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صفحة 16

بقلم رئيس التحرير 

بعد بيان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أص�درت وزارة الداخلية تعليماتها المش�ددة إلى 
مؤسس�اتها ودوائرها ف�ي بغ�داد والمحافظات 
باتخاذ االجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات 

النارية ولجميع المناسبات )دون استثناء(.
ولكن لألس�ف جاء بي�ان الداخلي�ة فضفاضاً 
وفي�ه الكثي�ر م�ن المرون�ة واالجته�ادات الت�ي 
ستس�مح مرة أخرى لضعاف النفوس باستغالله 
ومع�اودة الكّرة في قتل النفس البريئة وإش�اعة 

ثقافة العنف والهمجية والتخلف في المجتمع.
المف�روض ان يكون البي�ان صارماً وواضحاً 
ودقيق�اً ف�ي تحديد العقوب�ات الرادع�ة لضعاف 
النف�وس وأكث�ر صرام�ة م�ع بع�ض منتس�بي 
القوات االمنية الذين يش�اركون )المس�تهترون( 
اس�تهتارهم، وال نج�د أقل عقوبة له�ؤالء توازي 
فعلته�م اإلجرامي�ة س�وى ف�رض غرام�ة مالية 
ال تق�ل ع�ن ثالث�ة ماليي�ن دينارعلى م�ن يقوم 
بإط�الق العي�ارات النارية في اي مناس�بة ما عدا 
)ح�االت الدفاع ع�ن النفس( إضاف�ة الى الحبس 
المش�دد لمدة ش�هرين، حتى يكون ه�ذا االجراء 
رادع�اً لبعض الذين ال يفقهون من الحرية س�وى 
فوضويته�ا ومن الدول�ة المدني�ة إال لغة الخوف 
وال�ردع وان تك�ون هذه العقوب�ة مضاعفة بحق 
افراد االجهزة االمنية ممن يرتكبون هذا الفعل... 
ان امن المواطن خط احمر ال يمكن وال يسمح ألي 
شخص مهما يكن عنوانه الوظيفي او العشائري 
او الديني ان يتجاوزه وهو جزء اس�اس من االمن 

القومي للعراق.
رسالة مس�تعجلة الى السيدين رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية بأن يضربا بيٍد من حديد على ايدي 
ه�ؤالء الجهلة المتخلفي�ن وان يكون ذلك مقترناً 
بقرار قضائ�ي والذي مهما تكن ش�دته ال يوازي 
ازه�اق ارواح العراقيي�ن بال ذنب س�وى اش�باع 
رغب�ات المس�تهترين، في وقت نح�ن فيه بأمس 
الحاج�ة للس�الح والعت�اد لمواجهة غ�ول الحقد 

التكفيري المتمثل بعصابات داعش االجرامية.

ثـــالثــة مــاليـــيـن
وحبس مشدد لشهرين

رئيس الوزراء .. وزير الداخلية

رأي

العامري ينجو من حماولة اغتيال
بعد أن حذرت              من المخطط
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عبر اقليم كردستان اسلحة اميركية بقيمة 100 مليون دوالر

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مص�ادر مطلع�ة, امس االح�د, عن حصول وف�د االنبار ال�ذي يزور 
واشنطن منذ اسبوع على هدية مالية تصل ل� 360 مليون دوالر لتسليح مقاتلي 
العشائر السنية, مؤكدة ان واشنطن منحتهم ايضا اسلحة مستخدمة بقيمة 100 

مليون دوالر سيتم توريدها عبر اقليم كدرستان خالل االيام المقبلة.
وقال�ت المصادر ان “هذا التمويل االمريكي يأتي في س�ياق سياس�ة تقوية 
المكون�ات العراقية تمهيدا لمش�روع االنفصال بعد ان فش�لت محاولتها االكبر 
وهي اطالق كلب اس�رائيل )داعش( لينهش لحم الع�راق ويقطع اوصاله اال انها 

لم تفلح”.
ولفتت المصادر الى ان “واش�نطن بدأت تلعب هذه اللعبة مع العشائر السنية 
الت�ي لها دور كبي�ر  في تطور )داعش( ونموه عبر ع�ام كامل من االعتصامات, 
وتهيئة امورهم بع�زل الجيش عن قلب المناطق التي كان )داعش( يمارس فيها 
تدريباته وتس�ليحه وتمويله ونش�ر عقيدته بين ابناء الس�نة دون علم الحكومة 
العراقية”.واعلن رئيس مجلس محافظة األنبار صباح كرحوت، وهو احد اعضاء 
الوفد الى واش�نطن، امس األحد، أن وفد المحافظة أنهى مباحثاته الرسمية مع 
ممثلي�ن عن الحكوم�ة األميركية في واش�نطن، الفتا الى أن الوفد س�يعود الى 

العراق خالل اليومين المقبلين.
وأضاف كرحوت أن “الممثلين عن الحكومة األميركية الذين التقى بهم الوفد 
أك�دوا دعم واش�نطن للع�راق ولمحافظة االنبار ف�ي مجال التدريب والتس�ليح 
والتجهي�ز للقوات االمنية والعش�ائر من خالل التعاون م�ع الحكومة المركزية 
العراقي�ة بهدف مواجه�ة تنظيم داعش االرهابي وتحري�ر جميع مناطق العراق 

واالنبار من سيطرته”.
وكان وفد محافظة االنبار وصل، في )19 كانون الثاني 2015(، الى واشنطن 
وكان باستقباله مسؤولون في الس�فارة العراقية ووزارة الخارجية األميركية، 
فيم�ا أكد مجل�س المحافظة أن الوفد س�يبدأ مباحثاته م�ع الحكومة األميركية 

بشأن تقديم الدعم واإلسناد للقوات األمنية ومقاتلي العشائر.

واشنطن تدعم عشائر االنبار بـ »360«مليون دوالر متهيدا لسيناريو جديد

تطهير المدن من دنس »داعش« يقترب
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الـحـشـد الـشـعـبـي:
ليس أمامنـا خط احــمــر 
يـفـصـلـنـا عـن تـحـريـر

اي مـديـنــة 

تسونامي
سـد الـمـوصــل .. كـارثــة 

مـتــوقـعــة
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ص2هناية الدولة السعـودية السادسـة

واشنطن ختلف بوعدها مع بغداد وتسلم تل ابيب »االرشيف اليهودي«

اجلدول األمريكي لتطهري املدن من »داعش«: االنبار قبل نينوى

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بعد فقدانه الس�يطرة على ابار النفط الذي يعد اهم مصادر تمويله طيلة 
الفت�رة المنصرمة, لم يجد تنظيم “داع�ش” االرهابي طريقة للحصول على 
الدع�م المالي س�وى العودة الى الط�رق البدائية التي تلج�ى اليها المجاميع 
االرهابي�ة للحص�ول على الم�ال ومنها تج�ارة المخدرات وف�رض االتاوات 
عل�ى المواطنين.وتش�ير معلوم�ات م�ن داخ�ل الم�دن التي يس�يطر عليها 
“داعش” الى انه اخذ يسير باتجاه طرق التمول البدائية للتنظيمات اإلرهابية 
لضم�ان اس�تمرارية نفوذه هناك.وتعطي هذه المؤش�رات ص�ورة واضحة 
عن اف�الس المجاميع االرهابي�ة بعدما فقدت مص�ادر تمويلها على خلفية 
اس�تعادة الس�يطرة على اغلب االبار النفطية في محافظات نينوى وصالح 
الدي�ن وديالى وهذا م�ا يوضح حجم االزمة الداخلية الت�ي يعانيها “داعش” 
وان بقائه س�وف لن يدوم طويال. وبحس�ب مصدر امني, فان” قوات أمنية 
ضبط�ت مزرعة مخ�درات خالل عملي�ات دهم وتفتيش ف�ي منطق������ة 
الرواش�د ضمن قضاء بل�د )80 كم جنوب تكريت(، ، فض�ال عن العثور على 

مخبأ عتاد وأسلحة في المنطقة ذاتها”.
                                                                         التفاصيل ص3

»داعـش« يتـاجـر بـ »احلشيشـة« 
لتمويل عملياته اإلرهابية

حرب أعصاب يف الرشق االوسط.. ارسائيل تستفز 
حزب اهلل إلرغامه عىل املواجهة

مقتل »مال داعش« وعىل جسده »امرأة عارية«!

النزاهة حتبط هتريب 580 مليون دينار

التعليم تنفي عدم اعرتافها بشهادات خرجيي الدراسات املسائية 
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هناية الدولة السعودية السادسة
    التحليل السياسي /غانم عريبي

بموت الملك عب�د الله بن عبد 
العزي�ز تكون الدولة الس�عودية 
ش�يعت الدولة السادس�ة وبدأت 
المرحلة الس�ابعة في ظل واقع 
عرب�ي واقليم�ي ودولي ش�ديد 

الحساسية والخطورة.
وبعي�دا ع�ن وجه�ات نظ�ر 
معين�ة اكتنفت واقعن�ا العراقي 
التعام�ل  طبيع�ة  اط�ار  ف�ي 
الس�عودي مع المسألة العراقية 
لكنن�ا نش�عر الي�وم ان الدول�ة 
ان  يج�ب  الحالي�ة  الس�عودية 
نقرأه�ا قراءة مختلفة تنس�جم 
السياس�ية  التح�والت  وواق�ع 
الت�ي  واالمني�ة  والعس�كرية 
تتح�رك ف�ي المجالي�ن العراقي 
الس�عودي والخليجي عل�ى اننا 
س�نكون ام�ام منعط�ف جدي�د 
يتحدث عن عالق�ات جديدة بعد 
احد عش�ر عاما م�ن المناكفات 
الت�ي  والظن�ون  والمواجه�ات 
سادت اجواء العالقات المشتركة 

بين بغداد والرياض.
يجب ان نأخ�ذ بنظر االعتبار 
اليوم، وبعد وفاة الملك عبد الله، 
طبيعة المخاوف الس�عودية من 
التجربة العراقي�ة التي بدأت في 
9 نيس�ان 2003 وه�ي مخاوف 
لم يك�ن له�ا اي مبرر ل�و كانت 
السياسة الس�عودية تعاطت مع 
العراق�ي بوصفه منجزا  الحدث 
وطنيا وليس احت�الال اميريكيا؛ 
ام�ا ال�ذي ح�دث فه�و حم�الت 
اعالمي�ة وسياس�ات س�عودية 
ضد التجرب�ة العراقية وحمالت 
ش�عبية داخلية، اعتمدت بشكل 
كبير، على دوائر االفتاء ومجامع 
الفق�ه ال�ذي كان ينظ�ر للقت�ل 
وتفخي�خ االجس�اد اكث�ر مم�ا 
التي  الطبيعي�ة  ينظر للعالق�ات 

كان يفت�رض ان يتولى 
السياس�يون  صياغته�ا 
ان  ب�دل  المملك�ة  ف�ي 
االمنيون  امره�ا  يتولى 

والوهابيون.
السياس�ة  اخط��أت 
ذل�ك  ف�ي  الس�عودية 
ودفعنا ودفعت المملكة 
ف�ي ه�ذا االط�ار ثمن�ا 
باس�تثمار  تمثل  باهضا 
المجموعات السياس�ية 
بي�ن  الخ�الف  طبيع�ة 
الهوة  البلدين ووس�عت 
والش�قة بي�ن الري�اض 
وان�����طل�ت  وبغ�داد 
اللعب�ة عل�ى النظامي�ن 
حكام  وبين  السياسيين 
البلدي�ن حت�ى تفج�رت 
االزمة في القمة العربية 
حي�ن غ�ض المل�ك عبد 
الل�ه النظر ال�ى الجانب 
يحي�ي  ول�م  العراق�ي 
رئي�س الوزراء الس�ابق 
نوري المالكي بالش�كل 
بالع�راق  يلي�ق  ال�ذي 
ونظام�ه  وش�عب����ه 
ث�م  الجدي�د  السياس�ي 

تدحرجت الكرة رويدا رويدا الى 
اس�فل جبل الخالف بين الرياض 
وبغ�داد ول�م تنفع )المب�ادرات 
االمني�ة( م�ن الجان�ب العراقي 
حيث تمثلت بتس�ليم دفعات من 
مطلوبين سعوديين تم اعتقالهم 
في العراق على خلفيات ارهابية 
ولم تنفع معها أيضا الوعود التي 
كان يقطعه�ا رجال ف�ي النظام 
الملكي في السعودية لرجال في 

النظام الجمهوري في العراق!.
الي�وم نح�ن ام�ام منعط�ف 
جديد ف�ي السياس�تين العراقية 
والس�عودية م�ن خ�الل مجمل 
الت�ي  السياس�ية  المعطي�ات 

ج�رت في المنطق�ة وعبر موت 
المل�ك ووجود خليفة ل�ه يتميز 
والن�زوع  الش�ديدة  بالليبرالي�ة 
ال�ى تس�وية الخالف�ات العربية 
بما يقطع صلة السعودية بهذه 
الخالفات وينمي دورا س�عوديا 
مماثال في المنطقة العربية غاب 

في فت�رة الملك عبد الل�ه وربما 
س�يكون الع�راق ف�ي المرحل�ة 
المقبل�ة مرك�ز الدائ�رة ومحور 

الحركة السياسية القادمة.
لق�د دش�ن الملك الس�عودي 
الراح�ل عهدا جديدا م�ع العراق 
باس�تقباله رئي�س الجمهوري�ة 

ورئيس ال�وزراء واصداره قرارا 
بفت�ح الس�فارة الس�عودية في 
بغداد وقنصلية ف�ي اربيل وهذا 
يعن�ي ان الس�عودية م�ع وحدة 
التراب الوطني العراقي وسيادة 
الع�راق عل�ى كام�ل اراضيه مع 
ايمانها ان ما يجري في كردستان 

اال وضع�ا محليا  لي�س 
عبر فتح قنصلية لها في 
اربي�ل ولن يتح�ول هذا 
الخاص  الكردي  الوضع 
ال�ى وض�ع عرب�ي عام 
تضط�ر فيه الس�عودية 
فيم�ا بع�د ال�ى االقرار 
الكردي�ة!.ان  بالدول�ة 
السعودية الجديدة انهت 
حقب�ة قديم�ة عنوانها 
العالق�ات  ف�ي  التوت�ر 
المش�تركة  السياس�ية 
االعالمي�ة  والحم�الت 
والظن��ون  الم��تبادلة 
تمام�ا  والش����كوك 
ك���م�ا كانت العالقات 
العراقية  الس�عودي���ة 
ف�ي الثمانين�ات وبداية 
التس�عينات على خلفية 
المذبحة التي وقع فيها 
صدام حسين اتفاقا مع 
الملك فهد بالحبر االزرق 
خاص�ا بع�دم االعت�داء 
مماث�ال  اتفاق�ا  ووق�ع 
بالحبر االحمر في 2 اب 
عام 1990 ف�ي الكويت 

بنفس السنة.
الخ�الف  م�ن  تاريخ�ا  ان 
بالظن�ون  معم�دا  المش�ترك 
عال�ي  االس�تخباري  والعم�ل 
المستوى وجيوش من المخبرين 
الدعائية  والحمالت  والسياسات 
المش�تركة ل�ن يتب�دد بس�هولة 
العراق�ي  الجانبي�ن  وعل�ى 
والسعودي العمل سوية من اجل 
تجاوز الخ�الف التاريخي القديم 
القائم عل�ى التحريض الطائفي 
والعمل باس�تمرار على استفزاز 
النظام الوطني في بغداد واطالق 
يد يج�ب ان تغل لخطب�اء وائمة 
جوام�ع بم�ا فيه الح�رم المكي 
االم�ن الس�تباحة ال�دم العراقي 

واالخوة في الس�عودية يعرفون 
ان ه�ذا الدم هو دم عربي قبل ان 

يكون دما شيعيا او سنيا.
نأم�ل أن يكون س�لمان ملكا 
يس�هم  وأن  س�عوديا  وقائ�دا 
ف�ي تس�ديد العالق�ات العراقية 
الس�عودية واع�ادة المي�اه الى 
بي�ن  كام�ل  بش�كل  مجاريه�ا 
بلدي�ن ش�قيقين كانا ول�م يزاال 
للس�لم  اساس�يتين  دعامتي�ن 
وقاع�دة  العربيي�ن  والتضام�ن 
االره�اب  لمواجه�ة  حقيقي�ة 
والتصدي العتى موجة للتطرف 
والتكفير تجتاح العراق وسوريا 
وليبي�ا والس�عودية ولبن�ان.ان 
المرحل�ة الحالي�ة تحت�اج فيها 
ويحتاج  العراق  السعودي�����ة 
فيها العراق جهود المملكة على 
كافة المس�تويات على ان الملف 
االمني وضبط الحدود المشتركة 
وتب�ادل المعلوم�ات يبق�ى هو 
المؤشر الذي على اساسه نقيس 
البلدي�ن  التع�اون بي�ن  طبيع�ة 
ومدى جدية االجهزة االمنية في 
الس�عودية والعراق في استلهام 
الدروس السابقة مع المجموعات 
وان  المس�لحة خصوص������ا 
الس�عودية  العربي�ة  المملك�ة 
القاع�دة  تقوي�ض  اس�تطاعت 
بزعام�ة الظواه�ري ف�ي كافة 
مدن المملكة لكنها تواجه خطرا 
كبي�را يتمث�ل بالتصعي�د االمني 
والعس�كري المتزايد لداع���ش 
م�ع  المش�تركة  الح�دود  عل�ى 
تب���ق�ى  ان  ويج�ب  الع�راق 
حادث�ة مقتل الجن�ود والضابط 
السعودي عل الحدود مع العراق 
درس�ا امنيا كبيرا عن������وانه 
االمني�ة  الس�تراتيجيات  وض�ع 
الكبي�ر  والتع�اون  المطلوب�ة 
وتضيي�ق الخناق عل�ى االرهاب 

وتضييق قوة الخالف.

السعودية الجديدة انهت حقبة قديمة من التوتر في العالقات 
والحمالت االعالمية والظنون والشكوك

النزاهة حتبط
 هتريب 580 مليون دينار 

عرب طريبيل
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، أم�س األحد، 
عن إحباط محاولة لتهريب 580 مليون 
دينار الى خارج البالد عبر منفذ طريبيل 
الحدودي.وقالت الهيئ�ة في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»مفارز مكتب مفتش عام وزارة المالية 
تمكنت وبموجب أمر قضائي وبالتعاون 
مع س�لطات الكم�ارك من ضب�ط 580 
ملي�ون دينار كانت مع�دة للتهريب عبر 
منف�ذ طريبي�ل الحدودي«.وأضافت أن 
»تحرك المكتب الس�ريع ج�اء بناء على 
معلوم�ات من جه�ات عليا ف�ي الدولة 
العراقية والتي أثمرت عن ضبط الشاحنة 
المس�تخدمة ف�ي عملي�ة التهري�ب مع 
الس�ائق والش�خص المصاحب لألموال 
المهربة«.وتابع�ت الهيئة أن »المتهمين 
س�يقا إلى الجه�ات القضائي�ة بصحبة 
المب�رزات الجرمي�ة )األم�وال المهربة 
عملي�ة  ف�ي  المس�تخدمة  والش�احنة 
التهري�ب( لتدوي�ن أقوالهم�ا قضائيا«.

وكان مدي�ر ع�ام هيئ�ة النزاهة باس�م 
جاسم أكد، في )7 كانون الثاني 2015(، 
أن الهيئة قادرة ضمن االتفاقية الدولية 
لمكافحة الفس�اد من اس�ترداد المبالغ 

المنهوبة من العراق في الخارج.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، 
أم�س األحد، أن الع�راق لم يذهب الى 
منت�دى »دافوس« لالس�تجداء، وفي 
الوقت الذي أشار إلى أن العراق يواجه 
صعوبة بتوفير النقد، كشف أنه تلقى 

عروضاً من مستثمرين.
وقال العبادي في تصريح صحفي 
عقب عودته من منتدى دافوس الذي 

عقد بسويس�را، إن »العراق لم يذهب 
الى منتدى دافوس لالستجداء«، مبينا 
ان »الع�راق غن�ي وفيه�ا الكثي�ر من 

االمكانات«.
وأضاف العبادي ان »العراق يواجه 
خالل العام الحال�ي صعوبة حقيقية 
ف�ي توفي�ر النق�د للموزان�ة نتيج�ة 
انهيار اسعار النفط العالمية وبالتالي 
نحت�اج ال�ى دع�م في وق�ت يخوض 

العراق وحيدا حربا ضد داعش«. 

وبي�ن العب�ادي ان »الع�راق تلقى 
عروض�ا اس�تثمارية خ�الل منت�دى 
مالي�ة  مؤسس�ات  م�ن  داف�وس 
ومستثمرين لالستثمار فيه وسيأتي 
البعض منه ال�ى بغداد قريبا«، مؤكدا 
على »انش�اء ش�بكة من التعاون في 

هذا االطار لمساعدة العراق«.
وأشار العبادي الى ان »المساعدة 
الت�ي يحتاجه�ا الع�راق لي�س فق�ط 
نقدي�ة وإنما البعض منه اس�تثماري 

والبع�ض من�ه انش�اء ش�راكات بين 
القطاع الخ�اص والحكومة والبعض 
الدول�ة  لمؤسس�ات  هيكل�ة  االخ�ر 
العراقية لتكون اكثر فاعلية ونشاطا، 
اضاف�ة ال�ى س�يولة نقدي�ة لعب�ور 

المرحلة الحالية«.
وكان العبادي وصل، مس�اء أمس 
السبت الى بغداد بعد حضوره اجتماع 
التحال�ف الدول�ي في لن�دن ومنتدى 

دافوس االقتصادي بسويسرا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القي�ادي في قوات الحش�د الش�عبي احمد 
االسدي، أمس االحد، أن الحشد الشعبي »ليس امامه 
خط احمر يقضي بينه وبين تحرير اية مدينة«، مبينا 
ان الحش�د مؤسس�ة مرتبطة بالحكوم�ة العراقية 

وتعمل ضمن ضوابطها وتخضع لتعليماتها.
وقال االس�دي وهو نائب ع�ن التحالف الوطني 
في حديث لبرنام�ج )من 10 لل�11( الذي يبث على 
فضائية »الس�ومرية«، إن »قوات الحش�د الشعبي 
اس�تطاعت خ�الل الفت�رة االخي�رة م�ن تحقي�ق 
انتص�ارات كبيرة عل�ى تنظيم داعش ف�ي مختلف 
القواطع، كان اخرها في محافظة ديالى، اذ تمكنت 
القوات من تحرير ما يقارب ال�%90 من اراضيها«، 
مبين�ا ان »قوات الحش�د لي�س امامها خ�ط احمر 

يفص�ل بينه�ا وبين تحرير اي ش�بر م�ن االراضي 
العراقية، الن ابناء الحش�د الش�عبي ارواحهم على 
اكفه�م في الدفاع عن جميع المحافظات«.واضاف 
االس�دي أن »الحش�د الش�عبي مؤسس�ة مرتبطة 
ضوابطه�ا  ضم�ن  وتعم�ل  العراقي�ة  بالحكوم�ة 
المتح�دة  الوالي�ات  ام�ا  لتعليماته�ا،  وتخض�ع 

االمريكية، فليس بيننا وبينهم ال عرف وال اتفاق وال 
تعاون«، مش�يرا الى ان »الحش�د الشعبي لديه ادلة 
على تعاون طائرات تابعة للتحالف الدولي باسقاط 
اس�لحة واعت�دة في المناط�ق التي يس�يطر عليها 
تنظيم داعش، وكذل�ك قصف المناطق التي يتواجد 
بها الحش�د الش�عبي والق�وات االمني�ة االخرى«.

يش�ار الى أن قوات الحشد الشعبي تلعب منذ أشهر 
دوراً محوري�اً في المع�ارك ضد تنظي�م »داعش«، 
وقد س�اهمت تنظيمات سياس�ية وجماعات دينية 
مختلفة في تشكيل تلك القوات التي تتولى شؤونها 
هيئة الحش�د الش�عبي التي يقع مقره�ا العام في 
العاصمة بغداد.وكان نائب رئيس الهيئة أبو مهدي 
المهندس ق�د رجح، في )31 كان�ون األول 2014( 
إنهاء سيطرة التنظيم في العراق خالل مدة تتراوح 

بين ثالثة الى أربعة أشهر.

احلشد الشعبي: ليس أمامنا خط امحر يفصلنا عن حترير اي مدينة 

العبادي يقر بصعوبة توفري »النقد« ويؤكد: لـم نذهب إىل »دافوس« لالستجداء

بعد أن حذرت »                            « من املخطط.. العامري ينجو من حماولة اغتيال
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات دجلة، الفريق 
الركن عبد األمي�ر الزيدي عن نجاته 
ورئيس منظمة بدر هادي العامري، 
من محاول�ة اغتيال بعبوة ناس�فة، 
اس�تهدفت موكبهم�ا، خ�الل تفقد 
ق�وات الجي�ش والحش�د الش�عبي، 
ش�مال قضاء المقدادي�ة، بمحافظة 
ديال�ى، وتس�بب بج�رح ثالث�ة من 
عناص�ر الحماية، وف�ي حين بين أن 
الرص�د الجوي أظهر ت�رك )داعش( 
جث�ث 23 م�ن قتاله ف�ي المنطقة، 
الق�وات  »تضحي�ات«  بلغ�ت  فيم�ا 
المش�تركة 40 من عناصرها، رجح 
تطهير باقي المناطق التي يس�يطر 
»اإلرهاب�ي«  التنظي�م  ذل�ك  عليه�ا 
بالمنطق�ة ف�ي غض�ون الس�اعات 
ال�مقبل�ة بع�د تحرير أكث�ر من 65 

بالمئة منها.
وق�ال الزيدي لقد »كنت أش�رف 
على عمليات التطهير التي تقوم بها 
وح�دات الجي�ش العراقي والحش�د 
منظم�ة  رئي�س  برفق�ة  الش�عبي، 
بدر، ه�ادي العام�ري، ضمن قاطع 
قض�اء  ش�مال  الجب�ل،  منصوري�ة 

المقدادي�ة،)35 ك�م ش�مال ش�رق 
بعقوبة(، وما أن ترجلنا من مركبتنا 
مركب�ات  إح�دى  تح�رك  وخ�الل 
الحماي�ة، انفج�رت عب�وة ناس�فة 
عليه�ا، ما أدى إل�ى إصابة ثالثة من 

عناصر الحماية«.
وأض�اف قائد عملي�ات دجلة، أن 
الت�ي تخوضها  الشرس�ة  »المعارك 
قوات الجيش والحش�د الشعبي، من 
موقع آلخر، أس�فرت حتى اآلن، عن 

تطهير قرى شروين وبزايز شروين 
والدوالي�ب والمجاري�ة ومنصورية 
الجب�ل بفرعيه�ا القدي�م والجدي�د، 
والجسور والخمسة وناظم الصدور 
أن  مبين�اً  وجرج�ق«،  والخيالنيى�ة 

»مس�احة المنطقة المحررة، شمال 
المقدادي�ة، تبل�غ 200 ك�م مرب�ع، 
وتش�كل أكث�ر م�ن 65 بالمئ�ة من 
المواق�ع الت�ي كانت تحت س�يطرة 

داعش«. 
»الرص�د  أن  الزي�دي،  وأض�ح   
الجوي أثبت مقتل 23 إرهابياً بقيت 
جثثه�م على أرض المعركة«، مؤكداً 
أن »تضحي�ات الق�وات المش�تركة 
بلغت 15 شهيداً من الجيش والحشد 

الشعبي، فضالً عن 25 مصاباً«.
أن  العس�كري،  القائ�د  وتاب�ع 
»القوات المشتركة عثرت على أكثر 
من 500 عبوة ناس�فة في المنطقة 
الت�ي طهرته�ا«، مرجح�اً »تطهي�ر 
باق�ي المناط�ق التي يس�طر عليها 
تنظيم داعش بالمنطق�ة غداً األحد، 
بع�د أن أصبحت مرتفع�ات الصدور 

وحمرين بيد القوات األمنية«.
وكانت قيادة عملي�ات دجلة عن 
انط�الق عملية أمني�ة كبرى لتحرير 
مناطق ش�مال المقدادية، وفي حين 
بّين�ت أن العملي�ة تنطلق م�ن أربعة 
محاور، أكدت إنهاء المرحلة األولى 
م�ن الخط�ة وتحرير ع�دة قرى من 

سيطرة تنظيم )داعش(.

      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر محلي في ديالى ان قوات االمن والحشد الشعبي 
تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش االرهابي شمالي 

المقدادية.
ونقلت وكالة »ش�فق ني�وز« عن المصدر قول�ه ان القوات 
االمني�ة والحش�د الش�عبي قتل�ت ابرز قي�ادي داعش ش�مال 
المقدادي�ة المدعو »مال بس�ام«، مؤك�دا ان المدع�و كان ابرز 
قي�ادات تنظي�م القاع�دة قبي�ل ع�ام 2008 وف�ر ال�ى خارج 
المحافظة وعاد مع تنظيم داعش خالل اجتياحه قرى ش�مال 

المقدادية.
واض�اف المص�در ان ق�وات االم�ن والحش�د عث�رت على 
رس�ومات ووش�وم غي�ر اخالقية  في جس�د مال بس�ام منها 
المرأة عارية. وتواصل قوات االمن والحش�د الشعبي عملياتها 

لتطهير قرى شمال المقدادية من تنظيم داعش.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الخارجّية العراقّية إبراهي�م الجعفرّي إنَّ العالم 
اليوم يخوض حرباً واح�دة ضدَّ اإلرهاب على جبهات ُمتعدِّدة، 

داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود للقضاء على هذا الخطر.
وح�ّذر الجعفري في تصريح صحف�ي قائالً »ما لم ن�ُقاِتل، 
وتُ�قاِتلوا معنا داعش على األرض العراقّية س�ُيقاِتلونكم على 

أرضكم«.
ودعا الى ضرورة أن »تفي ال�دول بالتزاماتها تجاه العراق 
 ، ، والعس�كريِّ بتقديم الدعم واإلس�ناد على المس�توى األمنيِّ
، والخدمّي بم�ا ال ُيِخلِّ بالس�يادة العراقّية، عالوة  واإلنس�انيِّ
على الُمس�اَهمة في إعمار الُبنى التحتّي�ة التي خرَّبتها عناصر 

داعش اإلرهابّية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ف�ي مجلس 
الن�واب، أمس االح�د، عن خلو قان�ون الموازن�ة المالية للعام 
الحال�ي 2015، م�ن  التخصيصات االضافية لقان�ون الحماية 
االجتماعي�ة، وفيم�ا طالب�ت اللجن�ة المالية ورئي�س مجلس 
النواب بأجراء مناقالت من أب�واب الموازنة المختلفة لتغطية 
الزيادة في ش�بكة الحماية وفق�ا للقانون، اكدت ان الهدف من 
المناقلة هو »انصاف« الشريحة االكثر تضرر في العراق ورفع 

اعانتها من 105 الف دينار الى 420 الف شهريا.
وق�ال رئيس  لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية صادق 
المحن�ا، خ�الل مؤتمر صحاف�ي عق�ده بمبنى البرلم�ان، انه 
»ايمان�ا منا بالدس�تور العراقي الدائم وااللت�زام بتنفيذ قانون 
الحماية االجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والذي ينص على رفع 
مبلغ االعانة للفئات المش�مولة )االرام�ل وااليتام والمعاقيين  
والعاجزين  واالس�ر التي تعيش تحت خط الفقر من 105 الف 
دين�ار الى 420 الف ش�هريا اال انن�ا فوجئنا بوصول مس�ودة 
مشروع الموازنة االتحادية لعام 2015 خالية من التخصيصات 

االضافية لتنفيذ القانون«.

اجلعفري للعالـم: ما لـم تـقاتلوا معنا 
»داعش« سيقاتلونكم عىل أرضكم

العمل الربملانية: املوازنة خالية من التخصيصات 
اإلضافية لقانون احلامية االجتامعية

مقتل »مال« داعـش باملقداديـة
 وعىل جسده »امرأة عارية«!
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وفي انتظار ه�ذا الرد الذي قد يطول امده 
بناء على حسابات خاصة بالحزب الذي تعود 
عل�ى ان ال يتصرف وف�ق ردود األفعال االنية 
كما حدث عند اغتيال عماد مغنية سنة 2008 
ينشغل المحللون السياس�يون في محاوالت 
معرفة األسباب الحقيقية للغارة اإلسرائيلية، 

ومغزى وقوعها في هذا التوقيت بالذات.
ويس�تبعد بع�ض المراقبي�ن م�ا س�ربته 
المص�ادر اإلس�رائيلية ع�ن توجي�ه  بع�ض 
إس�رائيل ضربة اس�تباقية لعناصر من حزب 
الل�ه كان�ت تخط�ط لش�ن هجوم م�ن داخل 
األراضي الس�ورية ضد ش�مال إس�رائيل بناء 
على المستوى القيادي العالي للعناصر الذين 
تم اغتياله�م اثناء وجودهم ف�ي اجتماع في 

مزرعة االمل في القنيطرة.
كم�ا ان عناص�ر ح�زب الل�ه ال توجد في 
المناط�ق المح�اددة إلس�رائيل ف�ي الج�زء 
الس�وري من الجوالن الن هذه المناطق تقع 
تحت سيطرة جبهة النصرة احد فروع تنظيم 
القاع�دة في س�وريا. اما عناص�ر الحزب مع 
ق�وات النظام الس�وري فتوجد عل�ى مقربة 
من العاصمة دمش�ق بعد ان فش�ل هجومها 
الستعادة هذه المناطق. فقوات جبهة النصرة 
ه�ي التي تحت�ل المناط�ق التي ال�ى الجنوب 

الغربي من سوريا الى الحدود مع إسرائيل.
الغ�ارة  المحللي�ن  بع�ض  يع�زو  لذل�ك 
اإلس�رائيلية لمحاوالت إسرائيل تقوية ودعم 
عناص�ر جبه�ة النص�رة ض�د ق�وات النظام 
الس�وري ومعها حزب الله في سوريا العادة 
خل�ط األوراق عل�ى الجبه�ة الس�ورية م�ع 
تكاثف الجهود حاليا على المس�تويين الدولي 
واإلقليم�ي اليج�اد مخ�رج سياس�ي لالزمة 
ع�ن طريق عقد اجتماع للمعارضة الس�ورية 
م�ع ممثل�ي النظ�ام في موس�كو بعد فش�ل 
مح�اوالت اس�قاط النظ�ام على م�دى ثالث 
س�نوات. وإذ لم يك�ن واضحا األه�داف التي 
تتوخاه�ا إس�رائيل من وراء ذل�ك لكنه يصب 
في النتيجة ف�ي محاوالت إس�رائيل اضعاف 

قدرات حزب الله من خالل زيادة انغماسه في 
الص�راع الدائر هناك وبالتالي اس�تنزاف قواه 
التي لم تستطع إسرائيل في حروبها السابقة 

مع الحزب القضاء عليها.
والس�بب االخر المرجح له�ذا الهجوم هو 
محاول�ة رئي�س الوزراء اإلس�رائيلي كس�ب 
العام�ة  االنتخاب�ات  قب�ل  الش�عبي  التايي�د 
اإلسرائيلية التي لم يتبق عليها سوى شهرين 
في الوقت الذي تظهر استطالعات الراي تدني 

شعبيته الى ادنى مستوى. 
هآرت�ز  صحيف�ة  نش�رته  تقري�ر  فف�ي 
دور  استكش�اف  ال�ى  ويه�دف  اإلس�رائيلية 
العوام�ل السياس�ية ف�ي نش�وب الح�روب 
اإلس�رائيلية، وجدت الصحيفة ان الغارة التي 
دم�رت فيها إس�رائيل مفاعل تم�وز العراقي 
ف�ي حزي�ران ع�ام 1981 وغ�زو لبن�ان عام 
1982 واجتياح غزة عام 2009 وش�ن الحرب 
على غزة ع�ام 2012 كل هذه الحروب وقعت 
ف�ي أوقات كان فيها رئيس وزراء إس�رائيلي 
يستعد لخوض انتخابات او لكسب التاييد عند 

تدهور شعبيته.
او لربم�ا تك�ون ه�ذه الغارة ه�ي مجرد 
انتهاز لفرصة وجود قادة كبار ينتمون لحزب 
الله في مكان واحد فراى القادة العس�كريون 
اإلس�رائيليون عدم تضيي�ع فرصة تمكن من 
قتلهم، خصوصا انها تكن كرها شديدا لعائلة 
مغني�ة الت�ي ينحدر منها اكبر قائد عس�كري 
في حزب الل�ه هو عماد مغنية ال�ذي اغتالته 
إس�رائيل س�نة 2008 في س�وريا في تفجير 

سيارة مفخخة. 
وكان ابن�ه جهاد مغنية قد قتل في الغارة 
االس�رئيلية االح�د الماض�ي وش�يع جثمانه 
في بيروت من قب�ل االالف من اللبنانيين احد 
الش�خصيات القيادية المهمة ف�ي حزب الله 
على رغم صغر س�نه. وكان استقبال المرشد 
األعلى للجمهورية اإلس�المية في ايران دليل 

على مكانته المهمة.
وهناك س�بب اخر ربما تك�ون له األهمية 

الحاس�مة في شن الغارة اإلسرائيلية ذلك هو 
استياء الحكومة اإلسرائيلية من إدارة أوباما 
للمفاوض�ات بش�ان الملف الن�ووي اإليراني 
وقبوله بتمدي�د المفاوضات م�ع ايران لمدة 
س�تة اش�هر إضافي�ة ف�ي محاول�ة للتوصل 
التفاق سلمي معها مع وقوفه ضد محاوالت 
اغلبي�ة  علي�ه  تس�يطر  ال�ذي  الكونغ�رس 
جمهوري�ة لف�رض أي عقوب�ات جديدة ضد 
ايران.وتبدو الغارة محاول�ة الثارة صراعات 
جديدة ف�ي المنطقة لخل�ط األوراق وعرقلة 
التوصل الى أي اتفاق مع ايران وأيضا الطالة 
امد الص�راع واغراق كل من حزب الله وايران 
في المستنقع السوري واستنزاف مواردهما 

واضعاف قدراتهما.
وبالتالي دف�ع الواليات المتحدة الى طرح 
الخي�ارات الدبلوماس�ية واللجوء ال�ى القوة 
العس�كرية لحس�م الخالفات مع ايران االمر 

الذي يفس�ر المحاوالت المس�تمرة إلسرائيل 
القن�اع الوالي�ات المتح�دة لتوجي�ه ضرب�ة 
للمفاع�ل النووي اإليراني.وعلى اية حال فقد 
اثبتت التجارب الماضية ان حزب الله ال يتسرع 
ف�ي اتخاذ الق�رارات بل يبنيها على دراس�ات 
متانية وحس�ابات دقيقة تس�تقري الوقائع 
الميدانية وتختار الوقت والمكان المناس�بين 
لل�رد على العدوان اإلس�رائيلي. وكان الس�يد 
حس�ن نص�ر الله ق�د ص�رح لقن�اة الميادين 
األس�بوع الماض�ي بأن إس�رائيل س�ترتكب 
حماقة في ح�ال كانت تبني حس�اباتها على 
اساس أن المقاومة أصابها الوهن أو الضعف 
أو أنه�ا مس�تنزفة أو أنه تم الم�س بقدراتها 

وجهوزيتها وإمكاناتها وعزمها.
وأع�اد ال�ى االذهان العملية الت�ي قام بها 
الحزب سنة 2014 في مزارع شبعا والتي قال 
إنها جاءت رداً على قتل إسرائيل ألحد مقاتلي 

الحزب عندما فجر اإلسرائيليون جهاز تنصت 
كانوا زرعوه في المنطقة. وأكد الس�يد نصر 
الل�ه )أن العملية كانت بمثابة رس�الة فهمها 
اإلس�رائيليون بأن هناك ح�دوداً إذا تخطوها 
س�تقوم المقاوم�ة بال�رد بمعزل ع�ن اآلثار 
والتداعيات. وه�ي حاضرة لتحمل هذه اآلثار 

والتداعيات والتبعات مهما كانت(.
وقال الس�يد حس�ن نصر الله في لقاء مع 
قن�اة الميادي�ن )إن قرار الرد ال يؤخذ بش�كل 
تلقائ�ي بل ي�درس من كل الزواي�ا وهو ليس 
تفويضاً موج�وداً في الميدان، لذلك تؤخذ كل 
الحسابات بعين االعتبار ومن موقع الشجاعة 

التي تحتاج دائما إلى حكمة(
األمي�ن العام لحزب الل�ه أكد أن المقاومة 
الي�وم أفض�ل مم�ا كان�ت عليه ف�ي أي وقت 
م�ن حي�ث قدراته�ا وس�الحها النوع�ي وأن 
ه�ذه الق�درات تتط�ور عام�اً بعد ع�ام وهي 

كافي�ة لتحقيق عملي�ة ال�ردع المطلوبة مع 
إس�رائيل. وقال “نحن ال نضع سقفا لقدرتنا 
البشرية أو سالحنا وسقفنا مرتفع دائما في 
المعركة مع اس�رائيل، ونعم�ل لنمأل ما دون 
هذا الس�قف، ونحن الي�وم أقوى من أي وقت 
مضى في المقاومة، وس�نعمل لنصبح أقوى 
مم�ا نح�ن عليه”.وقال الس�يد نص�ر الله ان 
المقاومة جاهزة ألن تنقل المعركة إلى أرض 
العدو ليس فقط من خ�الل الصواريخ بل من 
خالل الحرك�ة الميدانية، ولك�ن قيامها بذلك 
م�ن عدمه قرار متروك لزم�ن الحرب. مؤكداً 
اس�تعداد المقاومة للدخول إل�ى الجليل وإلى 
ما بع�د الجليل.وكش�ف أن المقاوم�ة تمتلك 
صواري�خ من طراز فاتح 110 منذ عام 2006 
معتبراً أنها وس�ائل قديم�ة مقارنة بما لديها 
فعلياً والذي يؤهلها لتكون قادرة على خوض 

أي مواجهة قد تخطر في بال اسرائيل.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

حرب أعصاب يف الرشق االوسط.. ارسائيل تستفز حزب اهلل إلرغامه عىل املواجهة
وسط خوف إسرائيلي وقلق لبناني وشماتة عربية 

يترقب العالم رد حزب الله على الغارة اإلسرائيلية 
التي استهدفت االحد الماضي مجموعة من عناصره 

في مدينة القنيطرة السورية وأدت الى استشهاد 
ستة منهم إضافة الى جنرال في الحرس الثوري 

اإليراني مع مرافقيه

كـارثـة مـتـوقـعـة فـي طـريـقـهـا إلـيـنـا
تسونامي سد الموصل

كاظم فنجان الحمامي
كان )أثي�ل النجيف�ي( آخ�ر المكذبي�ن 
للتوقع�ات الدولية التي تحدث�ت عن انهيار 
هذا السد اآليل للسقوط والتصدع، وكان أول 
المقللي�ن من أهمية التحذي�رات المتكررة، 
فعقد مؤتم�ره الصحفي ف�ي حزيران عام 
2012 لينف�ي أنب�اء االنهي�ار، ويعده�ا من 
اإلش�اعات المغرض�ة. رافقه ف�ي المؤتمر 
مدير الم�وارد المائية ف�ي الموصل )عماد 
عبد الجبار(، ومدير السد )عبد الخالق ذنون 
الدّباغ(، فه�ل نصدقه مثلما صدقناه عندما 
وق�ف معترضاً بوج�ه األص�وات الوطنية 
المحذرة من تفاقم أخطار الدواعش، الذين 
اس�تباحوا الموص�ل في حزي�ران 2014 ؟. 

وه�ل نصدق المحافظ الذي لم يحافظ على 
مدينته من الضياع ؟.  

فالس�د الذي يقع على نهر دجلة، ويبلغ 
ارتف�اع مياه�ه حوال�ي )330( مت�راً فوق 
سطح البحر، يستوعب أكثر من )11( مليار 
متر مكع�ب تقريب�اً. أي أكثر م�ن مخزون 
بحيرة )فكتوريا( بنحو أربعة أضعاف، وهي 
ثاني أكبر بحيرة للماء العذب في العالم من 
حيث المس�احة، واألكبر ف�ي أفريقيا، كما 
أنها أكبر بحيرة استوائية في العالم، ويبلغ 

 .)km³  2,750( مخزونها حوالي
مما ال ريب فيه أن هذه الكميات الهائلة 
م�ن المي�اه المحج�وزة خلف الس�د تكفي 

الموص�ل ف�ي غض�ون  الكتس�اح مدين�ة 
وإغراقه�ا  لغمره�ا  وتكف�ي  س�ويعات، 
بأبراجه�ا ومرتفعاتها بموجة مائية هائلة 
يص�ل ارتفاعه�ا إلى ثالثي�ن مت�راً، تجري 
نحو الجنوب بمع�دل 4100 متراً مكعباً في 
الثاني�ة، وربما تص�ل الموج�ة المائية إلى 
مشارف بغداد في غضون يومين وبارتفاع 
)16( متراً. حتى البص�رة المجاورة للبحر، 
والقابع�ة في أقصى الجنوب لن تس�لم من 
ه�ذا التس�ونامي المخي�ف. وهن�ا البد من 
اإلشارة إلى أن موجة تسوناي، التي ضربت 
س�واحل ش�رق اليابان يوم 11 آذار 2011، 
وسحقت المدن الساحلية وجرفت الحقول 

والمصانع كانت بارتفاع عشرة أمتار فقط.
ربما ال يعل�م عامة الناس أن فكرة بناء هذا 
السد ولدت متعثرة عام 1950، ولم تتحقق 
إال ع�ام 1986. وهي م�دة طويلة تزيد على 
والدراس�ات  التحري�ات  م�ن  عام�اً   )36(
والفحوصات والمناقش�ات، اشتركت فيها 
كبريات الش�ركات والمنظمات الهندس�ية 
والجيولوجي�ة واالروائي�ة. توح�دت كلها 
ف�ي التعبي�ر ع�ن قلقه�ا ومخاوفه�ا م�ن 
ضعف الصخور الجبس�ية والجيرية القابلة 
للذوب�ان، وضع�ف الطبق�ات الجيولوجية 
والفج�وات  الكه�وف  وكث�رة  الهش�ة، 
واألخادي�د والتش�ققات في حوض الس�د 

وتجاويف�ه الجانبي�ة والس�فلية. وأك�دت 
كلها عل�ى ضرورة االس�تمرار في عمليات 
التحش�ية لتدعي�م مواقع األس�س التحتية 
وتقويتها، ع�ن طريق مواصل�ة ضخ آالف 
األطن�ان من م�واد األس�منت والبنتونايت 
)Bentonite(، بمع�دل )24( س�اعة باليوم 
وم�ن دون انقط�اع.  كان م�ن المفت�رض 
اإلسراع بإنش�اء الجدار الكونكريتي، الذي 
اقترحت�ه الش�ركات االستش�ارية بقيم�ة 
مليار دوالر، ليعمل كحاجز يخترق األسس 
ويع�زز تكويناته�ا الضعيف�ة، وكان م�ن 
المفترض اإلس�راع بإكمال مش�روع س�د 
)بادوش(، وكان يتعين على الدولة أن تتخذ 

االحتياط�ات الطارئة لمنع وق�وع الكارثة 
والتص�دي له�ا. فالتقاري�ر الدولية حذرت 
أكث�ر من مرة من الت�آكل الداخلي المحتمل 
ف�ي أركان وأس�س وجدران الس�د، وأبدت 
مخاوفها من�ه باعتباره الس�د األخطر في 
العالم.ختام�اً أال يحق لنا أن نقلق ونتخوف 
م�ن تداعيات ه�ذا الس�د المرع�ب، الذي ال 
يبع�د كثي�راً ع�ن أوكار الخالي�ا الظالمية، 
وعناصره�ا الذين ال يعرف�ون الرحمة، وال 
يتورعون عن ارتكاب الكوارث مهما عظمت 
من أجل إشباع غريزتهم الدموية ؟. أال يحق 
لنا أن نأخذ أس�وأ االحتم�االت الجيولوجية 

المفزعة ونحسب لها ألف حساب ؟.

   المستقبل العراقي/ بغداد

كشف مصدر سياسي عراقي، 
أن »الحكوم�ة العراقي�ة تس�عى 
إلشراك روس�يا بتوجيه ضربات 
جّوي�ة ض�د تنظي�م داع�ش في 
البالد«، مبيناً أّن »رئيس الحكومة 
»حيدر العبادي« ومجلس وزرائه 
مقتنع�ون بع�دم جّدي�ة ضربات 
ض�د  الدول�ي  التحال�ف  ق�وات 

التنظيم«.
وأوضح المصدر السياسي أّن 
»العبادي طلب من ممثل الرئيس 
الروس�ي »ميخائيل بوغدانوف«، 
الذي زار العراق أخيراً، قيام بالده 
بتوجي�ه ضرب�ات ض�د داعش«، 
مبّيناً أّن »بوغدانوف أبلغ العبادي 
الروس�ي  الرئي�س  س�يبلغ  أّن�ه 

بطلبه، ليتخذ قراراً بذلك«.
المحل�ل  رأى  جهت�ه،  م�ن 
السياسي، »عبد الغني العيثاوي«، 
بتوجي�ه  روس�يا  »إش�راك  أّن 
ضرب�ات جوية ضد تنظيم الدولة 

أم�ر غي�ر ممك�ن، وال تس�تطيع 
روسيا أّن تتخذ القرار بنفسها«.

أّن�ه  »العيث�اوي«،  وأوض�ح 
»يتحت�م عل�ى روس�يا ف�ي حال 
اتخ�ذت ق�راراً بتوجي�ه ضربات 
ض�د الدولة اإلس�المية الحصول 
الدولي  التحال�ف  عل�ى موافق�ة 

الذي تقوده الواليات المتحدة«.
وأّك�د أّن »روس�يا وأميري�كا 
لذل�ك  نقي�ض،  طرف�ي  عل�ى 
ف�إّن دخول روس�يا ف�ي الحلف 

سيصطدم بصعوبات كبير«.
المص�در  كش�ف  ذل�ك،  إل�ى 
نفس�ه، أّن »الع�راق أرس�ل وفداً 
ومختصي�ن  الدف�اع  وزارة  م�ن 
صفق�ة  إلب�رام  روس�يا  إل�ى 
لتوري�د س�الح للع�راق ومعدات 
بالدف�ع اآلجل«.وأوضح  حديث�ة 
أّن »الصفق�ة “تتضم�ن أس�لحة 
ودروع�اً ودباب�ات ومروحي�ات 
قتالي�ة م�ن ط�راز )م�ي 35(«، 
مش�يراً إل�ى أّن »قيم�ة الصفقة 

تبلغ 8 مليارات دوالر«.

»العراق« يسعى إلقناع »روسيا« 
   بغداد/ المستقبل العراقيبشن رضبات ضد »داعش«

ذكرت صحيفة ذا تليغراف البريطانية، 
أن نح�و ألفي بريطاني يقاتل�ون جنبا إلى 

جنب مع تنظيم “داعش”.
وفند خالد محمود، النائب في البرلمان 
البريطان�ي عن دائرة بيري بار )تضم عددا 
كبيرا من المسلمين في مدينة “برمنجهام” 
الس�لطات  تصريح�ات  اإلنجليزي�ة( 
البريطاني�ة التي تق�در ع�دد البريطانيين 

المقتالين في صفوف “داعش” بنحو 500 
جهادي بريطاني، مضيفا أن:ألفي جهادي 
بريطاني يقاتلون ف�ي صفوف الجماعات 

المسلحة كأفضل تقدير”.
وتابع محمود قوله إن ”عدد الجهاديين 
البريطانيي�ن الذين يقاتل�ون في المنطقة 

يساوي أربعة أضعاف هذا العدد”.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد المخاوف 
ف�ي ظل عدم قدرة الس�لطات على كش�ف 
المتطرفي�ن الذين غ�ادروا موانئ المملكة 

المتح�دة ف�ي طريقه�م إل�ى معس�كرات 
تدريب إرهابية.

وذك�رت “ذا تليغراف” أن أحد نش�طاء 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي أعل�ن ع�ن 
التحاق نحو 20 جهاديا بريطانيا بصفوف 

“داعش” يوميا.
وأضاف�ت أن الحكوم�ة ل�م تفصح عن 
كيفية القبض على العديد من البريطانيين 
عل�ى الح�دود البريطانية م�ن أولئك الذين 

لديهم صلة باإلرهاب في سوريا.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعترف “ويليام هي�غ” وزير الخارجية 
البريطاني السابق بدور جهاز اإلستخبارات 
البريطان�ي )MI6( في صناع�ة الجماعات 
المسلحة في سوريا والعراق متمثالً بإنشاء 
تنظي�َم م�ا يس�مى “داعش” ف�ي محاولة 
الس�ورية.وأثارت  بالحكوم�ة  لإلطاح�ة 

تصريحات هيغ التي جاءت في مقابلة مع 
صحيف�ة يديع�وت أحرونوت اإلس�رائيلية 
ضجة إعالمية حيث أكد على خروج داعش 
عن سيطرة األجهزة اإلستخباراتية الغربية 
معرباً عن خش�يته تجاه األزمة األمنية في 
العراق.وأش�ار المحللون السياس�يون الي 
أن الضغ�وط الش�عبية في ال�دول األوربية 
أجب�رت ساس�ة ه�ذه ال�دول للتخل�ي عن 

دعمهم للمجموعات اإلرهابية وخلق دعاية 
تهدف تنزيه الواجهة اإلعالمية لحكوماتهم 
من خ�الل الحديث ع�ن دع�م المجموعات 
المعارضة المس�لحة “المعتدلة” –حس�ب 
التعري�ف األمريكي – للحفاظ على مصالح 
الغربي�ة في الع�راق فيما يعتب�ر األخرون 
الحدي�ث عن وج�ود “مس�لحين معتدلين” 

مثيراً للسخرية.

2000 بريطاين يف صفوف »داعش«

يديعوت أحرونوت: ويليام هيغ يعترب »داعش« صنيعة 
استخبارات بريطانيا

    بغداد/ المستقبل العراقي

علق مرك�ز األبحاث الكندي 
“غلوبال ريسيرش” على تقرير 
صدر عن إذاعة “دويتشه فيله” 
األلماني�ة يكش�ف ألول مرة أن 
تنظيم “داع�ش” ال يحصل على 
إمدادات�ه عن طري�ق بيع النفط 

فقط.
وأض�اف التقري�ر أن تنظيم 
“داعش” يتحص�ل على األموال 
م�ن الفدية الت�ي تدف�ع مقابل 
الرهائ�ن، ويتحص�ل أيضا على 
الملي�ارات عبر اإلم�دادات عبر 
الح�دود التركي�ة أثن�اء م�رور 

مئات الشاحنات يوميا.
وأوض�ح المركز ف�ي تحليل 
اإللكترونية  نشره في نس�خته 
ان التقرير الص�ادر عن اإلذاعة 
األلمانية تحت عن�وان “قنوات 
يؤك�د  تركي�ا”  عب�ر  اإلم�داد 
أن تركي�ا عض�و حل�ف ش�مال 
االطلس�ي ق�د س�محت بس�يل 

والمقاتلي�ن،  اإلم�دادات،  ف�ي 
واألسلحة بالعبور عبر حدودها 
دون مقاوم�ة إلم�داد “داعش” 

داخل سوريا.
التقري�ر  أن  المرك�ز  ورأى 
إم�داد  خط�وط  كش�ف  ال�ذي 
“داعش” م�ن األراضي التركية 

لم يكن أمرا مفاجئا.
ش�هادة  التقري�ر  وس�رد 
الس�كان المحليين والتجار بأن 
العملي�ات التجارية مع س�وريا 
والتي يستثمرون فيها قد انتهت 
منذ ب�دء الص�راع وأن إمدادات 
الش�احنات تمر عبر الحدود من 

غرب تركيا.
ون�وه المركز الكندي إلى أن 
التقرير لم يقدم أية تفاصيل عن 
م�ا يعني به غ�رب تركيا ، لكنه 
يش�ير على األرجح إل�ى أنقرة، 
ومختل�ف المنافذ المس�تخدمة 
من قبل حلف ش�مال األطلسي، 
وبالطبع قاعدة أنجرليك الجوية 

التابعة لحلف الناتو.

غلوبال ريسريش: تركيا توفر 
احلامية خلطوط متوين »داعش«
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 قال الش�يخ نعيم قاس�م، نائب األمني 
العام لحزب الل�ه اللبناني، إن الهجوم 
اإلرسائييل الذي أس�فر عن استش�هاد 
عدد من العس�كريني البارزين يف حزب 
الله داخل سوريا األسبوع املايض "هو 
محاول�ة صهيوني�ة لتكري�س معادلة 
جديدة يف إطار الرصاع القائم معهم".

وكان قاس�م يتح�دث يف ذك�رى مرور 
أسبوع عىل مقتل العسكريني.

وترصيح�ات قاس�م ه�ي أول رد فعل 
الهج�وم  ع�ىل  الل�ه  بح�زب  لقي�ادة 
القنيطرة  الصاروخي ع�ىل محافظ�ة 

السورية قرب الحدود مع إرسائيل.
ومن بني القتىل نجل القائد العس�كري 

الراحل عماد مغنية وضابط إيراني.
وكانت إرسائيل أغارت عىل حزب الله يف 
س�وريا مرارا منذ بدء الرصاع السوري 
وغالبا ما كان القصف يستهدف تدمري 
أسلحة ولكن حزب الله لم يعرتف علنا 

بتلك الهجمات.
إال أن�ه يصعب عىل ح�زب الله تجاهل 
أحدث غارة مع س�قوط قت�ىل بارزين 
فيه�ا األمر ال�ذي يضع الح�زب تحت 
ضط للرد كما يقوض اتفاق هدنة بني 

الجانبني السوري واإلرسائييل.
"محاول�ة  الغ�ارة  إن  قاس�م  وق�ال 
صهيوني�ة لتكري�س معادل�ة جدي�دة 
يف إط�ار ال�رصاع القائم معه�م علهم 
يتمكن�ون م�ن األخذ به�ذه املحاوالت 
الجزئي�ة ما ل�م يتمكنوا م�ن أخذه يف 
الح�روب التي خاضوه�ا ويف معركتنا 

القائمة معهم".
"لكن إرسائيل ليس�ت يف وضع يسمح 
له�ا لفرض برنامجه�ا ومعادالتها وال 
تس�تطيع اخضاع املنطقة لحساباتها 
فه�ي أعج�ز م�ن أن ترس�م خطوات 

جديدة وقواعد جديدة."
ولم يذكر قاس�م تفاصيل إال أنه ملح إىل 
أن ح�زب الله س�ريد. وقال إن الش�يخ 
حسن نرص الله األمني العام لحزب الله 
س�يعلن موقف الحزب الرسمي خالل 

األيام املقبلة.
وقال "س�نتابع جهادن�ا ونكون حيث 
يج�ب أن نك�ون دون أن يقف بوجهنا 
أي عامل من العوامل ألننا ندرك تماما 

ماذا نفعل ومن نواجه".
وخ�اض حزب الله حربا اس�تمرت 34 
يوما ضد إرسائيل ع�ام 2006 ويمكن 
أن يهاج�م من لبنان وي�رب أهدافا 
إرسائيلي�ة يف الخارج أو يهاجم مواقع 

إرسائيلية يف مرتفعات الجوالن.
وكل الخي�ارات ق�د تث�ري حرب�ا أخرى 
أو حت�ى رصاع�ا أوس�ع ب�ني إرسائيل 

وسوريا.
ويقات�ل مقاتل�ون من ح�زب الله مع 
ق�وات الحكوم�ة الس�ورية يف الرصاع 
الس�وري وس�اعدوا يف تحوي�ل دف�ة 
القتال لصالح الرئيس الس�وري بشار 

األسد.
يف  يقات�ل  إن�ه  الل�ه  ح�زب  ويق�ول 
س�وريا للحيلولة دون تق�دم املقاتلني 
مث�ل جبه�ة  املتش�ددين  اإلس�الميني 
النرصة جناح تنظيم القاعدة يف سوريا 
وتنظيم الدولة اإلسالمية صوب لبنان.

ويف حديثه مع راديو الجيش اإلرسائييل 
رف�ض م�ويش يعل�ون وزي�ر الدف�اع 
اإلرسائييل تأكيد أو نفي تنفيذ إرسائيل 
الهجوم إال أنه قال إن تعزيزات أرسلت 

إىل الشمال.
وقال إنه ما تكش�ف هو "جهد إيراني 
بالرشاك�ة مع حزب الل�ه لفتح جبهة 

ضدنا يف مرتفعات الجوالن.
وبع�ض  صواري�خ  يطلق�ون  "ب�دأوا 
القناب�ل. نعتق�د أنهم يري�دون عىل ما 
يبدو رفع مس�تواها لتصل إىل هجمات 

إرهابية أكرب."
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أعلن�ت الحكومة املرصية، أمس 
األح�د، مد حالة الطواريء ثالثة 
أش�هر أخرى يف مناطق بشمال 
س�يناء يتمركز بها متش�ددون 

مناهضون للحكومة.
الط�واريء  الحكومة  وفرض�ت 
باملنطق�ة ألول م�رة يف أكتوب�ر 
 33 مقت�ل  بع�د  األول  ترشي�ن 
للمتش�ددين  جندي�ا يف هج�وم 
استهدف قوات الجيش يف شمال 

سيناء.
وه�ذا الهجوم ه�و األعنف ضد 
قوات األمن منذ صعد املتشددون 
هجماته�م ض�د الدول�ة عق�ب 

إعالن الجيش عزل الرئيس الس�ابق محمد 
مريس املنتمي لجماعة اإلخوان املسلمني يف 
يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات ش�عبية 

حاشدة عىل حكمه.

وق�ال مجلس ال�وزراء يف بي�ان إن الثالثة 
أش�هر الجدي�دة ت�ري اعتبارا م�ن يوم 

األحد.
املنطق�ة  يف  التج�وال  "يحظ�ر  وأض�اف 
املحددة... طوال مدة إعالن حالة الطواريء 

من الساعة السابعة مساء 
السادسة  الس�اعة  وحتى 
من صباح الي�وم التايل أو 

لحني إشعار آخر."
ووقع�ت أغل�ب هجم�ات 
املتشددين يف شمال سيناء 
لكن امتد نطاقها للقاهرة 
ومناطق أخرى وأس�فرت 
عن مقتل مئات األشخاص 
أغلبهم م�ن رجال الجيش 

والرشطة.
وأعلن�ت جماع�ة أنص�ار 
أخط�ر  املق�دس  بي�ت 
يف  املتش�ددة  الجماع�ات 
مرص املسؤولية عن هجوم 
األول.  ترشي�ن  أكتوب�ر 
وغريت الجماعة اسمها إىل )والية سيناء( 
بعد مبايعتها تنظيم الدولة اإلسالمية الذي 
استوىل عىل مساحات كبرية من األرايض يف 

سوريا والعراق.
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قبل ساعات فقط من انطالق 
مظاهرة جديدة تنظمها حركة 
لالس�الم  املعادي�ة  "بيغي�دا" 
)واس�مها الكامل "اوروبيون 
وطنيون ضد اسلمة الغرب"( 
يف درسدن رشقي املانيا، حذر 
وزير الخارجية االملاني فرانك 
فالرت ش�تاينماير من ان هذه 
املظاه�رات تيسء اىل س�معة 

البالد يف الخارج.
وق�ال ش�تاينماير يف مقابل�ة 
اجراه�ا م�ع صحيف�ة بيل�د 
اليومي�ة "ل�م نس�توعب كليا 
هن�ا يف املاني�ا حج�م الرر 
الش�عارات  س�ببته  ال�ذي 
العنرصي�ة واملعادية لالجانب 
الت�ي ترفعها بيغي�دا"، وذلك 
قب�ل وق�ت قصري م�ن موعد 

انطالق مظاه�رة الحركة ال� 
13 يف درسدن.

واضاف شتاينماير "رغبنا ام 
لم نرغب، ف�إن العالم يراقب 

املانيا بانتباه كبري".
وقال "ولذا فإنه من املهم جدا 
ان نعلن بقوة ووضوح ودون 
موارب�ة ان بيغي�دا ال تتكل�م 

باسم املانيا".
وحذر الوزير من انه "يس�أل 
دائم�ا وبالح�اح" م�ن قب�ل 
اقران�ه ونظرائه عما يبدو انه 
تصاع�د يف املش�اعر املعادي�ة 

للمسلمني يف املانيا.
وذك�ر ق�راء الصحيف�ة ب�أن 
باس�تخدام  الجم�وع  حش�د 
املهاجري�ن وطالب�ي اللج�وء 
كاكباش فداء "اس�هل بكثري 
من اث�ارة موضوعات معقدة 
مثل البني�ة التحتية املتهالكة 

او زيادة نسبة املسنني."
الت�ي  املظاه�رة  ان  يذك�ر 
يف  الي�وم  بيغي�دا  تنظمه�ا 
درس�دن هي االوىل منذ تنحي 
مؤسس�ها لوت�ز باخمان عن 
قيادتها عقب انتش�ار صورة 
يف  بهتل�ر  متش�بها  تظه�ره 

وسائل التواصل االجتماعي.
وكانت مظاه�رة لبيغيدا يوم 

ال�� 19 م�ن كان�ون الثان�ي 
الح�ايل ق�د الغيت بع�د ورود 

تهديدات لحياة باخمان.
وكان اكثر من 25 الف متظاهر 
قد ش�اركوا يف املظاهرة التي 
نظمته�ا الحرك�ة يف 12 م�ن 

الشهر الحايل.
وترص الحركة عىل انها ليست 

عنرصية.

سيعلن الموقف الرسمي خالل ايام

حــزب اهلل إلســرائــيــل: ســنــرد

مرص متدد حالة الطواريء ثالثة أشهر 
يف سيناء
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كشف وزير العدل األسرتايل، جورج 
ال�كاذب"  "الربي�ق  أن  براندي�س، 
لتنظيم الدولة تس�بب يف تزايد عدد 
الش�ابات األس�رتاليات املنضم�ات 
إىل الجماع�ة املتش�ددة يف الع�راق 

وسوريا.
ترصيح�ات  يف  براندي�س  وق�ال 
لشبكة "إي.بي.يس" األسرتالية إن 
الس�لطات كانت تخىش قبل س�تة 
أش�هر تقريب�ا، ع�ىل الش�باب من 

االنضمام إىل التنظيم املتطرف.

إال أن وزير العدل أكد أن "تقييمات 
األم�ن  أجه�زة  أجرته�ا  أخ�رية 
القومية، تش�ري إىل أن عددا متزايدا 
من الش�ابات يتوجهن للمش�اركة 
وس�وريا  الع�راق  يف  القت�ال"  يف 
ازدياد عدد  بصفوف داعش.وعزى 
األس�رتاليني يف التنظيم املتشدد إىل 
أنه�م يخدع�ون "بالربي�ق الكاذب 
األهلي�ة يف  الح�رب  للمش�اركة يف 
صفوف داعش"، مش�ددا عىل أنها 
ومتنامي�ة". حقيقي�ة  "مش�كلة 

وكان�ت الحكومي�ة األس�رتالية قد 
إىل  الس�فر  يج�رم  قانون�ا  أق�رت 

مناط�ق نزاع دون س�بب، خش�ية 
ع�ودة مواطنيها بع�د تدربهم عىل 
القت�ال وتنفيذهم هجم�ات داخل 
البالد.وبموج�ب القوانني الجديدة، 
فإن أي ش�خص يتوجه إىل مناطق 
معين�ة يواجه الس�جن مل�دة عرش 
سنوات.ويف ديس�مرب املايض، اتهم 
الجماع�ات  براندي�س  الس�ناتور 
املقاتل�ني  باس�تخدام  املتش�ددة 
األجانب "وقودا للمدافع" و"أدوات 
 20 أن  كش�ف  عندم�ا  دعاي�ة"، 
مواطن�ا اس�رتاليا قتلوا يف س�وريا 

والعراق.

الداعشيات يتكاثرن يف اسرتاليا

اخلارجية االملانية: مظاهرات »بيغيدا« املعادية 
لالسالم تيسء اىل سمعة بالدنا

فقدان شخص 
املدع�و  فق�د   
حم�زة خليف���ة 
مواليد  حم�����د 
1991 يرتدي تراك 

سود اس�ود حيث خرج من داره 
الواقع�ه   2014/5/29 بتاري�خ 
بغ�داد / س�بع اقصور ول�م يعد 
االتص�ال  معلوم�ات  لدي�ه  م�ن 
بالرق�م 07709834722 او ابالغ 
مرك�ز رشطة الش�عب وله االجر 

والثواب.

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية )الهيئة االصلية(

اعالن
اىل املس�تانف علي�ه / املدير املف�وض لرشكة عطاء 
االجيال للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته / اسامة 

ناجي جخيور 
/192 املرقم�ة  االس�تئنافية  الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
س/2014 املنظورة من قبل هذه املحكمة الخاصة 
باملس�تانف هاش�م تهيم�ش فضال�ه موضوعه�ا 
مطالبت�ك بمبل�غ صك�ني مق�داره ثلثمئ�ة وس�تة 
وثالثني مليون دينار املس�حوبني عىل مرصف بغداد 
/ فرع الحلة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ ومختار محلة ح�ي الحر يف كربالء 
تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة للمرافعة يوم 
2015/2/1 الساعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك حضورا علنا وفقا للقانون
الرئيس 
حامد الخضريي

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
اعالن

املفقود احمد مضحي بريج
قدم�ت املواطن�ة دعاء كري�م عطية طلب�ا لهذه 
الحج�ر  حج�ة  اص�دار  في�ه  تطل�ب  املحكم�ة 
والقيموم�ة عىل املفق�ود زوجه�ا احمد مضحي 
بريج والذي فقد بتاريخ 2014/6/14 ولم يعرف 
مصريه من�ذ ذلك التاريخ حياته م�ن مماته ولم 
ت�رد اي معلومات عنه لح�د االن وتطلب املواطنة 
اعاله تنصيبها قيمة عىل املفقود اعاله فمن لديه 
اي معلوم�ات ع�ن املفقود اع�اله مراجعة هذه 
املحكمة خالل مدة خمسة عرش يوما اعتبارا من 
تاريخ النرش يف هذه الصحيفة لغرض االدالء امام 
هذه املحكمة وبعكس�ه سيتم الس�ري باجراءات 
اصدار حج�ة القيمومة وتنصي�ب املواطنه دعاء 
كري�م عطي�ة قيمة ع�ىل زوجها احم�د مضحي 

بريج
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
اعالن

املفقود عايد عبد الحمزة كريم محمد
قدم�ت املواطنة وس�ن حام�د لفته طلب�ا لهذه 
الحج�ر  حج�ة  اص�دار  في�ه  تطل�ب  املحكم�ة 
والقيموم�ة عىل املفقود زوجها عايد عبد الحمزة 
كري�م محمد وال�ذي فقد بتاري�خ 2014/6/11 
ولم يعرف مص�ريه منذ ذلك التاري�خ حياته من 
مماته ولم ترد اي معلومات عنه لحد االن وتطلب 
املواطن�ة اع�اله تنصيبه�ا قيم�ة ع�ىل املفق�ود 
اعاله فمن لدي�ه اي معلومات عن املفقود اعاله 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش 
يوما اعتبارا من تاري�خ النرش يف هذه الصحيفة 
لغرض االدالء امام هذه املحكمة وبعكسه سيتم 
السري باجراءات اصدار حجة القيمومة وتنصيب 
املواطنه وس�ن حامد لفته قيمة عىل زوجها عايد 

عبد الحمزة كريم محمد 
القايض

دائرة كتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/ يف الزبري

اعالن تسجيل / مكائن معمل الذهب االسود النتاج املاستك والفالنكوت والطالء القريي
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم  اىل هذه الدائ�رة م نقبل )مزهر عبود ش�نيارة( وكيل�ه )عبد الخالق خل�ف طيب( واملرؤخ 
يف 2015/1/21 املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائن  العائدة له واملنس�وبة حاليا يف املعمل يف اروكيل الش�مايل واملدرجه 
اوصافها ادناه فعىل من له عالقة بها وادائها املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه 
الدائرة بغية ايقاف التسجيل خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التسجيل متاخر لحني 
حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل املكائن واداوتها باسم طالب 

التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )36( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف

1 � خالط طالء قريي عدد )5( تدار بماطور كهرباء
 kv 10 ب � ماطور املاني الصنع 5,5 هريتز  kv 10 أ � ماطور صيني الصنع )50( هريتز

2 � خباط�ة فالنك�وت عدد )3(  أ �  خباطة ايرانية الصنع تدار بماطور كهربائي صيني الصنع 50 هريتز 10 حصان 
6 اصفر اللون يدير املاطور ثالثة قوايش تدير الخباطة 

ب � خباطة محلية الصنع تدار بماطور صيني الصنع )50 هريتز 5,5 حصان اخر اللون ج � خباطة محلية الصنع 
تعمل تدار بماطور صيني الصنع )50 هريتز 10 حصان ازرق اللون

3 � خباطة ماستك محلية الصنع تدار بماطور صيني 50 هريتز 5,5 حصان اخر اللون
4 � طاحونة محلية الصنع تدار بماطور 50 هريتز 10 حصان امريكي الصنع اخر اللون

5 � مول�دة كهرب�اء محيل الصنع )تجميع( محرك kIA  تعمل بالدي�زل راس التوليد 380 فولت KV  30  )50( هريتز 
1500حصان صيني الصنع

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 123 

نرش فقدان
قدم السيد رضوان عيل عبد نعمه طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم حجر ولده طي رضوان عيل عبد 
نعم�ه الطائي ونصبه قيم�ا عليه ولقرار هذه 
املحكم�ة بن�رش الفق�دان يف الصح�ف املحلية 
لغرض التعرف عىل مصريه ومن لديه معلومات 
عنه كونه فق�د اثناء املعارك مع تنظيم داعش 
االرهابي يف قاعدة سبايكر الواقعة يف محافظة 
ص�الح الدين – قضاء تكري�ت بتاريخ 10 / 6 
/ 2014 ومحل س�كنه محافظ�ة صالح الدين 
– قض�اء بل�د – ح�ي العب�اس فعىل م�ن لديه 

معلومات عنه االتصال بذويه مع التقدير .
القايض
يعرب عيل جاسم

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
بناءا عىل الطلب املقدم من املس�تدعية 
)ش�هلة محم�د جاس�م (والت�ي تروم 
فيه نصبها قيمة ع�ىل املفقود )فاضل 
بتاري�خ  فق�د  وال�ذي  كري�م(  ع�يل 
2006/1/30 ول�م يعد لح�د االن فمن 
لدي�ه اي معلومات ع�ن مصري املفقود 
املذك�ور اعاله مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل مدة خمس�ة عرش يوم ابتداء من 
تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه سوف 
يتم نصب املس�تدعية  اعاله قيمة عىل 

املفقود املذكور.
القايض
عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق

شكر وتقدير
تتقدم ارسة جريدة املستقبل 
بالش�كر والتقدير  العراقي 
اىل السيد معاون مدير عام 
الزراعية  التجهيزات  رشكة 
)محم�د حس�ن  املهن�دس 
عل�وان( وس�كرتري املعادن 
)اس�ماعيل ابراهيم نارص( 
االعالمي  التع�اون  التقديم 

وتسهيل املهام االعالمية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 73/ب/2015

التاريخ/ 2015/1/21
اعالن

اىل املدعى عليه / ضاحي سفاح غفله
اق�ام املدعي )حس�نني عبد الرحيم عب�ود( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة  73/ب/2015 ض�دك يطلب فيها 
الحك�م بالزامك بتحوي�ل الس�يارة املرقمة 8864/

برصة باسم املدعي وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة 
حي الخلي�ج العربي4 قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موعد املرافع�ة املصادف 2015/2/3 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا فس�وف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة العدل
مديرية  التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2014/11/24 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 1074 
محل�ة الجمهورية باس�م )عبد الجبار جاس�م محمد 
الخليفة (بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام  قانون 
التسجيل العقاري رقم )63( لسنة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
ع�ىل هذا العق�ار تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه 
الدائ�رة حالل مدة ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم التايل 
لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة 
هذا االع�الن الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ
نجم عبد الله حسني

رقم االخطار
2013/426

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الغائ�ب )الرشط�ي عقي�ل ج�واد ابراهي�م(  
املنس�وب اىل مديرية رشطة   البرصة مل�ا كنت متهما وفق 
املادة 5/ق.ع.د  رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
من تاريخ 2012/2/11 ولحد االن   وبما ان محل اختفائك 
مجه�ول اقت�ى تبليغك بهذا االعالن ع�ىل ان تحر امام 
محكم�ة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموالك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا 
وثالثا ورابع�ا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة كركوك
العدد/45/ب2015/2

اىل املدع�ى علي�ه / حس�ني اس�ود 
حسن

اق�ام املدع�ي )محمد ف�ؤاد رفيق( 
الدع�وى املرقمة اع�اله يطلب فيه 
بتمليك�ه العقار املرق�م 1856/21 
م 54 خ.ت وملجهولي�ة محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
ي�وم  الحض�ور  وعلي�ك  يوميت�ني 
2015/2/2 وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا.
القايض
يوسف طلعت عزت

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 68 / ب / 2015 
التاريخ: 25 / 1 / 2015 

اعالن
اىل املدع�ى عليهم احمد فاضل حم�د وارساء محمد 
صال�ح وامجد احمد فاضل/ مجه�ول محل اقامته 

حاليا
اقام املدعي )موفق خمي�س عبود( الدعوى املرقمة 
)68/ ب/ 2015( ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبك�م 
فيها )بدف�ع مبلغ بدل البيع املبالغ )900000000( 
تس�عمائة مليون دينار عراقي اىل املدعي وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد 
املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 
)29 /1/ 2015( الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
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الكهرباء تبارش بإصالح برجني مترضرين للطاقة جنويب بغداد
    بغداد/المستقبل العراقي

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن أخر إحصائية أعدتها 
لألس�ر النازحة والتي بلغت )465,311( أس�رة نازحة تسلمت 

منحة المليون.
وبين مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع ستار نوروز في بيان 
صحف�ي, أن “العدد الكل�ي للعوائل النازحة المس�تلمة للمنحة 
المالي�ة وص�ل )465,311( أس�رة نازحة ، حي�ث وزعت فروع 
المحافظ�ات الش�مالية المنح�ة ل��� )265,010( عائلة نازحة 
وفروع المحافظات المركزية التي تضم بغداد وبابل )38,291( 
عائل�ة نازح�ة فضالً عن تس�ليم المنح�ة ل�� )90,297( عائلة 
نازح�ة في فروع المحافظات الوس�طى فض�اًل عن )10,734( 

أسرة نازحة في فروع المحافظات الجنوبية”.
وبين” انه وزعت في قضاء شيخان اكثر من الف سلة غذائية 
واكث�ر م�ن 750 مثله�ا في قضاء س�ميل فضال ع�ن تجهيزات 

مطبخية لتلك العوائل”.

      كربالء/المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر اعالم ش�رطة كرب�الء العقي�د احمد الحس�ناوي، 
امس األح�د, إن احصائية الوفي�ات التي س�جلتها دوائر االحصاء 
ف�ي كربالء بلغ�ت 153 حالة وف�اة و384 جريحا ج�راء الحوادث 
المرورية بالسيارات والدراجات خالل العام الماضي 2014”.وقال 
الحس�ناوي في تصريح صحفي, ان “النسبة األعلى كانت لحوادث 
الدراج�ات واغلبه�ا على الط�رق الخارجية” الفتا ال�ى أن “التهور 
وعدم االلتزام بالقواعد المرورية كذلك س�ياقة االحداث واالطفال 
لس�يارات االباء او الدراجات وعدم االهتمام بش�رط الس�المة في 
الس�يارات والدراج�ات كان�ت اس�باب رئيس�ية لتلك الح�وادث”.

وأضاف أن “هذه احصائية هذه الحوادث تفوق العمليات االرهابية 
واالنفجارات”، مؤكدا عل�ى “ضرورة ان يعي المواطن هذا الخطر 
واالنتباه الش�ديد عند قيادة العجالت والس�ير وف�ق قواعد المرور 
وااللتزام بالسرعة المناسبة ألنها من عالمات رقي المجتمعات”.

      بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن عزم شركة الطارق العامة 
التابعة للوزارة أنش�اء مش�روع النتاج المبيدات الزراعية صديقة 

للبيئة من ضمن الخطة االستثمارية للوزارة.
ونقل بي�ان للوزارة عن مدير عام ش�ركة الط�ارق علي محمد 
ظاهر الس�عد قوله, ان “لدى الش�ركة مشروع اس�تثماري بمبلغ 
)6( ملي�ار دين�ار مخصص من وزارة التخطيط النش�اء مش�روع 
انتاج المبي�دات الزراعية بمواد اولية طبيعي�ة صديقة للبيئة الذي 
يتكون من خطوط انتاجية منها مبيد القوارض واالسمدة المغلفة 
والمبيدات السائلة فضال عن االجهزة المختبرية حسب المواصفات 
القياسية العراقية, ويأتي ذلك على مدى  عامي 2015 و2016 لرفد 
القطاع الزراعي على وجه الخصوص باعتباره الجهة المس�تفيدة 
منها فضال عن القطاع الخاص من المبيدات التي س�جلت حضوراً 
واسعاً في مكافحة االفات التي تهدد المحاصيل الحقلية والفواكة 

والخضر”.
ولفت الى ان “ تنفيذ هذا المشروع جاء بعد التخلي القسري عن 
مصنع انتاج المبيدات الزراعية التابع للش�ركة والواقع في ناحية 
الكرمة بكامل خطوطه االنتاجية بسبب تردي الوضع االمني فيها 
في الوقت الراهن, لذا ارتأت البحث عن موقع بديل له في محافظة 
بغداد الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين الذين انقطعت بهم 

سبل الوصول لمزاولة عملهم من فنيين ومهندسين”.

اهلجرة : أكثر من 465 ألف أرسة 
نازحة استلمت منحة املليون

كربالء تسجل 153 حالة وفاة 
باحلوادث املرورية 

الصناعة تنتج مبيدات زراعية 
صديقة للبيئة

    بابل/المستقبل العراقي
 

ع�ن  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 
مباش�رة الم�الكات الفني�ة التابع�ة 
للمديرية العامة لنقل كهرباء الفرات 
االوس�ط باص�الح برجي�ن للطاق�ة 
متضرري�ن جنوب�ي بغ�داد، مؤك�دة 
أن اص�الح البرجين سيس�تغرق عدة 

أيام.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة 
حدي�ث  ف�ي  الم�درس  مصع�ب 
ل�”الس�ومرية نيوز”، إن “المالكات 
الفنية التابع�ة للمديرية العامة لنقل 
كهرب�اء الفرات االوس�ط باش�رت، 
المتضررين  البرجين  اليوم، بإصالح 
بعمل ارهابي بعد تأمين المنطقة من 

قبل قوات الجيش العراقي”.
وأض�اف الم�درس أن “المالكات 
الفني�ة قام�ت الي�وم بتأمي�ن كافة 
الرفع واالعادة بواسطة  مستلزمات 
آلي�ات المديري�ة العام�ة”، مبيناً ان 
“اص�الح البرجي�ن سيس�تغرق عدة 

أيام”.
“األب�راج  أن  الم�درس،  وأك�د 
الس�اقطة تربط خطي نق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة جن�وب بغداد )مس�يب 
الحراري�ة(، بجن�وب بغداد )مس�يب 
الغازي�ة( وتغ�ذي العاصم�ة بغ�داد 

ب�600 ميغاواط”.
وكانت وزارة الكهرباء اعلنت في 
)22 كانون الثاني 2015(، عن مقتل 
ضابط وجنديين م�ن القوة المكلفة 
بحماية فريق صيانة البرجين اللذين 
جنوب�ي  “إرهاب�ي”  بعم�ل  س�قطا 

بغ�داد، مؤكدة أن ذلك تس�بب بتعذر 
الكهرباء  وزارة  إصالحهما.وأعلن�ت 

ف�ي )21 كان�ون الثان�ي 2015( عن 
نصفه�ا  ميغ�اواط   1200 فق�دان 

م�ن حصة بغ�داد بعد فص�ل خطين 
لنقل الطاقة، فيما عزت الس�بب إلى 

اس�تهداف برجي�ن بعم�ل “إرهابي” 
في جنوبي العاصمة.

     البصرة/المستقبل العراقي

العام�ة  الش�ركة  أك�دت 
س�عيها  العراقي�ة  للموان�ئ 
أرصفته�ا  م�ن   13 لتأهي�ل 
وزي�ادة قدراتها عل�ى مختلف 
األصعدة لإلس�هام ف�ي تعزيز 

الدخل الوطني
وق�ال مدي�ر إعالم ش�ركة 
انم�ار  العراقي�ة  الموان�ئ 
الصاف�ي, أن “الش�ركة عمدت 
بع�د زيادة نش�اطها إلى تنفيذ 
العدي�د م�ن مش�اريع التأهيل 
التي تناس�ب تصاع�د الحركة 
في موانئها األربعة وأهمها أم 
قص�ر”، مبين�اً أن “13 رصيفاً 
ف�ي مين�اء أم قص�ر طرح�ت 

للتأهيل في هذا اإلطار”.
 وأوضح مدير إعالم الشركة 
العام�ة للموان�ئ العراقية، أن 
“عق�ود تأهي�ل ثالث�ة أرصف 
فلبيني�ة،  لش�ركة  منح�ت 
والعشرة الباقية ستمنح تباعاً 
إلى شركات متخصصة”، عاداً 
 ،2014 الماض�ي  “الع�ام  أن 
كان حاف�اًل باإلنج�ازات حيث 

تمكن�ت الش�ركة من انتش�ال 
تعي�ق  الت�ي  الغ�وارق  أغل�ب 
المالحة البحرية، وعملت على 
كري القن�وات البحرية لزيادة 
أعماقها وتمكينها من استقبال 
سفن أكبر، فضال عن الحصول 
على رافع�ات عمالقه�ا، منها 
تلك المسماة أبا ذر، التي تعتبر 
األكب�ر من نوعه�ا بالمنطقة، 
وث�الث  حف�ارات  واس�تيراد 

للمس�ح  وزورق  س�احبات 
البح�ري”. وتاب�ع الصافي، أن 
الع�ام الماض�ي س�جل دخول 
2606 وحدة بحرية حموالتها 
تجاوزت ال�15 مليون طن من 
المتنوعة”،  والبضائ�ع  المواد 
متوقع�اً أن “تس�هم الموان�ئ 
العراقي�ة ف�ي تعزي�ز الدخ�ل 
الوطني في ظل األزمة المالية 

الحالية”.

املوانئ تطرح 13 رصيفًا يف ميناء ام قرص 
للتأهيل

     ميسان/المستقبل العراقي

ميس�ان،  محاف�ظ  أعل�ن 
امس األحد، إنش�اء مش�روع 
الكورنيش في ناحية الس�الم 
بكلفة بلغ�ت 3 ملي�ار دينار، 

وبطول 1150 م.
ووض�ع محافظ ميس�ان 
عل�ي دواي، حج�ر األس�اس 
كورني�ش  انش�اء  لمش�روع 
ناحية الس�الم، في مراس�يم 
خاصة، حضرته “الغد برس”، 

 )276( و  ملي�ار   )3( بكلف�ة 
مليون دين�ار وبطول )1150 
متر( وذلك ضمن خطة تنمية 

األقاليم للمحافظة.
حف�ل  ف�ي  دواي  وق�ال 
“المش�روع  إن  االفتت�اح، 
ال�ذي تم وضع حجر أساس�ه 
م�ن  ج�زء  إضاف�ة  يتضم�ن 
ح�وض النهر ال�ى الكورنيش 
القديم ألنه ضيق وسيتضمن 
تصامي�م جدي�دة وحديث�ة”، 
المحافظ�ة  ان  ال�ى  مش�يرا 

بواقعه�ا  لالرتق�اء  “تس�عى 
الجمال�ي م�ن خ�الل إقامتها 
لعدد من المشاريع الترفيهية 
بما يالئم مس�يرة  والجمالية 
األعمار والبناء التي تش�هدها 

المحافظة”.
ف�ي  داوي  واوض�ح 
س�ياق متص�ل تاب�ع محافظ 
الجاري�ة  االعم�ال  ميس�ان 
لعدد م�ن المش�اريع المنفذة 
ش�ملت  إذ  المحافظ�ة،  ف�ي 
مشاريع خدمية واستراتيجية 
االحي�اء  تطوي�ر  ومش�اريع 
لالط�الع على نس�ب االنجاز 
ومعالج�ة  فيه�ا  المتحقق�ة 
الخل�ل  مواض�ع  بع�ض 
الحاصل�ة فيها رافقه في ذلك 
للمحاف�ظ  الفن�ي  المع�اون 
وم�دراء الدوائ�ر الخدمية في 

المحافظة.
وتسعى محافظة ميسان، 
واس�عة،  مش�اريع  النج�از 
م�ن  اقتصادي�ة،  تجاري�ة 
موازنة 2015، لتطوير الواقع 
االقتص�ادي والبني�ة التحتية 

في المدينة.

وضع حجر األساس لكورنيش ميسان بكلفة 
ثالثة مليارات دينار

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النفط عن انشاءمختبر 
متط�ور جدا لفحص عيوب اللحام تحت 
الس�طحية والداخلي�ة وفح�ص عيوب 
المع�ادن وف�ق تقني�ة  الموج�ات فوق 

الصوتية والدقائق المغناطيسية.
وقال بيان للش�ركة العامة للمعدات 
الهندسية الثقيلة احدى  شكركات وزارة 
ان”  العراقي”,  تلقته”المستقبل  النفط, 
انش�اء هذا المختب�ر جاء بغي�ة تطوير 
العم�ل ف�ي  مج�ال اج�راء الفحوصات 
الهندس�ية الخاص�ة بقس�م الس�يطرة 

النوعية “.
 NDT((واوضح البي�ان, بان” مختبر
ف�وق  بالموج�ات  بالفح�ص  يخت�ص 
بالدقائ�ق  الصوتية,والفح�ص 
المغناطيس�ية, لمعرف�ة عي�وب اللحام 
المع�ادن  وفح�ص  الس�طحية   تح�ت 
الداخلية”.واشار البيان الى ان” الشركة 
قامت بتنظيم دورات تدريبية لكوادرها 
وباقي ش�ركات القط�اع النفطي حول 
عمل ه�ذا المختبر”,مبينة ان” انش�اءه 
ج�اء ضم�ن مس�اع الش�ركة لتطبي�ق 
معايير الج�ودة العالمية لغرض تطوير 
بمص�اف  وجعله�ا  الصناعةالوطني�ة 

مثيالتها في الدول المتطورة”.

املعدات اهلندسية الثقيلة 
تعلن عن انشاء خمترب متطور 

لفحص املعادن الداخلية
      البصرة/المستقبل العراقي

يس�عى ناش�طون مدنيون بالتع�اون مع 
مديرية مرور البصرة الى دعم المرأة البصرية 
اط�ار  ف�ي  وإظهاره�ا  امكاناته�ا  واس�ناد 
المس�توى الحض�اري حي�ث اقام�ت مديرية 
م�رور البص�رة وبالتنس�يق م�ع منظم�ات 
مجتمع مدني دورة تدريبية لعدد من النس�اء 
على قي�ادة المركب�ات وتعليم قواعد الس�ير 

والمرور.
وقال�ت الناش�طة المدنية أب�رار عبد علي 
، إن “الم�رأة البصري�ة تمتل�ك خب�رات ولها 
إلمام واس�ع في الكثير من المجاالت العملية 

والحياتي�ة، وتحت�اج الى المزي�د لتبويب تلك 
الق�درات ك�ي تعم�ل وم�ن خالل ش�خصها 
ودون اي مس�اعدة واالعتم�اد على نفس�ها 
ف�ي تنقالته�ا لذل�ك اعتمدن�ا”، مش�يرا الى 
ان “منظم�ات مجتم�ع مدني ف�ي البصرة و 
م�رور البصرة على اعتبار انها تمتلك القواعد 
الرئيس�ية العامة التي يمكن االستفادة منها 

في مشروع قيادة المركبات”.
وأكدت المش�اركة س�ارة محم�د 25 عام 
موظف�ة في مديري�ة تربية البص�رة ل�”الغد 
برس”، ان “منهاج الدورة جيد وفيه استفادة 
كبي�رة وعناوين لم نكن نعلمه�ا حتى ضمن 
المناه�ج المدرس�ية على الرغم م�ن أن مدة 

ال�دورة اربع�ة اي�ام فق�ط”. فيم�ا طالب�ت 
الحكومة المحلية بأن تس�عى نحو المشاريع 

المماثلة لتقوية المرأة في مجاالت اخرى”.
من جهته, قال مدير العالقات واالعالم في 
مديري�ة مرور البصرة العقيد رياض العيداني 
، إن “ال�دورة الت�ي خصص�ت لمجموعة من 
النساء وبالتنسيق مع حملة األيادي البيضاء 
التابع�ة للمنظم�ات المدني�ة ف�ي المحافظة 
التقتص�ر على عدد من النس�اء وهي تش�مل 
اعم�ارا واختصاص�ات متعددة بغي�ة تمكين 
النس�اء م�ن قي�ادة المركب�ات ف�ي ش�وارع 
المحافظة ألن االغلبية منهن مرتبطة باعمال 

مختلفة”.

وأض�اف العيدان�ي، أن “المديرية تس�عى 
الى نش�ر ثقاف�ة أنظمة وقواع�د المرور بين 
كاف�ة ش�رائح المجتمع وتوصي�ل المفاهيم 
المروري�ة من خالل ال�دورات المدنية و هذه 
الت�ي خصص�ت للنس�اء ج�اءت خش�ية من 
ارتكاب االخطاء اثناء قيادة احداهن المركبة 

في الشوارع الرئيسية”.
وأش�ار الى ان “هذه الخط�وة هي األولى 
وجدي�دة ف�ي المحافظ�ة الس�تيعاب أع�داد 
باس�تقالل  الراغب�ات  البصري�ات  الس�يدات 
س�ياراتهن بانفس�هن وممارس�ة اعماله�ن 
بش�كل طبيعي”، الفتا الى ان “مرور البصرة 
المه�ارات  وتطوي�ر  تأهي�ل  عل�ى  عاكف�ه 

النسوية واظهار هذه الصورة الخاصة ضمن 
مجتمعاتنا العشائرية بطريقة حضارية”.

الى ذلك, رحب اعالميون بصريون بعملية 
تطوي�ر القدرات النس�وية ف�ي كل المجاالت 
وقي�ادة  الم�رور  وقواع�د  أنظم�ة  س�يما 
المركب�ات عل�ى اعتبار أن محافظ�ة البصرة 
ش�هدت الكثي�ر م�ن الصعوب�ات االقتصادية 
واالمني�ة فضال ع�ن الع�ادات والتقاليد التي 
واجهته�ا وال زالت تواجهه�ا المرأة البصرية 
بش�كل خاص والعراقية بشكل عام، وأعاقت 
إمكانية تطوير قدراته�ن، خاصة وان الكثير 
م�ن النس�اء اجت�زن تل�ك المراح�ل الصعبة 

وخرجن بنتائج نجاح عالية.

      بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن تحقيق 
نس�بة انجاز متقدمة في اعمال 

تطوي�ر وتأهي�ل منطقة جميلة 
التجاري�ة ضم�ن قاط�ع بلدي�ة 
الص�در الثانية من اجل تس�هيل 

حركة انسيابية السير فيها.

وذك�رت مديري�ة العالق�ات 
واالع�الم في بي�ان صحفي, ان 
“دائرة المش�اريع بالتعاون مع 
اح�دى الش�ركات المتخصص�ة 

بلغ�ت  انج�از  نس�بة  حقق�ت 
)35بالمئ�ة( من اعم�ال تطوير 
وتأهيل منطقة جميلة التجارية 
ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية 

م�ن اجل خل�ق انس�يابية عالية 
لس�ير المركب�ات ف�ي المنطقة 
التي تع�د اكبر منطق�ة تجارية 

وصناعية في العاصمة بغداد.”
واضاف�ت ان” المنطقة التي 
تبل�غ مس�احتها )80( ألف متر 
مرب�ع ش�ملت اعم�ال التطوير 
رف�ع االتربة واالنق�اض خارج 
وفت�ح  بغ�داد  امان�ة  ح�دود 
بوك�س ترابي وف�رش الحصى 
الخاب�ط واج�راء عملي�ة الصب 
الكونكريت�ي لعم�وم المنطق�ة 
مقاوم�ة  لتك�ون  الصناعي�ة 
للحموالت العالية التي تشهدها 
المنطقة فضال عن اعمال الرش 
الفحوص�ات  واج�راء  والح�دل 

المختبرية .”
اعم�ال  ان”  ال�ى  واش�ارت 
التطوي�ر والتأهيل تش�مل ايضا 
ص�ب القالب الجانبي بواس�طة 
ماكن�ة ص�ب القال�ب الحديث�ة 
بط�ول )18( أل�ف متر وانش�اء 
)400( مش�بك لتصري�ف مي�اه 
االمط�ار الى جانب اعمال تعلية 
ل�)200( منهول ضمن المنطقة 

المراد تطويرها.”
وبين�ت ان” الفق�رة االخيرة 
وتأهي�ل  تطوي�ر  اعم�ال  م�ن 
تش�مل  الصناعي�ة  المنطق�ة 
اكس�اء عم�وم المنطق�ة بمادة 
االس�فلت بواقع ث�الث طبقات 

بسمك )30( سم”.

نساء البرصة يدخلن دورة لقيادة السيارات وتعليم قواعد السري واملرور

امانة بغداد تعلن حتقيق انجازات متقدمة يف تطوير سوق مجيلة التجاري

التجارة تدعو ارمينيا للدخول يف مناقصات توريد مفردات »التموينية«
     بغداد/ المستقبل العراقي

دعا وزير التجارة م�الس محمد عبد الكريم، 
ارمينيا الى الدخول في المناقصات االس�تيرادية 
الت�ي تجريه�ا ال�وزارة لتوري�د م�واد البطاق�ة 

التموينية.
وذكر بيان للوزارة ، ان “وزير التجارة التقى 

الس�فير االرمني لدى العراق، وبحث معه س�بل 
تطوير العالقات التجارية وتبادل وجهات النظر 
في المواضيع االقتصادية والتجارية والمشاريع 

االستثمارية”.
 واض�اف ان “الوزير دعا الجانب االرمني الى 
التعامل مع وزارة التجارة، من خالل الدخول في 
المناقص�ات االس�تيرادية التي تجريه�ا الوزارة 

لتوريد مواد البطاق�ة التموينية والمواد االخرى 
الت�ي تتعام�ل به�ا ش�ركاتها واقام�ة معارض 
تخصصي�ة في المحافظ�ات االمنة لعرض وبيع 
المنتجات باالضافة الى دخول الشركات االرمينية 
في المشاريع االستثمارية داخل العراق”.وتابع 
البيان ان “الس�فير اكد حرص بالده على تطوير 

العالقات االقتصادية والتجارية مع العراق”
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ومس�رحية  س�ينمائية  ونجم�ة  فنان�ة 
وتلفزيوني�ة، متنوع�ة في نش�اطها الفني 
وتول�ي اهتمام�ا خاصا بالنش�اط الجمعي، 
ترك�ض ف�ي اتجاه�ات عدي�دة تص�رخ في 
المحاف�ل مطالب�ة بحقوق الفن�ان المغربي 
وبقان�ون يحم�ي حقوقه وكرامته، تش�عر 
تج�اه  الالئق�ة  غي�ر  للممارس�ات  بالغب�ن 
الفنان المغربي، الذي أصبح س�لعة رخيصة 
تتقاذفها شركات اإلنتاج وجهات رسمية ال 
تهتم بالنوعية والجودة، تتقاعس في إيجاد 

وسائل تشجع تطوير اإلبداع.
مع فاطمة بوجو نستكشف قضايا خطيرة، 
بقوة وشجاعة تتحدث لنا لتكشف المستور 

والمسكوت عنه..:
■ هل توجد جمعيات نش�يطة فنيا ولها دور 

ملموس وفعال؟
م�ن  كثف�ت  األخيرتي�ن  الس�نتين  ف�ي   □
حضوري في المهرجانات، ألنني اكتش�فت 
م�ن خاللها وجود ش�باب متميز يطمح إلى 
دعم الفن الس�ينمائي وإيصاله إلى س�اكنة 
المناط�ق خ�ارج دائ�رة الرب�اط… ش�باب 
منه�م م�ن يتلق�ى دعم�ا محلي�ا ومركزيا 
ومنهم من لم يحصل عليه.. حقيقة لمس�ت 
النجاح الفعال ال�ذي تحققه هذه الجمعيات 
م�ن خالل خلق تواصل س�نوي بين عش�اق 
الس�ينما وممارس�يها محليا، وبين الفرجة 
الس�ينمائية والفنانين.. إلى جانب تفوقهم 
في تنظيم ماستر كالس مع مخرجين كبار، 
وورشات تكوينية ومسابقات يستفيد منها 
شباب يرغب في ممارس�ة عشقه للسينما. 
وأنا افتخر بهذا الشباب الذي رفض أن يلعب 
دور الضحية في غياب سياسة ثقافية فنية 
واضح�ة المعالم في البالد، واختار أن يكون 
فاعال في الش�أن الثقاف�ي والفني كمواطن 

صالح .
■ ب�ذخ مبال�غ ف�ي مهرجان مراك�ش � هل 
ه�ذه المهرجان�ات له�ا ثم�ار جي�دة عل�ى 
الس�ينما المغربية، وهل تش�عرون بأن هذه 
المهرجان�ات تهتم بالفنان المغربي. قيل إن 
اس�تضافة عادل إمام تساوي استضافة 30 

ليس فنان�ا مغربي�ا، أي 
انحياز  هن�اك 

للغريب؟
 □

اس�تغرب أن يرك�ز اإلع�الم المغرب�ي ف�ي 
مهرج�ان مراكش الدولي عل�ى التعليق على 
مصاري�ف المهرجان وعن لب�اس الممثلين، 
ب�دل التركيز عل�ى البرنامج المه�م والغني 
لألف�الم العالمية الت�ي ينجح ف�ي تقديمها 
إلى جمهور متعطش لالستفادة من تجارب 
عالمية متنوعة في مجال السينما ال تسمح 
ظروفه بالس�فر لرؤيتها، ويتناسى الدعاية 
العالمي�ة الت�ي يحظ�ى به�ا المغ�رب خالل 
المهرج�ان، حي�ث يس�تفاد منها س�ياحيا 
واقتصادي�أ وفني�ا، م�ن خ�الل توافد بعض 
إل�ى  يع�ودون  الذي�ن  المهرج�ان  ضي�وف 
التصوير بالمغ�رب، أو لقضاء عطلة وحتى 
جل�ب  ه�ي  المهرج�ان  اإلقامة..فأه�داف 
بمخ�زون  وتعريفه�م  العالميي�ن  النج�وم 
المناظ�ر الطبيعية البك�ر بالمغرب، ما 
يوف�ر إمكانية الش�غل للعاملين في 
القط�اع.. ث�م أن هناك مالحظة 
نغف�ل عنها ه�ي، أن الممثل 
بعناي�ة  يقاب�ل  األجنب�ي 
يرس�ل  ألن�ه  خاص�ة، 
أوال  ش�روطه 
الموافق�ة  قب�ل 
الحض�ور..  عل�ى 
الذي  فالس�ؤال 
نفس�ه  يط�رح 
هن�ا ه�و، ه�ل 
الفن�ان المغربي 
م  يتق�د
ط  و لشر با

نفس�ها 
قبل قبول 

الدعوة.
الواقع   ■

السينمائي مازال متعثرا قليال.. ما التحديات 
الكبرى التي تواجه السينما المغربية وكيف 
يمك�ن تجاوزها؟ هل األزمة في الس�يناريو 

أم في االخراج أم اإلنتاج؟
□ انا ال أراها متعث�رة، هو واقع طبيعي ألن 
الس�ينما ف�ي مرحل�ة إثبات وجوده�ا أمام 
المتف�رج المغرب�ي، ه�ي مرحل�ة التجريب 
والبحث ع�ن ال�ذات والهوي�ة المغربية في 
الس�ينما، مرحلة يغلب فيها طابع االرتجال 
والنقل عن التجارب الس�ينمائية العالمية .. 
بهدف إرساء دعائم سينمائية مغربية ثابتة 
تؤس�س لإلبداع الس�ينمائي مستقبال.. إنها 
المرحلة التي تفرز جيال جديدا من الش�باب 
إلى جان�ب الموجودين من الرواد.. وبعدهم 
س�تأتي مرحل�ة التأس�يس الحقيقي�ة.. أنا 
أصفق للجميع بكل حرارة ألنهم نجحوا في 
إعادة تصالح الجمهور مع قاعات السينما.. 
م�ا تفتقر إليه الس�ينما هو كتاب س�يناريو 
حقيقي�ون.. وه�م موج�ودون، فق�ط على 
المس�ؤولين الرفع من قيمة الحافز المادي 
لجل�ب الكتاب واألدباء المغاربة الحقيقيين، 
فرسان الكلمة واإلبداع، ليمنحوا المخرجين 
مواضيعه�ا  بعم�ق  قوي�ة  س�يناريوهات 
وشخصياتها… وبصورها البالغية الجميلة 
التي س�تقدم للمخرج وعل�ى طبق من ذهب 
مفتاح االنطالق في عال�م اإلبداع والجمال، 
من خ�الل الص�ورة التي س�تخاطب خيالنا 
ووجداننا، بدل التركيز على عقولنا من خالل 
ح�وارات عقيمة وقص�ة فارغ�ة.. واإلبداع 
لي�س رهين�ا دائم�ا بالم�ادة، ب�ل بالتكوين 
وبانفتاح�ه  للمخ�رج  والعلم�ي  المعرف�ي 
على محيط�ه.. ألن المخرج الذي يفتقر إلى 
تصوره وفلس�فته الخاصة للحياة والوجود 
والدي�ن والقيم س�يبقى همه دائم�ا، إنجاز 
قصة مصورة ترضي فئة قليلة من الجمهور 

ولن يصل ابدا إلى العالمية.
■ تحبي�ن العم�ل ف�ي التلفزي�ون ال�ذي هو 
الطري�ق إلى قلوب البس�طاء.. ن�ود التعرف 

على هذه التجربة؟

□ ال يمكنن�ا الحديث ع�ن حرية االختيار في 
العمل بالتلفزة، أم بالسينما في غياب البنية 
التحتية والقواني�ن المنظمة للمجال الفني، 
ونظ�را لتخل�ي القطاع الخ�اص عن خوض 
مجال اإلنت�اج الدرامي.. فإن فرص الش�غل 
نادرة مما يضعنا أمام وضع القبول بما يقدم 
إلي�ك.. صحي�ح أن التلفزة تمنحك الش�هرة 
التي توسع جمهورك في المسرح والسينما 
وأيض�ا تمنح�ك دعم�ا معنويا م�ن جمهور 
يحتضن�ك ويعامل�ك بكرم ال مثي�ل له.. فإن 
العمل ف�ي التلفزيون ه�و مغامرة مجهولة 
المنت�ج  يتقاذفه�ا  ذهبي�ة  المصي�ر، ك�رة 
بالش�ركات الخاصة وبعض المسؤولين في 
التلفزي�ون ، إنها بقرة حلوب وما الممثل اال 
الي�د التي تس�تنزف كل طاقته�ا لتخرج هذا 
الحليب في ظروف مهنية بائسة تنعدم فيها 
أدنى الش�روط اإلنس�انية.. وف�ي النهاية ال 
يسمح لها بإرواء عطشها من هذا الحليب.. 

إنه عمل أمارس فيه عشقي للتمثيل.
نقبل س�يناريو ضعيف�ا.. ونجتهد في العمل 
على شخصيات فارغة من الداخل.. ونشارك 
ف�ي أعم�ال ال ترقى إل�ى طموحن�ا.. أعمال 
تغي�ب فيها ش�خصية المغرب�ي االصيل ذي 
الروح البطولية المنفتح على كل الثقافات.. 
ونش�تاق فيه�ا لش�خصيات عظيم�ة م�ن 
إنه�ا تجرب�ة عندم�ا  تاريخن�ا..  صفح�ات 
أردت أن أخت�ار فيها نوعي�ة أدواري وجدت 
نفس�ي خارج الساحة الفنية لسنوات.. إنها 
تجربة أن تقبل ما يق�دم اليك أو تختفي عن 

األنظار.
في اختيار الطريق الس�هل لكس�ب مداخيل 
االشهار التي توفرها نسبة المشاهدة العالية 
لها…. وهي أعمال نجح صانعوها في إبهار 
المتفرج من خالل عنصر التشويق.. اما عن 
اللهج�ة المغربية فإنها أب�دا لن تكون عائقا 
امام تسويق الدراما المغربية، ألنه كما تعود 
جمهورنا على لهجة الخليجيين والسوريين 
و.. فان المتفرج العربي ايضا يمكنه ذلك مع 

الدراما المغربية..
لن أقول إن المس�ؤولية تقع فقط على ذوي 
القرار، بل عل�ى المواطن التش�بث بجذوره 
وثقافت�ه م�ع االنفت�اح عل�ى ثقاف�ة اآلخر 
واحترامه�ا. عل�ى الجمي�ع امت�الك ال�روح 
الوطنية، يجب الس�عي لتغيي�ر واقع الدراما 
الغائب طيلة الس�نة والحاض�ر في رمضان 

فقط.
■ فاطم�ة باجو متنوعة اإلنتاج فهل حققت 
ما تمنيت�ه كممثلة؟ ما ال�ذي دفعك إلى هذا 

المجال وهل انِت راضية لما وصلت إليه؟
□ توجه�ت إلى التمثيل بعد تجربة المس�رح 
المدرسي بالقنيطرة حبا في العمل الجماعي 
الت�ي بهرتن�ي وقته�ا، وف�ي الوقت نفس�ه 
التمثي�ل كان لمس�اعدتي في رحل�ة البحث 
عن ذاتي�ة ومعرفة ش�خصيتي ومن اكون، 
للخروج من حالة هذيان شخصي مع الرغبة 
في خلق فرجة ممتعة وراقية لي وللمتفرج، 
نعم نجح�ت في الوصول إلى ب�ر األمان في 
رحلة البحث عن ذاتي ونجحت في التصالح 
مع نفس�ي، وفش�لت في تحقي�ق طموحي 
في لعب ش�خصيات بطولية تبصم مساري 
الفن�ي وتؤثر ف�ي المش�اهد… ألن فرجتنا 
الدرامية تدغدغ المتفرج وتمنحه متعة آنية 
مؤقتة تزول م�ع اطفاء جهاز التلفزة.. ولم 
ارو حتى اآلن عطش�ي من التمثيل وما زلت 
في خطواتي األولى حتى وإن قالت س�يرتي 

الذاتية غير ذلك.

آمال ماهر 
ترّوج أللبومها اجلديد مع بدء عرض "رجياتا"

القاه�رة: طرحت ش�ركة "مزيكا" المنتجة أللبوم "والد النهارده" للفنان�ة آمال ماهر أولى أغاني هذا 
األلبوم الجديد التي تحمل إس�م "ذكرياتنا" عبر القناة الرس�مية للش�ركة على "يوتيوب" أمس، وذلك 
ضمن الحملة الدعائية لأللبوم المقرر طرحه رس�ميا في غضون أس�ابيع قليلة، وأيضاً ضمن الحملة 
الدعائي�ة لفيل�م "ريجات�ا" المقرر عرضه بالصاالت الس�ينمائية مس�اء اليوم، حيث تم االس�تعانة 
بمش�اهد من الفيلم لتكون ضمن األغنية الجديدة، وذلك بعدما استمع لها المنتج محمد السبكي قبل 
ط�رح األلبوم رس�ميا وأرادها أن تكون ضمن انطالقة الحملة الدعائي�ة للفيلم نظراً لكونها ُتعبِّر عن 
مضمونه.ُيذك�ر أن هذه األغني�ة الجديدة من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد س�عد وتوزيع أحمد 
إبراهيم، وقد حققت نس�بة اس�تماع تجاوزت 16 ألف شخص بعد أقل من 12 ساعة على طرحها، فيما 

بدأت اإلذاعات في مصر والسعودية ببثها.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )891(  االثنين 26  كانون الثاني  2015 9-8
تعتزم المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وشريك حياتها نجم كرة القدم األسباني جيرارد 
بيكيه االستفادة مجددا من مولودهما المنتظر في أغراض خيرية.ومثلما فعال مع مولودهما 

األول ميالن، دعا النجمان إلى حفل لتلقي هدايا المولود المنتظر.
وفي الواليات المتحدة وأجزاء من أميركا الالتينية يتم في هذا الحفل التقليدي المعروف باسم 
“بابي شاور” جمع هدايا لألم الحامل.ويعتزم النجمان التبرع بتلك الهدايا لمنظمة الطفولة 

التابعة لألمم المتحدة يونيسف.وكتبت شاكيرا )37 عاما( على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر: “كرمكم جعل الحفل األخير يكلل بنجاح كبير. دعونا نرى ما إذا كان يمكنكم مساعدة 
المزيد من األطفال في هذا العام”.وبحسب بيانات شاكيرا في أحد الفيديوهات التي تم نشرها 
على صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، تم تسديد تكاليف 80 ألف لقاح لشلل 
األطفال وألف شبكة للحماية من البعوض بالتبرعات التي تم جمعها في حفل استقبال الهدايا 

الذي أقامه النجمان لمولودهما ميالن قبل عامي

قال النجم طارق لطفي إنه عائد للتو من الواليات المتحدة االمريكية التي قضى 
فيها أسبوعا كامال من أجل شراء مالبس وبعض اإلكسسوارات التي تستلزم قيامه 
بالشخصية الجديدة التي يقدمها في أول عمل بطولة مطلقة في تاريخه يحمل 

اسمه من خالل مسلسل "حسابات خاصة". 
وأضاف "لطفي في تصريح صحفي  أنه ممنوع من الظهور إعالميا بشكله الحالي 
حتى ال يحرق "اللوك" الجديد الذي يبدو عليه وسيكون مفاجأة لجمهوره عند 

العرض على الشاشة في شهر رمضان المقبل. 
وعلم بأن لطفى أطلق العنان لذقنه وشاربه وبعض التفاصيل الجديدة االخرى 

التي تتطلب قيامه بالشخصية على حسب السيناريو الذى كتبه عمرو سمير 
عاطف ويخرجه هشام فتحي ويشارك في بطولة العمل كل خالد سليم وريهام 

عبدالغفور ورامي وحيد.

نيليل كريم تكتفي بـ"حتت السيطرة" يف رمضان
 

القاهرة: قرر المنتج جمال العدل تأجيل تصوير المسلس�ل التليفزيوني الجديد "واحة الغروب" 
لرمضان 2016 لعدة أس�باب من بينها انش�غال المخرجة كاملة أبو ذكرى بفيلم "يوم للستات" 
والذي لم تنتِه من تصويره وس�تقوم باس�تكماله خالل ش�هر أبريل)نيسان( المقبل، باإلضافة 

لعدم انتهاء السيناريست مريم نعوم من كتابة أحداث المسلسل بشكٍل كامل حتى اآن.
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الربامج املفربكة املوجهة
فج�أة وجدته امامي ليذكرني بالبرنامج الذي كانت 
تقدمه الدكتورة هالة سرحان عبر برنامجها |)هالة 
ش�و( وكي�ف ان )قاموس الجن�س( والتحدث به ال 

يفارق حلقات ذلك البرنامج ... ومنها :
)الملتهبة � االثارة  � االغراء � الحضن الدافيء ( 

وكيف ان�اه كانت داعية للتمرد وكش�ف المس�تور 
م�ن خ�الل عالمه�ا ال�ذي ال يخل�و م�ن المخدرات 

الفكرية التي تس�اهم بشكل وباخر في تهديم البنى 
التحتي�ة لكاف�ة المب�ادىء والقيم الت�ي جبل عليها 
مجتمعن�ا العربي.. طوال اعوام ل�م تقدر عليها كل 
اف�ات المخدرات والهلوس�ة.. وان مثل هكذا برامج 
قد س�اهمت في تخدير المش�اهدين وفي المقدمة 

)الصبايا( !!.
ث�م راح صاحب�ي يذكرن�ي بالمواضي�ع الت�ي كان 

البرنام�ج يتناوله�ا م�ا بين فت�رة واخ�رى .. حتى 
انه ذكرن�ي بتلك الموضوع�ه الت�ي تناولتها احدى 
حلقات البرانمج والتي تناولت ولس�اعة من الزمن 
من )غش�اء البكارة( واالنتهاكات والطرق الملتوية 
والالقانونية للخ�الص من تلك الجريم�ة.. واخفاء 

معالمها!!.
ثم راح يذكرن�ي عن الحلقة الفضيحة التي فبركتها 

على لس�ان مجموعة من الفتيات اللواتي يمارس�ن 
البغاء والمردودات المادية التي تعود عليهن.. والتي 
وصلت يوميا ما يقارب الخمسين جنيها كل يوم او 
يزيد.. وكأنها كانت توجه الدعوة لممارس�ة البغاء 

لمردوداته المادية تلك!!.
ووقتها باتت الفضيحة بجالجل .. حين تم اكتشاف 
الحقيق�ة وباعتراف الفتيات بان مقدمة البرامج قد 

طلب�ت منه�ن ان يتحدثن بتلك الصيغ�ة المفبركة.. 
وعلى اثر ذلك ان الحكومة المصرية ومجلس الشعب 
اصدر قراره بعدم  السماح لها بدخول مصر ثانية!!.

كل ذل�ك وصاحب�ي ال زال يتذك�ر مثل تل�ك البرامج 
ولس�ان حاله يكاد ان يقول : اين نحن اليوم من ذاك 
الزمن؟1 وكان علي ان اجيبه : )بص ش�وف هيفاء 

وهبي بتعمل اية ؟(  

فاطمة بوجو: اليزال البعض ينظر إىل املمثلة كبائعة اهلوى



 

حالقة شعري إهلام شاهني: لست يف حاجة لـ
رجياتا  من أجل الدعاية لـ

 

تحل الفنانة إلهام شاهين، مساء غد، األحد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي 
تقدمه اإلعالمية منى الش�اذلي على قناة "س�ي بي سي" في حلقة خاصة 
تتحدث فيها عن أحدث أفالمها "ريجاتا" والذى تم عرضه فى دور السينما 

مؤخ�را، وتتح�دث عن حقيقة حالقة ش�عرها عل�ى "الزي�رو"، مؤكدة أن 
المخرج محمد سامى مخرج فيلمها الجديد هو صاحب فكرة ظهورها بهذا 
الش�كل خصوصا أنها تؤدى ش�خصية سيدة مصابة بالس�رطان وتتناول 

أدوية كيماوية أدت الى سقوط شعرها.
ونفت "شاهين" أن يكون الغرض من نشر صورها بهذا الشكل الدعاية لفيلمها، 

مشيرة الى أنها ظهرت بشعرها محلوقا فى مشهد واحد من الفيلم، مشيرة 
الى أنها أصيبت باالكتئاب بس�بب هذا المش�هد، وقال�ت أنها ليس لديها أى 

حساس�ية من تقديم دور األم لممثلين قريبين منها فى الس�ن، مش�يرة 
ال�ى أنه�ا ال تفكر إال فى الدور الذى تري�د أن تقدمه خصوصا أنها تعتبر 

تلك األدوار تحديا شخصيا لها.  

OSN هبة جمدي: الوسواس قريبًا عىل
 

بيروت: نش�رت الممثلة هبة مجدي على صفحتها الرس�مية على موقع التواص اإلجتماعي "فيس�بوك" اإلعالن الرسمي 
لمسلس�ل "الوس�واس" الذي تقرر عرضه في نهاية ش�هر يناير )كانون الثاني( وأرفقت الخب�ر بصورتين لها مع بطلي 
المسلس�ل تيم حسن وزينة.وتدور أحداث مسلسل "الوسواس" حول فتاة تعمل بائعة شاي ُتجسد دورها الفنانة "زينة" 

التي يلجأ لها الجميع لتقف بجانبهم في أزماتهم. ومع تصاعد األحداث تقع في حب فتى فقير يعيش معها في القرية نفسها 
بالصعي�د، يجس�د دوره "تيم حس�ن"، ولكن س�وء الظروف تحول بينهما وتقف ف�ي وجه حبهما. ُيذك�ر أن أحمد فهمي، لطفي 

لبيب، أحمد راتب، وس�ميرة عبد العزيز، يش�اركان بطولة المسلس�ل مع تيم حس�ن وزينة، وهومن تأليف محمد ذو الفقار، 
وإخ�راج حس�ني صالح.وعلى صعيٍد آخر طرح�ت "مجدي" أولى أغانيها عل�ى عدد من اإلذاعات بعنوان "أس�لوب حياة". 

وهي من كلمات أحمد عالء وألحان عبد الرحمن ش�وقي، ومن توزيع جمال فتحي ومن إنتاجها الش�خصي. كما أعلنت 
إطالق صفحتها الرس�مية األولى على "الفيسبوك" والتي نش�رت عليها صورة، ذيلتها بتعليق، جاء فيه: "أهال بيكم 

في صفحتي الرس�مية على #فيس�بوك. أنا عارفة ان في صفحات كتير باس�مي عليه بس مليش عالقة بيها وال 
بديرها والصفحة دي بس اللي انا بتابعها مع الش�ركة المس�ؤولة عن ادارتها واللي هنزل لكم كل حاجة عني 

"heba_magdi#عليها#هبة_مجدي

 .. أوراق التوت كامل أبورية: بدأت تصوير 
والعمل يدافع عن اإلسالم املعتدل

 
ق�ال الفن�ان كمال أبو رية إنه ب�دأ تصوير المش�اهد الخاصة به فى 
مسلس�ل "أوراق التوت" مع المخرج هاني إس�ماعيل فى استوديو 
المغربي.وأض�اف "أبو رية" فى تصريح خ�اص ل� "صدى البلد": 
"إن شاء الله أعود بقوة فى عمل درامى قوى له قيمة لدى الناس 
يتحدث عن وس�طية اإلسالم ومناس�ب جًدا للظروف السياسية 

التى تعيشها فى مصر والعالم كله".
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أكد الفنان محمد فراج عدم تخوفه من عرض فيلمه "قط وفار" خالل هذا 
الموسم الذي يشهد منافسة شرسة بدور العرض.وقال فراج - للنشرة الفنية 
بوكالة أنباء الشرق األوسط - إن قصة الفيلم تختلف كثيرا عما يعرض في 
دور العرض ، باإلضافة إلي اشتراك عدد كبير من نجوم الشباك في الفيلم في 
مقدمتهم الفنان محمود حميدة.وأضاف أن الفيلم حقق نسبة مشاهدة عالية 

خالل عرضه الخاص ، متوقعا أن يحقق الفيلم مركزا متقدما في إيرادات 
األفالم المعروضة بدور العرض .

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أهدت الفيلم ، إلى روح فاتن حمامة سيدة 
الشاشة العربية ، وشهد العرض الخاص حضورا كثيفا من النجوم ، باإلضافة 
ألبطال الفيلم النجم الكبير محمود حميدة ، الذى حضر بصحبة زوجته وبناته 

وحفيده حسن، والنجم الشاب محمد فراج، والفنان القدير ضياء مرغنى.

كشفت النجمة نيللي كريم عن عملها ببرنامج المسابقات 
الشهير"ياال نرقص" بأنه لم يكن باألمر السهل عليها 

ألنها كانت متخوفة جدا من خوض تلك التجربة -على حد 
قولها- وبخاصة من فكرة تقديم البرامج أو المشاركة 

في لجان تحكيم المسابقات. وأشارت كريم في احاديث 
صحفية الى حرصها على متابعه النسخ األخرى االجنبية 
من البرنامج التى اعجبتها جدا حتى تكون على دراية تامة 
به ألن وجود ها فى لجان تحكيك البرنامج كام يتطلب 

منه الدراسة المتأنية واالستعداد الكبير لخوض تلك 
التجربة الجديدة عليها تماما ى الوطن العربي يوماما..

وقدكان بفضل الله

القاهرة: أعلن الفنان محمد رمضان انسحابه من الدراما الرمضانية 
بعدما كان مقررًا أن يخوض المنافسة من خالل مسلسل "غريب 

أوباما". وقال رمضان في تسجيٍل صوتي نشره عبر صفحته على 
"فيسبوك" أن االنسحاب يأتي من أجل رغبته في التفرغ لمشروع 

سينمائي جديد يقوم بالتحضير له خالل الفترة الحالية.
وأضاف في التسجيل أن القرار الخاص بانسحابه من الدراما الرمضانية 
جاء لكي يكون عند حسن ظن الجمهور الذي يتابعه مؤكدًا على أنه في 
المجال الفني يتم دفع الضريبة قبل النجاح على عكس المهن األخرى.
ُيذكر أن مسلسل رمضان "ابن حالل" الذي ُعِرَض في العام الماضي 
قد تصّدر نسب المشاهدة وشاركته في بطولته وفاء عامر وريهام 

سعيد.

مرييام فارس تتصدر قائمة أنغامي وسباق األغاين بـ"أمان"
 

بيروت: تصدر ألبوم الفنانة اللبنانية ميريام فارس األخير "أمان" المراتب األولى في مراكز البيع 
وعلى iTunes حتى مس�اء أمس، كما حّل بالمراتب األولى بس�باقات األغاني في الدول العربية، 
علماً أن الوسم "#آمان" قد انتشر بكثافة على مواقع التواصل اإلجتماعي خاصًة في دول الخليج 
العرب�ي بعد انطالقه بالتزامن مع الحملة الدعائية التي أطلقتها ش�ركة ميريام ميوزيك. أما في 
لبنان فجاءت نتيجة إحصاءات Official Lebanese Top 20 لتعلن أن "فارس" قد احتلّت المرتبة 
األولى بأغنية "بذّمتك" لألس�بوع الثاني على التوالي، كما إخترقت السباق بأغنية ثانية "نفسي 

أقولهالك".

الربامج املفربكة املوجهة
فج�أة وجدته امامي ليذكرني بالبرنامج الذي كانت 
تقدمه الدكتورة هالة سرحان عبر برنامجها |)هالة 
ش�و( وكي�ف ان )قاموس الجن�س( والتحدث به ال 

يفارق حلقات ذلك البرنامج ... ومنها :
)الملتهبة � االثارة  � االغراء � الحضن الدافيء ( 

وكيف ان�اه كانت داعية للتمرد وكش�ف المس�تور 
م�ن خ�الل عالمه�ا ال�ذي ال يخل�و م�ن المخدرات 

الفكرية التي تس�اهم بشكل وباخر في تهديم البنى 
التحتي�ة لكاف�ة المب�ادىء والقيم الت�ي جبل عليها 
مجتمعن�ا العربي.. طوال اعوام ل�م تقدر عليها كل 
اف�ات المخدرات والهلوس�ة.. وان مثل هكذا برامج 
قد س�اهمت في تخدير المش�اهدين وفي المقدمة 

)الصبايا( !!.
ث�م راح صاحب�ي يذكرن�ي بالمواضي�ع الت�ي كان 

البرنام�ج يتناوله�ا م�ا بين فت�رة واخ�رى .. حتى 
انه ذكرن�ي بتلك الموضوع�ه الت�ي تناولتها احدى 
حلقات البرانمج والتي تناولت ولس�اعة من الزمن 
من )غش�اء البكارة( واالنتهاكات والطرق الملتوية 
والالقانونية للخ�الص من تلك الجريم�ة.. واخفاء 

معالمها!!.
ثم راح يذكرن�ي عن الحلقة الفضيحة التي فبركتها 

على لس�ان مجموعة من الفتيات اللواتي يمارس�ن 
البغاء والمردودات المادية التي تعود عليهن.. والتي 
وصلت يوميا ما يقارب الخمسين جنيها كل يوم او 
يزيد.. وكأنها كانت توجه الدعوة لممارس�ة البغاء 

لمردوداته المادية تلك!!.
ووقتها باتت الفضيحة بجالجل .. حين تم اكتشاف 
الحقيق�ة وباعتراف الفتيات بان مقدمة البرامج قد 

طلب�ت منه�ن ان يتحدثن بتلك الصيغ�ة المفبركة.. 
وعلى اثر ذلك ان الحكومة المصرية ومجلس الشعب 
اصدر قراره بعدم  السماح لها بدخول مصر ثانية!!.
كل ذل�ك وصاحب�ي ال زال يتذك�ر مثل تل�ك البرامج 
ولس�ان حاله يكاد ان يقول : اين نحن اليوم من ذاك 
الزمن؟1 وكان علي ان اجيبه : )بص ش�وف هيفاء 

وهبي بتعمل اية ؟(  

أطفال الس�ينما "غلباوي�ة".. نجومية الصغار 
تتحول إلى بصمة ال تنس�ى في تاريخ الس�ينما 
المصريةفات�ن حمامة ونيلل�ى ولبلبة وإيناس 

وفيروز وبوسي أشهر "الصغار الكبار" 
اس�تعانت الس�ينما خ�الل مش�وارها الطوي�ل 
باألطف�ال، وهن�اك نجوم ونجمات اس�تطاعوا 
أن يكملوا مش�وار النجومية م�ن الطفولة إلى 
الكب�ار. ولك�ن أيضا هن�اك أطف�اال اختفوا بعد 
مش�وار "صغير" ظهروا به ف�ي بعض األفالم 
السينمائية، ولم يس�تكملوا مشوار النجومية.

وكان أنور وجدى من اشهر النجوم الذين قاموا 
بتجهيز األطفال فنيا، وكان ذلك عندما اكتشف 
الطفل�ة المعج�زة في�روز، والت�ي اس�تطاعت 
بذكائها مع قدرة انور وجدى الفنية، ان يحققوا 
المعادلة الصعبة، ف�ي أن تصبح "طفلة" بطلة 

الشاشة.
نرصد فى التقرير التالي، "األطفال" الذين بدأوا 
حياتهم الفنية منذ طفولتهم، حتى أصبحن من 
كب�ار نجمات الشاش�ة، ومنهن م�ن وصل إلى 
مص�اف النجومي�ة، أمثال فات�ن حمامة ولبلبة 

ونيللي وبوسي. 
فاتن حمامة

ب�دأت س�يدة الشاش�ة العربية، رحلته�ا الفنية 
مع المخ�رج محمد كريم، وكان�ت بطلها تمثل 
مع�ه، وهي طفل�ة عمرها 9 س�نوات. وقدمت 
ع�دة أفالم م�ع موس�يقار األجي�ال محمد عبد 
الوه�اب. وكان�ت بذكائه�ا وإبداعه�ا الفطري 
نجمة مس�تمرة منذ أف�الم "ال�وردة البيضاء" 

و"يوم سعيد". 
ووقف�ت مع عمالق�ة الس�ينما المصرية أمثال 
فؤاد ش�فيق في "يوم س�عيد"، وايض�ا القدير 
يوس�ف وهبي، وقدمت أعماال فنية فى مرحلة 
الشباب، منها فيلم "مالك الرحمة"، كما قدمت 
مجموعة من األفالم المتميزة، واستمرت تقدم 
أعم�اال س�ينمائية تعبر ف�ي أحداثها بأس�لوب 
س�نها، وبدأت من نجومية الطفولة حتي سماء 

نجومية الكبار.
نيللى

ول�دت نيلل�ي ف�ى 3 يناي�ر 1950، فه�ى فنانة 
اس�تعراضية ش�املة مصرية من أص�ل أرمني، 
وهي أخ�ت "في�روز" وإح�دى أق�ارب الفنانة 
لبلب�ة، تعتبر في الوطن العرب�ي ملكة الفوازير 
واالس�تعراض األول�ى، ب�دأت حياته�ا الفني�ة 

مش�اركة اختاها فيروز وميرف�ت بطولة فيلم 
"عصافير الجنة" للمخرج محمود ذو الفقار.

ب�دأت نيلل�ي طريقها إل�ى عالم الش�هرة وهي 
ف�ي عامها الراب�ع، بعدما كانت أخته�ا الطفلة 
المعجزة فيروز شقت طريقها، وجذبت األنظار 
إلى ش�قيقتها الت�ي ال تقل عنه�ا موهبة، ففي 
عامه�ا الرابع قدم�ت نيللي أول مش�اهدها في 
فيلم "الحرمان" عام 1953 مع المخرج عاطف 
سالم ، لستس�تكمل مسيرة الطفلة الممثلة في 
أفالم "عصافي�ر الجنة" مع محمود ذو الفقار، 
وفي عام 1958 ش�اركت ف�ي فيلم "رحمة من 
السماء"، وفي نفس السنة قدمت "حتى نلتقي" 

و"توبة" التى ظهرت على افيش�ه بجوار صباح 
وعماد حمدي.

لبلبة
اس�مها الحقيقى "نيوش�اكا مانول كوبليان"، 
ب�دأت مش�وارها الفن�ي وه�ي طفل�ة صغيرة 
بتقليد الفنانين، اكتشفها متعهد حفالت اسمه 
المعل�م صدي�ق فقدمها ف�ي حفالت المس�رح 
القوم�ي، ث�م اكتش�فها للس�ينما الكات�ب أب�و 
الس�عود اإلبياري من خ�الل تقديمها ألول مرة 
في فيلم "حبيبتي سوس�و"، وكان أبو السعود 
اإلبي�اري ه�و من أعطاه�ا اس�مها الفني وهو 

األم�ر الذي تعلن�ه "لبلبة" في كل 

حوارتها اإلعالمية، فعندما الحظ موهبتها في 
التمثيل والتقليد والرقص والغناء في هذه السن 
المبك�رة لم يس�تطع إبداء رأيه فيه�ا إال بقوله 

"دي لبلبة" .
بوسى

اس�مها الحقيق�ى "صافين�از مصطفى محمد 
قدرى"، ولدت فى 26 نوفمبر 1953 في منطقة 
شبرا بالقاهرة، بدأت حياتها الفنية وهى طفلة 
ف�ى العديد من األف�الم والمس�رحيات وبرامج 
األطفال بالتليفزيون المصرى. كما اشتركت مع 
الفن�ان احمد مظهر فى فيلم "نار فى صدرى". 
كذلك اش�تركت ف�ى مس�رحيات لألطفال منها 
"لوزة وبن�دق" و"الحذاء األحم�ر" و"لوكاندة 
الفردوس"، ومسلس�ل "عودى يا أمى".وبدأت 
بوس�ي مش�وارها الفن�ي ف�ي فت�رة الطفولة 
فقدم�ت فيل�م "الليال�ي الدافئ�ة" أم�ام صباح 
وعم�اد حمدي وغن�ت لها صب�اح أغنية حبيبة 
أمه�ا. عندما كبرت "بوس�ي" عمل�ت مع فرقة 
"ثالثى اضواء المس�رح" فى مسرحية "جوليو 
وروميت" ثم عملت فى العديد من المسرحيات 
األخرى. وتعتبر "بوس�ى" م�ن الفنانات الالتى 

عملن بنفس الكفاءة فى كل األعمار.
دينا عبد الله

اس�مها بالكامل "دينا أنور أحم�د عبد الله" من 
موالي�د القاهرة 16 يناي�ر 1965، بدأت التمثيل 
صغيرة، وعندما كبرت قل تواجدها في المجال 
الفن�ي، حي�ث ت�م تصنيفه�ا بين فنان�ات جيل 
الوسط، وقد حصلت على الدكتوراة في اإلعالم، 

عنوانها عالقة اإلعالم باالقتصاد.
فيروز

اسمها الحقيقي "بيروز ارتين كالفيان"، وهي 
م�ن مواليد الع�ام 1943، ولدت ألس�رة أرمنية 
ولها عدد م�ن اإلخوة واألخ�وات منهم الفنانة 
نيللي.تع�د فيروز هانم أو "قطقوطة" كما كان 
يطلق عليها، أش�هر طفل�ة مصرية وعربية في 
الس�ينما، بل هي نجمة أطفال الشاشة الفضية 
آن�ذاك، فتمي�زت عل�ى الرغ�م من صغر س�نها 
بقدرته�ا الفائق�ة عل�ى االس�تعراض والغن�اء 
والتمثيل.صاح�ب الفض�ل ف�ي نجوميته�ا هو 
الفن�ان الراحل أنور وج�دى، الذي ق�ام بتغيير 
حرف الباء في اس�مها إلى ف�اء، ليصبح فيروز 

بدال من بيروز.

ع�شافري اجلنة جنوم على ال�شا�شة..
  شقاوة   و لدغة  و ملاضة  و موهبة 



قحطان االسدي كاريكاترييًا قلميًا

قصص قصرية جدًا

سيف الرحبي يغيب مع الرساب
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 فاروق يو�سف 

أن يك�ون المرء أكثر ش�هرة من بلده فذلك يتأتى من واحد من س�ببين؛ 
إما أن يكون ذلك المرء اس�تثنائيا في عطائ�ه اإلبداعي وفي موقفه من 
العال�م، وفي تعدد الينابيع التي ينهل منها، وإما أن يكون ذكر بلده نادرا 
في نشرات األخبار لخلو ذلك البلد من المشكالت التي يعاني منها سواه 

من البلدان والتي يعّد بعضها كارثيا.
شاعر استثنائي في بلد استثنائي

في حالة الش�اعر العماني س�يف الرحب�ي فإن الس�ببين يحضران معا 
ليقّدماه ش�اعرا ال يحتاج في الكثير من األحي�ان أن تلحق به مواطنته، 
بالرغم من أنه في كل ما كتبه شعرا ونثرا كان العماني األول في تماهيه 
مع س�حر ذلك البل�د الصامت، الذي تضفي عليه زرق�ة بحره الكثير من 

الغموض الرفيع.
حض�ور الرحبي في الثقاف�ة العربية كان دائما اس�تثنائيا، وغياب بلده 
عن نشرات األخبار كان استثنائيا أيضا؛ فسيف يشبه بلده إلى حّد كبير، 
من جهة تماهيه مع حضوره العربي من غير أن يكون خليجيا ولو مرة 
واح�دة في حياته، وإذا أردنا الدقة فإن س�يف هو الش�خص الذي ليس 
لدي�ه ما يخفيه والصديق الذي يكره الخيانة، كان دائما أقل غموضا من 

بلده.
لقد اختار منذ صباه أن يكون متمّردا على الصمت المنافق، فكان ما في 
قلبه على لس�انه، ال يزال حت�ى هذه اللحظة كذلك وه�و الذي يعرف أن 
مكانته في بلده هي حصيلة كدح يومي، عاش�ه بين المنافي وهو يحلم 
بالعدالة االجتماعية، انتماؤه إلى الش�عر ال ينفي حقيقة أنه اليوم واحد 
من أكبر كتاب النثر في الوطن العربي، وهو ما يجعله يشفق على شعره 

مثلما يشفق على بلده الذي وهبه مهنة العيش في حيوات متخيلة.
لقد صنع س�يف الرحبي مصيره بيديه؛ فارق السياس�ة ي�وم أدرك أنها 
مهنة العاجزين، غير أنه لم يستسلم إلغراءات الوظيفة وهو يعرف أنها 
الطري�ق األرخ�ص إلى الموت، حدثني عن حاس�ة البصر ذات مرة فقال 
“أسوأ ما يقع للمرء أن يكون غير قادر على القراءة”. الرحبي قارئ من 
طراز خاص، كان متأمال حياته قارئا فيما كانت الكلمات تحك أصابعه.

البندقية والزهرة
ولد س�يف الرحبي في قرية سرور بوالية سمائل في المنطقة الداخلية 
من س�لطنة عمان عام 1956، منذ الع�ام 1980، وهو تاريخ صدور أول 
كتاب ش�عري “نورس�ة الجنوب”، سيكون من اليس�ير اقتفاء أثره بين 
المدن العربية، الت�ي عاش فيها غريبا وهي مدن حلمه، غير أنها الغربة 
التي جلبت له الكثير من الصداقات، ووضعته على الخط الذي كان يحلم 
بالوصول إليه شاعرا وكاتبا، ومن قبلهما رائيا. لم يكن تمّرده السياسي 
إال واجهة لتمرده الثقافي، الذي وجد له حاضنة في مدن عربية، أنقذته 

م�ن األصال�ة المحلية الت�ي يكرهها حي�ن ضمته إلى 
أبنائها القلقين.

لق�د عاش الرحبي حياة ترحاله بعمق من 
ينقب بحث�ا عن الذهب، بش�فافية من 

يرتجل نظرته الخاص�ة في مواجهة 
النف�اق الجماع�ي. كان ف�ي لحظة 
صفائ�ه نموذج�ا لالمنتم�ي ال�ذي 
قّرر إعادة صياغة العالم وفهرسته 
ف�ي إطار روحي خاص، كان ثوريا 

دائما غير أنه لم يعرف التعصب.
حي�ن عاد إل�ى بلده بع�د إنتاج كتب 

كثي�رة كان عليه أن يس�تثمر حريته 
في مش�روع خيالي، س�ينتقل به إلى 

قارة الفاتحين في مجال ثقافي لم يكن 
يفكر يوما ما في الذهاب إليه، كانت مجلة 

نزوى فكرته التي فاجأ بها نفسه 
كان�ت هويته اإلنس�انية تنقذه م�ن التطرف 
العقائ�دي، ال�ذي كان وال ي�زال ينظ�ر إلي�ه 
باس�تخفاف ابن الجبل األخض�ر، الذي يعرف 
أن عي�ن البندقي�ة لن تطفئ زه�رة. حين عاد 
إل�ى بلده بعد إنت�اج كتب كثي�رة كان عليه أن 
يستثمر حريته في مش�روع خيالي، سينتقل 
به إلى قارة الفاتحين في مجال ثقافي لم يكن 
يفك�ر يوما م�ا في الذه�اب إلي�ه، كانت مجلة 

نزوى فكرته التي فاجأ بها نفسه.
في الوقت الذي ماتت فيه كل المجالت األدبية في 

العالم العربي، أش�رقت مجلة نزوى بشمس نهارها 
األدبي المختلف.

هي روح سيف الرحبي التي تمّددت على ورق 
ال يمت إلى دفاتره الش�خصية بصلة، غير أنه 

يذكر به.
هي مش�روعه الثقاف�ي المبي�ت الذي 
يش�به إلى حّد كبير المدين�ة العمانية 
تغ�ص  ت�زال  ال  الت�ي  التاريخي�ة 

بأسرارها.
المدين�ة اللغ�ز الت�ي ال ي�زال فيه�ا 
السحر ممكنا وبطريقة تقع في كل 
لحظ�ة، لرّبم�ا كان س�يف يحلم في 

غربت�ه أن يض�ع يده على أحد أب�واب تلك المدينة ليطل م�ن خالله على 
عالم الس�احرات المتخيالت، فإذا به اليوم يفتح أمامنا 
كل األب�واب الت�ي تقود إل�ى أرواحن�ا، ولكن 
المطابقة بين االثنين، س�يف ونزوى لن 

تكون منصفة.
عل�ى  يأب�ى  المتم�رد  فالش�اعر 
نفسه أن تكون مشروعا عاما، 
حتى وإن كان ذلك المش�روع 
يتقاط�ع وخياله، لم يحّدثني 
الرحب�ي يوما ما عن المجلة. 
األدب؟  ع�ن  حدثن�ي  ه�ل 
كانت لدي�ه دائما أش�ياء أهم 
من المجل�ة وأكث�ر لمعانا من 
األدب؛ الحي�اة! كان لدي�ه دائما 
متس�ع من الوق�ت للحديث عن 
الحياة، السفر، الصداقة، النساء، 
الثياب، المدن، الحقائب، الخرائط، 
الش�وارع والمقاهي، ولم يكن يحدثني 
عن الموتى.كان�ت لديه رغبة دائمة في 
االحتف�اء باألحي�اء، حق�ق ف�ي نزوى 
الش�يء الكثير من تلك الرغب�ة، غير أنه 
حرص على أن ال تك�ون المجلة وصفته 
الجاه�زة، تفاحت�ه اليابس�ة الت�ي يتأمل 
لمعانها، كانت نزوى تتجدد مثلما كان سيف 
نفسه يتجدد.لن تكون نزوى واحدة من رعاياه، وهو 
أم�ر قرره الرحبي س�لفا، وهو ما ل�م يفهمه اآلخرون 
حين يقررون بأسى أن ال نزوى من غير سيف، الواقع 

هو اآلخر يمكنه أن يقول ذلك.
َم�ن يقرأ لس�يف الرحبي ال بد أن تس�حره تلك 
العالقة التي تنش�أ بين رجل يحلم بأن تكون 
اللغ�ة لعبت�ه، وبين ص�ورة ذل�ك الرجل في 

الحلم وقد صنعت منه اللغة رجال آخر

الحالم في حياته شعرا
في ش�عره هناك الكثير م�ن النثر، والعكس 

صحيح أيضا ففي نثره الكثير من الشعر.
س�يف الرحبي رجل أدب، غير أنه رجل حياة 
أيض�ا، وم�ا بينهم�ا تمت�ّد حياة ليس�ت من 

كلمات فقط، بل كذلك من وقائع، ترتجل مساحاتها التي تسمح بالكثير 
من التأويل.لقد ع�اش الرحبي حياته باعتبارها فكرة مرتجلة عن حياة 
سيعيش�ها يوما ما، ش�عره هو ابن تلك الحياة المرتجل�ة، أما نثره فهو 
حيلته في مواجهة حياة صار يعيش�ها بمتعة خارقة، إنه اليوم يس�افر 
لكي يكتب حتى يرى نفس�ه يوم كان يكتب لكي يس�افر. إنه يكتب في 
اتجاهي�ن؛ ماضيه الذي ال يكذب تمّرده، وحاض�ره الذي يؤثث دنوه من 

أناه بالكثير من صور الشعر.
س�يقول لنفس�ه همس�ا “لقد حلمت حياتي ش�عرا” حينها يق�ول إليه 
الصدى “بل إنك تس�تعيدها اآلن مشهدا مشهدا نثرا”، لم يخرب الرحبي 
حيات�ه ف�ي مكان ما، لذل�ك فإن كل األمكن�ة التي عاش فيه�ا يمكن أن 

تستقبله ثانية باعتباره واحدا من أبنائها.
ه�و ابن كل األماكن التي ع�اش فيها، غير أنه في الدرجة األس�اس ابن 
اللغ�ة. بين دروب متاهاتها يس�تعيد بيت�ا عاش فيه، ونهارات لس�عته 

شموسها، وأصدقاء تركوا بكرم ضحكاتهم مثل وديعة لديه ومضوا.
َمن يقرأ لس�يف الرحبي ال بد أن تسحره تلك العالقة التي تنشأ بين رجل 
يحل�م ب�أن تكون اللغ�ة لعبته، وبين ص�ورة ذلك الرجل ف�ي الحلم وقد 
صنع�ت من�ه اللغة رجال آخر. حين كن�ت أنصت إليه فيما كنا جالس�ين 
قريب�ا من مس�بح فندق األنتركونتنت�ال في مس�قط، كان يخيل إلّي أن 
الرجل الجالس أمامي إنما يتحّدث بصوتين، أحدهما يكلم اآلخر من غير 
أن يكونا معنيين بحكم َمن يس�مع. لقد عاش سيف الرحبي حياة قرينه 
بما يسمح له بأن يحمله معه أينما يمضي، وهو مطمئن إلى أن حقيقته 

لن تخونه.
من قصائد سيف الرحبي

صحراء
ف�ي ه�ذه الصحراء العاتي�ة/ الصحراء التي تس�يُل مع الش�مٍس كثبانا 
وشياطيَن/ تناسَل األسالف َجّدا بعد َجّد/ ونبْتنا مْصل أشجاٍر صخرّية/ 

راكضين بين الشاطئ والجبال/ بأرجل حافيٍة وقلٍب مكلوم.
كبرنا مع الجمال والحمير/ ُقدنا القطيع إلى مساقط الوادي/ وشاهدنا 
القطا تغيُب مع السراب/ نصْبنا شباكا للثعالب/ وأخرى لوعول الغيب،/ 
وحين س�افرنا إلى بلدان العالم/ لم نجد أث�را لألضحية في ثيابنا/ ولم 

نجد ضالّة الحنين.
رجل من الربع الخالي

بي�ن ليلة وضحاها/ اكتش�فت أنني ما زلت أمش�ي/ أله�ث على رجلين 
غارقتين في النوم/ ال بريق مدينة يلوُح/ وال سراب استراحة.

عل�ى رجلي�ن ثاويتين ف�ي النوم/ أنا ال�ذي ظن بأنه وص�ل/ وعند أول 
مدخل/ تنفس�ت رائحة قهوٍة ونباح كالب/ فكومت جس�دي/ كحش�د 
من المتعبين والجرحى/ لكني عرفُت أن الضوء الش�احب/ يتس�لل من 

رسغي/ خيط دٍم يصُل الشعاب بوديانها األولى.

فوؤاد ح�سون
ابو تراث يحمل احس�اس المواط�ن المعايش الناس في وطنه بهويته المدنية 
ويستند المؤلف الى الملحوظات السلبية وااليجابية الرصينة فاكتفي بالقول 
ان�ه ابن العراق ويفند اعتقادات  قد تبدو راس�خة دون االنزالق الى العواصف 
التافهة، مستندا الى حقائق خبرها بعين الشاهد الذي يسلط عينين واسعتين 
على خبايا الحياة المعاش�ة ليتمكن من اسباغ شيء من الواقع على احداث ال 
عقالني�ة ، وقد اخت�ار المؤلف الحقوقي جذور كتابات�ه الهادئة النقد الذي لم 
نطال�ع مثله بكثرة بعد ف�ي االدب العراقي الذي ينص�ب اهتمامه على قضايا 
المجتمع الثقافي واالجتماعي والسياسي والناس والهوية يعنينا هذا الكتاب 
في طريقة التعبير التي يس�لكها االديب لتصويرها  في فترة معاش�ة واقعية 
االن، ويش�كله على مستويات مختلفة منها المس�توى البنائي للغة المقاالت 
او االعمدة كما اس�تطيع تس�ميتها � العدد � موضوعا من اجل كش�ف االمور 
على مرأة  الحياة في ما يحدث في ش�وارع بغداد المترعة بالبطالة والجريمة 
والخطف، ونس�ا فيها التس�يب وع�دم المتابعة م�ن خالل االع�وام الماضية 
والالحق�ة من القرن العش�رين والواحد االديب التراث�ي ذو النزعة الطبيعية، 
ن�ال منحه من جامعة الحياة مكنته م�ن امتالك ادواته الكتابية، وهو بعد ذلك 
يرس�م الحياة م�ن الداخل عل�ى الرغم من ان�ه يعيش حلم المدين�ة الفاضلة، 
ويجعل�ه يتش�كك في جدوى ه�ذا الحلم، ويعتب�ر موضوعات�ه الداللية طاقة 
تعبيري�ة وايحائية ليس�تخرج منها نقلة حياتية ما ج�رى وتجري في المدن، 
وال ري�ب ان الق�ارىء س�يلقي ه�ذا الكتاب وثي�ق الصلة بالمجتم�ع العراقي 
ويس�تدعي في لغة موضوعاته معض�الت منهجية واخالقي�ة ال تزال تحصد 
عقول واحاس�يس مختلف االعمار.. يرس�م الكتاب  لنا على مس�توى االفكار 
موضوعات قابلة للتغيير عن دور مس�يرة الحياة المتقاطعة الطريق ثم يدفع 
الواقع الى التساؤل عن كيفية تاثير هذه الحياة على  الثقافة والفن بالمعيشة 
التي تحكي حكاياتنا المهووس�ه الكاش�فة تفاصيل السياس�ة والسياس�يين 
الذي�ن يحتضنون امور الحياة النفعية الصغي�رة والكبيرة في صورة تتقاطع 
طريقتهم مع طريق الناس، لذا اس�مي موضوعاته مواضيع ماض مأس�اوي 

وحاضر يضني العقول من خفايا ممارسات عبر العيون..
هذا يؤمل من المؤلف عبر س�طوة الس�طور اهتمامه بمشاكل انسانية عامة 
يدفعنا ويشركنا في البحث عن اجوبة ناضجة ليوصلنا في ثنايا التفكير نحو 
نتيجة او نتائج تغير مجرى حياتنا.. لهذا يسعى االسدي الى الكتابة الساخرة 
بقلم زميله المرحوم محمود السعدني في طرح ما يعتمل في قلمه بلغز يملكه 

عقله منذ سنوات ويسعى باسلوب التضمين الى 
حس�ر  النق�اب عن س�بب ت�واري الخدمات ان 
كانت اجتماعي�ة ا ثقافي�ة ويصارحنا المؤلف 
بانه يمتلك واقعا وبش�هود عيان جاهزون بما 
يروه على خش�بة مس�رية الحي�اة ، محاورا 
حياة المثقفين والبس�طاء وحياة المغتربين 

الن لهم خصوصية االنفراد به...
هذا الكتاب � همس�ات قلم س�اخر � يروي 
تناش�د  كاريكاتيري�ة  بطريق�ة  قصصن�ا 
حياة افضل من خالل س�رد رحلة، حياتنا 
الموش�اة باحالم�ه، وم�ن خالله�ا ينقل 
الين�ا قصصنا ان كان من يس�معها او ال 
يس�معها الناس في الغال�ب ويحصرها 
ف�ي  االش�خاص  وج�ع  ف�ي  الكت�اب 
عالقاتهم بين الش�ارع والسلطة وبين 
الناس من يقع ارضنا التي تتخلل عليه 
نص�وص الكت�اب ، فال يخل�و الكتاب 
من التوجه الى المسؤولين يناشدهم 

حياة افضل..
رحل�ة  الهمس�ات  كت�اب  يس�رد 
المواط�ن بنقل�ه االح�داث  عل�ى 
اكت�اف الواق�ع ف�ي قل�ب كلمات 
تحم�ل ايحاءاته�ا الراكضة نحو 
سنابل تمس�ح غبار الظالم  عن 
جباه مضيئة ونوافذها مفتوحة 
العلم في م�دارس حياة فارغة 
من الطباش�ير، والكاتب يقدم 
دروس اليوم  من اجل التحلي 
بحي�اة طبيعية ف�ي الوطن، 
ويج�د المؤل�ف خ�الف  ذلك 
من خ�الل وع�ود وحكايات 

لذل�ك  مس�تهلكة خادع�ة تحج�ب اس�رارا 

المؤل�ف  ينقل�ب 
الصري�ح  بقلم�ه 
فضائ�ح  ف�ي 
تورطت فيها بعض 
وهرب�ت  الوج�وه 
خ�ارج الحدود، وهو 

يستوحي منها ...
ينس�ج مقاالت�ه  ان�ه 
ع�ن ك�وارث وازم�ات 
ينتش�ر فيه�ا في�روس 
ممي�ت ف�ي كل ارج�اء 
الب�الد، فالمؤل�ف يصور 
الخب�ر  جان�ب  م�ن  كال 
والجانب الشرير، ويعكس 
ازم�ة   ف�ي  االنس�انية  ان 

صبخة..
المق�االت تموج�ت باعم�ق 
الت�ي  االنس�انية  المش�اعر 
تش�وبها صبغة كاريكاتورية 
معاص�رة تنزف منه�ا حقيقة 
هذا التوقيت مع تفش�ي مرض 

الدوالر في هذا الزمن..
والح�ق يق�ال ان الكت�اب يتعلق 
بالنجاة من وباء ازمات ديمقراطية 
تتعلق بخوف  المتعدلين من بذاءة 
الحاقدي�ن المتربصي�ن بالنيل من 
كل ما يتس�م بالخير لم�ا يقومون 
في�ه م�ن اس�تحضار واق�ع عال�م 
جدي�د باس�لوب كتاب�ات اصالحي�ة 
لم�ا تعاني�ه المنظوم�ة االجتماعية 
باس�تقراء الواق�ع بعي�ن عراقية ولو 

كره الكارهون..    

ماجد عايف 
1. وصايا موسى

لم أش�اهد جارتي المطلقة امس ، حين س�ألت زوجتي 
عنها قالت لي:

- القلوب شواهد لقد سألتني عنك، ال اعرف لماذا يسأل 
احدكما عن االخر ؟

بالفع�ل ارتبكت لم اجد جواباًجاهزاً التدارك س�ؤالها ، 
ولكني دائماً انطلق من ما تؤمن به هذه الزوجة الرائعة 
التي ال يفوتها اي شيء والتي دائماً تذكرني انها تسمع 
دبيب النمل . كنت دائماً حين يكون حواري عقيم معها 
انطلق من ما تؤمن به على انه مسلمات ال تقبل النقاش 

. زوجتي بعكس�ي انس�انه مؤمنه تصلي ست مرات او 
اكث�ر باليوم ال اعرف بالضب�ط كم هي ، مثلما ال اعرف 
من اية طائفة او ح�زب هي وذلك النني أكره الطوائف 
واالح�زاب واعتبرها هي اصل بالئن�ا. وبما انها تؤمن 
ايم�ان مطل�ق باالنبياء والرس�ل وما جاؤا ب�ه ال يأتيه 

الباطل ال من يمين وال من يسار قلت لها : 
- ال تخاف�ي من نواياي وكما تعرفين فأنا اطبق وصايا 
موس�ى العش�رة بحذافيرها ،،،ومنها التشتهي زوجة 

جارك ،وحماره وثوره،،،
انش�رح وجهة زوجتي بعد ان قدمت لها الدليل القاطع 
،،، مس�كينه زوجتي انطل�ت عليها تبريرات�ي النها لم 

تنتب�ه الى ان جارتن�ا مطلقة،،،هذا اليهم بالنس�بة لي 
،المهم أن هذا الموضوع انتهى الى االبد بالنسبة لها،،،

2. العب السيرك
مات العب الس�يرك الوحيد في أحد العروض،،،س�قط 
حينم�ا كان يس�ير على حبل رفي�ع كالخيط وهو الذي 
قضى عمره يس�ير عليه ولم يسقط سوى هذه المره ،، 
، كث�رة االقاويل حول موته من ق�ال قد تقدم به العمر 
، وللعم�ر محددات ف�أن المهارٓة-;- احيان�اً تخبوا مع 
تقادم الس�نين،،،ومن قال منطلقاً بح�س المؤامرة ان 
ثمة من ارخى الحبل الرفيع ،،، بقيت المدينه منش�غلة 
الي�ام بمن قال وقال ،،،إال ان الجمي�ع اقتنع اخيراً حالً 

لهذه االشكالية بأّن ثمٓة-;- خطأٌ في المعيار،،،
لملم�ت جراحاته�ا المدين�ة ،،،وف�ي أح�د الصباحات 
امتألت الساحات ،،،الطرق ،،االماكن العامة ، االنترنيت 
، بكم هائل من المنشورات : تدعوا ادار السيرك كل من 
يجد في نفسه القدرة والمهارة ألن يكون العب سيرك 
ان يتقدم لش�غل هذا المنصب الش�اغر ،،، في الظهيرة 
بدأ المئات بتقديم طلباتهم،،،قبل المس�اء بقليل حينما 
كان اخر اشعاع يوش�ك أن يغادر المدينه،،،كل المدينة 
تقدمت بطلباتها الى إدارة السيرك،،،الكل يريد أن يصبح 
العب الس�يرك ،الن المدينة ليس�ت بمدينة والتستقيم 

حياتها بدون العب سيرك،،،

 رفقا بالقوارير .. لـ مني البنا
 

ص�در مؤخًرا للكاتبة واألديبة الس�ويفية مني البنا مجموعة 
قصصي�ة تحت عنوان "رفقا بالقواري�ر" وتقول الكاتبة إن 
المجموع�ة تحاك�ى واقع الم�رأة حينما تفق�د احتواء حب 
الن�اس وأقاربهم م�ن واقع أحداث حقيقي�ة وبعد موافقة 
األبطال س�طرت عبراتهن وس�جلت انينه�ن المكتوم لعل 

صوت صراخهن يصل الى الهدف المنشود.
تج�در اإلش�ارة إلي أنه س�بق أن ص�در للكاتب�ة 8 أعمال 
سابقة منها، حبيبى الذى ال أعرفه، عناد األحبة، سقوط 
األقنع�ة، كله�ن ظريف�ات، ملحم�ة األم�ل وغيرها من 

األعمال .

ممرات للفقد لـ هويدا صالح 
 

اقام�ت الدار العربي�ة للعلوم "ناش�رون" حفل توقيع للروائي�ة المصرية 
هويدا صالح لروايتها "ممرات للفقد" التي صدرت عن نادي جازان األدبي 
بالتعاون مع الدار العربية للعلوم.، والرواية هى الثالثة لهويدا صالح بعد 
روايتيها "عمرة الدار" التي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 
2007 ، ورواية "عش�ق البنات" التي صدرت عن دار الهالل من سلس�لة 

روايات الهالل عام 2008 .
وتعالج هويدا صالح في "ممرات للفقد" األوجاع والهزائم التي تتعرض لها النساء 

من�ذ أن تكون صغي�رة حتى موتها، وإنها هزائم وخس�ارات تضفرها الكاتبة في س�ردياتها المتوالية ، 
لنتعرف على ذلك العالم السري الحميم للنساء، ولنرى كيف يواجهن العالم ويقاومن عبر القوة.

مغامرة
 

مرفت غطا�س 

تحت عرائش الياسمين

ظلين 

يكتبا بالشفة أعتراف

بان الصيف ملكهم

وكل الفصول سواء

يكتبان بأحمر الشفاه 

على األغصان ميثاق 

أن اللحظة لهم

وكل العمر اعتناق

صك بطرف الشفاه

يحرمه القانون واألعراف

أن الشمس ستحترق أن افترقا

وتدور األيام 

يبقى عطر الياسمين وحده

خالد ...

ويفعل القدر بحبهم ما يشاء 
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كتاب قانون
فكرة العدالة ملؤلفه أمارتيا سن

 
ه�ل للعدال�ة مفه�وم واض�ح يمك�ن تمييزه ع�ن بقية 
المفاهي�م، ولم�اذا ارتب�ط مفه�وم العدالة بالمس�اواة 
والحري�ة، ولماذا ل�م يتم اتخاذ موق�ف واضح حيال كل 
مفه�وم حتى ال تختلط المفاهيم وتضيع؟ يرى كثيرون 
أن العدالة تظل مفهوماً مج�رداً في عالم العقل ال يمكن 
تطبيق�ه ف�ي عالم الواق�ع؛ وأن ما يج�ري تطبيقه على 
م�ّر العصور من عدالة اجتماعية وسياس�ية واقتصادية 
م�ا ه�ي إال مح�اوالت ُيقصد م�ن ورائها الحف�اظ على 
الحقوق الت�ي أقرها القانون الطبيع�ي واألخالقي. فما 
هي طبيعة العدالة وجوهرها وأشكالها؛ في هذا الكتاب 
الرحب، يطرح “أمارتيا ِس�ن” مقارب�ة بديلة للنظريات 
السائدة في العدالة التي يقول إنها، بالرغم من إنجازاتها 

العديدة، سارت  النوعية 
بن�ا عل�ى العم�وم في 
االتج�اه الخط�أ. يل�حُّ 
“ِس�ن” وه�ذا جوه�ر 
الرأي عن�ده، على دور 
النقاش العام في إقامة 
ما من ش�أنه أن يجعل 
ظلماً.  أقل  المجتمعات 
أن  ف�ي  يح�اّج  لكن�ه 
النقاش العام للعدالة ال 
اإلجابة  بطبيعته  يتيح 
عل�ى كل األس�ئلة ولو 
نظري�اً؛ فلي�س هن�اك 
للمعقول  تعريف واحد 

بل تعريفات ُتحتِّم علينا 
االختي�ار؛ ومواق�ف ع�دة، مختلف�ة ومتنافس�ة، يمكن 
الدفاُع ع�ن كلٍّ منها دفاعاً ُمقنع�اً. وأن علينا أال نرفض 
هك�ذا تعددية أو نح�اول تقليصها خارج إط�ار الحوار، 
ب�ل أن نس�تخدمها لبن�اء نظريٍة ف�ي العدالة تس�تطيع 
اس�تيعاَب اآلراء المتباع�دة عل�ى تباعده�ا. وبين طيات 
الكتاب س�وف نقرأ نقداً جوهرياً لمنه�ج راولز بالبحث 
ع�ن “نموذج مثال�ي” transcendenta للمجتمع العادل، 
فجوهر العدالة عنده هو اإلنصاف “العدالة كإنصاف” أي 
المعاملة المتس�اوية لجميع األطراف بال تمييز أو تحيز، 
أما “ِسن” فيرى أن المشكلة الحقيقية التي نواجهها في 
الواقع هي “الظل�م” وبالتالي الحاجة إلى معرفة كيفية 
القض�اء عليه أو التخفيف من�ه. أي التركيز على مظاهر 
“الظلم” في المجتمعات المختلفة ومحاولة استئصالها 
ويؤك�د “ِس�ن” أن التعرف عل�ى مظاهر الظل�م تتوقف 
على القيم الس�ائدة والمصالح الغالبة فضالً عن العادات 
المتأصلة في مختل�ف المجتمعات، كذلك احتل موضوع 
“الحرية” موضعاً هاماً عنده في تحديد مفهومه لفكرة 
العدالة، فتوفير الحريات العامة والسياسية لألفراد برأيه 
الخطوة األولى لتحقيق العدالة، وهي تحقيق للمس�اواة 
أيضاً وبذلك نكون قد اعترفنا بإنس�انية اإلنسان، وهكذا 
يخل�ص “ِس�ن” من تحليل�ه المعمق هذا إل�ى القول بأن 
“االقت�راب من العدال�ة ال يتحق�ق إال بالديمقراطية” أي 
الحكم من خالل الحوار. وس�واء أكنا مع أنصار التفكير 
المثالي كما عند راولز، أو من أنصار المنهج المقارن مع 
“ِس�ن” فإننا نعترف بأنه ال عدالة ب�دون حرية، وقديماً 
قال فقهاء المس�لمين أن “العدل أساس الملك”، من هنا 
تنب�ع أهمية هذا الكت�اب لما لألف�كار والطروحات التي 
يحملها من تأثير في حركات اإلصالح السياسي السائدة 

في عالمنا الراهن من أهمية في تحقيق العدالة.

استشارات
•- ما مدة إلغاء القرارت اإلدارية المعيبة ؟ 

هي س�تون يوما تبدأ من تاريخ علم صاحب الش�أن اذا كان القرار فرديا أو بالنش�ر اذا كان القرار الئحيا كما يبدأ بطريق 

العلم اليقيني . 

* - ما المقصود بسحب القرار اإلداري ؟ يقصد بسحب القرار االداري انهاء اثار القرار االداري ليس فقط بالنسبه 

للمستقبل كااللغاء ولكن بالنسبة للماضي أي بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار . 

- م�ا المقص�ود بالقرارت التمهيدية ؟ يقصد بها الق�رارات التي تصدر بقصد 

االع�داد الصدار ق�رار معين , مثل الق�رار الصادر بايق�اف موظف عن عمله 

بقصد احالته الي المحكمة التأديبية , وكذلك القرارت التي تحتاج الي تصديق 

السلطة الرئاسية فهذه القرارات يمكن الرجوع عنها قبل التصديق عليها

- ما المقصود بالقرارت الوقتية ؟ هي تلك القرارت االدارية التي ال ترتب س�وي وضعا مؤقتا س�واء كان مرجع 

ذلك نص القانون أو طبيعة القرار ذاته . مثال ذلك التراخيص التي تصدرها جهة االدارة باستعمال األفراد للمال 

العام فهي بطبيعتها يجوز سحبها في اي وقت . 

- م�ا المقصود بااللغاء ؟ يقصد بااللغاء انها اثار القرار بالنس�بة للمس�تقبل فق�ط دون ان يتعدي ذلك اثاره في 

الماضي اي ان القرار يظل منتجا ألثاره في الفترة السابقة علي صدور القرار االداري بااللغاء 

مادة 85

الغائب هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه 

مدة تزيد على الس�نة دون ان تنقط�ع اخباره وترتب على ذلك 

تعطيل مصالحه او مصالح غيره .

 مادة 86

المفق�ود هو الغائب الذي انقطعت اخباره وال تعرف حياته او 

مماته .

 مادة 87

يتم االعالن عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار 

وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى 

افراد القوات المس�لحة وقوى االم�ن الداخلي . ويلغى االعالن 

اذا ظهر دليل على حياة المفقود .

مفاهيم قانونية 

العيادة القانونية يف جامعة دياىل

 حـضــور فــاعـــل لـخـدمـــة املـــواطــــن 
       المستقبل العراقي /متابعة

 العي�ادة القانونية عبارة ع�ن مكتب لتقديم 
االستشارات القانونية والترافع في الدعاوي 
ام�ام المحاك�م ولكنه يختلف  ف�ي انه يقدم 
خدمات�ه مجان�ا فض�ال ع�ن قص�وره على 
دعاوي األحوال الش�خصية لفئات المجتمع 

الضعيفة  .
هم�زة  القانوني�ة  العي�ادة  برنام�ج  يمث�ل 
وصل بين ش�قي العل�وم التطبيقية الفكري 
اتص�ال  تعزي�ز  ال�ى  ويه�دف  والقانون�ي 
الط�الب  بالحي�اة العلمية واتاح�ة الفرصة 
لهم لالحت�كاك بالجان�ب التطبيقي للقانون 
وتنمي�ة مهاراته�م العملي�ة , وان البرنامج  
يس�عى  الى  جعل  الممارس�ة اكث�ر انتظاما 
وتراكم�ا للخبرات واكثرتنافس�ية من حيث 
الط�الب المش�اركين به�ا واكث�ر تنوعا من 
حي�ث الموضوع�ات الت�ي تتناوله�ا واكث�ر 

اندماجا في البيئة القانونية.
وموضوع�ات العي�ادة القانوني�ة تحدده�ا 
أولوي�ات المجتم�ع واهتمامات�ه , وتتناول 
حق�وق اإلنس�ان وحريات�ه س�واءاً كان�ت 
اجتماعية اواقتصادية او سياس�ية وفي هذا 
الصدد فان دور التعليم القانوني االكلينيكي 
ان يمزج بس�هولة ويسر بين اصول القانون 
االساسية وتطورات فروعه واتجاهاته ومن 
هذا كانللعيادة القانونية دور حيوي ونقطة 
تحول مجتمعية س�واء على مستوى التعليم 

القانون�ي او م�ن ناحي�ة الثقاف�ة القانونية 
ف�ي مجتمع�ات دول نامي�ة ع�دة وم�ن ثم 
صياغ�ة إس�تراتيجيتهم القانونية وفي ظل  
هذه االس�تراتيجية القانونية يتولى الطالب 
تقدي�م وص�ف مفص�ل للقواني�ن المعمول 

به�ا ومقارنته�ا بالقص�ة الواقعي�ة مح�ل 
البحث وتحضير  مجموع�ة االدلة التي تؤيد 
حججهم وصياغة مذكرة قانونية تخرج كل 
ما س�بق يش�رف عليها كادر من المحاميين 
المتطوعي�ن للعمل ضم�ن برنام�ج العيادة 

القانونية .
 أهداف العيادة القانونية:

للعيادة القانونية في المنظومة 
التعليميةهدفان :

األول:- تدريسي )أكاديمي(

فهي ج�زء من برنامج الدراس�ات القانونية 
المتعلق�ة  المه�ارات  الطال�ب   إلكس�اب 
بممارس�ة مهن�ة المحام�اة . وعلي�ه يدخل  
تدريس برنام�ج العيادة القانونية في الكلية 
ضمن المنهج الدراس�ي للمرحلة الرابعة في 
الفص�ل الدراس�ياألول وم�ن  ث�م  ال تقتصر 
دراس�ة الطال�ب عل�ى ق�راءة القضايا فقط 
وإنم�ا يصبح ج�زًء فعليامنه�ا وهو جوهر 
الدراس�ة العملي�ة فالعي�ادة القانوني�ة  إذا 
طريقة فعالة للتدري�س ومنهجمن المناهج 

التعليمية .
والثاني :- مجتمعي

يهدف لتحقيق العدالة االجتماعية عن طريق 
تقدي�م خدم�ات قانوني�ة ألف�راد المجتم�ع 
والت�وكل   القانوني�ة   بالمش�ورة  تتعل�ق 
بالدع�اوي مجانا , وترك�ز العيادة القانونية 
بهذا الصدد على الفئات المهمشة بالمجتمع 
والضعفاءس�واء أكان�ت الم�رأة المعنفة او 
األرمل�ة او المطلق�ة او الطف�ل او ضحاي�ا 
االتجاربالبش�ر او المعتقلين والمس�جونين 
اي المس�تضعفون ف�ي االرض وعلي�ه فان  
المواضي�ع الت�ي تدخ�ل بص�ورة عام�ة في 
العي�ادة القانوني�ة هي موضوع�ات الطالق 
والعن�ف األس�ري واالتج�ار بالبش�ر بن�اءا 
عل�ى  ما تقدم تختلف العي�ادة القانونية عن 
المنظم�ات المجتمعي�ة وعنمراك�ز تقدي�م 
الخدم�ات واالستش�ارات القانوني�ة التي ال 
تربط  الط�الب بكلي�ات القان�ون, فالعيادة 
القانوني�ة ترب�ط كلي�ة القان�ون بالمجتمع 

كله وخاص�ة المنظمات غير الحكومية التي 
تنشغل بالدفاع عن حقوق األفراد مجانا.

العيادة القانونية
ف�ي كلي�ة القان�ون والعل�وم السياس�ية / 

جامعة ديالى
باش�رت كلية القان�ون والعلوم السياس�ية 
القانوني�ة ف�ي  العي�ادة  بالعم�ل ببرنام�ج 
1/3/2012 وتتك�ون م�ن المدي�ر المتمث�ل 
بالسيد عميد الكلية األستاذ المساعد الدكتور 
خليف�ة إبراهيم ع�ودة التميم�ي والمحامي 
س�يزان احمدالخي�اط واإلداري احم�د عب�د 

مجيد وأسيل مجيد صالح وسائق .
وقد خصصت عمادة الكلي�ة المكان المالئم 
والقرب من البوابة الرئيسية للكلية ووفرت 
كافة التسهيالت واالحتياجات  التي يتطلبها 
عمل الكادر في العيادة وتسهيل عقدالندوات 
التثقيفي�ة والتعريفي�ة بآليات عم�ل العيادة 

القانونية
نشاطات العيادة القانونية

في م�ا يتعلق بنش�اطات العي�ادة القانونية 
ن�ود إعالمكم بإلق�اء محاضرات على طالب 
المرحل�ة الثالثة لمدة ش�هرين وبواقع ) 25 
( طالب في كل شهر من قبل محامي العيادة 
وتدريس�هم وتدريبهم على المحاكم المدنية 
والجزائية والجنائية فضال من إجراء امتحان 
تحري�ري لهم وإجراء محكمة افتراضية لهم 
وهذا ما يتعلق بالجانب إما ما يتعلق بالجانب 
العملي والمتمثل بأخ�ذ المحامي الطلبة الى 

المحاكم لغرض االستفادة منها 

بغداد – ماجد فاضل 

تعد جرائم الش�رف من أكثر الجرائم ترويعا 
ف�ي مدن الع�راق و قراه . وغالب�ا ما تحدث 
ه�ذه الجرائم في الس�ر من دون ان يس�مع 

عنها المجتمع اال القليل .
ففي العام 2010 شهدت قرية عراقية جنوب 
بغداد مقتل فتاتي�ن على يد اقر بائهما تحت 

ذريعة " الدفاع عن الشرف " .
ويق�ول احم�د الجب�وري حيث يس�كن في 
قرية غزالية عل�ى الطريق الدولي بين بغداد 
والديواني�ة ، ان الفتاتين قت�ال بدم بارد بعد 
اتهامات لهما بممارس�ة الجنس مع شباب 

من قري�ة مجاورة.وقال الجب�وري .. اتفق 
اآلهل واألعم�ام على قتلهم�ا بعدما ربطوا 
ذل�ك بقرائ�ن وأدلة عل�ى إنهما تس�تحقان 

الموت .
وف�ي مدينة المحمودية جنوب بغداد ، قتلت 
فتاة عل�ى يد اخوتها ، لكن تقرير الش�رطة 
يقول انها انتحرت . لكن أهل القرية يعرفون 

من يقف وراء قتلها .
وغالبا ما تكون ضحايا جرائم الشرف نساء 
يش�تبه في إقامتهن لعالق�ات خارج الزواج 
أو اللوات�ي يخترن ش�ريك حياته�ن بدالً من 
قبول قرارات الزواج التي تتخذها أسرهن أو 
اللواتي يتصرفن بطرق ينظر إليها على أنها 

"غير أخالقية".
ويروي ليث الخفاجي كي�ف قتل أخته حين 
تملكه شعور بأن شرف أفراد األسرة الذكور 
قد ُجرح. وس�جن الخفاجي خمس�ة عش�ر 
عام�ا متواصل�ة ليخ�رج من الس�جن اليوم 
لكن�ه غي�ر نادم عل�ى فعله .وتس�مح القيم 
الديني�ة واالعراف ألق�ارب الضحية بالعفو 
ع�ن الجاني واختيار دي�ة الدم بدالً من طلب 

عقوبة اإلعدام.
و تعاني النس�اء أيضاً من أنواع مختلفة من 
الوحش�ية بعد اتهامهن بالقيام بسلوك غير 
أخالق�ي. وتعرضت حليمة حس�ين للضرب 
عدم مرات على يد أخيها قبل زواجها .ومما 

زاد م�ن جرائ�م الش�رف ، ضع�ف القان�ون 
والدولة الس�يما بع�د الع�ام 2003 . كما ان 
التوترات واإلحباط االجتماعي و المصاعب 
االجتماعي�ة  الفوض�ى  تزي�د  االقتصادي�ة 
وجرائ�م الش�رف .وي�رى القانون�ي محمد 
المي�اح ان القان�ون العراقي يص�در أحكام 
خفيف�ة عل�ى الرج�ال الذين يرتكب�ون تلك 

الجرائم.
ويضي�ف.. في هذا خلل واض�ح ، ناهيك عن 
القي�م االجتماعي�ة والدينية الت�ي تقف مع 
القات�ل ض�د الضحية .ومم�ا يؤك�د ذلك ان 
البعض يؤيد معاقبة الفت�اة التي تخطأ وان 
قتلها برأيه هو الحل األمثل .لكن كريم ذياب 

وه�و طال�ب جامع�ي يرفض ارت�كاب هذه 
الجرائ�م تحت مبررات غس�ل الع�ار. وكان 
لكريم اخت قتلت غس�ال الع�ار العام 2007 
.ويؤكد رجل الدين حميد الياس�ري ان ادعاء 
القي�م الدينية تحث على جرائم الش�رف امر 
غي�ر صحي�ح كما ي�رى ان االتهام�ات التي 
توجه للفت�اة الضحية غالبا ما تكون واهية 
. لكن الياس�ري يرى أن االنفت�اح اإلعالمي 
يحث على الفاحشة ويحث على التمرد على 

القيم والتقليد .
والحل كما يراه الياس�ري بتسليح المجتمع 
بالوعي خوفا من تأثير األفكار الهدامة على 

سلوكيات الشباب العراقي.

جرائم ال�شرف .. 
عالقات حمرمة يف جمتمع حمافظ

)ام خاون( ل�م يرزقها الل�ه بولدها 
الوحي�د )خ�اون( اال بع�د ان اصبح 
له�ا من البن�ات خمس�ة وهي تحب 
البنات وترى فيه�م صورتها الحلوة 
ايام الش�باب الذي بدأ ف�ي النضوب 
وال�زوال وابنها خ�اون )مدلل( فكل 
م�ا يطلبه ه�و ام�ر وما يري�ده هو 
قانون واج�ب الطاعة وعل�ى الغرم 
م�ن ان زوجه�ا قد توفي وت�رك لها 
بيت بس�يط وراتب تقاع�دي اال انها 
لم تيأس  وواصلت مش�وارها حيث 
تعين�ت ابنته�ا الكبرى والت�ي تليها 
ف�ي التعلي�م واصب�ح الح�ال افضل 
مم�ا كان علي�ه ف�ي الس�ابق وهي 
ليس�ت من النوع الذي ال يش�كر الله 
ب�ل  عل�ى العكس هي حام�دة لربها 
وس�اجدة ف�ي صالتها وكاث�رة من 
الش�كر على النعم التي اجاد بها الله 
عليه�ا وعل�ى ابنها وبناته�ا.. وهي 
راضية مرضي�ة بقدرها الذي خطته 
يد االقدار وبالتاكيد هي اعتادت على 
االعتم�اد على الذات ولم تلجأ الى اي 
م�ن اقاربها الذي�ن عرف�وا بالطمع 
واالس�تغالل والجشع وس�وء الظن 
وقد تعرض�وا لها ولبناته�ا وطلبوا 
منها ان تزوج بناتها لهم وان ال تترك 
الحبل على القارب وهددوها والكثر 
من مرة اال  اناه كانت صامدة وتحدت 

هذه المضايقات وشقت طريقها في 
الحياة مع بناتها باالعتماد على الذات 
بعد االعتماد على الله .. وهي مدبرة 
وحريصة وتصنع من الالشيء شيء 
فق�د واجهت بعد وف�اة زوجها ايام 
كالحة اس�تطاعت ان تتجاوزها وان 
تتعدى االزمة وان تكن على ش�اطئ 
الس�المة م�ع بناته�ا.. لك�ن ابنه�ا 

)خاون( الزال في العاشرة من العمر 
وال زال امام�ه الكثير من الصعوبات 
والتحديات حت�ى يقف على قدميه.. 
وذات يوم جاءها شيخ العشيرة مع 
ابنه وقال له�ا بالحرف الواحد )بانه 
يطلب يد ابنتها الكبيرة لتكون زوجة 
لول�ده البكر( وهي اعتادت على مثل 
ه�ذه المواقف وتعرف كيفية الخرج 

منه�ا فقالت له ان�ت تامر لكن فقط 
امهلن�ي حتى اناقش�ها واخ�ذ رأيها 
وايض�ا افك�ر ف�ي الموض�وع النها 
الزالت في الدراس�ة وارادت من هذا 
ال�رد الدبلوماس�ي ان تكس�ب وقت 
البعاده وبعد نقاش م�ع بناتها كان 
ال�راي بالرف�ض بحجة انه�ا الزالت 
في الدراس�ة  ومن الممكن مناقشة 

الموض�وع عن�د تخرجه�ا لكن مثل 
هذا ال�رأي لم يرضي الط�رف االخر 
الذي عده جزء من التهرب وجزء من 
االهانة وجزء الذل النه يعتبر نفسه 
هو الراعي له�ذه العائلة وبالتالي ال 
يحق له�ا ان تخرج عن الطاعة وعن 
الخيم�ة التي يراهم تحتها.. لكن هو 
عد هذا الرفض نوع من االهانة التي 

ال تغتفر وقال في نفسه ان مصيركم 
تع�ودون طالبين الع�ون مني وفعال 
بعد اسبوع واحد اختفى خاون وهو 
يع�ود من مدرس�ته حي�ث اعتاد ان 
يرج�ع الى البيت ف�ي الظهيرة لكنه 
غاب حتى الغروب وقامت الدنيا ولم 
تقعد بالنسبة المة واخواته وفتشوا 
كل االماك�ن وتس�اءلوا من الكل عن 
مصير صغيرهم وتم ابالغ الش�رطة 
ووجهت اصابع االتهام الى )الشيخ( 
وولده الخاطب لكن عدم وجود دليل 
وعدم وجود سبب حال دون ان يكون 
االتهام مقنعا كما ان الشيخ اثبت انه 
كان م�ع كل اوالدة في احدى المأتم 
من�ذ الصباح الذي وق�ع فيه )حادث 
اختف�اء خاون( وحتى المس�اء كان 
ايضا باعدا لالش�تباه ال�ذي طرحته 
اصح�اب  اح�د  لك�ن  خ�اون(  )ام 
)االكشاك( قال بانه رأى سيارة  )بيك 
اب( يس�تقلها ملثمون تحمل صغيرا 
يصرح وعندما وصف الثياب والعمر 
كانت اوص�اف )خ�اون( ولم تيأس 
ام�ه وال اخواته في البحث والتحري 
لكن دون جدوى فلو كان الخاطفون 
يريدون م�اال التصل�وا ولباعت امه 
نفس�ها و افتده لكن الموضوع كان 
يراد منه )ح�رق القلوب( فمن الذي 

يريد ذلك ... من ؟  

قصـــة قانونيـــــة

جريمة اختطاف ودوافع جمهولة
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        المستقبل العراقي/ خولة كامل 
 

رغ�م عل�م وثقافة الس�يدة أم جمال”54” س�نة،، 
إال أنها تص�دق وتؤمن بمعتق�دات وأفكار وهمية 

حسب قول ابنتها الكبرى سها.
وتوض�ح س�ها قائل�ة، “عل�ى س�بيل المث�ال، إذا 
انسكبت القهوة على األرض فتستبشر أمي بالخير، 
أما إذا انس�كبت على الثي�اب فتنفعل العتقادها أن 
مكروه�ا س�يحدث، كذلك غس�ل المالبس في يوم 

الجمعة يذهب بالرزق”.
وتضيف، “الغريب أن والدتي ما تزال تؤمن وتطبق 
حرفيا كل هذا، وأس�ألها ما عالقة النظافة بالرزق 
كل ه�ذا من عن�د الله، وت�رد بالقول ه�ذا صحيح 
لكن هذا م�ا وجدنا عليه آباءن�ا وأمهاتنا وأخذناه 
منه�م، وما علينا س�وى تنفيذه وتطبيق�ه تفاديا 
لح�دوث المكروه”.ن�وال العط�ار )35 عاما( التي 
ه�ي على إط�الع ودراي�ة ف�ي بع�ض المعتقدات 
تقول، “الصدفة هي التي تعطي لبعض المعتقدات 

المصداقي�ة، ونحن فتحن�ا أعيننا عل�ى موروثات 
قديم�ة، ومنها؛ أن رفة العين اليس�رى فأل س�يئ 
والعين اليمنى فأل حسن، و”الحكة” باليد اليسرى 
تعني تس�لم نقود، وباليد اليمنى نعطي بها نقودا 
لش�خص ما، و”الغص�ة” في األكل أو أثناء ش�رب 
الم�اء تأتي بهدية من قريب”.وتعترف العطار أنها 
تؤمن بكثير من المعتقدات، فإذا ما صادفتها قطة 
سوداء تتشاءم بذلك اليوم، وإذا ما نعق غراب أيضا 
ت�ردد في س�رها “اللهم اجع�ل هذا الي�وم خيرا”، 
وعلى عكس هذه المخلوقات تجد في صوت هديل 
الحمام وأص�وات العصافير كلها مدع�اة للتفاؤل 
والخير، وكذلك مشي الطفل على يديه ورجليه من 

الدالئل على قدوم الضيوف”.
قديم�ة  موروث�ات  ه�ي  باألش�ياء  والمعتق�دات 
تتوارثه�ا األجي�ال، وغالب�ا ما تكون م�ن نتاجات 
البيئة التي يعيشها اإلنس�ان وأثرها فيه، ويتدخل 
فيه�ا العام�ل الثقاف�ي واالجتماعي.والغري�ب أن 
كثيري�ن يعلقون أموره�م الحياتي�ة المهمة على 

هذه المعتق�دات، وهناك م�ن ال يخطو خطوة في 
عمل ما إذا تش�اءم من ش�يء، إذن ه�ي معتقدات 
متداولة بين األجيال.ونسرين نصرالله أيضا لديها 
معتقدات تؤمن به�ا، إذ تقول “إن طنين األذن من 
المعتق�دات التي نؤمن به�ا، وورثتها ع�ن والدّي 
وأجدادي، فعندما أشعر بطنين مفاجئ داخل أذني 
اليمنى، فه�ذا يعني أن هناك أش�خاص يذكرونني 
بالخي�ر، وإذا كان الطنين باألذن اليس�رى، فهناك 
المن�زل هال�ة  رب�ة  بالس�وء”.أما  يذكرن�ي  م�ن 
عبدالرحم�ن فهي من األش�خاص الذي�ن يخافون 
العيون ذات اللون األزرق ومن لهم أسنان “فرق”، 
وتق�ول، “يع�رف ع�ن الش�خص صاح�ب العيون 
الزرق�اء بأن�ه حس�ود، وكذل�ك صاحب األس�نان 
المتفرق�ة، وإذا اجتمع�ت الصفتين في الش�خص 
كانت مصيبة كبرى”.ويبين الس�يد أبو مراد”62” 
س�نة،أن هناك معتقدات راس�خة في األذهان منذ 
ال�والدة، وم�ن بينه�ا أنن�ا “نلجأ إلى الط�رق على 
الخش�ب إلبعاد الحس�د عن أنفس�نا أو عن أبنائنا، 

ويذك�ر بأنه اختلف ذات مرة مع أحد أصدقائه على 
هذا التصرف، كونه وصفه�ا )بالخرافات( وكانت 
طريقته بالحديث س�يئة جدا”.ويزيد أبو مراد على 
هذه المعتقدات قائال، “ومن المعتقدات الموروثة 
أنه إذا عطس ش�خص ما وكان آخر يتحدث فتأتي 
تصديقا لما يقوله”، وم�ن المعتقدات المضحكة، 
أن والدتي كانت تس�ارع بكسر إحدى جرار الفخار 
عند مغادرة شخص سيئ للمكان، داعية أن يذهب 
بش�ره عنا”.االختصاص�ي االجتماعي د. حس�ين 
الخزاعي يبين أن المعتق�دات أو )الخرافة( تزدهر 
كلم�ا قل المس�توى المعرفي والثقاف�ي لدى أبناء 
المجتمع.ويق�ول، “طمأنين�ة واهي�ة، تل�ك الت�ي 
تنبثق عن استخدام التعاويذ والتمائم لدى البعض، 
وكأن مستخدمها يلجأ إلى إحالة مشكلته إلى قوة 
خفية تس�انده وتخفف من هواجسه، لذا قد يشعر 

مستخدمها براحة نفسية وهدوء”.
ويوض�ح أن الصح�ة العقلية هي أس�اس التنمية 
البشرية وتقدم المجتمعات، وهذه الصحة تتحقق 

بقبول كل ما هو منطقي والتحرر من أفكار باطلة 
ليس�ت موثقة.وحينم�ا كان اإلنس�ان الش�عبي ال 
يج�د من وس�ائل العلم الحديثة التي نعيش�ها اآلن 
ما يفس�ر ل�ه كل م�ا يتعل�ق بالظواه�ر الطبيعية 
المحيطة به أو م�ا يعرض له من عوارض متعلقة 
بجسمه، كما يقول خبير التراث كمال لطيف سالم 
، فإن�ه يميل إل�ى إيجاد تفس�ير غيب�ي يركن إليه 
ويقتن�ع به”.والحي�اة، وفق س�الم ، مقس�مة في 
األصل ما بين البناء األس�طوري والذي يش�مل كل 
الورائيات والغيبيات، ثم جاء الدين الذي اس�تطاع 
أن يوفر لإلنسان مظلة تفسيرية ويريح نفسه من 
مغام�رة الحلول التي نظنها مغلوطة مع أن علماء 
النف�س واالجتم�اع والميثلوجيا ي�رون غير ذلك.
وجاء بعد الدين، بحس�ب سالم ، عصر النهضة في 
اإلختراعات العلمية وما ش�ابه ذلك، ووالدة الكثير 
م�ن النظريات التي حقق بها اإلنس�ان نصرا كبيرا 
في معرفة العالم ونفسه.ويشيرسالم  إلى أن مثل 
هذه المعتقدات انتش�رت في البيئات الش�عبية في 

زمن ما وكانت متوارثة باعتبارها مس�لمات، لكن 
اآلن وبعد انتش�ار العل�م والث�ورات التكنولوجية 
الهائل�ة أصبحت ه�ذه األمور على أرفف الدراس�ة 
والبحث الدراس�ي فقط.ويوضح قائال “فمس�ألة 
حكة اليد اليمنى واليسرى مثال هي أمور بيولوجية 
بحت�ه متعلقة بأجهزة الجس�م، والعال�م المتقدم 
الذي اشتغل على االختراعات تجاوز هذه المسائل 
عل�ى الرغم م�ن وج�ود معتق�دات ش�عبية عنده 
حتى ف�ي أكثر الدول الصناعي�ة تقدما مثل إلمانيا 
وبريطانيا”.ويؤكد :” على أن المعتقدات انحسرت 
إل�ى ح�د كبي�ر م�ع وج�ود ثم�رات التكنولوجيا 
المتقدمة، التي أصبحت تفس�ر لإلنسان وتنقل له 
م�ا يجري وما س�يجري في محيطه المحس�وس 
والدلي�ل على ذلك التنبؤات الجوية األخيرة التي تم 
رصده�ا قبل وص�ول العاصفة الثلجي�ة بأكثر من 
أسبوع في حين ما زلنا نشهد الكثير من الحكايات 
الش�عبية والموروثات حول “ثلجات” مثلها كانت 

في الخمسينيات أو الستينيات.

         المستقبل العراقي/متابعة

تعرض�ت الس�يدة أم حازم “32” س�نة ،وزوجها للعديد 
م�ن المواقف التي س�ببت لهما اإلحراج، عندما كش�ف 
ابنه�م الصغي�ر النقاب ع�ن أم�ور تخص المن�زل أمام 
اآلخري�ن، رغم تنبيههما الدائم له بضرورة عدم الحديث 
م�ع اآلخرين ع�ن األمور التي تحصل ف�ي المنزل، إال أن 

جهودهما لم تفلح.
وتذك�ر أم حازم موقف�ا وضعها فيه أح�د األبناء عندما 
ق�ال أم�ام جدت�ه ألبي�ه أن والدت�ه تتذمر م�ن المجيء 
لزيارته�ا خصوصا وأن عليه�ا أن تزورها يوما بعد يوم 
“فبمجرد اس�تقبالها له صرخ وقال، جدتي أمي ال تحب 
زيارت�ك دائما”، وكان حجم اإلحراج كبيرا بالنس�بة لها 
ولزوجها، ولم يكن من الجدة سوى الرد، “من يأتي إلينا 

أهال وسهال، ومن ال يأتي اهال وسهال أيضا”.
وتضيف أم حازم “رغم أن حماتي داعبت صغيري، إال أن 
استقبالها لنا في المرات التي جاءت بعد هذا الموقف لم 
تكن كالمعتاد”، متابعة “حاولت إثبات خطأ الصغير وأن 
كالمه غير حقيقي، إال أنني أشك في قناعتها بالتبرير”.

تح�اول بع�ض الس�يدات إخف�اء خصوصي�ات بيوتهن 
وأس�رهن عن اآلخرين وما يتناقش�ن به م�ع ازواجهن 
وأفراد أس�رهن ، حفاظا على اس�تمرار الحياة الزوجية 
في أمان وعدم الس�ماح ألحد من بعيد أو قريب بالتدخل 
في حياتهن دون أن تدري أولئك النس�اء أن في منازلهن 
“وكاالت إع�الم” لنقل األخب�ار أو “أطباقا القطة” تبث 
الخب�ر بثا حي�ا، وذلك من خ�الل أطفالهن ب�كل عفوية 

وب�راءة، حي�ث يتفوهون بم�ا يحدث ف�ي منازلهم من 
مواق�ف وأحادي�ث قد يرغ�ب الكب�ار ف�ي إخفائها عن 
اآلخري�ن، وه�ذا البوح من قب�ل الصغار غالب�ا ما يضع 
ذويه�م ف�ي مواقف محرج�ة وأخ�رى قد تتس�بب في 

إشكاليات عائلية.
فيم�ا تحمل خولة صالح )38 عاما( مس�ؤولية إفش�اء 
أسرار المنازل من قبل الصغار إلى الكبار الذين يلجؤون 
إلى اس�تدراجهم بطرق وأس�اليب مختلفة، ودفعهم إلى 

الكشف عما يدور في منازلهم وبين أفراد أسرهم.
وتؤكد صالح أن البعض هو الذي يدفع الصغير بأسئلته 
إلى س�رد ما يحدث، وبرهنت على ذلك بقصتها الواقعية 
مع جارتها التي تستغل دخول صغيرتها للعب مع بناتها 

لتبدأ بسؤالها عن أمور األسرة.
وتق�ول “عندما تعود طفلت�ي إلى المنزل تبدأ بس�ؤالي 
أس�ئلة غريب�ة عرفت فيما بع�د أنها توجه له�ا من قبل 
الج�ارة الت�ي ال يفوته�ا أن تس�أل أيضا ع�ن أكلنا وأين 

ذهبنا، ومن أين جئنا”.
وتعت�رف صالح بأنها غير قادرة على منع صغيرتها من 
الحديث مع اآلخرين عما يحدث داخل محيط العائلة، كما 
أنها ليست الوحيدة التي باتت تخشى أن يزل لسانها في 

الحديث أمام صغير يورطها فيما بعد في مشكلة ما.
ويرى السيد  سالم مهدي )أب ألربعة أطفال( أنه ال يلجأ 
لتوصية أبنائه بالحفاظ على أسرار عائلتهم، فقد غرس 
به�م منذ الصغر معنى كلمة )األس�رة( وكيفية الحفاظ 
عليها وال س�يما أس�رارها فهي خصوصية للعائلة ليس 

من حق أحد اإلطالع عليها.

يق�ول “ال أنك�ر أن أبنائي يقعون بزالت اللس�ان أحيانا، 
ولألسف هذا بس�بب استدراج اآلخرين لهم بأسلوب ما، 
لكن بذات الوقت ل�م أوصيهم يوما بعدم البوح لآلخرين 
بتفاصيل عائالتنا”، متابع�ا “لكني على يقين أن الطفل 
من�ذ الصغر يعت�اد س�لوكياته، فإم�ا أن يوجهها األهل 

لإليجابية أو تنحدر نحو السلبية”.
من جهتها تؤكد االختصاصية االرش�اد التربوي س�ناء 
االبراهيم�ي  عل�ى ض�رورة أن يفهم األطف�ال من قبل 
ذويه�م معنى خصوصية ما ي�دور في المنزل حيث يعي 
الصغي�ر أن هن�اك أم�ورا ال يج�ب أن يطل�ع عليها حتى 
األقرب�اء واألصدقاء، ومع مرور الوقت، س�يدرك معنى 
ومفهوم خصوصية المنزل، فبعض األطفال يش�رعون 
في الحدي�ث عن أهله�م ومنازلهم وأش�قائهم ليجذبوا 
انتب�اه واهتم�ام اآلخري�ن، وق�د يك�ون األطف�ال بذلك 
مقلدين آلبائهم ممن يتحدثون أمام الصغار عن اآلخرين 

ومنازلهم وعائالتهم.
وتبي�ن أن الطفل أحيانا يقلد والدي�ه، وتفاديا لكثير من 
اإلح�راج والخجل وحتى االش�تباك مع اآلخرين بس�بب 
إفشاء الصغار ألس�رار الكبار يوضح أن الخطوة األولى 
ف�ي تفادي ذل�ك كله تكمن ف�ي تعليم الطفل أن إفش�اء 
أس�رار العائلة والمنزل من األمور غير المس�تحبة التي 
تزعج الوالدين، وأن هناك أحاديث أخرى يمكن أن يجذب 

من خاللها اآلخرين.
م�ن جانبه يدع�و االختصاص�ي االجتماعي،د. حس�ين 
الخزاع�ي الوالدي�ن إل�ى االلت�زام بعدم إفش�اء أس�رار 
اآلخري�ن أمام أبنائهم، ألن الصغ�ار قد يعمدون إلى ذلك 

من باب التقليد، ويش�دد على تجنب 
االعتم�اد على العنف ف�ي معالجة 

هذه المشكلة، ألنه يفاقمها، مع 
ض�رورة وقف اللوم المس�تمر 

وض�رب  الح�وار،  واتب�اع 
عل�ى  كطريق�ة  األمثل�ة 
االحتج�اج على مث�ل هذا 

التصرف.
القصة والمثل قد يكونان 

لأله�ل،  أمث�ل  طريق�ا 
ح�وادث  إل�ى  والتط�رق 

وقص�ص مش�ابهة لغ�رس 
باألمور  االحتف�اظ  مفه�وم 

العائلية داخل نطاق األس�رة، 
وع�دم الحديث مع الغرباء عن 
العائلة والبيت، وفق الخزاعي.

ويوج�ه الخزاع�ي رس�الة إل�ى 
الكثيري�ن ممن يحاولون االطالع 

عل�ى حي�اة اآلخري�ن م�ن خ�الل 
صغارهم، هذا التصرف غير مقبول 

ويتناف�ى م�ع ما نحاول غرس�ه من 
قي�م دينية وأخالق حميدة في نفوس 

الصغار، ومن الضروري احترام براءة 
الطفول�ة وعدم إقحامها في حش�رية 
البعض باالط�الع على أس�رار وحياة 

اآلخرين.

»اخلرافات«: موروثات قديمة تتوارثها األجيال

»األرسار العائلية«.. خط أمحر خيرتقه الصغار
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     المستقبل العراقي - متابعة

 إفش�اء األسرار الزوجية كان س�ببا رئيسيا في 
نش�وب العديد م�ن الخالف�ات الزوجي�ة بمنزل 
عائل�ة أبو راضي التي لم تت�وان زوجته عن نقل 
كاف�ة أخباره وتفاصيل حياتهما الزوجية للغير، 

األمر الذي جعله يستشيط غضبا ويطلقها. 
وتعت�رف قائل�ة، “ل�م أتردد ع�ن الب�وح في أي 
مجلس عن الحديث عن حياتي الزوجية، اعتقدت 
بأنها فضفضة، وش�اء القدر أن ينكش�ف أمري 
ويصل إلى زوجي، بعد أن نقلت إحدى صديقاتي 
الخب�ر لزوجها الذي نقله بدوره لزوجي، لتنتهي 
حيات�ي الزوجية حينها، ولكن بع�د تدخل األهل 
واألقارب عدت للمنزل واعدة بعدم إفشاء أي أمر 

يتعلق بحياتنا الزوجية”.
إسرار ام نشرة إخبار؟

قد يلجأ الكثير من النساء، بل والعديد من الرجال، 
للحدي�ث عن حياتهما الزوجية، والبوح بأس�رار 
بيوته�م وكش�ف الغط�اء ع�ن خصوصياته�م 
لألق�ارب أو األصدق�اء بحجة الفضفض�ة تارة، 
وطلب النصيحة واالستش�ارة تارة أخرى، حتى 
تتحول تلك األس�رار إلى نش�رة أخب�ار، وتنتهك 
خصوصية العالقة الزوجية على يد أحد طرفيها 
)ال�زوج أو الزوج�ة(، األمر الذي ق�د يهدد كيان 
األس�رة، ويقوض أركانه�ا وين�ذر بهدمها، في 
حال اكتش�اف أح�د الزوجي�ن ما فعل�ه الطرف 
اآلخر، وحينها لن يجني من أفش�ى األس�رار إال 

الحسرة والندم، ولكن بعد فوات األوان.
تؤكد الموظفة ربى عبد الهادي أن هناك زوجات 
يس�ئن إلى أزواجه�ن ويصفنه�م بأوصاف غير 
الئقة في مجالس النس�اء، ويتعمدن االس�تهزاء 
بهم وكش�ف أس�رارهم الخاص�ة وكل ما يعني 
أس�رتهم.وتعتبر أن العديد من النساء يبالغن في 
الشكوى من الحياة الزوجية، مثل خضوع الرجل 
ألهله، وتضيف، “خصوصا إحدى صديقاتي في 
العم�ل، الت�ي ال تك�ف بحديثها يوما ع�ن التذمر 
من زوجها وعائلته”.وت�رى أن اختالف األزواج 
والغموض والتردد في مكاشفة الشريك بالعيوب 
ت�ؤدي إلى الش�كوى للغي�ر واتس�اع نطاق هذه 
المجال�س التي تعقدها النس�اء كل مرة في بيت 
إحداهن وعلى مسامع األطفال أحيانا، ما يسبب 
مش�اكل كثي�رة لألس�رة ويؤثر على تماس�كها 

وعلى نفسيات األطفال ونظرتهم لألب. 
الضغوط والمشاكل احد األسباب

وتبرر أروى سمعان عدم حفظ األسرار الزوجية 
بأن ضغوط الحياة والمش�اكل التي تعاني منها 
الزوجة، خاصة ربة المنزل تدفعها إلى الشكوى 
لصديقاتها من قبي�ل الفضفضة، وأنها دائما ما 
تحرص هي وصديقاتها على التجمع، لمناقش�ة 
أمور الحياة العام�ة والخاصة، حيث تعرض كل 

منهن مشكلتها لتستفيد من تجارب الغير.
وتضيف، “ال أرى خطأ في الحديث مع صديقاتي 
عن حياتي الزوجية فه�ن يفدنني كثيرا، خاصة 
عندم�ا يحتدم الخالف بيني وبين زوجي، فكثيرا 

م�ا كادت حياتي الزوجي�ة أن تنتهي، وبفضلهن 
حياتي مستمرة حتى اآلن”.أما عروبة مصطفى 
)28 عاما( فتشتكي من عدم حفاظ زوجها على 
أس�رارهما الزوجية قائلة، “ل�م أتصور يوما أن 
يخبر زوجي ش�قيقه ب�كل ش�اردة وواردة عن 
حياتنا الخاصة، حيث أنني علمت باألمر ش�عرت 
بأن كرامتي هدرت وبأن عائلة زوجي اختلس�ت 
مني حياتي”.وتضي�ف، “فاجأني رده بأن األمر 
عادي جدا، وبأن تجارب أفراد أس�رته في الحياة 
أفضل منه، وكان من الضروري استش�ارتهم، ال 
يتوق�ف زوجي عن�د هذه اإلستش�ارات بل يخبر 
امه بكل ما يتعلق بالبيت والوظيفة، بل وحتى ما 
يتعلق براتبي”.تس�تطرد قائلة، “ال يمكن تصور 
مدى اإلح�راج ال�ذي ينتابن�ي عندما تناقش�ني 
والدت�ه أو أح�د إخوته في ما أن�وي تغييره مثال 
في بيتي، إلى درجة أنني أصبحت أش�عر أن الكل 

يعرف تفاصيل حياتي وأسرارها”.
اضطرابات نفسية

يبي�ن االختصاص�ي النفس�ي د. خلي�ل العبيدي 
أن الش�ريك الذي يفش�ي األس�رار الزوجية لديه 
اضطراب�ات نفس�ية تجلع�ه ال يعي س�لبيات أو 
خطورة م�ا يقدم عليه، كما يوضح أن الش�ريك 
الذي يفش�ي االس�رار الزوجية يعتبر )ثرثارا( ال 
يستطيع أن يوقف نفسه عن الهذيان، وعندما ال 
يجد ما يتحدث عنه ينتقل إلى الحديث عن األسرار 
الزوجية.ويلف�ت إلى أن هناك أس�بابا اجتماعية 
أيض�ا تقف وراء الكش�ف عن األس�رار الزوجية 

منها أن الش�ريك الذي يفشي باألسرار الزوجية 
لم يتلق تنشئة اجتماعية سليمة ومتزنة، تمنعه 
من الكش�ف عن خصوصيات عالقت�ه الزوجية.
ويؤكد تأثير ذلك على األطفال والعالقة األسرية، 
لذا فإن الكش�ف عن األس�رار الزوجي�ة للغرباء 
يؤثر بشكل س�لبي على األطفال، حيث يعيشون 
حالة من القلق والشعور بالدونية والنقص أمام 
تل�ك االس�رار التي يخجل�ون من س�ماعها، كما 
يعيش�ون حال�ة من الوه�م والوس�اوس، حيث 

يعتب�رون أن كل م�ن ينظ�ر إليه�م يتح�دث عن 
أسرار والديه.

الحرص على احترام الخصوصية
يبين استشاري اإلجتماع األسري مفيد سرحان 
أن الصف�ات الحمي�دة ف�ي التعام�ل بي�ن الناس 
حفظ األس�رار وعدم إفش�ائها، وه�ي مطلوبة 
ف�ي التعام�الت جميعا، س�واء داخل األس�رة أو 
بين األصدقاء أو بين الزوجين بشكل خاص، ألن 
إفشاء األس�رار قد يؤدي إلى مشكالت كبيرة قد 

تصل لحد الطالق، واألص�ل أن يحرص الزوج أو 
الزوجة على عدم إفش�اء أسراره وخصوصياته 
إل�ى اآلخري�ن وأال يتح�دث به�ا ف�ي مجالس�ه 
الخاصة ألن ذلك ينم عن اس�تخفاف واس�تهتار 

بالحياة الزوجية التي هي رباط مقدس.
ويضي�ف، كم�ا أن من المه�م أن ي�درك الجميع 
ف�ي حالة معرفته�م بأي موض�وع خاص ألحد 
الزوجي�ن أن يحرص�وا عل�ى ع�دم الحديث فيه 
ونقله إل�ى غيرهم، والواقع يش�ير إلى أن كثيرا 
من المش�كالت األسرية سببها إفش�اء األسرار 
وتناقله�ا بين الن�اس، إذ أن ذلك ي�ؤدي إلى ردة 

فعل قوية لدى الطرف اآلخر.
وأيضا من المهم أن ال تس�مح األس�رة لنفس�ها 
بالحديث في أسرار اآلخرين وفق سرحان، سواء 
األقارب أو الجيران أو األصدقاء ألن ذلك سيؤدي 
إلى وصول هذه األس�رار إلى األبن�اء الذين ربما 
يتناقلونه بينهم دون إدراك ووعي لخطورة ذلك، 
باإلضافة إلى أن ذلك يعني بالنس�بة لهم أن هذه 
األم�ور يمك�ن تداولها وبالتالي ربم�ا ينقلونهم 
إل�ى ابائه�م وأمهاتهم بعض األس�رار التي ربما 
عرفوه�ا بحكم الس�ن ودخول من�ازل األقارب 
واألصدق�اء، فعلى األهل أن يعّودوا أبناءهم على 
عدم نقل المعلومات واألخبار، وكذلك على الكبار 
أن يحرص�وا على عدم الحديث في خصوصيتهم 
أمام األطفال حتى الصغار منهم، ولألسف بعض 
الكب�ار يطلب�ون من الصغار البح�ث عن األخبار 

واألسرار لنقلها أليهم.

افشاء  األرسار الزوجية 
فضفضة تتحول لنرشة اخبار
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وعند إتمام مثل هذه التحقيقات، فسيعود 
الق�رار إل�ى المدع�ي الع�ام ل�� »المحكم�ة 
الجنائية الدولي�ة«، المحامي�ة الغامبية فاتو 
بنسودا، حول المضي قدماً نحو إعالء قضايا 

فعلية ضد مسؤولين إسرائيليين أم ال.
وتأتي ه�ذه الخطوة الت�ي اتخذها عباس 
ف�ي أعقاب فش�له في األس�بوع الماضي في 
حش�د األص�وات الالزم�ة لموافق�ة مجل�س 
األم�ن الدولي عل�ى إقامة دولة فلس�طينية. 
وعل�ى الرغ�م م�ن أن ه�ذا الفش�ل أدى إل�ى 
تفادي الفيتو األمريك�ي الذي كان يحتمل أن 
يكون مثيراً للجدل، إال أن التحّول نحو مس�ار 
»المحكم�ة الجنائية الدولية« يطرح مش�اكل 

شائكة أخرى.

عالقات عبا�س ونتنياهو
 �إىل ح�ضي�س جديد

إس�رائيل  بي�ن  العالق�ة  أن  حي�ن  ف�ي 
والفلسطينيين لم تعرف فعلياً عدداً كبيراً من 
التحسنات في السنوات األخيرة، يمكن القول 
ب�أن التوقي�ع على “نظ�ام روما األساس�ي” 
يبع�ث بالدبلوماس�ية إلى أدنى مس�توى لها 
ح�د اآلن، على األقل في ظ�ل القيادة الحالية. 
ولقد تم تصميم »المحكمة الجنائية الدولية« 
للتعام�ل م�ع جرائم الح�رب المتعم�دة، مثل 
اعتماد مس�ؤولي الدول�ة لسياس�ات اإلبادة 
الجماعية، لذا لن يتقبل اإلسرائيليون برحابة 
صدر أن ُيصبغوا بهذه الحلّة إذا تم رفع قضايا 

ضد قادتهم.
باإلضاف�ة إلى ذل�ك، تخلق ه�ذه الخطوة 
األح�دث التي اتخذتها الس�لطة الفلس�طينية 
س�احة جدي�دة تمام�اً للص�راع اإلس�رائيلي 
الفلس�طيني، وذل�ك م�ن خالل ص�ب العالقة 
التي غالباً ما تك�ون عدائية في قالب جنائي. 
الجنائي�ة  »المحكم�ة  جه�ود  م�ن  وكج�زء 
الدولي�ة« لوضع وصمة ع�ار أخالقية عميقة 
على م�ن تدينهم، ف�إن أي ادع�اءات قضائية 
مستقبلية ضد إسرائيليين في الهاي ستكون 
مصمم�ة بش�كل يضمن ع�دم س�فر القيادة 
إل�ى  والعس�كرية  السياس�ية  اإلس�رائيلية 
الخارج، فضالً عن العديد من القيود األخرى. 
وفي هذا السياق، من المؤكد أن الفلسطينيين 
والمتعاطفين معهم سيس�تخدمون أي إدانة 
م�ن »المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة« كمب�رر 
إضاف�ي للحركة القائمة ضد إس�رائيل والتي 
تقوم على المقاطعة وس�حب االس�تثمارات 
وف�رض العقوب�ات. كما وقد يعتم�د الرئيس 
عب�اس أيضاً على ميزة واح�دة تحصل عليها 
الس�لطة الفلس�طينية م�ن خ�الل التوقي�ع 
على “نظام روما األساس�ي”: وم�ن الناحية 
الفرضي�ة، لي�س م�ن الض�روري أن تك�ون 
السلطة الفلس�طينية هي من يقدم الشكوى 
إلى »المحكم�ة الجنائية الدولية«، ألنه يمكن 
اآلن ألي ط�رف أن يق�دم أي اقتراحات تتعلق 

بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وعل�ى المس�توى الش�خصي، ال ب�د لهذه 
الخط�وة م�ن أن تعّم�ق الكراهي�ة المتبادلة 
ال�وزراء اإلس�رائيلي بنيامي�ن  بي�ن رئي�س 
نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب�اس، ما س�يؤدي على األرج�ح إلى إغالق 
أي مجال سياس�ي يه�دف إلى إج�راء المزيد 
م�ن المفاوضات في أي وق�ت قريب. وإذا لم 
تعد المفاوضات مجدي�ة بعد اآلن بين عباس 
ونتنياه�و، ق�د ُينق�ل الخط�اب اإلس�رائيلي 
الفلس�طيني بأكمل�ه نحو ]اتخ�اذ خطوات[ 
أحادية الجانب طالم�ا يبقى نتنياهو وعباس 

في منصبيهما.
ومن حيث الرأي السياس�ي اإلس�رائيلي، 
ال بد لخطوة الس�لطة الفلس�طينية أن تواجه 
معارضة في صف�وف مختلف نواحي الطيف 
الش�خصيات  إحال�ة  فك�رة  ألن  السياس�ي، 
السياسية اإلسرائيلية أو الجنود اإلسرائيليين 
إل�ى ]المحكمة في[ الهاي غي�ر مقبولة لدى 
المس�ؤولين والناخبين من معظم االتجاهات 
االنتخاب�ات  تل�وح  وحي�ث  السياس�ية. 
اإلسرائيلية في األفق في 17 آذار/ مارس، من 
المرجح أن يصّور نتنياهو مناورة »المحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة« على أنها آخ�ر مظهر من 
مظاه�ر الضغوط الدولية، ليثب�ت أن الحاجة 

تدعو إلى بقائه رئيس�اً لل�وزراء إلحباط مثل 
هذه األعم�ال. وفي الوقت نفس�ه، س�تعتبر 
المعارضة، برئاسة اسحق هرتسوغ وتسيبى 
ليفن�ى، أن ه�ذه الخطوة هي تعبير سياس�ي 
عما يسمونه بعزلة إسرائيل الدولية المتزايدة 
أثناء فترة نتنياه�و، حتى وإن كانا يعارضان 

بشدة الخطوة التي اتخذها عباس.
أما بالنس�بة إلى الرأي العام الفلسطيني، 
فق�د أظهر اس�تطالع لل�رأي أج�راه “المركز 
الفلس�طيني للبحوث السياسية والمسحية” 
ف�ي رام الل�ه ف�ي كان�ون األول/ ديس�مبر 
موافق�ة 80 ف�ي المائ�ة م�ن الذين ش�ملهم 
اإلس�تطالع على خطوة عب�اس بالتوجه إلى 
»المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة«. وف�ي كثي�ر 
من األحي�ان، يقيس الفلس�طينيون تقدمهم 
بمقدار األلم السياسي الذي يمكن أن يفرضوه 
عل�ى إس�رائيل. كما وأنه�م قد يعتق�دون أن 
اس�تراتيجية »المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة« 
ستفرض قيوداً جديدة على أي عملية صناعة 
ق�رار إس�رائيلية ح�ول العمليات العس�كرية 

المستقبلية.

خطو�ت م�ضادة وطريق طويل �لأمد 
�إىل �مل�ضتقبل

من غي�ر المرجح أن ي�ؤدي التوقيع على 

انتص�ارات  إل�ى  األساس�ي”  روم�ا  “نظ�ام 
قانوني�ة فلس�طينية عل�ى الم�دى القصي�ر 
وذلك ألس�باب متعددة، وخاصة ألن األطراف 
األخرى ستتخذ على األرجح خطوات مضادة. 
على س�بيل المثال، ستطلب الواليات المتحدة 
وكن�دا وربم�ا دول أخ�رى عل�ى األرجح من 
األمي�ن العام لألم�م المتحدة ب�ان كي مون، 
وه�و جهة إي�داع التواقي�ع ل� “نظ�ام روما 
األساس�ي”، أن يحث على قطع الطريق أمام 
تح�رك الس�لطة الفلس�طينية، وربم�ا يكون 
ذل�ك من خالل التش�كيك في الح�ق القانوني 
للس�لطة الفلسطينية في التوقيع. وقد يصدر 
الكونغرس األميركي قرارات من جهته أيضاً، 
ولكن من غير الواضح ما التأثير الذي سينتج 
عنه�ا. فقد وّقع�ت الوالي�ات المتح�دة )إلى 
جانب روس�يا، وإس�رائيل، ونحو ثالثين بلداً 
آخر( على “نظام روما األساسي”، إال أنها لم 
تصادق علي�ه، وهذا يعني أنها ليس�ت عضواً 
ف�ي »المحكم�ة الجنائية الدولي�ة«، ولذلك ال 
يس�تطيع الكونغرس أن يه�دد باالمتناع عن 

تمويل المحكمة.
ُيذكر أن إس�رائيل اتخ�ذت الخطوة األولى 
بع�د أن وّق�ع الرئيس عب�اس عل�ى “النظام 
األساس�ي”، وذل�ك م�ن خ�الل إعالنه�ا عن 
حجبه�ا تحويل نح�و 150 ملي�ون دوالر من 

عائ�دات الضرائ�ب الفلس�طينية. وقد حذرت 
إسرائيل السلطة الفلس�طينية مراراً وتكراراً 
م�ن أن أي تحرك نح�و التوجه إلى »المحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة« من ش�أنه أن ي�ؤدي إلى 
ف�رض عقوب�ات مالي�ة وربم�ا إل�ى ازدي�اد 
النشاط االستيطاني في المناطق الحساسة. 
وفي الس�ياق نفس�ه، ق�د يق�رر الكونغرس 
األمريك�ي أن يح�ذو حذو إس�رائيل من خالل 
حج�ب المس�اعدات الس�نوية الت�ي تقدمها 
الوالي�ات المتحدة إل�ى الفلس�طينيين والتي 

تبلغ 400 مليون دوالر.
ع  أم�ا خارج النط�اق المال�ي، فيمكن توقُّ
قي�ام الجماع�ات المتعاطف�ة م�ع إس�رائيل 
برف�ع دع�اوى مضادة ض�د الرئي�س عباس 
ف�ي المحاكم األمريكية بتهمة ش�ن هجمات 
ض�د مدنيي�ن إس�رائيليين أو بس�بب عالق�ة 
الس�لطة الفلس�طينية مع حرك�ة »حماس«، 
وه�ي منظمة مدرجة عل�ى الئحة المنظمات 
اإلرهابي�ة. وم�ع ذلك، لي�س م�ن المؤكد أن 
ترفع إس�رائيل دعوى مضادة ضد عباس في 
»المحكم�ة الجنائية الدولية« في الوقت الذي 
تج�ادل فيه ب�أن المحكمة ال س�لطة لها على 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما وُتط�رح أيضاً مس�ألة قانونية حول 
الجنائي�ة  »المحكم�ة  س�لطة  ب�دء  تاري�خ 

الدولي�ة«، إذا م�ا تمت الموافق�ة عليها. لكن 
من الواضح أن »المحكمة الجنائية« ستتمتع 
بتل�ك الس�لطة القانونية بعد انتهاء الس�لطة 
الفلس�طينية من عملي�ة ُتع�رف باالنضمام، 
والتي من المرجح أن تنتهي في آذار/ مارس 

أو نيسان/ إبريل.
وم�ع ذلك، ال ي�زال من غي�ر المؤكد ما إذا 
كان�ت »المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة« تري�د 
حت�ى الخوض ف�ي مي�اه النزاع اإلس�رائيلي 
الفلس�طيني العك�رة. فقد ش�عرت المحكمة 
مؤخ�راً بأنه�ا تتع�رض للهج�وم، وذل�ك مع 
انهي�ار قضيتها ضد الرئي�س الكيني أوهورو 
كينياتا خالل الشهر الماضي. كما وأن الصراع 
اإلس�رائيلي الفلسطيني يشتهر بقدرة تحمله 
الطويلة وبطابعه المشحون وبتعقيده. فعلى 
س�بيل المثال، إذا حققت »المحكمة الجنائية 
الدولي�ة« ف�ي موض�وع المس�توطنات ف�ي 
الضفة الغربية، فالس�ؤال الذي يطرح نفسه: 
هل س�تكون »المحكمة«على استعداد التخاذ 
موقف واضح وترس�يم الحدود بين إسرائيل 
والدول�ة الفلس�طينية؟ وه�ل ستش�مل هذه 

الحدود القدس الشرقية؟
ُيذك�ر أن »المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة« 
كانت حذرة حتى اآلن ولم تقبل النظر س�وى 
بقضايا قليلة جداً، وعلى الرغم من مرور أكثر 
من عقد من الزمن على تأسيس�ها، لم تتمكن 
من إصدار س�وى إدانتين، كلتيهما ضد أميري 
ح�رب كونغوليْين لم يتمتعا بأي منصب مهم 
في الدولة. وقد تطلبت كل قضية ما بين ستة 
وسبعة أعوام للوصول إلى نتيجة. وباإلضافة 
إل�ى ذلك، رفضت المحكمة في الس�ابق قبول 
النظر في مس�ألة “أسطول الحرية لغزة” في 
عام 2011 وهي قضية تش�مل تركيا، مشيرة 
إلى أن ع�دد الوفيات كان قليالً ج�داً. ويقيناً، 
هن�اك ث�الث وثالثي�ن قضي�ة أخ�رى تقريباً 
مدرجة أم�ام »المحكم�ة الجنائي�ة الدولية« 
وهي ف�ي مراح�ل مختلفة م�ن التحقيق، إال 
أن هذه التحقيقات األولية غالباً ما تس�تغرق 
سنوات حتى قبل أن تبدأ المحاكمات الطويلة 

األمد.

�ملح�ضلة
لق�د ب�دأت التداعي�ات السياس�ية لتحرك 
رئيس الس�لطة الفلس�طينية محمود عباس 
تج�اه »المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة« لتوها 
باالرت�داد، وذل�ك فيم�ا تنح�در عالقات�ه مع 
رئيس ال�وزراء اإلس�رائيلي نتنياهو أكثر من 
أي وقت مضى؛ ويبدو أن هذا  التطور يش�كل 
انفتاح س�احة جدي�دة للصراع بين إس�رائيل 
القصي�ر،  الم�دى  وعل�ى  والفلس�طينيين. 
س�يؤدي تدوي�ل الص�راع إلى نتيج�ة واحدة 
مؤكدة فقط: أن احتمال توصل اإلس�رائيليين 
والفلس�طينيين إلى حل خالفاتهم بنفس�هم 

سيكون أبعد من أي وقت مضى.

الفلسطينيون يتوجهون إىل »اجلنائية الدولية«: التداعيات السياسية
       ديفيد ماكوفسكي

يف 30 كانون �لأول/ دي�ضمرب وّقع رئي�س �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�س على ع�ضرين �تفاقية دولية خمتلفة، مبا فيها “نظام روما �لأ�ضا�ضي” لـ »�ملحكمة �جلنائية �لدولية«. وي�ضري ��ضم 
هذ� “�لنظام �لأ�ضا�ضي” �إىل �ملوؤمتر �لذي ُعقد عام 1998 و�لذي �أن�ضاأ �ملحكمة �لقائمة على �أ�ضا�س �ملعاهدة، و�لتي بد�أت عملها عام 2002.

ومن حيث �ملبد�أ، ت�ضــمح هذه �خلطوة - �لتي �تخذتها �ل�ضــلطة �لفل�ضــطينية - لـ »�ملحكمة �جلنائية �لدولية« بفر�س �ضلطتها �لق�ضائية على �لتطور�ت �مل�ضتقبلية يف �ل�ضفة �لغربية وقطاع 
غزة، وتخول �أي دولة من �لدول �ملوقعة على “نظام روما �لأ�ضا�ضــي”، و�لتي ت�ضــمل حاليًا 160 دولة، �ملطالبة مبحاكمة �إ�ضــر�ئيل بتهمة �رتكابها جر�ئم حرب.ويف هذ� �لإطار، �أو�ضــح 

م�ضوؤولون فل�ضطينيون �أنهم يريدون من »�ملحكمة �جلنائية �لدولية« �لتحقيق يف �ضيا�ضات �ل�ضتيطان �لإ�ضر�ئيلية. 

        مايكل سينغ

في تطّرقه المقتضب للشؤون الدولية في 
إطار خطاب “حالة االتحاد” الذي ألقاه يوم 
الثالثاء، أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما 
بش�كل رئيس�ي ع�ن أمَرين حول سياس�ته 
الخارجي�ة: كونه�ا غي�ر تفاعلي�ة، وغي�ر 
أحادي�ة البعد. إال أن الخطاب كان عبارة عن 
نق�د غير متعمد للذات أكث�ر من كونه دفاعاً 
عن الذات كما كان�ت نية الرئيس. وال يمكن 
اإلن�كار أن المبدئين محق�ان، ولكن اإلدارة 
األمريكية لم تمارسهما؛ وللمفارقة، يشكل 
ه�ذان المبدءان اثنين من العيوب الرئيس�ية 
ف�ي الطريق�ة الت�ي تعاملت فيه�ا الواليات 

المتحدة مؤخراً مع الشؤون الخارجية.
وليس هناك إش�ارة أكث�ر وضوحاً حول 
الخارجي�ة  للسياس�ة  التفاعلي�ة  الطبيع�ة 
األمريكي�ة أكث�ر من ش�به غي�اب موضوع 
“إعادة التوازن” إلى آسيا عن الخطاب - وهو 
الموض�وع الذي يش�كل المح�ور المركزي 
المقص�ود من السياس�ة الخارجية للرئيس 
أوبام�ا - أو ش�به غي�اب أولوي�ات أخ�رى 
ظهرت في بداية والية الرئيس مثل الس�الم 
اإلسرائيلي الفلسطيني أو تحسين العالقات 
مع روسيا.وعوضاً عن ذلك، كانت سياسات 
تمليه�ا  الخ�ارج  ف�ي  األمريكي�ة  اإلدارة 
األحداث، حيث فش�لت اإلدارة في توقعها أو 
اختارت تجاهلها. على س�بيل المثال، جاءت 
االنتفاض�ات العربي�ة في أعق�اب التخفيف 
من حمالت اإلصالح االقتصادي والسياسي 
كأولوي�ات بالنس�بة للوالي�ات المتحدة في 
الش�رق األوس�ط؛ كما أن األزمة األوكرانية 
تل�ت تقييماً غير واقعي�اً لألولويات والنوايا 
»الدول�ة  تنظي�م  انتش�ار  أم�ا  الروس�ية؛ 

اإلسالمية« )»داعش«( واإلجراءات الالحقة 
الت�ي اتخذته�ا الوالي�ات المتح�دة لوقف�ه 
فق�د أتت بعد س�نوات من ع�دم التحرك في 
س�وريا واإلجهاد ف�ي الع�راق. ويقيناً، أنها 
ليس�ت عبارة ع�ن عالق�ات س�بب وتأثير، 
ولكنها مع ذل�ك تعكس نقصاً في التخطيط 
االس�تراتيجي وميالً متزايداً إل�ى النظر إلى 
الش�ؤون الخارجي�ة أوالً من خالل عدس�ة 
السياس�ة الداخلية األمريكية بدالً من تحليل 
الحقائ�ق وكيفي�ة تأثيره�ا عل�ى المصالح 
األمريكي�ة. لذا يش�كل التركيز بش�كل أكبر 
على اس�تباق الصراع�ات واألزمات ومنعها 
- ب�دالً من التخب�ط للتخفيف منه�ا بمجرد 
بدئها - أمراً بالغ األهمية إذا أرادت واشنطن 

التخطيط لمس�ار أكثر ثباتاً وتجنب سياسة 
خارجية تفاعلية حقاً.

لقد فش�لت الواليات المتحدة أيضاً فيما 
يتعلق بنش�ر عناصر متع�ددة من القوة من 
أجل دعم اس�تراتيجيات وأه�داف واضحة. 
ففي س�وريا، وبعد عدة س�نوات من التردد 
في اس�تخدام القوة العس�كرية الس�تكمال 
السياس�ة  ترك�ز  الغربي�ة  الدبلوماس�ية 
األمريكي�ة حالياً، فقط عل�ى تنفيذ ضربات 
جوي�ة ضد »داعش« والجماع�ات اإلرهابية 
األخرى. ولم تكن ه�ذه الحملة ناجحة على 
وجه الخصوص، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم 
ارتباطها باستراتيجية أوسع نطاقاً لتحقيق 
االستقرار في سوريا وإنهاء الحرب األهلية 

التي أودت بحياة عشرات اآلالف من األرواح 
وأدت إلى تشريد الماليين.

أما حول الموضوع اإليراني، فقد ركزت 
الواليات المتحدة عل�ى القضية النووية إلى 
حّد اس�تبعاد المخاوف األخرى التي أثارتها 
أعم�ال طه�ران، وأهملت عملية اس�تكمال 
التعاطي بانتهاج تكتيكات أخرى. وبدالً من 
مجرد األمل بأن يحقق االتفاق النووي فوائد 
إضافي�ة ثانوي�ة للعالقات الثنائي�ة، يحتاج 
صانعو السياس�ة األمريكية إل�ى التحضير 
بش�كل واقع�ي للتعام�ل م�ع طه�ران التي 
تتمتع بالقوة ومع الحلفاء الس�اخطين في 
أعق�اب االتفاق. وكما هو الح�ال مع كوبا، 
يب�رز فرق كبي�ر ما بين اس�تخدام التعاطي 
لدع�م سياس�ة ما، وم�ا بين الخل�ط ما بين 

التعاطي والسياسة.
لق�د تول�ى الرئيس أوبام�ا منصبه وهو 
يدع�و إلى اتب�اع سياس�ة التعاط�ي، إال أن 
التصور الس�ائد حول العال�م هو عدم التزام 
الوالي�ات المتحدة بهذه السياس�ة. أما اآلن، 
فبع�د أن وض�ع الرئي�س األمريك�ي جدول 
أعم�ال يق�وم على التب�ادل، فاألس�ئلة التي 
تطرح نفس�ها ه�ي، هل سيس�تخدم أوباما 
نفوذه لحش�د الدعم لجدول أعماله، ال سيما 
داخ�ل حزب�ه؟ وبع�د أن واجه روس�يا، هل 
سيس�تخدم القي�ادة األمريكي�ة لمس�اعدة 
أوكرانيا وتقوي�ة “حلف النات�و”؟ وبعد أن 
ه�دد باس�تخدام ح�ق النق�ض ض�د فرض 
عقوبات جديدة، هل سيعمل مع الكونغرس 
لصياغة سياسة تجاه إيران تعكس مخاوف 
الحزبين؟ سيتم تقييم إرث الرئيس بناًء على 
إنجازاته عل�ى صعيد السياس�ة الخارجية، 
ولي�س فقط باالس�تناد على األخط�اء التي 

َيعتقد أنه قد تجنبها.

مديرية زراعة محافظة بغداد )الرصافة(التنـاقـض فـي سيـاسـة أوبـامـا اخلـارجيـة
اعالن رقم 3 لسنة 2015

 
تعل�ن مديري�ة زراعة محافظة بغ�داد )الرصاف�ة( لجنة 
تاج�ري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية  عن اعالن تاجري  
املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء الرصافة/ ناحية 
الك�رادة باملزايدة العلني�ة وفق قانون بي�ع وايجار اموال 
الدول�ة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لس�نة  
1983 يف الي�وم الثالث�ن من اليوم الت�ايل للنرش االعالن يف 
الصحيف�ة يوم العمل ال�ذي يليه يف ح�ال مصادفة املوعد 
عطلة  وس�تكون املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف 
مقر ش�عبة زراعة بغداد الرصافة .. وللتفاصيل مراجعة 
مقر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمسكات 
املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديرية  من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن.

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيداتالمواصفاتبالدونم

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد/
دينار عراقي

شواطئ 
مقابل 
القطعة 
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

�� أنه بإمكان�ك رؤية النجوم 
وأنت في النهار   ، انظر إلى 

ق�اع بئ�ر ف�ي وض�ح النه�ار 
وسوف ترى النجوم المتأللئة

��� أن الغاز في طبيعته غاز ال 
رائحة له ، ولكن تضاف إليه 

ه�ذه الرائح�ة ل�دى تصفيت�ه 
عام�ل  أج�ل  م�ن  وتخزين�ه 

األمان 
والحماية لالنتباه إليه

�� أن طائر الكيوي هو الطائر 
الوحيد التي تقع فتحتا أنفه 

في مقدمة منخاره
�� أن الماء البارد هو أخف من 

الماء الساخن
��� أن أح�د األطب�اء ق�د كتب 
في نهاية الق�رن الماضي من 

أضرار 
مض�غ العلكة فقال: أنها تنهك 
الغدد اللعابية ، وتسبب التصاق 

األمعاء

هل تعلم؟

ي�درس مس�ؤولون ع�ن الحي�اة البري�ة في 
والية نيوهامبش�ير األميركية اقتراحاً بالحد 
من اس�تخدام الصيادين للش�وكوالته كطعم 
الس�تدراج الدبب�ة الس�وداء خ�ارج األدغال 
بع�د العثور عل�ى 4 منها نافق�ة عند فخ بعد 

التهامها لكميات من الحلوى لم تتحملها.
وق�ال كبير المش�رفين على برنام�ج الحياة 
البرية ف�ي الوالي�ة كينت غوستافس�ون إن 
الدبب�ة ال تق�اوم التهام الحلوي�ات في فصل 
الخري�ف وه�و موس�م الصيد ألنها تس�عى 

لتخزي�ن الده�ون اس�تعداداً لفترة الس�بات 
الشتوي.

وأض�اف “ال نري�د أن نرى ش�يئاً كهذا يتكرر 
مجدداً.. أتوق�ع أن يطرح اقتراح للتعامل مع 

األمر الشهر المقبل”.
وقال مس�ؤولو الحي�اة البرية إن�ه عثر على 
4 دبب�ة، من بينها اثن�ان صغيران، نافقة في 
س�بتمبر على بعد 50 قدماً م�ن المكان الذي 
وضع فيه صي�اد 100 طن من الش�وكوالته 

والحلوى كطعم.

عل�ى الرغم م�ن أّن البع�ض ال يهتّم للش�كل 
الخارجي للجس�م إاّل أّن دهون البطن ليس�ت 
مجّرد مظهر خارج�ي يصّنف جمال إطاللتنا 
فحس�ب ب�ل ه�ي عالم�ة واضح�ة الحتمال 
إصاب�ة الف�رد بالعديد من المش�اكل الصحية 

واالمراض التي قد تهدد صحته وحياته.
تعّد دهون البطن األقرب بموقعها إلى القلب، 
الكب�د، الرئتي�ن، وأعضاء أخرى من الجس�م؛ 
إذا تواج�دت بكمي�ة قليلة فل�ن تكون مضرة 
ولكن وفقاً ألخصائيي التغذية فإّن كثرة هذه 
الده�ون تعيق عمل الهرمونات التي تس�يطر 
على ش�بع اإلنس�ان. كم�ا أّنها تتس�ّبب أيضاً 
بإف�راز كميات أكبر من الهرمونات إلى جانب 
“الس�يتوكينات” وه�ي ن�وع م�ن البروتي�ن 
يس�اهم في نقل اإلش�ارة والتواص�ل ما بين 

الخالي�ا، ما ي�ؤّدي إل�ى تراجع عم�ل الجهاز 
المناع�ي وف�ي المقاب�ل زي�ادة اإللتهاب�ات 
اآلالم،  الض�ار،  الكوليس�ترول  ومع�دالت 
أم�راض القل�ب، إضاف�ة إل�ى ارتفاع نس�بة 
مقاومة األنسولين. وال تقتصر أضرار تراكم 
دهون البطن على ما سبق فحسب بل تتعّداها 
لتربطها بعض الدراس�ات باإلصابة بسرطان 

القولون أيضاً.
إذا قررت وضع صحت�ك على الئحة أولوياتك 
والتخل�ص م�ن دهون بطن�ك لن يك�ون من 
الض�روري أن تّتبع�ي حمية قاس�ية تحرمك 
من مأكوالتك المفّضلة، ولكن س�يكون عليك 
ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة وإجراء بعض 
التعديالت على نظامك الغذائي ليصبح نظاماً 

غذائياً صحياً ومتوازناً.

نش�رت صحيفة ديل�ي مي�ل البريطانية 
القصة الكاملة لعجوز، من الهند، أنجبت 

طفاًل وهي في السبعين من عمرها.
وفقالت الصحيفة إن “أمكاري سينج”، 
أكب�ر أم فى العال�م، تبل�غ اآلن 76 عاًما 
وتعتن�ي بابنها “أكاش�فاني”، 6 أعوام، 
موضحًة أن “س�ينج” تص�درت عناوين 
والته�ا  بع�د   ،2008 ع�ام  الصح�ف، 

و”بارس�ات”  “أكاش�فاني”  توءًم�ا 
وه�ي ف�ي الس�بعين م�ن عمره�ا لكن 
بارس�ات توفي وهو في الرابعة.وأكدت 
“س�ينج”، متزوجة من “تش�اران”، 89 
عاًما: “يس�ألني العديد م�ن الناس “هذا 
حفي�دك”، وأجيبهم “ال، إن�ه ابني”. وأنا 
سعيدة بكوني أم لطفل في السادسة من 

عمره، إنه شعور ال يوصف”.

الشوكوالتة تفتك 
بالدببة

خماطر دهون 
البطن

والدة ثعلب ماء »اسري«

النقل بطريقة »ستار تريك«

فيتامينات 
للشعر

تنجب توأمًا يف السبعني 
من عمرها
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

قد تعاكسك بعض األمور اليوم ال 
تقل�ق فباقي اليوم س�يكون جيد 
حافظ على مس�افة م�ع الزمالء 
ف�ي العم�ل تحاش�ياً ألي تهدي�د 
مت�ردد  دائم�اً  لمركزك.الحبي�ب 
ومزاج�ه متقل�ب فتحت�ار كيف 

تتصرف معه.

يوم مناسب وملئ بالحيوية والعمل 
ش�عور  و  بالنش�اط  تب�دء  المثم�ر 
بالس�عادة يغم�ر قلب�ك يم�ر يومك 
به�دوء دون التع�رض الية مش�اكل 
تتلقى مديحاً من رئيسك بشأن عملك 
المتفان�ي والمخل�ص. تتعرف على 

شخص تقع بحبه من اول نظره. 

االوضاع المادية تشغل بالك جدا 
الي�وم و ال تع�رف كي�ف تتجاوز 
ه�ذه االزم�ة تتأقلم بس�رعة في 
عملك الجديد وتش�عر بأنه بادرة 
خي�ر علي�ك. ه�ذه االزم�ة تتبّدل 
مش�اعرك تجاه الش�ريك وتبتعد 

عنه من دون أسباب ظاهرة.

حاول ان تبادر باالسراع الى دفع 
ديونك ك�ي ال يتأزم الوضع تنجز 
التغيي�رات في عمل�ك وتبتعد عن 
الروتي�ن اليوم�ي الذي يش�عرك 
قلب�ك  بالمل�ل. تس�اعدك طيب�ة 
على نس�يان الماضي ومسامحة 

الحبيب.

تش�عر أن اليوم طوي�ل جدا و لن 
ينته�ي علي�ك ان تتحل�ى بالصبر 
ل�ن تتمكن من إنج�از كل المهام 
ضي�ق  بس�بب  من�ك  المطلوب�ة 
طوي�ل  الي�وم  أن  الوقت.تش�عر 
جدا و لن ينته�ي عليك ان تتحلى 

بالصبر.

الفت�رة المتعب�ة ق�د انته�ت ابدأ 
اليوم بنش�اط و حيويةيساعدك 
أح�د الزم�الء ف�ي العم�ل عل�ى 
تخطي مسألة مالية كانت تشغل 
بالك.جد طريق�ة إلخبار الحبيب 
بم�ا يزعج�ك ف�ي تصرفاته من 

دون أن تجرح مشاعره.

ال تك�ن كثي�ر المقاطعة و اعطي 
المج�ال لغي�رك كي يب�دي ارائه 
تلجأ إلى االستدانة للتعويض عن 
الخس�ارة الكبي�رة التي تعرضت 
إل�ى جانب�ك  الحبي�ب  لها.يق�ف 
ف�ي محنته م�ا يش�عرك ببعض 

اإلطمئنان. 

ع�ض  الي�وم  ل�ك  توج�ه  ق�د 
االنتق�ادات الت�ى تزعج�ك حاول 
ان تتقب�ل األمر تتخطى مش�كلة 
كنت تواجهها في الفترة األخيرة 
مع أح�د الزمالء.ال تري�د تطوير 
عالقت�ك بالحبيب ألنك تش�ّك في 

مشاعره تجاهك.

يب�دو ل�ك الي�وم مش�رقا و تش�عر 
بالنش�اط ف�ي اداء كل مهامك ابتعد 
ع�ن الطمع واكتِف بم�ا جنيته حتى 
اآلن وإال س�تكون خس�ارتك كبيرة.

تعني كثيراً للحبيب فال تدع الشكوك 
تدخل بالك. يبدو لك اليوم مش�رقا و 

تشعر بالنشاط في اداء كل مهامك 

حاول أن تستغل اليوم كل الفرص 
التى قد تتاح لك تطلب من رئيسك 
مبلغاً من المال إلنجاز مش�روع 
تك�ون أكي�داً م�ن نجاحه.لدي�ك 
فرصة الستعادة حب الشريك إن 

كنتما على خالف. 

احذر فقد تتخذ اليوم قرار يضيع 
العدي�د م�ن الف�رص الت�ى قد ال 
تتاح لك من جديد تخوض تجربة 
جديدة تزيد من خبرتك في مجال 
عملك. كثرة المش�اكل بينك وبين 
الحبي�ب تجعل�ك تفكر ملي�اً في 

مستقبل عالقتك به.

فك�ر جيدا الي�وم قب�ل أن تتفوه 
بأي ش�ئ يك�ون خطأ ف�ي حقك 
يخي�ب أملك تج�اه أح�د الزمالء 
بس�بب تصرفاته األنانية. تبرهن 
ع�ن طيبة قلبك في طي صفحات 

الماضي المؤلمة مع الحبيب. 
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الفيتامين Aعـ

يعم�ل الفيتامي�ن A عل�ى ترطيب فروة 
الرأس عن طريق تحفيز بصيالت الشعر 
النتاج المادة الدهني�ة التي تحافظ على 
نعومة وترطيب الش�عر وف�روة الرأس. 
يتوف�ر الفيتامي�ن A في الكب�د، الجزر، 
اللف�ت،  الحل�وة،  البطاط�ا  البروكل�ي، 
الباباي�ا  والبي�ض،  الق�رع،  الس�بانخ، 

والمانجو.

B الفيتامين
يعتب�ر الفيتامي�ن B واح�د م�ن أفض�ل 
الفيتامينات المتاحة لتعزيز نمو الش�عر 
الصح�ي. ذل�ك ألن�ه يق�وم بع�دد م�ن 
الوظائ�ف الهام�ة داخل الجس�م أهمها 
تحفي�ز نم�و وتنف�س الخالي�ا. يتوف�ر 
الفيتامي�ن B في اللحوم، البيض، األلبان 

والمأكوالت البحرية.
B3 الفيتامين

يع�رف الفيتامي�ن B3 باس�م النياس�ين 
اذ يس�اعد على تحس�ين الدورة الدموية 
وتحفيز وصول الدم إلى بصيالت الشعر 
وف�روة ال�رأس، مم�ا يؤدي إل�ى تجديد 
الشعر، وبالتالي فهو عنصر رئيسي في 

نمو شعر صحي.
الدج�اج،  ف�ي   B3 الفيتامي�ن  يتوف�ر 
لح�م البق�ر، س�مك الس�لمون، البيض، 
األف�وكادو، التمر، الطماط�م، الهليون، 

الفطر، والمكسرات.
B12 الفيتامين 

الفيتامي�ن B12 م�ن اه�م الفيتامينات 
لصح�ة الش�عر ومن�ع تس�اقطه. فه�و 
يساعد في انتاج خاليا الدم الحمراء، التي 
لها عالقة مباش�رة بمس�تويات الطاقة 
في الجس�م، يتوف�ر الفيتامين B12 في 
كبد العجل، السردين، لحم الغزال، سمك 

السلمون، واالسكالوب والروبيان.

C الفيتامين
فيتامين C ضروري لتطوير الخاليا ونمو 
األنس�جة، ولهذا الس�بب فإنه ضروري 
  C لتعزيز نمو الش�عر. نق�ص الفيتامين
يضعف بصيالت الش�عر ويجعله عرضة 
للتكسر، االنقس�ام وتساقطه في نهاية 

االمر.
يتوفر الفيتامين C ف�ي البابايا، الفلفل، 

القرنبيط، الفراولة، البرتقال والكيوي.

1 – األسم األول ملطرب عاملي – شدَّد 
الطلب – 2 – مدينة يف جنوب غربي 
الواليات املتحدة – 3 – عيب – أقصد 
– 4 – اداة جزم – من أس�ماء األسد 

– 5 – مقياس إنكليزي للمس�افات 
– يف املقدم�ة – 6 – مدينة لبنانية – 
عكس�ها حيوان ألي�ف – 7 – نصف 
رامز – حاجز – كأس – 8 – ش�اعر 

عبايس كان متطرياً – 9 – مقاطعة 
قديمة يف شمال غربي فرنسا.

1 – ش�اعر ٌلقب ب� شاعر القطرين 
– 2 – متش�ابهان – أح�د خطب�اء 
الثورة الفرنسية – 3 – لدغ – للنهي 
– نبرص مجزومة – 4 – ديوان شعر 

لسعيد عقل – أسم علم مذكر – 5 – 
ضعف – عكس�ها  الغنج والدلع – 6 
– رضب من كبار البقر يكون داجناً 
ومن�ه أصناف وحش�ية – قرع – 7 

– اإلنص�اف – ك�رم – 8 – نوعي أو 
صنفي – األسم الثاني لشاعر غنائي 

عربي راحل – 9 – ممث�ل م�رصي.

المكّونات
سكر بودرة جاهز - 500 غرام

مارش�ميلو أي حلوى الخطمي 
- 300 غرام

زيت - ملعقة كبيرة
ماء - ملعقتان كبيرتان

ملح - رشة
فانيليا - بحسب الرغبة

ملّون طعام - بحسب الرغبة
نصائح

)التضعي العجينه في الثالجه(
الس�كر ف�ي  ) التقوم�ي بطح�ن 
المنزل النه بعد اضافة المارشميلو 
عند العجن سيتحول السكر البودره 
فيك�ون  الجاه�ز  ام�ا  خ�رز  ال�ى 

بودره مث�ل الدقيق او النش�ا( )اذا 
قطعي�ه  كبي�ر  المارش�ميلو  كان 

بالسكين(
طريقة العمل

1 - قّطع�ي المارش�ميلو إلى قطع 
متوّسطة الحجم.

الزي�ت  ق�در  ف�ي  ضع�ي   -  2
والماء واتركيه على النار حتى 

يسخن.
3 - أضيفي قطع المارش�ميلو 
وحّركي جي�داً حتى ت�ذوب ثّم 

إرفعي القدر عن النار.
4 - أضيف�ي الفانيلي�ا والمل�ح 
والس�كر تدريجي�اً م�ع الدع�ك 
جيداً حتى تحصلي على عجينة 

متماسكة.
5 - ضع�ي العجين�ة على ورق 
بالستيكي واحتفظي بها في مكان 

دافئ.
6 - لّوني العجينة بملون طعام من 

إختيارك وزّيني بها قالب الكيك.

نجح مهندس�ون أملان بتصنيع آلة يمكنها 
القيام بنس�خ األش�ياء وتفكيكها، ومن ثم 
نقلها عرب اإلنرتنت وإعادة تصنيعها مجدداً 
يف أي مكان آخر يف العالم، بواس�طة طابعة 
ثالثي�ة األبعاد.ويعتق�د أن ه�ذه الخط�وة 
ق�د تش�كل النم�وذج األويل آلل�ة نق�ل عن 
بعد كتلك التي يس�تخدمها طاقم مسلس�ل 
»س�تار تريك« الش�هري للخي�ال العلمي، يف 
االنتقال من مكان من الس�فينة الفضائية 
إىل أي مكان آخر يف الفضاء.وأطلق العلماء 

ع�ى اآلل�ة اس�م »س�كوتي« تيمناً باس�م 
الفضائي�ة  الس�فينة  املهندس�ن يف  كب�ري 
ظه�رت  الت�ي  إنرتبراي�ز«  »ستارش�يب 
باملسلس�ل، حي�ث كان الكابتن كريك يقول 
جملة »ابعثني عى ش�كل إش�عاع« أو »بيم 
م�ي أب« Beam me up.ويق�وم الجهاز يف 
مراحلة األولية بمس�ح األشياء التي توضع 
بداخله بواسطة كامريا تقوم بعملية املسح 
طبقة بطبقة، بعد سحقها وطحنها بعملية 
بطيئ�ة للغاية.وم�ن خ�الل تقطيعه�ا إىل 

رشائح، تحصل اآللة عى تفاصيل األشياء، 
حتى أدق الفجوات فيها.ويتم إعداد نموذج 
اف�رتايض لهذا اليشء وتش�فريه وإرس�اله 
رقمياً عرب اإلنرتن�ت إىل جهاز آخر، ثم يعاد 
تصنيعه بواسطة طابعة ثالثية األبعاد.وتم 
االحتفاظ بكل التفاصيل املتناهية للعملية 
رساً، بحيث ال يتاح للمستخدم سوى وضع 
أي يشء يف مكان وإرس�اله إىل املكان اآلخر 
بواس�طة كبس�ة زر، كما أف�ادت صحيفة 

»تليغراف الربيطانية«.

ق�ال باحث�ون يف كاليفورني�ا، إن 
أح�د صغ�ار حي�وان ثعل�ب امل�اء 
)القضاع�ة( دخ�ل التاري�خ إذ أنه 
األول ال�ذي يول�د يف األرس ألم ت�م 

تلقيحها يف حياة الربية.
وقال�ت الباحث�ة يف قس�م البيئ�ة 
وبيولوجيا النشوء واالرتقاء نيكول 
ثوميت�ز إن »الجرو ول�د يف نوفمرب 
ماري�ن(  بمخترب)لون�غ  امل�ايض 
بحرم جامعة كاليفورنيا يف سانت 

كروز«.
وأضاف�ت أن »الج�رو ترع�اه أمه 
)كالرا( ويس�بحان سويا يف حمام 
محاط بحواج�ز وقالت إن العلماء 

يعتزم�ون إخ�الء س�بيل الجرو يف 
الربية بمجرد فطامه وهو يف س�ن 

ستة أشهر تقريبا«.
ومضت تقول إنه من أجل تحسن 
قي�د  ع�ى  الج�رو  بق�اء  ف�رص 
الحياة بعيدا عن ش�واطئ وس�ط 
كاليفورني�ا ف�إن العلم�اء يقللون 
م�ن ف�رص تعامله�م مع�ه فيما 
ل�م يطلق علي�ه أي اس�م بعد كما 
أن�ه ال يع�رف نوعه.وقالت »حتى 
تنجح بالنس�بة الين�ا عملية اخالء 
س�بيله يتعن أاليعت�اد الجرو عى 
التعام�ل م�ع الب�ر. ال لتغذيت�ه 
إن  تعاماليجابي«.وقال�ت  ألي  وال 

املراح�ل األوىل  األم كالرا كان�ت يف 
م�ن الحمل عندما ت�م إنقاذها من 
شاطئ ونقلت إىل املخترب البحري.
الجامع�ة  باس�م  وق�ال متح�دث 
إن املنش�أة البحثي�ة امتنع�ت عن 
اإلع�الن ع�ن مولد الج�رو يف العام 
امل�ايض حت�ى تحد م�ن مخالطته 
للبر. وهذه ه�ي املرة األوىل التي 
يعلن فيها حراس املنشأة عن مولد 
الجرو.وحيوان ثعلب املاء الجنوبي 
أصغر الثديي�ات البحرية يف أمريكا 
الس�لطات  وصنف�ت  الش�مالية. 
االتحادي�ة القضاع�ة بأنه�ا م�ن 

األنواع املهددة باالنقراض.
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