�ن غي�ر 
المقب�ول الترويج الخبار غي�ر موثوقة المصادر«. 
وتابع�ت دخيل ان »هذا االم�ر ايقظ مضجع االالف 
م�ن االيزيديي�ن م�ن االمه�ات واالب�اء والزوجات 
واالبناء من ذوي اولئك االس�رى المنكوبين والذين 
يواجه�ون كل االحتم�االت لالس�ف الش�ديد ف�ي 
ظل صم�ت الجه�ات االمنية والس�لطات التنفيذية 

المختصة عن هذه المعاناة االنسانية المريرة«.

عمليات بغداد تفكك خلية خططت لتنفيذ 
»اغتياالت نوعية« 

دخيل: انباء اعدام االيزيديني غري دقيقة 

التظاهرات التي خرجت في البصرة وعدد من المدن والمحافظات العراقية ضد االجراءات 
الظالمة لوزارة الكهرباء عنوان بارز لشرارة الثورة واالنتفاضة الشعبية
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          بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة, دائ�رة التقاعد والضم�ان االجتماع�ي للعمال 
ف�ي الجامعات والمستش�فيات األهلية إلى مراجعتها من اجل ش�مول العاملي�ن فيها بالتقاعد 
والضم�ان االجتماعي للعمال.وقال�ت الوزارة في بيان إن« دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي 
للعم�ال، تحرص على ش�مول العاملين ضمن القطاع الخاص بأح�كام قانون التقاعد والضمان 
االجتماع�ي للعمال الذي يوجب على ارباب العمل مراجعة أقس�ام العم�ل والضمان االجتماعي 
لغرض شمول العاملين لديهم بأحكام القانون«.وأضافت ان« الدائرة طالبت الجامعات والكليات 
والمستش�فيات االهلي�ة، بمراجعته�ا وش�مول العاملين فيه�ا بالتقاعد والضم�ان االجتماعي 
للعمال، ك�ون القانون ينطبق عليها وبذلك يتوجب عليها تنفي�ذ الضوابط والتعليمات المعمول 
بها في هذا الجانب«. وأكدت الوزارة ان« الدائرة وجهت خطابات رسمية الى عدد من الجامعات 
والكليات األهلية لمراجعتها وتس�ديد االش�تراكات المطلوبة، أال إنها لم تلتزم بتلك المخاطبات 

وعليه ستتخذ الدائرة اإلجراءات القانونية بحقهم وتحيلهم إلى المحاكم المختصة«.

العمل : فتح باب التقاعد للعاملني يف اجلامعات واملستشفيات األهلية

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف مص�در محل�ي ف�ي مدينة 
الموص�ل، ام�س االثني�ن، ع�ن وجود 
خالف�ات كبي�رة داخ�ل المدين�ة بي�ن 
أعضاء تنظيم »داعش« على المناصب 
اإلداري�ة، وفيم�ا أكد ظه�ور ابو عالء 
االنب�اري، وهو الش�خص المتخصص 
بحّل الخالفات داخل التنظيم اإلرهابي، 
أش�ار إل�ى أن حقيق�ة مقت�ل زعي�م 
التنظيم أبو بكر البغدادي صارت شبه 

مؤكدة.
وقال مصدر في الموصل أن »هناك 
ش�به تناق�ض بي�ن الهيئة الش�رعية 
تنظي�م  ف�ي  والس�ورية  العراقي�ة 
)داع�ش«، الفتاً إلى وج�ود »مطالبات 
من العناصر االجان�ب بالحصول على 
مناص�ب ش�رعية ف�ي التنظي�م ف�ي 
الموص�ل، عل�ى االقل لتنظيم ش�ؤون 
االجان�ب )المهاجري�ن(، فض�اًل ع�ن 
لالعاف�رة  الع�ام  المس�ؤول  إرس�ال 
رس�الة )تّظلم( الى اب�و عالء االنباري 
بش�أن وجود مضايق�ات يتعرض لها 
االعاف�رة م�ن قب�ل الشيش�انيين في 

الموصل وتلعفر والبعاج«.
وش�رح المص�در أن »االنباري هو 
المفت�ي الع�ام لتنظي�م )داعش( وهو 
في الس�تين من عمره«، الفت�اً إلى أن 
قوله يعتبر الق�ول الفصل في التنظيم 
ووجوده في مكان يعني وجود خالف 

شديد«.
وش�ّدد بالقول على أن االنباري »ال 
يظه�ر إال ألجل حل الخالفات وحس�م 

القضايا«.
أن االنب�اري »ظه�ر  وق�ال أيض�اً 
مرتي�ن في الموص�ل بتاري�خ 7 يناير 
2015 و 23 فبراي�ر 2015، وظهر في 
البع�اج، وتلعفر، وس�نجار، وهو االن 
حس�ب آخ�ر المعلومات موج�ود في 

مدينة الرقة السورية«.
وعندم�ا ت�رّددت أنباء ع�ن إصابة 
البغدادي في في 13 13 ش�باط 2015 
في مدينة راوة غرب العراق، وتعرضه 
إلصابات بالغة وخطيرة نتيجة قصف 
لق�وات التحالف ث�م نقل الى س�وريا 
لتلق�ي العالج هن�اك، طل�ب البغدادي 
وجود اب�و عالء االنباري معه بش�كل 

عاجل.
وأكمل المصدر بالقول أن »االنباري 
اجتمع بإدارات الهيئات الش�رعية في 
مبن�ى المكتبة المركزي�ة في الموصل 
بتاري�خ 23 ش�باط 2015 عقب صالة 
العصر والقى خطبة طويلة جداً بشأن 
وج�ود خروق�ات كبي�رة وتراخي في 
تنفي�ذ اوام�ر القي�ادات وته�اون في 

افعال شرطة الحسبة«.
االجتم�اع  »داخ�ل  أن�ه  وأردف 
س�أل احد ق�ادة الهيئات الش�رعية: يا 
ش�يخ اليس من حقنا ان نس�تمع الى 
الخليفة، اش�تقنا له، ونريد االس�تماع 

الى رس�الة من�ه، ان جنودن�ا يطلبون 
ذلك باس�تمرار، وانت تعلم كم يش�كل 

ذلك حافزا للمقاتلين«.
وأضاف المصدر أن االنباري  أجاب 
بالقول أن »أمي�ر المؤمنين بخير وقد 
التقيت�ه قب�ل زم�ن قصير )م�ا يؤكد 
بع�د  الب������غ�دادي  م�ع  وج�وده 
تعرض�ه للقصف( وهو يح�ب لقاءكم 

أكثر مما تحبون«.

وأوضح »فرد عليه الس�ائل: ولكن 
يا شيخ، والله اننا نحب ان نسمع منه 

حتى لو كلمة«.
واستدرك بالقةل أن االنباري أجاب 
بغض�ب »نحن ال نعب�د الرجال، وليس 
البغ�دادي اال جندي من جنود الخالفة، 
وانت�م ال حاج�ة لكلم�ة من�ه، انتم ال 
تقاتل�ون ألجله، بل ألج�ل اعالء كلمة 
ال ال�ه اال الل�ه، حتى لو م�ات الخليفة، 

فالخالفة قائمة الى يوم الدين«.
وأش�ار إلى أن االنباري س�رد على 
المجمتعي�ن ق�رارات منه�ا »ارس�ال 
وفود م�ن ديوان الحس�بة ف�ي الرقة 
الى الموصل، لتدريب عناصر الحس�بة 
في الموصل بع�د التقارير التي وردت 

بشأن وجود تهاون لديهم«.
الق�رار  بع�د  أن�ه  المص�در  وأك�د 
»ظهرت الحسبة السورية في الموصل 

الت�ي  والقي�ود  الضغ�وط  وازدادت 
فرضتها الحسبة على المواطنين«.

وقال المص�در أن االنبار »قام بحل 
ما يس�مى )جهاز االمنية( وهو جهاز 
االم�ن الداخلي المخ�ول بحفظ االمن 
في المدينة، وس�لّم ملفه الى العسكر 
)الجيش(، ودخل العسكر الى الموصل 
ونصب�وا نق�اط تفتي�ش عل�ى م�دى 

اسبوع«.
وأردف أن أح�د القرار تم بموجبها 
»نقل عش�رات المقاتلين من الدواوين 
)العس�كر(،  قس�م  ال�ى  )االداري�ة( 
وظه�رت ح�االت للتخل�ص م�ن ه�ذا 
القرار بقيام عناصر بإطالق الرصاص 
على اياديه�م، او الس�اق، إليجاد عذر 
يمنع القيادة من ارسالهم الى جبهات 

القتال«.
وقال المصدر، الذي رفض اإلشارة 
إلى اس�مه، االنباري »اجرى مصالحة 
بي�ن مجموعة م�ن )االعاف�رة( الذين 
اخب�روه بانه�م تعرض�وا لمضايقات 
كبيرة م�ن العناصر الع�رب واالجانب 
بشكل خاص الشيشانيين، والمصالحة 
تمت داخل المكتبة المركزية، بحضور 
طارق ابو زياد العفري، المسؤول عن 

االعافرة«.
وتاب�ع المص�در أن الق�رار األخير 
لالنباري كان »نقل جميع العناصر بما 
فيه�م الدواوين االداري�ة والمدنية الى 
العسكر )الجيش(، وحل كل التشكيالت 

واخضاعها الى ديوان )الحرب(، ونشر 
)الش�رطة العس�كرية( ف�ي الموصل 

لمراقبة ومحاسبة المخالفين«.
وبالرغم من تطبيق القرارات لعّدة 
أي�ام ف�ي الموص�ل التي وقع�ت تحت 
س�يطرة التنظيم ف�ي حزي�ران العام 
الماض�ي، إال أن المصدر قال أن »هذه 
القرارات كلها لم تطبق، ولم ينفذ منها 

شيء اال لفترة محدودة«.
وأكد أن األمور في الموصل »عادت 
لم�ا كان�ت علي�ه وازداد الخ�الف بين 
االعافرة والشيشانيين، وأدى بالنهاية 
الى انسحاب الشيشانيين من الموصل 
واس�تقرارهم ف�ي الرق�ة الس�ورية، 
وتغ�ول االعافرة في البعاج وس�نجار 

وتلعفر«.
وأك�د أن�ه بع�د أن تفج�رت ه�ذه 
الخالفات في المدينة »انتشرت االخبار 
ب�ان البغ�دادي ل�م يعد هو المس�ؤول 
ع�ن التنظيم، واالص�وات التي تطالب 
بتنصي�ب ابو محم�د العدناني لخالفة 
البغ�دادي كان�ت قوي�ة ج�دا، ويعل�ل 
المطالب�ون بالعدنان�ي بأن�ه صاح�ب 
س�طوة وب�أس وق�وة، وان البغدادي 
فيه )لين ورأفة( بينما العدناني حاسم 

وحازم«.
ورّجح المصدر أن »يكون البغدادي 
قد م�ات أو أنه على وش�ك«، الفتاً إلى 
»وج�ود خالف�ات كبيرة بي�ن التنظيم 

حول من سيخلفه«.

عناصر »الداخل« و »الخارج« في عراك مستمر على الغنائم

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

يح�اول تنظي�م »داع�ش« احي�اء 
نش�اطه االجرام�ي ف�ي ديال�ى الذي 
توق�ف طيل�ة الفت�رة الماضي�ة بفعل 
الضرب�ات الموجع�ة الت�ي تلقتها تلك 
العصاب�ات عل�ى ي�د الق�وات االمنية 
حينه�ا  واعل�ن  الش�عبي  والحش�د 

المحافظة خالية من االرهاب.
االمني�ة  ديال�ى  لجن�ة  واعترف�ت 
»داع�ش«  الع�ادة  مخط�ط  بوج�ود 
للواجه�ة م�رة اخ�رى, كاش�فة ف�ي 
الوق�ت ذات�ه ع�ن معس�كرات تدريب 
س�رية للتنظيم االرهابي ف�ي مناطق 

زراعية ببعقوبة.
ش�رق  ش�مال  مناط�ق  وش�هدت 

بعقوب�ة, الت�ي تعتب�ر م�الذات امن�ة 
للدواعش, سلس�لة أعمال عنف دامية 
في األس�ابيع الماضي�ة راح ضحيتها 

العديد من األبرياء.
ويتحدث المجلس البلدي في ناحية 
العبارة عن وقوف خاليا نائمة مرتبطة 
بالجماع�ات االرهابية المتطرفة وراء 
تنام�ي موج�ة العن�ف ف�ي محاول�ة 
يائسة لضرب التعايش السلمي وخلق 
فتنة بي�ن المكون�ات المتآخية. وقال 
رئيس اللجنة االمنية في مجلس ديالى 
صادق الحسيني، إن »تنظيم داعش ما 
يزال يش�كل خطرا حقيقيا على األمن 
الداخلي في ظ�ل وجود حواضن توفر 
الم�الذات اآلمنة لعناص�ره في بعض 
مناط�ق ديال�ى ومنها ح�وض الوقف 

ال�ذي يمثل ش�ريط زراع�ي يمتد بين 
ناحيت�ي اب�ي صي�دا، )30 كم ش�مال 

شرقي بعقوبة(، والعبارة.
وأضاف الحسيني، »لدينا معلومات 
يمتل�ك  داع�ش  أن  تؤك�د  موثوق�ة 
معس�كرات س�رية لتدري�ب عناصره 
في بعض بس�اتين ح�وض الوقف في 
محاولة إلنش�اء ن�واة إلحي�اء وجود 
التنظيم مرة أخرى في ديالى«، منتقدا 
ما أس�ماه »صمت أهالي بعض القرى 
وعدم تعاونه�ا مع القوات األمنية في 

اإلبالغ عن وجود المتطرفين«.
وتابع، »س�تتخذ إج�راءات حازمة 
ورادعة بحق من يوفر المأوى والدعم 

لعناصر التنظيم«.
على صعيد متصل, اشاد الحسيني 

بانتفاض�ة أهالي ناحي�ة بهرز جنوب 
بعقوبة في حس�م تحري�ر أخر معاقل 
تنظيم »داعش« داخل الناحية، فيما أكد 
أن ماحصل في به�رز نموذج للتعاون 
الوطن�ي ال�ذي يدح�ر كل المؤام�رات 

الخبيثة ويعيد االستقرار.
أن  قائ�ال،  الحس�يني  واردف 
»انتفاض�ة بهرز حس�مت تحرير أخر 
معاق�ل تنظي�م داع�ش ف�ي الناحي�ة 
بعدم�ا انخ�رط المئ�ات م�ن أبناءه�ا 
في صفوف الحش�د الش�عبي ليشكلوا 
نموذج�ا للتعاون الوطن�ي الذي يدحر 
ويس�تعيد  الخبيث�ة  المؤام�رات  كل 
االستقرار«، مؤكدا أن »أمن بهرز بات 
في ي�د أبناءها بالتنس�يق مع الجهات 
األمني�ة«. وش�هدت به�رز ف�ي األيام 

الماضي�ة عملي�ة عس�كرية واس�عة 
مترامي�ة  زراعي�ة  بس�اتين  لتحري�ر 
األطراف كانت تنتشر بها خاليا نائمة 
مرتبط�ة ب�«داعش« ته�دد المزارعين 

وتمنعهم من مزاولة أعمالهم.
بدوره,كش�ف المجلس البلدي في 
ناحي�ة العبارة بمحافظ�ة ديالى ، عن 
إعداد خطة لتشكيل قوة أمن عشائرية 
تعمل عل�ى الحد من الخروق وإس�ناد 
الق�وات األمنية في تعزيز االس�تقرار 

الداخلي.
وقال رئيس مجلس العبارة عدنان 
م�ال ج�واد ، إن »ناحية العب�ارة، )15 
كم ش�مال ش�رقي بعقوبة(، ش�هدت 
في األس�ابيع الماضي�ة تنامي موجة 
أعم�ال العنف التي تق�ف ورائها خاليا 

نائم�ة مرتبطة بالجماعات المس�لحة 
المتطرفة في محاولة يائس�ة لضرب 
التعاي�ش الس�لمي وخل�ق فتن�ة بين 

المكونات المتآخية«.
وأض�اف م�ال ج�واد، أن »عش�ائر 
م�ع  بالتنس�يق  خط�ة  تع�د  العب�ارة 
الجه�ات األمنية المس�وؤلة لتش�كيل 
قوة أمن عشائرية تمثل جميع مناطق 
وقرى الناحية بهدف الحد من الخروق 
وإس�ناد الق�وات األمني�ة ف�ي تعزيز 

االستقرار الداخلي«.
وأوضح، أن »عشائر الناحية متفقة 
على ضرورة استعادة االستقرار ومنع 
دع�اة التط�رف والتكفي�ر م�ن رس�م 

مستقبل العبارة«.
وعق�دت قي�ادة ش�رطة محافظة 

ديالى، امس االول األحد، مؤتمرا أمنيا 
لمتابعة الخروقات في منطقة حوض 
الوقف ش�مال ش�رق بعقوب�ة، وفيما 
حذرت من إي�واء »المتطرفين«، دعت 
العش�ائر ال�ى تج�اوز خالفاتها وعدم 
فس�ح المجال لألصوات »الشاذة« في 

ضرب التعايش السلمي.
وق�ال مدير إع�الم ش�رطة ديالى 
العقي�د غال�ب العطي�ة، أن »المؤتم�ر 
تطرق الى سلس�لة اعم�ال العنف التي 
ضرب�ت ح�وض الوقف في االس�ابيع 
الماضية والت�ي راح ضحيته�ا العديد 
من االبرياء«، مؤكدا أن »المؤتمر اتخذ 
جمل�ة م�ن الق�رارات الهام�ة ابرزها 
تعزيز الوجود االمني وتحذير االهالي 

من مغبة ايواء أي متطرف«.

معسكرات رسية لـ »داعش« يف دياىل.. وامنية املحافظة: »الوقف« يمثل التهديد االكرب

املجرم البغدادي يصارع املوت.. وخالفات بني »القيادات« عىل املنصب
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المناطق الزراعية مالذًا لإلرهابيين

واشنطن تعيد النظر بقرار الكونغرس بعد احتجاج بغداد.. واإلقليم: القبول أو االنفصال
       بغداد/ المستقبل العراقي

ام�س  االميرك�ي،  الكونغ�رس  كش�ف 
االثنين، ع�ن امكانية اعادة النظر بفقرة في 
مشروع  ميزانية الدفاع االميركية المتعلقة 
بتسليح العشائر الس�نية واالكراد والتعامل 
معه�م »كدولتين مس�تقلتين«, فيما بين ان 
هنال�ك طريق�ة م�ن الممك�ن اعتمادها في 
عملية التس�ليح بشكل ال يسيء الى حكومة 

بغداد.
وجاء تغير الموقف االمريكي بعد رفض 
الحكوم�ة العراقية لقانون الكونغرس  الذي 
يس�عى لتقس�يم العراق, كما واجه الوس�ط 
السياس�ي العراق�ي هذه الخط�وة بالرفض 
واالستنكار مما حدى بالس�فارة االمريكية 

الى االسراع بتقديم االعتذار .
وبينما يفس�ر التراجع االمريكي عن هذا 
القرار, بان الواليات المتحدة االمريكية  كانت 
مخطئة باقدامها على خطوة غير مدروس�ة 

اثارت حفيظة العراقيين الرافضين لمشروع 
التقس�يم, يصر اقليم كردستان على مغازلة 
»المشروع االمريكي« في موقف يكشف عن 
رغبته االنفصالية على حساب  وحدة العراق. 
وقال عضو الكونغرس ورئيس لجنة خدمات 
االمن الداخلي في البرلمان االميركي، ميشيل 
ماكول في تصريح صحفي، ان »الكونغرس 
ق�د يعيد النظر بفقرة في مش�روع  ميزانية 
الدفاع االميركية القادمة والمتعلقة بتمويل 
وتدري�ب الجيش العراق�ي والتي نصت أيضاً 
على تسليح العشائر السنية واالكراد بشكل 

منفصل عن الحكومة المركزية«.
وأك�د ماكول، أن »الكونغرس سيس�تمر 
بالمحاولة في ايجاد طريق يضمن من خالله 
أن يتلق�ى الس�نة واألك�راد التس�ليح ال�ذي 

يحتاجونه في محاربتهم لتنظيم داعش«.
واضاف ماكول، »اعتقد ان هناك طريقة 
يمكن م�ن خالله�ا تيس�ير عملي�ة حصول 
العش�ائر الس�نية وق�وات البيش�مركة على 

االسلحة التي يحتاجونها بشكل ملح إللحاق 
الهزيمة بداعش بشكل اليسيء الى حكومة 

بغداد المركزية«.
نف�ت  األميركي�ة  الخارجي�ة  وكان�ت 
,الخمي�س الماض�ي، وج�ود أي تغيي�ر في 
سياسة الواليات المتحدة تجاه العراق، الذي 
تريده »قوياً وموحداً ومستقراً« ليسهم في 
اس�تقرار المنطق�ة، وفي حي�ن أعربت عن 
تطلعها للتنس�يق مع الكونغ�رس لدعم ذلك 
الموق�ف، أك�دت أن تس�ليح الع�راق ينبغي 
أن يت�م عبر التنس�يق م�ع حكوم�ة العراق 

»المركزية ذات السيادة«.
وابلغ رئيس الوزراء حيد العبادي االدارة 
االمريكي�ة, ام�س االول االح�د, رفضه الي 
مشروع لتقسيم العراق خالل اتصال هاتفي 
مع نائب الرئي�س االمريكي جو بايدن,بينما 
اكد االخير ان واش�نطن لن تس�لح اي طرف 
عراقي دون المرور بالحكومة االتحادية.                       
وفي موقف يثير الش�كوك والتساؤالت, 

اعتبر نائ�ب رئيس برلمان إقليم كردس�تان 
جعف�ر إبراهيم إيمينك�ي، أن موقف مجلس 
النواب العراقي األخي�ر من قرار الكونغرس 
األميركي »مخيب لآلمال«، فيما اشار الى أن 

الوضع سينحدر نحو الهاوية.
وقال إيمينك�ي ، إن »القرار الذي أصدره 
مجلس الن�واب العراقي حول قرار لجنة في 

الكونغرس األمريكي مخيب لآلمال«.
وأض�اف إيمينك�ي »نح�ن متألم�ون لما 
يحص�ل للع�راق وأن الوضع س�ينحدر نحو 
الهاوي�ة إذا ل�م يت�م اإلس�راع ف�ي معالجة 
ه�ذه األزم�ات الت�ي وصل�ت إل�ى أوض�اع 
خطيرة«، مش�يرا إلى أن »الح�ل هي العودة 
إلى الدستور والتوافقات السياسية وإصالح 
نظ�ام الحك�م«. وتابع نائب رئي�س برلمان 
إقلي�م كردس�تان »نح�ن نبحث ع�ن الحلول 
ضمن إطار إقليم كردس�تان للمحافظة على 
اإلس�تقرار الموجود في اإلقلي�م«، الفتا الى 
ان »المس�ار الديمقراطي هو مس�ألة متاح 

للكردس�تانيين والم�ادة 140 من الدس�تور 
تس�مح بإجراء اإلس�تفتاء ال�ذي يحتاج إلى 

وقت وتحضيرات«.
ويل�وح إيمينكي بذهاب االك�راد باتجاه 
االنفص�ال في ح�ال إس�تمرت ما اس�ماها 
ب�«السياسات الطائفية وغير الديمقراطية« 
وعدم قبول اآلخر ». وصوت مجلس النواب، 
الس�بت الماض�ي، على صيغة ق�رار مقدمة 
من قبل التحالف الوطني للرد على مش�روع 
قان�ون الكونغ�رس األخير بش�أن تس�ليح 
الكرد والسنة في العراق بشكل مباشر، فيما 
انسحب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني 
من الجلسة العتراضهما على صيغة القرار.

 ف�ي الغضون,أب�دى وزي�ر الدف�اع خالد 
العبيدي، امتعاض العراق من مش�روع قرار 
الكونغ�رس األميرك�ي األخي�ر ، مؤك�دا أن 
أي تس�ليح الب�د أن يتم عن طري�ق حكومة 

المركز.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، إن 

العبيدي »استقبل، القائم باألعمال األمريكي 
جوناثن اركوهين والوفد المرافق له، وجرى 
خالل اللقاء مناقش�ة تواص�ل دعم الواليات 

المتحدة األمريكية للحكومة العراقية«.
وأبدى العبيدي، بحسب البيان، »امتعاض 
الع�راق م�ن مش�روع الق�رار ال�ذي طرحه 
أن  ال�ى  مش�يرا  األمريك�ي«،  الكونغ�رس 

»العراق وطن واحد وال يمكن تقسيمه«.
من جانبه، قال القائم باالعمال االميركي 
إن »حكوم�ة بالده ستس�تمر بدعم القوات 
المسلحة العراقية في محاربتها للتنظيمات 
اإلرهابي�ة وإنه�ا ملتزم�ة باتفاقي�ة اإلطار 

االستراتيجي بين البلدين«.
وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري 
أعلن،أن الدبلوماس�ية العراقية »الخارجية« 
س�تتحرك نح�و القرار األميرك�ي بعد التأكد 
من حقيقة الموقف، مؤكدا أنها ال تس�تدرج 
للتس�رع قب�ل ان تك�ون الص�ورة واضح�ة 

ومحددة.

أعضاء أميركان يدرسون تسليح »السنة« و »األكراد« بال قانون!
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واعتب�رت الصحيف�ة أن التعديالت التي 
أصدرها الملك س�لمان، البالغ من العمر 79 
سنة، والذي وصل للحكم في كانون الثاني 
الماض�ي بعد وفاة الملك عب�د الله، أدت إلى 
إعادة ترتي�ب والية العهد ف�ي داخل عائلة 
آل س�عود، لفائدة الجي�ل الثاني من األمراء 
وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس 

المملكة في سنة 1932.
وأش�ارت إل�ى أن وزي�ر الداخلية محمد 
ب�ن نايف، اب�ن أخ الملك والبال�غ من العمر 
55 س�نة، يصبح بمقتضى ه�ذه التعديالت 
وليا للعهد، فيما أصبح ابنه البالغ من العمر 
ثالثين س�نة، ولي�ا لولي العه�د، باإلضافة 
لمنص�ب وزي�ر الدف�اع ال�ذي يش�غله من 
قبل، ورئاس�ة مجلس الشؤون االقتصادية 

والتنمية.
وأف�ادت الصحيف�ة أن كل ه�ذا يعن�ي 
إقص�اء األخ غي�ر الش�قيق للمل�ك، األمي�ر 
مقرن البالغ من العمر 69 سنة، وهو أصغر 

أبناء عبد العزيز البالغ عددهم 35 ابنا.
كم�ا ذّكرت ب�أن الملك كان بعد أس�بوع 
م�ن تنصيبه ق�د قرر إعفاء اثني�ن من أبناء 

الملك الراحل عبد الله.
ووصفت هذه الق�رارات بأنها “تصفية 

حس�ابات” عائلية، تهدف إل�ى تقوية أبناء 
بن�ت  حس�ناء  )أبن�اء  الس�ديرية  العائل�ة 
سديري، الزوجة المفضلة للملك ابن سعود 
ال�ذي أنجب منه�ا س�بعة أوالد منهم الملك 
س�لمان(، التي فق�دت نفوذها أثن�اء فترة 

الملك عبدالله.
كما ذك�رت الصحيفة أن القصر الملكي 
أعل�ن أيضا أن س�فير المملكة بواش�نطن، 
عادل الجبير، الذي ال ينتمي للعائلة المالكة، 
ت�م تعيينه كوزير للخارجي�ة خليفة لألمير 
س�عود الفيصل، البالغ من العمر 75 س�نة 
والذي يعاني من مشاكل صحية كبيرة، بعد 

أن ظل في هذا المنصب لمدة أربعين سنة.
واعتب�رت أن الهدف من هذا التعديل هو 
“قب�ل كل ش�يء التص�دي للتهدي�دات التي 
تواجهها المملكة السعودية”، وهو السبب 
الذي مكن األمير نايف من الوصول لمنصب 
ول�ي للعه�د، باعتباره “الرج�ل األقوى في 
المملك�ة، عل�ى رأس الش�رطة والح�رس 

الوطني واالستخبارات”.
وأضافت الصحيف�ة أن محمد بن نايف، 
ال�ذي أصبح ولي�ا للعهد ووزي�را للداخلية، 
ينظ�ر إلي�ه كبطل ف�ي مكافح�ة اإلرهاب، 
خاصة بعد نجاته من محاولة اغتيال نفذها 

تنظيم القاعدة في سنة 2009.
وقال�ت إن المملك�ة تعتب�ر أن التهدي�د 
الداخلي يأتيها من تنظيم “داعش”، خاصة 
وأن المئات من الش�باب السعودي التحقوا 
بصفوف التنظيم في سوريا والعراق وبذلك 

أصبحوا يشكلون خطرا على بالدهم.
وفي 28 نيسان الماضي، أعلنت المملكة 
إيق�اف حوال�ي مئة مش�تبه ب�ه، وإحباط 

مخططات لتنظيم “داعش”، لشن هجمات 
ض�د مواق�ع م�ن بينه�ا س�فارة الواليات 

المتحدة في الرياض.
ورأت الصحيفة أن المملكة الس�عودية 
تشعر أيضا بالخطر على حدودها الجنوبية 
بس�بب االضطرابات التي تش�هدها اليمن، 
مما دفع بها للمرة األولى منذ وقت طويل، 
للدخول في حرب، على رأس تحالف مكون 

من دول الخليج ومصر ضد الحوثيين، والتي 
يتكفل بإدارتها وزير الدفاع وقائد الجيش، 
الشاب محمد بن سلمان، الذي يخوض أولى 

تجاربه بهذه الحرب في اليمن.
وأضافت أن شهادة اإلجازة في الحقوق 
الت�ي تحصل عليها هذا الش�اب من جامعة 
الملك سعود، ال تجعله جاهزا لهذا المنصب. 
حيث أنه من خالل إسراعه بالذهاب للحرب، 

تعاط�ف  كس�ب م�ن وراء حماس�ه ه�ذا 
السعوديين وأثار المشاعر الوطنية.

ولكن ف�ي المقابل حذرت الصحيفة من 
أنه ليس من المؤكد أن هذه الروح الوطنية 
ق�ادرة على الصم�ود أمام تواض�ع النتائج 
المحقق�ة لحد اآلن، في الحملة العس�كرية 
في اليمن، والكارثة اإلنس�انية التي سببها 

القصف المتواصل.

  بغداد / المستقبل العراقي

»داعـش« يـهـدد الـسـعـوديـة
نشرت صحيفة »الكروا« الفرنسية تقريرا على 

خلفية التعديالت التي أصدرها الملك سلمان بن 
عبد العزيز، قالت فيه إن هذا التغيير يهدف إلى 
تعزيز قوة الملك واالستجابة للتحديات الجديدة 

التي تهدد المملكة في الداخل والخارج

من ينظر اآلن إلى أوضاع الصراعات السياس�ية المعلنة 
ه�ذه األيام بين األطراف المتش�ابهة. يش�عر بعمق التنافر 
الح�اد بين األخوة األعداء، فقد ش�هدنا فص�ول التنافر بين 
المس�لمين والمس�لمين، ثم انتقلت بنا بوصلة الصراع إلى 
التناف�ر الطائف�ي بي�ن )الس�نة والس�نة(، وبين )الش�يعة 
والش�يعة(، ولم يخطر ببالنا أن التنافر سيهدد قلعة أربيل، 
ليدق نواقي�س الجولة األولى في حلب�ة الصراع المفتوحة 
اآلن بي�ن األقطاب الكردي�ة المتنافرة، ويعل�ن عن تصاعد 
الدع�وات لفصل )الس�ليمانية( عن جس�د اإلقلي�م الكردي 
المرش�ح لالنفص�ال من جس�د الع�راق، باعتبارها خطوة 
انفصالية البد منها لتقسيم المنقسم على نفسه، أو لفصم 
المنفصم من روابطه الهش�ة، تمهيداً لتش�كيل إقليم كردي 
هجين يهدد وحدة األكراد في عقر دارهم، ومما س�اعد في 
الترويج إلقليم )السليمانية( هو قرب انتهاء الوالية الثانية 
من رئاس�ة بارزاني، ورغبته في التجديد لوالية ثالثة، وهو 
ما يتعارض مع دستور اإلقليم، الذي ينص على تحديد فترة 
الرئي�س بدورتين متعاقبتين فق�ط، وال يحق له التجديد أو 

التمديد.
تأت�ي ه�ذه التكهنات في خض�م الدع�وات العارمة لفك 
ارتب�اط )محافظة( الس�ليمانية، في الوق�ت الذي تتواصل 
فيه المس�اعي الكردي�ة لض�م محافظة )كرك�وك( الغنية 
بالث�روات المعدني�ة. يزع�م البارزان�ي )مس�عود( أن هذه 
المس�اعي هي تق�والت ومج�رد أوهام، أو أضغ�اث أحالم 
ت�راود البعض خالف�اً إلرادة الكرد، وي�رى أن وحدة اإلقليم 
ال يمكن المس�اس بها تحت أي ظرف وبأي وسيلة. موجهاً 
كالمه هذا إلى حركة التغيير المعارضة بزعامة )نش�يروان 
مصطف�ى(، بعد تبوأها المرتبة األولى في االنتخابات، التي 
ج�رت في أيل�ول الماضي، ملحق�ة هزيمة بح�زب االتحاد 
الوطني بزعام�ة جالل طالباني، الذي ح�ل بعدها ثانياً في 
مدينة تمثل معق�ل حزب االتحاد ومقر قيادت�ه التاريخية. 
عل�ى الصعيد نفس�ه اتهمت حكومة اإلقلي�م حركة التغيير 
المزدوج�ة،  اإلدارة  نظ�ام  باتج�اه  بالدف�ع  المعارض�ة 
واالصطياد بالمياه العكرة، وحذرت حكومة كردس�تان في 
بيان رس�مي القوى السياسية من تبعات التصريحات، التي 
ته�دد النظام الفدرال�ي برمته. الحقيقة الم�رة التي ينبغي 
االعت�راف بها. أن دع�وات انفص�ال الس�ليمانية باتت هي 
الشغل الشاغل للكثير من السياس�يين والنواب والمثقفين 
األك�راد، الذين انقس�موا بين مؤيد ومع�ارض لها، رغم أن 
بارزان�ي وقيادات حزب�ه يحاول�ون التقليل م�ن أهميتها، 
فالوقائع على األرض تش�ير إل�ى أن حزب االتحاد الوطني، 
الذي تعرض لسلس�لة صراعات سياس�ية في قمت�ه العليا 
خالل السنتين المنصرمتين، وغياب زعيمه التاريخي جالل 
طالباني بس�بب مرضه، بدأ ينتعش ش�يئا فش�يئا مس�تغال 
مش�روع إقليم الس�ليمانية لتنش�يط دوره مرك�زه بعد أن 
أصاب�ه الضعف والوهن ف�ي الفترة القصي�رة الماضية. يا 
للعجب. ص�ارت قوانين الفيزياء هي الت�ي تحكم العالقات 
السياسية، وهي التي تتحكم بها. وليس أدل على كالمنا هذا 
من تنافر األقطاب الحزبية المتش�ابهة في عموم المنطقة، 
وه�ي بطبيعة الحال ال تختلف في س�لوكها ه�ذا من حيث 
تماثلها مع خواص المواد المغناطيسية، التي تظهر التنافر 
بي�ن أقطابها المتش�ابهة، بينما يكون التج�اذب من حصة 
أقطابه�ا المختلف�ة، ذلك أن خطوط الفيض المغناطيس�ي 
تسري من الطرف الموجب إلى السالب. وهذا هو الفرق بين 
التق�ارب األيدلوجي والتباعد السياس�ي ف�ي ثنائية التنافر 

والتجاذب والتفرقة والمعاداة. والله يستر من الجايات.

السليامنية واحتامالت انفصال املنفصل

كاظم فنجان احلاممي

أمريكا تزود 
السعودية بالقنابل 

املحرمة دوليًا
  بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  واش�نطن  اعترف�ت 

بذخائ�ر  الري�اض  تزويده�ا 

عنقودي�ة، وذل�ك بع�د إثب�ات 

منظمة هيومن رايتس ووتش 

أّن الس�عودية اس�تخدمت تلك 

الذخائ�ر ف�ي عدوانه�ا عل�ى 

اليمن.

ف�ي  مس�ؤول  وزع�م 

تصن�ع  ب�الده  إن  البنتاغ�ون 

ذخائر عنقودية تحترم الشرط 

الصارم باالنفجار بشكل شبه 

كامل، وشّدد على أن واشنطن 

بذخائ�ر  دول�ة  أي  ت�زود  ال 

عنقودي�ة اال بعد أن تلتزم هذه 

بأهداف  باس�تخدامها  الدول�ة 

عسكرية محددة بوضوح، وأن 

ال يتم اس�تخدامها في مناطق 

مدنية.

العنقودية  القنبلة  وتحتوي 

على عشرات القنابل الصغيرة، 

والتي تصبح اشبه بألغام يمكن 

أن تقت�ل او تش�ّوه اش�خاصا 

مدنيين.

كريي يف زيارة إىل السعودية األربعاء املقبل
  بغداد / المستقبل العراقي

 قال�ت متحدثة باس�م وزارة الخارجي�ة األمريكية، 
أمس اإلثنين، إن وزير الخارجية جون كيري س�يتوجه 
إلى الس�عودية وباريس هذا األس�بوع لمناقشة قضايا 

الشرق األوسط.

وقال�ت المتحدثة باس�م ال�وزارة ميري ه�ارف إن 
كيري س�يزور الرياض األربع�اء والخميس، لالجتماع 
م�ع كب�ار القادة الس�عوديين لمناقش�ة قضاي�ا أمنية 

إقليمية.
وتق�ود الس�عودية تحالف�ا ينف�ذ ضرب�ات جوي�ة 
تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن. 

وبع�د الرياض يتوجه كيري إل�ى باريس لالجتماع مع 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة 
األمن وغيره من القضايا اإلقليمية. كما سيش�ارك في 
مراسم إحياء ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية 
الثانية وس�يجتمع مع وزير الخارجية الفرنسي لوران 

فابيوس.

االحتادية تعلن وصول تعزيزات 
عسكرية ملصفى بيجي 

  بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الش�رطة االتحادية، 
ام�س االثني�ن، ع�ن وص�ول 
تعزيزات عسكرية من الناقالت 
المتفج�رات  ومف�ارز  االلي�ة 
التابعة لها وفصائل من الحشد 
الش�عبي ال�ى مصف�ى بيجي 
لتطهير المناطق المحيطة به، 
فيم�ا بينت أن طي�ران الجيش 
قص�ف للي�وم الثان�ي مناطق 

حول محيط المصفى.
وقال مدير إعالم الش�رطة 
االتحادي�ة محم�د البيضان�ي 
، إن “تعزي�زات م�ن الناقالت 
االلي�ة التاب����ع�ة للش�رطة 
االتحادية ومفارز المتفجرات 
ش�رطة اتحادية وفصائل من 
جند اإلمام وصلت الى مصفى 
القطع�ات  لتعزي�ز  بيج�ي  
المتواج�دة بي�ن ت�ل الج�راد 

والطريق المؤدي إلى المصفى 
ولتطهي�ر المناط�ق المحيطة 
أن  البيضان�ي  به”.وأض�اف 
“طيران الجيش قام بالقصف 
الج�وي للي�وم الثان�ي ح�ول 

محيط مصفى بيجي”.
األمني�ة  اللجن�ة  وكان�ت 
في مجل�س محافظ�ة صالح 
الدي�ن نف�ت، ام�س االثني�ن، 
بمصف�ى  جن�ود  محاص�رة 
بيج�ي ش�مال تكري�ت، فيما 
أك�دت أن المصف�ى وقضائي 
يتعرض�ون  والدجي�ل  بيج�ي 
ل�”هجمات شرس�ة” من قبل 

تنظيم “داعش”.
ي������ذك�ر أن العملي�ات 
ف�ي  مس�تمرة  العس�كرية 
الدين لمطاردة عناصر  صالح 
“داعش” وتحرير ما تبقى من 
مناطق المحافظة من سيطرة 

التنظيم.

»داعش« هيدد ضباط »محاس«
يف غزة

  بغداد / المستقبل العراقي

تداول نش�طاء منتم�ون للجماعات 
الموالي�ة لتنظي�م “داع�ش” ف�ي غ�زة 
االجتماع�ي،  التواص�ل  مواق�ع  عل�ى 
أم�س االثني�ن، أس�ماء وص�ور ضباط 
يعملون ف�ي األجهزة األمني�ة، بدعوى 
مس�ؤوليتهم ع�ن الحمل�ة الت�ي طالت 
قياداتهم وعناصرهم، وتركزت وس�ط 

القطاع.
وحس�ب ما تم تداوله ف�إن الضابط 
جهاد محيس�ن ُيعد أحد أبرز المطلوبين 
ل� “السلفية الجهادية”، كونه المسؤول 
عن مل�ف اعتق�ال قادتها، وهو يش�غل 
االس�تخبارات  جه�از  مدي�ر  منص�ب 
العسكرية، والمشرف على قوة “الضبط 
الميداني” التي تنتشر على تخوم قطاع 
غزة. كما ت�م تداول اس�م الضابط أنور 
زع�رب وه�و مس�ؤول ق�وة “الضب�ط 
الميداني” في جنوبي القطاع، فضاًل عن 
فضل الجديلي المدعي العام العس�كري 

بغ�زة، والمتهم م�ن جان�ب الجماعات 
المتش�ددة بتقديم لوائح اتهام “باطلة” 
لقادتها، وإعطاء أجه�زة األمن المعنية 

المصوغ القانوني العتقالهم.
وورد كذلك اس�م القيادي في كتائب 
القس�ام الجناح المسلح لحركة حماس 
أحم�د العديني، وهو من س�كان مدينة 
دير البلح وس�ط القط�اع، ضمن قائمة 
المطلوبين له�ذه الجماع�ات. كما جاء 
اسم ضياء الشرفا نائب مدير عام جهاز 
االس�تخبارات العس�كرية ف�ي قائم�ة 
“المطلوبي�ن”. وم�ن المطلوبين كذلك، 
س�فيان خضر مس�ؤول ق�وة “الضبط 
الميدان�ي” في بلدة بيت حانون ش�مال 
قط�اع غ�زة. يذك�ر أن جماع�ة ُتع�رف 
نفسها باس�م “أنصار الدولة اإلسالمية 
ف�ي بيت المق�دس”، اتهمت في س�اعة 
متأخ�رة م�ن مس�اء األح�د، األجه�زة 
األمنية التابعة لحركة حماس في غزة، 
بهدم مس�جد يرت�اده أنصاره�ا بمدينة 

دير البلح وسط القطاع.

»داعش« بريطانيا يقاطع االنتخابات الترشيعية!
  بغداد / المستقبل العراقي

فيما دّشن البريطانيون المؤيدون 
لتنظيم »داعش« حملة لحض مسلمي 
بريطاني�ا على مقاطع�ة االنتخابات 
التش�ريعية المزمع عقدها بعد أيام، 
معتبري�ن أن »المش�اركة ف�ي تل�ك 

االنتخابات شرك بالله«.
وأك�د الداعي�ة البريطان�ي أنج�م 
بتأيي�ده  المع�روف  ش�ودري، 
ل�»داع�ش« ان »المس�لمين يؤمنون 
أن الل�ه وحده له حق التش�ريع وأنه 
وح�ده َم�ن يحل�ل ويح�رم ولي�س 

القوانين الوضعية”.
وش�ّدد ش�ودري، الذي يقود مع 
آخري�ن تل�ك الحمل�ة وس�بق وأعلن 
بيعت�ه ألبي بك�ر البغ�دادي كخليفة 
للمس�لمين، على أن »المش�اركة في 

االنتخابات التشريعية ذنب ال ُيغتفر، 
ألن الله ال يغفر أن ُيش�رك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء«، موضحاً أنه 

»ال يج�ب منازع�ة الله ع�ز وجل في 
قضية التشريع”.

عل�ى  يح�رص  ال�ذي  ش�ودري، 

والس�احات  المس�اجد  اس�تخدام 
البريطاني�ة لتوصي�ل رأي�ه بحرم�ة 
»الناخبي�ن  أن  بي�ن  االنتخاب�ات، 
لتمثيله�م  المش�رعين  يفوض�ون 
والتصرف نيابة عنهم، وبالتالي فإن 
م�ا يرتكب�ه المش�رع البرلماني من 
مخالفات يتحمله بالضرورة من قام 
بإعطائه صوته«، الفتاً إلى أنه »عندما 
يقر البرلم�ان البريطاني قوانين من 
باب السماح لمثليي الجنس بالزواج 
أو تقنين الميس�ر والخمور أو ضرب 
المس�لمين ف�ي س�ورية، فه�ذا كله 
سيكون في رقبة من قام بالتصويت 

في تلك االنتخابات”.
واعتبر أن »النظام االنتخابي جزء 
من المنظوم�ة العلمانية التي تعطي 
الس�يادة للش�عب بدالً م�ن أن يكون 
الحكم كله لله«، موضحاً أن »اإلسالم 

يعط�ي الحاكمية لل�ه وتكون مهمة 
الخليفة تطبيق هذا األمر«.

وقال إن�ه »إذا كان الغ�رب يمتلك 
النظ�ام الديموقراط�ي القائ�م على 
االنتخابات، فإن اإلسالم لديه الخالفة 
والتي تقوم بمهام إدارية فقط وليس 
تش�ريعية كون التشريعات موجودة 
بالفعل في القرآن والس�نة« على حد 

قوله.
وبّين أن�ه »في الوقت الذي تعتمد 
فيه الديموقراطية على الغالبية، فإن 
القرآن وصف األكثري�ة في أكثر من 
موضع بأنهم ال يفقهون وال يعلمون 
كونهم غير مس�لمين«، الفتاً إلى انه 
»على المس�لمين في بريطانيا العمل 
على تغيي�ر مجتمعهم الذي يحرمهم 
م�ن اختيار خليفة قرش�ي ويتركهم 

رهناً للنظام االنتخابي«.
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

اعالن رقم )6691(قسم االمالك والعقارات
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية  لتاجري املشيدات 
املدرج ادناه يف محافظة )كربالء املقدسة( يف يوم )الخامس عرش( تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن  وفق�ا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21(  لس�نة 
2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله  لقاء  مبلغ 

)5000( دينار غري قابلة للرد .
فع�ى الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشك�ة يف محافظة 
)كربالء املقدسة( عى ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة وهوية 
االحوال املدنية والبطاقة التموينية وش�هادة الجنس�ية  وبطاقة السكن ) النسخ 
االصلي�ة( وبدف�ع التامينات القانونية  البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد 
بص�ك مص�دق وكذلك يتحم�ل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العق�د ويف حالة 

مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

مدة االيجار ملدة سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الزبري

انذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف الزبري  املحرتم

اىل السيد / رشكة عامن النتاج احلديد املحدودة عنوانه / سلطنة عامن
ص.ب 217 مسقط
الرمز الربيدي 113 سلطنة عمان
تلفون /501908
فاكس/ 593717

جهة االنذار
س�بق ان تم التعاقد بني الطرف االول متمثال بالدائرة املالية واالقتصادية يف وزارة النفط 
والطرف الثاني متمثال ب� رشكتكم بموجب العقد /  SRC_09_07 بتاريخ 2001/5/31 
لصال�ح رشك�ة موكلت�ي )رشكة مصايف الجن�وب( بتجهيزه�ا عجالت اطف�اء مع املواد 

االحتياطية وخالل فرتة ال تتجاوز )240( يوم من تاريخ فتح رسالة املرصف.
اال انه رغم قيام موكلتي بتس�ديد كامل بدل املبلغ البالغ )987421.38  € ( ) تس�عمائة 
وسبعة وثمانون الف واربعمائة وواحد وعرشون يورو وثمانية وثالثون سنت فقط( وال 
ت�زال رشكتكم لم تنفذ كامل التزاماته�ا بتجهيز موكلتي بكامل املادة املتعاقد عليها رغم 

املطالبة املستمرة .
عليه اس�ري اليكم هذا االنذار طالب�ا فيه بتجهيز املتبقي من امل�ادة املتعاقد عليها وخالل 
)30 يوم�ا( م�ن تاريخ تبليغك�م باالنذار وبخالفه س�وف اضطر اىل مراجع�ة املحاكم يف 
العراق القامة الدعوى املدنية بحقكم للمطالبة بالتنفيذ العيني او املطالبة بالفس�خ   مع  
التعويض لعدم التنفيذ الجزئي واملطالبة باتلعويض ملا لحق موكلتي من رضر وما فاتها 

من كسب.
املنذر

املدير العام لرشكة مصايف الجنوب / اضافة لوظيفته 
وكيله املمثل القانوني / حسن فالح جابر

حسب الوكالة املرقمة
1655 يف 2007/2/13

قدم هذا االنذار الس�يد حس�ن فالح جابر املعرف بالهوية املرقم�ة 832 يف 2009/4/22 
وبعد ان وقعه امامي طلب تبليغه اىل السيد رشكة عمان النتاج الحديد املحدودة  سلطنة 
عمان  حفظ االصل وارسلت النسخة الثانية للتبليغ يف 2010/4/21  يف الحادي والعرشين 

من شهر نيسان عام الفني وعرشة.

تعلن رشك�ة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن 
اجراء املزايدة العلنية لبيع مواد مخزنية ومبارشة 
يف تمام الساعة التاسعة  من صباح يوم )االربعاء( 

املصادف 2015/6/10  . 
فعى الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور 
بامل�كان والزم�ان املحددين مس�تصحبني معهم 
مبل�غ التأمني  البال�غ  )4600000( اربعة ماليني 
وس�تمائة الف دينار ال غريها  بصك مصدق المر 
الرشكة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور نرش 
االع�الن وعى ان ترفع املواد خالل )15( خمس�ة 
ع�رش يوم م�ن تاريخ االحال�ة القطعية ويتحمل 
خالف ذل�ك غرام�ة تاخريي�ة قدره�ا )25000( 
خمس�ة وع�رشون الف دينار ع�ن كل يوم تاخري 
ويعد بعدها ناكال وتصادر تأمينات وعى املشرتك 
باملزاي�دة  جلب    هوية االحوال املدنية مع بطاقة 

السكن وتاييد من املجلس البلدي.

المالحظاتتاميناتاسم العقارت

1
محل رقم 11 يف مرأب كربالء املوحد 

)باب الدخول( 
288,500 الف دينار

2
محل رقم 18 يف مرأب كربالء املوحد 

)باب الدخول(
177,750 الف دينار

299,250 الف دينارمحل رقم  1 يف مرأب احياء  الهندية   3

273,750 الف دينارمحل رقم  2 يف مرأب احياء  الهندية   4

267,750 الف دينارمحل رقم  4 يف مرأب احياء  الهندية   5

لكل كشك256,500 الف ديناراالكشاك رقم 8/4 يف مراب الرجيبه6

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
اعالن للمرة الثانيةجلنة بيع وإجيار اموال الدولة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

الكاتب العدل
عبد اهلل لعيبي باهض

املدير العام

دعوة دائنني 
ان�ي الس�يد ع�ي ابراهيم عب�د مصفي 
رشكة )القرنفل( النتاج االقمشة الحرير 
والف�وط املحدودة املس�ؤولية ندعو كل 
م�ن له حق او دين عى الرشكة مراجعة 
املصفي يف بغداد الكاظمية محلة / 427 
زق�اق 45 دار 9 اعتبارا من تاريخ النرش 
وخالل عرشة ايام وبعكس�ه سيس�قط 

حق املطالبة 
موبايل / 07704526779

اعالن
قدم املدعي عمر جاس�م كاظم  طلبا ي�روم فيه تبديل 
اسمه من عمر  اىل عمار فمن لديه اعرتاض عى الدعوى 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

تنويه
ن�رش يف جريدة ال�رشق بالع�دد 2022 يف 10 / 3 / 2015 واملس�تقبل 
العراقي بالعدد 920 يف 10 / 3 / 2015 سقط سهوا فقرات ي – و – ك 

حيث لم تنرش هذه الفقرات وكاالتي :
بي�ان اكتت�اب / اىل الس�ادة املس�اهمني والجمهور الكرام .. اس�تنادا 
الحكام املادة 39 ثالثا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وبالنظ�ر ملوافق�ة دائرة تس�جيل الرشك�ة امل�ؤرخ يف 17 / 2 / 2015 
بتاس�يس رشكة ريحانة كربالء للمقاوالت واالس�تثمارات الس�ياحية 
والتجارة العامة / مس�اهمة خاصة . يرسنا دعوة السادة املساهمني 
والجمه�ور الكرام للمش�اركة يف االكتت�اب العام باالس�هم املطروحة 

لالكتتاب البالغة 20000000 عرشون مليون سهم ووفقا ملا يأتي : 
ط . االش�رتاك مع االش�خاص الطبيعية واملعنوية وبالشكل الذي تراه 
مناسبا لتحقيق هذه االغراض بما يف ذلك تاسيس الرشكات واالندماج 
فيها ورشاء اس�همها وسندات استقراضها واالكتتاب فيها مع مراعاة 

احكام القوانني النافذة بهذا الخصوص .
ي . االس�تقراض م�ن الجهات الرس�مية واملصارف وبال�رشوط التي 

تراها مناسبة سواء مقابل رهن موجودات الرشكة او بدون ذلك .
ك . القي�ام بكافة االعم�ال واالجراءات القانونية الت�ي تراها الزمة او 

مناسبة لتسهيل تحقيق نشاطها . لذا اقتىض التنويه .

اعالن
ق�دم املدعي م�روان فيصل س�وادي  طلبا 
يروم فيه تبديل اس�مه من مروان  اىل روان 
فم�ن لديه اع�رتاض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )محمد 
ترك�ي عقيل( الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله 
)البدي�ري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 14 م�ن قانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )امني فاضل 
ن�ارص( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن 
)االس�دي( اىل )الجاب�ري( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
قدم املدعي حس�ني موىس جرب  طلبا يروم 
في�ه تبديل لقبه  من الخزرجي  اىل العقابي 
فم�ن لديه اع�رتاض عى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد  )باسل سلمان 
عي( الذي يطلب فيه تبديل اس�م ولده القارص   
م�ن )عم�ر( اىل )حي�در( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد  )خضري 
عباس خض�ري( الذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب 
م�ن )اللطيف( اىل )املكاصيص املوس�وية( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من 
كلية بغداد االقتصادية املرحلة 
االوىل قس�م عل�وم الحاس�وب 
بأس�م / فرح نارص خالد فمن 
يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد  )فائز عبد 
الرزاق فياض( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املالك�ي( اىل )املكصويص( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )عادل عبد 
الحليم عب�د الله( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
م�ن )ف�راغ( اىل )االس�دي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

املصفي 
عيل ابراهيم عبد
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    بغداد/المستقبل العراقيالزراعة تتوقع تسويق اكثر من ثالثة ماليني طن من احلنطة والشعري

 أعلن مطار بغداد الدولي، امس االثنين, عن وصول نسبة إنجاز 
مشروع المنظومة األوتوماتيكية لمراقبة األنواء الجوية في مطار 
بغداد الدول�ي 90بالمئة. وقال المكتب اإلعالم�ي للمطار في بيان 
صحفي ، “بلغت نس�بة إنجاز مش�روع المنظوم�ة األوتوماتيكية 
لمراقبة األن�واء الجوية في مطار بغداد الدولي 90بالمئة وس�يتم 
إنجاز المش�روع بالكامل خالل األيام القليلة المقبلة”. وأضاف أن 
“المش�روع بعد إنجازه يقدم المعلومات الت�ي تزودها المنظومة 
األوتوماتيكية من سرعة واتجاه الريح ودرجة الحرارة والرطوبة 
والضغ�ط الجوي وم�دى الرؤية ال�ى المراقب الج�وي الذي يقوم 
ب�دوره بنقلها إلى قائد الطائرة والى قس�م التنب�ؤ الجوي والرصد 
الزلزالي في مطار بغداد والتابع إلى هيئة األنواء الجوية”. وأوضح 
أن “المنش�أة العامة للطيران المدني كانت قد تعاقدت مع ش�ركة 
فاين�زال الفنلندي�ة لتنفيذ هذا المش�روع باعتبار فنلندا من اش�هر 

الدول في استخدام األجهزة المالحية لألنواء الجوية”.

    ذي قار/المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى الناص�ري، امس االثني�ن، مع 
وزارة البيئ�ة اآلليات والخطوات ال�الزم توفرها من الناحية البيئة 
الس�تكمال متطلبات ادراج مس�طحات االهوار والمناطق االثرية 
كاف�ة ضم�ن الئح�ة الت�راث العالم�ي. وق�ال الناصري ف�ي بيان 
صحفي، انه “ناقشنا مع وكيل وزير البيئة جاسم الفالحي االليات 
والخط�وات العملي�ة الواج�ب توفرها ألدراج مس�طحات االهوار 
والمناط�ق االثري�ة ضم�ن الئح�ة الت�راث العالمي، ضمن س�عينا 
بصورة جدية الستكمال الموافقات النهائية من منظمة اليونسكو 
عل�ى إدراج مناط�ق األهوار ومدينت�ي أور وأري�دو األثريتين، مما 
سيسهم في تطوير تلك المواقع وانعاش الحركة السياحية ويعمل 

على الترويج لها عالميا”.
وبّي�ن ان “ذي ق�ار عملت مؤخ�را على رفع المنش�آت المدنية 
المس�تحدثة في مدينة أور األثرية وفق�اً للمتطلبات التي تعتمدها 
منظم�ة اليونس�كو إلدراج المدينة المذكورة ضم�ن الئحة التراث 

العالمي.”. 
م�ن جهت�ه, قال وكي�ل وزير البيئة جاس�م الفالح�ي ان “عدة 
مواضي�ع مهمة تم التباحث حولها اهمها التطرق لموضوع وضع 
االهوار ضمن الئحة التراث العالمي، وهو يحظى باهتمام مباش�ر 
م�ن وزير البيئة ومن قبل الوزارة بش�كل عام، ووجدنا تفهم كبير 
من قبل المحافظ ألهمي�ة التوعية بهذا الموضوع للمحافظة على 
النس�يج االجتماع�ي والثقاف�ي واالقتص�ادي والتن�وع االحيائي 
لمنطق�ة االهوار”. وتضم ذي قار اكث�ر من 1200 موقع اثري من 
بينه�ا بيت النبي ابراهيم الذي ادرج مؤخرا ضمن الدليل الس�ياحي 
والديني لمؤسس�ة الحجي�ج العالمية ف�ي دولة الفاتي�كان كاحد 

المواقع المقدسة عند اتباع الديانة المسيحية.

مطار بغداد الدويل يقرتب من إنجاز 
مرشوع مراقبة األنواء اجلوية

ذي قار تبحث ادراج اهوارها 
وآثارها ضمن الئحة الرتاث العاملي

   بغداد/المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة الزراع�ة ، 
امس االثنين، تسلم ما ال يقل 
عن ثالث�ة ماليين و500 ألف 
ط�ن م�ن الحنطة والش�عير 
الموس�م  الفالحي�ن  م�ن 
س�عر  أن  مبين�ة  الحال�ي، 
سيكون  المحصولين  ش�راء 
على غرار الع�ام 2014 ، في 
حي�ن ع�دت لجن�ة الزراع�ة 
والمياه واألهوار النيابية، أن 
األسعار الحالية للمحصولين 
أهمي�ة  مؤك�دة  “جي�دة”، 
تأمين خزين س�تراتيجي من 
الحنطة والشعير الرتباطهما 

بقوت الشعب.
وزارة  وكي�ل  وق�ال 
الزراعة، مهدي ضمد القيسي 
إن “موس�م حص�اد الحنطة 
والش�عير بدأ في محافظات 
الوس�ط والجنوب”، متوقعاً 
“زي�ادة غلة المحصولين إلى 
م�ا ال يقل عن ثالث�ة ماليين 

و500 ألف طن”.
أن  القيس�ي،  وأض�اف 
نتيج�ة  ج�اءت  “الزي�ادة 
لتنمي�ة  الوطن�ي  البرنام�ج 
زراعة الحنطة والشعير الذي 
وضعته ال�وزارة، ومتابعتها 
مبيناً  للفالحين”،  المستمرة 
أن “ال�وزارة أدخل�ت أصنافاً 
إنتاجي�ة  ذات  وس�الالت 
عالية وزادت من المساحات 
الزراعي�ة، ودعمت الفالحين 
التخصصي�ة  باآللي�ات 
ومنظومات السقي الحديثة، 
من خالل تخفيض 50 بالمئة 

من سعرها االستيرادي”.
وزارة  وكي�ل  وأوض�ح 
“ال�وزارة  أن  الزراع�ة، 
تس�ويقية  خط�ة  وضع�ت 
للمحصولي�ن وق�ررت فت�ح 
سايلواتها على مدار الساعة 
وع�دم  اإلنت�اج  الس�تيعاب 

تأخير الفالحي�ن”، الفتاً إلى 
أن “مجل�س ال�وزراء واف�ق 
ش�راء  أس�عار  إبق�اء  عل�ى 
المحصولي�ن المعتمدة العام 
 720 2014 المنصرم، بواقع 
أل�ف دينار للط�ن الواحد من 
الحنط�ة درج�ة أول�ى، زائد 
10 بالمئ�ة، و520 آلف دينار 
لطن الشعير، زائد 10 بالمئة 

أيضاً”.
وذكر القيس�ي، أن “قرار 
اس�تيراد  بمن�ع  الحكوم�ة 

الحنطة طيلة الس�نة من قبل 
الخ�اص وحصرها  القط�اع 
ب�وزارة التج�ارة، م�ا ي�زال 
مس�تمراً، وكذلك ق�رار منع 
وق�ت  الش�عير  اس�تيراد 
الحصاد”، مس�تدركاً على أن 
“يكون استيراده باقي األيام 
بش�روط وموصف�ات عالية 

ويكون مصبوغاً”.
من جهته, رأى عضو لجنة 
الزراعة والمياه واألهوار في 
مجل�س النواب، عب�د الكريم 

العبطان, إن “أهم ما في هذا 
الموس�م الزراعي هو كيفية 
تس�ويق محاصي�ل الحنط�ة 
الس�ايلوات  إل�ى  والش�عير 

الحكومية”.
ودع�ا العبطان، الحكومة 
به�ذا  دوره�ا  “تأخ�ذ  ألن 
الش�أن خاصة أن العراق يمر 
بأزم�ة اقتصادي�ة مع وجود 
صعوبات ف�ي عملية التبادل 
التج�اري بع�دد م�ن المنافذ 
الحدودي�ة”، مبدياً رفضه أن 

“تس�بب الحكوم�ة أي ضرر 
للفالحي�ن م�ن ج�راء تأخر 
تسلم المحاصيل الزراعية أو 

التالعب بأسعارها”.
لجن�ة  عض�و  وتوق�ع 
الزراع�ة والمي�اه واأله�وار 
تغيي�ر  “ع�دم  النيابي�ة، 
وضعته�ا  الت�ي  األس�عار 
الحكومة لمحصولي الحنطة 
والشعير”، عاداً أن “األسعار 
الحالي�ة للمحصولي�ن جيدة 

بالنسبة للفالحين”.

الزراع�ة  أن وزارة  يذك�ر 
أعلن�ت ف�ي وقت س�ابق عن 
قربه�ا م�ن االكتف�اء الذاتي 
منه�ا  المحاصي�ل  لبع�ض 
محص�وال الحنطة والش�عير 
األمني�ة  األح�داث  ل�وال 
الت�ي وقع�ت ف�ي ع�دد م�ن 
مبينة  العراقية،  المحافظات 
عن وضعها خططاً لس�د ذلك 
النق�ص م�ن المحاصيل من 
خ�الل توس�عة زراعتها في 

مناطق الوسط والجنوب.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل، امس االثنين، أن س�جن التاجي 
سيباش�ر باس�تقبال زيارات ذوي النزالء بش�كل يومي 
خالل االسبوع الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة العدل 
حيدر الس�عدي ف�ي بيان صحف�ي, إن “س�جن التاجي 
المركزي سيباشر باستقبال زيارات ذوي النزالء بشكل 
يومي خالل األسبوع الحالي”.واضاف السعدي ان “ذلك 
تم بتوجيه من وزير العدل حيدر الزاملي”.واعلنت وزارة 
العدل، ف�ي )15 كانون األول 2014(، ع�ن انتهاء تعزيز 
التحصين�ات األمني�ة لألس�وار الخارجي�ة واإلجراءات 
االحترازي�ة الخاص�ة بس�جن التاجي اإلصالح�ي، فيما 
أوضح�ت أن تل�ك تأت�ي في إط�ار االس�تعداد ألي حالة 
طارئة.يذكر أن في العراق عدة س�جون رس�مية كبيرة 
وأبرزه�ا س�جن أب�و غري�ب وس�جن التاجي وس�جن 

الناصرية المركزي وغيرها.

  بغداد/المستقبل العراقي

 كش�فت لجنة الخدمات النيابية، ام�س االثنين، عن 
وضعه�ا اس�تراتيجية جدي�دة لمتابع�ة ومراقب�ة عمل 
ال�وزارات الخدمي�ة، مؤكدة أنها ستس�هم ف�ي التقليل 
م�ن الروتي�ن ومكافح�ة الفس�اد.وقال رئي�س اللجنة 
ناظ�م الس�اعدي ، إن “اكث�ر ما يم�س حي�اة المواطن 
العراق�ي الي�وم ه�و عم�ل ال�وزارات الخدمي�ة في ظل 
بن�ى تحتية التزال مترهل�ة وتحتاج لعم�ل كبير إلعادة 
بنائه�ا”، مبين�اً أن “توج�ه ال�وزارات الخدمي�ة لتفعيل 
خطط واس�تراتيجيات تنفي�ذ المش�اريع الخدمية على 
الواق�ع دون تأخير والوقوف أيضا على أس�باب التأخير 
والتلكؤ”.واض�اف أن “اللجنة أعدت اس�تراتيجية تهدف 
إلى مراقب�ة ومتابعة عمل ال�وزارات الخدمية من خالل 
تخصيص لجنة مصغرة من لجنة الخدمات البرلمانية”، 
مؤكداً أن “اللجنة المصغرة كلفت بإعداد تقرير أسبوعي 
وشهري دقيق ومفصل عن عمل كل وزارة خدمية وكيف 
نفذت مش�روعها وأين وصل واين المعوقات والجهات 
المس�ؤولة عنها”.واشار الس�اعدي إلى أن “اللجنة من 
ش�أنها أن تكافح الفس�اد إن وجود في بعض الوزارات 
باعتبارها رسمية ومن حقها الحصول على أي معلومة 
تريدها عن أي مش�روع والتحقق منها”.وشهدت بعض 
المحافظات من بينها العاصمة بغداد تلكؤأ وتأخيراً في 
الكثير من المشاريع سيما الخدمية ما انعكس سلبا على 

واقع الخدمات لمواطنين.

العدل توجه ادارة سجن التاجي 
باستقبال زيارات ذوي النزالء يوميًا

اسرتاتيجية جديدة ملراقبة عمل 
الوزارات اخلدمية

املالية النيابية تنفي توقف الرواتب وتؤكد: احتياطنا يتجاوز الـ »60« مليار دوالر

   بغداد/المستقبل العراقي

ف�ي  الطاق�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
مجل�س الوزراء ، ام�س االثنين، 
عن احالة بع�ض محطات توليد 
الطاق�ة الكهربائي�ة لالس�تثمار 
لدع�م وتطوير القط�اع الخاص 

في البالد.
 وق�ال رئي�س لجن�ة الطاقة 
ونائ�ب رئي�س مجلس ال�وزراء 

بها االعرجي ، إن تطوير القطاع 
الخاص و اإلس�تثمار في العراق 
و  األف�كار  ط�ور  ف�ي  ي�زال  ال 
تطويره�ا، و نح�ُن نحت�اج في 
الوق�ت الحاض�ر إل�ى خط�وات 
عملي�ة لب�دأ العم�ل ف�ي عملية 
التطوي�ر، مبين�اً ان ه�ذا الواقع 
يحت�اج إل�ى تواص�ل و تع�اون 
الدولة  مس�تمر بين مؤسس�ات 
و الش�ركات التي تمّث�ل القطاع 

الخاص”.
القط�اع  “ه�ذا  ان  واض�اف 
ق�د نم�ا و تط�ور بش�كل كبي�ر 
ف�ي أغل�ب دول العال�م و خاصة 
الُمتقدمة منها و لذلك اليوم دخل 
في إثراء جميع القطاعات، وفي 
مثل ه�ذه الظ�روف المالية التي 
يم�ر بها الع�راق لن نك�ون أمام 
إصالح إقتص�ادي ما لم يتم دعم 
القط�اع الخ�اص بش�كل عملي 

و تطوي�ر اإلس�تثمار و دعم�ه 
بشكل كبير”.

واش�ار ال�ى ان�ه ق�د “بدأنا 
ف�ي لجن�ة الطاق�ة الحكومية 
بإحالة بعض محط�ات التوليد 
لإلس�تثمار إنش�اًء أو تطوي�راً 
أو صيان�ًة، و نعك�ف اآلن على 
دراس�ة تطوير اإلس�تثمار في 
خاص�ة  و  النفط�ي  القط�اع 

للصناعات التحويلية فيه”.

جملس الوزراء حييل حمطات توليد للطاقة الكهربائية لإلستثامر

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صح�ة كركوك، 
ع�ن إت�الف أكثر م�ن ثالثة آالف 
الغازي�ة  المش�روبات  لت�ر م�ن 
من إنت�اج أحد المعام�ل جنوبي 
ع�دم  بس�بب  المحافظ�ة، 
لالس�تهالك.وقالت  صالحيته�ا 
مدي�رة الرقاب�ة الصحية بصحة 
كرك�وك دني�ز أن�ور، إن “ف�رق 
الرقابة الصحية في دائرة صحة 
اليوم،  محافظة كركوك، نف�ذت 
زي�ارة ميدانية إل�ى معامل إنتاج 
المش�روبات الغازي�ة والعصائر 
في منطقة الحي الصناعي للتأكد 
م�ن توفر الش�روط الصحية في 
المعام�ل وم�دى مطابقتها  تلك 
للش�روط الموضوع�ة م�ن قبل 
الجه�ات الصحية”.وأضاف�ت أن 
“ف�رق الرقابة الصحي�ة تمكنت 
من إتالف ثالث�ة آالف و492 لتراً 
م�ن المش�روبات الغازي�ة ف�ي 
اح�د المعام�ل، إذ أظهرت نتيجة 

الفح�ص المختب�ري أنه�ا غي�ر 
صالحة لالستهالك”.وأكدت أنور، 
أنه “تم إعطاء إنذار نهائي للمعمل 
وف�ي حالة تك�رار المخالفة يتم 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ كافة 
بحقه ومنه غلق المعمل نهائياً” 
الفتة إل�ى أن “متابعة عمل هذه 
المعامل مس�تمرة م�ن قبل فرق 
الرقاب�ة الصحي�ة بغي�ة التأك�د 
الش�روط  بكاف�ة  االلت�زام  م�ن 
والضوابط الصحية حفاظاً على 
المواطنين”.وتوع�دت  صح�ة 

أنور أصحاب معامل المشروبات 
الغذائي�ة  والم�واد  الغازي�ة 
ب�”جمل�ة عقوبات في حال عدم 
توفي�ر الش�روط الصحي�ة ف�ي 
معاملهم”.وكان�ت دائ�رة صحة 
محافظة كركوك أعلنت، في )23 
نيسان 2015(، عن إغالق معمل 
لتصني�ع المخلالت بس�بب عدم 
توفر الش�روط الصحية وس�ط 
المحافظة، مش�يرة إلى أنه تمت 
مص�ادرة نح�و طني�ن ونص�ف 

الطن من منتوج المعمل.

صحة كركوك تتلف أكثر من ثالثة آالف لرت
   بغداد/المستقبل العراقيمن املرشوبات الغازية

اعلنت ش�ركة المنصور العامة 
الصناع�ة  اح�دى ش�ركات وزارة 
والمعادن ع�ن عزمها ابرام عقودا 
عالمي�ة  ش�ركات  م�ع  للش�راكة 
واماراتي�ة  وكوري�ة  )الماني�ة 
عمله�ا  مج�ال  ضم�ن  وتركي�ة( 
التخصص�ي و ال�ذي يش�مل انتاج 
الغازات الطبية والصناعية والواح 
الطاقة الشمس�ية والمي�اه النقية 
والمنتجات الكهربائية .وقال مدير 
عام الشركة فليح مزعل مزهر,ان 
“الشركة تنوي فتح خطوط انتاج 

جديدة لتطوير وتوسيع افاق عملها 
المس�تقبلي حيث اتفقت وبش�كل 
اولي مع احدى الش�ركات التركية 
على انش�اء خطوط انتاج  كيبالت 
بأنتظ�ار  وه�ي  العال�ي  الضغ�ط 
االتفاق النهائي مع وزارة الكهرباء 
على شراء هذا المنتج لكي تمضي  
العملي�ة لتحقيق هذا  بأجراءاته�ا 
الهدف”,  مش�يرا الى ان�ه “يتوقع 
ان تتمك�ن الش�ركة وع�ن طري�ق 
هذه الش�راكات من رف�ع طاقاتها 
االنتاجية والوص�ول الى الطاقات 
المستهدفة لتلبية الحاجة المحلية 
من منتجاتها المختلفة من الغازات 

الطبية والصناعي�ة ) الهيدروجين 
والنتروجين واالوكس�جين (  التي 
عاليي�ن  وضغ�ط  بنق�اوة  تنت�ج 
لخدم�ة وزارات النف�ط والصح�ة 
كونهما المس�تهلكين الرئيس�يين 
الح�ال  وكذل�ك  المنتج�ات  له�ذه 
بالنس�بة للمياه النقية عالمة زالل 
المنتجة داخل الشركة بمواصفات 
دقيقة جدا ,وحاصلة على اجازات 
من قبل الجهاز المركزي  للتقييس  
والسيطرة النوعية ومختبر الصحة 
المركزي ودائرة صحة بغداد فضال 
عن تعرضها الى الرقابة المستمرة 

من قبل هذه الجهات .

   بغداد/المستقبل العراقي

دعت وزارة البيئة، الشركات النفطية االستثمارية 
ف�ي محافظ�ة البصرة ال�ى اعتم�اد تقني�ات حديثة 
ف�ي معالج�ة التل�وث النفط�ي الناجم ع�ن عمليات 

االستخراج.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان صحف�ي، إن “عل�ى 
الش�ركات النفطية االستثمارية في محافظة البصرة 

اعتم�اد تقنيات حديث�ة في معالجة التل�وث النفطي 
الناج�م ع�ن عملي�ات االس�تخراج وذل�ك لتخفي�ض 

مستوى التلوث فيها”.
وكانت وزارة البيئة والحكومة المحلية لمحافظة 
 ،)2015 البص�رة اتفقت�ا، ف�ي )12 كان�ون الثان�ي 
عل�ى الزام الش�ركات العامل�ة في الحق�ول النفطية 
للمحافظة بض�رورة معالجة الملوثات التي تنتج عن 

العمليات االستخراجية واالستكشافية.

الصناعة: انشاء خطوط جديدة النتاج كيبالت الضغط العايل

البيئة تدعو الرشكات النفطية اىل اعتامد تقنيات حديثة يف معاجلة التلوث

     بغداد/المستقبل العراقي 

نفت اللجنة المالية النيابية، عدم قدرة الحكومة 
عل�ى دف�ع روات�ب الموظفي�ن بعد ش�هر حزيران 
المقبل، وفيم�ا أكدت أن االحتياطي المالي العراقي 
يتج�اوز ال�60 مليار دوالر، كش�ف ع�ن بلورة آلية 

لمحاربة غسيل االموال.
وقال عضو اللجنة مس�عود حي�در، إن “الحديث 

عن عدم إمكانية الحكومة العراقية على دفع رواتب 
الموظفي�ن بعد ش�هر حزيران المقب�ل يأتي ضمن 
الدعايات ضد الحكومة ومحاولة افش�الها”، مبيناً 
أن “اي�رادات الدولة اربعة مليارات دوالر من النفط 
فقط، فيم�ا رواتب الموظفين تبل�غ ثالثة مليارات 
و400 ملي�ون دوالر، باالضافة ال�ى وجود مصادر 

اخرى لاليرادات”.
وأضاف حيدر، أن “الع�راق لديه احتياطي مالي 

كبي�ر يتج�اوز ال��60 ملي�ار دوالر، و80 طن�اً من 
الذهب كدعم للعملة”، مشدداً على أن “العراق ليس 
بلداً مفلس�اً لكنه يمر بأزمة مالية نتيجة سياسات 

غير رشيدة خالل الفترة الماضية”.
وكشف حيدر عن “اللجنة المالية ستقوم ببلورة 
مش�روع وآلية لمحاربة غسيل االموال ووضع آلية 
لمحاربتها، وس�يكون البنك المركزي العراق كجزء 
من ذل�ك”، مؤكداً عل�ى ضرورة “تحس�ين القطاع 

المصرفي ليكون داعماً لالقتصاد، فضالً عن تنويع 
مص�ادر اي�رادات الدول�ة والتوج�ه ال�ى الضرائب 

والجمارك كحل آني لألزمة الحالية”.
التواص�ل  ومواق�ع  اع�الم  وس�ائل  وكان�ت 
االجتماع�ي نقلت، مؤخ�راً، انباًء تفي�د بعدم قدرة 
الحكومة العراقي�ة على دفع رواتب موظفي دوائر 
الدولة بعد ش�هر حزي�ران المقبل نتيجة اس�تمرار 

انخفاظ اسعار النفط.
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توقفت العملية رسميا من خالل البيان املتحدث 
باس�مها، بع�د 27 يوما م�ن الغ�ارات املتوالية 
التي وصلت إىل 2415 طلعة جوية ش�ارك فيها 
س�الح الج�و وباس�تعداد م�ن الق�وات الربية، 
العملي�ة حققت أهدافها بالكامل، وتعاملت مع 
اإلرهابي�ن بحزم، وقوضت وجودهم، وتعاملت 
معه�م وف�ق م�ا يقتضيه ق�رار األم�م املتحدة 
2216.باملقابل وكنا نسمع ونرى يوميا، الواقع 
مؤل�م ألن الطلعات الجوية ال تفرق بن مس�لح 
وإرهابي او مدني طفال رجال او امرأة، فأخذت 
ما أخ�ذت من املدني�ن ومنازله�م، حتى وصل 
ع�دد الدور املهدمة اىل أكثر من ألف منزل، وعدد 
ضحاي�ا الغ�ارات وص�ل إىل 1500، والجرح�ى 

ح�وايل 3 آالف ش�خص ، وتخري�ب ش�به كامل 
للبني�ة التحي�ة.ال تس�تغرب كثريا؛عندما نقول 
أنها ليس�ت عملي�ة الرص�اص املصب�وب التي 
ب�دأت يوم 2008/12/27 من قبل إرسائيل عىل 
غزة، وانتهت بعد 22 يوما من العدوان الهمجي 
عىل الش�عب الفلس�طيني، وهي ليس�ت عملية 
عمود الس�حاب،او ح�رب الثمان أي�ام من يوم 
14-2012/11/22 ، وليس�ت حرب الخمسون 
يوما، يف تم�وز 2014، والتي راح ضحيتها آالف 

األطفال والنساء والشيوخ.
عندم�ا نق�ول أنه�ا ش�بيه بتل�ك الح�روب، ال 
نغ�ايل أب�دا، فواس�طة القت�ل هي نفس�ها اف 
16، وجن�س املقت�ول، فه�م اقح�اح الع�رب يف 

الجهت�ن الفلس�طينية واليمنية، لك�ن الفارق 
أن تلك إرسائيل عدوة العرب واملس�لمن، وهذه 
الس�عودية صاحب�ة عملي�ة الح�زم أم الع�رب 
واملس�لمن، كما تدع�ي، واألهداف ه�ي تركيع 

الشعوب التي لم ولن تركع.
اإلع�الم العرب�ي ماع�دا املحرتم من�ه، يقول أن 
العملية تمت لرتكيع إيران، وتقليص نفوذها يف 
املنطق�ة، وال ندري هل إي�ران انتقلت إىل جنوب 
الس�عودية وحط�ت رحاله�ا يف اليم�ن أم أنه�ا 

الزالت تستعرض يوميا يف مياه الخليج.
ه�ذا يذكرن�ا بذلك الكل�ب العقور، ال�ذي أصبح 
ألعوبة ألهل القرية، فحينما يريدون استفزازه، 
يرمون�ه بحجر فيهيج ذل�ك الكلب مهروال نحو 
أقرب األقربن من أهله، فيعض هذا وينبح عىل 
ذاك، م�ن دون أن يم�س الرام�ن بس�وء، حتى 
إعتاد بأن يطأطئ رأسه محملقا ومولوال، كلما 

هم أحدهم بالتقاط حجر من األرض.
"روعي كايس" محرر الشؤون العربية بصحيفة 

"يديعوت احرانوت" اإلرسائيلية يقول بأن أحمد 
عس�ريي املتحدث بأس�م عاصفة الحزم يش�به 
كثريا "افيخاي أدرعي" املتحدث بأس�م الجيش 
االرسائييل، هذا التشبيه لم يأتي اعتباطا، بل أن 

يف األمر أكثر من عالمة استفهام...!
مفتي الس�عودية عب�د العزيز آل الش�يخ أفتى 
بحرمة التظاهرات التي انطلقت يف املدن العربية 
واإلسالمية لنرصة الفلسطينين، يف قطاع غزة، 
واصفا إياها بأنها مجرد أعمال غوغائية ال خري 
منه�ا وال رجاء، كم�ا أنه أفتى بوج�وب وحلية 
التجني�د اإللزام�ي يف الجيش الس�عودي بعد أن 

أفتى بحرمته سابقا لسنوات وسنوات.
ال نري�د هنا أن نق�ارن بن العدوان الس�عودي 

أو  الفلس�طينين  الع�رب  ع�ىل  واإلرسائي�يل 
اليمني�ن، فصاروخ ال��  أف 16 ، ال يرحم برشا 
وال حجر وال شجرا، سواء جاء من عدو، أو نزل 
من أخ، لكن ظلم ذوي القربى اشد مضاضًة، من 
وقع الحس�ام املهند.غري أن املفارقة نجدها بأن 
اإلرسائيلي�ن يف كل حروبهم عىل غزة، يلتزمون 
بما يقول�ون، ويوقفون أط�الق الصواريخ، أما 
الس�عوديون وبعد أن انتهى بنك األهداف و%80 
من قوة الحوثيون الذي�ن يتقدمون عىل األرض 
يومي�ا، وبرغ�م إيق�اف عملية الح�زم وإيقاف 
إط�الق الن�ار، ف�ال زال الس�عوديون يحصدون 
رؤوس أخوته�م اليمنين يف عملية إعادة األمل، 

ملجدهم الضائع يف صحراء الجاهلية.

باقر �لعر�قي

غزة وصنعاء بني السعودية وارسئيل!

أصب�ح التهدي�د بالقي�ام باحتجاجات عام�ة عدوانية ضدَّ 
َمن يجتمعون إلجراء نقاش حول س�لوك "إرسائيل"، ُيتَخذ 
ذريعة ملن�ع عقد مثل تلك االجتماع�ات . وأحدث مثال عىل 
ه�ذا التكتيك، الذي يمثل يف حقيقة األمر ش�كالً من االبتزاز 
بغ�رض ف�رْض الرقابة، ح�دث يف جامعة س�اوثامبتون يف 

اململكة املتحدة، يف وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان . 
ر عقد مؤتمر دويل يف جامعة س�اوثامبتون،  كان من املق�رَّ
بعن�وان "القان�ون ال�دويل ودول�ة "إرسائي�ل": الرشعية، 
املسؤولية واالس�تثنائية"، يف الفرتة الواقعة ما بن 19-17 
إبريل/ نيس�ان ،2015 وكان من املفرتض أن يُضّم املؤتمر 
محام�ن وأكاديمين، يتداَرس�ون األس�اس القانوني الذي 
قامت علي�ه دولة "إرسائيل"، واملربّرات املنطقية )أو غياب 
املربِّرات املنطقية( ملعاملتها التاريخية للشعب الفلسطيني 

.
وكان املعي�ار ال�ذي س�ُيطبَّق يف الحكم عىل ه�ذه القضايا 
ه�و القان�ون ال�دويل . وكان املؤتمر س�يدُرس أيضاً قضّية 
االس�تثنائية الت�ي تعاَم�ل به�ا "إرسائي�ل" عند ال�ردِّ عىل 
سياس�اتها وس�لوكها . كما كان املؤتمر، سيحتوي ضمن 
املشاركن فيه، عىل أشخاٍص ينتقدون "إرسائيل"، وآخرين 

يدافعون عن ممارساتها . 
وكان التحض�ري للمؤتم�ر جارياً عىل قدم وس�اق منذ أكثر 
م�ن عام . وم�ع ذلك، وقبل انعق�اده ببضعة أي�ام، أعلنت 
جامعة س�اوثامبتون أنها لن تس�مح بامليض ُقُدماً يف عقد 
ه�ذا التجمع يف حرمه�ا الجامعي، ألن يف ذل�ك "خطراً عىل 
األم�ن والنظ�ام الع�ام" . وع�زت ذل�ك إىل احتم�ال حدوث 
احتجاجات ضّد املؤتمر . ومصدر هذه التهديدات، بطبيعة 
الحال، ه�و الصهاين�ة وحلفاؤهم . وبتحدي�د أكرب، كانت 
منظم�ة "أصدق�اء "إرسائي�ل" يف ساس�يكس"، عىل أهبة 
االس�تعداد لحش�د 300 متظاه�ر س�لمي . وكان ُيحتم�ل 
باإلضاف�ة إىل ذلك، حضور عدد ضئيل م�ن أعضاء منظمة 
"رابطة الدفاع اإلنجليزية"، املناهضن للمسلمن، واملوالن 
ل"إرسائي�ل"، الذين ربما يلجأون إىل العنف . وما ِمن ش�كٍّ 
يف أن الخطاب الصهيوني كان عدوانياً ومشحوناً عاطفياً . 
ع ل"الحاقدين عىل "إرسائيل"،  فقد ُوصف املؤتمر بأنه تجمُّ
�ع ل"متحدث�ن ينفثون  و"املتعصب�ن حّق�ًا"، وأن�ه تجمُّ
الس�موم"، وأنه "كرنفال مع�اٍد ل"إرسائي�ل"" . ولم يأبه 
املتعصب�ون ذوو الدواف�ع العقائدية بأن ما ُخطط له فعالً، 
كان تمحيص�اً رصين�اً لنم�اذج تاريخية من الس�لوك عىل 

خلفية املعايري القانونية املعرتف بها دولياً .
وع�ىل الرغم م�ن احتدام الطاق�ة العاطفية الس�لبية، كان 
الخطر الفعيل من االحتجاجات املزَمعة بالغ الضآلة، بدليل 
إعالن الرشط�ة املحلية أنها قادرة عىل التعامل مع الوضع، 
ومس�تعّدٌة له . ومع ذلك، ف�إن الجامعة، بدالً من أن تواجه 
َمن س�يهّددون حرية التعبري بحزم، استس�لمت ورضخت 
بس�هولة .ول�م يكن خوفه�ا نابعاً من تهدي�دات اللجوء إىل 
ه- كما هي  العنف، وهي تهديدات مبالغ فيها، بل كان مردُّ
الحال دائماً- غضب حفنة م�ن املتربعن ومانحي األموال، 
الذي�ن هدَّدوا بوق�ف الدعم للجامعة إذا ه�ي وفرْت منتدى 
لنقاش مفت�وح حول قضايا تجرِّد "إرسائي�ل" من ألوانها 
الرباق�ة . وهكذا، س�محت جامعة س�اوثامبتون لنفس�ها 
ب�أن تخضع البتزاز الرقاب�ة الصهيونية . ويس�تطيع املرء 
أن يتخي�ل ما تك�ون عليه األمور لو كان الوضع معكوس�اً 
. أي لو كانت تظاهرات موالية للفلس�طينين، تنطوي عىل 
"تهدي�د لألمن والنظام العام" أثن�اء عقد مؤتمر صهيوني 
يؤّي�د املمارس�ات "اإلرسائيلي�ة" . كان الجيُش ُيس�تدعى 

عندئٍذ قبل أن ُيلغى مثُل هذا املؤتمر . 
ول�م تكن هذه املرَة األوىل الت�ي يحدث فيها مثل ذلك . ففي 
ع�ام ،2001 ق�ام رئي�س جامعة جن�وب فلوري�دا، جودي 
غينش�افت، بإرغ�ام الدكت�ور س�امي العري�ان، الذي كان 
عض�واً يف هيئة التدريس يومئٍذ، عىل البقاء بعيداً عن الحرم 
الجامعي، بس�بب قيام وس�ائل اإلعالم بتش�ويه س�معته، 
والتهدي�دات الصهيونية الت�ي ُوجهت إليه . ول�م يكن ذلك 
ليشء، سوى تأييده الرصيح للحقوق الفلسطينية . وهكذا 
دخلت ه�ذه الجامعة، يف عداد الجامعات التي استس�لمت 
لالبتزاز من قبل متعصبن ذوي دوافع أيديولوجية، وتخلت 
يف أثن�اء ذلك، عن مبدأ حري�ة التعبري، وأتاح�ت للرقابة أن 
تهيمن عن طريق التهديد بالتشويش وافتعال الشغب . وال 
يقترص األمر عىل فرض الرقابة عىل منتقدي "إرسائيل"، بل 
ينطوي أيضاً عىل تقويض سيادة القانون، وال سّيما القانون 
ال�دويل . وتكم�ن املفارقة هنا يف أن ج�لَّ منظومة القوانن 
هذه، كان قد ُنرش عىل املأل بسبب االضطهاد الوحيش الذي 
عاناه يه�ود أوروبا وغريهم أثناء الح�رب العاملية الثانية . 
ولكّن العنارص الصهيونية بن اليهود )وليس اليهود كلهم( 
قررت أن مستقبلها ال يكمن يف مؤازرة القانون، بل يف خلق 
دولة من خالل عملية غزو امربيايل واستيطان استعماري . 
وسعت تلك العنارص إىل تحقيق هذا الهدف، تماماً يف الوقت 
الذي كانت فيه االمربيالية واالستعمار الكالسيكي، يلفظان 
أنفاسهما األخرية، وكانت اإلمرباطوريات األوروبية تتفتت 
وتتمزق . وهكذا، كان�ت الصهيونية- حتى يف اللحظة التي 
نجح�ت فيها يف إقامة دولة "إرسائي�ل"- قد أصبحت نابية 
ع�ن عرصه�ا، وصارت عقي�دة ال يمكن أن تهيم�ن إالّ من 
خالل السياسات العدوانية والعنرصية، يف عالم كان يسعى 
إىل تجريم كال النوعن من السلوك .وكان نجاح الصهيونية 
حت�ى اآلن، يف تحقيق هدفه�ا، يعود بدرجة كب�رية إىل أنها 
حقق�ت ل"إرسائي�ل" وضعاً "اس�تثنائياً" يف الغ�رب، مما 
أتاح له�ا مهرباً من حكم القان�ون . وبتعبري آخر، تطورت 
"إرسائيل" إىل دولة "مارقة" تحظى بحماية القوى الغربية، 
وال س�ّيما الوالي�ات املتح�دة . وقد حقق�ت "إرسائيل" هذا 
الوضع "االستثنائي" بوس�يلتن: األوىل، إفساد الصهيونية 
للحكوم�ات الغربية م�ن خالل عملي�ات جماعات الضغط 
وم�ن بينه�ا رش�وة السياس�ين، والثانية، عرب اس�تغالل 
الخوف الغربي من العالم العربي واإلسالمي . وكان مؤتمر 
س�اوثامبتون يسعى إىل فضح هذا الوضع بطريقة رصينة 
تس�تند إىل الحقائق، التي يصعب عىل كل ُمنصف أن يش�ك 
فيه�ا . وهذا هو الس�بب الذي جعل الصهاين�ة يذهبون إىل 

هذا الحدِّ لكي يمنعوا انعقاده .

لور�ن�س ديفيد �سون

طرق مبتكرة ملنع انتقاد 
إرسائيل

يعج�ز كثري ممن يعيش�ون يف الواليات املتح�دة عن تمييز 
حج�م العنرصي�ة التي ال ت�زال قائمة يف ه�ذه الدولة، بل 
تف�وق كث�رياً من جوان�ب الحي�اة األخ�رى. ومثلما تظهر 
دراس�ات كثرية، يقيم األمريكيون البيض غالباً بمعزل عن 
وقائع العنرصية، وينحرصون ضمن مجتمعات وشبكات 

اجتماعية متجانسة.
ولكن إذا كانت لدى أحد شكوك بشأن ما إذا كانت العنرصية 
ال ت�زال موج�ودة داخل الوالي�ات املتحدة، فإن مش�اهدة 
تس�جيل فيديو مدته ثالث دقائق أعدته رشكة »بريف نيو 
لألفالم«، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، واملتخصصة 
يف إعداد األفالم املحفزة لألنش�طة السياس�ية، س�تزيل أي 
شكوك. ويحيص الفيديو ثمانية أسباب تؤكد أن العنرصية 
ال ت�زال موج�ودة يف الواقع األمريكي، معتم�داً عىل أبحاث 
أجرته�ا جامعة »يل«، واالتح�اد األمريكي للحريات املدنية 
ودوري�ة »نيوإنجالن�د الطبي�ة«، من بن دراس�ات أخرى. 
وفيما ييل هذه األس�باب:* األس�ماء الت�ي يبدو أصحابها 
س�ود تك�ون احتمالية االتص�ال بهم من قبل األش�خاص 

الذي�ن يراجع�ون طلبات الوظائف أقل بنس�بة 50 يف املئة. 
ويف دراس�ة أجريت عام 2002، أرس�ل »ماري�ان بريتراند« 
و»س�ينديل مواليناث�ان« م�ن جامع�ة »ش�يكاغو« آالف 
طلبات الوظائف املتماثلة باس�تثناء األسماء إىل مراجعن. 
واكتش�فوا أن الطلب�ات الت�ي يب�دو أن أصحابها من ذوي 
البرشة البيضاء مثل »إيمييل« و»بريندان« كان من املرجح 
أن تتلقى رداً بصورة أكرب من س�ري ذاتية مماثلة ألس�ماء 

يبدو أصحابها سود البرشة مثل »الكيشا« و»جمال«.
* ويتم تحصيل مبالغ أكثر بنحو 700 دوالر من األشخاص 
السود عند رشاء س�يارات. وتوصلت دراسة أجراها »إيان 
آيريز« و»بيرت س�يجيلمان« من »كلي�ة القانون يف جامعة 
ي�ل« أن التج�ار عرض�وا أس�عاراً للبي�ض أقل من الس�ود 

والنساء، عىل الرغم من أن كل املشرتين استخدموا نموذجاً 
مماثالً للتفاوض.

* تبلغ نس�بة احتمال س�حب س�يارات الس�ائقن السود 
ضعف نظرائهم البيض، وتش�ري دراسات كثرية، من بينها 
دراس�ة يف عام 1999 أجراها »االتح�اد األمريكي للحريات 
املدني�ة«. وُيظه�ر تحلي�ل س�جالت »مكت�ب التحقيقات 
الفيدرالي�ة«، ال�ذي أجرته صحيف�ة »يو إس إي�ه توداي« 
الع�ام امل�ايض، وج�ود فجوة عنرصي�ة كب�رية يف عمليات 
التوقي�ف واالعتقال من قبل الرشط�ة. ويتم عرض منازل 
للبيع بنسبة تقل 17.7% عىل العمالء السود، وتؤكد دراسة 
أجري�ت عام 2012 حول التمييز يف الس�كن من قبل وزارة 
اإلس�كان الفيدرالية والتطوير العمراني أن مشرتي املنازل 

الس�ود, الذي�ن يتصل به�م وكالء بش�أن إعالن�ات منازل 
معروضة للبيع مؤخراً علموا بتوافر منازل أقل بنسبة %17 
من البيض املؤهلن بشكل متس�اٍو، وعرض عليهم منازل 
أقل بنس�بة 17.7%. بينما علم مش�رتو املنازل اآلسيويون 
ع�ن من�ازل متواف�رة بنس�بة 15.5 يف املئة أق�ل، وعرض 
عليهم منازل أقل بنس�بة 18.8%.* ويكون توقيف السود 
بس�بب تعاطي املاريجون�ا أكثر ترجيحاً بكثري. وكش�فت 
دراس�ة أجراها »االتحاد األمريكي للحريات املدنية« يف عام 
2013 أنه يف حن تتس�اوى معدالت تعاطي املاريجونا بن 
الس�ود والبيض، إال أن احتماالت اعتقال الس�ود بس�ببها 
تزي�د بمعدل 3.7 ضع�ف البيض.يتعرض عدد من الس�ود 
للس�جن بمع�دل يتجاوز س�تة أضع�اف البي�ض تقريباً. 
وتؤك�د دراس�ة أعدها »م�ارك ماوير« و»ري�ان كينج« أن 
معدالت سجن الشباب الس�ود ال تصدق، وأوضحا أنه »إذا 
اس�تمرت املعدالت الحالية، فإن واح�داً من كل ثالثة ذكور 
س�ود يولدون اليوم من املتوقع أن يقيض فرتة يف الس�جن 

أثناء حياته«.

�أنا �سو�ن�سون

مالمح العنرصية األمريكية

وس�ط طوف�ان التحلي�الت والتقاري�ر الحائ�رة يف البحث 
عن إجابة للس�ؤال الصعب: ملاذا فش�ل العال�م يف مواجهة 
اإلره�اب؟ ال يتوقف أحد كثرياً أمام مس�ألة اللغة كس�بب 
مه�م يعيق أو ع�ىل األقل يحد م�ن فاعلية الجه�د املبذول 
للتص�دي له�ذه اآلفة . اللغة هي املفت�اح األول للدخول إىل 
عالم التنظيمات الظالمية وهي األداة الرئيس�ية يف متابعة 
ورص�د، وم�ن ثم فه�م أف�كار اإلرهابي�ن . وألن الواليات 
املتح�دة تعتم�د أساس�اً عىل لغته�ا اإلنجليزي�ة يف تحقيق 
ه�ذه الغاية فإن النتائج كانت وما زالت غري مرضية ألنها 
ببساطة تستخدم املفتاح الخطأ يف محاولة الدخول إىل هذا 

العالم الغريب عنها .
ليس هذا رأياً ش�خصياً، ولكنها خالصة تقرير مهم نرشته 
مجلة "فورين اف�ريز" األمريكية الرصين�ة، وأعده باحث 
متخص�ص يف هذا املجال هو كاليف ليتارو ويعمل يف مركز 

للدراسات األمنية التابع جامعة جورج واشنطن . 
اخت�ارت املجلة عنواناً للتقري�ر عرب بوضوح عن مضمونه 
وه�و: مل�اذا ال يمكنن�ا فه�م اإلره�اب عرب ق�راءة صحف 
باإلنجليزي�ة؟ واملقصود أنه ال يمكن االعتماد عىل وس�ائل 
اإلعالم الناطقة باإلنجليزية لفهم ظاهرة اإلرهاب، ومن ثم 
التصدي له . وهذا لآلس�ف هو الخطأ الجسيم الذي ترتكبه 

بإرصار األجهزة األمريكية املعنية .
يف التفاصي�ل الكثرية التي يحف�ل بها التقرير املطول يلقي 
الباح�ث مزي�داً من الض�وء عىل ه�ذه املنطق�ة الغائمة . 
ويرصد مس�ألة بالغة األهمية وه�ي أن الجانب األكرب من 
الفه�م األمريكي ألنماط التطرف العنيف يف العالم مصدره 

األول املواد املكتوبة أو الناطقة باإلنجليزية . 
املعن�ى الذي يري�د الباحث أن يلف�ت إليه األنظ�ار هو أنك 
ال يمك�ن أن تواجه ظاه�رة بمثل هذا التعقي�د إذا لم تكن 
تفهمها، ولن تفهمها ما لم تكن عىل دراية بطريقة تفكري 
الع�دو . ولكنك ل�ن تقف عىل طريقة تفك�ريه من دون أن 
تطل�ع ع�ىل ثقافت�ه واملنابع األصلي�ة التي يس�تقي منها 
أفكاره . ولكي تفعل ذلك فليس أمامك س�وى إجادة لغته، 

وال يشء آخر .
السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هنا هو أليس هناك مرتجمون؟ 
اإلجابة كما تأتي يف ثنايا التقرير هي نعم هناك مرتجمون 
لك�ن اإلنتاج غري كاف وغري فعال يف أحياناً كثرية . وتتضح 
ه�ذه الحقيق�ة عن�د مراجعة أرش�يف أجه�زة املخابرات 
املس�ؤولة عن التنصت عىل اتصاالت الجماعات املتطرفة . 
حيث يكتشف الباحث عن كم هائل من التسجيالت، غري أن 

املحتوى املرتجم منها محدود وقليل الفائدة .
يضاف إىل ذلك عدم الوعي بأهمية وجود الخبري املتخصص 
يف اإلره�اب والدارس للغ�ة األجنبي�ة يف ذات الوقت . وعىل 
س�بيل املثال، فإن املحلل املكلف بمتابعة جماعة "العسكر 
الطيب�ة" الباكس�تانية املصنف�ة كمنظم�ة إرهابي�ة، هذا 
الباح�ث وال�كالم للتقرير األمريكي، يش�كو من أن معظم 
االتص�االت التي ت�م التنصت عليها هي إم�ا بالغة العربية 

أو الفارس�ية وبالتايل فهو شخصياً ال يستطيع االستفادة 
منها .

واملش�كلة هن�ا مزدوجة، فالباحث املكل�ف بهذه املهمة ال 
يجيد أي لغة . واملرتجمون الذين يس�اعدونه ال يوفرون له 

املادة املطلوبة ال بالكم وال بالكيف املناسبن . 
نم�وذج آخ�ر ال يلتف�ت إليه أح�د، وهو قاع�دة املعلومات 
األساس�ية التي تعتمد عليه�ا األجهزة الرس�مية واإلعالم 
للحصول عىل البيانات املتعلقة باإلرهاب . وتسمى "قاعدة 
بيان�ات اإلرهاب العاملي" أو GTD وه�ي من إعداد جامعة 

مرييالند وتدعمها وزارة الدفاع . 
هذه القاعدة تعتمد بصور تكاد تكون حرصية عىل مصادر 
إخبارية باللغة اإلنجليزية، وهي ثغرة ال يس�تهان بها تهز 
كثرياً من مصداقية بياناتها وش�موليتها . عىل سبيل املثال 
ووفق�اً ملا يرد يف هذه القاعدة فإن الدول العرش األوىل التي 
ش�هدت أحداثاً إرهابية يف 2013 ليس بينها س�وى واحدة 
تعترب اإلنجليزية لغتها الرس�مية وهي نيجرييا مع دولتن 
) الفلب�ن والهن�د( تعت�ربان اإلنجليزية من ضم�ن لغاتها 
الرس�مية . وه�ذه ال�دول الث�الث ش�هدت 17% فقط من 
الحوادث اإلرهابية وسقط فيها 16% فقط من الضحايا يف 
الدول العرش، ومع ذلك ظل�ت قاعدة املعلومات تعتمد عىل 
مواد باإلنجليزي�ة يف متابعة ما يجري يف الدول العرش رغم 

أن 83% من الحوادث وقعت يف دول ال تتحدث اإلنجليزية .
حال�ة أخ�رى م�ن القص�ور يجس�دها م�رشوع األبحاث 
الدفاعي�ة املتطورة وهو برنامج مهم للتعامل مع اإلرهاب 
وخصص 125 مليون دوالر إلنش�اء ما يعرف باس�م نظام 
اإلنذار املبكر ضد األزمات العاملية . يعتمد الربنامج حرصياً 
تقريب�اً ع�ىل اإلنجليزية وقدر ضئي�ل من امل�واد املرتجمة 
. ونتيج�ة لذلك فإن الدراس�ات التي أجريت أش�ارت إىل أن 
دقة تنبؤات�ه ال تتجاوز 20% . نفس النس�بة لم تتجاوزها 
مؤسس�ة أخ�رى ه�ي "مرك�ز اوبن س�ورس" املس�ؤول 
ع�ن متابعة وترجم�ة األخب�ار العاملية ومواق�ع التواصل 

االجتماعي .
وقبل أن يعيد أحد التساؤل أين املرتجمون، نقول إن تغطية 
هذا املركز للمواد املنشورة بالبنجالية وهي لغة بنجالديش 
ظلت يف املتوس�ط مقالة واحدة أس�بوعياً ملدة أكثر من 20 
عام�اً . رغم أن م�ؤرش اإلرهاب العاملي لع�ام 2014 يضع 

بنجالديش ضمن الدول ذات املخاطر اإلرهابية العالية .
ال يمكن رسد كل ما جاء يف التقرير، ولكن الخالصة هي أن 
أمري�كا ما زالت بعيدة جداً عن كس�ب حربها ضد اإلرهاب 
رغم إمكاناتها الهائلة . والسبب ال يكمن فقط يف تجاهلها 
لجذور املش�كلة ولكن أيضاً ألنها ال تفهم العدو املستهدف 
. إنه�ا باختصار الفج�وة الثقافية التي تفصل بن عاملن . 
يعيدن�ا ه�ذا إىل حكمة األولن عندما أعلن�وا منذ البداية أن 
الق�وة لن تحل املش�كلة . ألن اإلرهاب يف األصل وليد فكرة، 
وحتى لو كانت خاطئة أو مش�وهة فستبقى فكرة، وليس 

بوسع القنابل أن تقتل األفكار .

عا�سم عبد �خلالق

اإلنجليزية واإلرهاب

فوؤ�د ح�سون



ألنها لم تقبل اس�تغالل موهبته�ا لخداع الناس، 
هج�رت بلدها خمس س�نوات وتنّقلت بين لندن 
وبيروت رغ�م اعت�راف عبدالناصر آن�ذاك بأنها 
“ث�روة قومي�ة” الس�تعادتها لكنه�ا ل�م تعد إال 
بعد رحيله، س�يدة الشاش�ة المصرية، والعربية 
بامتي�از، الفت�اة الس�مراء، أم كلث�وم الس�ينما 
العربي�ة، الت�ي ُرّش�حت أفالمه�ا لمهرجان�ات 
كان الس�ينمائية، الس�يدة الناعمة والتي تسابق 
المخرج�ون لكس�ب ص�ورة وجهه�ا وحروف 
اس�مها كي تغلّف “بروش�ورات” أفالمهم، فاتن 
حمامة.رحل�ت بعد أن عاش�ت أكثر م�ن ثمانين 
عام�اً، قدمت خاللها أكثر من تس�عين فيلماً منذ 
كانت في س�ن التاس�عة م�ن عمرها ف�ي بداية 
أربعين�ات القرن الماض�ي، تناولت م�ن خاللها 
إحدى قضاي�ا المجتمع المص�ري كفيلم “أفواه 
وأران�ب” مثالً ال�ذي ما زال عالق�اً حتى اللحظة 

في أذهان من تابعوه. 

طفلة القاهرة أمام موسيقار األجيال
ول�دت فات�ن ف�ي ح�ي عابدي�ن ف�ي العاصمة 
المصري�ة القاه�رة، وكان أبوه�ا موظف�اً ف�ي 
حكوم�ة المل�ك فاروق ب�وزارة التعلي�م العالي، 
وكان له�ذا األب الدور البارز في دفع تلك الطفلة 
إلى عالم الش�هرة والتمثيل، حيث جعلها تشارك 
وه�ي في س�ن الثامنة بمس�ابقة أجم�ل طفلة 
مصري�ة، فكان له م�ا أراد حيث اختيرت األجمل 

بين األطفال.
بع�د ذلك أخذ والدها يتصل بالمخرجين ويعرض 
عليهم ص�ور طفلته، م�ا دفع بالمخ�رج محمد 
كريم إلى االقتناع بموهبة تلك الطفلة فأشركها 
ع�ام 1940 ف�ي فيل�م “يوم س�عيد” ال�ذي مثل 
في�ه دور البطول�ة الموس�يقار الراح�ل محم�د 
عبدالوه�اب. ت�م بعده�ا توقيع عقد بي�ن الوالد 
والمخ�رج لضم�ان اس�تمرارية عم�ل الطفل�ة 
المبدع�ة، وهذا ما حصل بع�د أربعة أعوام حيث 
قام نف�س المخرج بإخراج فيل�م “رصاصة في 
القلب” ودعاه�ا للتمثيل أمام محمد عبدالوهاب 
ثاني�ة. ومع إتمامها تمثي�ل الفيلم الثالث “دنيا” 
ع�ام 1946 بدأ تحليق الحمامة صوب النجومية، 
فدخل�ت المعهد العالي للتمثيل ف�ي القاهرة في 
نفس العام.وهنا، بدأ دور نسر السينما المصرية 
يوس�ف وهبي الذي بدأ يحوم حول تلك الش�ابة 
المتألقة حديثاً على شاش�ات السينما فكانت له 
معها محطت�ان، األولى في العام ذاته 1946 من 
خ�الل فيلم “م�الك الرحمة” ال�ذي أدت فيه دور 
ابنته، والمحطة الثانية بعدها بثالث سنوات في 

فيل�م “كرس�ي االعت�راف”، وفي 
نفس العام قامت ببطولة 

“اليتيمتي�ن”  فيلمي�ن 
اللذين  البيت”  و”ست 

أعل�ى  حقق�ا 
حضور  نس�بة 

ف�ي ص�االت 
السينما.

موعد مع الحياة
ب�دأ التنافس الفني ف�ي العالم العرب�ي عموماً، 
وف�ي مصر على وج�ه الخص�وص، يظهر على 
جمي�ع األصعدة ف�ي عقد الخمس�ينات، فكانت 
تلك الفترة تمثل بال ش�ك العصر الذهبي للسينما 
في مص�ر، فباتت األف�الم ذات اإلنتاج المصري 
تس�مى “األفالم العربية” أما إنتاج باقي البلدان 
فنطل�ق عليه تس�مية المحلّية، وف�ي هذا العقد 
ت�م إط�الق لقب س�يدة الشاش�ة العربي�ة على 
فات�ن حمامة، حيث اس�تثمرها مخ�رج األفالم 
الواقعي�ة، إن صح التعبير، صالح أبوس�يف في 
فيلمه الذي ش�ارك في مهرجان كان السينمائي 
“ل�ك يوم يا ظال�م” في الع�ام 1952، وقبل ذلك 
أّدت البطول�ة ف�ي أول أف�الم المخ�رج المب�دع 
يوسف شاهين “بابا أمين” في العام 1950، 
ثم في فيلم “صراع في الوادي” بعد أربع 
سنوات، الفيلم الذي نافس على جائزة 
كان الس�ينمائية، وله�ذا الفيلم أثر 
كبير عل�ى حياة حمام�ة الحقاً، 
تزوجت فات�ن حمامة أوالً من 
المخ�رج عزالدين ذو الفقار 
أثناء تصوير فيل�م “أبوزيد 
الهاللي” وأسسا معاً شركة 
بإنتاج  إنتاج سينمائية قامت 
الحي�اة”،  فيل�م “موع�د م�ع 
وظلّ�ت منذ ذلك الوقت إلى أداء 
آخ�ر أعماله�ا “وج�ه القم�ر” 
في الع�ام 2000 صاحبة 
أعلى أج�ر على صعيد 
ف�ي  الفنان�ات 
مص�ر، ثم انتهت 
م�ع  العالق�ة 
الفق�ار  ذو 
ق  لط�ال با

ف�ي 
م  لعا ا

.1954
صراع في الوادي

كان أكث�ر م�ن ص�راع، وكان ص�راع الط�الق 
وال�زواج، حي�ن اعترض�ت فات�ن حمام�ة على 
مش�اركة ش�كري س�رحان البطول�ة معها في 
فيل�م يوس�ف ش�اهين “ص�راع في ال�وادي”، 
فقام ش�اهين بعرض الدور على صديقه وزميل 
دراسته ميشيل ش�لهوب فوافقت فاتن حمامة 
على الممثل الش�اب، وأثناء تصوي�ر هذا الفيلم 
ح�دث الط�الق بينها وبي�ن زوجه�ا ذو الفقار، 
فس�يدة الشاشة، رغم صغر س�نها آنذاك، كانت 
مش�هورة برفضه�ا أي مش�هد أو لقط�ة فيه�ا 
قبلة ولكن س�يناريو فيلم “ص�راع في الوادي” 
كان يحت�وي عل�ى قبل�ة بين البطلين، ووس�ط 
دهش�ة الجميع وافقت على اللقطة، بعد الفيلم 
مباشرة أشهر ميشيل ش�لهوب إسالمه، وصار 
اس�مه عمر الش�ريف، وتزوج من فاتن حمامة 
ليس�تمر زواجهما إلى العام 1974 حيث أنجبت 
منه “طارق” ذلك االبن الذي بقي نقطة االتصال 
بينهما إلى س�اعة وفاتها.والواقع أن الس�ينما 
العربي�ة لم تش�هد ثنائياً ممي�زاً كفاتن حمامة 
وعم�ر الش�ريف، فقد كان�ا قد أصبح�ا مضرب 
مثل في أوس�اط السينما العربية حين يذكرهما 
الن�اس في تلك اللقطة، لق�د كانت فاتن ملتزمة 
بقولها، حيث أنها لم تقّبل إال زوجها في التمثيل 
والواقع، وال ريب بأن الشريف أسر قلب حمامة 
بوس�امته وبراعته في التمثي�ل، وتلك الصفتان 
كانتا السببين في انفصالهما بعد عشرين عاماً، 
حي�ث ل�م تحتمل فات�ن حمامة إعجاب النس�اء 
بعم�ر، واآلخ�ر ل�م يحتم�ل غيرته�ا الش�ديدة، 
ورغم كل ذلك يفصح عمر الش�ريف حين س�ئل 
ذات مرة: “ما أكثر األش�ياء الت�ي تندم عليها؟” 
ليجي�ب: “ابتع�ادي ع�ن فاتن حمام�ة، لذلك لن 
أح�ب أو أتزوج غيرها”.فاتن حمامة تتحول مع 
الزمن إل�ى رمز مصري كبير يحرص الرؤس�اء 
عل�ى إقامة أفضل العالقات معها، فكان يربطها 
بالس�ادات وعائلته صداقة وثيق�ة وخاصة مع 
زوجت�ه جيه�ان، فكانت تص�ف الس�ادات بأنه 

"رج�ل منفت�ح وذك�ي وذو نظرة ح�ادة". أما 
حين تسلّم مبارك السلطة في مصر فكان رأيها 

فيه بأنه "راجل كويس وبسيط"
عايش�ت فات�ن حمام�ة جمي�ع مراح�ل حكم 
العس�كر في مص�ر، ورغم ترحيبها ف�ي البدء 
بعص�ر عبدالناصر إال أنها بدأت تتضايق ش�يئاً 
فش�يئاً من هيمن�ة أجهزت�ه المخابراتية التي، 
وحس�ب وصفه�ا، كانت تضّيق عليه�ا الخناق 
وتطل�ب منه�ا التع�اون لإليق�اع بالمعارضة 
السياس�ية مس�تغلًّة ش�هرتها وانفتاحها على 
شرائح المجتمع المصري، الشيء الذي دفعها 
لترك مصر في العام 1966 ولم تعد إال في العام 
1971 بع�د وفاة عبدالناصر وتس�لّم الس�ادات 
للحكم.وكان يربطها بالسادات وعائلته عالقة 
وثيق�ة وخاص�ة م�ع زوجته جيه�ان، وكانت 
تق�ول عن أن�ور الس�ادات بأنه “رج�ل منفتح 
وذك�ي وذو نظرة حادة”. وحين تس�لّم مبارك 
الس�لطة كان رأيه�ا في�ه بأنه “راج�ل كويس 
وبس�يط”، ومع ذلك وقفت م�ع ثورة 25 يناير 
2011 ودعت الشباب المصري في ذكرى مرور 
عام على الثورة للتمس�ك بمكاسبها وعدم هدر 
مطالبه�ا، لكنه�ا كان�ت من�ذ أي�ام عبدالناصر 
ضد نهج اإلخ�وان المس�لمين.حصلت الفنانة 
الكبيرة فاتن حمامة على جائزة أحس�ن ممثلة 
لس�نوات عدي�دة، ونال�ت ش�هادة الدكت�وراه 
الفخرية م�ن الجامعة األميركي�ة في القاهرة 
في الع�ام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل 
منظم�ة الكتاب والنق�اد المصريي�ن في العام 
2000، ووسام األرز من لبنان، ووسام الكفاءة 
الفكرية من المغرب، وميدالية االستحقاق من 
ملك المغرب الحس�ن الثاني، وع�دداً كبيراً من 
األوس�مة والجوائ�ز وال�دروع التقديري�ة من 

مختلف أنحاء العالم والوطن العربي.
س�اهم ظه�ور فات�ن حمام�ة بطريقته�ا ف�ي 
الحدي�ث، ومالمحها البريئة، بنقل صورة المرأة 
المصري�ة في الس�ينما، م�ن الم�رأة اللعوب أو 
س�يدة القص�ور والفي�الت، والمرأة البس�يطة 
الفالّحة، إلى نمط آخر لم يقدمه أحد سوى فاتن 
حمامة، التي تحولت مع الوقت إلى مثال رفيع، 
وشاع اس�م الشخصية التي أّدتها “هنادي” بين 

ماليين العرب تيمناً بقصتها وحضورها.
بع�د أن حاولت المخابرات المصرية تجنيد فاتن 
حمام�ة، رفض�ت الفنان�ة التي تمتع�ت بقبول 
ش�عبي كبير، وغ�ادرت مصر في الع�ام 1966 

وعادت بعد رحيل عبدالناصر ومراكز القوى
لعب�ت فات�ن حمام�ة كل األدوار، ول�م تبت�ذل 
ذاتها ف�ي أدوار رخيصة أو إغرائي�ة، ففي فيلم 
“األس�تاذة فاطمة”، قّدمت حمام�ة دور طالبة 
ف�ي كلي�ة الحق�وق م�ن الطبق�ة المتوس�طة، 
وف�ي فيل�م “إمبراطورية ميم” مثل�ت دور األم 
المسؤولة عن عائلتها في ظل غياب األب، وفي 
فيل�م “أريد حالً” جس�دت دور ام�رأة معاصرة 
تح�اول أن يعامله�ا القان�ون بالمس�اواة م�ع 
الرج�ل، أما فيلمها “دعاء الك�روان” فقد اختير 
كواحد م�ن أفضل ما أنتجته الس�ينما المصرية 
ف�ي تاريخها الطوي�ل، وكان الفيلم مأخوذاً عن 

رواية لعميد األدب العربي طه حسين.
عصر مضى

العص�ر الذي تنتم�ي إليه فاتن حمام�ة، لم يبق 
منه اليوم سوى استحضاره، لتذوقه واستذكار 
شخوصه، مع أغاني أم كلثوم وتدفق عود فريد 
األطرش وموسيقى محمد عبدالوهاب العبقرية، 
عصر مختلف، طبع حياة ماليين العرب، وتدخل 
في مصائره�م وأقداره�م وأمزجتهم وقصص 
حبهم وحنينهم، وفي الوقت الذي يعجز فيه هذا 
الزمن عن إنتاج نج�وم بحجم فاتن حمامة وأم 
كلثوم وفيروز وناظم الغزالي وطالل مداح، فإن 
وج�ود هؤالء جميع�اً مع جيله�م الكبير، يبقى 
تحدياً أمام جميع األجيال الالحقة، آباء وأمهات 

مؤسسين الزدهار الفنون في بالد العرب.

سمرية سعيد حتذر من منتحيل شخصيتها
 

بيروت: وزع المكتب اإلعالمي للفنانة المغربية س�ميرة س�عيد بياناً صحفياً حذر من خالله الجمهور 
واإلعالم من عمليات نصب تتم بإنتحال شخصية الفنانة الكبيرة فيما يلي نصه:

يهيب المكتب اإلعالمي للديفا سميرة سعيد بالجمهور ووسائل اإلعالم كافة التنبه لمحاوالت نصب نمت 
إلى علمنا تجري عبر حس�ابات وهمية تنتحل ش�خصية الديفا س�ميرة سعيد، س�واء عبر وسائل التواصل 
اإلجتماع�ي أو البريد اإللكتروني أو غيرها.راجين عدم تصديق إال ما يرد عبر حس�اباتها الرس�مية المعروفة 

والموثقة على وسائل التواصل اإلجتماعي وعناوين البريد اإللكتروني  الخاصة بمكتبها.
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قالت الفنانة عايدة فهمى، مدير المسرح الكوميدى، إن الفنان 
سمير غانم سيجرى بروفات مسرحيته الجديدة على المسرح 

الكوميدى، وستعرض فى عيد الفطر القادم بجانب مسرحية "انا 
الرئيس" التى حققت نجاحا كبيرا وايرادات مرتفعة.

واضافت "فهمى" أن عودة سمير غانم للمسرح الكوميدى تعد 
انتصارا كبيرا واضافة للمسرح الذى افتقده كثيرا.

بعد ان انتهى الفنان سامح حسين من عرض مسرحيته "انا الرئيس" 
على المسرح العائم، يحصل فريق عمل المسرحية على اجازة 

قصيرة من العرض ويعودون مرة اخري للعرض فى عيد الفطر 
القادم. 

وشارك فى بطولة المسرحية حنان مطاوع ونادية شكرى وفتحى 
سعد وإخراج محسن رزق.

اختار مهرجان "قفطان مازاغان " المغربي مصر لتكون ضيف شرف 
الدورة الرابعة، التي تبدأ فعالياتها في7 مايو الحالي، بحضور كوكبة فنية 
في مقدمتهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، نيللي كريم، رجاء الجداوي.

ويأتي اختيار مصر ضيف شرف هذا العام تقديرا لدورها الريادي في ثراء 
فنونها الصناعية والحرفية، باإلضافة لتقديم عرض أزياء يعبر عن الطابع 

المصري.
وتقام هذه الدورة تحت شعار "الصناعة التقليدية في خدمة السياحة" 
من خالل تنظيم جمعية األيادي البيضاء بالمغرب، ويلقى المهرجان الضوء 
علي الصناعة التقليدية المغربية ودورها في انعاش السياحة، باإلضافة إلي 
التعريف بالقفطان المغربي والمصممين المتميزين الذين يقفون وراء هذا 

التراث المغربي المتميز.

   القاهرة: أحيا الفنان هاني شاكر حفاًل غنائيًا حاشدًا مساء أمس 
داخل دار األوبرا المصرية بحضور فاعليات إجتماعية ورسمية 

منهم وزير الشباب المصري خالد عبد العزيز وعدد من المسؤولين 
السابقين بالحكومة.

وقّدم للمرِة األولى أغنية "سامحتك يا حبيبي" التي كتبها الشاعر 
حسين السيد ولحنها الموسيقار السعودي "طالل"، وحظيت بتصفيٍق 
حاد من الجمهور. باإلضافة لباقٍة من أغانيه القديمة والحديثة وبعض 

أغنيات العندليب األسمر.
 High" وتجدر اإلشارة ألن "شاكر" قد تعاقد مؤخرًا مع شركة

qualityهاي كواليتي" إلطالق ألبومه الجديد الذي يعكف على 
وضع اللمسات األخيرة عليه خالل الفترة الحالية.

سمية اخلشاب مستبعدة من حدائق الشيطان 2
 القاهرة: إس�تبعد المخرج حسني صالح الفنانة سمية الخشاب من اإلشتراك في بطولة الجزء 
الثان�ي من مسلس�ل "حدائق الش�يطان" ال�ذي تم تصويره في الس�ابق ببطول�ة الثنائي جمال 
س�ليمان وسمية الخش�اب قبل أكثر من 10 سنوات تقريباً وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على 
الشاشات.المسلس�ل الذي سيحمل عنوان "عودة الشيطان" يشارك في بطولته رياض الخولي، 
ريهام عبد الغفور، س�ارة سالمة، أميرة العايدي، باإلضافة إلى الفنانة القديرة انعام سالوسه، 
فيما انتهى السيناريست ناصر عبد الرحمن من كتابة نصف حلقات الجزء الجديد من المسلسل، 
ويتوق�ع أن يب�دأ تصويره نهاي�ة الصيف الجاري وينتج�ه أحمد الجابري الذي ل�م يحدد موعداَ 

لعرضه سواء في رمضان 2016 أو خارج السباق الرمضاني.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

كارداشيان قريبة لرئيس وزراء بريطانيا
 بع�د ان كش�فت الممثل�ة ونجمة التلفزي�ون )كيم 
كارداش�يان( عن حقيقة كون )مؤخرتها( حقيقة 
وليست اصطناعية لالعالمي التلفزيوني االمريكي 
)ان�دي كوهي�ن( والذي س�محت له بلم�س الجزء 
المثي�ر للتأكد من تلك الحقيق�ة .. وكذلك موافقتها 
على اخذ صورة مثيرة معها خالل اجراء لقاء معها 

...

كشفت النجمة )كيم كارداشيان( بأن رئيس وزراء  
بريطانيا )ديفيد كاميرون( احد اقربائها .. وترتبط 

به تاريخيا !!.
وذاك م�ا اك�ده رئيس ال�وزراء ايضا خ�الل حديثه  
لمجل�ة )هيت وورلد( البريطاني�ة .. حيث ذكر بأنه 
مرتب�ط بصل�ة قراب�ة معه�ا .. وذلك لكون�ه يعتبر 

بالنسبة لها ابن العم رقم )13( .

هذا ونشرت صحيفة )دايلي ميل( البريطانية جدوال 
يظهر نوع القرابة التي تربطه بكارداشيان .

اذ كانت جدة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الكبرى 
)كاثرين سبنسر( وشقيقتها )اليزابيث راسل( التي 

تنحدر منها عائلة كارداشيان !!.
كما اوضحت الصحيفة البريطانية ان جذور القرابة 
بي�ن الش�قيقتين )كاثري�ن  واليزابي�ث( ه�و الجد 

المش�ترك لهما وهو )الس�ير وليام سبنسر( وذلك 
نقال ع�ن موقع االنس�اب العالمي الش�هير )جيني 

دون كوم ( !!
بق�ي ان تعلم ان اخر اخبار كارداش�يان بأن ثروتها 

تبلغ اليوم )155( مليون دوالر ...
وانها تعتزم زيارة خاصة الى الس�عودية الول مرة 
.. بناء على  عرض س�خي من ثري س�عودي س�بق 

وان ع�رض عليها مليون دوالر لزيارته في الرياض 
.. واللقاء معه .. بحس�ب موقع )عين اليوم( ونقال 
عن صحيفة )ديل�ي تايمز( البريطانية  التي اوردت 

الخبر !!.
والخب�ر الجدي�د الجدي�د  انه�ا تعتم ش�راء جزيرة 
اس�ترالية البنتها وانشاء مدينة مالهي لها وهي لم 

تبلغ )16( شهرا !!.

فاتن محامة .. أم كلثوم السينام وأفول شمس األبيض واألسود



املوسيقار نصري شمة يقود محلة أهلنا إلغاثة النازحني
 

من     بغداد: أطلق عازف العود العراقي نصير ش�مة إش�ارة البدء بالماراثون الرياضي الذي انطلق من بداية شارع أبو نؤاس 
م�ن جه�ة جس�ر الجمهوري�ة ولمس�افة 5 كم بإتجاه الجس�ر المعل�ق حيث ُح�دَِّدت نقطة النهاي�ة، وذلك بمش�اركة المئات 

العراقيي�ن م�ن مختلف األعمار، بحيث يمثل هذا الح�دث الرياضي أولى فعاليات الحملة لدعم النازحي�ن وعودتهم إلى ديارهم التي 
تحمل عنوان "أهلنا" وتستمر لمدة 8 أيام ضمن فعاليات البرنامج، فيما سيستمر القيمون عليها بالعمل على تحقيق أهدافها.

وشرح أن إقامة الماراثون هي تعبير عن العشق لبغداد وألهلها النازحين. واصفاً الحدث بأنه يحمل التقدير لكل الشعب العراقي 
والمذه�ب واإلنتم�اءات كلها اجتمعت ب�روٍح رياضية، والجميع على تنوعه بحيث أن الهوية والطائفة 

ء  بسبب تأييده لحملة دعم النازحين. وأضاف: بدأنا اليوم نتشارك ج�ا
بحب كبير لبلدنا، بانتظار ليلة الحب الكبيرة التي س�تقام في 
الثام�ن من هذا الش�هر والتي س�تبرز بها محب�ة العراقيين 
لبعضه�م بعضاً، حيث س�تنطلق التبرعات ول�ن تتوقف إال 
بعودة النازحين. فالغرض من إقامة هذا النشاط الرياضي 
ه�و دعم عودتهم إل�ى المحافظات التي ش�هدت حروباً 

ومعارك وهجمات شرسة من قبل تنظيم داعش .
وأك�د أن الحمل�ة الت�ي انطلقت هي واح�دة من جملة 
مشاريع سيقومون بها باعتبار أن كل ما سيقدمونه 
لهم س�يبقى قليالً بعد كل ما تعرضوا له من مآس�ي 
وآالم. وق�ال: س�نواصل الحملة عل�ى التلفزيونات 
م�ن خالل ش�بكة اإلعالم العراقي م�ع كل الراعين 
والش�ركاء الذين س�نعلن أس�ماءهم في المؤتمر 
الصحف�ي الذي س�نعقده صباح األح�د في فندق 

بابل. 
وخاطب العراقيين: "كل العراقيين سيشاركون 
ف�ي ه�ذه الحمل�ة، فكل الجه�ات الت�ي طرقنا 
أبوابه�ا ف�ي داخ�ل الع�راق وخارجه ق�د لّبوا 
الدع�وة بس�رعة تف�وق الوص�ف. وه�ذا م�ا 
دفعني بقوة الى تس�خير كل وقتي منذ شهٍر 
ونصف لنستمر بهذا العمل. فأنا أتلقى يومياً 
مئات المكالمات المشجعة من مختلف دول 
العال�م. ومن الجميل أن يجتم�ع العراقيون 
ويتوح�دوا بوجدانه�م ف�ي ه�ذه المرحلة 
الصعب�ة. ولقد ذهب�ت إلى أكثر م�ن دولة 
واجتمع�ت م�ع رج�ال أعم�ال ومجال�س 

أعمال، والحمد لله كانت النتائج ممتازة".
ولفت ألن الفنان الش�اب س�يمور جالل س�يحيي حف�اًل في حديقة 
ال�زوراء. أما حفلته فس�تكون في المس�رح الوطني يوم اإلثنين في 4 من الش�هر الجاري برفقة 
األوركس�ترا العراقية التي س�ُتقدم هوية العراق الموس�يقية، بينما س�يعود ريع التذاكر بالكامل للنازحين علماً أنه 

سيفتتح باب التبرعات.

اإلماراتية حصةتطلق رّوح زمانك
 

بيروت: تستمر الفنانة اإلماراتية "حصة" بأسلوبها الغنائي بطرح األغنيات المنفردة، وقامت مؤخراً بإطالق 
أحدثه�ا م�ن اللون الموس�يقي اإلمارات�ي والتي حملت عن�وان "رّوح زمان�ك"، والتي كتب كلماتها الش�اعر 
"طوفان"، ولحنها المنتج الفني مدير أعمالها "خطاف"، فيما نفذ التوزيع الموسيقي الفنان محمد الماسي، 

ويقول مطلعها:
روح زمانك .. حل بمكانك/ عوض حنانك .. من حور الجنه

فيه الجمالي .. فاق الخيالي/ ذوق وداللي .. غضيض سنه..
ه�ذا وأك�دت أنها س�عيدة بتواصلها المس�تمر مع الجمهور من خ�الل طرح األغنيات المنفردة بش�كٍل 
مس�تمر، حيث قالت: "ُتعتبر األغنيات ال�Single)المنفردة( اآلن كبطاقة تعارف بين الفنان والجمهور، 

ووسيلة لإلستمرارية معه، وهذا األسلوب يؤمن ديمومة حضور على الساحة الفنية". وأكدت على أنها 
س�ُتقدِّم ألبوم غنائي في حال تمكنها من إيجاد ش�ركة إنتاج قائلة: "نعم بدأت بالتفكير باألمر ولكن السبب 

الرئيس�ي في التأخير يعود لتكاليف اإلنتاج، ولكن باذن الله س�يتم البدء في تجهيزه وإختيار أغنياته في حال 
وجود الشركة الجيدة التي ستقدم لي األفضل".

هذا وتستعد "حصة" لجملة نشاطات غنائية، وإلحياء عدة حفالت أفراح بين إمارتي أبوظبي ودبي، كما 
ستقوم بتجهيز إحدى األغنيات الجديدة لتصويرها بطريقة الفيديو كليب.
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   القاهرة: أحيا الفنان هاني شاكر حفاًل غنائيًا حاشدًا مساء أمس 
داخل دار األوبرا المصرية بحضور فاعليات إجتماعية ورسمية 

منهم وزير الشباب المصري خالد عبد العزيز وعدد من المسؤولين 
السابقين بالحكومة.

وقّدم للمرِة األولى أغنية "سامحتك يا حبيبي" التي كتبها الشاعر 
حسين السيد ولحنها الموسيقار السعودي "طالل"، وحظيت بتصفيٍق 
حاد من الجمهور. باإلضافة لباقٍة من أغانيه القديمة والحديثة وبعض 

أغنيات العندليب األسمر.
 High" وتجدر اإلشارة ألن "شاكر" قد تعاقد مؤخرًا مع شركة

qualityهاي كواليتي" إلطالق ألبومه الجديد الذي يعكف على 
وضع اللمسات األخيرة عليه خالل الفترة الحالية.

 القاهرة: إنتهت الفنانة اللبنانية مروى من تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد 
"زنوبيا والصمرقع" تم تصويره في األردن خالل الشهور القليلة الماضية.

العمل الذي كتبه وأخرجه كارو أراراد تم تصويره في بمنطقة بيرين باألردن ويشارك 
في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من ١١ دوله عربية.وعبرت مروى لـ"إيالف" 

عن سعادتها باالشتراك في المسلسل، مشيرة إلي أن أحداثه تدور بين مدينتين 
يتصف أهلها بالغباء حيث تقع بينهم مواقف "كوميديا سوداء".وعن طبيعة دورها 
قالت أنها تقدم شخصية "زيزي" وهي من أجمل الفتيات في المدينة والتي تحاول 

النساء الوصول إلى جمالها خاصة وأنها تسحر كل من يراها بجاذبيتها، الفتة إلى أن 
العمل ينتمي لنوعية الفانتازيا الكوميدية التاريخية.وأشارت إلى أن المسلسل يتطرق 

أيضا إلى المشاكل واألزمات الحالية، فهو يتضمن شخصية لحاكم غبي يتكلم مع 
الحارس الخاص به عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدة أن هناك تطرق لمواقف 

ساخرة متعددة تحمل اسقاطات على الواقع الحالي.

تقوم الفنانة نسرين إمام بعمليات تحضير لفيلمها الجديد الذى تبدأ تصويره بعد عيد الفطر 
لتخوض به سباق عيد األضحي المقبل.

وقالت الفنانة نسرين إمام، إنها ال تستطيع اإلفصاح عن اسم الفيلم حتي يتم اإلنتهاء من 
توقيع العقود مع الشركة المنتجة واختيار األبطال لبدء التصوير بعد إنتهاء شهر رمضان 

المقبل.وأضافت إنها خرجت من سباق رمضان الدرامي بعد اعتذارها عن مسلسلي "أرض النعام" 
و"ولي العهد" أثر انسحاب المخرج محمد سامي من "أرض النعام" الذي اشترط عليها عدم 
دخول أعمال أخري مما ضيع عليها فرصة دخول "ولي العهد".مسلسل "أرض النعام" تولت 

إخراجه غادة سليم بعد اعتذار محمد سامى فى اللحظات األخيرة، وهو من تأليف ناصر عبد 
الرحمن فى ثانى كتاباته للدراما التليفزيونية.ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، أحمد زاهر، 
محمد محمود عبد العزيز، انتصار، محمد شاهين وآخرون، فضال عن قيام المنتجة والمخرجة 

بترشيح نجمة بديلة لروبى، التى اعتذرت بسبب ظروف حملها.

مادلني مطر تستعد للسفر إىل املغرب
 

نش�رت المطرب�ة مادلين مطر ص�ورة لها عبر صفحتها عل�ى موقع التواص�ل االجتماعى على 
الفيس بوك اثناء اتجاهها إلى المغرب.

وقالت مادلين مطر فى تعليقها على الصورة: "اننى استعد للسفر إلى المغرب للمالقاة جمهورى 
الحبي�ب ال�ذى انتظره فى الحفل الذى م�ن المقرر تقديمه هناك واتمن�ى أن يلقى الحفل النجاح 

الكبير".

كارداشيان قريبة لرئيس وزراء بريطانيا
 بع�د ان كش�فت الممثل�ة ونجمة التلفزي�ون )كيم 
كارداش�يان( عن حقيقة كون )مؤخرتها( حقيقة 
وليست اصطناعية لالعالمي التلفزيوني االمريكي 
)ان�دي كوهي�ن( والذي س�محت له بلم�س الجزء 
المثي�ر للتأكد من تلك الحقيق�ة .. وكذلك موافقتها 
على اخذ صورة مثيرة معها خالل اجراء لقاء معها 

...

كشفت النجمة )كيم كارداشيان( بأن رئيس وزراء  
بريطانيا )ديفيد كاميرون( احد اقربائها .. وترتبط 

به تاريخيا !!.
وذاك م�ا اك�ده رئيس ال�وزراء ايضا خ�الل حديثه  
لمجل�ة )هيت وورلد( البريطاني�ة .. حيث ذكر بأنه 
مرتب�ط بصل�ة قراب�ة معه�ا .. وذلك لكون�ه يعتبر 

بالنسبة لها ابن العم رقم )13( .

هذا ونشرت صحيفة )دايلي ميل( البريطانية جدوال 
يظهر نوع القرابة التي تربطه بكارداشيان .

اذ كانت جدة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الكبرى 
)كاثرين سبنسر( وشقيقتها )اليزابيث راسل( التي 

تنحدر منها عائلة كارداشيان !!.
كما اوضحت الصحيفة البريطانية ان جذور القرابة 
بي�ن الش�قيقتين )كاثري�ن  واليزابي�ث( ه�و الجد 

المش�ترك لهما وهو )الس�ير وليام سبنسر( وذلك 
نقال ع�ن موقع االنس�اب العالمي الش�هير )جيني 

دون كوم ( !!
بق�ي ان تعلم ان اخر اخبار كارداش�يان بأن ثروتها 

تبلغ اليوم )155( مليون دوالر ...
وانها تعتزم زيارة خاصة الى الس�عودية الول مرة 
.. بناء على  عرض س�خي من ثري س�عودي س�بق 

وان ع�رض عليها مليون دوالر لزيارته في الرياض 
.. واللقاء معه .. بحس�ب موقع )عين اليوم( ونقال 
عن صحيفة )ديل�ي تايمز( البريطانية  التي اوردت 

الخبر !!.
والخب�ر الجدي�د الجدي�د  انه�ا تعتم ش�راء جزيرة 
اس�ترالية البنتها وانشاء مدينة مالهي لها وهي لم 

تبلغ )16( شهرا !!.

هل يمك�ن أن تب�دأ رحل�ة األمومة بش�ائعة؟ 
ه�ذا ما حدث بالفع�ل لبعض الفنان�ات الالئي 
فوجئن بشائعة الحمل تطاردهن، وبعد شهور 
قليل�ة تحولت الش�ائعات الى حقيق�ة، ليبدأن 
مشوار األمومة. فما هو إحساسهن بمثل هذه 
الش�ائعة؟ وه�ل الحمل هو الش�ائعة الوحيدة 

التي يمكن أن ُتسعد الفنانة؟ »لها« تحقق.
يسرا اللوزي 

تعد يس�را الل�وزي من أب�رز الفنان�ات الالتي 
طاردتهن شائعات الحمل.

 فبعد زواجها عام 2009 لم تسلم من شائعات 
الحم�ل ألكثر من خم�س س�نوات، إال أن هذه 
الش�ائعة تحول�ت إل�ى حقيق�ة ع�ام 2014، 
وأنجب�ت طفلتها األولى دليلة، وعن ذلك تقول 
يسرا: »ش�ائعات الحمل التي الحقتني لم تكن 
تزعجني عل�ى اإلطالق، وكن�ت أكتفي بنفيها 
فق�ط، والتأكي�د أنني اتفقت م�ع زوجي على 
تأجي�ل هذه الخطوة بس�بب صغر س�ّني، لكن 
م�ا أثار غضبي هو تحريف تصريحاتي وكتابة 
أخبار س�خيفة ب�أن رغبتي ف�ي الحفاظ على 
رشاقتي دفعتني الى عدم التفكير في اإلنجاب، 
وه�ذا غير صحي�ح، فأنا مث�ل أي فت�اة تحلم 
بتحقي�ق حلم األموم�ة في الوقت المناس�ب، 
والحمد لله أعيش أس�عد أي�ام حياتي اآلن مع 

ابنتي«.
نيكول سابا

قبل أن تحمل وتنجب طفلتها التي أطلقت عليها 
اس�م »نيكول«، بعام واحد، انتش�رت شائعات 
كثيرة حول حمل الفنانة نيكول س�ابا،عن ذلك 
تق�ول: »بالطب�ع انتش�ار أخبار كاذب�ة تتعلق 
بالحي�اة الش�خصية ألي فنان تثي�ر انزعاجه، 
لكن هذه الشائعة كان هدفها إيقاف العروض 
السينمائية والدرامية وأيضاً الحفالت الغنائية 
، وبالطب�ع كان من الممكن  التي ُتع�رض عليَّ
أن تؤث�ر ه�ذه الش�ائعات في نش�اطي الفني، 
لوال أنن�ي نفيتها بنفس�ي«. وتضيف: »عندما 
علم�ت بحملي، ل�م أتردد في اإلع�الن عن هذا 
الخبر لجمهوري، وكان أجمل حدث في حياتي 
وأعظ�م حلم عش�ته عل�ى اإلطالق وم�ا زلت 
أعيش�ه، فابنت�ي نيك�ول أصبح�ت كل حياتي 
اآلن، وأنا أعيش من أجل س�عادتها... إحساس 

األمومة ال يوصف«.

هند صبري
أما الفنانة هند صبري، التي طاردتها ش�ائعة 
الحم�ل ألكثر من مرة قبل إنجاب ابنتها األولى 
»عالية«، فتقول: »كلما سمعت شائعة الحمل، 
كن�ت أتمن�ى أن تتحق�ق وتتح�ول ال�ى خب�ر 
حقيق�ي، فاألمومة أجمل إحس�اس يمكن أن 
تمر به المرأة، لكن ال أنكر أن ش�ائعات الحمل 
كانت تثير دهش�تي، وكنت أتس�اءل دائماً عن 

س�بب الترويج له�ذا النوع من 
فالحم�ل  الكاذب�ة،  األخب�ار 

لي�س عيب�اً حت�ى أخفي�ه 
وال أعلن عن�ه«. وتؤكد: 

»بمجرد علمي بحملي، 
الخبر في  أعلنت ه�ذا 
اإلعالم،  وس�ائل  كل 
وعّبرت عن سعادتي 

الش�ديدة بتحقيق حلم األمومة، ووجود ابنتيَّ 
عالي�ة وليل�ى ف�ي حيات�ي يع�د أعظ�م إنجاز 

حققته«.
دنيا سمير غانم

بع�د أق�ل م�ن ش�هرين، فوجئ�ت الفنان�ة دنيا 
س�مير غانم بأخبار كثيرة حول حملها بطفلها 
األول م�ن زوجها اإلعالم�ي رامي رضوان. دنيا 
حرصت على نفي هذه الشائعة التي تحولت إلى 
حقيقة بعد شهور قليلة بحيث أنجبت دنيا ابنتها 
»كيال«، وتقول: »شائعة حملي لم تزعجني على 
اإلطالق، لكنن�ي كنت حريصة على نفيها، ألنها 
لم تك�ن صحيحة وقتها، وأك�دت أنني أترك هذا 
األم�ر في ي�د الله وال أفك�ر في تأجي�ل الحمل، 
ألنني كنت أحلم باألمومة، وعندما تحول الحلم 
إلى حقيقة سعدت للغاية، فأنا أعيش أجمل أيام 
حياتي معها، وبداخلي مشاعر كثيرة مختلفة... 

منها فرح وخوف ومسؤولية«.
منى زكي 

رغم أن الفنانة من�ى زكي حققت حلم األمومة 
منذ عام 2003، إال أنها لم تس�لم طوال السنوات 
الماضية من ش�ائعات الحمل بطفل ثاٍن، ورغم 
أن هذا الن�وع من الش�ائعات طاردها ألكثر من 
م�رة على م�دار عش�ر س�نوات، إال أنه�ا كانت 
ترف�ض التعليق أو الحديث لوس�ائل اإلعالم عن 
أي ش�يء يتعلق بحياتها الخاصة، حتى فاجأت 
جمهوره�ا بإنجابه�ا طفله�ا الثان�ي »س�ليم« 
المتحدة  الوالي�ات  في 

األميركية .

فنانات يعرتفن: أمومتنا بدأت بشائعة!  
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بقايــا رجــل 
ح�سني ال�ساعدي

رجٌل يتبُع ظلِه

ِمن ورائه ضوٌء خافت 

أفقه يمتد كل يوم 

في زحمة أفكار ال ترد اال مرة واحدة

يسمع خطى اقدامه 

انحناء تضاريس عمره 

ال ينبت فيها سوى حفنة من دمى متحركة 

نبذه العوز بعد ان نخر وجوده 

ُرمي به على قارعة طريق 

وما ادراك ما القارعة ؟

يتسكع في شوارع غربته 

ضيقة تسير عكس ساعة مزودة بميل ال يتحرك

يفترُش الظلمة معطفاً ويتوسد الرصيف 

يبلُل ريقه بأوراٍق يابسة 

يناجي شهباً تتساقط حمماً حامية 

وما ادراك ما هي ؟

لعلها ازهار شوكا تحت قدميه الحافية 

الهواجس ال تفارق سيره في زحمة االيام 

يئن تحت وطأتها .. 

تقذف به ذات اليمن وذات الشمال 

يتأمُل بصيَص أمل مفقود في نهايِة نفق وجوده 

تطوقُه فوضى أفكار 

تنتابه أصوات غربته 

ينتفُض فزعاً .. مرعوباً

يبحُث فيما تبقى ِمن رماِد العمِر 

هل لألمِل ِمن بقيٍة ؟

في صخِب التيه .. ينوء بجسدِه الناحل 

ينزوي في ركِن هواجسِه االبدية 

باقيٌة تتراقص حول ضوء كفراشة 

يسكبها في قارورٍة .. ينتشي حتى الثمالة 

يغتسُل ِمن أدران غربته 

يضُع قدميه المثقلتين ِمن جديد 

في اول متاهات الطريق 

هذه المرة يبدأ ِمن حيث عاد 

يفترش الظلمة ويتوسد الرصيف

القراءة الثانية ... ثنائيات أوهلا فكر
ولقْد خلقَنا المناماِت للحلِم فال ُتضيعوها.... 

َنام�وا إَن ليَل الفراِت ليَس كما َيدعي النجُم خصُف نعاٍل 
وينتهي درُب ُحزنِه مثلما أوهموُه 

لماذا ؟ ألَن أنيِن السمواِت في شحِة البكاِء ليست تعاليَم 
االنبياِء على خرقِة العقِل 

او لع�َل قادَم األياِم نش�راٌت عقليٌة تؤك�ُد وجوَد ثكناٍت 
عس�كريٍة عل�ى مرتفعاِت الوج�وِد بالقرِب م�ن ذاكرٍة 
عمياَء بج�وار تلَك المصطحاُت التي ال تلد من هلوس�ِة 

القلِق بش�راً سوياً أماَم ش�بٍر من َشفا غفلتي المتكررِة 
ُقبالة جسٍر من تنهداِت البندقيِة خلَف آخِر المصطلحاِت 
على أقصى يس�اِر حدوِدِك الس�ائبِة وأقصى يميِن أكثر 
من صق�ٍر قريٍب م�ن جيِل جداري�اِت ُتغم�ُس أصابَعها 
بنش�وِة الموِت وتترُك ديوَنها عنَد بائ�ِع البالوناِت وهو 
يس�ُجر االرواَح في طيراِنها فاحترس�وا من تسونامي 

جديٍد معلٍق بذيِل القمِر في غضوِن ثالثيَن رصاصْة
ي�ا أُيها الذي�َن هاجروا كَل ش�يِء يناُم في حلق�ِة الذكِر 
ِتالوٌة االصطفاِء , أنا والطباُل ومزماُر داووَد الذي ضاَق 
ذرعاً بأجنِة الهواِء الملوِث َكتطفِل مش�ُط أمي الَخشبي 

شعَر صديقُتها المستعاْر . 
يا أيها الذيَن أمنوا ُقوموا َيصفُع بعَضكم ظلَُه المنكوِس 

َعلى عقبيِه في فجٍر يشُد الشمَس من جذوِة جدائلِها .
هذا وقُت شيٍء ما في الذاكرِة 

يرجُمها ح�َد قاطِع الصالِة من مناٍم يش�ُج رأَس ثقوِب 
الناي وما َيس�طروَن وأنتُم ش�داٌد غالٌظ ال تصدقوَن أَن 

لالرِض ثالُث دوائٍر 
واح�دٌة ألوِل الناعوِر م�ن أجِل مراقبِة ظاهرِة انكس�اِر 
الج�راِر على الم�اِء والثانيُة للحم�اِر الذي ين�اُم وقوفاً 
ف�ي حض�رِة دوراِن الصمِت ح�وَل النه�اِر والثالثُة لهذا 

الكائُن البش�ري وه�و يحمُلُهما معاً من أج�ِل اْن يموَت 
كَل شيِء بهدوْء )كلش بطران ( مدرُس التاريِخ يتوسُم 
خي�راً بعش�ريَن بيضًة تحَت دجاجٍة رق�دْت قبَل )إنانا ( 
على ) الراعي ( الى أْن أطاَح نوٌح بالحضارِة الس�ومريِة 
وأج�اَز لمركبِه الطيراَن وهو ُيري�ُد تحويَل االخريَن من 
الجزِء الى الكِل في معادلٍة عمُرها تس�عمائة وخمسوَن 
س�نًة ذه�َب ريُعها لقنص�ٍل عربي كاذٍب عل�ى الصحِف 

والمجالِت الالمعْة ...
أخبرُته أَن الفكرَة تسيُر عكَس أتجاِه عقرِب الروِح وهذا 

اضعُف اإليماِن عن نزوِل قامتي بعَد سورِة براءْة

حممد �سني�سل الربيعي 

اأتفاعل مع �سعراء هم اآباء يل
زعيم نصار: تراكمت جمموعايت الشعرية فاحرتت ماذا أطبع

   منذ س�بعينيات القرن الماضي، بدأت رحلة الش�اعر العراقي زعيم نصار 
بالكتاب�ة، وعل�ى الرغ�م من م�رور كل هذه الس�نوات الطويلة، لم ينش�ر 
مجموعة إال منذ فترة قصيرة. ربما وصوله لس�ن الخمس�ين، جعلة يفكر 
بهذا األمر وهو الذي ينوي اآلن إصدار كتبه تباعاً، مثلما يصدر كتب اآلخرين 
في دار »الروس�م« التي أنشأها منذ سنوات. مؤخرا كان في بيروت، حيث 

هذا اللقاء.
• ب�دأت الكتابة ف�ي ثمانينيات القرن الماضي ونش�رت في بعض الصحف 
والمج�الت، لكنك لم تص�در مجموعة إال مؤخراً. لَِم ه�ذه الفترة الطويلة؟ 

كيف تفسرها؟
� كتب�ت الش�عر في نهاي�ة العقد الس�بعيني وكان عمري آنذاك 17 س�نة. 
ف�ي ه�ذه الس�نوات أيضاً ب�دأت حملة االعتق�االت ومالحقة الش�يوعيين 
ومطاردته�م. حينه�ا اعتقل ش�قيقي األكبر، تعرض�ت عائلتي لالضطهاد 
والضغط النفس�ي، فاتخذت موقفاً معارضاً ومضاداً لكل مظاهر االندراج 
أو التقرب من صحف ومجالت ومؤسس�ات النظام آنذاك، ولم أنشر حينها 
إال نصوص�ًا ف�ي مجالت عربي�ة كاليوم الس�ابع في فرنس�ا وكلمات في 
البحري�ن والناقد في لندن، وحي�ن بدأت اتعرف إلى القصي�دة وجمالياتها 
وتقنياته�ا أصبح�ت أكثر تمهال، ق�رأت رواد قصيدة النص�ر العربية كلهم 
تقريباً فأدركت أن كتابة القصيدة ليس أمراً س�هال وبسيطاً. طرحت سؤاال 
على نفسي، ماذا أكتب، ماذا أقدم أمام تجارب شعرية عربية وأمام تجارب 
الشعراء الفرنس�يين الذين تأثرت بهم.. امتزج الموقفان في ذاتي وعقلي، 
الموق�ف المعارض للنظام والنش�ر ف�ي صحافته وموقف�ي من قصائدي 
حتى تحولت الكتابة بين يدي إلى متعة ش�خصية وهّم فردي، فكرت كثيراً 
حتى أس�تطيع أن أكتب قصيدتي الش�خصية التي ال تشبه قصائد الشعراء 
الذين س�بقوني فتراكم العدد، عدد مجاميعي الشعرية. احترت كيف أطبع 
وماذا أطبع، ترددت ولكن أنوي طباعة كتابي األول، انس�حبت إلى الخفاء 
والتخفي والهروب من الظهور إلحساسي العميق بعظمة الشعر وجماله.

•ولكن قررت في النهاية أن تنشر ديوانك األول، كيف تشرح هذا القرار؟
� أصب�ح عم�ري اآلن أكثر من خمس�ين س�نة، وفي أدراج�ي 12 كتاب���اً 
ش�عري���اً، وأعتقد أن كتبي األخيرة والتي لم تنش�ر حتى هذه اللحظة قد 
حققت فيها بعض ما أحلم به، أقولها بتع���رف فني وجمالي أن ك���تبي 
»ه���مايون« 2012 وكت���اب الغرب���اء 2013 وكتاب في مفترق الطرق 
2014 هي كتب مختلفة عما يكتب اآلن في فضاء قصيدة النثر العربية، لذا 
قررت أن أطبع ابتداًء كتابي األول »الحياة في غلطتها« المكتوب بين 1986 
و1991 ولش����عوري أنن�ي تأخ�رت كثيرا ولم يبق عن�دي الوقت الكافي 

لتق���ديم كتبي التي تحاول أن تعيش حياتها بعيداً عني.

القراءة
• قبل أن نتحدث عن االختالف في كتبك التي تصدر الحقاً.. تبدو جملتك في 
كتابك األول هذا، مختلفة عن قس�م كبير من الش�عر العراقي، وكأنك تأتي 

من أمكنة أخرى للقصيدة غير تلك التي اعتدنا عليها في هذا الشعر؟
� أقوله�ا بص�دق وتواض�ع: قصيدتي هي نت�اج لقراءات عميق�ة وطويلة 
للش�عر الفرنس�ي واللبناني وعلى تخوم كتابية صوفية وسريالية، تخوم 

مفتوحة على العدم والمجهول.
•كأنك تقول إنك كتبت ألنك قرأت؟

� ال يمك�ن ل�ي أن اكتب نصاً مختلفاً، أو كتاباً ش�خصياً، لو لم أقرأ بش�كل 

مختلف وعميق، طبعاً لكل ش�اعر أو كاتب بمرجعياته الثقافية والشعرية 
وكتب�ه المنتقاة بدقة للقراءة، حس�ب مزاجه وتكوين�ه المعرفي، أقرأ كل 
ما تقع عليه يداي ولكنني أتفاعل وأش�تغل مع ش�عراء هم آباء لي، شعراء 
أس�الف، بوصفي ش�اعراً الحقاً عل�ي أن أهض�م التجارب الش�عرية التي 
أعتقد أنها تفتح لي أفقاً جديداً، وكما عبَّر عن ذلك بول فاليري »األس�د هو 
مجموعة الخراف المهضومة جيدا«. أيضا مع قراءة الشعر والرواية والكتب 
العظيمة، أنا أقرأ محيطي ومكاني، أقرأ حياتي وتجاربي الشخصية وأدون 

الت�ي تم�س عقل�ي  وقلبي، فمثال عندي كتاب شعري المهيمن�ات 
ت هو عن حيات�ي في األهواز، تلك  ا لس�نو ا
القاس�ية من العزل�ة والتوحد، 
كتبتها كما عش�ت ف�ي الليالي 
البي�ض والس�ود والحكاي�ات 

الغريبة التي حدثت آنذاك.
•إزاء ذلك، كيف تولد القصيدة 

أمام كل هذه القراءات؟
� تولد القصي�دة في لحظة 
أكون فيها ناسياً كل شيء 
الموس�يقى  تأثي�ر  تح�ت 
حينما  الذاك�رة،  وغي�اب 
أكت�ب ال أتذكر إال المكان 
ال�ذي غبت بي�ن طياته، 
الزم�ن  إال  أتذك�ر  ال 
لحظة  ف�ي  المكت�وب 
القصي�دة،  والدة 
عدمي�ن  بي�ن  أك�ون 
بينه�ا لحظ�ة زمنية 
ش�اهقة،  عمودي�ة 
وح�دي  وكأنن�ي 
أص�ل  أن  أح�اول 
االندم�اج  ل�ذروة 
مع كالمي ولغتي، 
بعدها أصحو أمام 

قصيدتي وأبدأ التنقيح 
والحذف والتعديل وربم�ا أعيد كتابتها مرة 
أخرى لكي تستجيب وتتطابق مع أحالمي.

•قل�ت إنك عش�ت في األه�واز لفترة، أي غ�ادرت الم�كان األول.. هل لعب 
اختالف المكان أي دور في الكتابة؟ هل أثر بقصيدتك؟

� في البداية من الممكن أن أقول إنني لم أس�تطع كتابة قصيدتي من دون 
أن اس�تحضر المكان الذي عش�نا فيه تجربة القصيدة نفسها، لكل قصيدة 
م�ن قصائدي مكانه�ا الجغرافي المعروف، كتبت أيام�ي في األهواز وفي 

المدينة التي سقط رأسها في قلبي، مدينة الناصرية جنوب العراق.
وحينم�ا هربت من مكان�ي األول إلى أأله�واز ثم قم وطه�ران رأيت مدناً 
جديدة، تشكلت في مخيلتي بصورة أخرى، لقد أثرت المدن على قصيدتي، 
م�ن هواياتي التي أحبها وه�ي زيارة المدن فإما أعش�قها أو أغادرها من 
دون رجعة، أعتقد أن للكلمات سلطة على روحي، األمكنة أكثر حقيقة من 
كل شيء آخر، المكان هو األرض التي ننشر فيها بذور مستقبلنا والقصيدة 

هي التي تبقى أو تديم حياتنا لألحفاد القادمين.

العودة
• وكي�ف كانت العودة إل�ى العراق؟ هل جاءت كاس�تعادة للمكان األول أم 

حملت إليها معك مكانك الجديد؟
� بع�د س�قوط النظام ف�ي العراق وفي ي�وم 9 نيس�ان 2003، رجعت إلى 
بغداد، واس�تعدت ذاكرتي ويومياتي وأمكنت�ي التي كتبتها وكتبتني، عدت 
ومخيلتي أوس�ع أفقاً، واندمجت في قصيدت�ي األمكنة، أصبحت قصيدتي 
أجم�ل، تختلط فيها تفاصيل ولحظات من م�دن أخرى، اآلن أصبح المكان 
األقرب إلى نفس�ي هو المكان الذي أجد فيه ناس�اً يشبهون قلبي، فأقترب 

نحوهم أكثر في الواقع وفي القصيدة.
• وكيف ترى العراق اليوم؟ سياسياً وشعرياً؟

� دائماً اؤك�د أن دوري في الحياة، هو دور 
جمالي وإنساني، أس�عى إلى تفعيل ثقافة 
المحب�ة والس�الم والتعاي�ش واالندم�اج، 
وأش�ير إلى كل م�ا هو جمي�ل ومحب. لذلك 
أرى الع�راق اآلن بعيني�ن تنتظ�ران األجمل، 
عل�ى الرغم م�ن الوض�ع السياس�ي المتهور 
ومح�اوالت الحكوم�ة الحالي�ة لبن�اء ما يتم 
هدم�ه، وبوجود النيات واألعم�ال التي تحاول 
اس�تعادة بن�اء الدولة، وط�رد الدواع�ش، أجد 
ب�الدي أكثر تماس�كاً، وأنه�ا نحو طري�ق فيها 
مصابي�ح لألم�ل. الع�راق بلد ال يمك�ن أن يفنى، 
العراق كلم�ا حاصره الغرباء ينتف�ض ويولد من 
جدي�د. كأنه طائر العنقاء يولد م�ن الرماد. أعتقد 
أن بغ�داد تس�تعيد اآلن جمالها، نجد فيها مش�اهد 
ثقافية متميزة، نجد سينما بدأت تؤسس، وروايات 
تنتشر حتى أكاد أن أقول إنه زمن سرد العراقي، هنا 
أيضا جيل ش�عري جديد لدي�ه اإلمكانيات والطاقات 
الالفت�ة، جيل التغيير الش�عري ال�ذي ظهر بعد 2003 
جي�ل يحاول أن يق�دم قصيدة جدي�دة. أعتقد أيضا أن 
المش�هد الش�عري وحس�ب الكتب المطبوعة لشعراء 
عراقيين في الس�نوات األخيرة أن الش�عر والثقافة في 

العراق سوف يقدمان ما يسّر األصدقاء في كل مكان.
•أسس�ت دار »الروس�م« العام 2013 لكنك تطمح إلى أن 

تكون أكثر من ذلك؟
ليس�ت الروس�م دار نش�ر وتوزيع، ب�ل هي بي�ت ثقافي، � 

فض�اء لصناعة بيئة ثقافية لم�ا نطبع ونقدم. حينما بدأت في تأسيس�ها 
كان طموح�ي أن أوزع الكت�اب العراقي بطريقة تليق ب�ه، وقد حصل ذلك 
بجه�ود أصدقاء لي ف�ي كل مكان أكون فيه، إال أن الروس�م طبعت كتابها 
الخمس�ين في تسلسل مطبوعاتها وبتوزيع عربي من بيروت، وبغداد وقد 

أقمنا ندوات واستعادات ثقافية نالت استحسان المهتمين.
مؤخراً صار لنا عمل مشترك مع دار المؤلف في بيروت ونحن سعداء بذلك، 
أصدقائ�ي الذين معي في الروس�م يقدم�ون ما يجعل ال�دار عالمة جديدة 
ومختلفة في لحظتنا الراهنة. الروسم عبرت مرحلتها األولى، ودخلت في 
مرحلة ثانية مفتوحة على طموحات ثقافية عربية ولدينا خطة جديدة في 
طباعة ألس�ماء عربية وعراقية مهمة وإقامة أنشطة من شأنها أن تسهم 

في تحريك عجلة الثقافة في الوطن العربي.

مظفر النواب- الظاهرة االستثنائية
 

ع�ن دار ومكتب�ة عدنان ف�ي بغداد 
الن�واب -  ص�در كت�اب ) مظف�ر 
الظاهرة االس�تثنائية ( دراس�ات 
وقصائد ومخطوطات بيد الشاعر 
الن�واب - ملح�ق صور ن�ادرة / 

لالديب العراقي كاظم غيالن.
وق�ال غيالن بهذا الصدد : أحلى 
لحظ�ة أعيش�ها اآلن وأنا أمنح 
معلمي وأخ�ي األكبر ورفيقي 
الق�دوة ابو ع�ادل القليل من 

الوفاء..

الضفاف السعيدة
 

بعد ثالث مجاميع قصصية هي ))عنكبوت وكر اللذة((، ))النورس(( و ))صور من أحالم علي�ل(( يعود األديب 
العراقي عدنان يعقوب القره غولي الى اصدار رواية ))الضفاف الس�عيدة(( عن الدار العربية للعلوم ناش�رون 
وتع�رض االن في معرض الدوحة الدولي للكتاب .عبر 191 صفحة يخوض الكاتب تجربة غير مألوفة بكتابته 
رواية نفسية اجتماعية على لسان وإحساس امرأة هي البطلة الراوية، صاحبة احدى كبريات المكتبات العريقة 
ببغداد مثقفة ومتخصصة باألدب االنكليزي، عاش�قة ألدب جويس والفنون . تمر بضغوط نفسية متالحقة 
منذ طفولتها فتتيتم وهي صغيرة بأبيها وتفقد أمها وهي في بداية مراهقتها لتعيش وسط أقربائها وتنمو 
وس�ط محنتها في واقع اجتماعي قاس وس�ط الظروف التي مر بها العراق فيذهب بكل نجاحها وطموحها 
وأحالمه�ا لتل�وذ بعالم خيالي طالما حاكى طفولته�ا االولى للخالص ما يحيطها من قس�وة المحنة، عالم 

تبحث فيه عن مخلص، عن المثقف المهمش،عالم تصدح فيه موسيقى موزارت وقداسه الجنائزي. رجل من الخيال 
تجد فيه صديق ينتش�لها من عزلتها، متمثالً بصورة جويس و أبيها ليكون في النهاية طريقها للبحث عن االنس�ان الحقيقي والكتش�اف ما 
يحيطها من زيف عن تاريخ مبهم ألس�رتها ظل غائباً عنها طيلة حياتها. فيكون مناراً الكتش�اف الذات، لتعلن في النهاية ان قداسها الجنائزي 

الذي كانت تسمعه بات بياناً لخالصها

ا�سكندر حب�ش 

ما ورثه الكاتب القصيص مصطفى تاج الدين عن أبيه
يبدأ القاص مصطفى ت�اج الدين مجموعته القصصية 
“قبو رطب لثالثة رس�امين” باإلهداء المثير إلى والده 
الكات�ب الس�وري المعروف تاج الدين الموس�ى، مبينا 
في�ه إرثه من أبيه الكات�ب، فكانت القصة هي أهم إرث 
حمله مصطفى في جعبت�ه عبر مجاهل الحياة، فأبدع 
فيه�ا ألنه ضمنها ما كان يكنُّه لوالده ليكمل مس�يرته 
قص�ص  المتوس�ط،  القط�ع  م�ن  اإلبداعية.الكت�اب 
المجموع�ة تقع في 142 صفحة احتوت على 12 قصة 
تنوعت عناوينه�ا بتنوع المضامين ف�ي طرح األفكار 
وال�رؤى. عناوي�ن القصص: أس�باب المش�اكل- أكثر 
المس�اءات س�عادة في حياة النادلة الش�ابة- التاريخ 
الحديث للمعاط�ف- القصص الخالدة- تمثال من ثلج- 
حارس السينما- حياة في الضباب- شيء ما ال يموت- 
صوت- ضجر الش�ياطين- قبو رطب لثالثة رسامين- 

موت الخوف.
القص�ص المتنّوع�ة بمضامينه�ا ل�م تت�رك المج�ال 
للقارىء ليفلت من األس�لوب الذي تفرَّد به في الس�رد 

القصص�ي والمزيج بين الوجدان�ي )الجواني( الذي له 
عالقة بحيوات أولئك البش�ر وتداعيات أحداث حياتهم، 
وبين السرد الس�اخر الذي كان نتيجة مواقف استطاع 

القاص تنميطها ضمن إطار رؤاه الواضحة.
والملف�ت ف�ي أس�لوب مصطف�ى الس�ردي، ه�و تلك 
والش�خصية  والمضم�ون  الح�دث  بي�ن  المواءم�ة 
المحورية وعالقتها الوثيقة باألمكنة غير االفتراضية، 
أمكنت�ه واقعي�ة كما ه�ي قصصه، ففي قص�ة “حياة 
في الضب�اب” يتبّدى ذلك جليا للق�ارىء، حيث المكان 
الع�ادي لبيئة عادية بعيدة عن األج�واء المخملية )في 
الش�ارع ش�اهدت أطفال الحي يلعبون بالكرة…( )هذا 
هو س�عر القصص ف�ي جرائدنا المحلي�ة…( بإمكاننا 
قي�اس بيئة كل قصة عل�ى بيئة قصة واح�دة، فهو لم 
يخرج ع�ن إطار الواقع�ي، اليومي، لفئ�ات من الناس 
المهمش�ين ال تجد لذاتها فس�حة من الزمن أو موطئ 

قدم ليبرز كأحد الكائنات الهامة.
شخوصه بش�ر حقيقيون من لحم ودم، تكاد تلمسهم 
وتش�عر بالح�رارة تس�ري ف�ي ش�رايينك، إنه�م أبناء 
الواقع تماهوا مع المحيط وبيئتهم بصورة اندماجية، 

فأصبح�وا بمحض القدر جزءا واح�دا ال ينفصلون عن 
واقعه�م، الذي كان له ال�دور األكبر في صقل تجاربهم 
وتوجهاتهم، رغم تل�ك الواقعية التي برزت في الكتاب 
إال انه استعان بشخوص افتراضيين، من كائنات أخرى 
غير بش�رية )الذبابة – الفأر( لدعم قصصه الس�اخرة 

-الحالمة- الواهمة- الواقعية.
ربما هي لعبة القاص إليصال فكرة مفادها أن للطبيعة 
شروطا، وما البش�ر إال أدوات خاضعة لشرط الطبيعة 
عل�ى أن كل الكائنات والمخلوق�ات الموجودة لها ذات 
الحيوات، ولكن بط�رق متباينة أو مختلفة، ففي قصة 
“أسباب المشاكل” كانت الذبابة هي محور القصة التي 
تناغم مقتلها على يد الش�اب مع مضمون القصة التي 
كتبه�ا، فه�ل أراد تاج الدي�ن من مقتل تل�ك الذبابة في 
غمرة مش�كلة بينه وبين ش�ريكته، تتبع سيرة الذبابة 
والنهاي�ة التي آلت إليه�ا، على أنها نهاية كل التعس�اء 
أو كل بن�ي البش�ر، وأّن الكّل مجرد أدوات تس�تخدمها 

الحياة لتستمر.
وف�ي القصة األه�م التي عنون الق�اص مجموعته بها 
“قبو رطب لثالثة رس�امين” أيضا اس�تعان بشخصية 

افتراضية ش�اركت األبطال حكايته�م، الفأر الذي 
كان ش�اهدا على صراع البش�ر فيم�ا بينهم، على 
من س�يتصدر الحياة باإلنجاز العظيم ورسومات 

اللوحات الثالثة.
وفي النهاية هي التي ستحس�م األمر وتخرج إلى 
النور بمحض إرادتها ليبقى الفنان أس�ير عزلته 
ورطوبة القب�و العاتم، س�يعلوه الغبار على مر 
الزم�ن، ليق�دم الق�ارئ ش�خص��ية الفن���ان 

شين. كن��موذج للبشر المه�مَّ
قصص مصطفى تاج الدين ماهي إال إرهاصات 
حادة -يومية- جوانية ألنماط من البشر مثلنا، 
يش�بهوننا في األل�م والمعان�اة وكل الحاالت 
اإلنس�انية، هم في بعض األحايين أصدق من 
البش�ر الواقعيي�ن، ألنَّ الكاتب اس�تطاع بكل 
سالس�ة اس�تحضار الواق�ع، لتذكي�ر العالم 
بأن�اس مهمش�ين يقتاتون عل�ى أوجاعهم، 
بينم�ا هم على حافة الحياة، فأظهرهم تارة 
أبط�اال لألح�داث وتارة أخ�رى كانوا مجرد 

أرقام امتأل بها العالم لتستمر الحياة.

وجيهة عبدالرحمن 



المس�تقبل العراقي/متابع�ة -تفتق�ر 
مدين�ة الناصرية الى وج�ود  المناطق 
تع�د  الت�ي  والمتنزه�ات  الترفيهي�ة 
متنفس�ا للعوائ�ل واطفالهم وبخاصة 
في ايام العطل والمناس�بات واالعياد، 
في الوقت الذي يعاني متنزه الناصرية 
الرئيس اهماالً حكومياً وبجدارة، ويعد 
اح�د أق�دم واه�م المناط�ق الترفيهية 
والس�ياحية في المحافظة لما يمتلكه 
من موقع يتوس�ط المدينة ويقع على 
ضفاف نه�ر الفرات.ه�ذا االهمال دعا 
العدي�د م�ن المواطنين ال�ى المطالبة 
الس�يما  وترميم�ه،  تأهيل�ه  باع�ادة 

البحي�رة الرائعة التي تتوس�ط المنتزه 
وهي جوهر جماليته لكنها تعاني اليوم  
جفاف�اً عل�ى الرغم من انه�ا تطل على 
الف�رات، كم�ا ان األلع�اب والنافورات 
والمجس�رات غير موجودة، باإلضافة 
الى الكازينو ومس�رح وسينما وملعب 
أطفال.ل�ذا يطالب عدد م�ن المواطنين 
الحكوم�ة المحلي�ة الجدي�دة بإع�ادة 
الحي�اة إلى متن�زه الناصري�ة وترميم 
الخدمية والصحية وتوسيعها  مرافقه 
والترويج الس�ياحي لتع�ود كما كانت 
واألف�راد  للعوائ�ل  ترفيهي�اً  مكان�اً 

لالستمتاع بجمال مناظرها.
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حني تغيب الضوابط القانونية 
للحد من الرسعة اجلنونية

                                                                
عادل الزيادي

نتيج�ة غي�اب المتابع�ة والرقابة وضع�ف تطبيق 
القان�ون م�ن قبل الجه�ات المعنية تفش�ت بعض 
األمراض االجتماعية في جس�د مجتمعنا العراقي 
ومنه�ا ظاه�رة قي�ادة المركب�ات والعج�الت من 
قبل بعض الش�باب المتهور والمراهقين وبسرعة 
جنوني�ة. حيث يبدو األمر عن�د قيادتهم المركبات 
وكأنهم يتسابقون في مضمار للسيارات الرياضية،  
وربما تس�ابقهم مع السيارات االخرى في الشارع 
ال يعدو أكثر م�ن طريقة للفخر والتباهي والزهو, 
ف�ي الوقت ان قيادة الس�يارة ذوق وف�ن وأخالق. 
ويرى أناس ان السرعة بالقيادة تهور وخروج عن 
المألوف ومجرد انفالت من  قبل سائقين طائشين، 
ويتسبب بوقوع حوادث مؤس�فة لمن ال ذنب لهم 
كاالطفال وكبار الس�ن واخرين وبعضهم سيدفع 

حياته ثمنا لهذا التهور الال مسؤول من االخرين.
ب�ال ش�ك ان غي�اب دور الرقاب�ة او الضوابط للحد 
م�ن الس�رعة الجنونية ف�ي قي�ادة المركبات احد 
اس�باب تل�ك المخالفات،  فف�ي العق�ود الماضية 
كانت الجهات المرورية تدقق بكل صغيرة وكبيرة 
ومنها التجاوز على الس�رعة المقررة سواء داخل 
المدين�ة او خارجها ، اذ ح�ددت بمعدالت ال يمكن 
التج�اوز عليه�ا م�ن قبل كائ�ن من يك�ون. ولكن 
بس�بب دخول المركبات الحديثة المستوردة  التي 
تتميز بس�رعتها القصوى وصوته�ا الهادر فما ان 
تضغط على دواس�ة الوقود حتى تراها قد ابتلعت 
الش�ارع من دون اكتراث للمارة، االمر الذي شجع 
الكثير من الش�باب على تجاوز الس�رعة المحددة 

في سير المركبات بالشوارع الداخلية.
هذا التج�اوز الفاض�ح يحصل امام م�رأى أجهزة 
المرور، الجهة المسؤولة عنه، وقد يقول البعض ان 
الوضع الذي نعيش�ه استثنائي، فقد هجرت الكثير 
م�ن االنظم�ة والرقابات والضواب�ط  ومن جهات 
عليا والمور اكثر حساس�ية واهمية, وهذا الغياب 
اعطى مبررا التساع مثل هكذا ظواهر، بالرغم من 
ان ه�ذا التبري�ر ال يعطي تفس�يرا مقنعا للتغاضي 
ع�ن تج�اوزات تمس حي�اة الناس وع�دم اخضاع 
المتجاوزين للمحاس�بة القانونية،  فالمخالفات ال 
تقتصر على الس�رعة غير المب�ررة بل تتعداها الى 

رفض الضوابط المرورية جملة وتفصيال.
وم�ن هذا الجانب أصبح لزام�ا على أجهزة المرور 
تفعيل دوره�ا الرقابي لضم�ان ارواح المواطنين 
وسائقي المركبات ذاتهم من اجل ضمان انسيابية 
تطبي�ق القانون قبل ان يصب�ح القانون برمته في 

خبر كان.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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صور قديمة وجديدة 
لعاملة األطفال

 فاروق بابان
أقرأ س�ورة الوجع االنس�اني على صفحة وجه طفل 
صغير م�ن ضمن لفي�ف اطفال يعمل�ون بمهن لكي 
يعيل�وا أباءه�م الكب�ار، فاحده�م يذه�ب فج�راً الى 
س�احة الطي�ران واحياناً ال�ى كراج النهض�ة حامالً 
على كتف�ه الطفولي صندوق صب�غ االحذية الثقيل. 
وقد كنت ارتقبه عند بدء الدوام المدرسي حين يهرع  
مهروال ليضع صندوقه تحت س�لم بناء المدرسة، ثم 
يس�رع لاللتحاق بالصف الدراسي، اذ دفعني الفضول 
لالحص�اء والس�ؤال عنهم، ف�اذا جله�م يعمل بمهن 
متعب�ة »ح�داد، عامل بناء، ن�داف، ف�ران...« .. الخ..
القائم�ة تط�ول والزم�ن يمر. اواس�ط الس�بعينيات 
وبداية الثمانينيات والمكان مدينة الثورة يبدو الزمن 
والمكان صنوان لرحلة العذاب.- مطاردة الشيوعيين، 
ح�روب ص�دام العبثي�ة- الحالة مؤلمة وان�ا في أول 
عهدي بالوظيفة، ش�اب يس�اري حالم بوطن جميل 
وش�عب سعيد . اسعى مع غيري من الطيبين محاوالً 
بناء انس�ان، فوظيفتي تحتم علي ّ ان التقي وبش�كل 
متواص�ل معهم، وافكر كيف امس�ح الحزن عن هذه 
الوج�وه ولي�س أمامي غير الش�عر والغن�اء والنكتة 
الهادفة، التي صارت أسيرة لبراءتهم وهم يضحكون 
بنبرة موس�يقية ضمن سمفونية طفولة ممزقة بين 
الكدح والدرس. هؤالء الصبية صاروا رجاالً ناجحين 
ربم�ا عصاميتهم أو وعيهم المبكر وبتأثير معلميهم، 
جعل النجاح يكون حليف الكثير منهم. وهذه الصورة 
القديمة لعهد مضى ..لكن القهر الطبقي لم ينته بعد.
الص�ور المؤلمة والبش�عة والن�دب الس�وداء تتكرر 
يومي�ا  في حياة االطفال اليوم ، فهذا طفل يبحث في 
القمامة ع�ن علب فارغة متحدياً التلوث البيئي وآخر 
يدف�ع عربة في الس�وق يش�تغل عت�االً، واآلخر للتو 
قويت أنامله واس�تطاعت حمل اقداح الش�اي لزبائن 
المقه�ى. كل هذا يحدث في زم�ن الديمقراطية اآلن، 
حيث االطفال تركوا مقاعد الدراس�ة وانشغلوا بمهن 
قاسية في االسواق والورش من دون حماية ورقابة 
مجتمعي�ة، والتي ق�د يتعرضون بس�ببها العتداءات 
جنس�ية او اصابات جس�دية فبعض االعم�ال تفوق 
قوتهم الجس�دية، وقد تس�مم طفولته�م المخدرات 
وتج�ارة االعض�اء.. تط�ورت الحي�اة وتط�ور معها 
االضطه�اد والع�وز فالفقر بال ش�ك يقودهم للعمل.
لنس�ال أي�ن حق�وق الطف�ل؟ أي�ن اللوائ�ح العالمية 
لحمايته�م من عمال�ة االطفال؟ وه�ل غابت حقوق 
االنسان؟ وماهو مصير التشريعات المنصفة لهؤالء 
االطفال..اس�ئلة كثيرة  تحتاج ألجوب�ة عملية بعيداً 

عن معالجات انشائية، نحن في االنتظار.
ولقد قيل »نحن موتى على الئحة االنتظار«

مر�شى الهموم 

انتباه رجاء

تعاني المنطقة الواقعة خلف المسرح الوطني وتحديدا محلة 
903 التابع�ة الى منطق�ة الكرادة خارج االهم�ال والتقصير 
غي�ر المبرر من قبل الجه�ات المعنية، بالرغم م�ن انها تقع 
ف�ي مرك�ز المدين�ة ، اذ تتوس�ط المحل�ة ش�ارعين مهمين 
وتنته�ي عند تقاطع المس�بح وس�احة عقبة ب�ن نافع.  ما 
يميز المنطقة بانها سكنية وتجارية حيث تكثر فيها المحال 
التجارية المتخصصة ببيع الس�لع المنزلية والكهربائية كما 
توجد فيها عدد من المدارس والدوائر الحكومية والمصارف 
باالضاف�ة الى الفنادق والنوادي الترفيهي�ة والثقافية.، لكن 
المالحظ ان االزق�ة التي تتكون منها المحلة المتمثلة بزقاق 
36، 47، 34، 45، 38 مهمل�ة بأكملها وتفتقر ش�وارعها الى 
التبلي�ط  اما االرصفة فه�ي متهالكة وال يوجد معلم يش�ير 
ال�ى ان�ه رصي�ف،  وحال ش�بكة المج�اري ف�ي المنطقة ال 
يختلف عن مثيالتها في بقية المناطق فالشبكة قديمة جداً . 
والدائرة المعنية ال تجهد نفس�ها بصيانتها وتسليكها بشكل 
دوري، ام�ا اكثر ما يش�كو من�ه اهالي المنطقة هو انتش�ار 
القوارض وبش�كل مخيف جدا والت�ي باتت تقض مضجعهم 
النها تس�رح وتمرح في المنازل وحيثما تش�اء. عليه يطالب 
اهالي المنطقة امانة بغداد بايالء االهتمام الخدمي المناسب 
في المحلة ويناش�دون الجهات صاحبة العالقة القضاء على 

القوارض خدمة لصالح االهالي وصحتهم .
 كريم جوالن

 اطلقت تس�ميات عديدة على بلدنا ومنها  - 
وادي الرافدين وارض السواد او بالد القمح 
وارض النخيل واألرض الخضراء والبس�اط 
األخضر- والى أخره من التسميات التي تدل 

على اعتماد ساكنيه على الزراعة.
اذ ازدهرت الزراع�ة فيه على مدى العصور 
واألزمان ومنذ العهد العباسي والى سنوات 
قريب�ة، وارتباطا بهذا التط�ور تم االهتمام 
بالمش�اريع االروائية التي تنق�ل المياه إلى 
األراضي الزراعية الشاسعة بطريقة السيح، 
وانش�اء النواعي�ر والس�دود عل�ى األنه�ر 
وجمع مي�اه األمطار في الب�رك والواحات 
وكله�ا لغرض تنظي�م وتوفير مياه س�قي 
المزروع�ات، كم�ا اس�تخدمت المضخ�ات 
الزراعي�ة والمول�دات ف�ي فترة م�ن حياة 
الدول�ة العراقية، عالوة عل�ى توفير المياه 
والكهرب�اء والب�ذور المحس�نة والمبيدات 
واللقاح�ات والعل�ف والس�ماد الكيمياوي 

بأنواعه للفالحين.
وبفض�ل تطور القطاع الزراعي في القرون 
الس�ابقة عم�دت الدولة على بن�اء مصانع 
عدة للس�ماد الكيمياوي وف�ي مناطق مثل 
عكاش�ات وأب�و الخصي�ب والموصل حتى 
اصبح البلد كما تش�ير بع�ض اإلحصائيات 
من اكبر الدول المصدرة للسماد الكيمياوي 
وقتذاك، ودولة الصين كانت اكبر مس�تورد 
له، لكن نتيجة السياس�ات الخاطئة للنظام 
الدكتاتوري البائد وإدخال الش�عب العراقي 

في حروب عبثية لم يجن منها غير التدهور 
والدم�ار للوض�ع السياس�ي واالجتماع�ي 

واالقتصادي للبلد.
بع�د التغيير ع�ام 2003 تده�ورت الزراعة 
وانح�درت نح�و الهاوي�ة بس�بب اعتم�اد 
الحكومات المتعاقبة على أالقتصاد ألريعي 
االحادي الجانب وه�و النفط واهمال باقي 
القطاع�ات االنتاجية ومنه�ا الزراعة. ففي 
الوق�ت ال�ذي كان الف�الح يعتم�د وبدرجة 
اساس�ية عل�ى المؤسس�ات الحكومية في 
توفير البذور واألس�مدة والمكائن الزراعية 
وباسعار مدعومة، إضافة إلى توفير بعض 
المس�تلزمات االخرى مثال منافذ التس�ويق 
وتوفير ماء السقي والطاقة ومكائن الضخ، 

أصب�ح اليوم ونتيجة لالهم�ال الواضح من 
قب�ل الجه�ات المعني�ة يعتمد عل�ى قدراته 
الذاتية ألجل توفيرها وهي مكلفة جداً وقد 
تكون مس�تحيلة على الكثير من الفالحين، 
م�ا أرغمهم عل�ى ترك مهن�ة زراعة االرض 
مؤقت�ا على أم�ل عودة الجه�ات الحكومية 

إلى استئناف دعم النشاط الزراعي.
هذا وتش�ير معظم الدراس�ات ف�ي المجال 
الزراع�ي ال�ى ان قط�اع الزراعة ه�و واحد 
من اه�م القطاعات ف�ي تحري�ك االقتصاد 
لم�ا يوف�ره م�ن الس�لع الغذائي�ة والمواد 
االولي�ة الالزمة للقطاع�ات االخرى، فضال 
ع�ن توفي�ر فرص عم�ل واس�عة الرتباطه 
والش�راء  كالبي�ع  االخ�رى  بالقطاع�ات 

والصناع�ات الغذائي�ة وغيرها م�ن المهن. 
والمع�روف ل�دى الجمي�ع تمي�ز القط�اع 
الحي�وي ابان فت�رة الحصار ال�ذي فرضت 
على الع�راق اواخ�ر القرن الماض�ي، حين 
تمكن م�ن توفير جزء مهم من قوت وغذاء 
الش�عب ان�ذاك، وبالنظر لم�ا يواجهه بلدنا 
في الوق�ت الراهن من أزمة س�يولة نقدية 
بس�بب انخفاض أس�عار النفط االمر الذي 
اضط�ر الحكومة الى اتخ�اذ إجراءات تمس 
ق�وت الفقراء من اجل مواجه�ة هذا العجز 
النقدي عبر زيادة اس�عار الكهرباء وايقاف 
الزيادة في رواتب الموظفين،وكذلك ايقاف 
منح�ة الطلبة والتالمي�ذ ، اال االن المطلوب 
ه�و خ�الف ذل�ك  حي�ث يقتض�ي االهتمام 
بأيجاد م�وارد اقتصادية أخرى ومن اهمها  
االهتمام بالقطاع الزراعي لوجود مقومات 

أساسية للتنمية الزراعية ومن اهمها:
•وج�ود المس�احات الصالح�ة للزراعة في 

جميع المحافظات.
•وف�رة الم�وارد المائي�ة في نه�ري دجلة 

والفرات واالمطار والمياه الجوفية.
•توف�ر االيدي العامل�ة العراقية في المجال 

الزراعي.
•اتس�اع  االرض الخصبة لتن�وع المنتجات 

الزراعية.
ولكي يحق�ق هذا القطاع األس�اس أهدافه 

ويضمن األمن الغذائي البد من:
أوال : العم�ل عل�ى إع�ادة النظ�ر بقواني�ن 
الزراعة واإلصالح الزراعي ووضع مصالح 
صغ�ار الفالحين ف�ي ص�دارة االهتمامات 

ومكافحة المس�اعي إلعادة العالقات شبه 
اإلقطاعية.

ثاني�اً : تملي�ك األراض�ي  الت�ي وزعت على 
الفالحين وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1958 
والقانون رقم 117 لس�نة 1970 وتش�ريع 

قانون جديد اليجار األراضي الزراعية.
الفالحي�ة  الجمعي�ات  : تفعي�ل دور  ثالث�اً 
التعاونية القائمة ودع�م الحركة التعاونية 
وتش�جيع عمله�ا عل�ى أس�س ديمقراطية 
ف�ي مجاالت اإلنت�اج والتوزيع والتس�ويق  
والتخص�ص ف�ي مجال�ي االنت�اج النبات�ي 

والحيواني.
رابعاً : تطوير )المبادرة الزراعية( الحكومية 
وزي�ادة المبالغ المخصصة لها وان تش�مل 
صغار الفالحي�ن كواقع حال لمن يعمل في 
االرض ومتابعة القروض التي تمنح لغرض  

توظيفها في المجال الزراعي.
خامساً :  االهتمام بقطاع الثروة الحيوانية 
والس�مكية عبر دع�م وتش�جيع الفالحين 
الع�روق  تحس�ين  خ�الل  م�ن  والمربي�ن 
واألصول الجيدة وتوفير األدوية واللقاحات 

البيطرية واألعالف المدعومة.
سادس�اً : إلغاء ق�رار مجلس قي�ادة الثورة 
المنح�ل رقم 182 لس�نة  2000 الذي ألغيت 
بموجبه هيئة تمييز االصالح الزراعي والتي 
كان�ت تتولى المصادقة على قرارات اللجان 
الخاصة بتثبيت حق المغارسة والمنصوص 
عليه�ا في المادة الرابعة عش�رة من قانون 
االص�الح الزراعي رق�م 117 لس�نة 1970 

لغرض رفع الحيف عن الفالحين. 

دعم الزراعة يسهم يف توفري سلة الغذاء وطنيًا

 تس�اؤالت مش�روعة إل�ى مطلق�ي العي�ارات النارية 
العش�وائية عن�د الفرح والح�زن والفصل العش�ائري 
لماذا ال تخص�ص تلك الرصاصات لقتل اعداء الش�عب 
م�ن الدواع�ش وتحرير المناط�ق المغتصب�ة بدالً من 
اطالقها في الهواء وقرب المنازل السكنية وبين االزقة 
وه�ذا االمر يرعب االطفال والنس�اء والمرضى ناهيك 
ع�ن االضرار الجس�دية الت�ي يتكرر حصوله�ا مع كل 

اطالقات عش�وائية،  حيث تتحول الفرحة واالبتسامة 
الى ح�زن ، وربما يتضاعف الحزن م�رات ومرات الن 
المذن�ب هن�ا مجهول.لماذا ال نس�لك الطرق الس�لمية 
واالنس�انية كاالعتماد على الفرق الموسيقية وتوزيع 
العصائ�ر والحلوي�ات للتعبير ع�ن الفرحة باس�اليب 
ت�دل على انس�ايتنا بعيداً ع�ن ثقافة العن�ف والتخلف 

والعسكرة؟

دعوة لالجهزة االمنية ووزارة الداخلية لوضع ضوابط 
قانوني�ة صارمة عل�ى ارض الواقع للح�د من ظاهرة 
االطالقات النارية العشوائية حقنا لدماء االبرياء ممن 
يذهب�ون ضحيتها وبخاصة في ه�ذه الظروف االمنية 
الصعبة لتكون االمنيات دائماً فرحة وانتصاراً متواصالً 

للعراق والعراقيين في المعارك ضد االرهاب.
عباس رحمة الله

االطالقات النارية تقتل الفرحة

 انتق�د عدد م�ن مواطن�ي مدينة الس�ماوة )270 كم 
جنوب�ي بغ�داد(، الحكوم�ة المحلي�ة بس�بب ت�ردي 
الخدمات ف�ي مركز المدينة، وأك�دوا أن تجمع المياه 
الثقيلة س�بب ح�دوث انهيارات في س�طح الخزانات 
األرضية للمياه الثقيلة، ما شكل خطراً على أطفالهم.

ولنأخ�ذ مثاال عل�ى ذلك التدهور الخدم�ي في منطقة 
9 نيس�ان وحي الش�هداء األول والعمارات الس�كنية 
الواقع�ة ف�ي مركز المحافظة، التي يش�كو س�كنتها 

قلة الخدمات بس�بب االهم�ال والتقصير الواضح من 
قبل الجهات المعنية وبالرغ�م من الزيارات المتكررة 
لعدد من المس�ؤولين المحليي�ن للمنطقة ووعودهم 
المس�تمرة بإيج�اد الحل�ول، لك�ن م�ن دون فائ�دة، 
فالمنطقة ما زالت على حالها بل تسوء يوما بعد آخر 
ومع تقادم الزمن حيث تكثر فيها المياه اآلس�نة التي 
س�ببت انهيارات كبيرة في س�طح الخزانات األرضية 
للمي�اه الثقيل�ة، ما يهدد بوق�وع اطفاله�م فيها وقد 

تعرضه�م للموت. وما زاد من هم�وم األهالي خاصة 
م�ع وجود انهي�ارات في س�طح الخزان�ات األرضية 
للمي�اه الثقيل�ة ه�و عدم تبلي�ط بعض الش�وارع في 
ه�ذه المناطق على الرغم من انتهاء مش�روع مجاري 

السماوة الكبير منذ فترة.
عليه، يطالب سكان المدينة الحكومة المحلية بترقيع 
هذه التخس�فات وتعبيد الشوارع باسرع وقت ممكن 

وتوفير الخدمات االساسية في االحياء السكنية.

يناش�د اهال�ي منطق�ة ح�ي الجه�اد- المخابرات 
محافظة بغداد، فتح الفروع الرئيس�ة المغلقة في 
المنطقة حي�ث بعضها اغلق بالصبات الكونكريتية 
من جهة حسينية علي ولي الله، اما الشارع الرئيس 
في حي المخابرات بالقرب من جامع محمد رسول 
الل�ه تم اغالق�ه بالت�الل المصنعة الترابي�ة. وهذه 
الحال�ة مض�ى عليه�ا فترة طويل�ة ج�داً، اذ يالقي 

س�كنة المنطقة مصاعب كثيرة في الس�ير ومنهم 
كبار الس�ن الذي�ن ال يس�تطيعون من اجتي�از تلك 
التالل، فضال عن ما س�ببته م�ن اختناقات مرورية 
ف�ي الش�وارع والت�ي ال تلي�ق بمثل هك�ذا مناطق 

رئيسة وسط بغداد.
وعند استفسار األهالي عن الجهات المسؤولة عن 
هذه الموانع والحواجز الكونكريتية  تكون االجابة 

م�ن البع�ض محافظ�ة بغ�داد واخري�ن يجيب�ون: 
عمليات بغداد.

وهن�ا يس�أل االهالي ع�ن الجهات المس�ؤولة عن 
اغالق الش�وارع بالتالل الترابي�ة او وضع الصبات 
الكونكريتي�ة ويطالبونها بااللتفات لحالتهم وفتح 
الحواجز لتسهيل دخولهم وخروجهم من المنطقة 
اهالي منطقة حي الجهاد/ المخابرات

 تردي اخلدمات يف مركز الساموة يثري حفيظة مواطنيها

غلق الشوارع الفرعية يف منطقة حي اجلهاد.. أذى آخر لسكنتها

مناشدات من االهايل العادة احلياة اىل متنزه النارصية

تقصري خدمي يف املحلة 
903-الكرادة خارج

عاصي دالي



 الخجل هو الميل إلى االنس�حاب من أمام اآلخرين وخاصة 
الغرب�اء، ويتواج�د عن�د غالبي�ة األش�خاص ولكن بنس�ب 
متفاوتة، وهناك من يولد بطبيعة هادئة واس�تعداد فطري 
ليكون خجوال، بينما يكتس�ب اآلخر ه�ذه الصفة من البيئة 

المحيطة.
وقد توّصلت دراس�ة حديثة أجراه�ا مجموعة من الباحثين 
المتخّصصي�ن ف�ي عل�م النف�س، ، إل�ى أن بع�ض األطفال 
يصبحون خجولين بسبب تجارب حياتية قاسية، ومعاناتهم 
النفس�ية من اضطرابات العالقة الزوجية والتربية السلبية، 
ولكنها أش�ارت إلى أن معظم الخجولين يولدون باس�تعداد 

لهذا الخجل.
كما كشفت الدراسة، عن أن األطفال الذين يشعرون بجفاف 
عاطفي م�ن الصغر، يكون�ون أقل قدرة عل�ى التواصل مع 
اآلخرين والتعامل مع المجتمع وتكوين الصداقات، في حين 

أوضح�ت أن البعض منهم يحتاجون إلى فترة إحماء طويلة 
عندم�ا يواجهون مواق�ف جديدة، حتى يت�م التكّيف معها، 
ومن الضروري التفرقة بين حالة الخجل الش�ديد وبين من 

يحتاجون وقتا للتأقلم والتكّيف.
وتق�ول الدكتورة منال إبراهيم، استش�ارية طبنفس�ي: إن 
الخجل ينقس�م إلى نوعي�ن: خجل “ع�ادي” طبيعي، وهذا 
يكون في إطار المقب�ول، ويحتاج صاحبه إلى فترة ليتأقلم 
ويتكّي�ف م�ع األش�خاص واألماك�ن والمواق�ف الجديدة، 
وخجل “غير عادي”، وفيه يعاني الش�خص من عدم القدرة 
على التواصل مع المجتمع، وتكوين العالقات والتعامل مع 
المحيطين، وهذا النوع إذا لم يتم التعامل معه، يكون مقدمة 

لإلصابة باالنعزال واضطرابات نفسية أخرى.
األطفال الذين يشعرون بجفاف عاطفي من الصغر، يكونون 

أقل قدرة على التواصل مع اآلخرين والتعامل مع المجتمع
وتوض�ح الدكتورة منال، أن األش�خاص الذي�ن يعانون من 
الخج�ل “غير الع�ادي” يميلون إل�ى الس�لوكيات العدوانية 

والتخريبية والتش�ّبع بالكره تجاه اآلخر، وهنا يكون هؤالء 
المستبعدون بحاجة إلى التدريب على المهارات االجتماعية 
الت�ي يفتقدونه�ا نتيجة اس�تبعادهم، باإلضاف�ة إلى تغيير 
ظروف التجارب االجتماعية، والتي قد تكون هي السبب في 
تلك الحالة، هذا إلى جانب تعريضهم إلى مواقف وس�ياقات 
مختلف�ة، يتعّرض�ون أيض�ا لظروف أخ�رى غير تل�ك التي 
أدت إل�ى خجلهم أو تحّفظه�م االجتماعي، حتى يعودوا إلى 
المجتمع تدريجيا.ويضيف الدكتور محمد مصطفى، أستاذ 
علم النفس التربوي: أن اآلباء يلعبون دورا مهما في الصحة 
النفسية ألبنائهم، وفي أن يصبحوا أصحاء نفسيين وقادرين 
على التعامل مع المجتمع، وال يعانون من الخجل أو العزلة.

وتاب�ع: التربية مؤثر رئيس�ي في تكوين ش�خصية الطفل، 
وهي المسؤولة أيضا عن أّي اضطرابات نفسية أو انحرافات 
سلوكية تحدث له، وقد يكون الخجل بسبب التربية الخاطئة 
التي تعوده على السلبية، وترّكز على عوامل النقص البشرية 

فتبرزها وتعّززها حتى يصبح الطفل أسيرا لها.

وأوضح قائال: هذا إلى جانب عدم االستقرار األسري والعنف 
ال�ذي يتع�ّرض له من الوالدي�ن أو اإلخوة، مما يس�اهم في 
تدمير نفسي واجتماعي له، ويرسم في نفسه معاني تدني 
تقدي�ر الذات، وم�ن ث�م الش�ع�ور بال�خج�ل. وأكد على أن 
تكوي�ن العالقات االجتماعية الناجحة مع األصدقاء، يحتاج 
إلى مجموعة من المهارات وطرق التفاعل، ينبغي على اآلباء 

تطويرها لدى الطفل الخجول.
األش�خاص الذين يعانون من الخجل “غير العادي” يميلون 

إلى السلوكيات العدوانية والتشبع بالكره تجاه اآلخر
ومنه�ا: إدارة الغض�ب والتخل�ي عن�ه باس�تخدام الفكاهة 
والغف�ران، وإتاحة الُفرصة أمام الطف�ل للتعبير عن الذات، 
ومنحه الثقة بنفسه، وتعليمه االعتذار والتعبير عن المودة، 
إضافة إلى مساعدة اآلخرين، والتعبير عن التقدير، وإعطاء 
المجامالت والمش�اركة، أيضا تعلّم حفظ األسرار، وتجّنب 

المواقف الخطيرة، وت�علّم الدف�اع ع�ن النف�س.
وأش�ار إلى أن�ه قد يحتاج األمر إلى تربي�ة بعض الحيوانات 

األليفة ليعتاد الطفل على الصداقة ودفء العاطفة.
هذا إلى جانب التعامل مع الفشل واإلحباط باعتباره محطة 
يمك�ن تجاوزها، وتنمي�ة القدرة على التأقل�م والتكّيف مع 
التغّيرات والتحّوالت التي يعيشها داخل أسرته أو في محيطه 

الخارجي سواء داخل المدرسة أو بقية أفراد المجتمع.
وينص�ح أيض�ا حتى يت�م التغلّب عل�ى خجل األبن�اء، بعدم 
تولي زم�ام المبادرة عوضا عنهم، والجل�وس وجها لوجه 
معهم واحت�رام خجلهم، وعدم وصفه�م بالخجولين حتى 
ال ترس�خ هذه الصفة في نفسهم. باإلضافة إلى العمل على 
إثارة حاس�ة الفضول لديهم، وتكرار األفعال الروتينية التي 

يحبونها، حتى يكونوا قادرين على توّقع ما سيحدث.
كم�ا نصح الخب�راء بتش�جيع األطف�ال الذي�ن يعانون من 
الخجل على أن يقوموا ببعض المهام وحدهم، والمش�اركة 
في األنش�طة االجتماعي�ة المختلف�ة وتكوي�ن الصداقات 
م�ع أقرانهم. وش�ددوا على تعليمهم أن يتعامل مع الفش�ل 

واإلحباط باعتباره محطة يمكن تجاوزها.

 
 ُيعتب�ر المل�ل بي�ن الزوجي�ن ش�عورا وجدانيا داخ�ل كل من 
الطرفين، وهو مقدمة من المقدمات التي يمكن أن تدمر هيكل 
الحي�اة الزوجية، فقد يتس�ّبب في حدوث خل�ل في العالقات 
الزوجي�ة وتزاي�د حدة المش�اكل التي قد تب�دو صغيرة لكنها 
روتين بين الزوجين يتطور من وقت آلخر، لذا يحتاج األمر إلى 
عالج سريع، كونه من المشاكل النفسية التي يجب ُمعالجتها 

والبحث عن حلول لها.
يوضح الدكتور أحمد إبراهيم” الطب النفس�ي “، أن الملل بين 
الزوجين يحدث نتيجة العش�رة الطويلة وتعّدد األطوار، ففي 
أش�هر االرتب�اط والخطوبة يحاول الطرف�ان إظهار الصفات 
الحس�نة والتجّمل بالعبارات وتباُدل العواطف واالهتمام، بعد 
مرور تلك األيام ومرورا بأش�هر ال�زواج األولى يبدأ الزوجان 
في حالة من الضجر والملل، ويتخذ كل منهما مسلكا بعيدا عن 

اآلخر بالتباُعد واإلهمال واالنشغال بأمور الحياة األسرية.
بينم�ا يرى عصام مصطفى خبير العالق�ات الزوجية، أن أحد 
األس�باب التي ُتس�ّبب الملل هو عدم التغّير والتجديد في نمط 

الحي�اة والعمل لفترة طويل�ة، واإلحباطات الت�ي تصيب كال 
الزوجي�ن نتيج�ة ضغوط الحياة، ل�ذا يوصي بتجدي�د الحياة 
الزوجية، ونظرة الزوجين للُمستقبل نظرة ُمشرقة من خالل 
اكتش�اف ُممّيزات الطرف اآلخ�ر وإعادة الذكري�ات الجميلة، 
واستغالل اإلجازات األس�بوعية بالخروج إلى األماكن العامة 
كالمتنزه�ات والرح�الت وغيره�ا، فالتجدي�د كل فترة يقلب 

الحياة رأسا على عقب.
وبدورها، تكش�ف الدكتورة ابتهالمحمد “ عل�م االجتماع “ ، 
عن وجود أس�اليب لتجّنب مرض المل�ل بين األزواج، وهي أن 
تق�وم الزوجة كل فترة بتغيير مظهرها ومالبس�ها والتجديد 
في ش�كل المنزل والمحتويات، ألنها تضفي شيئا جديدا على 
الحياة األس�رية بش�كل عام، وتوضح أن أش�َهى لذات الحياة 
في الزواج هو إضفاء الرومانسية على الحياة الزوجية، مهما 
طالت الس�نوات س�يظل ال�زوج والزوجة في بح�ث دائم عن 
الحب والرومانسية، وترى أن ظهور الزوجة لزوجها كعروس 
جدي�دة من وقت آلخ�ر ودعمها لزوجها وإرضائ�ه، ُيغّير من 
أجواء الحياة الزوجية المألوفة، وتستطيع أن ترسم االبتسامة 

على وجه زوجها من جديد.

أحد األس�باب التي تس�بب الملل هو عدم التغّير والتجديد في 
نمط الحي�اة والعمل لفترة طويل�ة، واإلحباطات التي تصيب 
كال الزوجين نتيج�ة ضغوط الحياةوتؤك�د الدكتورة فاطمة 
موس�ى “علم نفس “، أن اعتراف األزواج بهذا األمر وتالفيهم 
لهذه المشكلة المألوفة هو أولى خطوات العالج الصحيح، ألن 
وجودهم في مث�ل تلك القوالب نذير بالخطر ويؤثر بالس�لب 
على س�لوك الزوجين بشكل ملحوظ، وتش�ير إلى أن أكثر ما 
ُيصي�ب األزواج بالملل هو الجن�س أو العالقة الحميمية، وقد 
تض�ع الزوجي�ن في بئ�ر الملل الجنس�ي الذي ُيع�ّد أيضا أحد 

عواقب الملل بين األزواج.
وتش�ير الدكتورة خديجة النشرتي خبيرة العالقات الزوجية، 
إلى أن الملل بين األزواج أصبح فيروس�ا ُيصيب كافة األزواج، 
فهو ظاهرة ليس�ت جديدة على ُمجتمعنا الحالي، بل قد عاَنى 
الكثي�ر منه نتيج�ة الش�عور الداخل�ي المؤلم ال�ذي يجب أن 
يتحدَّى بش�تى الطرق، وتقول: إن هذا الش�عور ُيصيب الرجل 
بعد أن يش�عر بالكثير من التغّيرات الفسيولوجية في جسده، 
خاصة عندما تبتعد عنه زوجته فترات طويلة، وقد تزيد أنواع 
الهرمون�ات ل�دى الرجل نتيجة ش�وقه لزوجت�ه، فيعود مرة 

أخرى بعطاء ُمتجّدد واسترجاع العالقة العاطفية والحميمية 
من جديد، وهو ما ينطبق على المرأة أيضا.

ألن  االجتماعي�ة  بالعالق�ات  االهتم�ام  بض�رورة  وتنص�ح 
له�ا دورا كبي�را في الخروج م�ن حالة الملل، كم�ا أن خروج 
اإلنس�ان من المألوف يغّير من وتيرة الحياة، فتباُدل الزيارات 
وُمقابلة الناس كل فترة يوسع دائرة اإلنسان ويكسبه خبرات 
ومهارات، ويخرجه من الملل والفشل.وردا على سؤال ُيطرح: 
ه�ل يمكن أن تكون الزوجة لها دور كبير وعامل رئيس�ي في 
الملل أكثر من الرجل؟ يجيب الدكتور خالد سليم: إن العديد من 
الزوجات لم تكن مؤهالت بش�كل كبير للزواج والمس�ؤولية 
نتيجة الزواج ُمبكرا، حيث قد أثبت على أسس علمية أن الملل 
بين األزواج والفش�ل في الحياة الزوجية يعود إلى عدم ُقدرة 

تحّمل الزوجة أعباء المسؤولية من بيت وأطفال وزوج.
ويحّذرس�ليم األزواج الذي�ن ُيعانون من حال�ة الملل والضيق 
الشديد من زوجاتهم، اللجوء للعالقات غير الشرعية ظنا أنها 
قد تضفي البهجة على حياته.كلما ازداد عطاء اإلنس�ان كانت 
حاجته إلى س�ماع المدي�ح والثناء أكبر وأكث�ر، وبالتالي هي 

شحن تدفعه إلى مزيد من اإلنجاز واإلبداع

كما أكد أخصائي العالقات األسرية والزوجية طارق ناجي، في 
دراسة أنجزها حديثا أن السعادة، والحب، واإلطراء والحديث 
الجميل ليس�ت قص�را عل�ى فت�رة التع�ارف والخطوبة بين 
الش�ريكين، وأش�ار إلى أن حالة الجمود والصمت التي تسود 
العالقات الزوجية بصورة الفتة، إضافة إلى الصمت العاطفي 

باتت تغلف المنازل وساكنيها من األزواج.
وقال طارق ناجي إن الصمت العاطفي بداية ال تحمد عواقبها 
وتأثيراتها الس�لبية على الطرفين، لتشمل عموم أفراد األسرة 
والمقربي�ن منها.وتوصل�ت الدراس�ة إلى نتيج�ة مفادها أن 
التواصل بأش�كاله المختلفة انقطع بي�ن األزواج في مراحل 
مبكرة من عمر الزواج، وأكدت على أن الحياة بين الش�ريكين 
تتطل�ب معرف�ة كيفية التواص�ل مع اآلخر، من خالل أبس�ط 
األمور، لتستمر وتنمو وتكون قادرة على مواجهة التعقيدات 

واإلشكاليات التي تعترض الطريق الحقا.
وتوصلت الدراس�ة إلى أن العطاء، يعتبر اللبنة األساس�ية في 
بناء الحياة الزوجية، وكلما ازداد عطاء اإلنسان كانت حاجته 
إلى س�ماع المدي�ح والثناء أكب�ر وأكثر، وبالتالي هي ش�حن 

تدفعه إلى مزيد من اإلنجاز واإلبداع والعطاء.
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امللل بني األزواج يقتل املشاعر ويدمر هيكل احلياة الزوجية

 في الوقت الذي وقع فيه خبر ارتفاع أس�عار األلبس�ة، 
ج�راء رف�ع الرس�وم الجمركية عل�ى المس�تورد منها 
كالصاعق�ة على بش�كل ع�ام، اتج�ه آخ�رون للتفكير 
بمحاول�ة ايج�اد حل�ول بديل�ة لمواجه�ة ه�ذه األزمة 
والخروج منها بأقل الخسائر، خصوصاً وأن القرار جاء 

متزامناً مع قدوم عيد األضحى وفصل الشتاء.
عائ�الت كثي�رة، ب�دأت تمي�ل، ج�راء قس�وة الحي�اة 
وصعوبتها، الى اتخاذ حلول تحد من الكلفة االقتصادية، 
مث�ل اللجوء ال�ى الخياطة، ومح�ال “البالة”، فضال عن 
تدوير المالبس وتصليحها، لالستفادة من المتوفر بدال 
من تكلف االنفاق على ش�راء الجديد م�ن المالبس، في 

ظل الظروف االقتصادية الصعبة.
ولع�ل الس�يدة  س�ناء إبراهيم ه�ي واحدة م�ن هؤالء 
األشخاص التي اختارت أن تتجه مباشرًة للخياطة كحل 

من الحلول لمجابهة ارتفاع األسعار.
وبغصة تقول س�ناء إنها اختارت أن تلجأ إلى الخياطة، 
بع�د انقطاعها عنه�ا مدة طويلة جداً، مبين�ًة أن اختيار 
قطعة قماش وانتق�اء الموديل، واللج�وء إلى الخياطة 
س�يكلفها أق�ل بكثير م�ن القطعة الجاه�زة، بل وحتى 
وإن كلفها ذلك أكثر فهي في النهاية س�تدفع المال ثمناً 

للقطعة وليس ضريبة للحكومة؟!.
تقول س�ناء “أْن تكلفن�ي خياطة القطع�ة مبلغا كبيرا 
أدفع�ه أهون علّي بكثير م�ن أن أدفع ضريبة للحكومة، 
بالرغم من أنني متأكدة من أن الخياطة ستكون أرخص 
بكثي�ر من القطعة الجاهزة التي أش�تريها من الس�وق، 
بع�د ارتفاع االس�عار المبالغ فيه عن�د اصحاب المحال 

وحتى تلك البضائع التي تعرض على االرصفة  “.
وفي ذلك يقول االختصاصي االجتماعي األسري حسام 
عايش، من الطبيعي أن يحاول المواطنون المستهلكون 
التكيف مع االوضاع  ااالستثنائية  التي تؤدي إلى ارتفاع 

األسعار، بغض النظر عن دوافع الحكومة في ذلك.
باإلضاف�ة إلى أن الن�اس تعودت في الس�نوات األخيرة 
عل�ى التكيف م�ع ارتباك  االقتصادي�ة المفاجئة، والتي 
تم�س حياتهم، مبين�ا أن ه�ذا التكيف قد يك�ون صعباً 

بالنس�بة للبعض، فيما يعتبره آخ�رون تحصيل حاصل، 
كونهم لم يعتادوا الشراء كثيرا منذ البداية وبالتالي فلن 

يؤثر عليهم القرار.
إلى جانب أن األش�خاص الذين كان�وا يلجأون إلى البالة 
أصال “س�يزيد إقباله�م عليها”، كما أن تجارة الش�نطة 

“سوف تنتعش كثيرا في الفترة المقبلة”.
باإلضافة إل�ى أن عملية إعادة التدوير “س�وف تزداد”، 

وكل ه�ذه الحلول س�وف تنش�ط ف�ي الفت�رة المقبلة، 
مبين�اً أن م�ن اعت�اد أن يش�تري مالبس ف�ي كل فصل، 

“سيتوقف” عن هذه العادة.     
ويعتب�ر عاي�ش أنه في جمي�ع األحوال س�وف “يتأقلم 
المواطنون م�ع األمر الطارئ، س�واء بصعوبة أو بغير 

صعوبة”.
هبة عبدالل�ه التي اعتادت كل عام، وقبل قدوم أي فصل 

من الفصول، أن تقوم بتجهيز كس�وة للصيف وكس�وة 
للش�تاء، تقرر هذا العام،  مع الغالء الذي صاحب قطاع 
االلبس�ة ، اللجوء إل�ى أي حل بديل حتى تتفادى ش�راء 

كسوتها من األسواق بهذه األسعار الخيالية.
تق�ول هبة “لن أرض�ى بأن أكون تحت رحم�ة التجار ، 
وأنفق مالي في ش�يء أس�تطيع االس�تغناء عنه ببدائل 
أخرى، لذلك س�أعتمد عل�ى إخوتي الذين يعيش�ون في 

الخارج لشراء كل ما أحتاج إليه”.
وتضي�ف أنه�ا اتفق�ت م�ع إخوانها ب�أن ترس�ل إليهم 
قائمة باألش�ياء التي تحتاج إليها وسيقومون بشرائها 
وإرس�الها مع أي ش�خص ق�ادم من هن�اك، مبينًة أنها 
بهذه الطريقة ستوفر مبلغا كبيرا من المال، وستحصل 

على قطع بنوعيات أفضل وبسعر أقل.
رب األس�رة محمود لديه 4 أبناء، يقول بمرارة، إنه كان 
قب�ل ان يش�هد رفع األس�عار عل�ى المالب�س، يلجأ إلى 

“سوق الجمعة” والباالت، لشراء المالبس البنائه
ويضي�ف أن�ه كان يعدهم بأنه سيش�تري له�م كل عام 
لبس�ة للش�تاء ولبس�ة للعيد، من المحال العادية، حتى 
ال يش�عروا بأي فرق عن غيرهم، وه�و األمر الذي كان 
يس�عدهم فعالً، ويش�عرهم بفرح عندم�ا يقترب موعد 
العيد.أم�ا ريما مس�عود التي اعت�ادت أن تخبئ مالبس 
أبنائه�ا الت�ي “تصغ�ر” حت�ى توزعه�ا عل�ى الفق�راء 
والمس�اكين فقد قررت اآلن، وبعد قرار الرفع، أن تقوم 
بإعادة تدوير هذه المالبس، وأخذها للخياط، لكي ُيمّدد 
فيها ويوّس�عها ق�در المس�تطاع ويعي�د ترتيبها حتى 

يستطيع ابنها ارتدائها مرة أخرى بعد أن ضاقت عليه.
هذه الحيلة التي تتبعها مسعود، مجبرة وكارهة، أثارت 
استياء أبنائها، الذين يشعرون بأن المالبس “مرقعة وال 
تناس�ب حجمهم”، حيث يقول ابنها محمد )10 أعوام(: 
بكيت بش�دة عندما أطالت امي بنطلوني وقامت بوصل 

منطقة الخصر حتى أستطيع ارتداءه.
ويتاب�ع محمد، بب�راءة ال تخلو من ألم: ل�ن أخرج للعب 
م�ن أصحاب�ي بهك�ذا مالب�س ألنه�م سيس�خرون من 
طريقة لباس�ي.من جهت�ه يرى االختصاصي النفس�ي 
د.أن�س الحيال�ي أن عواقب غ�الء األس�عار “وخيمة”، 
ك�ون الضغوط�ات المادي�ة والت�ي صاحبه�ا ارتف�اع 
بشكل مس�تمر في األسعار “شكل بيئة خصبة لإلجرام 
والكآبة”.ويعتب�ر الحيال�ي  أن الش�عب “محاصر” من 
جمي�ع النواحي فالغالء قادم م�ن كل الجهات وكل تلك 
األمور تس�بب لهم “القلق والتوتر واالكتئاب والمشاكل 
النفس�ية، منوها إلى أن كث�رة التفكير ف�ي االلتزامات 
بس�بب الضغوط�ات االقتصادي�ة، تق�ود الى “تفش�ي 

الجريمة والسرقة”.

»البالة« مقصد من يعاين قسوة الظروف املعيشية
       المس���تقبل العراقي/متابعة 

      المستقبل العراقي/متابعة 

      المستقبل العراقي/متابعة 
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العدد )962(  الثالثاء 5  آيار  2015   

تع���لن محافظ��ة كرب���الء املقدس���ة )للمرة الرابعة( عن االعالن اإلنش�ائي املرقم )8( تنمية 2013/املستمرة لسنة 2014 لتنفيذ 
االعمال املتبقية ملرشوع ]تجهيز وإنشاء محطة 33 / 11 كي يف ثابتة سعة )M.V.A )31.5*2 مع بناء دارين يف حي الفرات[ 

وفق املواصفات الفنية والكميات املبينة يف جداول الكميات والتي يمكن الحصول عليها من قسم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ 
ق�دره )250,000( مائتان وخمس�ون ال�ف دينار غري قابل للرد فعىل الراغب�ن من الرشكات العربية واألجنبية مم�ن لها فرع او تمثيل 
أصويل او تتعهد بفتح مكتب يف العراق بعد اإلحالة ولها إجازة ملمارسة نشاطها صادرة عن دائرة مسجل الرشكات باالضافة اىل املوافقات 
األصولي�ة االخ�رى، وكذل�ك مقاولن ورشكات عراقية ممن له�م هوية نافذة بدرج�ة التصنيف )كهربائية ميكانيكي�ة / رابعة ( تقديم 
أعطيته�م املس�توفية للتعليمات والرشوط العامة إىل س�كرتري اللجنة املركزي�ة لفتح العطاءات يف املحافظة مراف�ق معها التأمين���ات 
األولية املذكورة ضمن رشوط املناقصة أدناه مع وصل الرشاء)باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة 
واملبينة يف التعليمات ملقدمي العطاءات . وان آخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية )موعد الغلق( هو الس�اعة الثانية عرش ظهر ي�����وم 

)االثنن( املص�ادف 18/ 5 /2015. 
رشوط املناقصة/ 

1. . تقدم التأمينات األولية بنسبة التقل عن)1%( واحد من املائة من مبلغ العطاء عىل شكل صك مصدق ،أو خطاب ضمان نافذ املفعول 
)ملدة 120يوم( من تاريخ غلق املناقصة معنون إىل/ محافظ����ة كرب�����الء/حساب����ات تنمية األقاليم )وبالعملة املحلية وباسم 
مقدم العطاء)بالنس�بة للمقاولن( أو املدير املفوض أو احد املؤسس�ن )بالنس�بة للرشكات حرصاً( وصادر عن مرصف عراقي معتمد 

ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة . 
2. يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه أو وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ، ومن قبل املخول رس�مياً بكتاب 
صادر خالل شهر وموقع من قبل املدير املفوض ومختوم بالنسبة للرشكات املقاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت األعذار 

 .
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90(يوم من تاريخ غلق املناقصة. 

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن. 
5. يف ح�ال تأخ�ر الرصف وع�دم منح )املقاول(أية س������لفة ف������ال يح��ق ل�ه أن يطالب بأي تعويض وعليهاالس�تمرار بتنفيذ 
امل�رشوع اعتماداً عىل كفاءته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتس�تمر مطالبته ملس�تحقاته أصولي�ًا دون اإلخالل بمضمون املادة 

)62/ط( من رشوط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية. 
6. نظراً للظروف املالية التي يمر بها البلد لذا يتم جدولة املستحقات املالية للرشكات واملقاولن رضائياً . 

امللحوظات 
1. مدة املرشوع )180( مائة وثمانون يوماً. 

2. الكلفة التخمينية )3,870,799,062( ثالثة مليارات وثمانمائة وس�بعون مليون وس�بعمائة وتس�عة وتس�عون الف واثنان وستون 
دينار. 

3. املحافظة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات . 
4. عىل جميع الرشكات واملقاولن تدوين االسعار يف جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون خايل من الحك والشطب . 

5. املرشوع عبارة عن )الدفن بمادة الحىص الخابط مع الحدل واعمال صب ارضية غرفة السيطرة واعمال صب ارضية املمايش واعمال 
صب قواعد املتسعات واملكثفات واعمال اللبخ بالسمنت وأعمال البياض ثالث طبقات بالجص والبورك واللط واعمال الصبغ من الداخل 
وتطبي�ق االرضيات الداخلية بالكايش م�ع ازارة والتطبيق بالكايش الفرفوري لجدران املجاميع الصحية والتطبيق بالس�رياميك الرضية 
املجامي�ع الصحي�ة وتثبيت اب�واب املنيوم وتثبيت ابواب الحديدوتثبيت ش�بابيك االملنيوم مع الكتائب وتنفيذ الس�ياج الخارجي حس�ب 
املخططات والكش�ف التخميني وفرش ساحة املحطة بالجلمود وتنفيذ برج اتصاالت متكامل واكمال التاسيسات الكهربائية والصحية 
وتنفي�ذ مج�اري قابلوات باطوال مختلفة داخل وخارج قاعة الس�يطرة وتنفيذ ش�بكة االريض وتجهيز اث�اث املحطة،اما الدار الواحدة 
فيتضمن)البن�اء ف�وق الباتلو واعمال البياض ث�الث طبقات بالجص والبورك والل�ط وتطبيق املنهوالت والتطبيق بالس�رياميك الرضية 
املجاميع الصحية وتثبيت وتثبيت ابواب حديد وتثبيت ابواب املنيوم وتنفيذ الس�ياج الخارجي وإكمال التاسيس�ات الكهربائية والصحية 

( وكل مايتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل املرفقة بالعطاء. 
6. تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة 

7. موعد انعقاد املؤتمر يوم)االثنن( املصادف 11/ 2015/5 الس�اعة )11,00 صباحا( يف قس�م العقود العامة ملناقشة أراء ومالحظات 
املقاولن الراغبن بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله. 

 .) )www.HolyKerbalaprovince.com -: 8. موقع املحافظة عىل االنرتنيت
9. الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة )) contracts@holykerbala.gov.iq لإلجابة عىل استفساراتكم0

اعادة اإعالن مناق�سة اإن�سائية رقم )9( تنمية 2013/امل�ستمرة 
ل�سنة 2015 تبويب )07 012 002 002( 

حمافظة كربالء املقد�سة
ق�سم العقود العامة

العدد / 7823
التاريخ / 2015/5/3  

عقيل عمران الطريحي
حمافظ كربالء املقد�سة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
معل�ه(  الحس�ن  عب�د  )حمي�د 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب 
م�ن )الش�اوي( اىل )العوجان�ي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)فاضل صبيح ثويني( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )العطبي( اىل 
)املكاصيص املوسوية( فمن لديه 
املديرية  اع�رتاض مراجعة ه�ذه 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
محم�د(  الحس�ن  عب�د  )فال�ح 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب 
م�ن )العطب�ي( اىل )املكاصي�ص 
لدي�ه اعرتاض  املوس�وية( فم�ن 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)طعمة سلمان داود( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )العطبي( اىل 
)املكاصيص املوسوية( فمن لديه 
املديرية  اع�رتاض مراجعة ه�ذه 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)حس�ن فاضل ج�رب( الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب م�ن )املياحي( 
اىل )العب�وده( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)لفتة حميد س�لمان( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )العطبي( اىل 
)املكاصيص املوسوية( فمن لديه 
املديرية  اع�رتاض مراجعة ه�ذه 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)اسعد صبيح ثويني( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )العطبي( اىل 
)املكاصيص املوسوية( فمن لديه 
املديرية  اع�رتاض مراجعة ه�ذه 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)فالح حس�ن جاسم( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب من )الش�مري( 
اىل )الب�اوي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب/ فرع البرصة عن اج�راء مزايدة علنية لبيع م�ادة النخالة املنتجة يف 
)مطحنة الفراهيدي الحكومية( لحصة شهر آيار/ 2015 حسب تفاصيل الكميات املدرجة ادناه وذلك يف مقر 
بناية الفرع الكائن يف محلة الحكيمية/ مقابل قيادة رشطة البرصة وذلك يف الس�اعة العارشة من صباح يوم 

االثنن املوافق 11/ 5/ 2015 فعىل الراغبن باالشرتاك تقديم املستمسكات االتية:-
تقديم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن اصل ومصورة.

تقديم تأمينات قانونية بصك مصدق ومحرر المر الرشكة من احد املصارف الحكومية وبمقدار )20 %(.
تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب او احد فروعها للعام/ 2015 بأسم املشرتك حرصا.

عىل املش�رتي رفع املادة املباعة خالل مدة )15( خمس�ة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة عدم 
رفعها يتحمل املش�رتي اجور خزن بنس�بة )1/ 2 %( نصف باملئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري كما يتحمل 

املشرتي اجور نرش االعالن والداللية.
يتحمل املشرتي اجور التكييس البالغة )350( دينار عن كل كيس نخالة

اذا صادف اليوم املحدد للمزايدة عطلة رس�مية فتحول اىل اليوم الذي يليه.

مكان وجودهامقدار التأميناتالكمية

مخازن مطحنة الفراهيدي 100، 9 مليون150 طن
الحكومية

مخازن مطحنة الفراهيدي 600، 10 مليون175 طن
الحكومية

مخازن مطحنة الفراهيدي 200، 6 مليون100 طن
الحكومية

مخازن مطحنة الفراهيدي 100، 12 طن200 طن
الحكومية
يف حالة عدم رسم املزايدة للمرة االوىل تكون املزايدة الثانية يوم الثالثاء املوافق 26/ 5/ 2015 .

فاضل جهاد عباس
مدير الفرع

رئيس لجنة البيع

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 164/ ب/ 2015 

التاريخ: 4/ 5/ 2015 
اعالن

اق�ام املدع�ي مصطفى عبد 
الدع�وى  محم�د  الرحم�ن 
 /164 املرقم�ة  البدائي�ة 
محكم�ة  ام�ام   2015 ب/ 
ب�داءة اب�ي الخصي�ب بحق 
املدعى عليهم كل من محمد 
ابن�اء  وش�بيب  وياس�ن 
حم�ود عبد الرحم�ن والذي  
الوقف  يطلب فيه�ا تصفية 
الذري للعقار تسلس�ل 306 
مقاطع�ة 48 كوت الصلحي 
وتوزي�ع  رسح�ان  وك�وت 
الثم�ن عىل املس�تحقن من 
الورث�ة بع�د حض�م حصة 
دي�وان الوقف الس�ني فمن 
ل�ه عالق�ة بالوق�ف املذكور 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة يف 
موعد املرافع�ة املوافق 26/ 
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القايض

محمد نزار هاشم البعاج

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

بناء عىل ص�دور تثبيت العائدية 
)تمام العقار( سهما من اعتبار 
تسلس�ل/ 90 منطق�ة الك�وت 
يل  امللكي�ة  تثبي�ت  الق�ايض 
بالتسجيل بأس�م )ياسن زبون 
محم�د( بموج�ب ق�رار تثبي�ت 
العائدية املؤرخ يف 6/ 4/ 2015 
الصادر من لجن�ة تثبيت امللكية 
ومس�تند اىل احكام امل�ادة )49( 
م�ن قان�ون/ 43 لس�نة 1981 
نعل�ن ه�ذا القرار م�دة )ثالثون 
يوما( وع�ىل من لدي�ه اعرتاض 
عىل الق�رار املذك�ور الطعن فيه 
لدى رئاس�ة محكمة االستئناف 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعن�د انته�اء املدة 
وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املدة املذكورة 
س�تبادر هذه الدائرة بالتسجيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض

رئي�س لجن�ة تثبي�ت امللكية يف 
قضاء الزبري

رقم اإلخطار   340 / 2014
إعالن

من / محكمة ق�وى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )املفوض وليد 
سمري حس�ج( املنسوب إىل رشطة 
البرصة ملا كن�ت متهما وفق املادة 
لس�نة   14 رق�م  ق.ع.د  م�ن   37
2008 لتس�ببك يف حصول االرضار 
بالعجلة الحكومية املرقمة )830( 

نوع شفروليت بيكب.
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجهول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلعالن عىل 
إن تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما 
م�ن تاريخ تعلي�ق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري 
املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
الذين  حكومي�ة وإل�زام األهلي�ن 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من 
قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 
لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
ق�رار تثبي�ت العائدي�ة عق�ار 

مجدد
بناء عىل صدور تثبيت العائدية 
م�ن  س�هما  العق�ار(  )تم�ام 

اعتبار 
منطق�ة   127 تسلس�ل/ 
تثبي�ت  الق�ايض  الجمهوري�ة 
بأس�م  بالتس�جيل  يل  امللكي�ة 
)رائ�د يوس�ف ط�ه( بموجب 
ق�رار تثبي�ت العائدي�ة املؤرخ 
يف 5/ 4/ 2015 الص�ادر م�ن 
لجنة تثبيت امللكية ومستند اىل 
احكام املادة )49( من قانون/ 
ه�ذا  نعل�ن   1981 لس�نة   43
القرار مدة )ثالثون يوما( وعىل 
م�ن لديه اعرتاض ع�ىل القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاسة 
محكمة االستئناف اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وعن�د انتهاء امل�دة وعدم ورود 
االستئناف  اشعار من رئاس�ة 
بوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خ�الل امل�دة املذكورة س�تبادر 
ه�ذه الدائرة بالتس�جيل وفقا 

لقرار تثبيت العائدية.
القايض

رئي�س لجنة تثبي�ت امللكية يف 
قضاء الزبري

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكمة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
الشخصية  االحوال  محكمة 

يف املعقل
العدد: 976 / ش/ 2015 

التاريخ: / 4/ 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه/ عبد الكريم 
صالح منشد

املدعي�ة زينب خليل  اقامت 
ابراهي�م الدع�وى الرشعية 
املرقمة اع�اله والتي تطلب 
للهج�ر  التفري�ق  فيه�ا 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
املجل�س  رشح  وحس�ب 
الجمهوري�ة  ملنط���قت�ي 
وكت�اب  الرافدي�ن  وح�ي 
مرك�ز رشط�ة الجمهورية. 
علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتن يوميتن 
ع�دم  حال�ة  ويف  محليت�ن 
تج�ري  س�وف  حض�ورك 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
وفق القانون علما ان موعد 
املرافعة يص�ادف يوم 11/ 
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القايض

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية 

يف الزبري
العدد: 437/ ش/ 2015 
التاريخ: 30/ 4/ 2015 

اعالن
اىل/ املدع�ى عليه خالد كاظم 

عطيوي
اصدرت هذه املحكمة قرارها 
 2015 ش/   /437 املرق�م 
املتضم�ن   2015  /4  /19 يف 
اثبان نس�ب القارصة شيخة 
اليك ولوالدتها املدعية شيماء 
جاب�ر عب�اس ول�دى تبليغك 
تب�ن ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة 
مجهولة وحسب كتاب مركز 
رشط�ة العرب بالع�دد 3823 
يف 26/ 4/ 2015. ل�ذا قررت 
تبليغ�ك بصحيفتن  املحكمة 
محليتن ويف حال عدم تقديم 
االع�رتاض خالل ع�رشة ايام 
م�ن تاريخ النرش سيكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد: 240/ ب/ 2015 
التاريخ/ 28/ 4/ 2015 

اعالن
املدعون/ ش�يماء وش�هباء وزين�ب ورغد 

ويرسى بنات سالم عباس
املدعى عليهم/ بشرية كاظم جايل – اصالة 
عن نفسها وحس�ب وصايتها عن القارص 

امري سالم عباس
رعاي�ة  ع�ام  مدي�ر  الثال�ث/  الش�خص 

القارصين – اضافة لوظيفته.
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 
69/ 2 نظ�ران مس�احته 116,22 م يق�ع 
يف منطق�ة نظران عىل ش�ارع فرعي مبلط 
مشيد عليه دار سكن مؤلفة من طابق واحد 
تح�وي مج�از وغرف�ة اس�تقبال وغرفتن 
نوم ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي والدار 
قديمة البناء وقد اجريت عليها تحس�ينات 
م�ن خالل لب�خ جدرانه�ا الداخلية وتبطن 
س�قوفها بسقوف ثانوية واالرضية مبلطة 
بالس�رياميك وانه�ا خالي�ة م�ن الش�واغل 
وابوابه�ا جديدة فم�ن له الرغب�ة بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكم�ة ودف�ع التأمينات 
القانونية بنس�بة 10/ م�ن القيمة املقدرة 
والبالغ�ة مائ�ة وثماني�ة واربع�ون مليون 
ومائة وخمسة وخمسون الف دينار وبصك 
مص�دق الم�ر ه�ذه املحكمة م�ن مرصف 
حكومي وس�تجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظه�ر اليوم الثالث�ن التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض

رقم اإلخطار   344 / 2014
إعالن

من / محكمة ق�وى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

)الرشط�ي  اله�ارب  املته�م   / إىل 
رياض كاطع غريب( املنس�وب إىل 
مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة 
مل�ا كنت متهما وف�ق املادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 8/ 3/ 

. 2011
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجهول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلعالن عىل 
إن تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما 
م�ن تاريخ تعلي�ق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري 
املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
الذين  حكومي�ة وإل�زام األهلي�ن 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من 
قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 
لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه 
 2015  /4  /26 بتاري�خ  الدائ�رة 
العقار تسلس�ل  لتس�جيل تم�ام 
بأس�م  الجمهوري�ة  محل�ة   254
فالح ط�ه عبد الله مجددا باعتبار 
حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة 
القانوني�ة. ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري 
قررن�ا  لس�نة 1971   )13( رق�م 
اعالن ه�ذا الطلب. فع�ىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم ما 
لدي�ه من بين�ات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ن يوم�ا اعتبارا 
من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النته�اء م�دة ه�ذا االعالن 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض.
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
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موافقة أولية لرفع احلظر الدويل عن املالعب العراقية
مباراة ودية يف العراق  قبل أيلول

اك�د وزي�ر الش�باب والرياضة الس�يد عبد 
الحس�ن عبط�ان ان رئي�س االتحادال�دويل 
لك�رة الق�دم جوزيف بالتر واف�ق عىل رفع 
الحظ�ر ع�ن مالعب العراق بش�كل اويل من 
خ�الل اقام�ة مب�اراة ودي�ة ب�ن املنتخ�ب 
العراق�ي واح�د املنتخبات التي س�يحددها 
االتح�اد العراقي عىل ان تقام يف  قبل ش�هر 

ايلول .
ويف اتص�ال هاتف�ي م�ن مق�ر الفيف�ا يف 
زيوريخ اوضح عبطان ان بالتر قرر حضور 
لجنة فيفوية ملتابعة املباراة لتقييم امكانية 
العراق يف اقامة املباريات الرسمية من حيث 
توفر املنش�آت واالج�واء االمن�ة وانضباط 
الجمهور والجوانب الفني�ة االخرى، مؤكدا 
ان�ه ويف ضوء تقييم اللجنة س�يمنح العراق 
الضوء االخرض القامة تصفيات كاس العالم 
ع�ىل ارضه، مؤكدا  ان بالتر وافق عىل تلبية 
الدعوة الرس�مية التي قدمه�ا الوفد لزيارة 

العراق عىل ان يحدد موعدها الحقا.
واوض�ح الس�يد الوزي�ر ان اللقاء اس�تمر 
مل�دة س�اعة ق�دم خالله�ا الوف�د العراقي 
رشح�ا مفص�ال عن تط�ور العالق�ة ما بن 
االخ�رى  الرياضي�ة  واملؤسس�ات  االتح�اد 
ودع�م الحكوم�ة وال�وزارة الكب�ر التحاد 
الكرة العراقي، فض�ال عىل التطور الحاصل 
بالف�رق  واالهتم�ام  العراقي�ة  بالك�رة 
الش�عبية وامل�دارس الكروية التي ش�كلها 
االتحاد والوزارة واالوملبي�ة، كما قدم فيلما 
عن انش�طة االندي�ة الرياضي�ة والحضور 

الجماهر الكبر يف الدوري العراقي.

ق�دم ام�ن رس نادي الرشط�ة العراقي لك�رة القدم، بس�ام رؤوف 
استقالته الرسمية للهيئة االدارية للنادي االحد.

واكد رؤوف يف بيان نرشه عىل صفحته الشخصية يف موقع التواصل 
االجتماعي الفيس�بوك: "انه وط�وال الفرتة املاضية حاول ان يكون 

عنرصا ايجابيا يف ناد عريق كبر مثل نادي الرشطة".
واشار رؤوف اىل انه سعى جاهدا الن ال يكون طرفا يف اي نزاع ينشب 
ب�ن اي اعضاء الهيئة االدارية، بل ح�اول ان يكون طرفا ايجابيا يف 

البناء والتطوير واالزدهار.
وكش�ف رؤوف ع�ن ان�ه تعرض لحمل�ة كبرة م�ن داخ�ل النادي 

وخارجه بغية اجباره عىل تقديم االستقالة.
يذكر ان بس�ام رؤوف مثل املنتخبات الوطنية واالندية الجماهرية 
س�ابقا، وش�ارك مع العراق يف تصفيات كاس العال�م التي جرت يف 

امريكا صيف العام 1994.

دخل ن�ادي إنرت مي�الن، يف مفاوضات 
جدي�ة من أج�ل إعادة   الع�ب باريس 
س�ان جرمان إىل ملعب س�ان سرو" 
مج�دداً، خ�الل ف�رتة االنتق�االت 
املقبلة.صحيف�ة  الصيفي�ة 
توتو س�بورت اإليطالية، 
أف�ادت بأن ن�ادي إنرت 
ميالن، يرغب بإعادة 
تياج�و موت�ا مرة 
ملعب  إىل  أخ�رى 
سي��رو  السان 
الف�رتة  خ�الل 
املقبل�ة، يف ظل 
ت  ا د ا س�تعد ا
اإليطايل  النادي 
ت  فس����ا ملنا

املوسم الجديد.
وأض�����اف�ت 
ب�أن  الصحيف�ة 
 33 ال��  صاح�ب 
عام�اً، م�ا زال لدي�ه ع�ام 
كام�ل يف عقده مع النادي 
الباري�ي، ولك�ن بات من 
ال�وارد رحيله ع�ن حديقة 
األمراء م�ن أجل العودة إىل 
ميالن.وقد ش�ارك اإليطايل 
ال�دويل، يف 23 مب�اراة م�ع 
نادي باريس سان جرمان، 
خ�الل منافس�ات املوس�م 
الحايل.يذك�ر أن ن�ادي إنرت 
الثامن  املرك�ز  ميالن يحت�ل 
ضم�ن  نقط�ة،   49 برصي�د 
منافس�ات بطول�ة ال�دوري 

اإليطايل لكرة القدم.

استقالة امني رس نادي الرشطة
بسام رؤوف

إنرت ميالن يفاوض موتا للعودة

المستقبل العراقي/ متابعة

بريم�ن  ف�ردر  ن�ادي  أعل�ن 
األملان�ي لك�رة الق�دم، أنه مدد 

فرتة تعاق�ده مع قائد 
فريتز  كليمن�ز  الفريق 

حتى عام 2016.
يف  فريت�ز  وق�ال 
ملوق�ع  ترصيح�ات 
الن�ادي ع�ىل اإلنرتنت: 
جدي�د  م�ن  "أجرين�ا 
للغاية  جيدة  محادثات 
املاضي�ة،  يف األس�ابيع 
هن�اك تط�ور يف فردر 
بريم�ن وأن�ا واثق من 
داخ�ل  بخربت�ي  أنن�ي 

يمكنن�ي  وخارج�ه  امللع�ب 
مساعدة الفريق يف امليض قدما 

نحو أهدافه".
ويلع�ب فريتز لف�ردر بريمن 

م�ن  وكان   2006 ع�ام  من�ذ 
املف�رتض أن ينتهي عقده هذا 

الصيف.
وش�ارك فريت�ز م�ع بريمن يف 
أكث�ر م�ن 300 مباراة 
مع�ه  وف�از  رس�مية 
بلق�ب كأس أملانيا عام 

. 2009
ويحت�ل ف�ردر بريمن 
الس�ابع  املرك�ز  اآلن 
بجدول الدوري األملاني 
وينافس  )بوندسليغا( 
ع�ىل إنه�اء املوس�م يف 
مرك�ز يؤهل�ه لبطولة 
األوروب�ي  ال�دوري 

باملوسم املقبل.

األس�باني  برش�لونة  ن�ادي  ب�دأ 
استعداداته، ملباراته املرتقبة أمام 

األملاني  ميوني�خ  باي�رن 
النهائ�ي  قب�ل  ال�دور  يف 
أبط�ال  دوري  لبطول�ة 
الق�دم،  لك�رة  أوروب�ا 
األربعاء بمشاركة ثانوية 
م�ن الالعب ج�وردي ألبا 
التي تثور الش�كوك حول 
يف  مش�اركته  امكاني�ة 
بع�ض  بس�بب  املب�اراة 
املش�كالت البدنية.وع�ىل 
باي�رن  م�ن  النقي�ض 
ميونيخ، وصل برش�لونة 

إىل املرحل�ة الحاس�مة م�ن عمر 
املوسم الجاري بقائمة خالية من 
االصابات وينتظ�ر تعايف جوردي 
ألبا الذي يعاني من إصابة خفيفة 

يف القدم اليمنى تعرض 
لها خالل مباراة الفريق 
ال�دوري  يف  املاضي�ة 

األس�باني أمام منافسه قرطبة.
الكتالوني  النادي  وأعرب 
بإمكاني�ة  تفاؤل�ه  ع�ن 
لح�اق نجم خط وس�ط 
األس�باني  املنتخ�ب 
األربعاء.وكان  بمباراة 
ق�د  انريك�ي  لوي�س 
ألبا  إىل إصاب�ة  أش�ار 
بع�د مب�اراة قرطب�ة 
"إنه  املايض:  الس�بت 

يعاني من كدمة 
وحسب".

برشلونة مهدد بفقدان خدمات ألبا امام بايرن ميونيخ!فريدر بريمن يمدد عقد قائده فريتز
المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ وكاالت
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جملس أندية العراق عىل طاولة اجتامع مشرتك بني وزارة الشباب و االوملبية
تنفيذي االوملبية يقرر ختفيض كل املخصصات

ديريب املدربني االيطاليني يشعل مواجهة
ريال مدريد ويوفنتوس

نوير يمثل حتديًا جديدُاً لقدرات سواريز اهلجومية

بغداد- اعالم االوملبية
عقد املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة اجتماعه االعتي�ادي يف مقر اللجنة 
االوملبي�ة ببغداد.وق�د افتت�ح الس�يد رئي�س 
اللجن�ة جلس�ة االجتماع بالرتحيب بالس�ادة 
أعضاء املكت�ب التنفيذي وأثنى عىل جهودهم 
املبذول�ة وروح الفريق الواح�د التي يعملون 
به�ا .وناقش املكتب التنفي�ذي يف اوىل فقرات 
جدول اعماله تقرير االمن املايل حول الوضع 
امل�ايل للجن�ة مبين�ا بعض�ا م�ن املقرتح�ات 
والحلول لتاليف االزمة املالية وحالة التقش�ف 
التي يمر بها البل�د وقد قرر املكتب .تخفيض 
مخصصات الس�ادة أعضاء املكتب التنفيذي 
ومخصصات ايفادهم الداخيل والخ���ارجي 
وكذلك واإلداري����ن والح����كام واملدربن 
ش��مل  كم�ا  والالعب�ن 
مخصص�ات  التخفي��ض 
رؤساء وأعضاء الهيئات 
ي������ة  ر ا د إل ا
ت  ا د تح�����ا لال
ضي�����ة  يا لر ا
وأعضاء  ورؤس�اء 
اللجن�ة  ممثلي�ات 
االوملبي�ة العراقية 
واعضاء  ورؤساء 

االتحادات الفرعية.وق�د اثنى رئيس واعضاء 
املكت�ب عىل املقرتحات وتم�ت املوافقة عليها 
باالجماع.بع�د ذل�ك قدم الس�يد االم�ن املايل 
رشحا مفص�ال للموازنة العام�ة لعام 2015 
واملناه�ج املقدم�ة طبق�ا له�ا والت�ي تم�ت 
مناقش�تها من قب�ل لجنة الخ�رباء يف اللجنة 
االوملبي�ة وتم اعتماد املوازنة واملوافقة عليها.

كم�ا ناقش أعضاء املكتب الدعوة املقدمة من 
قبل املجلس االوملبي االسيوي النتخاب مكتبه 
التنفيذي الجديد وتمت تسمية السادة رئيس 
اللجن�ة رع�د حم�ودي والس�يد فالح حس�ن 
النائ�ب الثاني واالم�ن العام الدكت�ور عادل 
فاض�ل لحض�ور االجتماع.كما تمت تس�مية 
الس�يد رسمد عب�د االل�ه االمن امل�ايل للجنة 
االوملبية رئيسا لبعثة العراق االوملبية الوملبياد 
ريو دي جانرو 2016.وناقش اعضاء املكتب 
مل�ف اتحاد املواي تاي واقروا باالجماع ورفع 
توصية اىل الس�يد رئيس اللجن�ة بحل الهيئة 
االدارية لالتحاد استنادا اىل املادة 8 من قانون 
االتح�ادات الرياضي�ة وتش�كيل لجنة العادة 
انتخابات االتحاد يف مدة اقصاها 60 يوما من 
تاريخ صدور هذا القرار واحالة جميع امللفات 
الخاص�ة بالش�كاوى املتعلق�ة بعم�ل اتحاد 

املواي تاي اىل الجهات القانونية املختصة.
وضمن ج�دول اعمال االجتم�اع وردت فقرة 
مناقش�ة رصفي�ات جري�دة ومجل�ة البط�ل 
االوملب�ي وقد ق�رر املكت�ب التنفي�ذي ايقاف 

للجري�دة  املخصص�ة  الرصفي�ات 
واملجلة ابتداءا من  2015/6/1.

ويف اطار االهتم�ام بالهيئات 
الش�أن  ذات  واملنظم�ات 

اللجنة  بعم�ل  واملرتبطة 
موضوع  املكتب  ناقش 

االندي�ة  مجل�س 
الس�ادة  واس�تمع 

اىل  االعض�اء 
ال�رشح املفص�ل 
املق�دم م�ن قبل 
جمي�ل  الس�يد 

رئي�س  العب�ادي 
املكت�ب  وعض�و  املجل�س 

التنفي�ذي للجن�ة واجم�ع اعضاء 
رضورة  ع�ىل  التنفي�ذي  املكت�ب 
عقد اجتماع مش�رتك م�ع وزارة 
الش�باب والرياض�ة للوصول اىل 
صي�غ عمل مش�رتك بخصوص 
النه�وض  وكيفي�ة  االندي�ة 
بواقعها االداري والفني.واخرا 
ق�رر املكت�ب التنفي�ذي أحالة 
الخاص�ة  الش�كاوى  جمي�ع 
واعضاءها  االوملبي�ة  باللجنة 
اىل املحكمة الرياضية لكونها 
الجهة املختصة طبقا ملبادئ 

اللجنة االوملبية الدولية.

عندما يحل ريال مدريد االسباني 
ضيف�ا ع�ىل يوفنت�وس اإليط�ايل 
قب�ل  ال�دور  ذه�اب  يف  الثالث�اء، 
أبط�ال  دوري  ببطول�ة  النهائ�ي 
أوروب�ا لك�رة الق�دم، ل�ن يك�ون 
الرصاع قارصا عىل فريقن يس�عى 
كل منهم�ا لالنط�الق نح�و النهائي ، 
وإنما تش�هد املباراة ما يشبه الديربي 
بن املدربن اإليطالين كارلو أنشيلوتي 

وماسيميليانو أليغري.
يخوض أليغ�ري مواجهة الثالث�اء، بثقة 
عالية بعد أن حسم يوفنتوس لقب الدوري 
اإليطايل قبل أربع مراحل من نهاية املسابقة 
، إثر الفوز عىل سامبدوريا 1-صفر السبت 
، ويتوقع أن يحظى أليجري بدعم هائل من 

قبل الجماهر يف املباراة املقررة بتورينو.
اعت�ذار  بمثاب�ة  الجماه�ر  دع�م  ويأت�ي 
ألليغ�ري ال�ذي لم يك�ن مرحبا ب�ه عندما 
ت�وىل تدري�ب الفري�ق يف تموز/يوليو خلفا 
ألنطوني�و كونتي، الذي ق�اد الفريق لثالثة 
ألق�اب متتالي�ة يف ال�دوري قب�ل أن ينتقل 

لتدريب املنتخب اإليطايل.
ويختلف الحال تماما بالنس�بة ألنشيلوتي 
حيث ال يزال الكث�رون يتذكرون فرتة عام 
ونصف العام قضاها مع يوفنتوس وانتهت 
يف 2001 ول�م يت�وج الفري�ق خالله�ا بأي 

ألق�اب، بل وظل�ت رشيحة م�ن الجماهر 
حين�ذاك تنظر بع�ن االتهام إىل أنش�يلوتي 
لحقيقة أنه قىض أغلب مس�رته الحرتافية 

مع فريقي روما وميالن املنافسن.
أما أليغري فلم يحظ بنفس شهرة أنشيلوتي 
وقد قىض ثالثة مواس�م ونصف املوس�م يف 
تدري�ب ميالن وقاد الفريق للقب وحيد عام 

2011 قبل أن يتوج اآلن مع يوفنتوس.
ولكن بالنظر إىل الطبيعة املتقلبة للجماهر 
، يع�د حس�م لق�ب ال�دوري واملش�اركة يف 
املربع الذهب�ي بالبطولة األوروبية وخوض 
نهائي كاس إيطاليا املقرر أمام التس�يو يف 

حزيران/يونيو، اعتذارا كافيا ألليغري.
وقبل مباراة الذهاب ع�ىل ملعب يوفنتوس 
وباألخ�ذ يف االعتبار أن مب�اراة اإلياب تقام 
عىل ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال 
مدري�د، اعترب أليغ�ري أن ري�ال مدريد هو 

املرشح األوفر حظا للتأهل إىل النهائي.
وقال أليغري: "أعتقد أن ريال مدريد تطور 
كثرا من�ذ أن توىل أنش�يلوتي تدريبه )عام 
2013( نظ�را لخربته الدولية الكبرة، وقاد 
الفريق للقبه العارش يف دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "هذا العام ال يزالوا ينافسون عىل 
لقب الدوري األس�باني ويش�اركون مجددا 
يف قب�ل نهائي دوري األبط�ال، هناك العديد 
من األشياء التي يجب علينا تجنبها أمامهم 
ألن ريال مدريد فريق استثنائي لديه فنيات 

وكفاءات هائلة.

ويش�كل نجاح املايض ضغط�ا إضافيا عىل 
أنش�يلوتي حيث فاز باأللق�اب املحلية مع 
كل م�ن مي�الن وتش�يلي وباريس س�ان 
جرم�ان باإلضافة إىل لقب�ن أوروبين مع 

ميالن وريال مدريد.
وقب�ل ث�الث مراح�ل م�ن نهاي�ة ال�دوري 
األس�باني ، يحتل ريال مدريد املركز الثاني 
بف�ارق نقطت�ن خل�ف غريمه برش�لونة 
، ال�ذي يلتق�ي باي�رن ميوني�خ األملان�ي يف 
املواجهة األخرى بالدور قبل النهائي لدوري 

األبطال.
وكان ريال مدريد قد وجد صعوبة يف التغلب 
ع�ىل مضيف�ه أش�بيلية 3-2 الس�بت، لكن 
ثالثية النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
كان�ت بمثاب�ة تحذي�ر ملدافع�ي يوفنتوس 

ومديره الفني أليغري.
وق�ال أنش�يلوتي عقب مواجهة أش�بيلية: 
"ه�ذا الف�وز يمنحن�ا الفرص�ة ملواصل�ة 
ال�رصاع من أجل ال�دوري ، ولكن األهم من 
ذلك أنه يمنحنا الثقة لخوض املباراة املقبلة 
يف تورينو والفوز بها".أما أليغري فيس�عى 
إىل استغالل وضع فريقه الذي ال يعاني من 
أي قل�ق بش�أن الدوري اإليطايل املحس�وم، 
وتوجي�ه الرتكي�ز بش�كل أس�ايس لدوري 
األبطال.وقال أليغري: "قبل املباراة سأقول 
لالعبين�ا إنن�ا عىل بع�د خط�وة واحدة من 
تحقيق يشء اس�تثنائي، يج�ب أن نحافظ 

عىل هدوءنا وندرك ما يمكننا القيام به".

أن   ، األس�بانية  "م�اركا"  صحيف�ة  قال�ت 
املس�توى املتمي�ز ال�ذي يقدم�ه الالعب 
األوروغويان�ي لويس س�واريز نجم 
الدوري  هجوم برش�لونة متصدر 
االس�باني لكرة القدم، بات يهدد 
املسرة الناجحة لألملاني مانويل 
نوي�ر ح�ارس مرم�ى باي�رن 
ميوني�خ يف الف�رتة األخ�رة، 
يف  الفريق�ن  لق�اء  خ�الل 
ذه�اب الدور قب�ل النهائي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأش�ارت الصحيفة األس�بانية إىل أن مهاجم 
منتخب أوروغواي الدويل اس�تطاع أن يتأقلم 
بش�كل رائع م�ع الثنائ�ي مي�ي ونيمار يف 
الش�ق الهجوم�ي للن�ادي الكتالون�ي، حيث 
أصب�ح الثالثة يمثلون ق�وة هجومية ضاربة 

سواء من ناحية األهداف أو األداء.
وس�جل الالع�ب الس�ابق لن�ادي ليفرب�ول 
اإلنجلي�زي 16 هدف�ا يف مس�ابقة ال�دوري 
األسباني، نصفهم يف املباريات الست األخرة، 
ليدل�ل ع�ىل أنه اس�تعاد مس�تواه املعهود يف 
الف�رتة الحاس�مة من عمر املوس�م الجاري، 

التي يسعى برشلونة خاللها إىل حسم العديد 
من األلقاب.

ورغم ذلك، فإن س�واريز سيصبح عىل موعد 
مع اختب�ار جديد لقدراته عندما يس�تضيف 
برش�لونة األربعاء، منافس�ه بايرن ميونيخ 

عىل ملعب كامب نو يف دوري األبطال.
وذكرت "ماركا" أن س�واريز عليه أن يواجه 
خالل تل�ك املب�اراة املرتقبة األملان�ي مانويل 
نوي�ر ال�ذي يعترب أفض�ل ح�راس املرمى يف 
العال�م يف الوقت الراه�ن، مؤكدة أن املواجهة 
ب�ن النجم�ن الكبرين س�تحمل الكثر من 

اإلثارة واملتعة.

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

فابريغاس: حان الوقت للفوز بدوري 
ابطال اوروبا

يتطل�ع االس�باني سيس�ك فابريغ�اس العب وس�ط 
تش�يلي اإلنجلي�زي إىل الف�وز ببطول�ة دوري أبط�ال 
أوروبا لكرة القدم، بعدما نجح يف التتويج بلقب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم للمرة االوىل يف أول مواسمه 
مع الفريق.وقال فابريغاس يف ترصيحات لقناة تشيلي 
الرسمية: "إحساس الفوز بالدوري اإلنجليزي استثنائي 
للغاي�ة، ألنها البطولة األقوى يف العال�م، إضافة إىل أنني 
أول م�رة أف�وز بها".وأض�اف الالع�ب اإلس�باني: 
"نتطل�ع لبن�اء فريق ق�وي ينافس ع�ىل الدوري 
اإلنجلي�زي ودوري أبطال أوروبا باملوس�م املقبل، 

وإكمال سلس�لة النجاح�ات التي حققها 
الفريق هذا املوس�م".وبرر العب برشلونة 
وآرس�نال الس�ابق تتوي�ج البل�وز بلقب 
الربيمرليج بسبب تماسك تشيلي وعدم 
الس�ماح ملنافس�يه بالقف�ز إىل الص�دارة 
من�ذ الجول�ة األوىل، وهو أمر مه�م للغاية 

حت�ى ال يصل الالعب�ون ملرحلة التش�كيك 
يف قدراتهم.كم�ا أش�اد سيس�ك فابريغاس 

بمدرب�ه الربتغ�ايل جوزيه موريني�و، مؤكداً 
أن�ه األفضل يف العالم، ويقدر الضغط الدائم 
الواقع عليه، ألنه يريد الفوز بكل املباريات 

بغض النظر عن التشكيلة التي يلعب بها.

المستقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

قرش بطوله 14 سنتيمرتًا

؟؟هل تعلم
• تنزل الدمعة من العني اليرسى قبل العني اليمنى 
اذا بكى الشخص من ألم أو حزن واذا كانت أول 

دمعه من العني اليمنى ف سببها السعاده.
أكل الث�وم و البص�ل يس�اعد يف ترسي�ع نم�و 

شعرك. 
*  الس�مع هي الحاسة الوحيدة التي ال تتوقف 

بشكل كامل خالل مراحل نومك!
*  تدوين افكارك الس�لبيه يف ورقة و الرمي بها 
يف القمامة يمكن ان يس�اعدك فعالً عىل تعديل 

مزاجك السيئ!
* التف�اح أكثر فعالية م�ن القهوة لجعلك أكثر 

يقظة يف الصباح!
* يف اللغ�ة العربي�ة: حروف الس�ني وال�ذال ال 
يجتمعان يف كلمة واح�دة. وإن اجتمعا فأصل 

الكلمة غري عربي. مثال: أستاذ وساذج
•  األل�م الذي تش�عر ب�ه يف رأس�ك عندما تأكل 
ش�يئاً بارداً برسعة سببه تجمع الدم يف دماغك 

للمحافظة عىل حرارته.

الباحث�ني  م�ن  فري�ق  اكتش�ف 
األمريكيني ىف معه�د أبحاث التنوع 
»الت�والن  جامع�ة  ىف  البيولوج�ى 
لويزي�ان  والي�ة  ىف  بالش�اس«  دى 
األمريكية،نوع�ا جدي�دا من فصيلة 
س�مك الق�رش الصغري ال�ذى يصل 

طوله 14 سنتيمرتا.
وه�ذا النم�وذج من س�مك القرش 
القزم ل�م يتم العث�ور عليه ىف أعاىل 
البحار ولكن ضم�ن مقتنيات إدارة 
متح�ف املحيطات. وكان�ت الوكالة 

الفيدرالية ق�د قامت باصطياده ىف 
2010 أثناء رحله دراسية للحيوانات 
الثديي�ة من رتب�ه الحيتان ىف خليج 
املكس�يك، وت�م نس�يانه ىف إح�دى 
الثالجات.والق�رش القزم به زعنفه 
ىف الظه�ر ومجموع�ة من األس�نان 
التى تؤكد انتماءه إىل عائله القرش 
القوية.. ويعد هذا القرش هو األول 
من نوعه الذى ش�هده الغواصون ، 
وقد عثر عىل ش�بيه له ىف شيىل منذ 

ما يقرب من 36 عاما .

مزهو بنفس�ك وفخور بحظوظك، فاالجواء 
مناس�بة لتطبيق نظرياتك. ففي حني يعدك 
الحظ بتحليق عاطفي واحالم سعيدة، فإن 
الح�ب يأتيك بتعوي�ض كبري ويحم�ل اليك 
املفاجآت الكبرية، وستفرح الستعادة كامل 

حقوقك وأموالك املستعارة.

ق�د تمر بتجارب قاس�ية بحي�ث يكون هذا 
الي�وم فارغا من الحصان�ة ومخّيبا لآلمال، 
وتبدو متوتراً ال تحسن االختيار. من األفضل 
التحّف�ظ وع�دم االرتب�اط ألي س�بب كان. 
تش�عر بالرتاجع وعدم االنتم�اء. ال تجازف 

وال تحسم أمرا.

تك�ون مره�ف الح�س وقد تش�عر برتاجع 
معنوي، لذلك حصن مناعتك النفسية. إّتكل 
ع�ىل حدس�ك وال تقُس ع�ىل األقرب�اء وُكن 
متس�امحاً. رفضك الوس�اطة يف أي مجال، 
يعّزز موقعك تجاه مس�ؤوليك ويثبت مدى 

كربيائك يف األمور الحساسة.

تتالحق الس�بتاث عىل نمط رسيع ومذهل، 
وتب�دو الحيوي�ة كب�رية. يحالف�ك الحظ يف 
هذا اليوم وتس�عد بكل جدي�د يطرأ، ولو ان 
مواجهة م�ا تطرأ تس�تدعي ترتيبا رسيعا، 

وقد تتفاقم االوضاع اذا لم تضع لها حدا.

تبتس�م ل�ك الحظ�وظ وتواص�ل التزاماتها 
ووعوده�ا ل�ك بالنج�اح، كم�ا تحم�ل اليك 
يف  واالرادة  والحماس�ة  الكث�رية  الحواف�ز 
النج�اح والتأل�ق, فتنطل�ق واثقاً بنفس�ك 
االهتم�ام  وتس�تقطب  بجاذبي�ة  وت�رق 

والتأييد.

ع�ن  بعي�دا  الصع�داء  وتنّف�س  اس�رتح 
التش�نجات. ال تخ�ض الحروب ه�ذا اليوم 
ألن وضع�ك مره�ف. خف�ف النم�ط، واحِم 
نفس�ك من األخطار. ال تق�دم عىل تحديات 
أو ترّصفات عشوائية من دون تفكري وصرب 

وحكمة.

تعي�ش اوضاعا رومنس�يًة بالتأكي�د تخدم 
مصلح�ة العالق�ة، فأن�ت تمي�ل اىل اله�دوء 
االيجاب�ي بع�د عواص�ف االي�ام الس�ابقة، 
وترغب يف تعزيز الروابط بني الطرفني، بل قد 
تكون مس�تعداً للتغايض عن املساوىء التي 

تظهر بني الحني واآلخر يف شخصية حبيبك

يبدو هذا اليوم مناسبا لشتى أنواع املساعي 
واملفاوض�ات والعمليات املالي�ة أو التجارة 
والس�فر من أج�ل إتمام بع�ض األعمال، أو 
من أجل الرتفيه والتس�لية فق�ط. إن الفلك 
يه�دي إليك إمكانات كث�رية ويجعلك مرّصاً 

عىل التعبري عن نفسك.

تقوى الطموحات وتك�ون االتصاالت جيدة 
ومثمرة، تغنيك افكار براقة ومهمة ومهارة 
مذهل�ة يف التواص�ل م�ع الجمي�ع وكس�ب 
التأيي�د، ما يفت�ح امامك ابواب�ا كثرية, وقد 
تع�رف لق�اءات مميزة تس�اعد ع�ىل تعزيز 

الروابط. ال تضيع عليك الفرصة.

تتناغم مع مناخ مه�م ومنتج وتنافس من 
تش�اء بثقة بالنفس ممي�زة، وتعيش يوماً 
ذهبياً وأفراحاً وانس�جاماً وأوقاتاً س�عيدة. 
إن�ه يوم حاف�ل باالخبار والتط�ورات حيث 
تب�دو واثق�اً بنفس�ك وتتخىل ع�ن االفكار 

السود واالنطباعات السيئة.

يوّف�ر لك ه�ذا اليوم أوقات�ا عاطفية مميزة 
وساحرة. تكثر املشاريع وتقوى االتصاالت 
وتعيش أوقاتاً طّيبة، وهي أيضاً تحمل إليك 
وعوداً وإشارات يف هذا النطاق. كن متحمساً 
النجاح عالقاتك الشخصية والعائلية. شارك 

يف األنشطة وال تبق وحيدا.

تق�وم بمهّمة تتطلّ�ب الكثري م�ن التواصل 
واالتص�االت، وقد تأخ�ذك اىل خ�ارج البالد. 
تب�دو العالق�ات االنس�انية واملهني�ة مهّمة 
وتقودك اىل حّل ملشكالت. تعرف نقاشات قد 
تجعلك تتخىّل عن هدف وتتحّرر من قيود. ال 

تضّيع الوقت.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1-مخ�رج س�ينمائي لبناني – 
2 – مارك�ة س�يارات – مدين�ة 
يف س�وريا – 3 – ظال�م وغالب 
– عاصفة بحرية –4 – اش�اهد 
– األطف�ال الفاق�دي األهل – 5 
– تقال للتهنئة – اداة اس�تثناء 

– نصف طال�ب – للتمني – ولد 
امل�رأة م�ن زوجه�ا األول – 7 – 
واحدة م�ن قمتني الحدى التالل 
الس�بع التي تق�وم عليها روما 
8 – أب – علممؤن�ث – 9 –   –

ممثلة مرصية.

1-مدين�ة يف مرص – 2 – عائش 
– تالل – تفسريية – 3 – منرس 
الطائ�ر – عش�ب – 4 – صوت 
اإلنفجار – ش�اعرة أندلس�ية – 
أس�م علم أرمني – 6 – كلمتان 

: اداة جزم + س�قي – س�عادة 
– 7 – ح�رف ج�ر – رشدت – 8 
– ش�اعر عب�ايس – 9 – أغني�ة 

لفريد األطرش.

سـودوكـو

املقادير:

3.75 كوب دقيق

ك�وب   1 أو  س�كر،  ك�وب   1.25

بحسب الرغبة

0.25 كوب نشا

1 ملعقة كوب بيكنج باودر

1 كوب زبدة، طرية

2 بيض مخفوق

رشة ملح

طريقة تحضري بسكويت النشا

1. ُيخف�ق البي�ض والزب�دة جي�داً 

وتضاف إليها املواد الجافة تدريجياً 

مع العج�ن حتى تتش�كل عجينة 

ملس�اء. ُتغط�ى العجين�ة وُت�رتك 

لرتتاح بحسب الرغبة.

2. ُتم�د العجين�ة وُتقص بحس�ب 

شكل البسكويت املطلوب ثم ُتصف 

يف صينية للف�رن مدهونة بالزبدة 

وُتخبز ملدة 10 دقائق تقريباً.

بسكويت النشا

فوائد الكراثمعلومات  عامة
تتمي�ز نبتة الك�راث انها صالحة ل�الكل كاملة , االوراق 
والقاع�ده البيض�اء. واحيانا يس�تخدم كبدي�ل للبصل.  
اثب�ت الدراس�ات الحديث�ه فاعليته يف ع�الج االلتهابات 
املتس�ببة ع�ن البكتريي�ا, حيث ت�ؤدي االصاب�ة بها اىل 
العدي�د م�ن االم�راض الجلدي�ة كالدمام�ل وتقر جلد 
االطف�ال والتهاب الغ�دد العرقية والبصيالت الش�عرية 
والديدان املعويه وقد اثبت فاعليته يف عالج الس�عال وقد 
وص�ف كثريا للعديد من مرىض فق�ر الدم وضعف القلب 
والرمات�زم والنقرس وقد تحس�نت حاالته�م كثريا بعد 
االستخدام. ويستعمل الكراث لعالج قروح الربد وتشقق 
الكفني وللغ�ازات وتهيج االمعاء.  كما يس�تخدم بكثرة 
من قبل الش�ابات لتحمري وجوههن. ويف تعقيم الجروح 

ولسعات الحرات .
طريقة االستعمال

بحة الصوت والسعال :

تقطع باقة من الكراث وتوضع يف الخالط مع القليل من 
املاء الدافئ ثم يصفى الخليط، وتؤخذ رشفة من العصري 
يتغرغر بها وترب قبل النوم والفطور، وبعد الغداء. او 
يخلط العصري مع العس�ل، وتؤخذ من�ه ملعقة طعام 3 

-4 مرات يوميا 
االمراض الجلدية:

يقطع الكراث ويوضع يف الخالط مع قليل من املاء املعقم 
)موجود يف الصيدليات( وملعقة متوسطه من السكر. ثم 
يخلط الناتج مع ملعقة طعام من دقيق القمح فتتكون 
عجينه توضع عىل مكان االصابة مس�اء وفوقها قطعه 
من النايلون العازل ثم تربط بش�كل مناسب بقطعة من 

القماش ويكرر وضعها صباحا ان امكن.

اكتشاف ديناصور بحجم احلامم!
أعط�ى علماء يف الص�ني، للمرة األوىل، 
وصف�ا لواحد م�ن أغ�رب املخلوقات 
اكتش�افها ع�ىل  الت�ي ت�م  الطائ�رة 
اإلط�الق، وه�و ديناص�ور يف حج�م 
الحم�ام له أجنحة كان يعيش يف فرتة 
س�بقت مب�ارشة ظه�ور أوىل أن�واع 

الطيور.
والديناصور الذي أطلق عليه اسم »يي 
ت�ي« بلغة املندري�ن وتعني »الجناح 
الغريب« عاش قب�ل نحو 160 مليون 
عام خالل العرص الجورايس أي عرص 

قب�ل نح�و ع�رة مالي�ني س�نة من 
حفرية ألول طري معروف.

ويعترب ه�ذا املخلوق ابن ع�م الطيور 
لكن ل�ه أجنحة غش�ائية م�ن الجلد، 
ش�بيهة بتلك التي امتلكتها الزواحف 
الطائرة املنقرضة، مثل البرتوصورات 

التي
الوق�ت  نف�س  يف  تعي�ش  كان�ت 
والخفافي�ش الت�ي ظهرت بع�د أكثر 
من 100 مليون س�نة ب�دال من ريش 

الطيور الصلب.

قد يدفع تغري املناخ س�دس أن�واع الحيوانات 
والنبات�ات يف العال�م إىل طري�ق االنق�راض، 
م�ا لم تس�عى الحكوم�ات حثيث�اً إىل خفض 
االنبعاث�ات الغازي�ة املتس�ببة يف االحتب�اس 
الح�راري، حس�بما أف�ادت دراس�ة نرتها 

دورية »ساينس« الخميس.
وقال التقرير إن أنواع الكائنات الحية يف أمريكا 
الجنوبي�ة وأس�رتاليا ونيوزيلندا ه�ي األكثر 
عرض�ة للخط�ر، ألن الكث�ري منه�ا يعيش يف 
مناطق محدودة، أو ال ُيمكنه التكّيف بسهولة 
مع موجات الح�ر والجفاف والفيضانات، أو 

ارتفاع منسوب مياه البحار.

وُتمّث�ل ه�ذه الدراس�ة متوس�طاً لنحو 131 
دراس�ة س�ابقة ع�ن تغ�رّي املن�اخ، أش�ارت 
توقعاته�ا إىل أن عدد األن�واع التي يف طريقها 
لإلندث�ار يرتاوح ب�ني صف�ر و54 يف املئة من 
األنواع يف ش�تى أرج�اء العالم، وه�و تفاوت 
واسع النطاق لدرجة كبرية ال ُيتيح االستفادة 
منه يف وضع سياس�ات خاّصة بالحفاظ عىل 

األنواع البيئية.
وتوّصلت الدراسة إجماالً إىل أن واحداً من بني 
س�تة من األنواع قد يأخد طريقه إىل االندثار، 
إذا ترك�ت االنبعاث�ات الغازية ع�ىل معدالتها 

الحالية.

انقراض الضفدع الذهبي

اعداد:رسى داود سلامن

يتداوله�ا  قديم�ه  أمث�ال  توج�د 
الن�اس ولك�ن أكثره�م اليعلمون 
م�ن أين جاء هذا املث�ل وما قصته 
الحقيقة... وانا اليوم سأروي لكم 

إحدى القصص التي يقول مثلها
ه�ذا املثل ُيق�ال عن�د الطمع، فقد 

ينظ�ر الش�خص إىل مابي�د غ�ريه 
حتى ي�زول مابي�ده، ويخرس كل 

شئ.
قصة املثل

كان هناك شخصاً يحمل عصفور 
بيده وأثناء س�ريه وجد مجموعة 
عصاف�ري ع�ىل الش�جرة، فطم�ع 
به�م، وم�ن ش�دة الطم�ع ألق�ى 

بالعصفور ال�ذي بيده للصعود إىل 
الش�جرة والحصول عىل مجموعة 
العصاف�ري، ولكن�ه ل�م يفك�ر أن 
العصافري ستطري بمجرد الوصول 
إليه�م.. وبالفع�ل ه�ذا ماح�دث، 
وبق�ي وحي�دا حزينا ع�ىل طمعه، 
وم�ن هنا ج�اء املَث�ل “عصفور يف 

اليد خري من عرة عىل الشجرة”

عصفور يف اليد خري من عرشة عىل الشجرة
»6«قصة مثل
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لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

برملان التقسيم
مس���احة لل���راي 

جواد العطار 

لت���ة لثا لعي���ن ا ا

م�ن الذي يذهب بنا اىل املوت املبكر يف ه�ذا الزمن االغرب ، اطالقة 
عاب�رة ، س�ائق ارع�ن ، ضغ�ط ال�دم ، القهرم�ن حكامنا ،س�فاح 
يؤس�س لنا دين كما يراه ،الفقرال�ذي اليريد مغادرتنا ، املفخخات ، 
تجاراالزمات ، جنراالت الحروب ، ش�وق املقابر ، البطالة، الشهادات 
الجامعية التي تمد لس�انها ساخرة من س�نوات العمر التي تبخرت 
هب�اء !!من ؟تس�اؤالت الحد له�ا ،تصافحنا لي�ل نهار،وتطرق عىل 

رؤوسنا بقوة .
 نع�م كل حياتن�ا يف البالد تثري االلم والح�زن ، بل وحتى الغضب 
واللعن�ة ،اذ تتارج�ح  اوضاعنا كس�فينه امام ام�واج عاتيه تهزها 

بقوة وتكاد تغرقها بني لحظة واخرى .
لكن هذا اليعني ابقاء هذا العنوان بابا مفتوحا الدخال الياس اىل 

النفوس وتحريض الناس عىل هجر االوطن ..
لالس�ف وج�دت هناك م�ن يق�ول كلمة ح�ق اريد به�ا باطل اذ 
يوظف مانعيش من سلسله املايس لعنوان يسحبنا نحو الهروب من 
املواجهة واالتكاء عىل الهجرة كبديل احس�ن وخيار افضل ، ولسان 
حال�ه يق�ول » هذا وط�ن ام مقربة« مل�اذا اتحمل ،م�ا اتحمل ، وملن 
اتحمل ؟!!. وكان الوطن حقيبة او فندق مسافرين او مجرد محطة 

ترانزيت .
و نيس اوتناىس عن جهالة او وعي ،انه بتلك الدعوة  انما يمارس 
سياس�ة الهروب اىل االمام ،النه يدير ظهره لقضية وطنه وهو بذلك 
يكون كمن يعالج املش�كله بمش�كله اكرب اذيخ�رج من حفرة ليقع 

يف برئ!!.
فال�ذي يدعو للخ�روج من نارالواقع املر س�يدخل يف جحيم اكثر 
م�رارة حني يدير ظهره لوطنه وهو امل�وت يف كثريمن الحاالت غرقا 
بق�وارب الهجرة  اواملوت انتظارا يف محط�ات االنتظار بعد ان يفقد 

كل يشء ليصبح متسوال !! 
فم�ا اكثر الذين يعانون مرارة االنتظ�ار عىل ارصفة الغربة وهو 

ذل مابعدة الذل 
قوافل التعد والتحىص من الش�باب ينترشون يف تركيا واندنوسيا 
ولبنان ومناطق جبل طارق وغريها الكثري الكثري يف مش�ارق االرض 
ومغاربه�ا ، بانتظارم�ن يهربهم م�ن مافيات التهري�ب لقاء مبالغ 
جمعوها بالكاد وكثريا م�ا يقعون ضحايا عصابات التهريب وكثريا 
مايصبحون طعاما السماك البحر وما اكثر الفواجع التي حلت بهم 
.او تعلم�ون ك�م من العراقي�ني كانواطعاما لس�وء طالعهم وصيدا 

سهال لعصابات الجريمة 
نعم ه�ذا االزدراء للواق�ع يتوجب ان نوقف�ه ونعالجة فاملوت يف 
الوطن يبقى ارشف من الضياع هنا وهناك والحاجة يف الوطن افضل 

مليون مرة من ذل السؤال عىل ارصفة املدن وابواب السفارات 
و يف كل االح�وال يبق�ى الع�راق عراقنا ونحن الغرينا من يمس�د 
جراح�ة ال ان نجهز عليه .حني نس�تحرض عراقيتنا ونتذكر اننا من 
ش�يد اول الحضارات يف التاريخ ولسنا منقطعي الجذور وما يصيبنا 

من قرح االن اصاب قوم قبلنا .

مؤيد عبد الزهرة

 ما زال الحديث عن مرشوع الكونغرس االمريكي الرامي 
اىل التعام�ل م�ع العراق عىل اس�اس ث�الث دويالت حارضا 
ومحتدم�ا يف الصال�ون الس�يايس الداخ�ي ويف الفضائيات 
وصفح�ات الجرائد ومواقع الن�ت وأخريا داخل قبة الربملان 
ال�ذي أنهى جلس�ته ي�وم الس�بت اىل مزيدا م�ن االختالف 
والفرق�ة حينم�ا انس�حب ممثل�و التحالف الكردس�تاني 
واتح�اد القوى من الجلس�ة ع�ىل خلفية مق�رح قرار من 
التحال�ف الوطني ينص عىل رفض الق�رار االمريكي جملة 
وتفصيال ، وان كان مقرح قرار التحالف الوطني رأى النور 
عىل مبدأ االغلبية السياس�ية وآليات الديمقراطية متجاوزا 
التوافقات السياسية رغم انسحاب الرشكاء ورفضهم له ، 
فان الجميع س�يظهر خارسا من اصدر القرار ألنه لم يقنع 
رافضيه املوافقة عليه ومن رفض القرار ألنه انسحب دون 
التمكن من اقناع مؤيديه بمربرات رفضه التي تمس وحدة 
وس�يادة الع�راق ، ورغم كل ذلك فان ما يؤرش عىل جلس�ة 

السبت التايل:
- ان الربمل�ان لم يكن ممثال للش�عب العراق�ي ، بل كان 

نوابه ممثلني لطوائفهم ومدافعني عن مكوناتهم.
- ان ازم�ة الثق�ة كان�ت ح�ارضة وبقوة داخ�ل أروقة 
الربملان منذ اعالن املرشوع االمريكي قبل اسبوع واىل لحظة 

اصدار القرار برفضه.
- ان الرس�الة وصل�ت اىل امل�رشع االمريك�ي برسعة لم 
يتوقعه�ا هو ذاته الذي وضع ثالثة اش�هر لدخول املرشوع 

حيز التنفيذ.
- ان الحكوم�ة العراقي�ة املعنية بامل�رشوع تنازلت عن 
واجبه�ا بال�رد العمي عليه ، بما هيأ االم�ر بدخول الربملان 
ع�ىل الخ�ط وجعل املوض�وع عرض�ة للخالف واالنقس�ام 
واملس�اومات والترصيح�ات الناري�ة املتبادل�ة الت�ي زادت 
االمر س�وءا بدال من ان تظهر البالد قوية وموحدة يف رفض 

املرشوع والتقسيم.
ان موقف الربملان واختالف مكوناته حول مبدأ دستوري 
يق�ي بالحفاظ ع�ىل وحدة العراق وس�يادته ع�ىل كافة 
اراضيه ، تستدعي تدخال عاجال من قيادات الكتل السياسية 
وزعامات البالد لتعديل كف�ة امليزان لصالح رفض الجميع 
دون اس�تثناء للمرشوع االمريكي الخبيث مثلما تس�تدعي 
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة النه�وض لتس�ليح البيش�مركة 
والعش�ائر تحت إرشافها قبل ان تس�مح لغريها بالتدخل.. 

وتسليحهم.

عراقنا ومواجعنا


