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فوز املنتخب وموت امللك!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

لي�س هنال�ك عالقة بي�ن فوز 
المنتخب وموت الملك الس�عودي 
عب�د الله بن عبد العزيز باس�تثناء 
خيطه�ا  تلمس�ت  الت�ي  العالق�ة 
الرفيع في التايت�ل الخبري الغلب 
الفضائيات العراقية وهي تقس�م 
السياس�ة العراقية الى اتجاهين.. 
فريق يهنأ المنتخ�ب الوطني غير 
عابىء بم�وت الملك وفريق يعزي 
وينع�ي الملك غي�ر عاب�ىء بفوز 
اي�ران  عل�ى  الوطن�ي  المنتخ�ب 

بالركالت الترجيحية!.
ربم�ا اكتش�فت س�ر المهنئين 
المل�ك  بوف�اة  يع�زوا  ل�م  الذي�ن 
بم�وت  المعزي�ن  واصدقائه�م 
الملك غي�ر االبهين بفوز المنتخب 
واليقول لي قائل ان ما اكتش�فته 
ضرب م�ن التخمين او التخوين او 
العودة الى العم�ل بقوانين منطق 

المؤامرة العربية!.
اكتش�فت ان اغل�ب المهنئي�ن 
بف�وز المنتخ�ب عل�ى اي�ران في 
كاس اس�يا ال يودون ملك المملكة 
خصوص�ا  الس�عودية  العربي�ة 
السياسيين في دولة القانون حيث 
اس�رع الغالبي�ة فيه�م خصوص�ا 
ال�ى  منه�م  االساس�يون  الق�ادة 
تهنئة الفري�ق العراقي على الفوز 
الرب�ع  ال�ى  والتاه�ل  التاريخ�ي 
النهائ�ي ل�كاس اس�يا وه�و فوز 
نوعي اف�رح العراقيين جميعا اما 
م�ن اغضى العين على الفوز وراح 
ينعي ويواسي ويسرع الخطى الى 
المملك�ة العربية الس�عودية فهم 
على نهجي�ن.. اما طام�ع بترتيب 
القي�ادة  م�ع  »نوعي�ة«  عالق�ة 
الس�عودية او انه يعول كثيرا على 
عهد سياس�ي ودبلوماس�ي جديد 
م�ع المملك�ة العربية الس�عودية 
الت�ي انعطفت مؤخرا على القيادة 

العراقية واستقبلت رئيس الوزراء 
العراقي�ة  الجمهوري�ة  ورئي�س 
وبدات بخطوات مهمة منها افتتاح 
س�فارة لها ف�ي بغ�داد وقنصلية 

مماثلة في اربيل.
المه�م ان الملك مات ويقولون 
ان عب�د الل�ه ب�ن عب�د العزيز كان 
عل�ى  باالنفت�اح  عه�ده  تمي�ز 
العال�م  ف�ي  القومي�ة  القضاي�ا 
العربي خصوصا القضية الوطنية 
الفلسطينية وعمل على »ترويض« 
الوهابية في الس�عودية من خالل 
عم�ل امن�ي دؤوب وكان حريصا 
باالنفت�اح عل�ى الق�وى الوطنية 
العربي�ة خصوصا  الجزي�رة  ف�ي 
التي�ارات والقوى الش�يعية ولعله 

الملك الس�عودي الوحيد الذي فتح 
باب الحوار مع الش�يعة وشيخهم 
حس�ن الصفار وس�مح بعودتهم 
الى القطيف في الس�عودية تفاديا 
لما ه�و اه�م واكبر عل�ى هامش 
انتص�ار الثورة االس�المية بقيادة 
االم�ام الخميني والتح�رك الكبير 

الذي جرى في القطيف واالحساء 
واالهمي�ة الكبي�رة الت�ي اولته�ا 
االمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
لالقلي�ات الدينية والسياس�ية في 
 11 اح�داث  بع�د  العرب�ي  العال�م 
س�بتمبر ف�ي الوالي�ات المتح�دة 
واجهت�ه  ال�ذي  الكبي�ر  والح�رج 

المملكة اثر ذلك.
االس�رة  م�ن  جي�ال  ان  يب�دو 
السعودية س�يقوم بمجموعة من 
التغييرات ف�ي المملكة منها الحد 
من ظاه�رة الوهابي�ة وتدخالتها 
الق�رار  صناع�ة  ف�ي  الكبي�رة 
المجتم�ع  وتمذه�ب  السياس�ي 

ومعل�وم ان المجتم�ع الس�عودي 
بالضرورة وليس مجتمعا  وهابي 
حنفيا بالضرورة ويب�دو ايضا ان 
هذه التح�والت تاتي بالضغط من 
قب�ل الواليات المتح�دة االمريكية 
بسبب ما تواجهه من مازق حقيقي 
بانتش�ار ظاهرة التط�رف الديني 
والتكفير والتعص�ب الطائفي في 
العالم العربي واليمان واشنطن ان 
مركز عصب كل ه�ذا التطرف هو 
مجامع الفقه الوهابي ومدارس�ه 
ومعاهده الفكرية المنتش�رة في 

العالم.
الره�ان كم�ا يب�دو للوص�ول 
امريكيا الى نصف التوقع بالتغيير 
المطل�وب ه�و س�لمان ال�ذي بدا 

مختلفا في العهد الس�عودي وفي 
خ�الل  تقلده�ا  الت�ي  المناص�ب 
وج�وده في الس�لطة الس�عودية 
العزي�ز  عب�د  ب�ن  مق�رن  وعل�ى 
الطيار خريج المدارس العسكرية 
البريطاني�ة القريب من التوجهات 
الليبرالية واالهم من ذلك محمد بن 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
المس�ؤول ع�ن تروي�ض معاه�د 
والجماع�ات  والمجام�ع  الفق�ه 
والعقل  الس�عودية  الوهابية ف�ي 
المدبر لسياسة ادارة الملف االمني 

في المملكة.
ه�ل س�تبدا المملك�ة العربي�ة 
م�ن  جدي�دا  عه�دا  الس�عودية 
التحوالت السياس�ية يخرجها من 
طاب�ع »الخش�ية« م�ن الوهابي�ة 
لتطرفها  الجن�وح  وترجيح كف�ة 
ورؤاه�ا الفكري�ة والفقهية التي 
تدعو الى التطرف والعدوان والكيد 
بالع�راق كما العدي�د من العواصم 
العربية والجنوح الى االعتدال عبر 
ترويض الوهابية واق�رار قوانين 
تل�زم خطب�اء الجوام�ع بالت�زام 
المعايير االس�المية في كف االذى 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
في البلدان العربية وتغيير جوهري 
في مسار المس�الة السعودية في 
الع�راق وس�وريا ولبن�ان والعديد 

من دول العالم؟!.
ال�وزراء،  رئي�س  العب�ادي، 
اك�د على هام�ش نبأ م�وت الملك 
الس�عودي عبد الله بن عبد العزيز 
ان�ه يامل ب�ان يكون ه�ذا الحدث 
بداية نوعية في العالقات العراقية 
الس�عودية عب�ر البناء عل�ى ماتم 
انجازه في حياته واستكمال ماتم 

االتفاق عليه بعد موته.
الف مبروك لمنتخبنا وهو يصل 
ال�ى النص�ف النهائ�ي والتع�ازي 
لشعب المملكة العربية السعودية 

بموت الملك.

التحوالت في السعودية تأتي بضغط واشنطن بسبب مواجهتها 
مأزقًا حقيقيًا بانتشار التطرف الديني والتكفير

البيشمركة 
تــحـرر ثــالث قــرى 

غرب املوصل 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة 
اقلي�م كردس�تان، أم�س الس�بت، ع�ن 
تحري�ر ثالث ق�رى من س�يطرة تنظيم 
)داعش(، غرب الموصل،)405كم شمال 
بغداد(، فيما أكدت مقتل 19 من عناصر 

التنظيم خالل العملية.
وقال�ت وزارة البيش�مركة في بيان 
تس�لقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
نف�ذت  البيش�مركة  »ق�وات  إن  من�ه، 
هجوم�اً عس�كرياً لتطهير قرى ش�هية 
وعمار بيك والصالحي�ة التابعة لناحية 
م�ن  الموص�ل(،  غ�رب  زمار)60ك�م 
س�يطرة تنظي�م )داع�ش(، مما أس�فر 
ع�ن تحريره�ا ومقتل 19 م�ن عناصر 

التنظيم«.
»ق�وات  أن  ال�وزارة،  وأضاف�ت 
البيش�مركة كانت تحاص�ر هذه القرى 

منذ أيام«. 
يذك�ر أن ق�وات البيش�مركة ش�نت 
في )2014/12/17( حملة عس�كرية، 
الستعادة السيطرة على قضائي سنجار 
وزمار والمناطق المحيطة بها من أيدي 
مسلحي تنظيم )داعش(، وقد استعادت 
البيش�مركة الس�يطرة عل�ى جميع تلك 

القرى والمناطق.

      بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  الداخلي�ة  وزي�ر  أش�اد 
س�الم الغب�ان، أمس الس�بت، بقوات 
الكبير  الش�عبي« و«دورها  »الحش�د 
ف�ي تحقي�ق االنتص�ارات«، وأكد أن 
»الحشد الشعبي« أصبح »اسماً المعاً 
الت�ي حققه�ا ونخب�ة  لالنتص�ارات 
الش�هداء الذين قدمهم«، وفيما أشار 
إل�ى أن هن�اك »مؤام�رة للني�ل م�ن 
الس�معة الطيبة الت�ي حققها«، حذر 
قادت�ه ممن »يلصق نفس�ه بالحش�د 

ليتجاوز على القانون«.

وق�ال محمد س�الم الغب�ان، على 
هامش حضوره حفال تأبينياً نظمته 
)منظمة بدر( في )المركز اإلسالمي( 
ف�ي منطقة العرصات، وس�ط بغداد، 
»الي�وم تصادف أربعيني�ة كوكبة من 
ش�هدائنا وحضرن�ا حفله�م التأبيني 
لمش�اركة ذويه�م الح�زن، وعاهدنا 
درب  بمواصل�ة  وذويه�م  الش�هداء 
الشهادة تلبية لنداء المرجعية لتحرير 

آخر شبر من األرض«.
وأضاف الغبان أن »للحشد الشعبي 
دوراً كبي�راً ف�ي تحقي�ق االنتصارات 
أن  األع�داء«، مبين�اً  لدح�ر  الكبي�رة 

»ه�ذه االنتصارات يرافقها س�قوط 
شهداء أعزاء علينا يقدمون أرواحهم 
األرض  تحري�ر  اج�ل  م�ن  رخيص�ة 
وتحري�ر األهال�ي المحاصرين الذين 

وقعوا في أسر داعش«.
وتابع الغبان أن »الحش�د الشعبي 
لالنتص�ارات  المع�اً  اس�ماً  أصب�ح 
الت�ي حققه�ا ونخب�ة الش�هداء التي 
أعطاها«، الفتاً إلى أن »هناك مؤامرة 
للنيل من السمعة الطيبة التي حققها 
هذا الحش�د«.وحذر الغّبان »القائمين 
بع�ض  الش�عبي م�ن  الحش�د  عل�ى 
الممارس�ات الت�ي تق�وم به�ا بعض 

العصاب�ات والبعض مم�ن يحاول أن 
يلصق نفس�ه بهذا الحش�د ويتجاوز 
على القانون، من أجل المس�اعدة في 
إعادة هيب�ة الدولة بتطبي�ق القانون 
وف�ق الضواب�ط«.وكان زعي�م التيار 
الص�دري مقتدى الص�در، أكد االثنين 
)19 كان�ون الثاني2014(، أن الجيش 
العراق�ي ليس »طائفياً« وش�دد على 
أن الجيش مازال قوياً وس�نعمل معاً 
على »إعادة هيبته وإبعاد الميليشيات 
وجمي�ع المس�ميات األخ�رى«، فيما 
لف�ت إل�ى أن الجي�ش العراق�ي ه�و 

»الوحيد القادر على مسك األرض«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س لجنة االمن والدف�اع النيابية رئيس 
اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل حاكم الزاملي، 
أمس الس�بت، ان لجنة سقوط الموصل ستستكمل 
تحقيقاتها خالل الشهرين المقبلين، مبيناً ان اللجنة 
ارس�لت كتبا رس�مية إلى الجه�ات التنفيذية لمنع 
بعض القيادات االمنية من السفر الجراء التحقيقات 
معهم.وق�ال الزاملي في تصريح لعدد من وس�ائل 

االعالم إن »لجنة التحقيق بسقوط الموصل عقدت 
اجتماعه�ا الثاني اليوم في القاعة الدس�تورية مع 
رئي�س اللجنة االمنية في مجل�س محافظة نينوى 
محم�د ابراهيم علي«، مبين�ا أن »هذه االجتماعات 
تات�ي لجم�ع مزيد م�ن المعلوم�ات للوص�ول إلى 

النتائج التي ادت إلى سقوط الموصل«.
واضاف ان »اللجنة ستستكمل تحقيقاتها خالل 
الش�هرين المقبلي�ن«، الفت�ا إلى أن »اس�تضافات 
اللجنة مازالت مس�تمرة للقي�ادات االمنية من اجل 

تقديم تقريرها النهائي«.
وتابع الزاملي ان »لجنته ارس�لت كتبا رس�مية 
إل�ى الجهات التنفيذية من اجل منع بعض القيادات 

االمنية من السفر بغية اجراء التحقيقات معهم«.
وكان الزامل�ي قد دعا المواطني�ن من المدنيين 
او العس�كريين برف�د اللجن��������������ة ب�اي 
المدين�ة بي�د تنظي�م  معلوم�ات بش�أن س�قوط 
»داعش«، مبين�ا ان ابواب اللجن�ة مفتوحة اضافة 

الى وجود االيميل الخاص بها.

وزير الداخلية: هناك »مؤامرة« تستهدف احلشد الشعبي
حذر قادته من »المندسين«

جلنة سقوط املوصل ترسل »كتبا« إىل »جهات« ملنع بعض القيادات االمنية من السفر

امللك السعودي اجلديد يؤكد »العزم« عىل تقوية العالقة مع العراق 
      بغداد / المستقبل العراقي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود عزم بالده على 
تقوي�ة عالقاته�ا مع العراق.وش�ارك 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه 
أسامة النجيفي اضافة لرئيس البرلمان 
س�ليم الجبوري ونائب�ه الكردي ئارام 
ش�يخ محمد ووزي�ر الداخلي�ة محمد 
الغبان وعدد من أعضاء مجلس النواب 
في تش�ييع الملك عبدالله.ولدى تقديم 
الرئي�س العراقي فؤاد معصوم والوفد 
المرافق له في قص�ر الحكم بالرياض 
التع�ازي بوف�اة المل�ك عبد الل�ه، عبر 
الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره 
وتقدي�ره له�ذه المش�اعر ولحضور 
معص�وم والوف�د الكبي�ر المراف�ق له 
إلى الس�عودية لتقديم الع�زاء »مؤكداً 
ح�رص المملك�ة على العم�ل من أجل 
تعزيز وتقوي�ة العالقات بي�ن البلدين 
الش�قيقين« كما نقل عنه بيان رئاسي 
عراقي.وج�رى تقديم تع�ازي الرئيس 
معص�وم والوفد العراق�ي المرافق له 
بحضور ول�ي العهد األمي�ر مقرن بن 
عبد العزيز آل س�عود وولي ولي العهد 
األمير محمد بن نايف وعدد من األمراء 

والمس�ؤولين »حيث عبر معصوم عن 
تعازي�ه وتع�ازي الحكوم�ة العراقية 
والش�عب العراق�ي للعاهل الس�عودي 
العربية الس�عودية  المملكة  ولش�عب 
بهذا المصاب مبتهالً إلى الله أن يتغمد 
الفقيد بواس�ع رحمت�ه وأن يمّن على 

ش�عب المملكة بالمزيد من التقدم في 
ظل قي�ادة خادم الحرمين الش�ريفين 
جالل�ة الملك س�لمان بن عب�د العزيز« 
كما قال البيان الرئاسي.من جهته قال 
رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني 
»الراح�ل الكبي�ر المل�ك عبد الل�ه قاد 

المملك�ة في ظروف صعبة وحقق لها 
تقدما وإعمارا كبيرين«.وقال بارزاني 
في رس�الة تعزية الى الملك سلمان بن 
عبدالعزي�ز وولي عه�ده االمير مقرن 
ب�ن عبدالعزي�ز »تلقين�ا ببال�غ الحزن 
واالس�ى نب�أ وف�اة عاه�ل المملك�ة 

العربي�ة الس�عودية خ�ادم الحرمي�ن 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
ال�ذي ق�اد المملكة في ظ�روف دولية 
بالغة االهمية وعمل على احداث تقدم 
وإعمار كبيرين في المملكة مما أهلها 

ألن تكون في مقدمة الدول«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب العام االسترالي جورج براندس، أمس السبت، 
أن تنظي�م »داعش« مس�تمر بتجني�د االس�تراليين للقتال في 

العراق وسوريا على الرغم من القوانين الجديدة للحكومة.
ونقل�ت صحيف�ة الغاردي�ان البريطانية عن النائ�ب العام 
االسترالي قوله، إن »هناك زيادة ملحوظة في عدد االستراليين 
الذاهبي�ن للقت�ال ال�ى جانب تنظي�م داعش االرهاب�ي من 70 
ش�خصاً العام الماضي الى نحو 90 ش�خصاً حت�ى اآلن بينهم 
نس�اء فضالً عن مراهقين ش�باب وهو اتج�اه جديد«، واصفاً 
إياه بانه »مثير للقلق«.وأضاف براندس »كنا قبل س�تة اش�هر 
كنا نش�عر بالقلق من ذهاب الش�باب لكن التقدي�رات الجديدة 
تش�ير ألجهزة االمن تش�ير الى وجود عدد متزايد من النس�اء 
والشابات يسافرن للقتال الى جانب التنظيم المتطرف«، مشيراً 
ال�ى أنه »يجري اغراء المزيد والمزي�د من المراهقين بالتورط 
مع داعش للذهاب الى العراق وسوريا«.وتثير محاوالت تنظيم 
»داعش« لفرض س�يطرته على س�وريا والعراق قلق المجتمع 
الدول�ي، إذ أعرب�ت دولة ع�دة من بينه�ا عربي�ة وأجنبية عن 
»قلقه�ا« حيال محاوالت التنظيم ه�ذه، قبل أن يقوم التحالف 
الدول�ي بقي�ادة واش�نطن بضرب�ات جوي�ة لمواق�ع التنظيم 

بمناطق متفرقة من البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت نائب�ة تركمانية عن ائت�الف دولة القان�ون، أمس 
الس�بت، الحكوم�ة ب�«تهميش« المك�ون التركماني«، وأكدت 
أن حص�ة التركمان كانت وزارة واح�دة منحت لألحزاب، فيما 
طالب�ت بمن�ح التركمان منص�ب رئيس هيأة الح�ج والعمرة.

وقالت النائبة نهلة حسين هبابي خالل مؤتمر صحافي عقدته 
بمبنى البرلمان، أن »التركمان تعرضوا للتهميش في الحكومة 
الحالي�ة حيث أعطيت له�م وزارة واحدة منحت لألحزاب وهي 
وزارة حقوق اإلنس�ان«.وطالبت هبابي، »بمنح منصب رئيس 
هي�أة الح�ج والعم�رة للتركم�ان من أج�ل تحقيق الت�وازن«، 
مش�يرة إلى أن »التركم�ان ال يمتلكون مناص�ب مدراء عامين 
ووكالء وزارات وأعطيت لهم لجنة حقوق اإلنس�ان البرلمانية 
وهي الوحيدة التي منحت لهم«.وكان التركمان والمسيحيون 
قد اتهموا، في ش�هر أيل�ول من العام 2014، الكتل السياس�ية 
الكبيرة ب�«تهميش�هم« وتجاهل استحقاقهم االنتخابي، وفي 
حين ثمنت الجبهة التركمانية دور منظمة بدر لمنحها المكون 
مقعداً وزاري�اً من حصتها، عّدت قائم�ة الرافدين أن »الطبخة 
الوزارية« كانت »مفاجئة« للمس�يحيين الذين يشكلون مكوناً 
أصيالً في العراق«، لتكمل »أبشع هجمة إرهابية« تعرضوا لها 
مما زاد من ش�عور أف�راده ب�«الظلم والتهمي�ش واإلقصاء«.

ويتوزع  التركمان في العراق مابين قضاء تلعفر ش�مال غربي 
العراق إلى قضاء مندلي ش�رقاً، حيث تقع  أغلب مناطقهم في 

األراضي التي تفصل المناطق العربية عن الكردية.

نائبة تتهم احلكومة بـ »هتميش الرتكامن« 
وتطالب بتسليمهم هيأة احلج

اسرتاليا: »داعش« مستمر بتجنيد 
االسرتاليني للقتال يف العراق 
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 ولربما كان الوق�وف على رحيل عبد الله 
عابراً. هل في ذلك إشارة ما من الملك الجديد؟ 

ربما.
كان�ت أجندة الملك س�لمان مليئة ومثيرة 
لالنتباه، فقد دّشن وعلى الفور حساباً له على 
»تويتر« تحت اسم خادم الحرمين الشريفين، 
وأطل�ق أولى تغريداته وس�أل الل�ه أن يوفقه 
لخدمة ش�عبه وتحقيق آماله. وقبل أن يوارى 
جثمان س�لفه الثرى، أصدر، وف�ي حالة غير 
مس�بوقة، سلس�لة أوامر ملكية بتعيين ابنه 
محمد وزيراً للدفاع ورئيس�اً للديوان الملكي، 
وابن أخيه محمد بن ناي�ف، وليا لولي العهد، 
الى جان�ب منصبه وزي�راً للداخلية، وبإعفاء 
خال�د التويجري من رئاس�ة الدي�وان الملكي 
والح�رس الملك�ي، ف�ي انتظ�ار المزي�د من 

االعفاءات والتعيينات في األيام المقبلة.
بطبيعة الحال، لم تكن قرارات الملك الجديد 
ولي�دة اللحظة، فق�د كانت جاه�زة بانتظار 
م�وت عبدالل�ه، فصدرت تباعاً ما كش�ف عن 
خالف عميق بين الجناحين الحاكمين )جناح 
عبد الله والجناح الس�ديري( لم يكن الكش�ف 
عن�ه ممكناً اال بأوامر مضادة، كتلك التي كان 
يصدره�ا الملك عبد الله طيلة عقد من الزمان 
في سياق تقويضه للعصبة السديرية. اليوم، 
يحاول المل�ك الجديد ترمي�م التصّدعات التي 
أصابت بنية الجناح السديري عن طريق أوامر 

ملكية جديدة تقوم على الضم واإلزاحة.
بدأ س�لمان عهده بتصفي�ة تركة عبدالله، 
والمؤش�رات األولّية تكش�ف عن أنه يمارس 
دوراً تدميري�اً ولك�ن س�ريعاً حت�ى يف�رض 
س�يطرته على زمام الدول�ة دون متاعب وال 
ضغوط ويحيلها س�ديرية مطلقة، وسلمانية 

إن تطلب األمر.
هي أش�به بلعبة ش�طرنج ولك�ن بايقاع 
س�ريع، فق�د اخت�زن المل�ك الجدي�د حزم�ة 
خصوم�ات م�ع الملك عبد الله ح�د االحتقان 
بانتظار ه�ذه اللحظة واالنقضاض س�ريعاً. 
بدا طبق االنتقام لدى س�لمان ساخناً ومبكراً 
والفتاً، ول�م ينتظر حتى انتهاء مراس�م دفن 
س�لفه، فقد أعلنها تصفية حساب سريع ضد 

جناح الملك عبد الله.
من الضروري لفت االنتباه إلى أن س�لمان 
ل�م يح�د قيد أنمل�ة عن عب�د الله ف�ي اعتماد 
قواع�د االش�تباك ذاته�ا التي كان�ت في عهد 
س�لفه. وبناًء علي�ه يمكن القول إن س�لمان 
ال ينتم�ي ال�ى عصر ما قب�ل الملك عب�د الله، 
بل ه�و الوريث الفعلي له في سياس�ته وفي 
أدوات صراع�ه، ول�م يختل�ف عن�ه حتى في 
نهجه ف�ي التعاطي م�ع الخص�وم. ما يلفت 

أن الملك الجديد يتوّس�ل اآلليات نفس�ها التي 
ابتكرها الملك الس�ابق في إقصاء منافسيه.. 
وق�د يلجأ ال�ى )هيئة البيع�ة( التي أنش�أها 
المل�ك عبد الله لتفادي تعيين األمير محمد بن 
ناي�ف في منصب نائب ثاٍن )قبل االتفاق معه 
في وقت الحق ضمن عملية تقاس�م مناصب 
بينهما( العادة تش�كيل الس�لطة، وقد يؤول 
ال�ى اقصاء مقرن بن عب�د العزيز، ولي العهد 
الجدي�د، وإع�ادة أحمد بن عب�د العزيز )وزير 
الداخلي�ة الس�ابق( عب�ر اآللية نفس�ها. وقد 
يتطل�ب بناء تحالفات جدي�دة وهنا يبرز دور 
األجنحة المهّمش�ة التي تكتس�ب أهمية أكبر 
بفعل حاجة الجناحين )جناح الملك والجناح 
الس�ديري( اليه�ا ف�ي معركة التج�اذب على 

السلطة اآلن وفي المستقبل.
على أي حال، فإن الملك الجديد أمام تركة 
ثقيل�ة م�ن الخالف�ات والتغييرات، وس�وف 
يضطل�ع بمهمة تصفية ه�ذه التركة بصورة 

سريعة وحاسمة.
ق�رارات المل�ك الجدي�د أّكدت بم�ا ال يدع 
مجاالً للش�ك أن صراع االجنحة داخل االسرة 
المالكة ليس هامشياً وال عابراً، ولعل تصريح 
األمير ط�الل بن عبد العزيز باألمس يكش�ف 
عن جانب خطير منه حي�ن رأى أن الخالفات 
داخل األسرة قد تكون سبباً لالنهيار. ونشير 
ال�ى أن�ه بخالف ما ج�اء في مرس�وم تعيين 
محمد ب�ن نايف في منصب ول�ي ولي العهد، 
ال�ذي ورد في�ه »بعد االطالع عل�ى ما عرض 
على أعضاء هيئة البيعة حيال اختيار صاحب 
الس�مو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد 
العزيز آلس�عود ولياً لولي العه�د، وتأييد ذلك 
باألغلبية«، فإن األمير طالل صّرح بأن الهيئة 
لم ُتدع للبيع�ة، وأن مجلس العائلة لم يجتمع 

منذ أشهر.
أمراء آخرون تداولوا على مواقع التواصل 
االجتماع�ي خالفات األس�رة المالكة، وألول 
مرة في تاريخ الس�عودية يخرج أمراء من ال 
س�عود الى االعالم ويتحدث�ون عن خالفاتهم 
بشفافية. ولذلك، بدا التصويب على مستشار 
الملك عبد الله، الشيخ خالد التويجري، مجرد 
الغط�اء المضل�ل للتمويه على أص�ل الخالف 

داخل قصور األمراء.
قب�ل وف�اة المل�ك عب�د الل�ه، كان حديث 
الخالف�ات داخل ال س�عود مت�داوالً في عالم 
الصحاف�ة والعالم االفتراض�ي، وحالما أُعلن 
خب�ر وف�اة المل�ك وتالي�اً ق�رارات التعيي�ن 
واإلعف�اء الص�ادرة ع�ن المل�ك الجدي�د بتنا 
وكأننا أم�ام معركة مفتوحة م�ن الخالفات 

بين األجنحة، ال يعلم حتى اآلن أحد مداها.

ردود الفع�ل عل�ى أوام�ر المل�ك الجدي�د 
تنطوي على مؤش�رات س�لبية بالنس�بة إلى 
الجناح الس�ديري، فهناك م�ن أبناء الملك عبد 
العزيز من ال يزال على قيد الحياة، وهو األجدر 
بمنص�ب ول�ي ول�ي العه�د، بحس�ب التقليد 
المعمول به في انتقال السلطة، وسوف يترك 
تأثيره على عالقة الملك الجديد بإخوته الذين 
يتعرضون لعملية إقصاء متعمدة في حياتهم 
دون حت�ى مج�رد الحص�ول عل�ى قبوله�م 
الجن�اح  الجدي�دة. فم�ا كس�به  بالتعيين�ات 
الس�ديري من تعاطف خ�الل الفترة الماضية 
نتيجة مراس�يم ملكية أصدرها الملك عبد الله 
وصف�ت بكونه�ا مجحفة بحق الس�ديريين، 
يس�تنزفه الملك الجديد اآلن بمراسيم مماثلة 
ما يجعله على قدم المس�اواة مع س�لفه من 
حيث النزعة االقصائية واستبعاد بقية األمراء 

من األجنحة األخرى.
م�ن الواض�ح، أن المعركة على الس�لطة 
أخذت طابعاً ثنائياً )عبد الله وس�لمان(، وأن 
بقي�ة األم�راء ليس�وا س�وى مج�رد فاعلين 
ثانويين أو منقسمين بين رابحين وخاسرين 

تبعاً لنوع المراسيم الملكية وطبيعتها.
لم يبق من الجناح الس�ديري اليوم س�وى 
ثالث�ة: الملك الجدي�د س�لمان، واألمير أحمد 
)وزير الداخلية السابق(، واألمير عبد الرحمن 
بن عبد العزيز )خارج معادلة السلطة(، فيما 
غّي�ب الم�وت األقط�اب الكبار وه�م فهد بن 
عبد العزيز )2005(، وس�لطان بن عبد العزيز 
)2011(، وناي�ف ب�ن عب�د العزي�ز )2012(. 
وهن�اك توقع�ات راجح�ة بع�ودة أحم�د الى 

معادلة الس�لطة، لكونه يحظى بمكانة داخل 
الجناح السديري، وله عالقة مع بعض القبائل 
المتحالف�ة م�ع آل س�عود، وهناك م�ن يعّده 
األج�در بوالي�ة العهد من أخيه غير الش�قيق 
مقرن. وبناًء عليه، يبقى س�يناريو اس�تبعاد 
األخير من والية العهد قائماً، وقد يجري ذلك 
لس�بب أو آلخر، والس�يما بعد غياب العضيد 
الوحيد. وال يبدو أن قرار إعفاء مقرن س�وف 
يواج�ه برفض من داخل العائلة المالكة، فهو 
ال يحظى بش�عبية أو نفوذ قوي فيها. الخيار 
األمث�ل بطبيع�ة الح�ال يك�ون بإرغامه على 
التنازل لألمير أحمد، فيصبح مخرجاً مناسباً 
إلزاح�ة مق�رن ع�ن الس�لطة تمام�اً وعودة 

»مشّرفة« ألحمد.
على أي حال، سوف يبقى موقع مقرن في 
والية العهد مثار جدل مفتوح داخل السعودية 
لبع�ض الوقت، إذ من غير الممكن بقاؤه دون 
تحال�ف رصي�ن في األس�رة، واعتم�اده على 
ق�وة األمير متع�ب، وزي�ر الح�رس الوطني 
الحال�ي لي�س كافياً م�ن أجل مواجه�ة بقية 
األجنح�ة بما فيه�ا الجن�اح الس�ديري الذي 
يقوده الملك سلمان. وقد يجادل البعض، بأن 
إبع�اد مقرن ألي س�بب كان وتحت أي مبرر، 
ه�و إعالن حرب على متعب وإخوته، ألن ذلك 
يحرمه�م ربما إلى األبد الس�لطة. وإذا كان ال 
بد م�ن التنازل من وجهة نظ�ر جناح متعب، 
فلن يك�ون البديل أحمد بل متع�ب األولى به. 
في حقيقة األمر، ف�إن أي ترتيبات في البيت 
الس�عودي ال تأخ�ذ بح�ق متعب ف�ي الوراثة 

سوف تفّجر صراع االجنحة.

م�ن الجدي�ر باإلش�ارة أن عالق�ة المل�ك 
الجديد بولي عهده األمير مقرن ليس�ت ودّية، 
وثمة ش�عور لدى األخير بأن س�لمان يتعامل 
معه بقدر قليل من االحترام، ألس�باب عديدة 
منها كونه ابن جارية، ومنها اس�تغالل جناح 
المل�ك عبد الله له إليصال متع�ب بن عبد الله 
ال�ى الع�رش. كان تعيي�ن األمير مق�رن ولياً 
للعه�د إلزامي�اً للمل�ك الجديد بن�اء على األمر 
الملك�ي الرق�م أ/86 ال�ذي صدر قبل عش�رة 
ش�هور، والذي ينص على مبايعة مقرن ولياً 
للعهد في حال خلو والية العهد. حينذاك، فهم 
المراقب�ون م�ن مضمون األم�ر الملكي ليس 
مجرد صراع أجنحة على السلطة، وإنما أيضاً 
تمهيد الطريق أمام وصول متعب الى العرش 
عن طريق مق�رن، الملك التالي بعد س�لمان. 
مصادر سياسية وإعالمية تتحدث عن إصابة 
االمير سلمان بالخرف »الزهايمر« الى جانب 
مرض القلب وأمراض الش�يخوخة، وهذا من 

شأنه أن يبعث األمل لدى جناح متعب.
ف�ي المقاب�ل، كان ق�رار س�لمان باعفاء 
خالد التويج�ري من مناصبه كرئيس للديوان 
الملكي، والحرس الملكي وأمين هيئة البيعة، 
متوّقعاً قبل اإلعالن عن موت الملك. فالهجمة 
االعالمية التي ش�ّنها أنصار الجناح السديري 
ف�ي مواقع االتص�ال االجتماعي ض�ده طيلة 
الش�هور الماضية توحي بأن ق�راراً انتقامياً 
ينتظر الرج�ل لحظة موت س�يده، الملك عبد 

الله.
بالنس�بة إلى األمير متع�ب، وزير الحرس 
الوطني من�ذ عام 2013، فإنه س�وف يواجه 

تحدّي�ات جدّية بعد ع�ودة الس�ديريين بقوة 
الى الس�لطة، وما مراسيم س�لمان اال رسائل 
ش�ديدة الوض�وح والخط�ورة ال�ى الجن�اح 
المنافس وبقية األجنحة بأنه س�وف يمارس 
س�لطته الكامل�ة الت�ي يمنحه�ا إي�اه النظام 
األساس�ي )المعلن في م�ارس 1992( والذي 
يمن�ح الملك صالحي�ات مطلقة ف�ي التعيين 

واالعفاء.
ج�ّرب األمير متعب بناء عالقة خاصة مع 
واش�نطن به�دف تعزي�ز ف�رص وصوله الى 
الس�لطة، فكان يكّثف زياراته لعواصم الدول 
الحليفة للس�عودية لناحية اس�تدراج دعم له 

في مستقبل العرش.
ولكن محمد بن نايف بدا األوفر حظاً لدى 
واش�نطن، لم�ا يتّمت�ع به من ص�الت وثيقة 
م�ع صّن�اع الق�رار ف�ي الوالي�ات المتحدة، 
والتي عم�ل عليها في زمان وال�ده من خالل 
االتفاقي�ات االمنية مع واش�نطن ومن بينها 
أربع اتفاقيات اس�تراتيجية ع�ام 2007 التي 
منح�ت األميركيين نف�وذاً غير مس�بوق في 
تاريخ الس�عودية، بما يجعل األخيرة خاضعة 
بصورة ش�به كامل�ة للس�يادة األميركية من 
خالل أنظمة الرقابة والتعّقب التي تطاول كل 

المقيمين داخل أراضي المملكة..
قب�ل وفاة المل�ك عبد الل�ه، كان يدور في 
الكواليس كالم حول زهد محمد بن نايف في 
الع�رش، ويرجع ذل�ك الى كونه ب�دون خلف 
م�ن الذكور، م�ا يجعل س�باقه الى الس�لطة 
مقطوعاً، ولك�ن تعيينه في منصب ولي ولي 

العهد يجعله وريثاً محتمالً للعرش.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

موت امللك.. ليلة انقالب سلامن عىل جناح عبد اهلل
أريد لخبر وفاة الملك عبد الله أن يمر بهدوء والناس نيام 

وفي ساعة ميتة من الليل، فكان توقيتًا إعالميا بامتياز. 
لم ينل رحيل الملك حظه من التغطية الصحافية كما 

جرت العادة، وكان إيقاع التغييرات سريعا أكثر مما 
يتوقعه المراقبون؛ فما أصدره الملك الجديد

من مراسيم ملكية أذهل كثيرين عن الحدث نفسه

سلمان )الى اليسار( يحمل جثمان عبدالله والى جانبه خصمه متعب قبل الدفن )رويترز(

ثـالجـات الـصـقـيـع الـعـربـي
كاظم فنجان الحمامي

ف�ي  بحرق�ة  الع�رب  الزعم�اء  بك�ى 
التظاه�رة الباريس�ية المفتعل�ة، لكنهم لم 
يذرفوا دمعة واحدة على عش�رات األطفال 
والش�يوخ، الذين يتجمدون مس�اء كل يوم 
في ثالجات المخيمات العربية المتعطش�ة 
للدفء. تصطك أسنانهم في صقيع الخذالن 
والتش�رد. يحاصره�م الب�رد الق�ارس بين 
الع�راء،  ف�ي  المبعث�رة  المخيم�ات  أركان 
فترتعد أجس�امهم المرتجف�ة تحت رحمة 
الجلي�د المتراك�م فوق مالجئه�م الخاوية. 

هن�اك يلفظون آخر أنفاس�هم في مواجهة 
الموج�ات البردية القاس�ية، فيموتون في 
ظل نق�ص الم�أوى والغذاء وال�دواء حيث 

رمتهم األقدار في منافي دول الجوار. 
ف�ي الش�تاء يس�تلقي األوربي�ون ف�ي 
مصاي�ف الخلي�ج الملتهب�ة بني�ران حقول 
النفط والغاز واأللغ�از، فيلهون ويمرحون 
ويلعبون بخيوط أشعة الشمس المتوهجة 
ف�ي عز النه�ار. هكذا هي البيئ�ة الخليجية 
المتناغمة دائماً مع الغربز المتخاصمة أبداً 

مع العرب. لم ولن تس�مح بإيواء أي الجئ 
سوري في مالذاتها الصحراوية اآلمنة.

الم�وت،  الس�وريون يتجم�دون حت�ى 
فيتجاهله�م الحكام الع�رب. تتغافل عنهم 
هيئات اإلغاثة العربية. تحذفهم التنظيمات 
التكفيرية من حس�اباتها. م�ن يدري ربما 
تشملهم في يوم من األيام ببرامج الترحيل 
القه�ري م�ن دار الدني�ا إل�ى دار اآلخرة ؟، 
فتختصر عليهم مس�افة الطري�ق، وتجهز 
عليهم لتقتلهم بطرقها التي تراها مناسبة. 

أم�ا جامعتن�ا العربي�ة الت�ي ال تجم�ع وال 
تنف�ع فتكاد تك�ون من ضم�ن المتفرجين 

المتغافلين. 
يش�كل الالجئون الس�وريون اآلن ٢٥٪ 
م�ن تع�داد الس�كان في لبن�ان، مم�ا دفع 
بلبن�ان لفرض ش�روط دخ�ول صعبة على 
الس�وريين. كم�ا ح�ذرت مفوضي�ة األمم 
المتحدة لالجئين من أن الالجئين السوريين 
في األردن يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي 
ل�ن يج�د الس�وريون الف�ارون م�ن أهوال 

الحرب مالذاً يحتمون به. 
ال�دول  أن  منك�م:  قائ�ل  يق�ول  ق�د 
الخليجية س�تفتح بواباتها على مصاريعها 
الس�تقبال الالجئي�ن الس�وريين، وأنها لن 
تبخل عليه�م بتوفير مس�تلزمات الضيافة 
العربي�ة المنش�ودة، فالس�وريون يتمنون 
أن يتعامل معهم األش�قاء مثلما يتعاملون 
م�ع الجيوش الغربي�ة المقيمة على أرضها 
وفي ثكناته�ا ومرافئها، فنقول له: هيهات 
هيهات، فالعواصم التي تفكر باجتثاث أبناء 

)البدون( وتهجيرهم م�ن ديارهم نحو جز 
القم�ر، لن تجازف بإقحام نفس�ها في هذا 
الخيار، الذي تعده من الخيارات المستحيلة. 
ث�م أن الكالم الذي تس�معونه في اإلذاعات 
ع�ن التكاتف العربي والتع�اون األخوي لن 
تجدوا له أي تطبيق على أرض الواقع. حتى 
لو مات نصف الش�عب السوري في ثالجات 
القارة القطبية الشمالية. فالضمائر الميتة 
لن تس�تيقظ أبداً ألنها ماتت وتحجرت منذ 

زمن بعيد.

   بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا المرج�ع األعل�ى آية 
الله علي السيس�تاني إلى دعم 
س�كان المناطق الواقعة تحت 
لتحريرها،  »داعش«  س�يطرة 
واعتبره�م »أول�ى من غيرهم 
وأش�اد  المهم�ة«،  به�ذه 
ب�«االنتص�ارات الت�ي حققها 
الش�عبي  والحش�د  الجي�ش 

أخيراً«.
وقال ممث�ل المرجعية في 
كربالء عبد المهدي الكربالئي، 
في خطبة الجمعة إن »مقاتلي 
حققوا  والمتطوعين  الجي�ش 
خالل األيام األخيرة انتصارات 
كبي�رة في مناط�ق مهمة من 

الب�الد كان�ت تح�ت س�يطرة 
اإلره�اب. وكان ذل�ك بفض�ل 
العالي�ة  المعنوي�ة  ال�روح 
والتضحي�ات التي قدموها في 

سبيل العراق ومقدساته«.
وأض�اف أن »هن�اك مدن�اً 
اإلرهابي�ون  زال  م�ا  أخ�رى 
يسيطرون عليها ويعاني أهلها 
م�ن س�لوكياتهم اإلجرامية«، 
وأكد أن »األس�اس في تحرير 
تلك الم�دن على أبن�اء القوات 
ال  والمتطوعي�ن  المس�لحة 
س�يما أهله�ا ألنه�م أولى من 
غيره�م به�ذه المهم�ة وال بد 
من توفير اإلمكانات المطلوبة 
لم�ن يس�عى منه�م لتحري�ر 

مناطقه«.

ولف�ت الكربالئ�ي إل�ى أن 
»الموازنة العامة للبالد تواجه 
صعوبات، منها عدم ثبات سعر 
النف�ط واخت�الف التقدي�رات 
حول واردات البالد لهذا العام«، 
وطالب »البرلم�ان والحكومة 
بتنظي�م المواد األساس�ية في 
الموازنة وفق أدنى سعر للنفط 
بحس�ب تقدي�ر أه�ل الخب�رة 
المواد  وإبق�اء  واالختص�اص 
األق�ل أهمية خاضع�ة للزيادة 
في واردات الب�الد«. ودعا إلى 
الموازن�ة  بإق�رار  »اإلس�راع 
المالي�ة بعي�داً ع�ن المصالح 
بالمواطن  والتفكي�ر  الخاصة 
وعدم تأخير مصالحة بمختلف 

الوزارات الحكومية«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ى رئي�س ال�وزراء العراق�ي حيدر 
العب�ادي وج�ود أي جن�دي إيران�ي ف�ي 
العراق، مش�يراً إل�ى أن الغ�رب وطهران 

يساعدان العراق ضّد تنظيم “داعش”.
وق�ال العب�ادي، للمنت�دى االقتصادي 
العالم�ي في دافوس، إّن المس�اعدات من 
الغ�رب كان�ت بطيئ�ة ولكّنها تس�ارعت 
في األس�ابيع األخيرة، مضيف�ًا: “تلقيت 
كمي�ات كبيرة تماماً م�ن الذخيرة مجاناً. 
وحصلنا عل�ى وعود بتأجي�ل دفع بعض 

مبيعات األسلحة للعراق”.
وأك�د أّنه حينم�ا يكون الغ�رب بطيئاً 
أحياناً في تس�ليم المس�اعدات تمأل إيران 

هذه الهوة.

وأردف ف�ي تصريحات من المرجح أن 
تلق�ى اهتماماً في واش�نطن التي تش�عر 
بقل�ق م�ن امت�داد النف�وذ اإليران�ي إلى 
جيرانها، “إنهم يسارعون بإرسال أسلحة 
الدف�ع  يطلب�وا  أن  حت�ى  دون  وذخي�رة 
فوراً”.  وقال إنهم “ُيس�ارعون بإرس�ال 
أس�لحة وذخي�رة دون حت�ى أن يطلب�وا 

الدفع فوراً”.
وأش�ار العبادي بش�كل خ�اص لقائد 
“فيل�ق الق�دس” ف�ي الح�رس الث�وري 
اإليراني قاس�م س�ليماني بوصفه حليفاً 

ضد “داعش”.
وقال: عندما ُسئل عن الدور الذي لعبه 
سليماني في القتال ضد التنظيم “نحترمه 
والمؤسسة اإليرانية”، ولكّنه نفى وجود 

أّي جندي إيراني على األراضي العراقية.

السيد السيستاين يدعو لدعم سكان املناطق 
غري املحررة من »داعش«

العبادي ينفي وجود أي جندي إيراين 
يف العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الداخلية الفرنس�ي، 
 73 أن  ام�س،  كازن�وف،  برن�ار 
فرنسياً قتلوا حتى اليوم في سوريا 
والعراق بعد مشاركتهم في القتال 
في صفوف الجماعات اإلس�المية 

المتشددة.
وأض�اف كازنوف، خالل مقابلة 
“فران�س  تلفزي�ون  م�ع  أجراه�ا 
توجه�وا  فرنس�ي   1400 أن   ،”2
للمش�اركة في القتال الذي يش�ده 

البلدان.
ون�وه الوزي�ر إل�ى أن القان�ون 
األخي�ر لمكافحة اإلره�اب، والذي 
البرلم�ان  قب�ل  م�ن  قب�والً  لق�ي 

الفرنسي،، كان له تأثيرات إيجابية 
المس�افرين  ع�دد  تقلي�ص  عل�ى 
للمش�اركة في الح�رب الدائرة في 

العراق وسوريا.
وكان البرلمان الفرنسي أقر في 
أيل�ول الماضي، فرض ق�رار المنع 
اإلداري عل�ى من يحتم�ل رغبتهم 
بمغ�ادرة األراضي الفرنس�ية نحو 
س�وريا والعراق، بهدف المشاركة 

في الحرب الدائرة هناك.
س�تة  لم�دة  المن�ع  ويس�تمر 
أش�هر قابلة للتجديد لمدة سنتين، 
وخ�الل تطبيقه يتم س�حب جواز 
س�فر المواطن الفرنسي، وبطاقة 
الهوية، ويحصل على إيصال يوازي 

بطاقة هويته.

كازنوف: وفاة 73 فرنسيًا قاتلوا 
يف العراق وسوريا

ً



5www.almustakbalpaper.net

العدد )890(  االحد  25  كانون الثاني  2015 اعالنات

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )فائق 
زهاوي دغل ( الذي يطلب تسجيل  لقبه وجعله 
)الي�ارسي (  فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة14 من قانون االحوال املدنية 

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

فقدان
فق�د من�ي دف�ر حصة 
ال�كاز والعائ�د اىل ميث�م 
عي�ى  املنع�م  عب�د 
املرقم  الكت�اب  بموج�ب 
وامل�ؤرخ  د716/231/1 
يف 2015/1/11 والصادر 
من هيئات توزيع/ بغداد 
وم�ن يعثر علي�ه يرجى 

االتصال عىل الهاتف
07711809959

دعوة دائنني
اني املصفي )امرية فجري 
)ض�وء  لرشك�ة  محم�د( 
الع�راق  للتج�ارة العام�ة  
التجاري�ة  وال�وكاالت 
املح�دودة( ادعو كل من له 
ح�ق او دي�ن ع�ىل الرشكة 
مراجعة عىل العنوان الكائن 
يف بغداد )ح�ي املغرب  م � 

304 شارع 14 د � 19
املصفي 
امرية فجري محمد

فقدان

فق�دت من�ي  ش�هادة 

التكييل العائدة للسيارة 

س�ليمانية(     67415(

ملالكها )عباس عز الدين 

محمد( والص�ادرة من 

رشكة توزيع املنتوجات 

النفطية ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي )محم�ود 
عب�د الحليم عيل( لرشكة 
)فيح�اء الخليج للتجارة 
ادعوا  املح�دودة(  العامة 
كل م�ن ل�ه ح�ق او دين 
عىل الرشكة مراجعة عىل 
العنوان الكائن يف البرصة 
االندل�س 16 ع�ىل  ح�ي 
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املصفي 
محمود عبد الحليم عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:51/ب/2014

التاريخ:2015/1/14
اعالن

اىل / املدعى عليه / ياسني عبد العزيز فالح
بتاريخ 2014/12/12 اصدرت محكمة بداءة الفاو 
قرارها بالع�دد 51/ب/2014 يقيض بازالة ش�يوع 
لعق�ار املرق�م / 15 مقاطعة /1 كوت بندر قس�مة 
بين�ك وبني املدعي )عب�د الجبار عب�د العزيز فالح (

عىل ان يكون الجزء املعل�م بالحرف )ب( من نصيب 
املدع�ي والبالغة مس�احته )11 دونم و 6 اولك و 50 
م�ر2  ( ويكون الجزء املعلم بالحرف )أ( من نصيبك 
والبالغة مس�احته )8 دون�م و 17 اولك و 50مر2  ( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب 
كت�اب مرك�ز رشط�ة العش�ار بالع�دد )14820 يف 
2014/12/27 ( وتايي�د املجل�س البل�دي يف محل�ة 
الخليلية الثانية يف 2014/12/27 عليه تقرر تبليغك 
نرشا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�راض والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
رحيم  حسني الغراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد :95/ب/2014

التاريخ:2014/12/8
اعالن

اىل املدع�ى عليهم�ا / 1 � عبد الس�يد معتوك عبد 
الشاه

2 � عبد العباس معتوك عبد الشاه
يف  امل�ؤرخ  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
/95 بالع�دد  البدائي�ة  بالدع�وى   2014/7/12

ب/2014 يقيض بتملي�ك املدعو )جواد  مصطفى 
داود( ح�ق الت�رصف يف القطع�ة املرقم�ة 2104 
مقاطع�ة /6 الفاو وملجهولية مح�ل اقامتكما يف 
الوقت الحارض  حس�ب كت�اب مركز رشطة الفاو 
بالعدد 89809 يف 2014/10/29 وتاشري  املجلس 
املحيل يف قضاء الفاو املؤرخ يف 2014/10/27 فقد 
تقرر تبليغكما نرشا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولكما حق االعراض والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه  سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض
رحيم حسني الغراوي

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدعي )حس�ني كاظم حم�د ( الذي 
يطلب تسجيل  لقبه وجعله )الشمري 
(  فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة14 من 
قانون االحوال املدنية رقم  65  لسنة 

1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
فق�دت مني هوية 
غرف����ة تج�ارة 
الب�رصة باس���م 
ص���دام  )باس�م 
محس���ن ( ع�ىل 
من يعثر عليه��م 
تسليمهم اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان
فقدت من�ي  هوية املوظف 
)عيل نسيم جاسم( الصادرة 
من وزارة الكهرباء املديرية 
الطاق�ة  النت�اج  العام�ة 
الب�رصة  يف  الكهربائي�ة 
واملرقمة )92367566(  يف 
يعثر  2014/2/27عىل من 
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

محكمة بداءة كركوك
العدد29/ب2015/6

اىل / املدعى عليه/ محمد احمد قادر
اق�ام املدعى / عالء كريم حاتم الدعوى املذكورة 
اع�اله لدى ه�ذه املحكم�ة وطلب فيه�ا الحكم 
بتمليك�ه العق�ار املرق�م 635/3 مقاطع�ة 37 
صي�ادة ارضا وبناءا لس�بق رشائ�ه منك بتاريخ 
2014/1/12 مقاب�ل ب�دل مق�داره )اثنا عرش 
ملي�ون دين�ار عراق�ي نق�دا( وملجهولي�ة محل 
اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة ي�وم 2015/2/1 وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عمر اكرم حسن

محكمة  بداءة كركوك
العدد/3/كش�ف مس�تعجل/ 2015 اىل / املطلوب 

الكشف ضده / عادل محمود محمد
لق�د اقام طل�ب الكش�ف املس�تعجل )ب�زار خالد 
ش�وكت( الدع�وى املرقم�ة 3/كش�ف مس�تعجل 
/2015 والت�ي يطل�ب فيه�ا اج�راء الكش�ف عىل 
العق�ار املرق�م 264 )أ ب( الواق�ع يف منطقة ش�و 
راو وتثبي�ت واق�ع الحال وجرد االث�اث املوجود يف 
الدار وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة من 
صباح يوم 2015/2/2 ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
شالل شكور سمني

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )جميل 
زهاوي دغل ( الذي يطلب تسجيل  لقبه وجعله 
)الي�ارسي (  فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة14 من قانون االحوال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )هادي 
زهاوي دغل ( الذي يطلب تسجيل  لقبه وجعله 
)الي�ارسي (  فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة14 من قانون االحوال املدنية 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد/19/ش/2015م

التاريخ/2015/1/20م
اىل / املدع�ى عليه نوري عكال بتيت/ يس�كن محافظة واس�ط/ قض�اء الصويرة/ ناحية 

الشحيمية/ قرية الزهراء )مجهول محل االقامة حاليا(
تبليغ

لدعوى املدعية )غنية حاش�وش محمد (املقامة امام هذه املحكمة بالعدد 19/ش/2015م 
والت�ي تطلب فيها الحكم بالتفريق القضائي بينكما اس�تنادا للمادة 43 من قانون االحوال 
الش�خصية لقيام�ك بركها بدون نفقة منذ س�نة ونصف الس�نة بالرغم م�ن صدور حكم 
قضائي س�ابق بالزامك بدفق نفق�ة لها ولكونك مرتحل من محل اقامتك وس�كنك الدائمي 
يف قري�ة الزهراء/ ناحية الش�حيمية منذ عام 2013 اىل جهة مجهولة حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ) ن .ع محس�ن ع�يل محم�د( بتاري�خ 2015/1/8 ومرافقة اش�عار مختار قرية 
الزهراء املؤيد من املجلس املحيل والوحدة االدارية يف ناحية الشحيمية بتاريخ 2015/1/12 
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بالن�رش يف صحيفتني يوميت�ني للحضور يف جلس�ة املرافعة 
القادمة بتاريخ 2015/2/9م الس�اعة التاسعة صباحا وبعكس�ه ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض
عيل عبد االمري الكناني
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية

فقدان
فق�د  من�ي الج�واز 
الص�ادر من  مديرية 
جوازات البرصة نوع 
) عب�د  c  (باس�م   (
الكري�م خل�ف كريم 
جعفر( عىل من يعثر 
اىل  تس�ليمه  علي�ه 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي  الوثيقة 
الص�ادرة  املدرس�ية 
من اعدادي�ة جابر بن 
حيان الصناعية تربية 
البرصة باسم الطالب) 
احمد(  عب�اس  حمزة 
عىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فق�د من���ي  الرخص 
 219/216 املرقم�ة 
الص�ادرة   228/220/
م�ن كم�رك الجنوبي�ة 
باسم) رشكة بروجاينا 
(ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 
تسلي��مه ال�ى جه��ة 

االصدار.

رقم االخطار
2015/5

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب  )العريف اكرم محمد خنياب(  املنس�وب 
اىل مديرية حماية منش�أت البرصة  مل�ا كنت متهما وفق املادة   
35/ م�ن  ق.ع.د  رق�م 14 لس�نة 2008   الختالس�ك الهوي�ة 

الوزارية املرقمة )1445672( والصادرة من وزارة الداخلية.
  مح�ل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه�ة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموالك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإل�زام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان صك
فقد من�ي  الص�ك املرق�م 7946 
بأس������م   2014/11/19 يف 
ابراهي�م ن�ارص( بمبلغ  )جلي�ل 
)11899000( فق�ط اح�د عرش 
مليون وثمنمائة وتسعة وتسعون 
الف دينار وكتاب مرصف الرافدين 
املرق�م 5834/305 يف  امل�رشوع 
2014/12/30 والخاص بابطال 

الصك اعاله .
سعد ساجت سفيح
مدير فرع واسط

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 342 / ب / 2014 
التاريخ: 19 / 1 / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليهم/ 1- محمد حمود عبد الرحمن

2- ياسني حمود عبد الرحمن
3- شبيب حمود عبد الرحمن

اص�درت محكم�ة ب�داءة اب�ي الخصي�ب قرارها يف 
الدع�وى البدائية املرقمة 342 / ب / 2014 واملؤرخ 
يف 31 / 12 / 2014 والذي قىض يرد الدعوى املدعي 
)مصطفى عب�د الرحمن محمد (غيابيا بحقك قائال 
للتميز. ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد مختار منطقة كوت الصلحي 
يف قض�اء اب�ي الخصي�ب لذا تق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويح�ق لكم مراجعة 
طرق الطعن املقررة قانونا وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية بحقكم وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة املواد الشخصية يف املعقل
العدد: 1 / مواد شخصية / 2015 

التاريخ: 20 / 1 / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه )امجد جمال مطر(
اقامت املدعية )م�اري انتصار جر( الدعوى املرقمة 
)1/ م�واد ش�خصية/ 2015( ل�دى ه�ذه املحكمة 
تطالبك فيها )التفري�ق للهجر( وقد عني يوم 3 / 2 
/ 2015 موع�دا للمرافعة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي يف 
منطقة حي الحس�ني انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم 
حضورك اىل املرافعة فأنه س�وف يتم اجراء املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

محكمة بداءة الزبري
العدد: 496 / ب / 2014 

اعالن
الىاملدعي عليها/ ش�يخة عبد املحس�ن عبد اللطيف 
– ربة بيت تسكن 0 املحلة/ الزبري/ الرشيدية سبق 
له�ذه املحكمة وان صدرت قراره�ا بالعدد/ 496 / 
ب / 2014 يف 12 / 1 / 2015 واملتضم�ن الحك�م 
بتملي�ك املدعي )ع�يل حمود مجيد(العقار تسلس�ل 

176 / الرشيدية.
وعند محاولة تبليغك بق�رار الحكم فقد وردت الينا 
التبالي�غ مرشوح�ا عليها م�ن قبل القائ�م بالتبليغ 
يف مركز رشط�ة/ الزبري بأنك مرتحل�ة من املنطقة 
اىل م�كان غري معلوم واملؤيد ب�رشح مختار محلة/ 
الرشيدية واملجلس البلدي يف/ الزبري وملجهولية محل 
اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة النرش 
يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق االعراض 
ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

فسوف يكتسب القرار درجة البتات.
القايض

رقم اإلخطار   6 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )العقيد قاس�م حس�ن عب�د الرضا( 
املنسوب إىل قيادة رشطة نفط الجنوب ملا كنت متهما وفق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 28 / 3 / 2014 ولحد االن.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة ق�وى األمن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا اإلع�الن يف محل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموال�ك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلقاء القب�ض عليك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  
للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية: 1232 / 2014 
تاريخ القرار: 24 / 12 / 2014 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يوم االربعاء املصادف 24 / 12 
/ 2014 برئاس�ة عمي�د الرشط�ة الحقوقي نزار دمري هاش�م وعضوية كل 
م�ن العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي معلة 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:-
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب عىل املدان الغائب 

)الرشطي سالم سعد لعيبي مانع( غيابيا بما ييل:-
1- بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14   2008 
بداللة املادتني 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 14/ 8/ 2008 ولحد االن.
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر من حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
3- ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

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

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5- اخراجة من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

.
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ماجد ه�ادي جخيم  مبلغ قدره 

عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 62/ اوال من ق.أ.د 

قابال لالعراض وافهم لعنا يف  /  / 2014 م

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم: 128 

التاريخ: 13 / 1 / 2015 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 13 / 1 / 
2015 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 2267 محلة الجمهورية 
بأس�م )انس س�عود نصيف( مجددا باعتبار حائ�را له بصفة 
املال�ك للمدة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 املع�دل قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم 
مالدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني يوما من 
الي�وم التايل لنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النته�اء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم: 275 

التاريخ: 21 / 1 / 2015 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة بتاري�خ 13 / 1 / 
2015 لتسجيل تمام العقار تسلسل 2268 محلة الجمهورية 
بأسم )س�كنة رمي بحبوح( مجددا باعتبار حائرا له بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم )43( 
لس�نة 1971 املع�دل قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فع�ىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم 
مالدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

فقدان
فقدت مني هوية املوظف 
م�ن  الص�ادرة  الوزاري�ة 
وزارة النفط رشكة توزيع 
وهوية  النفطية  املنتجات 
للموظف  املدني�ة  االحوال 
)رمزي ه�ادي درش( عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني  الهوية الوزارية 
الصادرة من وزارة الصناعة 
واملع�دات الرشك�ة العام�ة 
البروكيمياوية  للصناعات 
يف البرصة للموظف )باسل 
رج�ب عب�د اللطي�ف( عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت  من�ي الهوية 
الصادرة من مرصف 
بأس�م  الرافدي�ن 
املس�تقيل  املوظ�ف 
الكري�م  عب�د  )ع�يل 
لفتة( ع�ىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي هوية 
الطال�ب )عيل فارس 
الص�ادرة  يوس�ف( 
م�ن املعه�د التقن�ي 
برصة قسم املساحة 
عىل من يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة 
تجارة البرصة مع هوية 
من  ص�ادرة  مس�تورد 
البرصة  تج�ارة  غرف�ة 
بأسم )عبد املطلب عبد 
الجلي�ل بلبول( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة 
البرصة  غرفة تج�ارة 
م�ع هوي�ة مس�تورد 
غرف�ة  م�ن  ص�ادرة 
البرصة بأس�م  تجارة 
)لعيبي وهيب مالجي( 
عىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة 
البرصة  غرفة تج�ارة 
م�ع هوي�ة مس�تورد 
غرف�ة  م�ن  ص�ادرة 
البرصة بأس�م  تجارة 
)ن�زار فيص�ل عبود( 
عىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
ش�هادة  من�ي   فق�دت 
م�ن  الص�ادرة  التكيي�ل 
رشك�ة توزي�ع املنتجات 
)بغداد   للسيارة  النفطية 
واملس�جلة  ط59434( 
ش�داد  )ع�الوي  بأس�م 
حس�ني( ع�ىل م�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت مني  ش�هادت 
الص�ادرة من  التكيي�ل 
رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطية للسيارة )اربيل 
38911( بأسم )غسان 
عىل  اس�ماعيل(  قاسم 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

مديرية زراعة حمافظة بغداد )الرصافة(
اعالن رقم 2 لسنة 2015 

تعلن مديرية زراعة محافظة بغداد )الرصافة(/ لجنة تأجري 
االرايض الزراعي�ة باملزايدة العلنية عن اعالن تأجري املس�احة 
املبين�ة اوصافه�ا ادن�اه يف قض�اء املدائ�ن/ ناحي�ة الوحدة 
باملزاي�دة العلنية وفق قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 املع�دل والقان�ون 35 لس�نة 1983 يف اليوم 
الثالث�ني من اليوم التايل للنرش االعالن يف الصحيفة يوم العمل 
ال�ذي يليه يف حالة مصادف�ة املوعد عطلة وس�تكون املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة النهروان.. 
وللتفاصي�ل مراجع�ة مق�ر مديريتنا لالطالع ع�ىل الرشوط 
وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التأمينات القانونية البالغة 
20 % من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن.

رقم المقاطعةرقم القطعة
المساحة 

بالدونم
المشيداتالمواصفات

بدل االيجار 
السنوي 

المقدر للدونم 
الواحد/ دينار 

عراقي
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مدير زراعة حمافظة بغداد )الرصافة(
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الزراعة تضع خطة مخسية للحفاظ عىل األمن الغذائي

    بغداد/المستقبل العراقي

وج�ه  وزير النق�ل ، باقر جب�ر الزبيدي ، بتخفيض رس�وم 
تسجيل خطوط النقل الداخلي والخارجي الى النصف .

 وق�ال بيان ل�وزارة النق�ل, ان “الزبيدي  وخالل اس�تقباله  
بمكتبه الرس�مي ببغداد  رئي�س االتحاد الع�ام لنقابات العمال 
س�تار الدنبوس ورئيس نقابة النقل حس�ين القريش�ي ،  بحث  
واق�ع الحركة النقابية في الوزارة وواقع أجور س�يارات النقل 

الخاص “.
واشار البيان الى ان” الزبيدي اوعز  بدراسة امكانية وجدوى 
قي�ام الش�ركة العام�ة إلدارة النق�ل الخاص بتخفيض رس�وم 
تس�جيل المركب�ات على خط�وط النقل الداخلي م�ن  من 50 – 
30  ألف دينار ورسوم تسجيل الخطوط الخارجية من١٠٠-٥٠ 
ألف دينار ؛ وذلك لتخفيف األعباء المالية الكبيرة التي يشعر بها 

سائقوا النقل الخاص “.

      ميسان/ المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظة ميس�ان، عن اغالق معم�ل ألبان 
ميس�ان بس�ب تس�رب غاز األمونيا واختن�اق 32 طالبة في 
اح�دى الم�دارس القريبة، وفيم�ا لفت الى إغ�الق المدارس 

القريب�ة م�ن المعم�ل 
لم�دة 48 س�اعة، اك�د 
جدي�ة المجل�س ببناء 
الصناعي�ة  المدين�ة 
البع�اد خط�ر المعامل 

عن المواطنين.
مجلس  عضو  وقال 
ميس�ان  محافظ�ة 
س�رحان الغالب�ي ، أن 
المحلي�ة  “الحكوم�ة 
ق�ررت اغ�الق معم�ل 

ألبان ميس�ان الواقع في حي القاهرة وس�ط مدينة العمارة 
نتيج�ة انبعاث غاز االمونيا مرة اخرى على المدارس القريبة 

من المعمل، ما سبب اختناق 32 طالبة”.
وأض�اف الغالبي “تم تعطيل الدوام ف�ي المدارس القريبة 
من المعمل لمدة 48 ساعة لحين اعادة إصالحه وهيكلته من 
جدي�د الن المعمل يعود عمره الى ثمانينات القرن الماضي”، 
مشيراً الى أن “حاالت االختناق تمت معالجتها على الفور بعد 

وصول سيارات االسعاف الفوري وفرق الدفاع المدني”.
وأش�ار الغالب�ي ال�ى أن “المجل�س ج�اد ببن�اء المدين�ة 
الصناعية التي ستزيح كل المعامل من وسط الزحام وإبعادها 

عن المواطنين النها قد تشكل خطراً على حياتهم”.
يذك�ر أن األمونيا من الغازات ش�ديدة الس�مية التي تؤثر 
ف�ي حياة اإلنس�ان، ولها رائحة نفاذة تس�بب تهيجاً ش�ديداً 
بالجهاز التنفس�ي والعيون، وأن الكثير من المعامل العراقية 
تعاني ضعفاً في إجراءات السالمة الصناعية نتيجة تقادمها 

وضعف إجراءات صيانتها.

الزبيدي يوجه بتخفيض رسوم 
النقل الداخيل واخلارجي

ميسان تغلق معمل ألبان جراء 
ترسب غاز االمونيا

    بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة الزراعة، امس الس�بت، 
ع�ن وضع خطة خمس�ية للحفاظ على 
األم�ن الغذائ�ي ف�ي البالد، فيم�ا أكدت 
أن بع�د ما حصل ف�ي محافظات نينوى 
وص�الح الدي�ن وديال�ى وكرك�وك بعد 
العاش�ر من ش�هر حزيران 2014، أدى 
إل�ى إيقاف عجل�ة اإلنت�اج الزراعي في 

تلك المحافظات.
وقال الوكيل الفني ل�وزارة الزراعة 
“ال�وزارة  إن  القيس�ي،  ضم�د  مه�دي 
ناقش�ت مع عدد من المختصين كيفية 
وض�ع خطة تحم�ي األم�ن الغذائي في 
الب�الد ف�ي ظ�ل الظ�روف االقتصادية 
واألمنية التي تعيش�ها الب�الد وخرجنا 
بخطة في البداية كانت عش�رية لكن تم 
تقليلها الى خطة خمسية تبدأ من العام 

2015 وتنتهي في العام 2020”.
وأضاف القيسي أن “الوزارة وجهت 
الخط�ة إلى كيفي�ة النه�وض بالقطاع 
الزراع�ي بش�قيه النبات�ي والحيوان�ي 
إضاف�ة ال�ى الجان�ب الخدم�ي”، مبيناً 
عل�ى  رك�زت  الخمس�ية  “الخط�ة  أن 
المحاصيل الستراتيجية وهي )الحنطة 
والش�عير والذرة الصفراء(، إضافة الى 
الحيواني�ة وكيفي�ة  الخض�ر والث�روة 

االرتقاء بالمنتج”.
وأش�ار القيس�ي الى “ وجود جانب 
آخ�ر م�ن الخط�ة وه�و التركي�ز على 
كيفية توفير الخدمات للقطاع الزراعي 
نعان�ي  والت�ي  باألس�مدة  والمتعل�ق 
مش�اكل في توفيرها خاصة وأن وزارة 
الصناعة ال تلب�ي طموحنا بهذا الجانب 
بسبب المش�اكل في مصانعها”، معرباً 
ع�ن اعتقاده ب�أن “تكون ه�ذه الخطط 

كفيلة بتوفير أمن غذائي للبالد”.
وتابع القيس�ي أن “الوزارة وضعت 
ط�وارئ  خط�ة  الحال�ي  الوق�ت  ف�ي 

أولوياته�ا تتمث�ل ف�ي توفي�ر الب�ذور 
الجيدة للمحاصيل الستراتيجية، وتنفيذ 
مش�روع لتطوير ال�ري، ليغط�ي ثالثة 
ماليين دون�م من األراضي الزراعية في 
البالد في خطوة نجدها داعمة بسبب ما 
تعرضت اليه محافظات نينوى وصالح 

الدين وديالى وكركوك”.
يذك�ر أن تنظيم )داع�ش( قد فرض 
س�يطرته عل�ى مدينة الموص�ل، مركز 
ش�مال  ك�م  نين�وى،)405  محافظ�ة 
العاصم�ة بغ�داد(، ف�ي )العاش�ر م�ن 
نش�اطه  امت�د  كم�ا   ،)2014 حزي�ران 

إل�ى محافظ�ات  “اإلرهاب�ي” بعده�ا، 
ومناطق أخرى من العراق، مما أدى الى 
موج�ة نزوح كبي�رة الى مناط�ق اقليم 

كردستان وخارج العراق.
وس�بق ل�وزارة الزراع�ة ان أعلن�ت 
ع�ن قربها م�ن االكتف�اء الذاتي لبعض 

الحنط�ة  محص�وال  منه�ا  المحاصي�ل 
والشعير لوال األحداث األمنية التي وقعت 
في عدد من المحافظات العراقية، مبينة 
عن وضعها خططاً لسد ذلك النقص من 
المحاصي�ل من خالل توس�عة زراعتها 

في مناطق الوسط والجنوب.

     بغداد/ المستقبل العراقي

حذرت غرفة تجارة محافظة 
المحافظ�ة  م�رور  بابل،م�ن 
بأزم�ة مالي�ة ش�ديدة بمختلف 
القطاعات لعدم وجود مشاريع 
جديدة تسهم في تأمين وتوفير 
السيولة النقدية داخل االسواق، 
“داعية” الحكومة االتحادية الى 
تقلي�ص االس�تيراد الخارج�ي، 
واالهتمام بالقطاع الخاص لسد 

العجز في الموازنة.
وق�ال مدي�ر الغرف�ة صادق 
الفيحان، أن “الوضع االقتصادي 
المحافظة صعب  والتجاري في 
ج�دا وه�ذا الوض�ع من�ذ اكث�ر 
من ع�ام لع�دم اق�رار الموازنة 
المش�اريع  وتنفي�ذ  االتحادي�ة 
الجديدة التي تس�اهم في زيادة 
الحركة النقدية داخل االس�واق 

المحلية”.
ان”الغرف�ة ع�دت  واض�اف 
ومراقب�ة  مس�تفيضة  دراس�ة 
للسوق وحجم المبيعات لمختلف 

وج�ود  والحظ�ت  القطاع�ات 
نس�بة تراج�ع عالية ف�ي حجم 
المبيع�ات تع�ود ال�ى انخفاض 
للمواطنين،  المعاشي  المستوى 
الموظفين  روات�ب  وانخف�اض 
طويل�ة  بق�روض  الرتباطه�م 
االمد، االمر الذي يجعل رواتبهم 
تع�ود الى خزين�ة الدولة إضافة 
ال�ى ع�دم اقب�ال المس�تثمرين 
المصارف بس�بب  والتجار على 
الشروط التعجزية التي وضعت 
مؤخرا ما ادى ال�ى جعل حركة 
الس�وق بطيئ�ة ومنخفضة الى 
الفيح�ان  كبير”.واش�ار  ح�د 
2015 س�يحمل  ان “ع�ام  ال�ى 
عل�ى  الصعوب�ات  م�ن  الكثي�ر 
الحكوم�ة المحلية والمحافظة، 
وذل�ك الرتف�اع مع�دالت الفقر 
الت�ي كان�ت ف�ي 2014 تتجاوز 
زيادته�ا  ونتوق�ع   ، 23بالمئ�ة 
عل�ى  ع�الوة  كبي�ر،  ح�د  ال�ى 
نس�بة البطالة التي توقفت عند 
27بالمئة كم�ا نتوقع ارتفاعها 
ال�ى مس�تويات اعلى”.واوضح 

ان “تأخي�ر الموازن�ة االتحادية 
ووجود عجز يقدر ب� 23 ترليون 
دين�ار م�ع انخف�اض عائ�دات 
النف�ط س�يكون له انعكاس�ات 
س�لبية على المحافظة، لذا البد 
على الحكومة المركزية ان تقلل 
حج�م االس�تيراد الخارجي من 
اج�ل المحافظ�ة على الس�يولة 
النقدي�ة الت�ي تح�رك االس�واق 
المحلية”.ودع�ا رئي�س غرف�ة 
تجارة باب�ل الحكومة المركزية 
الخاص  بالقطاع  الى “االهتمام 
ال�ذي س�يكون  الوحي�د  كون�ه 
ل�ه ال�دور الكبير في س�د عجر 
الموازنة من خالل تقليل الروتين 
االنت�اج  وتش�جيع  الحكوم�ي، 
المحلي وتقديم قروض ميسرة 
لجميع المواطنين والمستثمرين 
المصان�ع  واصح�اب  والتج�ار 
لتنشيط الحركة االقتصادية في 
ولمختلف  المحافظ�ات  عم�وم 
القطاع�ات وتخفيف الش�روط 
القاس�ية التي تف�رض  في منح 

هذه القروض”.

غرفة جتارة بابل حتذر من ازمة
مالية شديدة

     ميسان/المستقبل العراقي

أعلنت شركة نفط محافظة 
ميسان، عن وصول ثالثة ابراج 
العم�ل ضمن  حف�ر إلدخاله�ا 
حق�ل الحلفاي�ة وذل�ك ضم�ن 
خط�ة التطوي�ر الت�ي تنفذ في 

الحقل.
وقال مدير عام شركة نفط 
ميس�ان عدنان نوشي ساجت، 
إن “ثالث�ة أبراج حف�ر وصلت 
الى ميناء البصرة عائدة لشركة 
انتون أويل التي تعمل كمقاول 
ثان�وي إلدخاله�ا الخدم�ة في 

تطوير حقل الحلفاية”.
وأض�اف أن�ه “تم الش�روع 
بنق�ل ه�ذه األبراج إل�ى الحقل 
س�يتم  ثم�ة  وم�ن  وتركيبه�ا 
نصبه�ا لتدخ�ل الخدم�ة بحفر 
خط�ة  ضم�ن  جدي�دة  آب�ار 
التطوي�ر التي تنف�ذ في الحقل 
والت�ي وصل�ت إل�ى المرحل�ة 
الثالث�ة واألخي�رة وص�وال إلى 
انت�اج 400 ال�ف برمي�ل يوميا 

من النف�ط الخام مطل�ع العام 
2017”.وأش�ار س�اجت الى أن 
“مجم�وع ع�دد االب�ار العاملة 
حالي�ا في الحق�ل المذكور هي 
12 برج�ا بينه�ا عش�رة أبراج 
تس�تخدم لعملي�ات الحفر مع 
االس�تصالح  لعلميات  برجي�ن 
وس�يضاف لها االب�راج الثالثة 
للحف�ر  المخصص�ة  الجدي�دة 

ليك�ون مجم�وع أب�راج الحفر 
ش�ركة  ان  يذك�ر  ب�رج”.   15
بعملي�ات  تق�وم  بتروجيان�ا 
تطوير لحقل الحلفاية بموجب 
عق�د ح�ازت علي�ه ف�ي جولة 
التراخي�ص ع�ام 2009 وتعمل 
معها ش�ركات ثانوية بإشراف 
ومتابع�ة ك�وادر ش�ركة نفط 

ميسان.

وصول 3 ابراج حفر لتطوير حقل احللفاية 
النفطي

     بغداد/المستقبل العراقي

تجري الهيئة الوطنية لالستثمار في النصف 
الثاني من العام الحالي قرعة الكترونية لتوزيع 
دفعة من الوحدات السكنية في مشروع بسماية 
الس�كني جنوب بغ�داد على الوجب�ة االولى من 
المس�جلين على المش�روع. وقال مدير تسويق 
ومبيع�ات المش�روع علي عدن�ان الرماحي, ان 
“الهيئة س�تجري ف�ي النصف الثان�ي من العام 
الوح�دات  الكتروني�ة لتوزي�ع  الحال�ي قرع�ة 
الس�كنية في مش�روع بس�ماية الس�كني على 
الوجب�ة االولى من المس�جلين على المش�روع 
بهدف ضمان عدالة التوزيع بين المس�جلين من 
الوجب�ة االول�ى موضحا ان القرعة س�تتم علنا 
وبحض�ور المسجلين”.واش�ار ال�ى ان “نظ�ام 
القرع�ة صممه خبراء في كوري�ا الجنوبية من 
ضم�ن كادر ش�ركة /هانوا/ الكوري�ة المنفذة 
باش�رافهم  علي�ه  العم�ل  وس�يتم  للمش�روع 
مؤك�دا ان القرعة تعطي تطمينات للمس�جلين 
بع�دم حدوث تالعب بتوزيع الوحدات الس�كنية 
“.وكان�ت الهيئة الوطنية لالس�تثمار أعلنت في 
تش�رين االول الماض�ي انه�ا س�توزع الوجب�ة 
األولى من الوحدات السكنية في مدينة بسماية 
عل�ى المس�جلين للمش�روع .يذكر ان الش�ركة 
الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية، أكدت 
ف�ي ال�24 من تش�رين الثان�ي 2013 أن الفصل 
األول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة 
س�كنية متوقع�ة أن يش�هد الع�ام 2019 إنهاء 
المشروع كامالً بواقع 100 آلف وحدة سكنية .

توزيع الدفعة االوىل
من الوحدات السكنية

يف بسامية العام احلايل
      ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت محافظة ذي قار، امس السبت، عن 
ص�ول خمس محط�ات ثانوية متنقلة س�عة 
الواحدة 25 ميغاواط، موضحة أنها من أصل 
ثمان محطات تعاقدت المحافظة عليها بكلفة 
تجاوزت 12 مليار دينار، فيما أكدت تش�كيل 
لجن�ة لتوزيع تل�ك المحطات عل�ى المناطق 
التي تشهد اختناقات في الطاقة.وقال معاون 
محافظ ذي قار لش�ؤون التخطيط والتنمية 
رزاق كشيش ، إن “خمسة محطات تحويلية 
س�عة الواحدة منها 25 ميغاواط، وصلت الى 

المحافظ�ة م�ن أصل ثم�ان ت�م التعاقد على 
تجهيزها مع شركة محلية ضمن خطة تنمية 
األقاليم لعام 2013 وبكلفة 12 مليار دينار”، 
موضح�ا أن “تل�ك المحط�ات ستس�هم بفك 
االختناقات واس�تقرار التي�ار الكهربائي في 
عدد م�ن مدن المحافظة”.وأضاف كش�يش، 
أن “المحافظة ش�كلت لجن�ة فنية تأخذ على 
عاتقها وضع آلية لتوزيع تلك المحطات على 
المناط�ق التي تش�هد اختناقات في الش�بكة 
الكهربائي�ة”، الفت�ا الى أن “الك�وادر الفنية 
والهندس�ية ف�ي مديرية توزي�ع كهرباء ذي 
قار ستعمل على ربط تلك المحطات”.وكانت 

محافظة ذي قار خصص�ت 145 مليار دينار 
ضمن موازنة المحافظة لعام 2013 لتحسين 
واقع الش�بكات والخطوط الناقل�ة وتجهيز 
محط�ات لتحويل الطاقة.يذك�ر أن محافظة 
ذي قار تعاقدت في وقت سابق على مشروع 
لتجهيز ثماني محطات متنقلة ضمن موازنة 
عام 2012 بكلف�ة إجمالية تقدر ب� 12 مليار 
و 600 ملي�ون دينار وذل�ك لفك االختناق في 
مناط�ق اريدو وقص�ر العدال�ة والمنصورية 
وقضائي الش�طرة وسوق الش�يوخ وناحية 
النص�ر وقد قامت الش�ركة المنف�ذة بتجهيز 

ست محطات منها حتى اآلن.

وصول مخس حمطات كهرباء متنقلة سعة الواحدة 25 ميغاواط اىل ذي قار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة السالم
العدد6/ب/2٠١٥ 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / رسم�د ابراهي�م عبد 

الرحمن
بناءا ع�ىل الدعوى املرقمة اعاله واملقامة 
امام هذه املحكمة من قبل املدعي)قيرص 
حسني خلف (واملتضمن اعادة الحال من 
قبل العقد تس�ليم املبلغ وارقام الس�يارة 
الت�ي س�بق للمدع�ي وان اش�راها منك 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ ل�ذا قررت املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه  املحكم�ة 
صب�اح ي�وم 2٠١٥/١/27 وعن�د ع�دم 
الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�تقوم املحكمة باملرافع�ة غيابيا وعلنا 

وحسب االصول.
القايض
عيل سلمان ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:٥2/ب/2٠١4

التاريخ:2٠١٥/١/١4
اعالن

اىل / املدعى عليه / ياسني عبد العزيز فالح
بتاري�خ 2٠١4/١2/١١ اصدرت محكمة بداءة 
الف�او قراره�ا بالع�دد ٥2/ب/2٠١4 يق�ي 
بازال�ة ش�يوع لعق�ار املرق�م /١١٥ مقاطعة 
/١ ك�وت بندر قس�مة بينك وب�ني املدعي عبد 
الجب�ار عب�د العزيز فالح ع�ىل ان يكون الجزء 
املعلم بالحرف )ب( من نصيب املدعي والبالغة 
مس�احته )8 دون�م و ١7 اول�ك و ١2 م�ر2 و 
٥٠ س�م( ويكون الجزء املعلم بالحرف )أ( من 
نصيبك والبالغة مس�احته )8 دونم و ١7 اولك 
و ١2مر2 و ٥٠س�م( وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة 
العش�ار بالع�دد )١482١ يف ١2/27/2٠١4 ( 
وتايي�د املجلس البلدي يف محلة الخليلية الثانية 
يف 2٠١4/١2/27 علي�ه تق�رر تبليغ�ك ن�را 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك 
حق االع�راض والتمييز خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
رحيم  حسني الغراوي

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 

رقم القضية / ١292/2٠١4
تاريخ القرار/ ١2/3٠/2٠١4

تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة يوم 
الثالثاء املصادف 2٠١4/١2/3٠ برئاسة عميد الرطة 
الحقوقي نزار دمري هاش�م وعضوي�ة كل من العميد 
الحقوق�ي خضريع�ويف ه�الل والعمي�د  الحقوقي جرب 

عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب )الرطي عب�د االمري عبد 

الرحيم  محمد ( غيابيا بما ييل:
١ � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة ٥/ 
ق.ع.د رقم ١4 لس�نة 2٠٠8 وبداللة املادتني 6١/اوال و 
69 /اوال من ق.أ.د  رقم ١7 لسنة 2٠٠8 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2٠١2/٥/9 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم ١7 لسنة 2٠٠8
3 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم ١7 

لسنة 2٠٠8  
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د رقم ١7 لسنة 2٠٠8
٥ � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د 

رقم ١4 لسنة 2٠٠8
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي 
جخي�م مبلغ قدره ع�رون الف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

فقدان
فقدت  مني الهوية 
الص�ادرة م���ن 
نقابة املهندس�ني 
العراقي�������ة 
الب�رصة  ف�رع 
باس�م)احم���د 
عواد(ع�ىل  اي�اد 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

فقدان

فقدت  من����ي 

هوي�ة غرف���ة 

تج�ارة الب�رصة 

باسم )اياد رجب 

ع�ىل  محس�ن( 

م�ن يعثر عليهم 

اىل  تسليمه���م 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الرصافة

محكمة بداءة الكرادة
التاريخ 2١ / ١ / 2٠١٥ 

العدد 3478 / اعادة محاكمة / 2٠١4 
اىل / املطلوب اعادة املحاكمة ضده رياض عيل 

حسن
اقام طالب اعادة املحاكمة عبد الرس�ول زيارة 
نارص االسدي الدعوى املرقمة اعاله ضدك والتي 
يطلب فيه�ا ايق�اف تنفيذ الحك�م املنفذ فيها 
باالضب�ارة التنفيذي�ة املرقم�ة 2732 / 2٠١4 
حت�ى صدور الحك�م يف هذه الدع�وى والحكم 
بابطال القرار املطع�ون فيه املرقم ١77٠ / ب 
/ 2٠١3 يف 7 / 9 / 2٠١3 ل�ذا وملجهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني عىل موع�د املرافعة املصادف يوم ١ / 
2 / 2٠١٥ ل�ذا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول .
القايض
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على  رسلمياً،  اللبنانيلة،  املقاوملة  إعلان 
لسلان أمينهلا العام السليد حسلن نرصالله، 
حيازتها لقدرات عسلكرية جديدة، يف مختلف 
املجلاالت، والسليما مجلال صواريلخ أرض-

أرض، هو إشلارة إىل أن الحرب املقبلة ستكون 
حربلاً بماملح مختلفلة تماماً عملا عهدناه 
وشاهدناه يف املايض. وباعتبار أن السيد نرص 
الله لم يكشلف عى نحو دقيق سوى عن اسم 
واحلدة فقط من هلذه القلدرات الجديدة، أي 
صلاروخ فاتح 110، فهلذا الصلاروخ هو ما 

سنقوم بتحليله.
صلاروخ »الفاتح 110« هو صلاروخ أرض – 
أرض يعمل بالوقلود الصلب، ويعتقد أن إيران 
بدأت العمل عليه عام 1995، واختربته بنجاح 
علام 2001، ودخلل الجيل األول منله مرحلة 
اإلنتلاج الواسلع يف صيف علام 2002. وجرى 
تطويلر علدة أجيال أحلدث منله، كان آخرها 
الجيلل الرابع اللذي اخُترب علام 2012، وفيما 
يلراوح ملدى األجيال األوىل بلن 200 كيلومرت 
و250 كيلومرتاً، فلإن مدى الجيل الرابع يصل 
إىل 300 كيلوملرت. يبلغ قطلر الصاروخ حوايل 
610 ميلملرتاً وطولله حوايل 880 سلنتيمرتاً، 

ووزنه أقل بقليل من 3.5 أطنان.
للمواجهلة  الشلاملة  البانوراميلة  الصلورة 
ستبقى رساً لن يتكشف إال بعد الساعة الصفر 
أملا حمولة الصاروخ، فهلي رأس حربي بزنة 

500 كلغ من املواد الشديدة االنفجار.
وهناك مصادر غربية تقول إن الصاروخ قادر 
عى حمل رؤوس غري تقليدية، أي كيميائية أو 
بيولوجية. أما نظام التوجيه الذي يسلتخدمه 
الصلاروخ، فهلو نظام يجملع بلن التوجيه 
بالقصلور الذاتلي، وهلو النظلام املسلتخدم 
يف صواريلخ »سلكود«، والتوجيه باسلتخدام 
أنظمة تحديد املوقع العاملية »GPS« مما يوفر 
للصاروخ دقة كبرية يف إصابة الهدف. وبدمج 
التوجيله الدقيلق مع اللرأس الحربلي الكبري 
يتحلول صاروخ فتلح 110 إىل سلاح مخيف 
للغايلة. وإن أردنا تشلبيه راجمات الصواريخ 
باملدافع اآللية الرشاشلة، فلإن صاروخ فاتح 

110 جدير بتشبيهه بالبندقية القناصة.
صاروخ »الفاتح 110« ليس أول صاروخ أرض 
– أرض يجري الحديث عن توافره يف ترسلانة 
حلزب اللله. فقد جلرى الحديث خلال حرب 
تملوز 2006 عن وجود صواريلخ »زلزال«« يف 

ترسلانة حزب اللله، وكان املراقبون يتوقعون 
أن ُيستخدم يف تلك الحرب، ولكن مسار الحرب 
يومهلا لم يظهلر حاجلًة إىل اسلتخدامه. ويف 
السلنوات التي تلت حرب تملوز، كثر الحديث 
عن نقل املزيد من صواريخ »زلزال«« إىل حزب 
الله، بلل تحدثلت إرسائيل عن نقلل صواريخ 
»سلكود«، تحديداً صواريخ »سلكود بي«، من 
سلوريا إىل حزب الله. إذاً بماذا يتفوق صاروخ 

»الفاتح 110« عن تلك الصواريخ؟
يتفوق صلاروخ »الفاتلح 110« عى صاروخ 
»سلكود«، والصواريخ املشابهة، بكونه يعمل 
بالوقلود الصلب بينما يعمل السلكود بالوقود 
السائل. وهذا فرق كبري وجوهري. فالصواريخ 
التلي تعملل بالوقود السلائل تحتلاج إىل فرتة 
إعلداد قبل اإلطلاق، ال تقل عن نصف سلاعة 
ويمكلن أن تصل إىل السلاعة، بعد الوصول إىل 
نقطة اإلطلاق املختارة. حيلث ُتنصب منصة 
اإلطلاق، ثم تجلري تعبئة الصلاروخ بالوقود 

الخاص به، الذي ُينقل يف مركبة أخرى مرافقة. 
عملية اإلعداد، املعقدة والطويلة، التي تستلزم 
بقاء عدة مركبات مكشوفة يف نقطة محددة، 
لفرتة طويلة نسبياً، كانت هي السبب يف نجاح 
طائرات قوات التحالف، خال عملية »عاصفة 
الصحلراء«، باسلتهداف منصلات صواريلخ 
سلكود العراقيلة، كملا أن صواريلخ الوقلود 
السلائل، حامللا تعّبلأ بالوقلود ال تعلود قابلة 
للنقلل، إال إن جرى تفريغهلا من الوقود خال 
عملية أخلرى أكثر تعقيداً، وعمليلات التعبئة 
والتفريلغ املتكررة تؤدي أيضلاً إىل تآكل بعض 
أجزاء الصاروخ.أما صواريلخ الوقود الصلب، 
مثل صلاروخ فاتلح 110، فهلي ال تحتاج إىل 
إعلداد مسلبق طويلل أو معقلد، إذ إن كاملل 
عملية اإلعداد لإلطاق، شلاملة إخراج منصة 
اإلطلاق املتحركة من مخبئها، ملروراً بإعداد 
الصاروخ، وإدخال معطيات الهدف، وإطاقه، 
تراوح بن دقيقتن إىل خمس دقائق. مما يعني 

أن الفلرتة التي يمكلن خالها كشلف منصة 
اإلطاق فرتة قصرية جداً، إضافة لكون املركبة 
التلي تسلتخدمها صواريخ فاتلح 110 أصغر 
بكثري ملن املركبة التي تسلتخدمها صواريخ 
»سلكود«. وبالرغم من أن صاروخ »زلزال««، 
بأجيالله الثاثلة، هلو أيضلاً صلاروخ يعمل 
بالوقلود الصلب، إال أن صلاروخ فاتح يتفوق 
عليه لناحية الدقة باإلصابة. حيث تقاس دقة 
الصواريخ واملدفعية الصاروخية، وسواها، بما 
 »CEP« »يعرف باسم »الخطأ الدائري املحتمل
وهو عبارة عن رقم يشري إىل نصف قطر دائرة، 
مركزها هو الهدف، يتوقع سلقوط الصاروخ 
فيهلا. وصاروخ »سلكود«، عى سلبيل املثال، 
يمللك CEP يصلل إىل حوايل األلف ملرت. أي إن 
صاروخ »سكود« سيسقط ضمن دائرة نصف 
قطرها واحد كيلومرت، يقع الهدف يف مركزها، 
وصلاروخ »زللزال« يملك احتملال إصابة أدق 
بقليلل ملن صاروخ »سلكود«، بمقلدار خطأ 
يلراوح بلن 0.5 و1 كيلوملرت. أملا صلاروخ 
فاتلح 110 فهو أدق بكثلري، إذ ال يزيد احتمال 
الخطلأ، CEP، على 100 مرت. وسلقوط رأس 
حربلي بزنة نصلف طن، ضمن هلذه الدائرة، 

يعنلي دماراً محققاً، والسليما إن كان الهدف 
مطاراً عسلكرياً، أو ميناًء بحرياً، أو محطات 
توليلد كهرباء، أو مصانلع كيميائيات. وهذه 
جميعاً تملك مساحة تصل إىل عدة كيلومرتات 
مربعة، أي إنها ستصاب بكل تأكيد متى جرى 

استهدافها بل »الفاتح 110«.
قد يتسلاءل القارئ عن أهميلة هذا الصاروخ 
ملا دام أنه قلد دخل ترسلانة حلزب الله منذ 
قرابة تسلع سلنوات. اإلجابة هي أن ما تقوم 
بله أي قوة عسلكرية، بعلد تدريلب كوادرها 
عى اسلتيعاب سلاح جديد، هو امتاك املزيد 
منه، والتوسلع، يف حالة الصواريخ، يف امتاك 
املزيلد من منصات اإلطلاق. وامتاك منصات 
متعددة هو ما سليمكن حلزب الله من إطاق 
صليات من »الفاتح 110« ال إطاقه عى نحو 
إفلرادي. وهذا يعني امتاك حلزب الله القدرة 
عى اسلتهداف، وتدمري، عدة أهداف يف الوقت 
نفسله، أو إطلاق علدة صواريخ على قاعدة 
جويلة إرسائيلية، إلخراجهلا من الخدمة، عرب 
توجيه الصواريخ إىل محطلات الوقود، وأبراج 
املراقبة، والهنغلارات، ومحطات الرادار يف تلك 

املطارات.

حممد �لفتيح

»الفاتح 110«: قناصة احلرب املقبلة

فلتخرس األلسلنة عن تلقيح الكام عى العرب، ولتصمت 
األصوات امللوحة إىل جمود أصابنا، ولتتوقف كل املحاوالت 
الخبيثلة الرامية إىل وصم شلعوبنا بانعلدام االبتكار. فقد 
غرّينلا مواثيق اإلعلام وعّدلنا أخاقيات الشاشلات وقلبنا 
محتلوى األخبار... وأجربنلا – وال فخلر- جهابذة اإلعام 
الغربي ومبتدعلي مواثيق العمل اإلعامي ومحددي قواعد 
العرض عى الشاشات أن ينسوا ما سطروه ويسمحوا بما 
لم يسلمحوا به من قبل، فلو لم يفعلوا ذلك، لبقيت نرشات 

أخبارهم خاوية وبرامج حواراتهم مسطحة.
أغدقت السلماء عى العرب من أوسلع األبواب، وأكرمتهم 
كما للم تكرم غريهلم وأصبحلوا يهيمنون على املحتوى 
الخلربي. ولم يكتفوا بالهيمنة فقلط، إذ أمعنوا يف االبتكار 

وذلك لدرء امللل.
معروف أن الوترية الواحدة تصيب املشلاهد بالسقم مهما 
كانلت الوتلرية يف أولها شليقة والنربة يف بدايتهلا جاذبة. 

فرسعان ملا تملّهما النفس الباحثة دائماً عن الجديد وإن 
كان قاسياً واملثري وإن أصبح قاتاً. فبعد أشهر طويلة من 
أخبار متناثرة من منطقتنا العربية املليئة باالحتقانات عن 
ريلاح ربيعية غري متوقعة هبت عى دول دون غريها، هلل 
العالم، وتابع ما يحدث يف امليادين وما تموج به التغريدات 
والتدوينات عرب كبسلوالت ظريفة لطيفة خفيفة تقدم له 
مساء.ويف اللحظة التي كادت تفقد فيها الشاشات الغربية 
متابعلي الريلاح الربيعية العربيلة، أتت املنطقلة املبدعة 
بما يضمن انجذاب املشلاهد األجنبي إىل الشاشلات لفرتة 
إضافيلة. فقد بدأت الرياح الربيعية تكشلف عن وجوهها 

الخريفيلة املتعددة وأذرعتها الثورية، وهو ما أضاف قلياً 
ملن البهار وكثرياً ملن الغبار عى ما بلدا باألمس القريب 

وكأنه حلم التغيري املنشود.
وعلى مدار العلام ونصف العام امللايض، تفوق العرب عى 
أنفسلهم، فلم يرضلوا بمجرد تربعهم عى علرش األخبار 
األكثلر متابعة، وقلرروا أن يقوموا بنقللة نوعية وهيكلة 
كلية، حيث تحولت رياح التغيري نذير تفتيت، وتبدلت أحام 
العدالة إىل كوابيس إلغاء لآلخر، وانقلبت مطالب الشلعوب 

من حرية وكرامة إنسانية إىل ظامية ونهاية للبرشية.
وبعدما كانت شاشلات الغرب تفرض قيوداً عى مشلاهد 

العنلف، وتدقلق يف معايري على كم الدملاء املعروضة عرب 
الشاشلات، وتلرّص عى وضلع تحذيلرات تنبيهيلة بعدم 
متابعلة املحتوى املزمع عرضه ألصحاب القلوب الضعيفة 
أو األعملار الصغرية، اضطلرت اضطراراً وأُجلربت إجباراً 
عى تنلايس بعض قواعدهلا. ولوال هلذا التجاهل لوجدت 
نفسلها عاجزة علن متابعلة األخبار وماحقلة األحداث. 
فمن مباريات »رؤوس« قدم، إىل رياضة النيشان يمارسها 
صبيلة أبرياء على رؤوس »الكفلار«، إىل قتل جماعي عى 
الهواء مبارشة، أو تنفيذ حكم إعدام يف امرأة بلغ مسلامع 
بعضهم إنها سليئة السلمعة أو رجل قيل إنه ضالع يف بيع 
منتجلات تتناقض ورشيعلة أولئك. لقد أثبتنلا قدرتنا عى 
عملل هزة عنيفة يف العمل التلفزيونلي يف أرجاء املعمورة. 
لم يعودوا هم من يقلرر ماذا يعرضون وكيف ومتى؟ فقد 
فرضنا عليهم سلطوتنا وأعلنا الشاشلات مناطق محررة 

من املواثيق حتى إشعار آخر.

تنلدرج هلذه الهجملات يف سلياق اسلرتاتيجية »داعش« 
الذي رصد ما يحسلبه مكامن ضعلف ثقافية وطائفية يف 
املجتمعات األوروبية- وخصوصاً يف فرنسلا- وهو يسعى 
إىل تعميق هذه الهشاشلة وتحويلها إىل ثغرات واخرتاقها. 
وهو يعول عى اندالع حرب أهلية يف فرنسلا بن املتحدرين 
ملن أصلل إسلامي وبلن »املصابن برهلاب اإلسلام«، 
وتعاظلم أعداد هؤالء عى وقع الهجمات الجهادية فينزلق 
املسلمون إىل التطرف ويعتربون الجهادين يف مثابة أبطال 
يمثلونهلم. وهلذه االسلرتاتيجية أعلنها يف كانلون األول 
)ديسمرب( 2004 أبو مصعب السلوري، وترجمُت أفكاره 
إىل الفرنسلية عام 2008 يف كتابي »إرهاب وشهيد«. ولكن 
هذه االسلرتاتيجية لم تقيض لها الحياة يف حينها، ولكنها 
اليوم تبدو يف املتناول إثر مد شلبكات التواصل االجتماعي 
وبروز سلاحة »جهلاد« وتدريب غلري بعيدة ملن أوروبا. 
واليلوم، سلاحة املعركة السلورية – العراقيلة عى مرمى 
حجر )رحلة جوية بخسلة الثملن(، وأخبارها تتناقل عى 

»يوتيوب« و«تويرت«.
وال شلك يف أن فرنسلا مسلتهدفة، ولكنها ليست يف موقع 
ضعف. وتظاهرة األحلد األخري )11 كانون الثاني/ يناير( 
اسلتثنائية وأعتقلد أن نظريهلا للم يكن لينظلم يف أي بلد 
أوروبلي. ويبدو، على رغم كل ما قيل علن انحال امليثاق 
الجمهوري وما ُزعم عن أفول الهوية الفرنسية اليعقوبية 
يف علرص االنرتنت، أن هجمات »شلاريل إيبلدو«، أن آرصة 
اللحمة انبعثلت بن الجمهورية واألمة يف تظاهرة شلارك 
فيها فرنسليون من كل األصول والرشائح العمرية. وأثبت 
هلؤالء أن امليثاق االجتماعي والثقلايف ينبض بالحياة وأننا 

سوياً نجدده ونحييه- ولو تغّيب بعضهم عن التظاهرة... 
وتظاهلرات 11 كانلون الثانلي )ينايلر( حصنت فرنسلا 
حصانة، ثقافياً يف وجه إيديولوجية »داعش« واسرتاتيجية 

نخرها مكامن الضعف.
واسلتهداف »شاريل إيبدو« يساهم يف بلوغ مآرب »داعش« 
أكثر من شلن هجمات عشلوائية. فهذه املنظمة ترغب يف 
تقديم نفسلها على أنها املدافع األمثل عن اإلسلام املُهان 
على نحلو ما سلعى الخمينلي حن أصلدر فتلواه يف 14 
شباط )فرباير( 1989 ضد سلمان رشدي. وإرداء رسامن 
متهمن باإلسلاءة إىل نبي اإلسلام هو الجرس إىل استمالة 
رشيحة واسعة من املتعاطفن ال تقترص عى السلفين بل 
تشمل عامة املسلمن املتدينن. وهؤالء يرفضون استهداف 
النساء واألطفال، عى خاف الدائرة الضيقة من املتطرفن 
الذين يصدعون ببطش االيديولوجيلة الجهادية التي ترى 

أن سقوط مثل هؤالء الضحايا ال وزن له وال مناص منه.
ومنفلذ الهجلوم عى متجلر الغلذاء اليهلودي يخرج عى 
االسرتاتيجية هذه، عى رغم أنه أعلن أنه »جندي اإلسام«. 
ولكن ثمة انزالق سليميائي رمزي بن الهجومن، فالثاني 
قوض أثر الهجوم األول االيديولوجي يف أوساط املتعاطفن 
املحتمللن. واالنزالق هلذا بدأ نهار الجمعلة يف عملية أرس 
الرهائلن، يف وقت كان األئمة يخطبون يف الجوامع واليهود 

امللتزمون يعدون ليوم السبت- وهو وقت مشدود رمزياً يف 
الجمهورية العلمانية الفرنسية. ومع عملية أرس الرهائن، 
برز يف وسط ملتبس رمادي، أي يف أوساط من دان الهجوم 
عى »شلاريل إيبدو« وهو يقر ضمناً بمسؤولية من رسموا 
كاريكاتور الرسلول عما لحق بهم، شلعور بالقلق أعاد إىل 
ذاكرتي أجلواء الحرب األهلية يف الجزائر إثر قضية قلقال: 
وحينها، وعى رغم مناوءة عدد كبري من شباب فرنيس من 
أصل جزائري السللطة يف الجزائلر وتضامنهم مع »جبهة 
الخاص اإلسامي«، حيل دون تمدد النزاع إىل أرض فرنسا. 
فلحظة مبادرة »جبهة الخاص اإلسامي« إىل أعمال عنف 
يف فرنسلا، شلعر شلطر راجح من الفرنسلين املتحدرين 
من الجزائلر، وخصوصاً جيل اآلباء، بخطر خسلارة جنى 
العمر يف فرنسلا، فلفظت الشبكات األهلية وعدد كبري من 
األئمة بالتعاون مع السلطات الفرنسية، املشاغبن. فنِعم 
الفرنسليون بالهلدوء طوال 16 عاماً، بلدءاً من مرحلة ما 
بعلد هجملات الحادي عرش ملن أيللول 2001، وصوالً إىل 

هجمات مراح يف 2012.
ويخلف اغتيال رهائن يهود يف متجر »إيرب كاشيه« ارتدادات 
يسلمع صداها يف الحيلاة اليومية. فأدرك كثلر أن الخطر 
صلار يتهددهلم يف عقر اللدار. واملجتمع املسللم الفرنيس 
تغلري منذ الحلرب األهليلة الجزائرية يف التسلعينات. ولم 

يعد جيل اآلباء يمسلكون بمقاليد السللطة. وصارت هذه 
يف أيلدي األكثر تدينلًا ويف أيدي أبناء العقلد الخامس ممن 
أحرز نجاحاً يف املجتمع ويدير مواقع »اليقظة اإلسامية« 
عى الخط. وهم، من جهة، مقاولو تجارة »الحال« الذين 
يقدمون أنفسلهم عى أنهم حملاة الرشيعة دون زيادة أو 
نقصان ومن مهماتهم األهلية التصدي لل »شلاريل إيبدو«. 
ومن جهة أخرى، هم يحتاجون إىل التعامل اليومي يف إدارة 
أعمالهلم ملع غريهم من الفرنسلين، واليهلود عى وجه 
التحديلد. والضغينة عى »الكفلار« و«الصهاينة« تدخل يف 

باب آخر.
وتظاهلرة 11 كانلون الثانلي )يناير( حاللت دون انزالق 
فرنسلا إىل الخوف وأجواء حرب أهلية تشتهيها »داعش«. 
ودرجلت »القاعلدة« عى تعظيلم أثر الهجلوم من طريق 
تزامنه مع هجمات أخلرى، عى نحو ما فعلت يف هجمات 
11 أيلول )سلبتمرب(، وهجمات مدريد واسطنبول ولندن. 
ورست شلائعات يف باريس بعد ظهر الجمعة عن انتشلار 
إرهابيلن يف كل أصقاعهلا، ثلم وقلع الهجلوم امللزدوج. 
والهجملات املتزامنلة أو املتتابعلة توحلي بلأن الضحيلة 
املسلتهدفة عاجلزة. ولكن فرنسلا ردت رداً باهراً. وقوات 
حفظ النظام بادرت إىل خطوات فعالة وكان يف وسلعها يف 

24 ساعة تحديد الجناة ورصدهم والقضاء عليهم.
ولم يكن الشلقيقان كلوايش وكواليبايل بغربلاء عن دائرة 
رصد االسلتخبارات الفرنسلية الخاصة الوفية إلرث عرص 
مكافحلة اإلرهاب الذهبي يف فرنسلا بلن 1996 و2012. 
وهلذه الهجملات تميلط اللثام علن آلية عملل »داعش« 

ومكامن ضعفه.

�أمينة خريي

جيل كيبيل

ما زالت صادرات النفط والغاز تمثل املكون األسايس 
إليرادات الدول العربية النفطية، فاملحاوالت اللجادة 
وغلري الجلادة على ملدى العقلود املاضيلة لتنويع 
إيلرادات موازنلات هلذه الدول، للم تفللح غالبيتها 
يف خللق مللللوارد بكميلات واسلتدامة تؤهل هذه 
اللدول التقليل ملللن أهمية صلادرات النفط يف رفد 
إيرادات موازناتها، ويمكلللن اسلتثلللناء دول مثل 
قطلر واإلمارات والكويت التلللي لديها اسلتثمارات 

خارجية تدر عليها موارد مهمة.
وما زاللت األنظملة الرضيبية بدائية فلدول مجلس 
التعلاون الخليجلي تنتهج سياسلة دوللة الرفاهية 
أي إعلادة توزيع موارد النفط ملن الدولة إىل القطاع 
الخلاص. وتوفر الدولة السللع والخدمات الحكومية 
بأسعار مدعومة وتوفر الواردات من مختلف املصادر 
بمعلدالت جمركيلة متدنية جلداً. وعى رغلم ارتفاع 
معلدالت الدخل الفلردي يف هذه اللدول خصوصاً يف 
قطر حيث يعترب حالياً األعى يف العالم، ال تتبع الدولة 
سياسلة رضيبية تقتطلع من هذه الدخلول العالية 

لرفد موازنة الدولة أو إلعادة توزيع الدخل.
ويف وقلت قلد يعتلربرَ فيله انخفلاض عدد السلكان 
وخصوصية اقتصادات هذه الدول مربراً لعدم تطوير 
السياسات الرضيبية فيها، ال يمكن اعتبارها كذلك يف 
دول نفطية مرتفعة السكان مثل السعودية والعراق. 
فهاتلان الدولتلان يف حاجلة إىل تطويلر سياسلتها 
الرضيبيلة لتحقيق عدالة أكرب يف توزيع الدخل ولرفد 

املوازنة بموارد مهمة.
وتحلاول الدول النفطيلة يف مرحلة إعلداد موازناتها 
اتبلاع منهج الحذر يف تقدير حجم إيراداتها من خال 
افرتاض سلعر لربميل النفط أدنى من سلعر السوق. 
فإذا كان السلعر السلائد 100 دوالر للربميلل، مثاً، 
يفرتض واضعو املوازنة أن السعر سيكون بحدود 80 
دوالراً لتجنلب االلتزام بنفقات كبرية ال يمكن اإليفاء 

بها يف حال هبوط أسعار النفط.
أملا االنخفلاض اللذي حصلل يف األشلهر األخرية يف 
األسلعار العاملية للنفط فيما الدول النفطية يف بداية 
سلنة مالية جديدة فيعتلربرَ كبرياً وأكثلر هذه الدول 
غري مسلتعدة له. ونتج االنخفاض من وفرة العرض 
أو تخمة السلوق التي تسلببت بها ثاثة عوامل هي 
زيلادة اإلنتلاج املحيل من النفلط يف الواليات املتحدة، 
وتصميم "أوبلك" عى عدم خفض اإلنتلاج، وتباطؤ 

االقتصاد العاملي.
بهلذا  ُصدملت  النفطيلة  اللدول  كل  أن  يف  شلك  ال 
االنخفلاض الكبلري يف أسلعار النفط بسلبب العاقة 
املبارشة بلن إيلرادات النفلط واإلنفلاق الحكومي، 
خصوصاً أن العاقة يف الدول النفطية هي من ميزان 
املدفوعلات إىل املوازنة الحكوميلة وليس العكس كما 
تنلص عليه النظريلة االقتصاديلة. وألن من الصعب 
تقليص النفقات الجارية بسلبب طبيعتها امللحة من 
جهلة إذ يمثل معظمها رواتلب وأجوراً ومخصصات 
تقاعدية وإعانات، وبسبب اآلثار السياسية املحتملة 
لتقليصها من جهة أخرى إذ قد تثري بسهولة سخطاً 
شلعبياً، يقع علبء انخفاض اإليلرادات عى اإلنفاق 
اإليلرادات  انخفلاض  كان  حلال  ويف  االسلتثماري. 
النفطيلة كبلرياً تلربز الحاجلة إىل التفكلري يف خللق 

إيرادات إضافية.
تتمتع معظم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء 
البحريلن وُعمان بوفرة يف االحتياطلات األجنبية ويف 
االستثمارات املبارشة وغري املبارشة يف الخارج، األمر 
الذي يسلهل عليها السحب من هذه االحتياطات و/

أو تسلييل بعض املوجلودات ملواجهلة االنخفاض يف 
إيرادات النفط يف األمد القصري أي خال موازنة السنة 
الحالية. ولكنه ال يعتربرَ حاً طويل األمد، خصوصاً أن 
أحداً ال يعرف إىل أي مدى سيستمر هذا االنخفاض يف 

سعر النفط وال عى أي سعر سيستقر يف النهاية.
أملا اللدول التلي ال تتمتلع بوفلرة يف االحتياطلات 
واالسلتثمارات املالية وغري املالية يف الخارج كالعراق 
خصوصلاً، فعليهلا إعلادة النظلر بجديلة بنفقاتها 
الجارية واالسلتثمارية، بدءاً بوقلف الهدر والنفقات 
غري الرضورية كسفر املوظفن ومخصصات الضيافة 
والتعيينلات الجديدة والتعين بعقود. ويف حال العجز 
يف ضبلط هلذه النفقلات علن مواجهلة االنخفاض 
يف إيلرادات النفلط تلجلأ الحكوملة إىل االقرتاض من 

القطاع الخاص من خال إصدار سندات خزينة.
أملا النفقات االسلتثمارية فيمكن تأجيل املشلاريع 
التلي لم تبلدأ بعلد ووقف املشلاريع التي بلدأ العمل 
بها. أما يف األمد الطويل فثمة حاجة ماسلة إىل إعادة 
نظلر جذرية يف السياسلة املاليلة لتفعيلل دورها يف 
رفلد املوازنلة بموارد مهملة وتحقيق عداللة أكثر يف 
توزيلع الدخل، وكذلك تفعيل دور السياسلة النقدية 
لتستقطب املدخرات وتعيد إقراضها إىل قطاع األعمال 
الخاص لتفعيل دوره يف النشاط االقتصادي بما فيها 
املشلاريع االسلتثمارية العامة لتقليلل الضغط عى 

املوازنات الحكومية.

ذكاء خمل�ص �خلالدي

موازنات دول النفط بعد 
هبوط أسعاره

شاشات حمررة من املواثيق

اسرتاتيجية »داعش« الخرتاق املجتمعات األوربية

فوؤ�د ح�سون



القاه�رة: يمتلك موهبة التنق�ل بين األدوار 
في األعمال الفنية دون أن يضع نفس�ه في 
قال�ب التكرار، وذلك ألنه يبح�ث عن الجديد 
وليس عن مجرد التواجد على حساب الجودة 
بم�ا يقدم�ه م�ن أعم�ال. تخطى بش�هرته 
ح�دود بالده رغ�م أنه لم يش�ارك في أعماٍل 
أجنبية، وذلك عب�ر أعماله الناجحة وخاصًة 
فيل�م "دم الغ�زال" الذي قّدم فيه ش�خصية 
"الشيخ ريش�ة"، بينما ال يزال يحصد نجاح 
األصداء حول فيلم "النبطش�ي". إنه الفنان 
محمود عبد المغني الذي يستعد حالياً للبدء 
بتصوير مسلس�ل "بصمات" الذي س�يقدم 
فيه ش�خصية مختلفة عما سبقه من أدوار، 
وسيخوض به الماراثون الرمضاني المقبل. 
وهو في حديثه مع "إيالف" يكشف تفاصيل 
كثيرة عن هذا المسلس�ل، وعن س�ّر تعاونه 
مع إيمان العاصي للمرة الثالثة، وعن حياته 
الخاص�ة وتحفظات�ه وخطوط�ه الحمراء، 
كما يناقش في قرار منع دينا الشربيني من 
التمثيل، وغيرها من التفاصيل التي ستظهر 

تباعاُ في الحوار التالي:
ويس�تهل "عب�د المغن�ي" الحوار ب�رده عن  
س�ّر التع�اون بين�ه وبي�ن الممثل�ة إيم�ان 
العاص�ي للم�رة الثالث�ة بع�د فيل�م "مقلب 
فيجي�ب  "الركي�ن"،  ومسلس�ل  حرامي�ة" 
بأنهم�اً صديقين ويعمالن بانس�جاٍم كبير، 
وأنه يكن لها احتراماً خاصاً على المس�توى 
الشخصي، ويتمنى أن ُيثمر تعاونهما الجديد 

نجاحاً كبيراً.
ويجي�ب على الس�ؤال إن 

كان نجاح�ه بالدراما 
ق�د  التش�ويقية 

لتقدي�م  دفع�ه 
مسلس�ل 

"بصم�ات"، 
قائالً: إخترت 
الن�ص م�ن 
أجل التغيير 
لي�س  و
أكثر، فأنا 

كن�ت 
السّباق 

بي�ن 

الدرام�ا  ف�ي  الفناني�ن 
خ�الل  م�ن  التش�ويقية 
تقديم�ي لفيلم "مالكي 
أنن�ي  إال  إس�كندرية"، 
متع�ة  ب�أن  أش�عر 
في  تكم�ن  الممث�ل 
ولي�س  التغيي�ر 
وأنا  الثب�ات،  في 
ل�م أقل�د األعمال 
يقية  لتش�و ا
ألنن�ي  األخ�رى، 
أحب التنويع في 
األدوار.  اختي�ار 
ه�ذا  وتاب�ع: 
لمسلس�ل  ا
مختل�ف 

ع�ن 
ل  عما أل ا

الدرامية األخرى الت�ي كانت معروضة علّي 
مؤخ�راً، ولق�د اخترت م�ن بينها مسلس�ل 
"بصم�ات" ألن�ه مختلف س�واء م�ن خالل 
الدور ال�ذي أُقدم�ه أو البيئة التي ُيناقش�ها 
العم�ل نفس�ه، باإلضاف�ة لكونه ي�دور في 
إطار اإلثارة)األكش�ن(، ولقد استعنا بفريق 
عمل م�ن بولن�دا وأوكرانيا لتنفيذ مش�اهد 
األكش�ن بش�كٍل إحترافي".وع�ن إمكاني�ة 
عودة التعاون بينه وبين أمير كرارة وعمرو 
يوس�ف الذي س�بق وقدم معهما مسلسلي 
"المواط�ن إك�س" و"طرف تال�ت": أجاب: 
بالتأكي�د. ول�و ُوِجَد النص المميز س�أوافق 
عل�ى الف�ور، وأعتق�د أن أمي�ر وعم�رو لن 
يت�رددا عن تجدي�د التع�اون بدورهما. فقد 
نجحنا معاً ب�"ط�رف تالت" كما أن عالقتنا 
ببعضنا البعض لم تنقطع حتى اآلن، فمازلنا 

نستشير بعضنا البعض في األعمال.
أما على الصعي�د الس�ينمائي، فاعتبر "عبد 
المغن�ي" أن تجربته بآخر أعمال�ه في فيلم 
"النبطش�ي" كان�ت ممي�زة ومختلفة وهو 
س�عيد بها للغاي�ة. و أضاف: قم�ت بالنزول 
إلى دور العرض السينمائية من أجل معرفة 
بش�كٍل  الجمه�ور  أفع�ال  ردود  ومتابع�ة 
مباشر. حتى أنني تعرضت لموقف لن أنساه 
أبداً، وذلك حين دعاني مخرج العمل للذهاب 
لمنطق�ة وس�ط البل�د بالقاه�رة لمتابع�ة 
ردود أفعال الجمه�ور، ولقد فوِجئت وقتها 
ب�ردة فع�ل الجمهور حين تم رفع س�يارتي 
ع�ن األرض، وهذا  أس�عدني هذا للغاية، ألن 
كل ذل�ك يعني أن الفيلم ق�د وصل للجمهور 
وحق�ق نجاحاً كبي�راً، وأن الش�خصية التي 
قدمته�ا في الفيلم كان�ت غنية ومؤثرة وأن 

رس�الة الفيلم ال�ذي ناقش رس�ائل وأفكار 
مهمة قد وصلت كما يجب".

من ناحية أخرى، علق عبد المغني على قرار 
وقف الفنانة دينا الش�ربيني عن التمثيل بعد 
خروجها من السجن وقضائها فترة العقوبة، 
قائ�اًل: "أعتق�د ان قرار منع دينا الش�ربيني 
من العمل قراراً متس�رعاً وغير صائب. فهي 
قد قضت عقوبتها في السجن، وال أعتقد أن 
األمر سيكون جيداً إن تم منعها من التمثيل. 
فالقضي�ة األكب�ر واأله�م ه�ى ليس�ت في 
التوبة، ولك�ن أن ُيصدق من هم حولها هذه 
التوب�ة. واألهم هو مس�اعدتها على الثبات 
عل�ى التوب�ة. ف�"دينا" تمتل�ك موهبًة فنية 
مميزة، ولذلك كنت ألتمس من النقابة والتي 
ُيش�رفني بأنني أحد أعضائه�ا  تطبيق روح 
القان�ون ولي�س القانون بحذافي�ره. ولفت 
ألنه في ال�دول الغربية يكون الفنان حاصالً 
عل�ى األوس�كار، وحينما يتع�رض لموقف 
محِرج أو يدخل السجن، فهو يخرج للتأهيل 
ويتم العمل على استعادة نشاطه الفني، وال 
يلغون حض�وره الفني بمنعه من العمل كما 

يحدث مع دينا الشربيني".
وفي س�ياٍق منفصل، نفى "عبد المغني" ما 
يتردد حول توقيعه على مسلسل آخر بعنوان 
"مطلوب أمني"، وأكد أنه ال يعرف شيئاً عن 
هذا العمل وأنه لم ُيعرض عليه من األساس، 
بينما اعتذر عن فيلم شعبى مع باسم سمرة 
موضحاً أنه يرفض تقديم أعماالً متش�ابهة 
وتدور ف�ي نفس اإلط�ار، ألن التك�رار غير 
مفيد للفنان". ولفت ألن المنافسة موجودة 
بي�ن الجمي�ع. فالفنان ُيقدِّم أفض�ل ما لديه 
ويتكل على الله، مش�يراً ألن�ه ال يتعامل مع 
المنافس�ة عل�ى الصعيد الش�خصي بل من 

خالل نوعية وتمّيز األعمال.
والالف�ت ف�ي ه�ذا الح�وار ه�و اإلهتم�ام 
واإلحترام الذي يعبر عنه "عبد المغني" لبلده 
وصناعت�ه الفنية، حيث قال رداً على س�ؤاٍل 
عن طموحه بالوصول للش�هرة العالمية: ال 
أطمح للعالمية، ولكنني أهتم بوصول الفيلم 
المصري للعالمية بنفس لغته وبيئته. فكما 
يأتي الفيلم األجنبي مترجماً للعربية، أتمنى 
أن تصل أفالمنا العربية مترجمة لإلنجليزية 
إلى المجتمع الغربي، علماً أن معظم األدوار 
التي ُيقدمه�ا زمالؤنا المصريين في األفالم 
األجنبي�ة تكون إم�ا بش�خصياٍت عربية أو 
ب�أدواٍر صغي�رة، وأنا ش�خصياً ال أحب هذا 
األم�ر"، مش�يراً ألن الفنان المص�ري الذي 
وصل فعلياً للعالمية هو عمر الش�ريف الذي 
حقق نجومية كبيرة ف�ي العالم كله.أما عن 
حيات�ه الخاصة ومدى تعارضه�ا مع الفن، 
فقال: ل�م أتعرض للش�ائعات، ألنني لس�ت 
من رواد الس�هرات الفنية. فأنا أهتم بعملي 
فق�ط، وأتفرغ بالف�رص ألس�رتي وأبنائي 
ه�م "مريم" و "عمر" و "علي"، وأنا أتحول 

لطفل عندما أكون معهم". 
مش�يراً  حديث�ه  المغن�ي"  "عب�د  واختت�م 
للخطوط الحمراء والتحفظات التي وضعها 
لنفس�ه في الفن، وق�ال: "بالتأكيد وضعت 
لنفس�ي خطوط�اً حمراء قبل دخ�ول الفن. 
ولذل�ك فأنا إعتذرت عن أف�الم وأدوار كثيرة 
من ش�ركات إنت�اج كبيرة ألنن�ي وجدت أن 
األدوار المعروضة علّي من قبلها ال ُتناسبني، 
فميولى الفنية وتوجهاتي أصبحت واضحة 

للجميع ولن أقوم بتغيير المسار".

أحالم 
تتعاقد مع بالتينوم ريكوردز..   

أعلن كل من النجمة اإلماراتية أحالم وشركة بالتينوم ريكوردز لإلنتاج الفني التابعة لشبكة قنوات ال� MBC توقيع عقد 
التعاون بينهما لمدة 3 سنوات.

 ه�ذا العقد الذي س�بقه تعاون بين الطرفين في احتفاالت مهرجان دبي للتس�وق أهدته أح�الم لجمهورها في كافة أرجاء 
الوط�ن العرب�ي وتمن�ت أن يثمر هذا التع�اون نجاحاً كبيراً  بحجم  ش�ركة بالتينوم وتقدمت بالش�كر من كل من الش�يخ 
ولي�د الإلبراهيم وللمدي�ر التنفيذي في مجموعة MBC ولرئيس مجلس إداره بالتينوم تيمور مرمرش�ي وكل العاملين في 

المجموعه على الحب واالستقبال الكبير لها خالل حفل التوقيع. 

�
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يبدو أن جو المزاح والمرح الذي جاء في سياق سؤال ُطرح على النجم اللبناني عاصي 
الحالني في برنامج "خليها علينا"عن مدى اهتمامه بالتسوق، وجعله يعلن عن مبلغ 
من المال ُأنفق على حذاء ابنته، تحول من قبل البعض إلى مسألة قومية عربية، حيث 

انهالوا باإلنتقادات الالذعة على تبذيره األموال على أمور اعتبروها تافهة فيما 
نصف أطفال العرب يموتون جوعًا وتشردًا.هذه األمر دفع بالفارس إلى وضع النقاط 
على الحروف والتوضيح أن كالمه هذا جاء عن طريق المزاح وفي إطار جو البرنامج 

الترفيهي، وأرفق توضيحه هذا بتغريدة قال فيها:
" لم أكن يوما من ساللة األثرياء أو من نسب الملوك إنما أملك أحباء يضاهون "كنوز 

الدنيا" معرفتي بهم مكسب وتواصلي معهم ثروة لذلك أنا أغنى األغنياء".
نقول للفارس.. أدامك الله لعائلتك ولمن تمد يهم يد العون دون أن تعلم بها يدك 

األخرى، وأنت حر في أن تنفق المبلغ الذي تريد على األمر الذي تريد.

من جديد، عاد الصراع بين النجمتين هيفاء وهبي وغادة عبدالرازق، بعد أن تخلى 
مؤلف مسلسل غادة عنها وانشغل بمسلسل آخر لهيفاء.

 وكان المؤلف أيمن سالمة قد اتفق مع غادة على مسلسل بعنوان »نقطة تحول«، بعد 
أن تعاون معها من قبل في مسلسلي »مع سبق اإلصرار« و »حكاية حياة«، لكن غادة 
حًا هيفاء  فوجئت بتأجيله العمل وانشغاله بكتابة مسلسل آخر بعنوان »مريم«، مرشِّ

وهبي لبطولته.وعلى الفور، قررت غادة الرد على ما حدث بالتعاقد على مسلسل 
جديد بعنوان »كسارة البندق«، مع مؤلفة أخرى، تجسد فيه شخصية صاحبة مقلب 

قمامة، ولها عالقات بمسؤولين كبار في الدولة ليعود الصراع مجددًا بين هيفاء 
وغادة، والذي كان قد بدأ بعد عمل هيفاء مع المخرج محمد سامي في مسلسل »كالم 
على ورق«، وسط مشاكل ساخنة بين غادة وسامي، وهو ما تسبب وقتها في حرب 

كالمية بين النجمتين.

صورة أمل بوشوشة تشبه األرنب قبل النوم فام القصة؟  
 

ش�اركت الفنانة الجزائرية الجميلة أمل بوشوشة محبيها على صفحتها الشخصية على موقع 
تطبيق الصور انس�تغرام بصورة لها قبل النوم إذ كانت أمل بوشوش�ة تس�تعد للنوم والتقطت 

لنفسها بعض اللقطات الطريفة وهي ترتدي أفرهول بيتي للنوم على شكل أرنب،
 أضاف�ت أمل تعليقاً على الصورة وقالت لمحبيها :"تصبحون على خير" من ثم بدأت التعليقات 
اإليجابي�ة تنهال عل�ى الصورة كما وحصدت ع�دد كبير من اإلعجابات.يذك�ر أن آخر ما قدمته 
النجمة الجزائرية أمل بوشوش�ة هو دورها في مسلس�ل اإلخوة الذي حاز على نسبة مشاهدة 

عالية لما يحوي من نجوم مهمين على صعيد الوسط الفني ولما قدموه من أدوار مبدعة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مهرجان االوسكار باالرقام
كل ع�ام تحتف�ل مدينة )لوس انجل�وس( بمهرجان 
)االوس�كار( لالفالم السينمائية المشهور )ببساطة 
االحم�ر( الذي يته�ادى عليه النج�وم المحظوظون 
ولك�ن  ع�ام..  كل  المهرج�ان  لحض�ور  بالدع�وة 
الكثيرون سمعوا بجوائز االوسكار العالمية.. لكنهم 
ال يعلمون الكيفية التي يتم فيها التحضير للمهرجان 

وايام المهرجان.

والحقيقة ان الجنون الكبير يبدأ قبل الحفل باسابيع 
ان ل�م يك�ن بش�هور.. حيث يج�ري فيه�ا االحتفال 
الس�نوي.. ولك�ي نكون عند ذل�ل )الجن�ون الفني( 
تتراك�ض امامنا )لغة االرقام( كي تعلن عن نفس�ها 
وتواجدها في ذلك الحفل الس�ينمائي.. ومن بين كل 
تل�ك االرقام.. ان حفل االوس�كار يخل�ق وظائف لما 

يزيد على عشرة االف شخص!!.

كما يولد في مهرجان كان نش�اط اقتصادي مباشر 
وغير مباشر يقدر بسبعين مليون دوالر .. فيستفيد 
منه اصح�اب المطاع�م وبائعوا الزه�ور واصحاب 
مح�الت المانيكير والمدلكون والبارات وحتى رجال 

الشرطة
وكمث�ال على ذلك ان صال�ون التجميل الواحد يحقق 
8 االف دوالر ف�ي ي�وم واح�د.. وان تاجي�ر س�يارة 

)الليموزين( يكون مقاب�ل ) 2600( دوالر في اليوم 
الواحد.. وان عدد الس�يارات التي تنتظر امام المكان 
ال�ذي يقام في�ه االحتف�ال ف�ي المس�اء ال تقل عن 

)1200( سيارة!!.
كم�ا يتم اس�تخدام قرابة ثالثين من رجال الش�رطة 
خصيصا لفت�ح ابواب الس�يارات )الليموزين( !! اما 
حفل توزيع جوائز االوس�كار فيش�رف عليه )200( 

طاه�ي و )400( نادل لخدمة )1600( من المدعوين 
لمهرجان االوسكار!!.

بق�ي ان نذك�ر ان االعالنات المصاحب�ة للحفل تباع 
بمليون دوالر لكل )30( ثانية من االعالن!!

ويبقى الق�ول ان )لوس انجلوس( الت�ي يقام عليها 
االحتف�ال تكون )غارقة بالزهور( قبل ش�هرين من 

الموعد المحدد!!.

�أعتذر عن فيلم �صعبي مع با�صم �صمرة وي�صتعد لت�صوير م�صل�صل ب�صمات
حممود عبد املغني :أطمح لوصول أفالمنا للغرب





مادونا ع�سكر
يفتقد اإلعالم العربي بش�كل عام إل�ى األدب والموضوعّية 
في الّنقاش وإدارة الحوارات وفي الّنقد السياس�ي والّديني 
واالجتماعي، ويعتبر الّشتائم واإلهانات حّرّية رأي وتعبير.  
كما أّنه يس�تقطب نس�بة مش�اهدة عالية له�ذه الحوارات 
والمناقش�ات الّسياس�ّية ألّن اإلعالميين جزء من المجتمع 
وبالّتال�ي فه�م يمّثلون بأغلبه�م مجتمعاً ال يع�ي أّن حّرّية 
الّرأي والّتعبير لها أصولها وتّتسم باألخالق الّرفيعة وحسن 
ال�كالم وأدب الح�وار واحت�رام إنس�انّية اآلخ�ر. بعيداً عن 
الّتعميم، ومع االحترام لقلّة قليلة من اإلعالميين المحترمين 
الّذي�ن يحترفون مهنته�م  برقّي وأدب، ويعرف�ون جّيداً أّن 
للكالم معاييَر وأصوالً ال يمكن تخّطيها وأّن االحترام واجب 
للقارئ أو المش�اهد أو المس�تمع. ينبغي أن نس�لّط الّضوء 
على أولئ�ك الّذين تخّطوا ح�دود االحت�رام وحّولوا اإلعالم 
إل�ى منابر تحّرك غرائز الّناس العنصرّية والّطائفّية وتنحدر 
باإلنس�ان إلى ما دون إنس�انّيته.لعّل الّس�لطة األولى اليوم 

هي لإلعالم الّذي يخترع ش�ّتى األس�اليب ليس�جن اإلنسان 
في سياس�اته ومناهجه الفكرّية والّدينّية. وعلى الّرغم من 

أّن لإلنس�ان الحّرّية الكاملة في انتقاء 
ما يش�اهد أو م�ا  يقرأ إاّل أّن س�حر 
اإلعالم يس�تدرجه إلى هذا الس�جن 
المقيت ويسلب منه مفاتيح الحّرّية 
الفكرّي�ة وحس�ن اختي�ار البرام�ج 
ُوِج�دت.  إن  ه�ذا  المواضي�ع،  أو 
واإلعالمّيون، عاّمة، يتنافس�ون في 
عصر االنحطاط اإلعالمي والفكري 
اإلنس�انّية  ال�ّروح  تش�ويه  عل�ى 
ويفرضون عليها بلطف أفكاراً تدّمر 
عقلها وتش�ّوش على روحها بحّجة 
حّرّي�ة ال�ّرأي والّتعبي�ر. ويخرجون 

علينا إّما بالّتحريض المذهبي والّديني 
وإّما بإش�عال الّتناحر الّسياس�ي والحزبي وإّم�ا بالّتطاول 

على المؤّسس�ات العسكرّية، وقد يصل بهم األمر إلى المّس 
بكرامة األوطان. وبالّتالي أصبح إنسان اليوم في مجتمعاتنا 
العربّية أس�ير اإلع�الم الموّجه والمس�ّيس 
والمتح�ّزب، وب�ات رهين�ة الّس�لوك غير 
الاّلئ�ق واألفكار المس�يئة إلى إنس�انّيته، 
وبات لكّل مجموع�ة إعالمها ومحّرضها.

كما أّن اإلعالميين وباستحداثهم مشاركة 
الّن�اس في وس�ائل الّتواص�ل االجتماعّية 
الّتناح�ر  ب�ات  وأفكاره�م،  ببرامجه�م 
مضمون�اً ويس�يراً. ولعلّه تاه ع�ن الّناس 
واس�تخدام  الكالم�ي  بتناحره�م  أّنه�م 
الّش�تائم  والكلم�ات الّنابية، يس�تهلكون 
الوق�ت كمخّدر لعقولهم ألّنهم لن يحّركوا 
ساكناً بهذا الّسلوك. فالثرثرات واإلهانات 
ال تبن�ي المجتمعات واألوطان وال تس�اهم 
في تطويرها. ما يبني األوطان وينّمي اإلنس�ان هي األقالم  

الّت�ي ترتق�ي بالق�ارئ والبرام�ج الّت�ي تحت�رم المش�اهد 
وتس�تفّز ملكاته الفكرّية وطاقات�ه اإلبداعّية وبالفكر الحّر 
الّذي يحترم فكر اآلخر أّياً كان. إذا كان اإلعالم منبراً للحّرّية 
ورسالة تدّل اإلنسان على الحقيقة، وجب على اإلعالمّيين أن 
يتحلّوا بقدر عال من المس�ؤولّية واالحترام غير مستخّفين 
ومش�اركين  وكراماته�م  لعقوله�م  محترمي�ن  بالّن�اس، 
ف�ي نمّوهم الفك�ري والّنفس�ي والّروح�ي. إعالمّيو اليوم 
بأغلبهم يسرقون الحقيقة ويستبدلون بها الكذب والّنفاق، 
وال ينقل�ون الواق�ع بصدق وأمان�ة. كما أّنهم مس�تعبدون 
للمنهج اإلعالمي ولسياس�ته ولعلّهم يعتبرون ذلك مصالح 
ش�خصّية أو دافعاً للّش�هرة. فرجاء محّبة م�ن أؤلئك الّذين 
يفتخ�رون بأّنهم إعالميون متمّرس�ون ومحترفون، غّيروا 
من سلوكّياتكم وانتهجوا الحقيقة وال تقبلوا إاّل بالحقيقة، 
فاألسياد ال يثقون بالعبيد وال يحترمونهم ويستغنون عنهم 
عندم�ا ينتهون م�ن المهام الموكل�ة إليهم. وم�ن له أذنان 

سامعتان فليسمع!

د. ناهدة حممد علي
ُيحك�ى أنه حصل ف�ي الماضي القري�ب إجتماع هام في 
مملك�ة الطي�ور ح�ول الرعب الذي س�ببته له�م مملكة 
العرب , قال حكيم مملكة الطيور : نحن لم نعد نستطيع 
النوم بعد غروب الش�مس مطمئنين , ولم نعد نأكل غير 
ُفتاة المزابل , فقد يُبس الزرع عندهم وإختفت الحبوب , 
وأصبح ريش�نا عفناً لقلة الماء , إنهم يقتلوننا لجوعهم 
ويكرهون طيراننا لقلة حيلتهم , وال تش�رق ش�مس إال 
ونحن نسمع صراخ األمهات وعويلهن . قال أحد الطيور 
ال�ذي ُع�رف بتغريده الجمي�ل والذي س�حر الجميع , لو 
هاجرن�ا فس�نجد في كل بل�د من ب�الد األرض حرب في 
ش�كل مختلف , فهناك أرض يتقاتل فيها البش�ر الس�ود 
مع البش�ر البيض وأرض تعمل فيه�ا المصانع ليل نهار 
ويس�ممنا دخانه�ا , وأرض أخرى فيها كل ما نش�تهيه 
وتنتش�ر فيها الغابات واألحراش لكن األمراض تنتش�ر 
بي�ن س�كانها ونص�اب ببعض منه�ا . نفذ صب�ر حكيم 
الطيور وقال : ما الحل إذاً ؟ , قال الطائر الُمغرد , الحل أن 
نعود إلى الماضي , ضحك الجميع وقالوا : عن أي ماضي 
تتح�دث , أنت تعل�م إن عجلة الزمن ال تع�ود إلى الوراء , 
ق�ال : س�أدعو الل�ه أن يعيدني إليه عس�ى أن ُيس�تجاب 

دعائي , قالو مستهزئين سنرى .
قض�ى الطائر المغ�رد ليلته قلقاً يدعو الل�ه أن يعيده إلى 
الماضي ألن قبائل الطيور قد كرهت الحاضر . حين أصبح 
الصب�اح أخذ التعب من هذا الطير مأخذا كبيراً ونام نوماً 
عميق�اً وحينما فتح عينيه بعد وق�ت غير طويل رأى أنه 
يطير بين ش�وارع غير مرصوف�ة ورؤوس غير محلوقة 
وسالل الباعة المتجولين التي تعرض الطعام هنا وهناك 
, ق�ال الطائر : إس�تجاب الله دعائي ثم توقف على غصن 
ش�جرة فوجد طائراً س�ميناً وال يستطيع الحركة قال له 
من أي�ن أنت قال طائرنا : أنا م�ن الحاضر فضحك اآلخر 
وق�ال أتحب العودة الى الماضي , ق�ال طائرنا نعم , قال 
اآلخر لن تجد هنا مبتغاك , فالقوم هنا قد ضعفت قوتهم 
, وهناك قوم أش�د قوة يقال لهم المغول جاءوا من بعيد 
إلحتاللنا وس�نغرق بدمائنا . فزع طائرنا المغرد وهرب 
إلى ش�جرة عالية إس�تقر عليه�ا وإنتظر الغ�روب , وما 
أن حل الظ�الم حتى أخذ الطائر الُمغ�رد بالدعاء إلى الله 
للع�ودة إلى الماض�ي األبعد , ثم نام الطائ�ر عميقاً حتى 
الصب�اح و وحينم�ا فت�ح عينيه وجد نفس�ه ف�ي مدينة 
غريبة ومنظمة بش�كل غريب , وجوه البش�ر فيها تمتأل 
إتزان وحكمة , يسيرون أسراباً وكأنهم مجندون ال يدفع 

أحده�م اآلخ�ر وال يزاحمه . هب�ط طائرنا على ش�جرة 
صغيرة فقابله طائر فتي , فقال له طائرنا أين أمك ولماذا 
أن�ت وحيد , ق�ال الصغير : هن�ا الكل يعم�ل والعمل هو 
شرفنا , ومنذ أن وضع حمورابي مسلته وقوانينه ونحن 
نسير عليها ال نحيد يميناً أو يساراً , لكل منا واجب وعمل 
ومن يخالف هذه القوانين يعاقب بشدة , إمتعض طائرنا 
وه�ز جناحيه وقال : أنا طائر حر وأُحب حريتي وال أريد 
قيوداً وال س�دوداً , الفضاء هو مملكتي وال يطوعني أحد 
. هرب الطائر إلى ش�جرة تقع ف�ي أطراف المدينة وقبل 
أن ينام دع�ا الله قائالً أطلب منك ربي وللمرة األخيرة أن 
تعيدني إلى الماضي الس�حيق  حيث الزرع وفير واألرض 
تف�وح منها رائحة األزهار , ال دم�اء فيها وال قتال , وال 
ظلم فيها وال قوانين , وال س�يد فيها وال عبيد , بل أرض 
فسيحة وفضاء أوسع . وحين أصبح الصباح وجد نفسه 
في غابة كبيرة ُيس�مع فيها خري�ر األنهار من كل جانب 
تتمش�ى الناس فيه�ا ُع�راة يلتقطون الثم�ر ويقطعون 
الح�ب من س�نابله ويأكل�ون , ليس لديهم س�الل لجمع 
الثم�ار والحب�وب بل يأكل�ون القلي�ل ويترك�ون الباقي 
على أغصانه أو س�نابله . رفع الطائر عينيه إلى الس�ماء 
فوجدها صافي�ة ال دخان فيها ووجد عل�ى النهر صغار 

الس�مك تتقافز س�عيدة من فوق األمواج , تلفت طائرنا 
يميناً ويساراً وهو يتساءل أين قوارب الصيد وأين شباك 
الصيادي�ن , وأين بقاي�ا علب الدخان والطعام الفاس�د , 
ث�م تجول مس�تغرباً وقائالً ال أثر لرجال الش�رطة الذين 
يتصي�دون المجرمي�ن واألبري�اء , وال أثر ايض�اَ لمواقد 
ش�واء الطيور المدجنة , وتبس�م الطائر ضاحكاً وقال : 
ال أج�د هنا فتياناً يتمايلون وبأيديه�م قناني الكحول بل 
أج�د أُناس متحابي�ن ال يحتاجون إلى الكحول لينس�يهم 
أحزانهم , وال أدري لَم الكل يطير بفرح وكأن لهم أجنحة 
مثلن�ا . توق�ف طائ�ر ُمس�ن ق�رب طائرنا وق�ال : نحن 
مجمع الطيور ال نخشى هنا شيئا  وإنظر إلى األعلى تجد 
أس�رابنا في األفق تدور في الس�ماء وحين يحل المساء 
يغرد الجميع ويقص حكاياته . تبس�م طائرنا وقال : أود 
البقاء هنا وتوس�ل الطائر إلى لل�ه أن يبقيه في الماضي 
الس�حيق , قال فيه حريتي وطعامي وس�كينتي وأماني 
, ال أري�د الرج�وع إل�ى حيث رائح�ة البارود ب�دل رائحة 
الس�نابل وأطل�ق الطائ�ر تغريدة س�حرت الجميع .حين 
يئست قبائل الطيور من عودة طائرها المغرد أدركوا أنه 
قد فضل الماضي السحيق وأصبح جزءاً من ذلك الماضي 

, فقرروا أن يبحثوا عن هذا الماضي لعيشو فيه .

حتى ال نصبح أداة يف املنظومة اإلعالمية

الطائر املقدس 
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ق�سة ق�سرية

الروائية اللبنانية جنى فواز احلسن: أكتب ألكون يف العالـم
 خلود الفالح

تعّد الروائي�ة اللبنانية جنى فواز الحس�ن من الجيل 
الجدي�د ف�ي الكتاب�ة الروائي�ة العربية، وبمناس�بة 
ص�دور روايته�ا الجديدة “طاب�ق 99” الت�ي تطرح 
أسئلة عن الحرب وعّما تخلفه من مآس ال تنتهي وما 
كان من بلوغ روايتها الثاني�ة “أنا، هي واألخريات” 
إلى القائمة القصيرة لجائ�زة البوكر 2012. تحدثت 
إلى "العرب" عن تجربتها.تقول الروائية مها حس�ن 
“خلقت ألروي”. وتقول الروائية جنى فواز الحس�ن 
ع�ن الكتابة: »خلقت ألتالعب بالكلمات، أللعب معها 

وبها على أمل أن أبني منها شيئا ما«.
تضيف:»بالطب�ع دائما ل�دى الكاتب الكثي�ر ليقوله، 
ليس�جل اعتراض�ات جّمةعلي�ه ولي�روي المتخّي�ل 
والواقع. ولكن وسط عبثية كل شيء، أحاول أن أجد 

مساحة صغيرة أستكشف بها الحياة وأخبر عنها«.
السرد والحرب

ش�خصيات رواية “طابق99” تبحث عن هويتها من 
خالل التعل�ق ببعض األمور، فه�ذا والد مجد يرفض 
التس�ليم بموت زوجت�ه، وماري�ان األميركية تبحث 
عن رفات زوجها ومعها هيلدا، والروائية جنى فواز 
الحسن استطاعت هنا اإلمساك بالقارئ طيلة أحداث 

الرواية.
عن مدى انشغالها بالقارئ أثناء الكتابة، تقول فواز: 
»بالنس�بة إل�ّي، القاس�م المش�ترك بين ش�خصيات 
روايت�ي الص�ادرة حديثا “طاب�ق 99” ه�و المصير 
المعلّق. يحاول�ون -بمعظمهم- العب�ور إلى األمام، 
ولك�ن هناك دوما هذا الماضي ال�ذي لم ينته، والذي 
يجذبهم إليه. ليس الماضي هنا حنينا على قدر ما هو 
نتاج لظروف الحياة التي وجدوا أنفسهم فيها. ليسوا 
أش�خاصا مأس�اويين. عل�ى العكس، ه�م يحاربون 

ويحاولون أن يجدوا مساحاتهم الخاّصة«.
الرواية ليست إخبارية ومعنية بالحدث اليومي، لكنها 

بشكل أو بآخر تطرح األسئلة عن هذه المجتمعات
وتضيف الروائية: »منذ بدأت كتابة هذه الرواية، كان 
السؤال الذي يلّح علّي: هل يمكن لإلنسان أن يتجاوز 
الظروف ويغلبها، أم أّنها تبقى جزءا منه؟ هل يمكن 
ابتكار هوياتنا من جديد؟ مجد أيضا، على الرغم من 
محاوالت�ه العبور إلى ش�خصية مختلفة عّما كانها، 
حافظ على الندب�ة في وجهه كجزء من هويته. كان 
هذا السؤال األساس�ي، عن إمكانية االنفصال الكلّي 
ع�ن الجذور من دون الهرب منها. ومن ناحية أخرى 

ال يشغلني القارئ أبدا أثناء الكتابة«.
وتؤكد:»ال أكتب ألجذب وأمس�ك بأح�د، على قدر ما 

أن أمس�ك بنفس�ي وأضعهاب�كل ما فيها ف�ي العالم 
الروائ�ي ال�ذي أبنيه. يش�غلونني عندها ه�م، هيلدا 
ومج�د وماتيلد وماري�ان وإيفا ومحس�ن وغيرهم. 
أهت�ّم كثيرا بالعمل. أحاول أن أبّث الحياة فيهم، ألّني 
إن نجح�ت في ذلك، س�أحقق ما يس�تحق القارئ أن 

يحصل عليه«.
تط�رح رواي�ة “طاب�ق 99” 
ومعان�اة  الح�رب  أس�ئلة 
اإلنسان الصعبة معها. فهل 
كان الس�رد الي�وم مهتم�ا 
بم�ا هو هامش�ي ومهمل، 
تقول جن�ى فواز: »المهمل 
هامش�يا. بالضرورة  ليس 

لألسف، في حياتنا اليومية، 
األساس�ي  ه�و  المهم�ل 
والهام�ش يس�تحوذ عل�ى 

معظم تفاصيلنا.
شخصيات الرواية تبحث 

عن هويتها
نحن أش�خاص مهّمشون، 
ن�كاد نك�ون غي�ر مرئيين 
بالنس�بة للطبقة الحاكمة، 
وتقريب�ا ال ش�يء أكثر من 
وأتح�ّدث  وقطي�ع،  أدوات 
هنا عن الهوي�ة الجماعية.

اللّبناني مجتمع  المجتم�ع 
خ�ارج م�ن س�نوات ح�رب 

طويلة، خرج منها دون أن يتصالح مع ما حدث، وقد 

أتى جيل جديد لم يش�ارك في الحرب، ووجد نفس�ه 
امتدادا لصراعاتها«.

وتضيف:»الح�رب عادة هي إنت�اج أقلّية،مجموعات 
مس�لّحة تش�ّل حياة مدنية بأكملها. والس�رد اليوم، 
وسط التحوالت الكبيرة في الشرق األوسط، مرتبط 
بكل ما يجري. الرواية طبعا ليس�ت إخبارية ومعنية 
بالحدث اليومي، لكّنها بشكل 
األس�ئلة  تط�رح  بآخ�ر  أو 
المجتمع�ات؛  ه�ذه  ع�ن 
ماضيها، تاريخها، حاضرها 

وتحّوالتها«.
حداثة الرواية

الرواية العربية اليوم تش�هد 
الث�ورات  كثي�رة؛  تح�والت 
التقن�ي  التط�ور  العربي�ة، 
الكبي�ر م�ن  الع�دد  الهائ�ل، 
الق�ارئ  الع�رب،  الالجئي�ن 
ه�ذه  كان�ت  إن  المتعج�ل، 
الرواية متصالحة مع عالمنا 
ف�واز:  توض�ح  المعاص�ر، 
»الرواي�ة هي م�ا يكبح هذا 
الجن�ون الجماعي، وتصرخ: 
لنتوّق�ف قليال ون�ر الصورة 
من بعيد. لنره�ا باتجاهاتها 
المختلف�ة، عن ق�رب، وعن 
بعد. ليس مطلوبا من الرواية 
لتناس�ب  نفس�ها  تش�ّكل  أن 
العص�ر، يمكنها أن تتأقلم معه أو أن تعترض عليه أو 

تطرح األسئلة حوله. ليس هناك شكل معّين لها، وال 
يجب أن تحزن إن وقفت وحدها في مواجهة الحداثة 
التي تدوس�نا بقس�وة. لها أن تكون نفسها، مكتملة 
به�ا. حّتى في عصرن�ا هذا، تتباي�ن اآلراء بين قارئ 
وآخ�ر وما إذا كان يرغب في ق�راءة رواية طويلة أو 
قصيرة، مكّثف�ة أو ال. والتحدي ال�ذي تجده الرواية 
في مواجهته اآلن، هو أن تتغلب على كل هذا التطور 
التقني، وأن تربح لحساب الورق والكلمات وعالمها 

الخاص«.
هن�اك من يق�ول إن الرواي�ة المترجم�ة وصلت إلى 
الق�ارئ العربي بش�كل أفضل من الرواي�ة المكتوبة 
بالعربي�ة. وتعتب�ر محدثتن�ا ه�ذا مرتبط�ا بذائق�ة 
الق�ارئ. ولكنها ت�رى أن الرواية العربي�ة، من دون 
شك، ال تزال حديثة مقارنة باألدب العالمي، الروسي 
مثال، وبالتالي الرواية الغربية قطعت شوطا كبيرا ال 

يزال العرب في أولى محطاته.
رواي�ات عن مهمش�ين، كادوا يكون�ون غير مرئيين 
بالنس�بة للطبقة الحاكمة، وتقريبا ال شيء أكثر من 
أدوات وقطيعلكنه�ا تعتب�ر أن ه�ذا ال يتع�ارض مع 
وج�ود رواي�ات عربية أكث�ر من رائعة. وف�ي نهاية 
المط�اف، لي�س هناك عم�ل غربي أو عرب�ي أو.. إّما 

هناك عمل جّيد أو ليس كذلك.
نس�اء روايات جنى فواز الحس�ن حزينات عن سبب 
ذل�ك وإن كانت تعاطفت مع نس�اء روايتها “أنا، هي 
واألخري�ات” تق�ول: »الحزن ليس خاصية نس�ائية 
في رواياتي، وهو يالمس الذك�ور كما اإلناث، بعيدا 
ع�ن تصنيفه الجن�دري. أّي حزن وانكس�ار أكثر من 
ذلك الذي جّس�ده األب الغائ�ب والمنفصل عن واقعه 
ف�ي “أنا، ه�ي واألخري�ات” مثال؟ أنا أقّدم اإلنس�ان 
في صراعات�ه. ليس هناك الكثي�ر لُيكتب عن الفرح، 
ولكن عن الس�عي إليه. وأنا على الصعيد الش�خصي، 
تخلّي�ت عن فك�رة الس�عادة المطلق�ة، لواقعية ما، 

والستحالتها وليس ألّني أميل إلى الحزن«.
تضيف فواز: »إن التفتنا حولنا قليال، لرأينا الس�عادة 
سرابا أو أشبه بامرأة بعيدة المنال، اليصل إليها أحد. 
وال أدري أيض�ا م�ن عّمم فكرة الس�عادة، يمكننا أن 
نش�عر بأمور كثيرة؛ الح�زن، الغضب، اليأس، األمل، 
الفش�ل، النجاح، الفرح، األل�م. كلّها جزء من تجربة 
الحياة. هل تعاطفت مع النس�اء ف�ي رواياتي؟ رّبما 
ف�ي لحظات نعم وبكي�ت معهّن أو معه�م، أي حّتى 
الرج�ال، أحيان�ا. لكن التعاطف بالنس�بة إل�ّي أيضا 
مرتبط باألعذار. أفّضل أن أشاركهم حزنهّن/ حزنهم 
للحظات ومن بعدها أن أبحث لهّن/ لهم عن باب أمل 

ما«.

»عىل باب اهلوى«
 

»على باب الهوى« رواية لألديب األردني صبحي فحماوي، صدرت 
في سلسلة إبداع عربي عن هيئة الكتاب، بمقدمة للدكتور مدحت 
الجيار الذي يكش�ف فيها أن هذه الرواية »تس�رد أحداث يوميات 
من عام 1982، تأخذك من مطار عّمان في األردن، مروراً بمطار 
ميالنو في إيطاليا، إلى مطار ميونيخ، هل نقول إنها رواية أدب 

رحالت أم أنها رواية واقعية سحرية؟ ...
الرواي�ة تق�ع ف�ي 220 صفحة م�ن القطع المتوس�ط، ومما 
جاء فيها: »أس�تغرب هذه األلمانيا العظم�ى التي تقتصد في 
نفقاتها، بينما تهدي إلى إسرائيل أحدث األسلحة والغواصات 
الحربية المصممة لتحمل رؤوساً نووية، وتقدم لها مختلف 
أن�واع المس�اعدات الملياري�ة والمعنوية غير المش�روطة 

مجاناً«.

عصور هنضة أخرى
 

عن سلس�لة عالم المعرفة التي يصدرها المجل�س الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 
الكوي�ت، صدر كتاب »عصور أخ�رى للنهضة.. مدخل جديد إل�ى األدب العالمي« تأليف 
برينداد شيلدجن، غانغ تشيو، ساندر عثمان، ترجمة الدكتور عالء الدين محمود.يقدم 
مؤلفو هذا الكتاب مدخالً جديداً لدراسة األدب العالمي، وتحديداً ما عرف بأدب النهضة 
في مناطق مختلفة م�ن العالم، مقابل أدب عصر النهضة األوروبية المعروف، وبذلك 
يعي�د الكتاب صياغة مفهوم النهضة، بحيث تصب�ح النهضة األوروبية فكرة ملهمة 
وخالقة، بدالً من كونها مجرد حقبة زمنية معينة في التاريخ. وقد ركزت الدراسات 
التي يتضمنها هذا الكتاب على الحركات متعددة الثقافات، ومتعددة القوميات التي 
يتمت�ع بها كمفه�وم النهضة األوروبي�ة، حيث تجاوز هذا المفهوم مكان نش�أته 
األوروبية وزمانها، ليصل إلى ثقافات غير أوروبية اس�تخدمت مصطلح النهضة، 

مثلما حدث في عدد من الدول: مصر، العراق، الصين، إيرلندا وغيرها.

من هُناَك �َسينّبعُث ال�سوء
  كواكب ال�ساعدي 

حين مر يوسف من هناك  توسل ربه ) ربي ارجعني للجب 
كي ال ارى ما اراه(  فهل سيخسر  العالم معركته بفداحه أمام 

كومِة لصوص ؟؟        
أيُتها السماء

حين يصعدون إليك 
ُشهباً

ينبعُثُ منها الضوء
أعّدي لهم ُمّتكئاً

وهّيئي لَهُم ُغرفاً 
وظٌل ظليل 

2
التاريُخ 

ال يدّوُن بالحكايا
وفي الشوارع 

الُحزن 
يمشي على قدمين

والمنّتحلون للبطولة
أنكشَف زيفهم

5
أكنُّا نحرُث بالبحر؟
أم كّنا مُغيّبين ؟ 

6
ال وقت لالختباء

وال التقوقع
داخل حّيز الزمن
وأحالم اليقظة 
غواية المغفلين 

أنهم يقتلون أحالم البراءُة فينا 
وال سؤال إال ..... الى أين؟ 

7
هل سيعود العالم
صالحا للعيش ؟؟
وأسراب الجراد

تحوم 
هل سيضع األنسان 

نقطة البدايِة
والسطر األخير

 8
الُحراس 

يغّطون بنوم عميق
وان استيقظوا

فعلى الغنائم عين
وعيٌن تطرُف للبعيد

9
السالُم عليِك

وعلى أرض تحمُل
ُخطاِك

كلما يّتسع المدى
تستوطنين مالمحي

ويغُرقني
العشق طوفاناً إليك ِ 

ال
يعُرفِك أحداً سواي

أخاف 
أن أخالف يقيني

حين أراك ال أقوى
أن أطّوقِك بذراعّي

وحين آراك تستعرين
تنفجر بدواخلي ثورًة 

تستفزني لقصيدة 
أتّمناها كقصيدة 

10
أطلقها في عز ثوراته 

محمود : 
*أنا حبة القمح

التي ماتت
لكي تّخضر ثانية

وفي موتي حياٌة ما 
 

 11
لسِت من الُمتناقضات بشيء 

ولكنُه قدرِك 
لقد لّقتنِك النهايات الحكمة

فحين ستعوُد 
صفراء ريحهم

ستوصديَن لها األبواب 
لصفيرها 

لغِبارها
والطاعون 

الذي في كل مرة يعود 
حتى وأن أرتعَش
أبناُئِك في العراء

12
سُتعاندين الريح

وال تؤسرين
وستكونين بخير
ستكونين بخير



ف�ي بداي�ة ثمانين�ات الق�رن الماضي قام�ت وزارة 
الم�وارد المائي�ة باس�تصالح )15 ال�ف دون�م(  من 
أراض�ي منطق�ة الصديف�ة )مقاطع�ة 21(  الواقعة 

ش�مال مدينة الش�طرة، فانجزت ش�بكة من قنوات 
الب�زل المكش�وفة والمغط�اة، وق�د ش�ملت جميع 
االراض�ي الت�ي ي�راد اس�تصالحها، وانش�أت لذل�ك 

محطة ضخ عمالقة س�ميت محط�ة الطوز بمنطقة 
)الفدين(، ولم يبق لالنجاز النهائي للمش�روع سوى 
تنفي�ذ المبزل الرئيس�ي الذي يربط�ه بالمصب العام 
. اال ان أح�داث الحرب العراقي�ة االيرانية حالت دون 
اس�تمرارية العمل في عملية االس�تصالح، حتى انها 
توقف�ت نهائي�ا ع�ام 1987م، وادى  ذلك ال�ى تراكم 
المي�اه في المبازل، وتس�ببت بزح�ف الملوحة على 

هذه االراضي التي عرفت بخصوبتها ..!
 دع�وة ال�ى وزارة الموارد المائية العم�ل على احياء 
ه�ذا المش�روع الحي�وي، والب�دء بك�ري وتنظي�ف 
جمي�ع القن�وات م�ن الطم�ى والقص�ب والب�ردي، 
وربطه بمبزل الربط الذي انجز منذ س�نين، وشمول 
المنطقة بشبكة ري مبطنة ترافق المبازل، وتسوية 
االراضي المشمولة باالستصالح. السيما وان جميع 
الخرائ�ط والتصاميم الخاصة بالمش�روع محفوظة 
في دائرة الموارد المائية في الش�طرة، باالضافة الى  
جاهزي�ة وصالحي�ة محط�ة الضخ ... وه�ذا يدفعنا 
اكثر للمباش�رة بالعمل بالسرعة الالزمة النقاذ آالف 
الدونمات من خطر الملوحة لتكون جاهزة للزراعة.
 علي احمد مشهد التميمي

اىل متى يستمر إمهال مبازل الصديفة يف الشطرة ؟

من املسؤول عن االرهاب الغذائي
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متى تنطلق ثورة اخلبز ؟
 

 اسعد عبد الله عبد علي
منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وفي مصر بالتحديد، 
رفعت الدولة أسعار الخبز، ما جعل الحصول عليه متعسراً 
للفق�راء،  عندها خ�رج اآلالف مطالبين باإللغ�اء القرار 
الظالم، وبعد صراع ش�عبي مع قوات القمع في ش�وارع 
العاصم�ة، متمثل بحراك وهياج ش�عبي ق�ام به الفقراء 
والعمال وانضم لهم طالب الجامعات والمثقفون، فكانت 
ثورة الخبز بمصر، التي اجبرت الحكومة على العدول عن 
الق�رار المجحف، كان وعي الش�عب المصري هو حصن 

األمان لهم.
فيم�ا اليوم نعيش محناً كثيرة، تلتقي بمصب الس�كوت،  
فأموال البلد وفوضى الحكومات، كلها ترجع لس�كوتنا، 

الن الشعب الذي يرفع صوته ال يسرق رغيفه.
واقع حالنا اليوم يش�ير الى ان األفران والمخابز تتالعب 
بح�ق المواطن، وأصبح رغي�ف الخبز هزي�ال صغيرا، ال 
يش�به رغيف األمس، إال باالسم فقط، وحكاية الصمون 
غريبة، الن التالعب بالوزن حالة منتش�رة، وليس�ت من 
األسرار، والمواطن يشتري بصمت، كما ربته الحكومات 
والظروف،  بل بعض األفران تخلط مع الطحين المستلم 

من وزارة التجارة طحينا  رديئاً، كي تضاعف األرباح.
الغري�ب ال توج�د جهة تعت�رض عن ما يحص�ل؟ مع انه 

جناية بحق الناس.
وزارة التج�ارة تتحج�ج بأنه�ا توفر الطحي�ن، لكن على 
من تقع مس�ؤولية الرقابة على الخبز؟ فالمواطن ينتظر 
الخبز من األفران وليس الطحين، لذا هنا نش�خص الخلل 
وه�و حكومي بامتياز، حي�ث  كان عليها فرض تعليمات 
بالوزن والسعر، مع متابعة عبر فرق تفتيش، ومحاسبة 
كل من يتالعب بقوت الش�عب، ه�ذا األمر من البديهيات، 
وكل األنظمة الس�اعية لفرض العدل تعمل به، لكن يبدو 
إن البديهي�ات تغي�ب عن المس�ؤولين، فالس�فر ومغانم 

المنصب جعلهم ينسون المسلمات.
الحكوم�ة مطالب�ة بالوف�اء بالتزامها مع الش�عب، عبر 
طريقي�ن األول توفي�ر مناف�ذ حكومي�ة، تبي�ع الخب�ز 
والصم�ون، بأس�عار مدعوم�ة وب�وزن مناس�ب، وبهذا 
تكس�ر احتكار الس�وق، من قبل عديمي الضمير، واألمر 
األخر تش�كيل ف�رق مراقب�ة المخابز واألف�ران األهلية، 
ومحاس�بة كل من يتالع�ب بالوزن والس�عر، أو بالمادة 

المستخدمة في العمل.
ننتظر صحوة ضمير من ساسة اليوم، فالحقوق الضائعة 

كثيرة، والخبز احدها.
وحين يرى المواطن تحس�ناً بالواق�ع الملموس، عندها 

يمكن أن نقول إن حكومتنا أنصفت شعبها.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

انتباه رجاء

إذا أكلت بني عميان ناصف
 

محمد علي محيي الدين
م�ن المظاهر المدانة التي يرفضها الجميع، ويطبقها الجميع 
المحاصص�ة، فالجميع يصرحون برفضها وإنهائها والقضاء 
عليها، إال أن ما يجري على أرض الواقع على النقيض من ذلك،  
وه�ذه االزدواجية مرض لن نتعافى منه، إذا ظلت األمور على 
ما هي عليه، وال يمكن الخروج من هذه الش�رنقة، أال بإيجاد 
آلية جدي�دة، تعتمد األس�س والمعايي�ر الوطنية الت�ي عليها 
شعوب العالم، باستثناء من ابتلوا بهذا الداء العضال، والعراق 

في المقدمة منهم.
  لقد طلع علينا دهاقنة السياسة الجدد، مطالبين بصوت عال 
تقس�يم الوظائف في الوزارات العراقية، على األثافي الثالث،  
منا وزي�ر ومنكم وزير، ومنا  فراش ولك�م فراش، ولكن أين 
يذه�ب اآلخرون؟ هل يذهبون إلى جزائ�ر األنتيل، أم يرحلون 
إلى القمر الذي تقاسمه الروس واألمريكان، إذا لم يكونوا من 
ثالثي�ة نجيب محفوظ، التي ال رابع غيرها في العراق الجديد، 
وال أدري ه�ل الق�در العراقي ال يقعد أال على ث�الث، أال يمكن 
االس�تعانة برابع�ة األثافي، م�ن المواطني�ن اآلخرين ممن ال 

يؤمنون باألوهام، ويؤمنون بعراق واحد موحد.
  لقد وصل السيل الزبى، كما يقول المثل، وآن لنا أن نكون عند 
مستوى المسؤولية، برفض التقسيمات المصطنعة،  لتحقيق 
أجن�دات بعي�دة ع�ن المصال�ح الوطني�ة... )هاي أنت�ه وين 
والوادم وين، اللي يسمعك يگول هذا عايش بتايوان، أكو وادم 
بنت أمجادها على هاي الس�والف، وعاشت من وراها، وصار 
الشيلم أكثر من الحنطة، وهاي ينراد إلها تعب يا بو تعب حتى 
تصف�ه، وأش�لون تگدر إذا م�ا عندك غربيل ناع�م يعزل، وأرد 
أگل�ك خاف ما تدري: ت�دري وزارة البصل، ألوزيرها من حزب 
الفجل، أعلنت عن تعيي�ن آالف مؤلفه، وراحت القوايم وردت 
القوايم، تالي تدري ش�صار، لو أخليها س�كته، تدري الوزارة 
ذبت القوايم على صفحه، وأشتغلت الحراميه، الوظيفة بسبع 
أوراق، وأب�و الچاي اللي أب�اب الوزارة يوميه يعين مية، ولمن 
طلعت التعيينات، لنها س�وده مصخمه، واحد طلع أسمه ثلث 
مرات، وقس�م حسب تسلس�ل أفراد العائلة، أخيوه مسطرين 
واحد ب�وره الثان�ي، وأوالد الخايبات ي�دورون بالقوايم على 
أسمائهم وماكو، ويشوفون بعيونهم مسجل فالن عنده شهيد 
وفلتان متضرر، ونصها چذب ال شهيد وال معيد، لكن الفلوس 
تلين الحديد، وأحنه ولد گريه واحد يعرف اخيه، وندري أفالن 
ال متض�رر وال متع�ور، گضه عمره يه�ز ويرگص، ومن وگع 
الصن�م ذب أهدومه ولبس اله�دوم الجدي�دة، وصخم وجهك 
وگ�ول حداد، وآفالن ندري بيه، أب�وه وأمه وأخوته ما طگهم 
وج�ع، لكن مريدي موج�ود عنده المهر، ويخت�م بكيفه، هذا 
ش�هيد، وهذا سجين سياسي، وهو ال سياسي وال شهيد، وما 
يع�رف من السياس�ة غير األكل والنوم، لكن ي�ا أخوان الياكل 
ويه عميان خلي يناصف، وهل�ة الهلله بأخوتكم العميان، مو 
تأكل�ون الزاد كله وتخلوهم أيدهم والگاع، تره أنش�ور بيكم، 

ويا ويلكم من دعوة المظلوم....!!!

مر�شى الهموم 

      عالء عبد الوهاب

 ب�اب المعظم، العالوي، باب الش�رقي، 
البي�اع .. وغيرها من مناطق بغداد التي 
تقع فيه�ا الكراج�ات الرئيس�ية تعتبر 
نقاط�اً النطالق خط�وط النقل الداخلي 

في العاصمة وباقي المدن التابعة لها.
وقامت هيئة النقل العامة بإعادة تأهيل 
وترمي�م تل�ك الكراج�ات، حيث وضعت 
المس�قفات وح�ددت اماك�ن الوق�وف 
ورصف�ت الش�وارع.. ال�خ  وبم�ا يليق 
لكي تكون واجهة جمالية ونظامية في 
المدن الرئيس�ية للعاصم�ة، على الرغم 
م�ن افتقاره�ا لبعض الحاج�ات ومنها 

مقاعد انتظار الركاب.
وهن�اك مش�كلة تتج�دد كل ي�وم عن�د 
الس�اعة الواح�دة او الثاني�ة بعد الظهر 
حي�ن ال يلت�زم س�واق س�يارات النق�ل 
الداخلي بالوقوف ف�ي الكراج النظامي 
ويتخ�ذون مواقع عش�وائية، م�ا يدفع 
المواط�ن للبحث عن الم�كان التي تقف 
فيه الس�يارة التي تقله الى محل سكنه 

او مبتغاه.
ويرى المواطن ابو عزيز  " ان "المرائب 
العش�وائية التي تنتش�ر في الس�احات 
العام�ة والتقاطعات وحت�ى في االزقة 

فوض�ى  تس�بب  الس�كنية  والمناط�ق 
واختناق�ات مرورية، ما تزيد من هموم 
المواط�ن البغدادي فضال ع�ن االنتظار 
الطويل وعلى شكل مجاميع  في عرض 
الش�ارع ما يعرضهم الخطار العمليات 
االرهابي�ة". ويضي�ف بقول�ه: الوقوف 
لس�يارات  المنظ�م  غي�ر  العش�وائي 
النق�ل الع�ام م�ا يجع�ل م�ن الصعوبة 
على الق�وات األمنية  تغطية المس�احة 
الكبي�رة والمفتوحة من الش�ارع امنيا. 

ومبين�ا ان المخالف�ات تح�دث بش�كل 
يومي في المرأب العس�كري في ساحة 
الطي�ران وام�ام أنظ�ار رج�ال المرور 
والق�وات االمني�ة وكذل�ك لج�ان هيئة 

النقل الخاص.
اما كاظم عزيز كريم ،" س�ائق س�يارة 
"لخ�ط الج�وادر فيق�ول : معاناتنا في 
المرائ�ب الرس�مية تتمثل  بط�ول فترة 
االنتظ�ار والكث�ر م�ن ث�الث س�اعات، 
لغرض اكتمال عدد الراكبين لكي انطلق، 

وذلك بس�بب الوقوف العشوائي لبعض   
السواق في الشارع وهنا يفضل الراكب 
صعود الس�يارة االقرب ب�دل ذهابه الى 
الك�راج لكي تقله س�يارة الخ�ط، وهو 
يطال�ب الجه�ات المعني�ة بوض�ع ح�د 
للمخالف�ات ومن�ع الوق�ف العش�وائي 

لسيارات خطوط النقل.
وبدوره يتس�اءل مهدي كاظم حس�ن " 
س�ائق خط حي أور"، عن االسباب التي 
ش�جعت الجهات المختص�ة في صرف 
الماليي�ن م�ن اجل أعادة تأهي�ل الكراج 
الرئيسي، في الوقت الذي يسمح لسواق 
اخرين بالوقوف العش�وائي ما ادى الى 
انتش�ار المرائب غي�ر النظامية. ويذكر 
ع�دداً من س�احات الوقوف العش�وائية 
بقوله: يوجد مرأب عشوائي في ساحة 
الطيران بداية شارع الشيخ عمر ويديره 
الح�اج )....( الذي يتقاضى جباية تقدر 
بثالثة اضع�اف المبلغ المح�دد من قبل 
الهيئ�ة ودون اي اعت�راض من احدهم، 
والس�واق ممن يرفضون الدفع يعنفون 
بش�دة. ويعتق�د كاظ�م بوج�ود اتفاق 
مس�بق بي�ن الح�اج والجه�ات المعنية 
وذل�ك الن المرأب يش�ل حرك�ة  الكراج 
الرئيسي في ساحة التحرير، ويضر وال 

ينفع بحسب قوله
ويق�در ابراهي�م جاب�ر - س�ائق خ�ط 

الحس�ينية ) ح�ي الزه�ور( ب�أن ع�دد 
الم�رأب  تس�تخدم  الت�ي  الس�يارات 
العس�كري في الس�ابق كان�ت بحوالي 
500 حافلة لنق�ل المواطنين ولمختلف 
المناطق، فيما  الي�وم يتراوح العدد من 
50 - 40 حافلة، ويقول بس�بب المرائب 
العشوائية التي تخلو من الضوابط هجر 
اغلب الس�واق الكراج النظامي، واردف 
جابر: ربما هي مش�كلة عامة في كافة 
المرائ�ب النظامي�ة ببغ�داد وال تقتصر 

على هذا الكراج فحسب.
سائق خط الكرادة نبيل كاظم يقول: اذا 
بقي الحال عل�ى ماهو عليه، من مرائب 
غي�ر نظامي�ة ف�إن المرائ�ب النظامية 
س�وف تغلق ابوابها، وتنتش�ر الفوضى 
واالرباك ف�ي حركة نقل المواطنين من 

والى مناطق سكناهم.
اغلب س�ائقي المركبات اك�دوا ان هيئة 
النقل الخاص ووزارة النقل والمواصالت 
على علم واطالع باالمر، ناهيك عن رجال 
الم�رور والقوات االمني�ة ممن يغضون 
النظ�ر وال يحاس�بون المخالفين االمر 
الذي يهدد بانتش�ار الفوض�ى واالرباك 
وخل�ق زحامات مروري�ة، وهنا يتطلب 
من الجهات المعنية وبمساعدة الجهات 
المساندة لها وضع حلول سريعة النهاء 

المعاناة وبشكل جذري.

 رغم التحذيرات المس�تمرة والشكاوى 
والمطالب�ات الت�ي تنش�ر عبر وس�ائل 
الصح�ف  ومنه�ا  المختلف�ة  االع�الم 
المحلية، اال ان ظاهرة اللحوم المستوردة 
التالفة الت�ي معظمها مجهولة المصدر 

والصالحية تتس�ع يوما بعد اخر، حيث 
تغص محال االس�واق المحلية بمختلف 
الحم�راء  اللح�وم  االن�واع واالصن�اف 
والبيض�اء وبع�د ان يتم تبديل منش�ئها 
وتاري�خ صالحيته�ا، ما تش�كل خطراً 

صحيا على المستهلكين الذين معظمهم 
من الفقراء وذوي الدخل المحدود.

ان محارب�ة ه�ذه الظاه�رة الخطي�رة 
والحد منها هي مسؤولية االمن الرقابي 
الصحي، لذا ندعوا المؤسسات الصحية 

المعني�ة وجه�از التقييس والس�يطرة 
النوعي�ة ان تأخ�ذ دورها الج�اد وتمنع 
دخ�ول هذه اللحوم وغيره�ا من المواد 
الغذائية التالف�ة والمنتهية الصالحية ، 
اال بعد التأكد من صالحيتها ومصادرها، 

كم�ا ينبغ�ي اج�راء ج�والت تفتيش�ية 
دورية على االس�واق والمح�ال التالف 
المواد الغذائية غير الصالحة لالستخدام 

البشري .
عباس رحمة الله

ظاهرة تخلق حالة من الفو�شى وغياب النظام

مواطنون ينتقدون الوقوف العشوائي لسيارات النقل بعيدًا عن الكراجات

كاظم بدن
ي�دور الحدي�ث ه�ذه االيام ع�ن تنويع 
مص�ادر االقتص�اد عب�ر إع�ادة الحياة 
لقطاعي الصناع�ة والزراعة الى جانب 
القطاعات االخرى من اجل بناء اقتصاد 
رصين يس�تطيع النهوض لسد حاجات 
البل�د ويس�هم بامتص�اص قس�م كبير 
من اعداد البطال�ة الكبيرة بين صفوف 
الشباب، وفيما يخص القطاع الزراعي 
الذي يرفد الس�وق المحلية بس�لة غذاء 
العائل�ة العراقي�ة، ومن اج�ل النهوض 
به�ذا القطاع الحي�وي، ارى ومن وجه 
نظري باعتباري فالحاً التوجه وبجدية 

من قبل الجهات المعنية باتخاذ اآلتي:
• العم�ل بموج�ب القانون 117 لس�نة 
االص�الح  مس�يرة  ومواصل�ة   .1970

الزراعي.
• القي�ام بحمل�ة الس�تصالح األراضي 
الزراعية الشاسعة والتي اهملت بسبب 
السياس�ات الس�ابقة ، ومن الضروري 
استعادة مس�احات االراضي المنهوبة 

من قبل ازالم النظام المباد.

غي�ر  الزراعي�ة  األراض�ي  تأجي�ر   •
المس�تغلة للفالحين لق�اء اجر مدفوع 
من نس�بة المنتج الزراع�ي وعرض ما 

يتبقى لالستثمار.
• دعم الفالح ماديا ومعنويا عبر توفير 
مس�تلزمات الزراعة وبش�قيها النباتي 

والحيواني.
• إيقاف االستيراد العشوائي للمنتجات 
الج�وار وحماي�ة  دول  الزراعي�ة م�ن 
المنتج المحلي من خالل تحديد اس�عار 

تتناس�ب والمبال�غ المصروفة من قبل 
الفالح للمحصول الزراعي

• رس�م اه�داف اس�تراتيجية واضح�ة 
الزراعي�ة وضمن  ومح�ددة للمواس�م 
س�قوف زمني�ة لتطبيقها عل�ى ارض 

الواقع.
• اتب�اع الط�رق العلمي�ة الحديث�ة في 
الزراعة كالس�قي واس�تخدام المكننة 
الزراعي�ة م�ن اج�ل تحقيق وف�رة في 

المنتج الزراعي .

 والج�ل  تحقيق الهدف المنش�ود، ارى 
من الضروري لو :

ت�م  تش�كيل غرفة عمليات تض�م عدداً 
من الجه�ات الحكومية  ترتبط ارتباطاً 
بالقط�اع  الته�وض  الج�ل  مباش�را  
الزراع�ي وفي مقدمتها وزارة الزراعة، 
الكهرب�اء،  النف�ط،  المائي�ة،  الم�وادر 
الصناع�ة، التج�ارة، الش�ركة العام�ة 
للتجهيزات الزراعي�ة، مديرية البيطرة، 
نقاب�ة المهندس�ين الزراعيي�ن، لجن�ة 
الزراعة والمياه في البرلمان وممثل عن 
اتحاد الجمعيات الفالحية التعاونية في 
العراق.الج�ل وضع الخط�ط والبرامج 
المرسومة وتكون لها فروع في جميع 
والنواح�ي  واالقضي�ة  المحافظ�ات 
واالس�تعانة بتجارب ال�دول المتقدمة 
ف�ي ه�ذا المجال،والباس م�ن توظيف 
بعض م�ن اصحاب الخب�رة والمهارات 
والطاقات العلمية الخالقة ومن الكوادر 
الفنية الممت�ازة من خريج�ي الكليات 
والمعاه�د الزراعي�ة وكلي�ات البيطرة 
الذي�ن لن يحصل�وا على فرص�ة للعمل 

لالستفادة منهم  في هذا الميدان.

ش�كرا للس�يد وزير النقل األس�تاذ باقرجبرصوالغ الس�تجابته مقرتحات من اجل النهوض بالواقع الزراعي
وتجاوبه لما ينش�رمن قضايا او ش�كاوى تتعلق بشؤون النقل 
افراد أو مؤسس�ات ومعالجتها وفق الس�ياقات القانونية نقول 
ذلك وامامنامثال حاضر لش�كوى الموظ�ف المتقاعد )عبد علي 
محمد حس�ين ( نش�رناها تحت عنوان )من ينصفني ياس�يادة 
وزي�ر النقل( حي�ث أمر الس�يد الوزير بتبلي�غ الموظف صاحب 
الشكوى بالحضور الى ديوان الوزارة ورفع مطالعة  من الدائرة 
القانونية  بهدف اخذ استحقاقه اذاكان له استحقاق فعلي ،وفي 

ما يلي نص رد وزارة النقل :
العراق�ي  المس�تقبل  صحيف�ة  تحري�ر  رئي�س  الس�يد  ال�ى/ 

المحترم...
م/ خبر صحفي

نهديكم تحياتنا...
إشارة الى الخبر الصحفي المنش�ور بصحيفتكم العدد 874 في 
29/12/2014 تحت عنوان )من ينصفني يا سيادة وزير النقل( 
اطلع السيد الوزير المحترم على الخبر الصحفي أعاله ونسب ان 
يحضر أمام السيد مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة وترفع 

مطالعة بالموضوع...
راجين تبليغ الموظف المذكور بالحضور الى ديوان الوزارة .

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير
مدير 
المكتب اإلعالمي 
12/1/2015

 شكوى مواطن واستجابة 
من وزير النقل



        عبير القريشي

الفتي�ات  ترتديه�ا  الت�ي  الموض�ة  اصبح�ت 
الصغيرات تش�كل ظاهرة جدي�دة وغريبة على 
مجتمعنا ، ففيها من االغراء والجاذبية مايجعل 
من اجس�ادهن الصغي�رة في وضع اليتناس�ب 
م�ع اعمارهن القريب�ة الى عال�م الطفولة منه 
ال�ى الكبار ، وفضال ع�ن المحاذير الكثيرة لهذه 
الظاهرة ومنه�ا تعرض بعضه�ن للتحرش من 
فاقدي الضمائ�ر  وهذا ماحصل للكثيرات ، فهو 
يمثل غي�اب لدور العائلة ف�ي وخاصة االم التي 
يق�ع عليها ال�دور االكبر في ه�ذا الجانب وهو 
تعليم ابنتها اهمية الحشمة في هذا السن لكونه 
سينعكس على حياتها مستقبال ... ) وكالة انباء 
االع�الم العراقي / واع ( ، تابعت هذا الموضوع 
وبحثته مع اصحاب الشأن للوقوف على اسباب 

انتشاره وماهي ..
األم المسؤول األول

اح�الم جميل ) باحث�ة اجتماعية ( تق�ول :  أي 
حش�مة الت�ي س�تربي األم ابنته�ا عليه�ا وهي 
بنفس�ها تختار لها المالبس العارية، وتشجعها 
عليها، وتحفزها علي لبس�ها، بل وتحرص على 
أن تك�ون آخ�ر صرخة وأحس�ن مارك�ة،  حتى 
تتباه�ى بذوقها أم�ام صديقاته�ا وجيرانها ؟! 
حتى ف�ي الحف�الت واألعراس نج�د أن مالبس 
الصغيرات أشبه بمالبس أمهاتهن لدرجة جعلت 
الصغي�رات يش�ترطن أن تكون الفس�اتين التي 
ُيردنه�ا عاري�ة وألوانها تتناس�ب م�ع األحذية 
والش�عر واإلكسس�وارات.. ، ولذا فال نستغرب 
الداف�ع لطلب تلك األزياء ، وال الرتداء البنات لها 
، خاص�ة ان بع�ض االمهات يكمل�ن الموضوع 
بلمس�ات من الماكياج على  وجوه  بناتهن، ولو 
قلن�ا ح�رام هذا ال�ذي تفعلنه بهن، فب�كل برود 
الدني�ا س�يكون رده�ن “ يمعودة ه�ي بعدهي 

ازغيره خليها تتهن بعمرها”.
االهتمام بالمظهر ليس عيبا ..

وقالت ريام ظاهر ) معلمة ( : كأم أحب أش�وف 
ابنتي البس�ة ثي�اب جميلة وأنيق�ة، فاالهتمام 
بالمظه�ر ال عيب وال ح�رام، صحيح ال أنكر بأن 
أزي�اء األطفال ص�ارت نماذجاً مصغ�رة  ألزياء 
الكبار، لكن هذا الموجود بالس�وق، ونش�تريها 
مث�ل باق�ي الن�اس، ولو ف�ي محاس�بة فلتكن 
عل�ي المحالت التي تبيعه�ا، وعلى الدولة، لمنع 
اس�تيرادها ال عل�ى الزبائ�ن، نحن ُنلب�س بناتنا 
الموج�ود بحس�ن ني�ة، ولي�س إهمال لس�لوك 
معي�ن أو صف�ة معين�ة، بالعك�س نح�ن نربي 
أوالدنا، ونخ�اف عليهم ، وكما قلت ُنلبِّس بناتنا 
تل�ك األزي�اء بحس�ن ني�ة،  ونتركه�ن يخرجن 
للعب بالش�ارع، أو نوديه�ن الحدائق، وال نعرف 
إن الضمائ�ر انعدمت عند البع�ض، وأنهم تركوا 
بنات اللي�ل ولحقوا باألطف�ال، ال حول وال قوة 
إال بالل�ه ، أين اإلغراء بجس�م طفلة صغيرة ؟.. 
واس�تطردت: بصراح�ة الوض�ع يخ�ّوف ، ألن 
ح�وادث االغتص�اب أصبحت تطال المس�ترات 
والعاريات، وال فرق، والخطر حتى على  األوالد 
وليس على  الفتيات فقط، والله  يس�تر ما يبثة 
الغرب من غزو فكري بأكثر من وسيلة وأسلوب 
، وم�ا ينش�ره من أف�الم خليعة  وأغ�اٍن ماجنة 
وحش�يش ومخدرات، كلها أثرت في سلوكيات 
الن�اس، ودمرت عقوله�م، وأضعفتهم، وجعلت 
غرائزهم الحيوانية هي من تحركهم نحو اغتيال 

الطفولة اإلنسانية بشكل عام .
مسؤولية االسرة

وعب�رت ) جن�ات( ام لثالث�ة بن�ات ع�ن رأيه�ا 
بالتالي : كل ش�يء يعود على األس�رة، وبالذات 

األم، ويعتمد عل�ى طريقة تربيتها، والموضة ال 
دخل لها، أنا أش�تري مالبساً قصيرة أو أكمامها 
عارية، لكن�ي آخذ بجانبها س�راويل وفانيالت، 
وألبس بناتي، وأيضاً ألبسهن حجابات، وعلمتهن 
م�ن البداي�ة واح�دة وراء الثانية أن�ه من العيب 
أن تلب�س البن�ت ثوب�اً يظهر جس�مها، وتخرج 
الشارع، ويشاهدها الناس، والزم تلبس حجاب 
يغطي شعرها، ألنها مس�لمة، والبنت المسلمة 
تخ�رج محتش�مة، ال تلب�س مث�ل األجنبي�ات،  
وهن يس�معين الكالم، والفتاة إذا أنش�ئت على 
س�لوكيات معينة س�تلتزم بها وس�تكبر معها، 
ول�ن تخالفها، أو تقلد غيره�ا مهما حصل، ألن 

التربية من البداية هي األساس .
نساء صغيرات !!

اما )س�لوى ( فكان رأيه�ا : األمهات هذه األيام 
يغفل�ن عن أش�ياء كثي�رة في تربي�ة أوالدهن ، 
لهذا تكون بعض األسر سبباً في ضياع أوالدها، 
ج�راء اإلهمال، وقل�ه التوعي�ة، والمتابعة لهم، 
أو ع�دم الجلوس معهم لمعرف�ة ما يخفون في 
داخله�م، أما مس�ألة مالب�س الفتي�ات فبعيدة 
ع�ن الحش�مة، وآخر دل�ع، وتب�دو الفتيات عند 
ارتداها أش�به بنس�اء صغيرات، وأما الش�ابات 
فال تمي�ز المتزوجة من غي�ر المتزوجة، المهم 
الحش�مة قوتها وفعاليتها من بداي�ة الطفولة، 
وهذه مهمة  األم بحكم أنها األقرب للبنت، فهي 
تقلدها في كل ش�يء ، وتقتدي بها أيضاً ، واألم 
ل�و علمته�ا تلبس ه�ذا وتمتنع ع�ن ذاك، و هذا 
دتها على التعامل  مناس�ب  أو غير مناسب، وعوَّ
بمثل هذا األس�لوب ستستمع إليها وستستطيع 
تميي�ز س�لوكيات الدي�ن اإلس�المي، وتع�رف 
بأم�ور عدي�دة  وليس فقط مس�ألة الحش�مة، 
لكن المش�كلة أن األمهات من أنفسهن جاهالت 
ومتس�اهالت، المتعلم�ات وغي�ر المتعلم�ات، 
وأعتقد أن المتعلمات ، أكثر تساهالً ، ألنهن أكثر 
انفتاحا وبذخ واس�تعراض أمام غيرهن ، و كل 

اللي يفكرن فيه اللبس ما يعجب الناس.
التقاليد في النهاية تنتصر

وتق�ول )حنين (  : لنكن واقعيين ، في مجتمعنا 

دل ش�يئاً  بال�ذات ليس من الصعب أن تغير أو ُتعَّ
م�ا في األبناء حي�ن يكبرون، ألن هن�اك عادات 
وتقالي�د مفروضة واجب اتباعها وفق مدتها أو 
مراحله�ا ، ومن المس�تحيل مخالفتها ، وارتداء 
الصغي�رات لمالب�س غي�ر محتش�مة إحداه�ا ، 
فالطفلة اآلن تلبسها ألنها الزالت صغيرة و في 
سن اللعب غير واعية ، وال ُتالم ، لكن ما أن تكبر 
قليال ستش�عر بالحياء من لبس�ها ، واس�تحالة 
تمش�ي به�ا ، فهي خالص كبرت ، وس�ن اللعب 
انته�ى ، وليس كل من ش�ب على ش�يء ش�اب 
عليه ، فالحمد لله بلدنا ملتزم وكل من فيه يتبع 

عاداته و تقاليده ، يحترمها  وال يخالفها .
البنت مظلومة

وتحدث�ت )داليا احمد ( قائلة :حي�ن تختار األم 
المالب�س الفاضح�ة لطفلتها تظلمه�ا بدون أن 
تش�عر، وتتركه�ا عرض�ة لعيون الن�اس ، حين 
أش�اهد الفتيات في الش�وارع أو في المنتزهات 
البس�ات تل�ك المالب�س ، أتس�اءل ف�ي داخلي : 
كي�ف ما يطمعوا به�ن ويختطفوهن واألمهات 
يخرجنهن بذاك الشكل؟  فاللبس قصير مضغوط 
، واألزياء مفتوح�ة من كل الجهات ، وال تخفي 
خلفه�ا ش�يئاً ! حرام ه�ذا العب�ث  بالصغار من 
خالل هذه االزي�اء الدخيلة علينا ، و إذا كان البد 
منها ، فاألفضل أن ُتحذرها من اآلخرين ، غرباء 
أو مع�ارف ، فال أمان ألحد الي�وم، فال يمكن ان 
ترمى الفتاة بهذا الش�كل في الشارع ، الزم األم 
تتق�ي الله في ابنته�ا ، وتعلمها من بداية س�ن 
الطفول�ة  الصح من الخطأ ، وتنش�ئها تنش�ئة 
صالحة ، ُتعّرفها بالدين، وتغرس فيها تعاليمه ، 
تربيها على الحياء وعلى الحشمة ، وعلى ارتداء 
الحجاب والمالبس التي تستر جسدها ، وتبعدها 
عن اللبس الخليع بأس�لوب يقنعها بتركه ، وأنه 

عيب ، وحرام تظهر فيه أمام احد .
االم مرة اخرى

واخيرا تحدثت ) س�ما ش�اكر ( قائل�ة  :في هذا 
الموض�وع بالذات التقصير االكبر يقع على االم 
، ألنها تربي ابنتها على لبس الموضة ، وتغرسه 
فيه�ا، والأدري ماهي الحكم�ة ؟! فال مبرر مع 

الفت�اة الصغي�رة ان كان بع�ض االمه�ات يبرر 
ذلك مع بناتهن البالغ�ات تحت حجة البحث عن 
قس�مه ، لدي صديقة تزورني م�ع طفلتها ذات 
الثالث س�نوات، أالحظ الطفل�ة كل مرة ُتفتش 
بمالب�س بنات�ي ، وتأخ�ذ أي فس�تان طوي�ل و 
تلبس�ه ، وتخلع ماترتديه  ، وترم�ي به، و أمها 
على طول تصرخ عليها ، وُتلبِّسها من جديد .وأنا 
أتغاضى، وأترك له�ا حالها ، لكن آخر مرة قمت 
بلومه�ا ،  ألنها ضربته�ا ، و فاجأني ردها حين 
قالت ) أصال مش مناس�ب لها الفستان الطويل 
ما ه�و على الموض�ة ( !! بدل ما تحم�د الله أن 
بنته�ا تبحث ع�ن ثياب محتش�مة، وهي الزالت 
برعم طري ، في وقت البنات - الصغار والكبار- 
ما يش�ترين  إال عاري قصير ضيق مع كم طويل 
، والثاني  قصير أو ب�دون أكمام خالص.. اليوم 
التربي�ة كلها على الموض�ة ، والحياء اندثر، في 
زم�ن أضحت في�ه  األم تقتل�ع الجميل وتغرس 

القبيح .
تحصد ماكانت زرعته

م�ن  المناظ�ر الت�ي أصبح�ت مألوف�ة الي�وم، 
وف�ي الوقت ذاته مزعجة لم�رأى العين أن ترى 
األم تس�ير في الش�ارع وه�ي بكام�ل حجابها 
وحش�متها، وإلى جوارها تس�ير االبنة الش�ابة 
س�افرة في زي يتنافى مع لباس األم المحتشم، 
وق�د نتس�اءل: م�ا س�بب ه�ذا التناق�ض؟ ولو 
هنا الس�ؤال لألم ففي الغالب سنحصل على  وجَّ
إح�دى إجابتي�ن، فإم�ا أن تجيبك ب�أن االبنة ما 
زالت صغي�رة، ودعه�ا تتمتع بش�بابها، أو ترد 
عليك بحسرة بأنها حاولت معها مراراً إلقناعها 
بارت�داء الحجاب لك�نَّ االبنة المتم�رِّدة ترفض 

االنصياع ألوامر األم.
ولنا كلمة

ه�ذه االجابات الت�ي حصلنا عليه�ا ، تظهر بما 
اليقبل الشك ان االم المسؤول عن انتشار ظاهرة 
المالب�س غير المحتش�مة للفتي�ات البالغات  ، 
النها لم  تعود  ابنتها لبس المالبس المحتش�مة 
من�ذ الصغر، حت�ى يكون ارتداء الحجاب س�هالً 
ومقبوالً لديه�ا عند البل�وغ . .، وأغلب األمهات 

الالت�ي يواجه�ن مش�كلة رف�ض البن�ات للبس 
الحج�اب يعترف�ن ب�أن الس�بب األساس�ي هو 
تفري�ط األمِّ وتس�اهلها مع االبنة ف�ي الصغر، 
ا يعجب له أن تقبل األم الس�ماح لالبنة ذات  وممَّ
الخمس�ة أع�وام بارت�داء لباس البح�ر الفاضح 
بحج�ة أنَّه�ا ال تزال صغيرة الس�ن، أو تس�مح 

له�ا بارت�داء البنط�ال القصير “الش�ورت” 
لنفس الحجة، كما أنها ال ترى بأس�ًا في 

ارت�داء االبنة للبنط�ال الضيق خارج 
بيته�ا أو أم�ام محارمها رغم أنَّ 

االبنة تكون قد تجاوزت سنَّ 
العاشرة. والشك انَّ اعتياد 

بالنس�بة  اللباس  هذا 
سيس�بب  لالبن�ة 
صعوب�ة  له�ا 
الحق�اً  كبي�رة 

حين ترتدي الثياب 
يل�ة  لطو ا

 ، ة تر لس�ا ا و
معذورة  وهي 
حيث ل�م تعتد 
ذلك م�ن قبل، 
ه�و  وه�ذا 
األم.في  خط�أ 
ألبنائنا  تربيتنا 
أن  علين�ا 
بنظرة  نتحل�ى 

مس�تقبلية 
فكيف  واقعية، 
ذري�ة  ننش�ئ 
أن  دون  صالحة 
طاعة  نعّوده�م 

الل�ه عز وجل منذ 
الصغ�ر، وقضي�ة 

اللب�اس خي�ر دليل 
على ذل�ك، فاألمُّ التي 

االبن�ة  تل�زم  أن  تري�د  ال 
المحتشم  الساتر  بالحجاب 

منذ الصغر، وتترك لها مطلق 
الحري�ة ف�ي ارتداء ما تش�اء 

دون ح�زم أو توجي�ه، تفاج�أ 
حي�ن تص�ل االبنة لس�ّن البلوغ 

وتؤم�ر بالحجاب برف�ض البنت 
 ، األم  أوام�ر  عل�ى  بتحايله�ا  أو 
فالواج�ب أن تغرس األم في قلب 

ابنتها حّب المالبس المحتشمة 
واالقتن�اع به�ا من�ذ الصغ�ر 

بحيث تتع�ود عليها فتصبح 
م�ن ضم�ن ش�خصيتها ، 

وال تنتظ�ر من يوجهها 
حين تبلغ .
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صغريات بعمر الطفولة ... ضحايا الزياء املوضة ؟!

         بغداد / ماجد محمد

اصب�ح التس�ول بين النس�اء ، امرا يهدد البنيان االس�ري 
للكثي�ر م�ن العوائ�ل العراقية الت�ي اضطرته�ا ظروفها 
المعيش�ية الصعبة للدفع بربت البي�ت او احدى بناتها او 
كالهما الى الشارع ومد ايديهن للناس بالدعاء لمن يعطي 
ويبذل ، ويعرضَن انفسهم في بعض االحيان لشتى انواع 
التنكي�ل والش�تائم  واحيان�ا ال�ى التحرش م�ن البعض ، 
فضال ع�ن المخاطر الكثي�رة االخرى الت�ي يتعرضن لها 
نتيج�ة للظ�رف االمني الخ�اص الذي يمر ب�ه العراق منذ 
س�نوات . واالس�باب التي تق�ف وراء ازدياد عدد النس�اء 
المتس�والت “ المجديات” متعددة من بينها غياب المعيل 
الس�باب مختلفة ..) وكالة انباء االعالم العراقي / واع ( 
تقصت من بعض المتس�والت الالئي وافقن على الحديث 
عن اسباب لجوئهن التخاذ “ الجدية” وسيلة لطلب الرزق 

فكانت هذه الحصيلة: 
لقمة العيش تدفعها للتسول

تحدثت زينب حس�ين )20( عاما ، من سكنة جسر ديالى 
ف�ي بغداد عن عائلتها المتكونة من 7 افراد  ، قائلة : نحن 
اس�رة فقيرة توف�ي والدي بع�د ان قضى معظم ش�بابه 
بالخدمة العس�كرية وبعد ان تس�رح من الجيش في زمن 
النظام الس�ابق ، اش�تغل بعدة اعمال وكان يجهد نفس�ه 
لتوفي�ر لقمة العي�ش ولكن الم�وت كان اس�رع اليه من 
تحقي�ق م�ورد مالي لنا ، وبع�د وفاته وجدنا انفس�نا انا 
واخوت�ي وامي من دون معين ، فما كان امام والدتي بعد 
ان اعيتها الحيلة اال الخروج الى الش�ارع متخفية بنقابها 
لطلب العون من الميسورين واحيانا كانت تطرق االبواب 
لطلب امور عينية منة العوائل الميس�ورة ، وبعد ان تعبت 
ول�م تس�تطع االس�تمرار ، لم يك�ن امامي واخت�ي التي 
تصغربي س�نا، بد من النزول للش�ارع رغ�م النظرة التي 
تعرضن�ا لها م�ن البعض ولكننا كن�ا مجبرين على تحمل 

كل ذلك الجل المعيشة.
 وتابع�ت زينب حديثها ، بانها ورغم بلوغها س�ن الزواج 
لكنها تعلم ان ظروف عائلتها ستكون عائقا امام من يفكر 
بالتقدم لخطبتها نتيج�ة لنظرة المجتمع لها ، طالبة من 
الجهات المعنية السعي لتحسين الوضع المعاشي لمئات 

العوائل ، ممن تتشابه ظروفها مع ظروف عائلتها .

معونة وزارة العمل التكفي
خول�ة كري�م ) 45 ( عاما ، تس�كن ف�ي عم�ارات الكلية 
العسكرية ببغداد �  قالت: أنا أم أيتام، وزوجي متوفي منذ 
2007 وال يوجد من يعول أبنائي ويدفع إيجار الشقة التي 
اسكن فيها باالضافة الى اجور الكهرباء ، وأحيانا ال أقدر 
على الس�ير بسبب كبر س�ني، وما يدفعني للتسول لقمة 
العيش ل�ي وألبنائي ، كما أن أحد أبنائي يعاني من مرض 
بالعمود الفقري ، وبعضهم لم يكملوا دراس�تهم بس�بب 
ع�دم القدرة على توفي�ر متطلبات الدراس�ة .. وأضافت: 
صحيح أنني من الحاالت المس�جلة بالضمان االجتماعي 
وأحص�ل على  مبلغ 150 الف دين�ار ، لكنها التكاد تكفي 

الس�بوع واحد ، فمنزلي يفتقر لألثاث البس�يط وال أمتلك 
حت�ى خزان ماء.. وقالت: ورغم هذا الحال فهناك ما يزيد 
م�ن حجم المأس�ات التي انا فيها من خ�الل م اتعرض له 
من معاكس�ات البعض ، واضطر للصم�ت وتحملها رغم 
االل�م الذي اش�عر ب�ه من جراء ذل�ك ، الني ل�م اختار هذا 
العم�ل المتدن�ي اال من اج�ل اطفالي واامل م�ن الجهات 
المعنية في وزارة العمل البحث الجدي عن حلول لنا نحن 
الفقراء لكي نس�تطيع العي�ش بكرامة خاصة اننا في بلد 

يزخر بالخيرات .
فقد زوجها .. فذهب السند

ام حيدر )33 ( عاما تسكن منطقة بغداد الجديدة،  تقول : 

فقد زوجي وكان يعمل سائق اجرة وبعد اقل من شهرين 
عل�ى فقده لم اجد س�ند ل�ي والطفالي ، حي�ث تخلى عنا 
االهل واالقارب ، وانا ال اعتب على احد كوني اعلم ان الكل 
محتار بقوت عياله ، واش�كر اهل الخير من الميس�ورين 
الذين يج�ودون علينا ببع�ض المعونات في المناس�بات 
الديني�ة باالضاف�ة الى م�ا يصلنا من بعض الميس�ورين 
الذي�ن يج�دون من يدلهم علين�ا لمس�اعدتنا ، ولكن الكل 
يعرف ان هذه االمور ال تأتي بشكل مستمر .. وهذا دفعني 
للبحث عن لقمة العيش من خالل التسول رغم علمي انها 
ال تليق بي ولكن “ الجوع” كافر كما يقولون .. واش�د ما 
امر به ه�و ان البعض وخاصة من كبار الس�ن يعرضون 
مس�اعدتهم مغمس�ة بطلب الرذيلة وهذا يجعلني احيانا 
اجلس في المنزل واقول بعدها لن اخرج وليموت اطفالي 
من الج�وع ، فما هو ذنبي ؟... واضاف�ت ام حيدر : كلمة 
اوججها للمس�ؤولين من منكم يرضى الخت�ه او بنته او 
والدت�ه ان تتعرض�ص لما نتع�رض له نحن الت�ي دفعتنا 
الحاج�ة وحدها للتس�ول .. واتمنى منهم مناقش�ة حال 
المتسوالت بصدق من خالل البرلمان وتخصيص موازنة 
خاصة ، تضع في برامجها اما تحديد راتب ش�هري يكفي 
الحد االدنى للمعيش�ة وفتح مش�اريع بسيطة الستيعاب 

هؤالء النسوة ..
زواج االب من اخرى

ريم فتاة بعمر المراهقة وجدتها امام احد المطاعم تحمل 
كيس اس�ود فيه بضعة دنانير تريد تحويلها الى فئة اكبر 
قالت :والدي ترك والدتي وتزوج بأخرى ، وحول اهتمامه 
كله الس�رته الجديدة وال نرى منه س�وى مبلغا من المال 
خالل المناس�بات ، والدتي  مريضة وال تقوى على العمل 
، ما اضطرني لترك المدرسة وكما ترى التحقت بالشارع 
، لع�دم مقدرة أمي على  إعالتنا ، وأغلب األحيان تواجهنا 
الكثي�ر م�ن اإلهان�ات والتحرش الجس�دي ، م�ن بعض 
المراهقين وخاصة س�ائقي التكسي من المارة ، واضطر 
لتحم�ل ذلك ، واختتمت قائلة: ما نحصل عليه باليوم قليل 
الن اغلب الناس احجموا عن البذل للمتس�ولين وينظرون 
الينا على اننا مستس�هلين هذا العمل ، متناسين الظروف 

التي اضطرتنا له.
تركت منزل زوجي

ره�ف كريم) 25 ( عام�ا  مطلقة .. تق�ول : انا من عائلة 

فقي�رة وتزوجت قب�ل 4 اعوام في بيت اه�ل زوجي لكن 
كث�رة المش�اكل مع عائلت�ه اضطرتني للع�ودة الى اهلي 
ولكن مع طفلين ، مما اضطرني للتس�ول ، وهذا عرضني 
ألن�واع وأس�اليب مختلف�ة من التح�رش اثن�اء مروري 
بالشارع، ولكوني ابحث عن لقمة اسد فيها جوع اطفالي  
ال أس�تطيع ال�رد على هوالء خوف�اً من االعت�داء علي أو 

إهانتي بأي شكل .
اسباب التحرش بالمتسوالت

أس�اليب التح�رش المختلف�ة التي تصدر م�ن قبل بعض 
األش�خاص ضد النساء المتسوالت في الش�وارع ال تعبر 
عن أخالقيات اإلس�الم  ، الذي يحثنا على البر واإلحس�ان 
، واالبتع�اد عن ممارس�ة األس�اليب غي�ر األخالقية التي 
تتناف�ي م�ع أخالقي�ات المس�لم ، وال تص�در مث�ل ه�ذه 
التصرفات إال من أش�خاص  منحرفي�ن ال يمتلكون عقالً 
أو ضمي�راً ، ويج�ب عل�ى الدولة إيج�اد حل�ول للحد من 
ظاهرة تسول النساء ، وإقامة مشاريع تعليمية وتأهيلية 
بع�دة مجاالت ، وجعلهن منتجات للمجتمع ال متس�والت 
، خصوصاً وأن التس�ول مس�ألة معيب�ة اجتماعياً بحكم 

العادات والتقاليد .
التسول افضل من االنحراف

ظاه�رة التس�ول ظهرت بش�كل كبير باألون�ة األخيرة ، 
فالبعض يمارس�ونها كمهنة ، وآخرون بس�بب الحاجة ، 
وأغلبية المتس�ولين من النس�اء ، اما فق�دن ازواجهن او 
مطلق�ات وكانت اس�باب طالقهن مادي�ة ايضا  ،وبعض 
األش�خاص يعمدون إلى معاكس�ة المتسوالت لكونهم ال 
يمتلك�ون ضميراً أو مبدأ أخالقياً.. ، وهناك جرائم ترتكب 
بس�بب ظاه�رة التس�ول ،  ونأمل م�ن الدول�ة النظر إلى 
المتسول بعين المسؤولية والرحمة ، ألن ظاهرة التسول 
تزايدت خالل الس�نوات العشرة االخيرة للظرف المعاشي 
الصع�ب الذي تمر به االس�رة العراقية  ، من األفضل على 
المرأة أن تتس�ول  بدالً من االنحراف لس�د ف�راغ العائل ، 
ويج�ب عل�ى الدولة اتب�اع معيار المس�اواة والش�فافية 
بتس�جيل حاالت الضمان االجتماعي ، فبعض الحاالت ال 
تستحق أن تس�جل بحاالت الضمان االجتماعي ، رغم أنه 
أصال ال يكفي ، ومن األفضل أن تقام بتلك المبالغ مشاريع  
تأهيل للمتس�والت ليك�ن  منتجات له�ن  وللمجتمع من 

حولهن.

املتسوالت بني لقمة العيش وقسوة املجتمع
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تبدأ حّمى االتصال باألقارب في كل مكان 
الفت�كاك الفتي�ات بدف�ع المبال�غ المذكورة، 
والب�دء كذلك باإلعداد للمبالغ التي س�يطلبها 
الطري�ق  ط�ول  عل�ى  اآلخ�رون  المهرب�ون 
عب�ر الصحراء الكب�رى، م�رورا بليبيا وحتى 
األراض�ي األوروبية. والغري�ب في األمر حقاً 
أن الجميع مقتنع أن الفتيات قد دخلن طريق 
الالعودة، وأن أي محاولة إلثنائهن عن إكمال 

الرحلة تعني فقدانهن إلى األبد!

االرتهان لدى الـ “مغّفه”
ه” )Magafe(، وهو االس�م الذي  ال� “مغفِّ
أصب�ح معتمداً ل�دى المجتمع�ات الصومالية 
لإلش�ارة إل�ى تجار البش�ر المس�تفيدين من 
حّمى الهجرة غير الشرعية. ال� “مغّفه” سّيد 
الموقف وش�ريك ف�ي أرزاق جمي�ع من يمتُّ 
بصل�ة بمراه�ق أو مراهق�ة ق�ررا الفرار من 
وطنهم�ا باتج�اه الحلم القات�ل � الهجرة إلى 
الغرب � هجرة ال فرق بين كونها ش�رعية أو 
غير ش�رعية، س�ّيان إن كان�ت برضا الجميع 
عب�ر تأمي�ن كلف�ة الس�فر بج�واٍز م�زّور أو 
تأشيرة غير قانونية، أو كانت بأسلوب فرض 
األم�ر الواقع الذي يبدأ باالتصال الش�هير من 

الحدود اإلثيوبية - السودانية.
تن�زف كل الم�دن والبل�دات الصومالي�ة 
من دون اس�تثناء. والمفق�ودون من الفئات 
العمري�ة الش�ابة ب�اآلالف س�نوياً، والالفت 
أن أعم�ار الس�الكين درب االرته�ان ل�دى ال� 
“مغّفه”، ال تني تتناقص، واألس�ر تستمر في 
استجداء مساعدة األس�ر األخرى من العائلة 
ذاته�ا، أو تق�وم ببي�ع ممتلكاته�ا الفت�كاك 
االبن�اء والبنات من فخٍّ وضعوا أنفس�هم فيه 
طواعية، لتك�ون المحصلة في حاالت كثيرة، 

تعّرضهم النتهاكات واعتداءات أو للقتل.
وحين النجاة من كل تلك األهوال في البر، 
يأخ�ذ البح�ر المتوس�ط حّصته من أس�راب 
هؤالء الذين اعتادوا أن يحلَّ لهم أحد مشاكلهم 
بمج�رد اتصال هاتفيٍّ باٍك، دون أن يدركوا أن 
مي�اه البحر ال يعنيه�ا إن كانوا يس�تطيعون 
إجبار أهاليهم على تحويل ماليين الشلنات أو 
آالف الدوالرات، لو قررت أمواجه أنه ال مرور 

من هنا اليوم.

البحث عن اجلذور واحلل
تزايد الظاهرة جع�ل المجتمع الصومالي 
حيثما كان في حالة اس�تنفار وجدل، للبحث 
في جذور المش�كلة والحلول. وفي استطالع 
للموض�وع م�ع الفئ�ة العمري�ة الش�ابة من 
الجنس�ين، أمكن فهم بعض جوانب المسألة: 
تقول “روضة سعيد الميوني” إنه على الرغم 
من كل ش�يء، ف�إن الكثيرين مم�ن يقومون 
يس�عون  إنم�ا  الخطي�رة،  المغام�رة  بتل�ك 

لتحقيق حياة كريمة ألسرهم وإن كان الثمن 
التضحية بال�ذات، عبر الم�رور بتلك التجربة 
المحفوف�ة بالتعرض لالنتهاكات واإلس�اءة 

وحتى الموت.
ف�ي حين تش�ير “فاطمة عب�دي” إلى أنه 
لي�س صحيح�اً أن جمي�ع من يقوم�ون بتلك 
الرحلة الخطيرة يحملون تلك األهداف النبيلة، 
خاصة أن منهم من يحتال للحصول على حق 
اللجوء دون أن يكون نازحاً أو مضطراً للجوء، 
على عكس م�ا هو الحال لدى أبن�اء األقليات 
والمناطق المنكوبة من الصومال، إذ إن الذين 

يعانون بالفعل إنما هم العاجزون عن الحركة 
خارج الب�الد، ألنهم من الفق�ر بمكان بحيث 
ال يس�تطيعون دف�ع التكالي�ف الباهظة التي 
يطلبها مهربو البش�ر )ال�� “مغفه”(. وهكذا 
فإن سلوك نسبة معتبرة من أولئك المغامرين 
والمغاِم�رات إنم�ا يبع�ث عل�ى االمتع�اض 
والضي�ق، خاص�ة أنه�م يمارس�ون الك�ذب 
وينقلون صورة غير صحيحة عن واقعهم في 
كل مرحلة من مراحل رحلتهم بينما دوافعهم 
ال تتجاوز الرغبة في حياة مريحة ضمن دول 

الرعاية االجتماعية.

ويضيف السيد “محمد أحمد علي” انه من 
خالل تعامله مع الفئات العمرية الشابة، نظراً 
لعمله في مجال تقنية المعلومات والوسائط 
المتع�ددة، يرى أن هن�اك نزيف�ا حقيقيا في 
الم�وارد البش�رية واالقتصادي�ة، ف�ي ظ�ل 
مجتمع ال يقدر المواهب وال يش�ّجع الشبيبة 
عل�ى الصب�ر والمثاب�رة لتحقي�ق األه�داف 
بالتدريج. وتؤكد فكرته تلك “أمل يونس” التي 
تعزو ازدياد الظاه�رة إلى ازدياد المتخرجين 
والمحس�وبية في التوظيف والتعيين، وكذلك 
إلى م�ا يرّوجه المهاجرون ال�ذي نجحوا في 

الوص�ول إلى الغرب من أنه�م حققوا هدفهم 
ف�ي الحي�اة المنعمة التي يعيش�ونها في تلك 
البلدان، وما يرسمونه في أذهان َمن خلّفوهم 
في الوطن ِمن صور وهمية للثراء والس�عادة 
)بخ�الف الواق�ع الفعلي الذي يعيش�ونه في 
ب�الد الهج�رة، واألم�ر يخض�ع للمكاب�رة أو 
للرغبة في نقل العدوى والتوريط، تماما مثل 
المدخن أو الحش�اش ال�ذي يلح على أصحابه 

لتقليده(.
وتضيف “فاطمة علي” ان األوضاع السيئة 
للن�اس في الب�الد تصيب اإلن�اث أكثر، نتيجة 

لتهميش�هن واعتبارهن أقل من نظرائهن من 
الذكور، مما يزيد لديهن من دوافع الهرب.

وتعتب�ر أن المش�اكل في بني�ة المجتمع، 
من حيث قلة فرص العمل الوظيفي، والفساد 
المالي واإلداري الناجم عن القبلية السياسية، 
ت�ؤدي إل�ى أن ال يص�ل من م�وارد البل�د إلى 
مواطنيه سوى “الفتات”، باإلضافة إلى حالة 
االس�تنفار الداخلي الدائمة واالفتقاد لألمان، 
بحيث يزداد الضغط على من يرغب في تأمين 
حي�اة أفضل، ما يؤدي إل�ى النفور من الوطن 

جملة واحدة والبحث عن وطن بديل.

اهلجرة غري الرشعية من القرن األفريقي إىل أوربا
       محمود عبدي 

اتصال من الحدود اإلثيوبية - السودانية

اأ�صــرة “خديجة” تبحث عن ابنتها، م�صى يومان بال نوم، واالت�صاالت تنهال من اخلليــج واأ�صرتاليا واأوروبا واأمريكا ال�صمالية، لالطمئنان على جدتها واأمها وت�صبري اأبيها. امل�صلون حتى، 
يف م�صجــد احلــي، تعرتيهم حالة من ال�صكون وال�صفقة. ومع مرور الوقت، يكت�صف اجلميع اأنها لي�صت الوحيدة التي اختفت، فعدد من فتيات االأحياء املحيطة اأي�صا مل يعد لهن اأثر. تلتقي 
االأمهــات واالآبــاء اخلائفون من املجهول، وال ي�صتعيد اجلميع بع�صا من انفا�صهم �صوى بورود ات�صال من رقم اإثيوبــي، لتتكرر التفا�صيل ذاتها للمرة االألف. تت�صل الفتاة قائلة اإنها حمتجزة 
يف قريــة علــى احلدود االإثيوبية - ال�صودانية، وتوؤكــد اأنها لي�صت لوحدها، فمعها زهرة و�صعدة واآمنة ونعيمة، واأنهن بخري لكن يجــب اأن تدفع كل اأ�صرة مبلغًا يرتاوح بني ب�صع مئات من 

الدوالرات وب�صعة اآالف، ليقوم املهرب باإطالق �صراحهن بعد اإدخالهن اإىل االأرا�صي ال�صودانية.

        راشيل ساندرسون 

تجلس طفلة صغيرة ال يزيد عمرها على 
س�نتين، ف�ي مقعده�ا الوردي ف�ي مقدمة 
طاب�ور المنتظرين أمام “ب�ان كوتيديانو”، 
وهو مطب�خ تطوعي في ميالنو، حيث تبدو 
بمنتهى الوضوح آثار الركود االقتصادي في 

إيطاليا الذي مضى عليه عشر سنوات.
ف�ي تم�ام الس�اعة الثامن�ة م�ن صباح 
يوم ش�توي بارد، حملت الطفل�ة، من دون 
قف�ازات أو قبع�ة، وبأن�ف حوله الب�رد إلى 
اللون األحمر، كيس�ا بالستيكيا للمتطوعين 
ك�ي يضعوا لها فيه البرتقال واللبن الزبادي 

والخبز والجبن والبسكويت.
وراء الطفلة بمس�افة قصيرة تقف أمها 
الش�ابة وام�رأة ترتدي حجابا على رأس�ها، 
وتس�أل م�ا إذا كان�ت تس�تطيع أن تحصل 
على حلي�ب إضافي ألنها حامل في الش�هر 
الس�ادس. لكن اإلجابة كانت ال، لعدم وجود 

حليب يكفي الجميع.
يتجمع آالف من الناس يوميا في ضواحي 
ميالنو، إحدى المدن األكثر ثراء في إيطاليا، 
لينتظروا ف�ي طوابير للحصول على الطعام 
مجانا. يقول جان بيير بيشار، وهو فرنسي 
وواحد من متطوعي بان كوتياديانو المائة، 
“إن الج�زء األصع�ب هو أن تق�ول ال. لكننا 
نمتلك إمدادات مح�دودة وعددا كبيرا للغاية 

من الناس يأتون للحصول عليها”.
يقول لويجي روس�ي، الرئيس التنفيذي 
طوابي�ر  “إن  كوتيديان�و،  ب�ان  لمؤسس�ة 
االنتظ�ار تضاعف�ت خ�الل الع�ام الماضي، 
بسبب تسارع الركود في إيطاليا عقب أزمة 
منطق�ة الي�ورو، وف�ي بعض األي�ام يمكن 
أن يك�ون هن�اك نح�و أربعة آالف ش�خص 

ينتظرون”.
ويضي�ف “اعتدنا أن يكون 70 في المائة 
من هؤالء الذين ينتظ�رون من المهاجرين، 
أم�ا الي�وم فنس�بة 50 ف�ي المائ�ة منه�م 

إيطاليون”.
وبينم�ا عان�ى الجن�وب طوي�ال البطالة 
واالعتماد على دعم الدولة، تعرض ش�مالي 
إيطاليا الصناعي إلى ضربة قوية بسبب أزمة 
منطقة اليورو، التي أدت إلى انهيار آالف من 

الش�ركات. وتعتم�د الدول�ة اإليطالية على 
الكنيس�ة الكاثوليكي�ة والعائلة الممتدة من 
أجل مساعدة المحتاجين. يقول فرانشيسكو 
جاليت�ي، محل�ل المخاط�ر السياس�ية لدى 
“سونار بوليس�ي” في روما، “إن التضامن 
داخ�ل العائل�ة وفر ش�ريان الحي�اة لمئات 
اآلالف من العمال، لكن حتى شبكات األمان 
تل�ك تتضاءل بس�بب تضاؤل حج�م النقد”.
ويعيش نحو 6.2 مليون شخص في إيطاليا 

ف�ي فق�ر مدق�ع، أي واح�د من كل عش�رة 
أش�خاص، وهذا رقم تضاع�ف تقريبا خالل 
العامين الماضيين، وفقا لوكالة اإلحصاءات 
الوطنية “إيس�تات”. إضافة إلى ذلك، يعاني 
أربع�ة ماليين من الس�كان الج�وع، 10 في 
المائة منهم من األطفال دون الخامسة و14 

في المائة فوق الخامسة والستين.
تعتبر الدخ�ول الحقيقية أدنى مما كانت 
عليه قبل 15 عاما. ويقول مختصو االقتصاد 

“إن هن�اك احتماال كبي�را ألن تخرج إيطاليا 
ه�ذا الع�ام من حال�ة ركود ثالث�ي تعرضت 
لها، لكن حتى أكث�ر التوقعات إيجابية تقدر 
حدوث نمو ضعيف. وبالمعدالت الحقيقية، 
تقلص االقتصاد اإليطالي على مدى السنوات 

العشر الماضية”.
ووفقا لبيانات صدرت األسبوع الماضي، 
س�جل مع�دل البطالة ف�ي الب�الد 13.4 في 
المائ�ة. والمذهل أكث�ر ربما كمؤش�ر على 

المزاج الوطني السائد، هو استطالع نشرت 
نتائجه الش�هر الماضي “سينسيس”، وهي 
مؤسس�ة فكرية إيطالية، أظه�ر أن 60 في 
المائة م�ن الذين تم�ت مقابلتهم يخش�ون 
أن ينته�ي بهم األم�ر فقراء بس�بب تراجع 

االقتصاد.
ويش�ير المنظمون لدى بان كوتياديانو 
إلى أن ش�عبيتها تعود جزئيا إلى أن الفقراء 
الجدد يمكنهم الق�دوم إلى هنا دون الخوف 
من أن يعرف الجيران، أو أفراد األس�رة أنهم 

ذهبوا إلى مطبخ خيري.
وف�ي الوق�ت ال�ذي يعان�ي في�ه الناس 
المق�دم  الدع�م  ي�زداد  العي�ش،  ش�ظف 
للمتطرفين واألحزاب المناهضة للمؤسسة 
السياس�ية القائم�ة. وهن�اك مخ�اوف من 
حدوث اضطرابات، لكن األخطر من الغضب 
هو مش�اعر التس�ليم باألم�ر الواق�ع، كما 
يقول فرانشيس�كو ديلزيو، ال�ذي ألف كتابا 
ح�ول األزمة وأثرها في الش�باب � خمس�ة 
ماليين إيطالي تحت سن 35 ال يدرسون وال 

يعملون.
اإليطالي�ون  يس�تطيع  “ال  ويضي�ف 
التخلص من الش�عور بأنهم وحدهم، وأنه ال 

خيارات لديهم لتحسين أوضاعهم”.
في ب�ان كوتياديانو، يش�ير بيش�ار إلى 
طفل�ة ويق�ول، “ال بد أنها في الس�ابعة من 
عمره�ا اآلن”. لق�د كانت ه�ذه الطفلة في 
طوابي�ر االنتظ�ار للحص�ول عل�ى حصص 
اإلعاش�ة اليومية مع والدته�ا منذ أن كانت 
طفل�ة حديث�ة ال�والدة”. ويتاب�ع “ه�ؤالء 
األطف�ال كب�روا وهم ي�رون والديه�م غير 
قادري�ن عل�ى إطعامه�م )...( م�ن الصعب 
ج�دا عليه�م أن يتخلص�وا من ه�ذا الوضع 

بأنفسهم”.

البؤساء يعيشون عىل طعام مجعيات خريية يف إيطاليا
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عالء عبد الزهرة: ال صحة لالعرتاض االيراينشنيشل ويونس وابراهيم يتصدرون تشكيلة آسيا

الثقة مفتاح النجاح يف ركالت الرتجيح بكأس آسيا

 
أعلن االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم عن 
التش�كيلة املثالية لدور ربع النهائي من 
بطول�ة كأس أم�م آس�يا 2015 والتي 

وصلت االن إىل نصف النهائي.
وكان�ت منتخب�ات كوري�ا الجنوبية 
وأس�راليا والع�راق واإلم�ارات ق�د 

حققت االنتص�ار يف ربع النهائ�ي والوصول إىل 
املربع الذهبي بعد انتصارها عىل كل من الصني 

وأوزبكستان وإيران واليابان عىل التوايل.
وش�هدت التش�كيلة تواجد 7 العب�ني عرب من 
أصل 11 بجانب وضع م�درب املنتخبنا الوطني 
العراقي رايض شنيشل مدرباً للتشكيلة املثالية. 

وجاءت القائمة كاألتي:
حراسة املرمى: اإلماراتي ماجد نارص

خط الدف�اع: الكوري الجنوبي ك�واك والعراقي 
إبراهي�م واإلمارات�ي إس�ماعيل أحم�د  أحم�د 

والياباني شيناساكي.
خ�ط الوس�ط: اإلماراتي�ان عامر عب�د الرحمن 
وع�ي مبخوت وعم�ر عبد الرحم�ن "عموري" 

واألوزبكي رشيدوف.
خط الهجوم: العراقي يونس محمود واألسرايل 

تيم كاهيل.

أك�د الالعب ال�دويل عالء عبد الزه�رة: ان االعراض 
ال�ذي تقدم به االتحاد اإليران�ي لكرة القدم لالتحاد 
اآلس�يوي للعب�ة ال أس�اس له م�ن الصح�ة كوني 
خضع�ت لفح�ص طبي ناج�ح يف ن�ادي "تراكتور 
سازي" اإليراني ولم اخضع ألي فحص للمنشطات.

كل  ان  الزه�رة:  عب�د  وذك�ر 

ما أش�يع ح�ول االعراض ال�ذي تقدم ب�ه االتحاد 
اإليراني لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم عىل ان هنالك 
شكوى مقدمة من النادي بحقي بخصوص تعاطي 
منش�طات او ما ش�ابه ليس له م�ن الصحة كوني 
لعب�ت للن�ادي اإليران�ي وأنهيت عالقت�ي ولم يكن 
هنال�ك اي خ�الف او قضي�ة معلقة ونل�ت بطاقة 
االس�تغناء الدولية م�ن النادي وانتقل�ت للعبة مع 

نادي الرشطة العراقي دون مشاكل تذكر.

المستقبل العراقي / خاص

 
بعدم�ا ضلت التع�ادالت طريقها إىل جميع 
املباريات ال24 التي ش�هدتها بطولة كأس 
آس�يا 2015 املقامة حاليا بأس�راليا ، كان 
التع�ادل هو الس�مة الس�ائدة يف اثنتني من 
املباريات األربع التي ش�هدها الدور الثاني 
)دور الثماني�ة( للبطول�ة لتصب�ح ركالت 
الج�زاء الرجيحي�ة ه�ي الح�ل يف هات�ني 

املباراتني.
والحقيق�ة أن ثالث من املباري�ات األربع يف 
دور الثماني�ة امت�د فيها اللع�ب إىل الوقت 
اإلضايف حيث كان املنتخب األسرايل صاحب 
األرض ه�و الوحيد ال�ذي حس�م تأهله إىل 
املرب�ع الذهبي خالل الوقت األصي بالتغلب 
عىل نظ�ره الصيني 2/صف�ر يف حني عرب 
املنتخب الكوري الجنوبي إىل املربع الذهبي 
بالتغلب عىل نظره األوزبكي ولكن يف الوقت 
اإلضايف بعد انته�اء الوقت األصي بالتعادل 
السلبي.وخالل مباراتي دور الثمانية اللتني 
أقيمتا الجمعة ، احتك�م املنتخبان العراقي 
واإليران�ي ل�ركالت الرجي�ح بع�د انته�اء 
الوقت�ني األص�ي بالتع�ادل 1/1 واإلض�ايف 
املنتخب�ان  احتك�م  كم�ا   3/3 بالتع�ادل 
اإلمارات�ي واليابان�ي حام�ل اللقب لركالت 
الرجيح بعد انتهاء الوقتني األصي واإلضايف 
بالتعادل 1/1 ليحس�م املنتخب�ان العراقي 
واإلماراتي تأهلهما إىل املربع الذهبي عكس 
معظم التوقعات التي سبقت هذا الدور.ولم 
تخ�ل ركالت الرجيح من اإلث�ارة كعادتها 
دائما لكنها شهدت هذه املرة أيضا مصدرا 
جديدا لإلثارة والنجاح حيث استفاد كل من 
الفريقني العراق�ي واإلماراتي من ثقة أبرز 
نج�م يف كل فري�ق والذي س�جل ركلته عىل 
طريق�ة "بانينكا" ليمنح مزي�دا من الثقة 
لفريقه يف هذا الوقت العصيب ويس�اهم يف 
تحقيق الفوز.ويطلق اس�م "بانينكا" عىل 
ركالت الج�زاء أو الرجي�ح الت�ي يصوبها 
الالعب�ون ع�ىل نف�س الطريقة التي س�دد 
به�ا أنطون�ني بانين�كا الركل�ة الحاس�مة 
ملنتخب تشيكوس�لوفاكيا يف مرمى منتخب 
أملانيا الغربية يف نهائ�ي بطولة كأس األمم 
األوروبية عام 1976 حيث س�دد الكرة عىل 
ش�كل منحنى إىل وس�ط املرم�ى وذلك بعد 
التوقع الصائب باتجاه الحارس لرتمي يف 

أحد الجانبني.
ويوض�ح النجاح يف تس�جيل ركل�ة ترجيح 
كه�ذه م�دى مه�ارة وثق�ة الالع�ب الذي 
يس�دد هذه الركلة ولك�ن األمور قد تنقلب 
إىل العك�س ويبدو الالعب فاش�ال إذا توقع 

الحارس ما سيحدث وتصدى للركلة.
اإليطالي�ني  النجم�ني  م�ن  ل�كل  وس�بق 
فرانشيسكو توتي وأندريا برلو أن سدد كل 
منهما ملنتخب بالده ركلة بهذه الطريقة يف 
بطول�ة كأس أمم أوروب�ا فيما أهدر جاري 
لينكر ركلة ملنتخب إنجلرا س�ددها بنفس 
الطريق�ة ليع�ادل بهذا م�ا فعل�ه مواطنه 
بوبي تش�ارلتون يف املايض عندما أخفق يف 
تس�جيل ركلة لفريقه يف آخر مباراة دولية 

بمسرته الكروية.
ونج�ح كل م�ن العراقي املخ�رم يونس 
محمود )الس�فاح( واإلماراتي الشاب عمر 

عب�د الرحم�ن )عم�وري( يف تس�ديد ركلة 
ترجيح لفريقه بطريقة "بانينكا" ليساهم 
كل منهم�ا يف فوز فريق�ه والتأهل للمربع 
الذهبي بالبطولة.وكان يونس محمود قائد 
املنتخ�ب العراق�ي ، وال�ذي ل�م يرتبط بأي 
ناد من�ذ نحو عام ، بحاجة لتس�جيل ركلة 
الرجيح الخامس�ة ألس�ود الرافدين ليظل 
الفري�ق يف ماراث�ون ركالت الرجي�ح أم�ام 
املنتخب العراقي والذي امتد لثماني ركالت 
لكل فريق وقاد الس�فاح فريقه للفوز فيها 
6/7 .وق�ال يونس محمود "س�ددت هذه 
الركل�ة ألنني أردت توجيه رس�الة لزمالئي 

بأال يش�عروا بالقل�ق وأن ينظروا إىل كيفية 
املنتخ�ب  مرم�ى  يف  بس�هولة  التس�جيل 
اإليران�ي.. وبعده�ا ، رأيت�م كي�ف س�جل 
الالعبون ركالت الرجيح التالية بهذا الشكل 
الج�اد والق�وي.. أعتقد أنها الرس�الة التي 
وجهتها لزمالئي".وبعدها بنحو س�اعتني 
، س�دد عم�وري بنف�س الطريق�ة الركلة 
الرجي�ح  ركالت  يف  ب�الده  ملنتخ�ب  األوىل 
أم�ام املنتخب الياباني حام�ل اللقب ليفوز 
األبي�ض اإلمارات�ي 4/5 ب�ركالت الرجيح 
ويتأهل للمربع الذهبي فيما جذب عموري 
بالتأكي�د مزيدا م�ن أنظار كش�ايف األندية 

األوروبية الذين يتابعون مهارات 
الالعب الرائعة يف ه�ذه البطولة 

القارية.
وقال مه�دي عي املدي�ر الفني 
"كان�ت  اإلمارات�ي  للمنتخ�ب 

ركلة ترجيح مثرة..
أعتق�د أنها كان�ت جيدة ألنها 
دفع�ت الح�ارس اليابان�ي إىل 
الس�قوط.. ش�عرنا بس�عادة 
بالغة لهذا الهدف املثر ولكنني 

أبلغت�ه أال يفعلها ثانية حتى ال 
يتوقف قلبي".

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

 تح�دث العب خط وس�ط ريال مدريد الجديد لوكاس س�يلفا عن فرصته 
الجديدة بتمثيل بطل أوروبا والعالم.لوكاس قال للصحافة اإلسبانية "أنا 
س�عيد جداً بهذه الفرصة". وأضاف "نقي من الفريق الشاب إىل الفريق 

األول يف كرزي�رو غر حياتي، تألقنا ، وفوزنا باملباريات واأللقاب س�اهم 
بتطوري رسيعاً"لوكاس شكر كل من ساعده عىل الوصول إىل هذا الدور، 
وقال "هذا حلم تحقق، وهذه فرصة عظيمة سنحت يل وعي استغاللها".

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة ماركا عن دور لوكاس سيلفا الجديد يف 
ريال مدريد، وقالت إن الهدف من التعاقد مع لوكاس س�يلفا ليس تعويض 

ل�وكا مودريتش كم�ا يعتقد البعض، بل هو بدي�ل لتوني كروس، والعب خط 
وس�ط كامل يعط�ي أنش�يلوتي خي�ارات تكتيكي�ة عديدة.وأضاف�ت الصحيفة 

"ه�ذا يعني أن نجاح لوكاس س�يلفا م�كان توني كروس، قد يصنع رشاك�ة مع األملاني، ألن 
األخر يفضل اللعب يف األمام وتس�جيل األهداف، مما يعطيه املس�احة للتقدم واللعب بجانب 

لوكاس".

اك�د ن�ادي كربالء بأن فريقه كان األح�ق بالحصول عىل النقاط الثالثة م�ن املباراة التي امام 
نادي اربيل وهي مؤجلة لحساب الجولة الثانية من املرحلة األوىل لدوري الكرة املمتاز بعد األداء 
املتميز الذي ظهر عليه العميد طوال شوطي املباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي.

وذكر امني رس نادي كربالء احمد هدام: ان العبي فريقنا قدموا مس�توى متميز امام 
ن�ادي اربيل رغم ضغوطات املباراة املتمثلة  بإقام�ة اللقاء عىل ارض الخصم وبني 
جماه�ره ولكن الجهاز الفن�ي لفريقنا عرف كيفية التعامل م�ع أحداث املباراة 
وكنا األقرب لتحقيق الفوز لوالء الغاء هدف ال غبار عليه.واضاف: الهيئة اإلدارية 
لن�ادي كربالء بصدد رص�د مكافئة للفريق بع�د األداء املتميز ال�ذي ظهروا عليه 
الالعب�ني من اجل تحفيزهم عىل تقديم قص�ارى مجهوداتهم يف املباريات املقبلة.

ويقف فريق أربيل يف املركز الس�ابع برصيد تس�ع نقاط من خمس مباريات فيما 
يحتل فريق كربالء املركز الخامس برصيد 11 نقطة.

 اتجه املنتخب األسرايل لكرة القدم السبت إىل شاطئ مدينة نيوكاسل ليخوض الفريق تدريباته 
عىل الش�اطئ اس�تعدادا للمب�اراة الصعب�ة واملرتقبة للفريق ي�وم الثالثاء املقب�ل أمام نظره 
اإلماراتي يف الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا 2015 املقامة حاليا بأسراليا.وتغلب املنتخب 
األسرايل بقيادة مديره الفني آنجي بوستيكوجلو عىل نظره الصيني يف دور الثمانية للبطولة.

ووضعت عدد من الصور عىل مواقع التواصل االجتماعي حيث يظهر فيها الالعبون وهم يؤدون 
تدريبات االستش�فاء بعد مباراتهم الصعبة أمام الصني.ومع س�قوط املنتخب الياباني حامل 
اللق�ب الجمع�ة أمام نظره اإلماراتي بركالت الرجيح ، تضاعفت آمال األس�راليني يف الفوز 
بلقب املس�ابقة للمرة األوىل يف التاريخ ولكن الفري�ق يدرك أن املواجهة مع املنتخب اإلماراتي 
لن تكون سهلة أيضا.وقال روبي كروس نجم الفريق ، عىل املوقع الرسمي لالتحاد األسرايل 
للعب�ة ، قد يق�ول البعض إننا تأهلنا بالفعل للمباراة النهائي�ة ، ولكننا ال ننظر ملباراة املربع 
الذهبي بهذا الش�كل".ورغم التفوق الواضح للمنتخب الياباني عىل نظره اإلماراتي يف دور 
الثمانية ، انتهى الوقتان األصي واإلضايف بالتعادل 1/1 ليحتكم الفريقان إىل ركالت الرجيح 
التي حس�مت اللقاء والتأهل للمنتخب اإلماراتي بعد أداء حمايس من الفريق عىل مدار أكثر 
م�ن 120 دقيق�ة يف مواجهة حامل اللقب.وقال كروس "ش�اهدنا املب�اراة ربما كان خروج 
املنتخب الياباني صدمة ولكن املواجهة مع املنتخب اإلماراتي س�تكون صعبة أيضا.. سنركز 

يف خطتنا.سنضع هذا يف حساباتنا ونأمل أن تسر األمور عىل ما يرام".

أك�دت عدة تقارير صحفي�ة أن الدويل املرصي محمد صالح وإدارة ناديه تش�يليس اإلنجليزي 
توصال التفاق نهائي مع إدارة روما اإليطايل من أجل انتقال الالعب للعاصمة اإليطالية خالل 

األيام القليلة املقبلة عىل سبيل اإلعارة.
ش�بكة "س�كاي س�بورتس" أك�دت أن االجتماع ال�ذي دار ب�ني الطرفني يف لن�دن تكلل 
بالنجاح، وتوصل جميع األطراف إىل اتفاق مريض لرحيل صالح عىل س�بيل اإلعارة ملدة  

18 شهرًا.
التقرير أش�ار إىل أنه س�يتم اإلعالن الرسمي عن الصفقة خالل الساعات املقبلة، قبل 

إتمام بعض التفاصيل املادية بني الناديني.
 روما بحس�ب التقرير سيستعر الالعب مقابل 500 ألف يورو، إال أنه مرص عىل وضع 

بند يضمن له اس�تعادة أمواله يف حالة فش�ل صالح يف إثبات نفسه يف العاصمة روما، أما 
يف حالة نجاحه يس�تطيع روما التعاقد معه بش�كل نهائي مقابل 17 مليون يورو، بعقد 

يمتد لصيف 2019.
يذك�ر أن جوزيه موريني�و املدير الفني للبلوز أكد أنه ال يريد التفريط يف صالح أو يف أي 

العب خالل الفرة الحالية، إال يف حالة عرض قوي ورغبة ملحة من األندية.

لوكاس سيلفا ودوره اجلديد
يف ريال مدريد

إدارة كربالء تكاىفء فريقها 
الكروي

اسرتاليا تستعد لالمارات بتدريب 
عىل الشاطئ صالح يتجاهل مورينيو ويتفق

مع روما
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ــ ان سور الصين العظيم هو 
واحد من األشياء القليلة التي 

صنعها اإلنسـان والتي يمكن 
رؤيتها من على سطح القمر

ـــ أن كل الطاقـة الموجودة 
في صاعقـة كبيره قـادرة إذا 

سخرت 
لرفع ميـاه المحيط 2 متر في 

الهواء
ــ أن ما يدعى باسـم ) العظم 
الضاحك ( هـو ليس بعظم بل 

عصب
ـــ أنـه إذا مـا قـورن دمـاغ 
اإلنسان بدماغ طائر السنونو 

فإن 
اإلنسـان يشـكل  دمـاغ  وزن 
نسـبة 2.5 % من وزن الجسم 

كله . أما 
السـنونو  طائـر  دمـاغ  وزن 
فيشكل نسبة 4.2 % من وزن 

الجسم كله

هل تعلم؟

نجح صياد أسـترالي في اصطياد قرش نادر 
يسمى “القرش المزركش”، الذي يبلغ طوله 
6 أقـدام تقريبـا، وله مظهـر مرعب.وجرى 
اصطياد القرش فـي المياه الضحلة على بعد 
أمتار قليلة من السـاحل جنـوب غربي والية 
فيكتوريا، على يد القبطان دافيد غيلوت، الذي 
أكد أنه يرى القرش للمرة األولى، بالرغم من 
خبرته الطويلة في الصيد التي تمتد 30 عاما، 
بحسب وسائل إعالم محلية.ويعيش “القرش 
المزركش” في المياه العميقة في المحيطين 

الهـادي واألطلسـي، ونـادرا مـا يقترب من 
السـطح، لذلك يجهله الكثير مـن الصيادين.
ويتسـم هـذا النوع مـن القـروش، بمظهره 
البشع األقرب للكائنات التي عاشت عصر ما 
قبل التاريخ، حيث ُيعتقد أنها كانت موجودة 
علـى األرض منـذ مالييـن السـنين.ويتمتع 
القـرش، الذي يصطاد ضحاياه بصورة أقرب 
لألفاعي، بثـالث زعانف في مؤخرته، عالوة 
على فك مرن للغاية، مزود بـ300 سـن حادة 

للغاية، مقسمة على 25 صفا.

احتفل بلدان العالم، األربعاء 21 يناير، باليوم 
العالمـي للعنـاق الـذي جـرى االحتفـال بـه 
منذ سـبعينات القـرن الماضي.وتعود فكرة 
االحتفـال باليوم العالمي للعنـاق إلى “كيفن 
زبورني” أول من أسـس لهذا التقليد العالمي، 
حيث الحظ أن الفترة الممتدة من بداية السنة 
الميالديـة إلى غاية االحتفـال بعيد الحب في 
21 فبرايـر، فتـرة تعرف انخفـاض العالقات 
العاطفية، فقرر بذلك االحتفال بـ”هاغ داي” 
يـوم 21 يناير من كل سـنة.وانتقل االحتفال 
باليـوم العالمي للعناق مـن مجرد حركة إلى 
“العنـاق المجانـي”، ويدخـل اليـوم بشـكل 
مباشـر وغيـر مباشـر على حسـن التصرف 
والبروتوكول الرسـمي فـي اللقاءات.وهناك 
فوائـد عديدة للعنـاق حيث أوضحت دراسـة 

أميركية أن العناق يساعد على انتظام ضربات 
القلب، واعتدال ضغط الدم، كما أنه يخفف من 
اإلحباط، ويحث على االسـترخاء.وأوضحت 
الدراسـة أن السـبب فـي ذلك يعـود إلى قيام 
المخ بإفـراز هرمون “أوكسيتوسـين” الذي 
يساهم في شعور المرء باألمان، حيث تكفي 
سـبع دقائق من العناق لإلحساس بالسعادة.

واختـار الباحثـون دراسـة العنـاق وفوائده 
الصحية ألنه يعتبر إشارة ودليال على العالقة 
الوطيدة والحميمية التـي تجمع بين األفراد.

ويقول الباحثون إن الفرد الذي يتشـاجر مع 
اآلخريـن أو الـذي ليسـت لديه عالقـة طيبة 
مع أحـد ليسـت لديه القـدرة علـى مكافحة 
الفيروسـات، أما الشـخص الذي يتلقى دعما 

اجتماعيا من أصدقائه وأحبائه وعائلته.

تمكنـت شـركة سويسـرية ثـورة فـي عالم 
الغساالت األتوماتيكية، عندما ابتكرت غسالة 
مالبـس تزيل البقع خارج المنـزل االمر الذي 
يوفر الوقت والجهد.أبرز ما ميز االبتكار الذي 
أخرجته للنور شـركة إم بي آي ألترا سـونيك 
حجمها الموازي لحجم اليد األمر الذي يجعلها 
سـهلة الحمل ما يمكن من إصطحابها في أي 
مكان.وحسـب صحيفة ديلـي مياللبريطانية 
أطلق علي الغسـالة اسـم Dolfi، حيـث لديها 

القدرة على التنظيف بقليل من الماء والكهرباء 
والتعامل مع أنواع األقمشـة الحساسـة مثل 
الحرير والقضـاء على البقع واالوسـاخ بكل 
فاعلية.ويتميـز المنتـج بأنـه مالئـم لجميع 
األماكن العامة مثل الحدائق والعمل والفنادق، 
حيث يتطلب األمر إرسـال المالبس المتخسة 
إلى المغسلة، وتستعد الشـركة لجمع تمويل 
للمنتج، على أن يتم عرضه في األسواق بمبلغ 

مبدئي 89 دوالر.

اصطياد قرش 
اسطوري

يوم العناق 
العاملي

اطعمة حتارب الشيخوخة

ناسا تبيع الذهب الفضائي

فوائد
الفيتامينات 

للبشرة

غسالة
بحجم اليد
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهنياً:يـوم مناسـب للخطوات 
الحّساسـة النجوم ستسـاعدك 

في اتخاذ القرارات
النشـاطات  من  عاطفياً:الكثير 
تجمعـك  التـى  االجتماعيـة 

بالحبيب اليوم وتقربك منه.

أن  لك  مهنياً:سـيكون ضرورياً 
تؤسس ميزانية وتلتزم بها بأي 

ثمن على الصعيد المادي
بينـك  التفاهـم  عاطفياً:سـوء 

وبين شريكك سيتبدد بسرعة.

بـكل  األمـور  مهنياً:تواجـه 
أيـة  شـجاعة وال تهـرب مـن 

مشكلة
عاطفياً:حـاول أن تكـون أكثر 
وأن  تحـب  مـن  مـع  تفاهمـا 

تعطيه اهتمامك.

المالية على  مهنياً:تطغى األمـور 
تفكيـرك وحسـاباتك، فأنت تقيم 
وضعك المـادي ما لك ومـا عليك.
هـذا  ممتـازة  عاطفياً:العاطفـة 
المساء عليك باستغالل هذا الوضع 

لتقوية عالقتك مع من تحب.

مهنياً:أوضاعك سـيئة جدا وال 
شيء يمشـي كما تريد، فاليوم 

ال يختلف كثيرا لكن بالعكس
عاطفياً:تتحسـن األمـور قليال 
مـع الحبيب مـع بقائهـا دون 

المستوى المطلوب.

مهنياً:يوم فيه كثير من األمور 
المتضاربـة فـي الصبـاح لذلك 

عليك أن تنتبه
أفضـل  عاطفياً:الوضـع 
الصعيـد  علـى  وخصوصـا 
العاطفـي حيـث تكـون علـى 

أحسن حال مع الحبيب.

علـى  تركـز  تـزال  مهنياً:مـا 
أعمالك، إذ تحتل المرتبة األولى 

على التوالي في اهتماماتك
عاطفياً:احـذر مـن أن ينسـيك 
عملك فـي فترة المسـاء أمورا 

اخرى كلقائك مع الحبيب.

مهنياً:يـوم آخر مـن النجاح يا 
مولود الميزان، فأمورك تسـير 
مـن جيد إلـى أحسـن ومزاجك 

اليوم في أحسن حال
البقـاء  اليـوم  عاطفياً:تفضـل 

بالمنزل وعدم لقاء الحبيب.

األحـداث  مـن  مهنياً:الكثيـر 
ومنـذ  تنتظـرك  والتغييـرات 
الصبـاح تتلقى خبرا يغير كافة 
أنصحـك  برامجك.عاطفيـاً:ال 
برؤيـة من تحـب في المسـاء 

لمزاجك المتقلب.

مهنياً:عليـك االنتبـاه والتركيز 
علـى عملـك ألنـه عمـل مهـم 

سيسند إليك لتقوم به
عاطفياً:عليـك بحل مشـكالتك 
العاطفية فاألوضاع تذهب إلى 

طريق مسدود.

اليوم  مهنياً:عليك استغالل هذا 
كامال وفـي كل المجـاالت ألن 

الحظ يقف إلى جانبك
لسـوء  المسـاء  عاطفياً:فـي 
تفاهـم قد ينشـب بينـك وبين 

الحبيب.

اليـوم  قليـال  مهنياً:تمهـل 
وخصوصـا فـي فتـرة الصباح 
التـي تعـد أكثـر أوقـات اليوم 
هـذا  صخبا.عاطفياً:تسـتمتع 
الحبـي  مـع  بوقتـك  المسـاء 

وتقضي معه أجمل األوقات.

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
فيتامين Cعـ

بالتحـدث عـن الفيتامينـات التي 
تساعد على تفتيح البشرة وتقليل 
 C إنتـاج الميالنين، فـإن فيتامين
علـى رأس تلك القائمـة. فحمض 
األسكوربيك الموجود في فيتامين 
إنتـاج  تقليـل  علـى  يسـاعد   ،C
الميالنين بشكل فّعال، كما يساعد 
على إصـالح وتجديد البشـرة من 

خـالل التقشـير. فضاًل عـن ذلك، 
فهو من مضادات األكسدة القوية 
لتي تساعد على حماية البشرة من 
أضرار األشـعة فوق البنفسـجية 
الضـارة، مـع تقليـل ظهـور أثار 

التقدم في العمر.
A فيتامين

فيتامين A يعرف أيًضا بالرتينول. 
على الرغم من عدم قدرة فيتامين 

A من التحكم في صبغة الميالنين، 
إال أنـه يسـاعد على تحفيـز إنتاج 
فيتـم  وبذلـك،  البشـرة.  خاليـا 
اسـتبدال خاليا البشـرة المعرضة 
ألشـعة الشـمس والتي تعاني من 

االسمرار بخاليا جديدة.  
E فيتامين

فيتامين E معروف بقدراته الهائلة 
للعناية بالبشرة وعالج مشكالتها 

الشائعة. 
على الرغم من عدم قدرة فيتامين 
E من التحكم فـي إفراز الميالنين 
بشكل مباشر، لكنه يساعد البشرة 
علـى مكافحـة تراكـم الميالنيـن 

وسرعة التغلب على اسمرارها. 
نظـًرا لخواصـه القويـة المضادة 
لألكسـدة، فيعمل فيتامين E على 
تدمير الشوارد الحرة التي تتسبب 

في ظهور أغلب مشكالت البشرة. 
K فيتامين

مـن  الناتجـة  البشـرة  تصبغـات 
الشـعيرات الدمويـة الضعيفـة أو 
التالفة، يمكن عالجها بمسـاعدة 

 .K فيتامين
فيمتص ذلـك الفيتامين مباشـرَة 
داخـل األوعيـة الدموية ليسـاعد 

على عالج الكدمات.

1 – ممثلة مرصية –
 2 – حيوان ضخم –

 3 – عكسها يعرب – متشابهة –
 4 – عكسـها فيلسـوف أمريكـي – 

جدها يف امالق –

املصبـاح  مخـرع  أمريكـي   –  5  
الكهربائي –

مـن   – موسـيقية  عالمـة   –  6  
األبجدية 

 7 – جوهـر – األسـم الثانـي ملمثل 

كوميدي سوري –
 8 – مخرج سينمائي مرصي –

 9 – ممثلة أمريكية .

1 – دولة عربية – عكسـها كفر – 
2 – ممثل مرصي –

 3 – متشابهة – متشابهان –
 4 – جـواب – وضـع خلسـة – من 

األبجدية –
 5 – غـري محـرف مجزومة – حب 

– للتمني –
 6 – أنواع – عكسها حصل –

 7 – عكس واجبات – يشكر –
 8 – عرب – متشابهة –

 9 – عكسـها من أسـماء السيف – 
شعوب .

المكّونات
لتحضير البراوني:

زبدة مذّوبة - نصف كوب
شوكوالتة سوداء مذّوبة - 57 غرام

سكر - كوب
بيض - 2

خالصة فانيليا - ملعقة صغيرة
ملح - ربع ملعقة صغيرة

ملـّون طعـام أحمر - ملعقـة صغيرة 
ونصف

دقيق - ثلثا كوب
لتحضير مزيج جبن الكريم:

جبن كريم - 225 غرام
سكر - ثلث كوب

ملعقـة  نصـف   - فانيليـا  خالصـة 
صغيرة

بيض - 1
طريقة العمل

1 - لتحضيـر البارونـي: فـي وعـاء، 
أخفقي البيض، السكر، الملح، خالصة 
الفانيليا وملّون الطعام حتى تتجانس 

المكونات.
2 - في وعاء آخر، أضيفي الزبدة فوق 

الشوكوالتة واخلطي جيداً.
3 - أسـكبي مزيج الشـوكوالتة فوق 

الخليط األحمر واخلطي جيداً.
4 - أضيفي الدقيق واخلطي بواسـطة 

ملعقة حتى تختلط المكونات جيداً.
5 - إدهنـي صينيـة فـرن بالقليل من 
الزبـدة المذّوبـة ورّشـيها بالدقيق ثّم 

غلّفيها بورقة زبدة.
6 - أسكبي العجينة في القالب وضعيه 

جانباً.
-7 لتحضيـر مزيج جبـن الكريم: في 
وعاء نظيـف، أخفقي جبن الكريم مع 

السكر لمّدة دقيقة.
-8 أضيفـي البيضة وخالصة الفانيليا 

واخفقي من جديد لمّدة دقيقة.
-9 أسكبي مزيج الجبن فوق البراوني 
واصنعي أشـكاالً بالسـكين للحصول 

على الشكل الرخامي.
-10 حّمـي الفـرن علـى حـرارة 180 

درجة مئوية.
-11 إخبـزي البراوني لمدة 25 إلى 30 
دقيقة. أخرجيها مـن الفرن واتركيها 

تبرد.
-12 أخرجـي البراوني مـن القالب ثّم 

قّطعيها إلى مكعبات وقّدميها.

تنظـم إدارة الخدمات العامة األمريكية، 
الفائضـة  املـواد  بعـض  لبيـع  مـزادا 
واملتعلقـات الخاصـة بوكالـة الفضاء 
األمريكية »ناسـا«، من بينهـا صفائح 

ذهبية تم التقاطها من الفضاء.
ووفقـا ملوقـع إدارة الخدمـات العامة، 
املعروفـة اختصارا بــ »جي.إس.إيه«، 
فـإن الصفائح الذهبية –وهي من عيار 
»24 قرياطا«- تعتـرب من أهم العنارص 

املتداولة يف املزاد، الـذي بدأ يف 15 يناير، 
وينتهي يف 22 من الشهر نفسه.

ووفقـا لـإلدارة، فـإن هـذه الصفائح 
إحـدى  يف  موجـودة  كانـت  الذهبيـة 
املركبات ملدة 69 شـهرا يف الفضاء، وقد 
اسـتطاعت جـذب 7 عـروض للـراء 

إجماال.
وبلغـت أعـى قيمة لها حتـى اآلن 160 
ألـف دوالر أمريكـي، إذ يفـوق وزنها 6 

كيلوغرامـات، بدون الكشـف عن املزيد 
من املعلومات املتعلقة بهذه الصفائح، 
وفقـا ملـا جـاء عـى موقـع »بيزنـس 
إنسـايدر«.وترجح مصادر صحفية أن 
 »LDEF« الذهب يعـود للقمر الصناعي
الذي دار حـول األرض بني عامي 1984 
و1990، للعمـل عـى دراسـة التأثريات 
التي تحدث للعديـد من املواد والعنارص 

أثناء وجودها يف الفضاء.

مـع تقدم العمر، يسـيطر عى الكثري من 
الناس شعور من الخوف واالحباط بسبب 

ظهور عالمات السن والتعب عى الوجه.
يف هـذا اإلطـار، نـرت مجلـة الصحـة 
العامليـة دراسـة حديثـة قدمـت ثمانية 
أنواع مـن األطعمة التي تحـارب عالمات 
الشـيخوخة والتجاعيد بفضـل تركيبتها 

املجددة للخاليا:
1- البندورة الطبيعية وكل مشتقاتها:

أرضار  مـن  البـرة  البنـدورة  تحمـي 
األشـعة فوق البنفسـجية وتحّسن نظام 
األوعية الدموية، فيمكنـك التمتع ببرة 
نرضة بعد 6 أسـابيع من تناول الطماطم 

بانتظام.
2- التوت:

يسـاعدك التوت يف التخلـص من تأثريات 

البيئـة والتلـوث الذي يـرض بالبرة كما 
يجدد الخاليا للحصول عى برة جديدة.

3- الشاي األخرض:
يحافظ الشاي االخرض عى شباب البرة 
ألطول فرة ممكنة ويساعد الخاليا لتنمو 
بشـكل صحيح ويحافظ عى دورة حياة 

صحية.
4- اللبن:

يحتوي اللبن عى بكترييا الصديقة للبرة 
»الربوبيوتك« ما يسـمح بتنشـيطها من 

الداخل والخارج عى حد سواْ.
5- السمك:

يسـاعد السـمك عـى ترطيـب برتـك 
الحتوائـه عى أحمـاض األوميجا 3 وهي 

أفضل الدهون املفيدة للبرة.
6- املكرسات:

تعتـرب املكرسات مصـدرا رائعـا للدهون 
الجيدة ألنها تحتوي عى األوميجا املفيدة 
مضـادة  بخصائـص  وتتمتـع  للبـرة، 
لاللتهابات تسـاعد يف عالج حب الشـباب 

والصدفية واألكزيما.
7- األفوكادو:

يحتوي االفوكادو عى الكثري من الدهون 
الجيـدة للجسـم والبرة ويحـارب حب 
الشـباب وتجاعيـد البـرة كمـا يخلص 

الجسم من املواد السامة.
8- العسل:

اسـتبدال السـكر بالعسـل أمر مفيد ألنه 
مضـاد للفريوسـات ويحتوي عـى املواد 
املضـادة لألكسـدة، فالعسـل ال يؤدي إىل 
اإلصابـة بااللتهابات ويمكن اسـتخدامه 

كقناع للوجه.
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