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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»إديسون«

كن شجـاعـاً،

 وتـحـلـى بااليــمــان،

 وانـطـلـق
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

واشنطن تكشف خططها لـ »داعش«: 
هكذا سنقيض عليكم!

تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية

ص4 

المدربون األميركيون يساعدون التنظيم اإلرهابي لوجستيًا

      المستقبل العراقي / خاص

اتهمت مصادر سياسية عراقّية اإلدارة األميركية بالسعي 
إل�ى إحباط الق�ّوات األمني�ة العراقّية، والوق�وف ضّدها في 
تحقي�ق انتص�ارات ض�ّد تنظي�م “داع�ش” اإلجرام�ي الذي 
يسيطر على ثلث البالد، الفتة إلى أن المستشارين األميركيين 
المتواجدين في القواعد العسكرية في العراق يساعدون على 

بث الشعور باإلحباط وتعطيل العمليات العسكرية.
وقال�ت المص�ادر المتطابق�ة ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
“القوات االميركية والطائرات التي تتواجد في العراق س�واء 
في قاعدة عين االسد او في اي مكان اخر في االنبار وصالح 
الدين والموصل تحول دون ان يحقق الجيش العراقي والحشد 

الشعبي اي تقدم على االرض”.
ويوجد في العراق نحو 300 مستش�ار عس�كري أميركي، 
يتوّزعون على عّدة قواعد في المناطق الس�اخنة ويش�رفون 

على تدريب القّوات األمنية وابناء العشائر.
ووفق�اً للمص�ادر، ف�إن “ه�ؤالء المستش�ارين يمنحون 
مس�اعدات عسكرية ولوجس�تية جوية وارضية للدواعش”، 
مبين�ة أن “المؤامرة كبيرة جدا ليس من الس�هولة توصيفها 
في الوقت الحاضر مع الفوضى الكبيرة التي تعيشها ميادين 

الحرب مع االرهابيين الدواعش”. 
وأش�ارت المصادر إل�ى ان “القوات االميركي�ة المتواجدة 
ف�ي الكويت حالي�اً ويتم نقلهم تدريجياً ال�ى مناطق الصراع 
والجبه�ات مع داعش يلعب�ون ادواراً مزدوجة لغايات كثيرة 
اهمه�ا اطال�ة امد الحرب تل�ك والحيلول�ة دون القضاء على 

داعش”.
وأكدت أن هذا يحصل “في وقت تدرب فيه تركيا الوافدين 
الج�دد م�ن المجندين لنص�رة داعش والجماع�ات االرهابية 

والقتال معهم”.
ولفت�ت إلى أن ه�ؤالء “يتواجدون في معس�كرات تركية 
على ح�دود العراق وس�وريا ويوميا يمر قراب�ة 100 عنصر 
مس�لح منهم الى العراق ومثله الى سوريا وتبين المعلومات 

ان تسليحهم يتم عبر الجانب االميركي”.

تركيا تصدر 100 »داعيش« يوميا إىل العراق

ضحكتهم.. انتصار للحياة تصوير / مرتضى العيد

ص3»داعش« يستقدم أطباء من إرسائيل الستخراج األكباد والقلوب وبيعها للسعودية وقطر
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نـاسـا يـصـنـع 
برجميات »خبيثة« للتجسس 

عىل ثالثني دولة

نـاحـيـة الـبـغــدادي 
كربالء مرت من هنا

حمافظ البرصة يستقبل عرشات 
املواطنيـن ويستمـع ملشاكلهـم 

ويوجه باإلرساع يف حلها 
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اوبـامـا يـستـدعـي »شـرطـي« الـخـلـيـج إلـى الـبـيـت األبـيـض
بعد توتر العالقة بين القاهرة والدوحة.. واتساع نفوذ »داعش« في افريقيا

    المستقبل العراقي / خاص

اب�دت مص�ادر ني���ابية وسياس�ية مطلعة 
تخوفه�ا حي�ال الدع�وة االخي�رة الت�ي وجهها 
الرئيس االمريكي ب�اراك اوباما ألمير قطر تميم 
ب�ن حمد بن خليفة ال ثان�ي بالحضور الى البيت 
االبي�ض على خلفي�ة اتهامات مصري�ة للدوحة 

بدعم االرهاب.
ل�«المس�تقبل  ال���مص���ادر  وق����ال�ت 
العراقي«, أن »صيغة االس�تدعاء تعني ان دويلة 
قط�ر ه�ي والي�ة أمريكية محش�ورة ف�ي قلب 
الخليج العربي السيما وان أوباما امر عميله في 

قطر للمثول أمامه في بالط البيت األبيض«.
وتس�اءلت المص�ادر, »هل أصبح ه�ذا األمير 
و  لألمري�كان  الرس�مي  الوكي�ل  الصغي�ر ه�و 
مندوبه�م الس�امي ف�ي المنطقة بع�د ان تقوم  

قطر بلعب دور شرطي الخليج«.

وح�ذرت المصادر من المصير المجهول الذي 
ينتظر الش�رق األوس�ط في ظل ه�ذه المواقف 
الدولي�ة المربكة وم�ا يقابلها من دع�م  تقدمه 
الق�وى العظم�ى للحاضن�ات البيئي�ة لإلرهاب 

وسط البلدان العربية.
وقال البيت األبيض, الجمعة, أن الرئيس باراك 
أوبام�ا س�يلتقي أمير قط�ر في البي�ت األبيض, 
سياس�ية  قضاي�ا  لمناقش�ة  المقب�ل,  الثالث�اء 

واقتصادية وأمنية. 
تبادل�ت  بعدم�ا  قط�ر  أمي�ر  زي�ارة  وتأت�ي 
االنتق�ادات الالذع�ة م�ع مص�ر بش�أن ضربات 
جوي�ة نفذته�ا القاه�رة عل�ى أه�داف منتخبة 
لتنظيم داعش في ليبيا. واس�تدعت قطر مؤخراً 
س�فيرها ف�ي القاه�رة للتش�اور, بينم�ا قالت 
مصادر دبلوماس�ية أن أوباما هو الذي استدعى 
)تمي�م( بعد التح�ركات الدبلوماس�ية المصرية 

األخيرة في الشمال اإلفريقي.
بقلوب مفعم�ة باإليمان المطلق بقضية حربنا المقدس�ة ضد عصابات 
داعش اإلجرامية وحواضنها االرهابية، تلقينا نبأ استشهاد الشاب البطل 
)ابو الحس�ن( نجل المجاه�د رعد طاهر الدراجي، الذي استش�هد دفاعاً 
عن ارض سامراء الطاهرة. وبهذا المصاب الجلل، نعزي انفسنا والشعب 
العراق�ي وقي�ادات منظمة ب�در ومجاهديه�ا االبطال ومقاتلي الحش�د 
الش�عبي وفصائل المقاومة الغيارى، معاهدين الله س�بحانه وتعالى ان 

نبقى س�ائرين على درب الش�هيد )ابو الحس�ن( ورفاقه المجاهدين، لتطهير كل ارض الوطن من دنس 
داعش االجرامي وكل التنظيمات االرهابية .

س�ائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ويتقبله قرباناً لإلس�الم والمذهب وللوطن وان 
يسكنه فسيح جناته.. ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

شيوخ ووجهاء وابناء عشائر البودراجانا الله وانا اليه راجعون
عنهم / علي الدراجي

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

عشائر البودراج تنعى ابنها الشهيد الشاب ابو احلسن الدراجي
بسم الله الرحمن الرحيم

»وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون«
صدق الله العلي العظيم

البرصة »تنزع السالح« للخالص من  كابوس النزاعات«
كاتب أمريكي: »داعش« هو اجليش الرسي لواشنطن

الـــقـائـم »الـمـــعـــزول«.. 
جمازر باجلملة.. و »والة«

 مـن اخلليـج.. و»انتحـاريون« 
ينتظرون األوامر

رئيس مـؤسسـة الشهـداء:
 نعمل عىل انشاء الوحدات 
السكنية وتفعيل توظيـف

ص12ص3 ذوي الشهداء
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ناحية البغدادي.. كربالء مرت من هنا
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ام�ام  تتضائ�ل  الكلم�ات  كل 
معاناة ه�ؤالء الن�اس وكل الخطب 
والمحاض�رات الت�ي يلقيه�ا ق�ادة 
وزعم�اء جمعيات واح�زاب صدفة 
واح�زاب مهترئة واخ�رى في طور 
االهت�راء اق�ل م�ن عطش ام�راة او 
م�وت طف�ل ف�ي ه�ذه الناحي�ة.. 

الكربالئية العظيمة.
لي�س هنال�ك ش�يء انب�ل منكم 
وال أطه�ر وال أعظ�م وكل الكلم�ات 
الت�ي نكتبها ال تس�اوي ظمأ ش�يخ 
عج�وز اكلت�ه الس�نوات، وه�ا هي 
ذئاب »داع�ش« تريد افتراس�ه ألنه 
رفض الخن�وع إلرادة البغدادي ولم 
يحمل الس�الح على اخوته في هذه 
اللحظة الداعش�ية م�ن حياة العراق 

والعراقيين.
اجزم انكم اعلى شأنا واكبر قدرا 
م�ن كل الذين يتحدثون عن الش�مم 
والعزة والكرام�ة والحرية والعدالة 
االجتماعي�ة والع�راق الجدي�د وهم 
ف�ي بيوتهم ف�ي المربع�ات االمنية 
امن�ون مس�تقرون ه�م وعوائلهم 
وابنائه�م الذي�ن يدرس�ون في دول 
االعل�ون  انت�م  اورب�ا..  او  النف�ط 
النكم تواجه�ون الموت وتخاطبون 
اخوتك�م في الحش�د الش�عبي.. لو 
كان العباس بيننا لسقانا الماء بيديه 

المقطوعتين.
ناحي�ة البغ�دادي الس�نية اخ�ت 

ان  الش�يعية..  التركماني�ة  امرل�ي 
الم�دن ولي�س الق�ادة الش�يعة وال 
القادة الس�نة والناس كل الناس من 
الطائفتي�ن الظامئ�ون والعطاش�ى 
والمقتول�ون عل�ى اس�وار المجمع 
الس�كني ف�ي البغ�دادي ه�م الذين 
يبن�ون الع�راق الجدي�د وه�م الذين 
اهله�م  ع�ن  بالنياب�ة  يتحدث�ون 
واش�قائهم المعذبين ف�ي الصحراء 
الغربية او عل�ى حدود االلم الممض 

في امرلي.
اكثر م�ن 150 عراقيا من مجمع 
البغ�دادي الس�كني فارق�وا الحي�اة 
ذبح�ا كما قت�ل صبرا المس�يحيون 
االقب�اط ف�ي ليبيا، وهن�ا اقول لكم 
اخوتن�ا ف�ي البغ�دادي وي�ا اخوتنا 
الش�يعة ف�ي كل مكان م�ن االرض 
وصمودك�م  صبرك�م  ان  العراقي�ة 
واجب مقدس وان الله تعالى هو من 
ينجيكم من سواد الخناجر الداعشية 
وان ه�ذا الصب�ر ه�و الذي س�يخلد 
ثورتك�م وثورة صمودكم في عليين 
م�ع المالئكة والصديقي�ن واالنبياء 
وليس بالضرورة ان تخلد في سجل 
سياس�ي او س�جل حزبي كما يفعل 
المتوهم�ون ان الخل�ود السياس�ي 
اعظم واكثر قدرا من الخلود الروحي 
الرباني ورغم ذلك فانتم االعلون في 
الدنيا النكم كتبتم النصر على سرف 
الدبابات ولم تعطوا انفسكم العزيزة 
الداعش�ي وقلت�م ونفذت�م  للج�الد 
الق�ول المؤكد ان العراقي يموت وال 

يسلم نفسه لداعش ومن يمولها من 
خلف الحدود.

الم�دن هي الصم�ود االول وهي 
ال�دروس  ألّول  االول  المت�راس 
الكبيرة للكرامة والعزة ومن ال يقرا 
التحدي  التاريخ فليراجع اس�طورة 
ف�ي امرلي والبغدادي وكالم الس�نة 
الغيارى واستشهادهم ببطل كربالء 
العباس عليه الس�الم وهي رس�الة 
للش�يعة انكم اهل س�لطة فاين انتم 

من عطاشى السنة في البغدادي؟!.
ان رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العب�ادي 
فع�ل م�ا يمك�ن ان يفعل�ه رئي�س 
وزراء ممتحن م�ع البغدادي واهلها 
وقال م�ا ال يمكن قول�ه في مرحلة 
كل الم�دن وكل الجبهات المفتوحة 

من المش�روع الداعش�ي تنتظر منه 
الدعم والتس�ليح وه�و ممتحن مع 
الدعم والتس�ليح ف�ي كل مكان من 

هذا العالم.
ان�ا اكبر في رئيس الوزراء همته 

الحقيقي�ة وحرصه االخ�وي ولكن 
اهي�ب ب�ه واقول ل�ه ان العطاش�ى 
المحاصرين في البغدادي هم اخوانك 
واهلك وابنائ�ك واخواتك العراقيات، 
وانا اتمنى ان تفعلها بعد فك الحصار 
وتذه�ب ال�ى البغ�دادي وتق�ف الى 
جانب اهله�ا في وقفة تحدي مهمة 
كم�ا وقفت م�ع اهالي ح�زام بغداد 
واس�تقبلت بالهاله�ل و«الجكليت« 

من قبل اخواتك واخوتك.
كل  مث�ل  البغ�دادي  ناحي�ة 
النواحي العراقية قال�ت كلمتها في 
»داع�ش«، وليع�رف الش�يعة قب�ل 
السنة والس�نة قبل الشيعة والجوار 
العراقي�ة والواليات  قبل الحكوم�ة 
المتح�دة االمريكي�ة قب�ل بريطانيا 
وفرنس�ا والماني�ا وال�دول الخمس 

الدائمة العضوية ف�ي مجلس االمن 
ان العراقيي�ن دم واحد ولغة واحدة 
ودينه�م واح�د وعم�ر اليج�د ف�ي 
االس�المية  والخالف�ة  ع�دوا  عل�ي 
الراشدة التي سادت مقاطع التاريخ 
االسالمي االول العالقة لها بالخالفة 
البغدادية الت�ي تقطع الرؤوس على 

رؤوس االشهاد.
ان البغ�دادي قال�ت كلمته�ا في 
البغ�دادي وداع�ش ول�ن تتخ�ل عن 
هذه اللغة والموقف الى يوم القيامة 
النها عراقي�ة ولن تس�تطيع مدينة 
عراقية ف�ي الش�مال او الجنوب ان 
تتخلى ع�ن بيئتها العراقي�ة االولى 
المس�اكنة  اش�كاالت  كل  رغ�م 
وخالف�ات السياس�ة والسياس�يين 
والج�دران الس�ميكة العالي�ة الت�ي 
وضعها الدس�تور المكتوب من قبل 
سياس�يي مرحل�ة ما بع�د المقبور 
ص�دام وان يت�م التفرق بي�ن مدينة 
ومدين�ة بين البغ�دادي وامرلي بين 
االنبار وكربالء بين النجف وسامراء 
الن الع�راق واحد بابنائ�ه وتاريخه 

واصالته والق تاريخه.
ملحم�ة  ف�ي  العراقيي�ن  ان 
معاركهم المفتوحة مع داعش وكل 
ق�وى التطرف والمخاب�رات الدولية 
والعربية يعيدون انتاج هذه العملية 
السياس�ية م�ن جدي�د ويصنع�ون 
وعطش�هم  وتضحياته�م  بدمه�م 
ه�ذه  ان  عنوان�ه  جدي�دا  تاريخ�ا 
العملي�ة التي اش�رف عل�ى انتاجها 

واخراجه�ا سياس�يون بعضهم من 
انتاج الصدفة والبعض االخر سقط 
الفاس�دة  والعق�ود  الم�ال  باغ�راء 
وتورط الى اذنيه بالمال الحرام هي 
عملية قابل�ة لالنتاج والتكرار مادام 
المقبور صدام سقط وانتهى عهده 
وان الث�ورة الت�ي بداه�ا العراقيون 
قبل 30 عاما م�ن االن الزالت تتوالد 
وان دولة عظيمة يمكن ان تتش�كل 
بتضحي�ات الن�اس وموج�ة عاتي�ة 
الكرام�ة  يول�د  الحص�ار  لداع�ش. 
والعط�ش يرب�ي النفس عل�ى الثار 
من الجالد والقوة والفعل والشموخ 
وه�ذا مافعله االمام الحس�ين عليه 
الس�الم ي�وم م�ات عطش�انا لكنه 
تح�ول ال�ى رم�ز للخالدي�ن وق�وة 
للث�وار والمصلحين وق�دوة اليمكن 
تخطيه�ا ف�ي كل ث�ورة ومش�روع 
لدولة االنس�ان.ان حص�ار البغدادي 
توالد  منه ثوار وعطاش�ى وكبرياء 
انس�ان ولوال تلك الكبرياء لما صرخ 
ابنائها باخوتهم الشيعة مستنجدين 
بهم ومس�تغيثين.. ل�وكان العباس 

بيننا لسقانا الماء!.
الصرخ�ة رس�الة س�نية الهلهم 
الش�يعة ف�ي كل مكان الن الش�يعة 
اه�ل اس�تغاثة والعب�اس ج�زء من 
وهويته�م..  وكيانه�م  نس�يجهم 
وهكذا نتوالد س�وية مدنا وانس�انا 
وحص�ارات يتبعها حص�ار من اجل 
قي�ام دولة االنس�ان عل�ى انقاض..

دولة البغدادي الزائفة.

العراقيون
 في ملحمة معاركهم 
المفتوحة مع داعش

 يعيدون إنتاج العملية 
السياسية من جديد

القوات األمريكية اخلاصة: نريد العودة إىل العراق
      بغداد / المستقل العراقي 

األمريكي�ة  الق�وات  وح�دة  أعلن�ت 
الخاصة، أمس الس�بت، أنه�ا تريد العودة 
الى س�احة المعرك�ة ف�ي العراقلمحاربة 
»داعش«، فيم�ا اكدت أنها حاربت عناصر 
القاعدة وكانت تهزمهم بس�هولة في كل 
مرة. وقال عضو وحدة القوات األمريكية 
الخاصة المعروفة باس�م »نيفي س�يل«، 
لصحيف�ة  حدي�ث  ف�ي  اوني�ل  روب�رت 
»واش�نطن تايم�ز« األمريكي�ة، »أتوق�ع 
أن يغي�ر الرئي�س اوباما مس�اره ويقوم 
بإرس�ال قوات برية الى العراق«، موضحا 
أن » مستشاري الرئيس أصبحوا يفهمون 
اآلن أن ق�وات األم�ن العراقية لوحدها لن 
تتمك�ن م�ن اس�تعادة الموصل م�ن دون 

وجود قوات أمريكية على األرض«.

وأضاف أونيل »نح�ن بحاجة لمحاربة 
تنظي�م داع�ش واعتق�د أن المس�ؤولين 
له�ذه  اللوجس�تية  الخدم�ات  يبحث�ون 
العملية وراء األبواب المغلقة«، مشيرا إلى 
أن »المس�ؤولين يحاول�ون معرفة كيفية 
القي�ام بذل�ك فهم ال يري�دون ان يبدو ذلك 

وكأنه بداية حرب جديدة«.
وتابع اوني�ل أن »هناك أكثر من 3000 
عس�كري أمريكي على االرض في العراق 
وعمله�م يقتص�ر عل�ى التدري�ب وتقديم 
المش�ورة«، الفت�ا ال�ى أن »تنظيم داعش 
اكثر شراس�ة اآلن ألننا ال نقوم بأي شيء 
تجاهه�م فنحن نقوم بضربه�م من الجو 
ولي�س لدينا قوات بري�ة لمحاربتهم على 
األرض«. واكد عضو وحدة )نيفي س�يل( 
أن »وحدة القوات األمريكية الخاصة تريد 
الع�ودة ال�ى س�احة المعركة ف�ي العراق 

لمحارب�ة اإلرهابيي�ن«، مش�ددا بالق�ول 
»لق�د حاربنا هؤالء من قب�ل حينما كانوا 
يطلق�ون على أنفس�هم تس�مية مختلفة 
هي تنظيم القاعدة وقد فاجأتنا الس�هولة 

التي نهزمهم بها في كل مرة«.
يشار الى أن الفرقة األمريكية الخاصة 
)نيف�ي س�يل( قد ق�ادت مهم�ة الهجوم 
الناجح على المجمع الذي كان يختبئ فيه 
زعيم القاعدة أس�امة بن الدن على مقربة 
م�ن ابوت اباد في باكس�تان ع�ام 2011، 
وتعتب�ر هذه الفرق�ة المقاتلة أقوى فرق 
السالح البحرية االمريكية وأشدها كفاءة 

وغالبا ما يتم تكليفها بالمهام الخاصة.
ورفض وزي�ر الدفاع األمريكي الجديد 
اشتون كارتر، اليوم السبت، تحديد »موعد 
دقي�ق« لهج�وم عراق�ي متوق�ع لتحرير 
مدين�ة الموصل من تنظيم »داعش«، فيما 

ش�دد على ضرورة أن يك�ون الهجوم في 
وقت ينجح فيه.

وج�اء ذلك بعدما كش�ف مس�ؤول في 
القي�ادة المركزي�ة األميركي�ة، امس )20 
ش�باط 2015(، عن تجهيز قوة عسكرية 
عراقية تضم عناصر من قوات البيشمركة 
وتتألف من خمس�ة ألوية عس�كرية تضم 
نح�و 25 أل�ف جن�دي الس�تعادة مدين�ة 
الموصل من تنظي�م »داعش«، فيما رجح 
أن تكون المعركة في فترة نيس�ان- أيار.

واستولى مقاتلو تنظيم »داعش« على 
الموصل، التي يبلغ عدد س�كانها أكثر من 
مليون نس�مة، في التاس�ع م�ن حزيران 
الماض�ي، فيما تخوض الق�وات العراقية 
بمس�اندة متطوعي قوات الحشد الشعبي 
معارك عنيفة الستعادة مناطق اخرى في 

صالح الدين المجاورة للموصل.

      بغداد / المستقل العراقي 

كش�ف مس�ؤول ف�ي وزارة الدف�اع األميركي�ة 
البنتاغون، امس السبت، عن وصول حاملة الطائرات 
النووي�ة الفرنس�ية »تش�ارلي ديغ�ول« إل�ى مياه 
الخليج العربي، فيما أكد أنها ستشارك قريباً بتوجيه 
ضربات ض�د تنظيم »داعش« في العراق وس�ورية.

وذكر المس�ؤول األميركي في تصريحات صحفية، 
إن »حاملة الطائرات الفرنس�ية دخلت المنطقة في 
)15 ش�باط( عب�ر مضيق هرم�ز وذلك بع�د إكمال 
عملياتها في خليج عدن اس�تعداداً لاللتحاق بحاملة 

الطائرات األميركية كارل فنسون« CVN-70 لتنفيذ 
الضربات الجوية«.

من جانبه قال المتحدث باس�م الحملة األميركية 
ضد »داعش« في تصريح لموقع البحرية األميركية 
اإلخب�اري إن »حاملة الطائرات الفرنس�ية اآلن في 
مياه الخليح وأنها لم تباش�ر العم�ل لغاية اآلن وقد 

تباشر بضرباتها قريباً«.
وكان الرئيس الفرنس�ي فرانس�وا هوالند أعلن، 
في )14 كانون الثاني(، ع�ن هذه المهمة وذلك بعد 
أس�بوع من هجمات باريس عل�ى مكاتب الصحيفة 
الفرنس�ية ش�ارلي هيب�دو حي�ث ذك�ر ب�أن ه�ذه 

الهجمات »تبرر إرس�ال حاملة الطائرات الفرنس�ية 
الى المنطقة«.

يشار إلى أن الواليات المتحدة تقود تحالفاً دولياً 
ض�د تنظي�م »داع�ش«، في الع�راق وس�وريا، فيما 
أب�دت مزيداً من الدول رغبتها بالمش�اركة في هذه 
الحملة، بعد تعاظم خطر التنظيم وانضمام عدد من 
مواطني هذه ال�دول إلى صفوف التنظيم والتخوف 

من عودتهم لتنفيذ عمليات داخل هذه الدول.
وش�نت الواليات المتحدة وق�وات التحالف أكثر 
من )1200(  ضربة جوية في العراق وس�ورية منذ 

مشاركتها في الحرب ضد »داعش«.

      بغداد / المستقل العراقي 

أدان األمي�ن العام لمنظمة بدر ه�ادي العامري 
عملي�ات االغتي�ال التي تحدث في ع�دد من مناطق 
الب�الد، متهماً »أياد أجنبي�ة« بتنفيذها بهدف إثارة 

الفتنة الطائفية.
كأبن�اء  ع�ام  بش�كل  »نح�ن  العام�ري  وق�ال 
المقاوم�ة اإلس�المية ندي�ن ونرف�ض االغتياالت 

جمل�ة وتفصي�ال«، مش�دداً بالقول »أنن�ا نعتقد أن 
تك�ون وراء تل�ك االغتياالت أياد أجنبي�ة تريد إثارة 

الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي«.
وأضاف العامري، أن »اإلساءات للحشد الشعبي 
م�ن قبل بعض السياس�يين غير منطقي�ة«، مؤكداً 
ف�ي الوق�ت ذات�ه أهمي�ة »مش�اركة أخوتن�ا م�ن 
العش�ائر العربية الس�نية في العمليات المقبلة ضد 

اإلرهاب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الحاك�م  العدال�ة والتنمي�ة  رف�ض ح�زب 
ف�ي تركيا طلب�ا م�ن البرلم�ان بالتحقيق في 
أنش�طة تنظيم »داع�ش« في تركي�ا، فيما أكد 
ح�زب الش�عب الديمقراطي الترك�ي أن نتائج 
االنتخاب�ات البرلماني�ة كان�ت عالم�ة على أن 
الحكوم�ة التركي�ة تمتن�ع عن اتخ�اذ موقف 
واض�ح ض�د التنظي�م اإلرهاب�ي، فيم�ا ح�ذر 
سياس�ي تركي معارض من أن هذه السياسة 

ستجلب مخاطر جدية ألمن تركيا. 
وقالت صحيفة »حرييت ديلي نيوز« التركية 
في خب�ر إن »ح�زب العدالة والتنمي�ة الحاكم 
رف�ض طلباً من البرلمان التركي بالتحقيق في 

أنشطة تنظيم داعش في البالد«.

ونقل�ت الصحيفة عن عضو حزب الش�عب 
الديمقراطي التركي نظمي غور مقدم المقترح، 
قوله، إن »نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة 
كان�ت عالمة على أن الحكومة التركية مازالت 
تمتن�ع ع�ن اتخاذ موق�ف واضح ض�د تنظيم 

داعش«.
وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس حزب 
الش�عب الجمهوري المعارض رفيق يلماز، إن 
»هذه السياس�ة س�تجلب مخاطر جدية حول 

األمن القومي في تركيا«.
يذكر أن مدينة اس�طنبول التركية، ش�هدت 
في ش�هر أيلول من الع�ام الماض�ي، تظاهرة 
حاشدة للتنديد بتنظيم »داعش« وحزب العدالة 
والتنمي�ة الحاك�م، فيم�ا اته�م المتظاه�رون 

الحزب الحاكم بالتعاون مع »داعش«.

»تشاريل« الفرنسية تصل اخلليج للمشاركة يف احلرب 

العامري: أياٍد أجنبية وراء االغتياالت يف العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت شركة »سي أس آي« األمريكية، أمس 
السبت، عن بيعها مركبات من طراز »هاسكي 
2 جي« لكش�ف العبوات الناس�فة والسيارات 
الملغوم�ة ل�وزارة الدفاع العراقي�ة، موضحة 
أن قيمة عقد الصفق�ة بلغت 73 مليون دوالر، 
فيما لفتت الى أن هذه العربات س�تعزز قدرات 

العراق في مواجهة »داعش«. 
وقالت الش�ركة في بي�ان إن »وزارة الدفاع 
العراقية اش�ترت مركبات من طراز )هاس�كي 

2 جي( لكش�ف العبوات الناس�فة والس�يارات 
الملغوم�ة«، موضح�ة أن »ه�ذه المش�تريات 
تسهم بش�كل حاس�م في تعزيز مهمة تطهير 
طرق الع�راق وقدرته في إدامة حرية المناورة 

ومجابهة تنظيم داعش اإلرهابي«.
وأضاف�ت، أن »هذه العرب�ات مزودة بذراع 
الكشف )فاسكان( المستخدم لكشف العبوات 
الناس�فة واأللغام وتم تجهيزيها أيضا بقدرات 
يمك�ن لها أن تتقبل التحديثات قي المس�تقبل، 
تح�ت  بال�رادار  الكش�ف  تقني�ة  ع�ن  فض�ال 

األرض«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت السلطة القضائية االتحادية أن جميع 
محاكم المناطق الساخنة مستمرة بعملها منذ 
حزيران من العام الماضي س�واء في مواقعها 
األصلي�ة أو البديلة، الفتة إلى أن هذه المحاكم 
متخطي�ة  المواطني�ن  إل�ى  خدماته�ا  تق�دم 

الظروف المحيطة بها.
وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار أن 
»مجلس القضاء االعلى عقد جلس�ته برئاس�ة 

القاض�ي مدح�ت المحم�ود، وناق�ش عدد من 
القضايا المدرجة على جدول أعماله«.

وتاب�ع بيرق�دار أن�ه »ظهر جلي�اً أن جميع 
المحاك�م في المناط�ق الس�اخنة بمحافظات 
صالح الدين واالنبار ونينوى قد اس�تمرت في 
العمل منذ شهر حزيران الماضي وحتى اآلن«.

واش�ار المتح�دث الرس�مي إل�ى أن »هذه 
المحاك�م تق�دم خدماته�ا للمواطن وبش�كل 
مستمر س�واء في مواقعها األصلية، أو البديلة 

متخطية جميع الظروف المحيطة بها«.

     البصرة / المستقبل العراقي

اس�تقبل محاف�ظ البصرة 
النص�راوي  ماج�د  الدكت�ور 
بمكتبه الرس�مي ف�ي ديوان 
مجموع�ة  المح����افظ�ة 
واس�تمع  المواطني�ن  م�ن 
لش�كاواهم بمج�ال الرعاي�ة 
االجتم���اعي�ة، واالم�راض 
المس�تعص���ية، والخدمي�ة 
انس�انية  وحاالت  والصحية، 
متعلقة  واداري�ة  واجتماعية 

بشؤون الموظفين.
ووج�ه محاف�ظ البص�رة 
بإتمام كافة طلبات المراجعين 

واسعاف مشاكلهم وتوجيهها 
الى الجهات المعنية واالسراع 

بحلها على الفور. 
ش�كر  جان����به�م  م�ن 

المواطنين المحافظ على هذه 
الخطوة التي تجعل المسؤول 
بتماس مباش�ر مع مش�اكل 

المواطنين واحتياجاتهم.

الدفاع تشرتي مركبات لكشف املتفجرات بـ »73« مليون دوالر

القضاء: حماكم املناطق الساخنة مستمرة بعملها

حمافظ البرصة يستقبل عرشات املواطنني ويستمع 
ملشاكلهم ويوجه باإلرساع يف حلها 

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد عضو هيئة رئاس�ة مجلس النواب د.هم�ام حمودي على 
ضرورة عدم االكتفاء بالمحاسبة القضائية الفراد الحمايات الذين 

يعتدون على الصحفيين.
وطال�ب بالتحقي�ق والمعالج�ة الج�ادة والش�فافة لس�ياقات 
التعيي�ن الخاصة بالحماي�ات وطريقة عمله�م، مطالبا في الوقت 
ذات�ه المس�ؤولين بتقليل ع�دد حماياتهم وخاصة داخ�ل االروقة 

واالجتماعات.
وابدى استغرابه من ظاهرة التحشيد في الحمايات للمسؤولين 
في حركتهم وداخل اروقة بناياتهم او خالل حضورهم المؤتمرات 

الداخلية والخارجية .
واعتب�ر ظاهرة كثرة الحمايات ظاهرة تثير االش�مئزاز وتظهر 

عدم ثقة المسؤول بالسلطات األمنية وهي ظاهرة تثير الشارع .
وطال�ب رئي�س ال�وزراء بمعالج�ة ه�ذه الظاه�رة الس�لبية 

المستشرية في عمل مسؤول الدولة.

محودي: عىل املسؤولني 
تقليل محاياهتم

حزب أردوغان يرفض التحقيق بأنشطة 
»داعش« داخل تركيا
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            بغداد / المستقبل العراقي

رد المكت�ب االعالمي لوزارة الدفاع على ش�كوى 
قدمت عب�ر »المس�تقبل العراقي« تحت عن�وان )الى 
انظ�ار وزارة الدف�اع( والتي تدعو ال�ى صرف رواتب 

منتسبي التصنيع العسكري.
واوض�ح كتاب رس�مي ص�ادر عن مكت�ب االمين 
العام/مديرية نظ�م المعلومات ذو العدد 291 بتاريخ 
)2015/2/3(, ان »موظفي التصنيع العس�كري غير 
مؤش�رين ف�ي نظ�ام ادارة الم�وارد البش�رية ضمن 
منتس�بي وزارة الدفاع«, مبين�ة ان »رواتبهم تصرف 
على ش�كل ق�روض من قبل مص�رف الرش�يد التابع 

لوزارة المالية«.

الدفاع: موظفو التصنيع العسكري ليسوا من منتسبي وزارتنا

       المستقبل العراقي / رحيم شامخ

ق�ال الس�فير العراق�ي األم�م 
المتح�دة محم�د عل�ى الحكيم إن 
بالمتاجرة  تنظيم )داعش( يق�وم 
كمص�در  البش�رية  باألعض�اء 
م�ن مص�ادر إي�رادات دخل�ه ف�ي 
الع�راق. وطال�ب مجل�س األم�ن 
الدول�ي بالتحقي�ق في أدل�ة تثبت 
قي�ام التنظيم اإلرهاب�ي باإلتجار 
باألعضاء البشرية كوسيلة لتمويل 

عملياته اإلرهابية.
ودع�ا الحكي�م األم�م المتحدة 
لفح�ص  محققي�ن  ارس�ال  ال�ى 
الجث�ث الت�ي تم العث�ور عليها في 
مقابر جماعية وجدت في مناطق 
ت�م تحريره�ا من س�يطرة تنظيم 

داعش. 
وأضاف إن الحكوم�ة العراقية 
اكتش�فت مقاب�ر جماعية تحتوى 
عل�ى عدة جث�ث بها ش�قوق على 
مفق�ودة.  وأعض�اء  ظهوره�ا 
العراقي�ة  الحكوم�ة  أن  وأوض�ح 
للتنظيم  اتص�االت  تنصت�ت عل�ى 
تلق�ى طلب�ات  يت�م فيه�ا  كان�ت 
للحص�ول عل�ى أعض�اء بش�رية. 
وأض�اف الحكيم أن بع�ض الجثث 
التى تم العثور عليها كانت مشوهة 

وبعض أعضائها مفقودة.
وكان�ت صحيف�ة )ديل�ي ميل( 
البريطاني�ة ق�د ذك�رت ف�ي وقت 
س�ابق ان تنظي�م داع�ش يجن�ي 
اكث�ر م�ن مليون�ي دوالر س�نويا 
من تجارة األعضاء البش�رية التي 
يس�تخرجها م�ن أجس�اد جنوده 
القتل�ى ومن الرهائ�ن االحياء بما 

في ذلك األطفال منهم.
ونقلت الصحيفة عن طبيب انف 
واذن وحنج�رة من الموصل يدعى 
سيروان الموصلي إن تنظيم داعش 
قام باستئجار أطباء من جنسيات 

أجنبية للعمل في احد مستشفيات 
الموص�ل لغرض انت�زاع األعضاء 
البشرية والمتاجرة بها عن طريق 

شبكة متخصصة. 
تنظي�م  ان  الصحيف�ة  وقال�ت 
داعش انش�ا وحدة خاصة مهمتها 
الوحيدة هي بيع األعضاء البشرية 
كالقل�وب والكل�ى واالكب�اد ف�ي 
الس�وق العالمي�ة الس�وداء. ويتم 
تهري�ب ه�ذه األعضاء ال�ى الدول 
المج�اورة مثل الس�عودية وتركيا 
حيث تق�وم عصاب�ات متخصصة 
ببيعها وايصالها الى مش�ترين من 

مختلف انحاء العالم.
الموصل�ي  س�يروان  وق�ال 
ان�ه الح�ظ ف�ي اآلون�ة األخي�رة 
وجود حرك�ة غير طبيعي�ة داخل 
الموص�ل  ف�ي  المستش�فيات 
بتوظي�ف  التنظي�م  يق�وم  حي�ث 
جراحي�ن ع�رب وأجان�ب، وه�و 
األطب�اء  م�ع  اختالطه�م  يمن�ع 
المحليي�ن. ويقوم ه�ؤالء األطباء 
باج�راء عملي�ات جراحي�ة تجرى 
الذين  داخل المستش�فى لمقاتليه 
يس�قطون في المع�ارك حيث يتم 
نقله�م عل�ى وج�ه الس�رعة ال�ى 
المستش�فى، او م�ن الجرحى من 
المدنيين او األشخاص الذين يقوم 
التنظي�م باختطافه�م. ث�م يق�وم 
بنقل هذه األعضاء حاال من خالل 
المتاجرة  ش�بكات متخصصة في 

باالعضاء البشرية.
ه�ذه  ان  س�يروان  وق�ال 
المبيع�ات تع�ود بام�وال ضخمة 
عل�ى التنظي�م. وتش�ترك مافيات 
متخصص�ة ف�ي ه�ذه العملي�ات 
إضاف�ة ال�ى مؤسس�ات طبية من 
البل�دان األخرى من خالل تنس�يق 

العمل فيما بينها.
»عش�رات  أن  الحكي�م  وق�ال 
ف�ي  داع�ش  أعدمه�م  األطب�اء 

الموص�ل لرفضهم المش�اركة في 
إجراء عمليات الس�تئصال اعضاء 

من جثث القتلى«.
وكان القن�اة الثانية للتلفزيون 
اإلس�رائيلي ق�د ذك�رت ف�ي وقت 
سابق ان تنظيم داعش يجند أطباء 
من داخل إس�رائيل للمس�اعدة في 
اجراء عمليات اس�تخراج األعضاء 

البشرية في الموصل.
الخ�اص  المبع�وث  وكان 
لألمي�ن الع�ام لألم�م المتحدة إلى 
الع�راق المنتهية واليت�ه نيكوالي 
مالدينوف قد اكد عند أداء شهادته 
امام المجلس ارتفاع عدد التقارير 
عن قيام تنظيم داعش باس�تخدام 
تج�ارة األعضاء لتموي�ل عملياته، 

قائ�ال ان�ه )م�ن الواضح ج�داً أن 
الت�ي يس�تخدمها ه�ذا  الوس�ائل 
التنظيم أصبحت تتوسع يوماً بعد 

يوم(.
ويذكر ان تنظي�م داعش يعتمد 
في تمويل عملياته واطعام مقاتليه 
ودف�ع رواتبهم على مص�ادر عدة 
م�ن بينه�ا ف�رض ات�اوات عل�ى 

العوائل في مدينة الموصل ممن لم 
ترس�ل ابناءها للقتال في صفوف 
التنظيم. وتبل�غ قيمة هذه االتاوة 

50 الف دينار شهريا.
اآلون�ة  ف�ي  ازده�رت  كم�ا 
األخي�رة تج�ارة المخ�درات الت�ي 
تاتي من أفغانس�تان عبر دول عدة 
ال�ى الموص�ل ث�م يق�وم التنظيم 

بتسويقها من الموصل عن طريق 
تركيا الى أوروب�ا. ويقوم التنظيم 
بربط وتنس�يق العمل بين شبكات 
تهريب المخدرات في أفغانس�تان 
وأوروب�ا. وكان�ت مجل�س االمن 
الدول�ي ق�د اص�در ق�رارا يحظ�ر 
بموجبه كل أنواع التجارة مع تنظيم 
داعش اإلرهابي في محاولة لقطع 
مصادرة التمويل التي يس�تخدمها 
ه�ذا التنظي�م في تموي�ل عملياته 
اإلرهابي�ة. ومنع ال�دول كافة من 
ش�راء النفط الذي يق�وم التنظيم 
باس�تخراجه من حقول النفط في 
س�وريا والع�راق والقي�ام ببيع�ه 
في األس�واق عن طري�ق األراضي 
التي يس�يطر  للمناطق  المحاذي�ة 
ومن�ع  كتركي�ا.  التنظي�م  عليه�ا 
القرار الدول واالفراد والهيئات من 
التعامل بالقطع االثرية التي يقوم 
التنظي�م بس�رقتها م�ن المواق�ع 
االثاري�ة في الموص�ل وبيعها في 

األسواق العالمية. 
وكان الس�يد الحكيم قد أش�ار 
في كلمته امام األمم المتحدة يوم 
الثالث�اء الماض�ي ال�ى ان تنظي�م 
يرتك�ب مج�ازر جماعية  داع�ش 
ض�د مكونات ديني�ة واثنية معينة 
ف�ي الع�راق. وكان تنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي قد اس�تولى على مدينة 
الموص�ل العراقية وأج�زاء كبيرة 
م�ن ش�مال وغرب�ي الع�راق ف�ي 
التاس�ع من حزي�ران ع�ام 2014 
بع�د هجوم ق�ام به م�ن األراضي 
الس�ورية، وارتك�ب مج�ازر ض�د 
والشيعة  والمس�يحيين  اليزيديين 
واالك�راد م�ن أبناء تل�ك المناطق، 
وتس�بب ف�ي ازمة إنس�انية حادة 
نتجت ع�ن فرار مئ�ات االالف من 
العوائ�ل هربا من بط�ش التنظيم 
ال�ى مناط�ق اكثر امنا في ش�مال 

ووسط وجنوب العراق.

»داعش« يستقدم أطباء من إرسائيل الستخراج األكباد والقلوب وبيعها للسعودية وقطر
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قضاء القائم منعزل تماماً عن االنبار، 
ال أحد يعرف ما يدور فيه، كعادته، أدخل 
تنظيم »داع�ش« اإلجرام�ي المدينة في 
عزلة طويلة، من�ع الجميع من التواصل 
االتص�االت واالنترني�ت  أن قط�ع  بع�د 
عنهم، ال يعرف السّكان بالداخل ما يدور 

في الخارج.
يعتقد السّكان هناك إن طريقة إغالق 
الم�دن على نفس�ها مس�تّمدة من حزب 
البع�ث المنح�ل، ال�ذي كان يعم�د عل�ى 
ع�دم تواص�ل العراقيين م�ع من هم في 

الخارج.
ويمّث�ل قضاء القائم، الذي انس�حبت 
منه القّوات األمنية العام الماضي لصالح 
الحقيقي�ة  الرئ�ة  المتط�ّرف،  التنظي�م 
للتنّق�ل بين الع�راق وس�وريا، فحدوده 
مش�ّرعة على المدن التي يس�يطر عليها 
»داعش« في الطرف السوري، وهو ينقل 
عب�ره العت�اد والعناصر، كم�ا أنه يدّرب 

فيه الفتّية واالنتحاريين.
يسيطر »داعش« على جميع المفاصل 
في القائم، فهو اتخذ من مقّرات الحكومة 
أماكن الجتم�اع عناصره، وحّول بعض 
المنشآت الحكومية إلى مشاجب للعتاد، 

كما حّول المستش�فى والمس�توصفات 
الموج�ودة ف�ي القائ�م إل�ى منظوم�ة 
صحّية لمعالجة جرحاه الذين يسقطون 

في مدن االنبار األخرى.
قال جبر الدليمي، وهو استم مستعار 
ألحد س�ّكان القائم، أن »القضاء هاديء 
منذ أكثر من ش�هر ولم يشهد قصفاً من 
طائ�رات التحالف الدول�ي«، الفتاً إلى أن 

»التنظيم يسرح ويمرح على هواه«.
الدليمي ليس لديه ش�بكة على هاتفه 
المحم�ول، لكنه يضّطر إل�ى الذهاب إلى 
سوريا من أجل التواصل مع شقيقته في 
بغداد والت�ي تحّثه على الهرب والمجيء 

إليها.
لكن الدليمي قال أن »التنظيم ال يسمح 
للسّكان بالذهاب إلى مدن االنبار.. يسمح 

لنا بالذهاب إلى سوريا فقط«.
يفرض »داعش« اإلقامة الجبرية على 
جميع السّكان، ال يس�مح لهم بالخروج 
م�ن المدين�ة إطالق�اً، وُيجب�ر أصحاب 

المهن على فتح محالهم والعمل.
ق�ال الدليم�ي أن »)داع�ش( جّند كل 
م�ن يمل�ك خب�رات ف�ي االلكتروني�ات 
ف�ي مكاتب�ه.. يف�رض عليه�م إص�الح 
االلكتروني�ة  الكومبيوت�رات وأجهزت�ه 

األخرى«.

وأش�ار، وه�و يتح�ّدث عب�ر الهاتف 
من س�وريا، إلى أن »)داع�ش( قام بعّدة 
مج�ازر ف�ي القائ�م.. لكن ال أحد س�لّط 
الض�وء عليها بس�بب عزل�ة المدينة عن 

العالم«.
وفق�اً للدليم�ي، ف�إن التنظي�م أعدم 
ثالث�ة أطباء رفض�وا معالج�ة جرحاه، 
وقتل ثالثة سّكان بس�بب إطالقهم اسم 
»داعش« بدل »الدولة اإلس�المية«، وقتل 

اثنين آخرين بتهمة »الزنى«.
وأوض�ح أن »ال أح�د يس�تطيع عل�ى 
وج�ه التحدي�د إحص�اء الذين ت�ّم قتلهم 
حّت�ى اآلن عل�ى يد التنظي�م.. لكن العدد 

كبير بكّل األحوال«.
ولفت الدليمي إل�ى أن »أغلب قيادات 
التنظيم في القائم هم من دول الخليج.. 
يخاف التنظيم أن ال تطّبق )قوانينه( من 
قب�ل اعضاءه المحليين بس�بب الروايط 

العشائرية التي تربطهم بالسّكان«.
وال يب�دو أن قض�اء القائ�م موضوع 
على جدول الحكومة في التحرير، بالرغم 
من أن مراقبين يرون أن الس�يطرة عليه 
هي الحجر األس�اس في إيقاف العمليات 
ض�ّد محافظ�ة االنب�ار، إذ ل�م ي�رد ذكر 
القضاء حّتى على لسان المسؤولين في 

الحكومتين المركزية والمحلّية.

القائم »املعزول«.. جمازر باجلملة.. و »والة« من اخلليج.. و »انتحاريون« ينتظرون األوامر
بال اتصاالت منذ أشهر.. والسكان تحت اإلقامة الجبرية

البرصة »تنزع السالح« للخالص من  كابوس »النزاعات«.. ومعدالت اجلريمة اىل الصفر
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يبدي البصريون  تعاون�اً كبيراً إلنجاح خطة 
ن�زع الس�الح القائم�ة حالي�اً ف�ي المحافظ�ة, 
بع�د ان اخ�ذت مع�دالت الجريم�ة تنخفض الى 
الصفر, كما انحس�رت النزاعات العشائرية التي 
اصبحت الخطر االكبر الذي يهدد امن رئة العراق 

االقتصادية.
وتش�هد البصرة من�ذ نحو اس�بوعين حملة 
لنزع السالح الس�يما في المناطق الشمالية من 
المحافظة عل�ى خلفية تزايد عملي�ات الجريمة 
المنظمة والنزاعات العش�ائرية وتنامي ظاهرة 
اطالق العيارات النارية في المناس�بات الخاصة 

والتي راح ضحيتها االبرياء.
»تج�ار  ومنه�ا  الجه�ات  بع�ض  وتح�اول 
األس�لحة« وضع العص�ا في عجل�ة عملية نزع 
الس�الح, كونه�ا المتض�رر االكب�ر عب�ر اطالق 

االش�اعات التي تتحدث عن نقل س�الح الجنوب 
الى اهال�ي المحافظات الغربي�ة, لكن الحكومة 
المحلية كذبت هذه االقاويل بقولها, »االس�لحة 
الت�ي يت�م مصادرتها يتم تس�ليمها الى الحش�د 

الشعبي وفق آلية متبعة«.
وتق�ول محافظ�ة البص�رة في بي�ان, تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه, ان »اآللية 
التي ت�م اعتمادها في الحملة تقضي بالس�ماح 
لرب االس�رة بحيازة سالح البندقية او المسدس 
المرخص من قبل مراكز الشرطة مع 60 اطالقة 
وم�ا ع�دا ذلك يت�م مصادرت�ه«، متهم�ة  بعض 
الجه�ات »بمحاول�ة خل�ط األوراق ف�ي س�بيل 

إفشال الحملة«.
ويلف�ت البي�ان ال�ى ان »خلي�ة األزم�ة التي 
يترأس�ها محاف�ظ البص�رة ماج�د النص�راوي 
وجهت األجهزة األمنية القائمة على تلك الحملة 
بإعطاء وصل عن كل سالح يحتفظ به المواطن 

للدفاع عن نفسه وماله وعرضه«.
وينف�ي البيان وجود مخاوف او اعتراض من 
اهال�ي المحافظ�ة على نزع الس�الح, مؤكدا ان 
»الحملة تش�هد تعاونا كبيراً من قبل المواطنين 
رغ�م تضرر جهات ومنها تجار األس�لحة, الذين 
يطلقون ش�ائعات بان األس�لحة الت�ي تنزع من 
البص�رة تنقل إل�ى المناطق الغربي�ة«, ويضيف 
ان »الحملة دفعت بهؤالء التجار إلى رفع أسعار 
األس�لحة واالعت�دة الت�ي تس�بب بالتال�ي بقتل 

المواطنين«.
ويش�ير بي�ان المحافظ�ة ال�ى ان »النزاعات 
العش�ائرية وبع�د حمل�ة نزع الس�الح تراجعت 
بنس�بة 90 بالمئ�ة اث�ر التراضي بي�ن األطراف 
المتنازعة، فضال ع�ن تراجع ظاهرة االطالقات 
العشوائية، عالوة على انخفاض نسبة الجريمة 

المنظمة إلى مستوى الصفر«.
وشملت الحملة جميع مناطق البصرة، إال إنها 

ركزت على ش�مالها لكثرة النزاعات العش�ائرية 
فيه�ا, كم�ا ان خلي�ة األزم�ة اتفقت عل�ى عدم 
تفتي�ش المناطق الهادئة التي ال تش�هد نزاعات 
عش�ائرية، بخ�الف األخرى التي تعتبر س�اخنة 

وتشهد نزاعات او اطالقات عشوائية.
وس�بق لنواب عن محافظة البصرة ان اكدوا 
بان عمليات نزع الس�الح الت�ي تجريها االجهزة 
االمنية ال تهدف الى اخالء المحافظة من السالح 
فيم�ا لفت�وا ال�ى  ان مكتب مجلس الن�واب قرر 
تنظي�م ورش عمل دوري�ة مع قي�ادة العمليات 

لغرض اعادة هيبة الدولة وفرض القانون.
وتتسبب »النزاعات العش�ائرية« بمقتل عدد 
م�ن المواطني�ن وتنش�ر الرع�ب بين الس�كان، 
وأحيان�ا يس�تخدم فيه�ا القذائ�ف والهاونات، 
وألس�باب معظمها بس�يطة كخالف على أرض 
زراعي�ة او ح�ول المم�ر المائ�ي ال�ذي يس�قي 

المزروعات.

وعلى صعيد الرفض, طالبت جهات سياسية 
وبرلماني�ة القائد العام للقوات المس�لحة حيدر 
العب�ادي ووزي�ري الداخلي�ة والدف�اع بالتدخل 
التخاذ موقف من حملة نزع الس�الح, معتبرتها 

حملة لتجريد المواطن البصري من السالح.
وي�رون ان ه�ذا االج�راء يأتي بوق�ت يعيش 
في�ه العراقيين ح�رب ضد تنظيم�ات ومجاميع 

االرهابية وعصابات داعش التكفيرية.
وأشاروا إلى ان “البعض يبحث حاليا لتسليح 
العش�ائر الغربي�ة بالس�الح بالوقت نفس�ة يتم 
تجري�د العش�ائر الجنوبية فال توج�د ازدواجية 

وتوافق بين االثنين«.
وكان�ت وزارة الداخلي�ة ق�د اص�درت ام�را 
باالحتف�اظ  عراق�ي  مواط�ن  ل�كل  بالس�ماح 
بقطعة س�الح واحدة بعد تسجيلها لدى المراكز 
االمنية في اطار خطة لضبط الس�الح في المدن 

العراقية.

»تجار الرصاص« يعترضون.. واألسلحة المصادرة تذهب للحشد الشعبي
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 واأله�داف السياس�ية الكامن�ة خل�ف 
إصراره�ا عل�ى االضطالع بال�دور الرئيس 

في هذه العملية.
وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون 
أن العملية العسكرية التي ستشنها القوات 
العراقية على مدينة الموصل س�تكون بين 
شهري نيسان وأيار المقبلين، وذلك لتفادي 
»موجات الحر في الصيف وقبل حلول شهر 

رمضان«.
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
ع�ن مس�ؤولين رفيعين ف�ي وزارة الدفاع 
األميركية أنهم س�يرفعون توصية تتضمن 
مش�اركة الق�وات األميركي�ة إل�ى جان�ب 
الجي�ش العراقي، ف�ي العملية العس�كرية 
المرتقبة م�ن أجل »المس�اعدة في توجيه 
ف�ي  الهج�وم«،  خ�الل  الجوي�ة  الغ�ارات 
وق�ت قدر مس�ؤول في القي�ادة األميركية 
الوس�طى أع�داد مقاتل�ي »داع�ش« داخل 
مدينة الموصل بنحو ألفين، مش�يراً إلى أن 
القوات التي ستش�ن الهج�وم على المدينة 
س�تكون بين 20 و25 ألف جندي، موزعين 
بي�ن خمس�ة ألوي�ة م�ن الجي�ش العراقي 
يت�م تدريبه�ا حالي�اً، وثالثة ألوي�ة »دعم« 
م�ن ق�وات »البش�مركة«، بينم�ا لم يش�ر 
المسؤول األميركي إلى دور لقوات »الحشد 
الشعبي« التي سبق أن أعلنت عن تخطيطها 

للمشاركة في المعركة.
ويأتي اإلع�الن األميركي ف�ي ظل دعم 
سياس�ي داخل�ي الفت من قب�ل أجنحة في 
اإلدارة األميركي�ة، الت�ي بات�ت تح�ث على 
المزيد من التورط األميركي في هذا الشأن، 
وإن انتقائياً، حيث ش�ددت رئيس�ة اللجنة 

للعمليات  المالي�ة  الفرعي�ة للمخصص�ات 
الخارجية في مجلس النواب األميركي كاي 
غرانغر على ضرورة إعطاء األولوية لتقديم 
أسلحة لألردن وتزويد األكراد العراقيين ب� 

»العتاد والتدريب« لقتال تنظيم »داعش«.
ونش�رت صحيفة »فورين بوليسي« ما 
اعتبرته رس�الة ضمنية ت�كاد تكون األولى 
م�ن نوعه�ا ف�ي س�ياق معرك�ة الواليات 
المتح�دة ضد تنظيم »داع�ش«، حيث اعتبر 
مس�ؤول القي�ادة الوس�طى أنه من�ذ بداية 
الحمل�ة األميركية على التنظيم المتش�دد، 
في الصيف »أجبر )التكفيريون( على القتال 
على ث�الث جبهات: ض�د الق�وات العراقية 
األميركي�ة،  الجوي�ة  والق�وة  والكردي�ة، 
والنظام السوري«. ورأت الصحيفة أن ذلك 
شكل »اعترافاً ضمنياً« بأن الواليات المتحدة 
والرئيس السوري بشار األسد يعمالن جنباً 

إلى جنب ضد تنظيم »داعش«.
وثمة تس�اؤالت حول اله�دف من وراء 
إعالن موعد مس�بق لعملي�ة الموصل، على 
عكس ما ج�رت عليه الع�ادة، إال أن جواب 
المس�ؤول األميرك�ي حمل دالل�ة أكبر من 
التساؤل نفسه، اذ أكد أنه »من المهم تظهير 
الجه�ود التي تقوم بها القوات العراقية في 

المهمة، ودرجة تعلق هذه العملية بها«.
وكان وف�د محافظ�ة األنبار ال�ذي زار 
واشنطن، الشهر الماضي، أكد أنه طلب من 
المس�ؤولين األميركيين إن�زال قوات برية 
ف�ي محافظة األنبار عند الحدود الس�ورية 
العراقي�ة من أج�ل »المس�اهمة في ضبط 
الحدود«.وق�ال رئي�س مجل�س المحافظة 
ال�ذي كان ف�ي طليع�ة  صب�اح كرح�وت 

المشاركين في الوفد كما المطالبين بقوات 
برية، في حديث الى  أن »الجانب األميركي« 
أبلغ�ه أن »هن�اك ق�وات س�وف تن�زل في 

االنبار، ولكنها لم تنزل حتى اآلن«.
وأضاف »ما يق�ارب 300 خبير أميركي 
نزل�وا في مدينة الحباني�ة، وتم فتح موقع 
جدي�د في قاع�دة الحباني�ة، باإلضافة الى 

األعداد الموجودة في قاعدة عين االسد«.
تنق�ل صحيف�ة  إط�ار مش�ابه،  وف�ي 

»نيوي�ورك تايم�ز«، ع�ن مصدر عس�كري 
أميرك�ي قوله إنه »بمجرد أن يتم اس�ترداد 
الموصل سيديرها ضباط شرطة عراقيون 
سابقون من أبناء المدينة، وقوات العشائر، 
بحس�ب الخط�ة، كم�ا أن ل�واًء م�ن قوات 
مكافحة اإلره�اب العراقية الذي س�تدربه 
الق�وات الخاص�ة األميركي�ة سُينش�ر في 
المدين�ة أيض�ا«، الفتاً إل�ى ان الجهد يتركز 
حالي�اً عل�ى »تطوي�ق قدرة )داع�ش( على 

النهوض مجدداً«.وتتقاطع هذه االعتبارات 
األميركية مع مطالب داخلية عراقية تربط 
تدخ�ل الق�وات األميركية ك�� »منقذ« من 
»داعش«، بانت�زاع مبرر لتكريس »اإلدارات 
المحلي�ة«، وه�و ما عبر عن�ه كرحوت في 
حديثه الى »السفير«، حين قال »نحن نعتبر 
أن دخول الق�وات األميركية ينقذ محافظة 
األنبار والمحافظات األخرى«، مشدداً على 
أن »أي ق�وات موج�ودة عل�ى األرض ل�ن 

تس�تطيع ط�رد تنظيم داعش، بس�بب قدم 
األس�لحة المتواف�رة لديه�ا، باإلضافة إلى 

عدم وجود خطط عسكرية قوية«.
وأض�اف »لدينا خبرة طويلة مع القوات 
 2006 العامي�ن  ال�ى  وتع�ود  األميركي�ة، 
و2007، عندما نزلت معنا إلى األرض، وقد 
ت�م تحرير معظ�م المدن الت�ي كانت تحت 
سيطرة القاعدة، وجزء من محافظة صالح 

الدين سابقا بمساعدة هذه القوات«.

     بغداد / المستقبل العراقي

واشنطن تكشف خططها لـ »داعش«: هكذا سنقيض عليكم!
جاء اإلعالن األميركي عن تحديد موعد معركة 

الموصل قبل استكمال التحضيرات الضرورية لها، 
مريبًا إلى حد كبير، ليعيد إلى الواجهة تساؤالت 

عدة بشأن مدى صدقية الواليات المتحدة في قتال 
تنظيم »داعش«

دويلة تآمرت عىل كل العرب
كاظم فنجان احلاممي

أغلب الظن أن مندوب روس�يا في مجلس األمن )تش�وركين( كان 
على ص�واب عندما هدد رئيس وزراء دويلة )خطر(، بقوله: )إذا عدت 
للتحدث معي بهذه الطريقة س�وف ترجع إل�ى بالدك ولن تجدها على 
الخارط�ة(. وأض�اف قائ�اًل: )أنت تتح�دث مع ممثل روس�يا العظمى 
ويتعي�ن عليك أن تجلس في مكانك بأدب(. وف�ي هذا نقول: رحم الله 

شاعرنا عبد العزيز بن سرايا )صفي الدين الحلي( عندما قال:-
إّن الزرازيَر لّما طار طائرها َتَوّهَمْت أّنها صاَرْت َشواهينا

بيادٌق ظفرْت أيدي الرِّخاِخ بها ولو َتَركناُهُم صادوا َفرازينا
ال توج�د مؤامرة واحدة ُتح�اك ضد العرب إال ودويل�ة )خطر( لها 
ل المؤامرات وتش�ارك ف�ي تنفيذها. وال  حص�ة فيها، فهي الت�ي تموِّ
توج�د منظم�ة إرهابية متخصصة بقت�ل العرب وترويعه�م، إال ولها 
أكث�ر من مأوى ف�ي قلب هذه الدويلة المارق�ة، وال توجد دولة عربية 
تش�به هذه الدويلة في عالقاتها الحميمة م�ع البنتاغون أو مع البيت 
األبي�ض، وال توجد دول�ة عربية فيها من القواع�د الحربية األمريكية 
بحجم القواعد المنتش�رة في هذه الدويلة )الجزيرة(، وال يوجد حاكم 
عربي واحد وصل إلى س�دة الحكم عن طريق اإلحالل واإلزاحة إال في 
هذه الدويلة، الت�ي أعتاد فيها األبناء على إزاحة اآلباء. وال توجد دولة 
ساءت عالقاتها الدبلوماسية مع البلدان العربية مثلما ساءت عالقات 
ه�ذه الدويلة المتنافرة م�ع الجميع، ثم تده�ورت عالقاتها مع أقرب 

أشقائها في مجلس التعاون الخليجي.
دويلة امتهنت التآمر على س�وريا والعراق ومصر وليبيا والجزائر 
ولبنان والس�عودية والكويت وسلطنة عمان وتونس. ووفرت الغطاء 
اإلعالم�ي والفقه�ي لكل المنظم�ات الضالعة في اإلج�رام التكفيري 
المش�فر. دويلة متقزمة. أصغ�ر من أصغر مس�تنقع بمرات ومرات، 
لكنه�ا تمردت على الكب�ار والصغار، ووصل بها الغ�رور إلى التفاخر 
بتعاونه�ا المري�ب مع أنقرة وت�ل أبيب. حتى أصبحت م�ن أكبر البؤر 
المتخصص�ة بصناعة الم�وت والدمار. لو كانت عندن�ا جامعة عربية 
حقيقي�ة لما ترددت لحظ�ة واحدة عن إصدار بيانه�ا المصيري، الذي 
يقضي بقصف هذه الدويلة، التي انطلقت منها أولى أسراب القاصفات 
لتدمر المدن العراقية كافة، وكانت قطر أول المش�اركين في القصف 
الج�وي على بغداد، وكانت في طليع�ة األقطار المتمردة على العروبة 
واإلسالم، وفي طليعة المشاركين في غرس بذور الفتنة الطائفية على 
امتداد الخط الواصل من نواكش�وط إلى الفاو، ومن طنجة إلى زاخو، 
ومن الالذقية إلى حضرموت. دويلة تقيم اآلن أقوى عالقاتها التآمرية 
م�ع التكفيريي�ن والظالميي�ن، وتمد يد الع�ون والمس�اعدة لعناصر 
القاعدة وداعش وبوكو حرام وأعداء الحق.قبل بضعة أيام اس�تنفرت 
مص�ر قواتها الحربية للرد على مرتكبي الجريم�ة النكراء التي ذبحوا 
فيها األقب�اط، فجاءت الضربات الجوية التأديبية الس�احقة، لتلقنهم 
درساً  تعبوياً في المواجهات الصريحة. لم يفهم الدواعش هذا الدرس 
ألنهم ُجبلوا عل�ى الغدر والمكر والمخاتلة. المثير للتس�اؤل أن دويلة 
قطر سحبت س�فيرها من مصر. يكاد المذنب يصيح خذوني، وكأنها 
عل�ى قناعة تامة بما حملت�ه لنا وكاالت األنباء الروس�ية، والتي جاء 
فيه�ا: أن عملية ذبح األقب�اط المصريين لم تتم ف�ي ليبيا، وإنما تمت 
ف�ي دوله قط�ر، وعلى وجه التحديد في يوم عاصف بمحاذاة ش�اطئ 
بح�ري ظهرت في�ه النخيل عن بعد. لكن الطائ�رات المصرية انطلقت 
نحو الغرب لتس�حق أوكار داعش في ليبيا، وسيأتي اليوم الذي تنطلق 
فيه الطائرات العربية نحو الخليج لتقصف جزيرة الغدر، وتغرقها في 
البح�ر، وتمحيها من الخارط�ة، لتكفينا ش�رها وتخلصنا من غدرها 

وتدفع عنا تآمرها.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال من�دوب س�وريا الدائ�م ل�دى 
األم�م المتح�دة بش�ار الجعف�ري عقب 
االجتم�اع غي�ر الرس�مي ال�ذي عق�ده 
مجلس األمن الدولي م�ع أعضاء “لجنة 
التحقي�ق المس�تقلة” بش�أن انتهاكات 
حق�وق اإلنس�ان المرتكبة في س�وريا 
أن “لجن�ة التحقيق المس�تقلة” لم تقم 
بزي�ارة س�وريا نهائي�ا، ب�ل تعتمد على 
الموجودين  شهادات بعض األش�خاص 
خارج س�وريا وخاص�ة الموجودين في 
مخيمات بتركيا واألردن ولبنان.وأش�ار 
إل�ى أنه�ا  “تتجاه�ل جمي�ع التقاري�ر 
والمعلوم�ات الوفي�رة الت�ي قدمتها لها 
الحكومة الس�ورية منذ س�نوات، وهذا 
دليل عل�ى انحيازه�ا وبالتالي هي جزء 
م�ن األزم�ة وليس�ت ج�زءا م�ن الح�ل 
المتمثل بمساعدة س�وريا على التصدي 
لإلرهاب الذي يضربها”.واتهم الجعفري 
اللجنة بأنها تنفذ سياس�ات وآراء بعض 
األط�راف الناف�ذة ف�ي مجل�س حقوق 
اإلنس�ان ومجلس األمن بهدف تش�ويه 

صورة الحكومة الس�ورية  بينما تش�ن 
الحكومة الس�ورية حربها على اإلرهاب 
الذي يضرب س�وريا منذ أربع س�نوات.

وأش�ار مندوب س�وريا الدائم لدى األمم 
المتحدة الى كتاب يتألف من 500 صفحة 
ويتضم�ن  الس�ورية  الحكوم�ة  أعدت�ه 
معلوم�ات عن اإلرهابيين األجانب الذين 
قتلوا في س�وريا خالل شهر واحد فقط 
هو ش�هر تش�رين األول من عام 2013، 
موضح�ا أن الكت�اب يح�وي معلوم�ات 
وجنسيات وأس�ماء وصور هؤالء الذين 

كانوا يقاتلون الحكومة الس�ورية الفتا 
إلى أن البعض يس�مي هؤالء اإلرهابيين 
ب�� “المعارضة الس�ورية الس�لمية” أو 
“المعتدلة”.وحول “القوائم” التي أعدها 
أعضاء “اللجنة المستقلة” قال الجعفري 
كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه 
السورية.وأش�ار  الحكوم�ة  ص�ورة 
الجعفري إل�ى أن معظم األس�لحة التي 
دخلت من ليبيا إلى سوريا أتت عبر لبنان 
وتركي�ا واألردن موضحا أن لجنة األمم 
المتح�دة المعني�ة بمكافح�ة اإلره�اب 

أك�دت في تقرير لها ذل�ك، مضيفا واآلن 
نش�اهد البع�ض يق�ول إن ليبي�ا تعيش 
اآلن ف�ي حال�ة فوض�ى ويج�ب العم�ل 
األم�م  محقق�و  لذلك.وأعل�ن  للتص�دي 
المتح�دة في جرائم الح�رب الجمعة 20 
فبراير/شباط، أنهم سينشرون، في 17 
مارس /آذار القادم، بعض أو جل أسماء 
المتورطين في الصراع الس�وري القائم 
من�ذ حوال�ي أرب�ع س�نوات، وذل�ك في 
خطوة للبحث عن سبل جديدة من خالل 

العدالة الدولية، حسب تعبيرهم.

دمشق: جلنة التحقيق املستقلة تنحاز لداعمي االرهاب

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال الكاتب والمؤرخ األمريكي ويبستر 
تاربل�ي إن الوالي�ات المتح�دة لو ش�اءت 
لقطعت عن تنظيم “داعش” اإلرهابي كل 

وسائل االتصال على الشبكة العنكبوتية.
ويرى تاربلي صاحب المؤلف الش�هير  
“الحادي عش�ر من س�بتمبر” أن اإلرهاب 
المصن�ع، صن�ع ف�ي الوالي�ات المتح�دة 
األمريكية, مشيرا إلى أن درنة الليبية التي 
قامت الطائ�رات المصرية بقصفها تعتبر 

عاصمة اإلرهاب العالمي.
ويش�ير تاربلي إلى أن درنة تصدر إلى 
العراق وسوريا مقاتلين بأعداد كبيرة على 
الرغ�م من أن تعداد س�كان المدينة صغير 
نسبيا.ويشرح المؤرخ األمريكي والعضو 
في المؤتمر العالمي المناهض لإلمبريالة 
خفايا ودهاليز نهج واش�نطن في الشرق 

األوسط.

كاتب أمريكي: 
»داعش« هو اجليش 

الرسي لواشنطن

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف باحثون عن ن�وع جديد من 
للغاية،  المتطورة  الخبيث�ة  البرمجيات 
والمرتبطة بعمليات القرصنة الس�رية 
التي تق�وم به�ا وكالة األم�ن القومي 
اإلنترس�يبت ق�د  األمريكي�ة، وكان�ت 

تحدثت عنها العام الماضي.
كاسبيرس�كي  ش�ركة  ونش�رت 
الروسية ألمن المعلومات تقريًرا يوثق 
الخبيث�ة  البرمجي�ات  اس�تخدام ه�ذه 
ألول م�رة، وقال التقرير إن البرمجيات 
المذكورة اس�تخدمت في إصابة اآلالف 
من أنظمة الكمبيوتر، وسرقة البيانات 

من 30 دولة حول العالم.
ومن بين األهداف كانت هناك سلسلة 
م�ن الحكوم�ات التي لم يت�م تحديدها 
ف�ي التقري�ر، باإلضاف�ة إلى ش�ركات 
االتصاالت، والطاقة، والطيران، وكذلك 
علماء الدين اإلس�المي، والمؤسس�ات 

اإلعالمية.
ش�ركة  تقري�ر  يح�دد  ول�م 
كاسبيرس�كي وكال�ة األم�ن القوم�ي 
األمريكي�ة NSA عل�ى أنها م�ن قامت 
بصناعة هذه البرمجيات الخبيثة؛ إال أن 
وكال�ة رويترز لألنب�اء أفادت في وقت 

الح�ق لص�دور التقري�ر، ب�أن الوكالة 
ه�ي من قامت بخلق هذه التكنولوجيا، 
مس�تندًة ف�ي معلوماتها عل�ى إفادات 
مسؤولين سابقين في سلك المخابرات 

األمريكية.
أن  كاسبيرس�كي  باحث�و  والح�ظ 
البرمجي�ات الخبيثة المكتش�فة حديًثا 
السرية،  لبرمجيات ستكس�نت  مماثلة 
والتي تفيد التقاري�ر بأنها وضعت من 
قبل الحكومة األمريكية بهدف تخريب 

األنظمة النووية اإليرانية.
وحدد الباحثون أيًضا وجود سلسلة 
األس�ماء  أو   ،codenames ال��  م�ن 
الرمزي�ة، واردة ف�ي عين�ات م�ن هذه 
البرمجيات الضارة، بما في ذلك أسماء: 
STRAIGHTACID، STRAIT�

.GROKو ،SHOOTER
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر هنا أن اس�م 
بتكتي�كات  أيًض�ا  مرتب�ط   GROK
القرصن�ة الس�رية التي تتبعه�ا وكالة 
األمن القومي األمريكية، وفًقا لما جاء 
في وثائق سربها إدوارد سنودن، عميل 
وكال�ة األم�ن القوم�ي الس�ابق. وفي 
العام الماضي، كش�فت “اإلنترسيبت” 
عن أن وكالة األمن القومي اس�تخدمت 
أداة تسمى GROK كجزء من مجموعة 

أجه�زة  الخت�راق  تس�تخدمها  أدوات 
الكمبيوتر وجمع البيانات.

األخ�رى  الرمزي�ة  األس�ماء  وأم�ا 
الت�ي حددها تقرير كاسبرس�كي، مثل 
STRAIT�و  ،STRAIGHTACID

بش�كل  مماثل�ة  فه�ي   ،SHOOTER
الفت للنظر لألس�ماء المس�تخدمة في 
عملي�ات القرصنة الت�ي نفذتها وكالة 
وكان�ت  األمريك�ي.  القوم�ي  األم�ن 
وثائ�ق س�نودن المس�ربة قد كش�فت 
أيًض�ا ع�ن أن م�ن بي�ن األدوات الت�ي 
تس�تخدمها الوكالة في اقتحام أجهزة 
البيانات،  الكمبيوتر واالس�تيالء عل�ى 
�STRAIGHTB  أدوات معروفة باسم

.FOXACIDو ،ZARRE
ووفًق�ا لتقرير كاسبيرس�كي، تعد 
ه�ذه البرمجي�ات الخبيثة المكتش�فة 
حديًثا األكثر تقدًما عبر التاريخ، وتمثل 
“إنج�اًزا تقنًي�ا مذه�اًل“. تق�وم ه�ذه 
البرمجيات بالتخفي ف�ي أعماق جهاز 
الكمبيوتر المصاب بها، ويمكنها البقاء 
داخ�ل ذلك الجهاز حت�ى بعد محاوالت 
القضاء عليه�ا أو إعادة تهيئة )فرمتة( 

القرص الصلب.
وتواج�دت الغالبي�ة العظم�ى م�ن 
األجه�زة المصابة بهذه البرمجيات في 

إيران. ولكن، الش�ركة الروسية وجدت 
أيًض�ا أجهزة كمبيوت�ر مصابة بها في 
كل م�ن بلجي�كا، وألماني�ا، والواليات 
المتحدة، وروسيا،  المتحدة، والمملكة 
وأفغانس�تان، وباكس�تان، والسودان، 

ولبنان، واألراضي الفلسطينية.
ووفًقا لمجلة “وايرد“، كانت جميع 
األهداف التي أصيب�ت بهذه البرمجيات 
والمملك�ة  المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي 
العلم�اء  أو  الناش�طين  المتح�دة م�ن 
اإلس�الميين. ويق�ال أيًض�ا إن باحث�ي 
كاسبرس�كي اكتشفوا هذه البرمجيات 
الض�ارة ألول م�رة أثن�اء بحثه�م ع�ن 
برمجيات Regin، وهي أداة التجس�س 
التي كش�فت عنها “اإلنترس�يبت” في 
أنه�ا  ويب�دو  األول،  ديس�مبر/كانون 
كانت تس�تخدم في عملي�ات القرصنة 
الت�ي نفذته�ا الحكوم�ات البريطاني�ة 
واألمريكي�ة ض�د ش�ركة االتص�االت 
البلجيكية، والمكاتب التي يس�تخدمها 
األوروبي.وكان�ت  االتح�اد  مس�ؤولو 
وسائل اإلعالم قد أشارت عند اكتشاف 
قائم�ة  أن  إل�ى   Regin برمجي�ات 
اس�تخدمت  الت�ي  العالمي�ة  األه�داف 
ضده�ا  الجدي�دة  البرمجي�ات  ه�ذه 
تك�ذب ادعاءات وكاالت االس�تخبارات 

األمريكية والبريطانية بأن “تجسسها 
كان يقتصر على مهام األمن القومي“؛ 
حيث إن ما يقرب من نصف تلك القائمة 
المس�تهدفة هي من األفراد والشركات 
الصغيرة، وفًقا لشركة سيمانتيك ألمن 
المعلومات. وفي الوقت نفس�ه، شمل 
النص�ف اآلخر من قائمة المس�تهدفين 
مزودي خدمات االتصاالت، وش�ركات 
الطي�ران، ومعاهد  الطاقة، وش�ركات 
البحوث، وقطاع المشافي.وعند النظر 
إلى مدى قوة البرمجي�ات الخبيثة مثل 
Regin، تب�دو هذه البرمجيات متطورة 
إلى درجة أن الباحثين خلصوا إلى أنه ال 
يمكن إنشاؤها إال من قبل الدول فقط. 
ه�ذا البرنامج يخفي نفس�ه كما لو أنه 
أحد برام�ج Microsoft، في حين يقوم 
بس�رقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر 
المصابة، وينشر حموالته على مراحل 
اكتش�افه.هذا، وق�ال تقري�ر  لتجن�ب 
س�يمانتيك حينها إن Regin كان نشًطا 
منذ ع�ام 2008 عل�ى األق�ل. في حين 
يقول باحثون آخرون إن بعض مكونات 
هذه البرمجي�ة يرجع تاريخها إلى عام 
2003، وأكثر من نصف ضحاياها كانوا 
م�ن المقيمين داخل روس�يا والمملكة 

العربية السعودية.

ناسا يصنع برجميات »خبيثة« للتجسس عىل ثالثني دولة

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال قائد القوات البحرية للجيش االيراني األميرال حبيب 
الله س�ياري ان ايران هي الالعب األكبر على صعيد المنطقة 
وخ�ارج المنطقة، الفتاً إلى ان ايران هي من ضمن الدول ال� 
10 الكبرى في مجال صنع المدمرات.واألميرال س�ياري قال 
في مراس�م االحتفاء بالش�هداء الغواصين وش�هداء القوات 
البحري�ة ف�ي مدينة داراب جنوبي اي�ران، ان ايران كانت في 

الس�ابق عاجزة عن تصليح قطع السفن الحربية لكنها اليوم 
تصنع الغواصات والسفن الحربية والمدمرات.واضاف “نحن 
في الس�ابق كنا نبح�ر فقط داخ�ل الخليج الفارس�ي البالغ 
مس�احته 300 أل�ف كيلومت�ر مربع لكننا الي�وم نبحر داخل 
مس�احة مليوني�ن و200 ألف كيلومتر مربع كما ان س�فننا 
الحربية تصل الى المحيط الهادئ والبحر األبيض المتوس�ط 
والمحي�ط الهن�دي وان قواتن�ا البحري�ة تمن�ع القراصن�ة 

البحريين من التعرض لسفننا التجارية في خليج عدن”.

البحرية االيرانية: ايران الالعب األكرب باملنطقة وخارجها
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إلحاقا  بكتابنا  ذي  العدد  ب /280 
بتاريخ   2015/2/12  الخاص 
بإعالن الوجبة االوىل  لسنة 2015 
ضمن املوازنة التشغيلية  لقطاع 

)ديوان محافظة ( 
 نود إن ننوه إىل تمديد موعد غلق 

الوجبة :
ليك�ون ي�وم الثالث�اء 24 /2/ 
2015الساعة الثانية   ظهرا بدال 

من االحد  2015/2/22

According to our letter num-
bered B/280 on 12/2/2015 
of announcement of first group   
for 2015  within the  operating 
budget  for sector  (governorate 
office (
we would like to intimate you ex-
tending the date of closing an-
nouncement :
to be on Tuesday 24/2/2015 
at 2:00 pm instead of Sunday 
22/2/2015

إعالن
صب�ار  )عم�ر  املدع�ي  ق�دم 
صاحب( طلبا ي�روم فيه تبديل 
)االسم( من )عمر ( إىل )عمار( 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعه هذه املديرية خالل مدة 
أقصاه�ا عرشة أيام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وف�ق 
إح�كام املادة )21( م�ن قانون 
األحوال املدنية رقم )65( لسنة 

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

فقدان

 فق�دت  من�ي هوي�ة  

)احمد حمادي  الطالب 

عب�د الكاظم( الصادرة 

التدري�ب  معه�د  م�ن 

النفط���ي البص���رة 

امليكاني�ك  اختص�اص 

اللح�ام عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد) محمد محيس�ن عواد( 
ال�ذي يطلب فيه تبديل لقب من 
)البزون�ي( اىل )العكي�ي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
م�ن   21 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان
الهوية  من�ي  فقدت 
الصادرة من الجامعة 
قس�م  التكنولوجية 
املتابعة باسم )احمد 
جبار ماهود( رئيس 
حرفيني اقدم عىل من 
يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد )س�فيان حس�ن فالح( 
ال�ذي تطل�ب فيه تبديل االس�م 
املجرد من )سفيان( اىل )غيث( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان

 فق�د من�ي اجازة 

تربية االس�ماك يف 

االقف�اص العائمة 

واملرقم����ة 409 

باس�م )عي عبود 

(عىل  النب�ي  عب�د 

م�ن يعث�ر عليه�ا 

تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد) مرتىض ج�واد كاظم (

ال�ذي يطلب فيه تبديل لقب من 
)البوحي�ة( فمن  اىل  )املالك�ي( 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
م�ن   21 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان

 فقد من�ي وصل قبض 

اي���رادات الحكوم��ة 

محافظة البرصة االدارة 

املحلية املرقم 538228 

 2011/11/19 ف���ي 

ارض  رشك�ة  باس�م 

الش�ارقة عىل من يعثر 

عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
السيد) محسن صباح محسن (

ال�ذي يطلب فيه تبديل لقب من 
)الحلف�ي( اىل )ال حمي�د( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
م�ن   21 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة 

باس�م)احمد  املوظف 

فاضل المي( الصادرة 

م�ن وزارة الكهرب�اء 

مديري��ة ش�بك��ات 

جنوب البرصة عىل من  

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظة بغ�داد )الرصاف�ة( لجنة تأجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلنية عن اعالن تأجري املس�احة املبينة 
اوصافه�ا ادناه يف قضاء املدائن/ ناحية الجرس باملزايدة العلنية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 
35 لس�نة 1983 والقرار 103 لس�نة 1997 يف اليوم الثالثني من اليوم 
التايل للنرش االعالن يف الصحيفة يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة 
املوع�د عطلة وس�تكون املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر 
شعبة زراعة الجرس.. وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عىل 
ال�رشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التأمين�ات القانونية 
البالغة 20 % من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن.

مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

التاريخ /2015/2/15

العدد/ 436/ش/2015

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

اعالن

اىل املدع�ى عليه )حكمت عبود محمد( اقام 

املدعية شيماء لطيف كمال الدعوى الرشعية 

املرقمة 436/ش/2015 لدى هذه املحكمة 

تطالب�ك بدعوى اثبات نس�ب اطفالها منك 

وق�د عن ي�وم 2015/3/2 موعدا للمرافعة 

وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 

بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي انتقالك 

اىل جه�ة مجهولة ق�ررت املحكم�ة تبليغك 

بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف ح�ال 

عدم حضورك اىل م املرافعة فانه س�وف يتم 

اجراء املرافعة غيابا بحقك .

القايض

نوري حنون املالكي

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد) صباح محسن اجوال( 
ال�ذي تطلب فيه تبديل لقب من 
)الحلف�ي( اىل )ال حمي�د( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
م�ن   21 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

رقم االخطار
2015/33

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي املنطق�ة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب )ن.ع رش�وان عبد الحس�ني 
دهي�ك( املنس�وب اىل قيادة حرس ح�دود املنطقة 
الرابع�ة      مل�ا كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة /5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مق�ر 
عمل�ك من تاري�خ 2014/7/21 ولح�د االن وبما 
ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن 
الداخي للمنطقة الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة االحوال الشخصية
يف كركوك

العدد/ 946/ش/2015
صائ�ب  والء   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

شاكر
لقد اقامت املدعية )اس�يا حس�ني 
سلطان( الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اله والتي تطلب فيه�ا التفريق 
عىل الهجر وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني الحضور يف موعد املرافعة 
املوافق 2015/3/8 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
 القايض
مصطفى احمد كريم

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
العدد : 201/ 2014

التاريخ  2015/2/16 
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ ابي الخصيب  العقار املرق�م )67( مقاطعة )34) 
ام النع�اج  يف قضاء ابي الخصيب والعائد باس�م العراقي املتويف فوزان 
عب�د الرحمن الدليجان م�ورث املدينني كل من خالد وعب�د القادر ابناء 
املذك�ور اعاله لقاء طلب الدائن هارون ضياء اس�حاق ) 75,000000) 
خمس�ة وس�بعون مليون دينار عراقي بدون رس�م التحصي�ل واملبينة 
فعىل الراغبني    بالرشاء الحضور اىل مقر هذه املديرية يف تمام الساعة 
الثاني�ة ع�رش من ظه�ر الي�وم الثالثني للي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية .. 
 املواصفات :

1 � موقع العقار : ابي الخصيب املرقم 67 م 34 ام النعاج
2 � جنسه ونوعه : بستان تسقى سيحا بمياه املد ملك رصف

3 � حدوده واوصافه : كما مؤرش يف صورة القيد والخارطة
املشتمالت : العقار عبارة عن بستان يقع داخل حدود القرية ومحبوس 
م�ن جميع الجه�ات وخ�ايل م�ن املغروس�ات واملزروعات واملش�يدات 

ومقطوعة عنه الحصة املائية 
4 � درجة العمران : دون املتوسط

5 � مساحة العقار : 1 دونم و20 اولك و 25 م2
6 � الشاغل : ال يوجد

7 � القيم�ة املق�درة 385,600,000 ثلثمائة وخمس�ة وثمانون مليون 
وستمائة الف دينار

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government
contracts

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
متديد موعد غلقشعبة االعالن

Extension of the closing date

العدد: ب / 297 
التاريخ: 17 / 2 / 2015

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة 

اعالن رقم 7 لسنة 2015 بغداد )الرصافة(

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد )الرصافة(
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اخلطوط اجلوية العراقية: حققنا تقدمًا كبريًا يف مفاوضات تسيري رحالت إىل أمريكا 
    المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

التقى الوكيل اإلداري والمالي لديوان الوقف الشيعي الشيخ 
س�امي المس�عودي في مكتبه ببغداد, وفدآ من أمناء المزارات 
الش�يعيه في بابل وبعضا من أعضاء مجل�س المحافظة.وقدم 
وف�د بابل ش�رحا مفصالً عن أوض�اع مزارات مس�جد النخيلة 
التاريخي و مزار زيد الشهيد ومزار رشيد الهجري.وثمن الشيخ 
المسعودي الدور الذي تقوم به هذه المزارات لما لها من مكانة 
روحي�ة داخل نفوس المس�لمين ف�ي العالم, كما ق�دم أعضاء 
مجلس المحافظة في بابل التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ 
المس�عودي الجرائ�ه عملية جراحية وتماثله للش�فاء معربين 
عن س�عادتهم باللقاء “. من جهته, أكد الناطق الرس�مي باسم 
الشيخ سامي المسعودي, أحمد لعيبي أن “ المسعودي أكد نيته 
زيارة محافظة بابل واإلطالع على المزارات الش�ريفة عن كثب 

وتقديم الدعم الالزم لها لما لها من منزلة في القلوب”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

حث وزير الصناعة والمعادن نصير العيس�اوي, الش�ركات 
التركي�ة عل�ى العمل م�ع ش�ركات وزارة الصناع�ة ومواصلة 
اس�هامها ف�ي تنفي�ذ اعم�ال اع�ادة التأهي�ل وبن�اء المعام�ل 
والمصانع التابعة للوزارة .ودعا العيساوي  خالل لقائه السفير 
الترك�ي فاروق قايمقجي والوفد المراف�ق له في مبنى الوزارة 
ببغداد,الى ضرورة استمرار الشركات التركية بتنفيذ التزاماتها 
الس�ابقة مع ش�ركات الوزارة لغرض النهوض بواقعها واعادة 
تفعيلها اضافة الى توس�يع التعاون مع الجانب التركي ليشمل 
االتف�اق عل�ى تنفي�ذ اعم�ال جدي�دة الس�يما ف�ي المنطقتين 
الوس�طى والجنوبية اللتان تش�هدان اس�تقرارا امنيا ملحوظا 
مش�يرا الى اهمية تب�ادل المعلومات واالس�تفادة من الخبرات 
التركية في انش�اء م�دن صناعية جديدة ف�ي محافظات البالد 
والمجاالت الصناعية االخرى”.من جانبه, ابدى السفير التركي 
الرغبة في استمرار التعاون مع وزارة الصناعة  داعيا الشركات 
الصناعية العراقية للمش�اركة في المؤتمر الذي ستعقده تركيا 

مطلع شهر نيسان من العام الجاري”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

اوع�ز محاف�ظ بغ�داد علي محس�ن التميم�ي, بتأهي�ل عدد من 
المدارس في عدد من مناطق العاصمة ضمن قاطع الكرخ الى جانب 
االس�تماع الى مطال�ب االهالي والوجه�اء وتلبيتها.وق�ال التميمي 
خالل التجمع العش�ائري لوجهاء واهالي منطقة الشرطة الخامسة 
ومناطق قاطع الكرخ ,ان “ المحافظة تطمح لتلبية جميع احتياجات 
ومطال�ب اهالي بغداد, اال ان القواني�ن والصالحيات والتخصيصات 
المالي�ة تقف دون ذلك وعلى الرغم من جمي�ع تلك المعوقات اال اننا 
نس�عى جاهدين لتوفير جزء كبير منها وبقدر االمكانيات المتاحة”.

واوضح التميمي, ان “الطلبات التي اوعزنا بتلبيتها شملت تأهيل عدد 
م�ن المدارس ف�ي مختلف مناطق العاصمة وكذل�ك بما يتعلق بملف 
التعويض�ات اذا وجهنا بتقديم التس�هيالت االدارية النجاز معامالت 
ضحاي�ا العمليات االرهابي�ة اضافة الى توزيع المس�اعدات للعوائل 

النازحة والمتعففة وغيرها من الطلبات الخدمية االخرى “.

الشيخ املسعودي يلتقي وفدًا من مزارات 
بابل وأعضاء جملس حمافظتها

العيساوي يدعو الرشكات الرتكية
اىل املسامهة يف اعادة احياء الصناعة العراقية

حمافظ بغداد يوعز بتأهيل عدد
من املدارس بمختلف مناطق العاصمة

    بغداد/المستقبل العراقي
 

أك�دت ش�ركة الخط�وط الجوي�ة 
العراقية التابعة ل�وزارة النقل ، امس 
المتعلق�ة  مفاوضاته�ا  أن  الس�بت، 
بتس�يير رحالت إلى الواليات المتحدة 
حقق�ت “تقدماً جيداً”، فيما أش�ارت 
إلى أن الكش�ف ع�ن نتائجه�ا متعلق 
بالجانب األميركي الذي ما يزال يدرس 

محاور االتفاق المشترك.
وقال المدير العام للش�ركة، س�عد 
الخفاجي , إن “العراق يسعى لالنفتاح 
الواس�ع على دول العام كافة بس�بب 
زيادة حجم االس�تثمار والتجارة فيه، 
فض�اًل ع�ن رغب�ة مواطني�ه الكبيرة 
بالس�فر”، مبيناً أن “الش�ركة نجحت 
بتس�يير  الماضي�ة  الس�نوات  خ�الل 
رحالت لمختلف دول العالم، بدعم من 
وزارة النقل وسلطة الطيران المدني، 
وتواص�ل جهوده�ا إليص�ال الطائ�ر 
األخضر )الخط�وط الجوية العراقية( 
إلى مناطق جديدة خ�الل العام 2015 
المفاوضات  مصير  الحالي”.وبش�أن 
المتعلقة بتس�يير طائ�رات الخطوط 
الجوية العراقية إلى الواليات المتحدة 
األميركية، أكد الخفاجي، أن “الجانبين 
حقق�ا تقدم�اً جي�داً وهنال�ك ب�وادر 
انفتاح م�ن قبل الجان�ب األميركي”، 
مس�تدركاً “إال أن الكش�ف عن نتائج 
بالجان�ب  المفاوض�ات متعل�ق  تل�ك 
األميرك�ي الذي ما يزال يدرس محاور 

االتفاق بهذا الشأن”.
يذكر أن الخطوط الجوية العراقية، 
تأسس�ت عام 1937 م�ن قبل جمعية 

الطيران العراقية، وكانت تستخدم في 
بداية نش�وئها الطائ�رات البريطانية، 
وفي الس�بعينات من القرن الماضي، 
س�محت الواليات المتح�دة لطائرات 

الشركة باستعمال مطار جون كينيدي 
نيويورك.وتوقف�ت  ف�ي  العالم�ي 
الخطوط الجوي�ة العراقية عن العمل 
في سنة 2003 بس�بب دخول القوات 

األميركية للعراق إال أنها بدأت بالعمل 
مج�دداً س�نة 2004.وأعي�دت الحياة 
للخط�وط الجوي�ة العراقية من خالل 
التعاق�د على عدد كبير م�ن الطائرات 

العالمي�ة منها )إيرب�اص( و)بوينغ( 
إلى  الكندي�ة، إضاف�ة  و)بومب�اردو( 
استئجار طائرات أخرى، مما زاد عدد 

الطائرات العراقية، وعدد رحالتها.

البيئة تصدر ضوابط جديدة لعمل سيارات 
كشف املتفجرات

    بغداد/المستقبل العراقي

أصدرت وزارة البيئة، ضوابط جديدة لعمل 
عجالت كش�ف المتفجرات العاملة باألش�عة 
الس�ينية والمس�تخدمة ف�ي المج�ال األمني 
من اجل منح متطلبات الس�المة اإلش�عاعية 
للعاملين في هذا المجال والمواطنين والبيئة.

وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي 
ف�ي ال�وزارة امير عل�ي الحس�ون, إن “مركز 
الوقاي�ة من االش�عاع اصدر ضواب�ط جديدة 
لعم�ل عج�الت كش�ف المتفج�رات العامل�ة 
باالش�عة الس�ينية )ZBV( المس�تخدمة ف�ي 
المج�ال االمني، اس�تجابة لمتطلب�ات العمل 
الرقاب�ي االش�عاعي ف�ي العراق”.واضاف أن 
“الق�رار ج�اء ايضا م�ن اجل الس�يطرة على 
حرك�ة المصادر المش�عة واالجه�زة المولدة 
لالشعاع, االمر الذي يشكل خطوة جديدة على 
طريق العمل البيئي وبما ينسجم مع متطلبات 
السالمة االش�عاعية للعاملين في هذا المجال 
الت�ي  “التعليم�ات  أن  والمواطنين”.وتاب�ع 
اعدته�ا المالكات الفني�ة المتخصصة بالعمل 

االش�عاعي اكدت على اهمية اجتياز العاملين 
الدورات التدريبية الخاصة باالشعاع والوقاية 
منه ومبادئ اس�تخدامها”.واكد الحس�ون ان 
“الضوابط ش�ددت على تطبي�ق قواعد االمان 
االشعاعي وتنظيم سير المركبات والمواطنين 
بش�كل يوفر اكبر قدر ممكن من الحماية مع 
توفير وس�ائل اتصال بي�ن الموظف الفاحص 
وزمالئ�ه المش�رفين عل�ى اجه�زة القي�اس 
والتأكيد على عدم تواجد غير المعنيين بالعمل 
في منطقة الفحص اثناء التصوير االش�عاعي 
فضال عن اجراء مس�وحات اش�عاعية دورية 
كجزء من اعمال الصيانة لضمان عدم حدوث 
تس�رب اش�عاعي”.وبين مدي�ر ع�ام دائ�رة 
التوعي�ة واالع�الم البيئ�ي ان “الف�رق الفنية 
التابع�ة لمرك�ز الوقاي�ة من االش�عاع تقوم 
بش�كل دوري بجوالت تفتيش�ية للمؤسسات 
التي تس�تخدم اجهزة االشعة السينية لغرض 
التاك�د م�ن مطابقتها للمح�ددات والضوابط 
الت�ي وضعتها وزارة البيئة ف�ي اطار الجهود 
الرامي�ة في حماية المواط�ن العراقي وبيئته 

من مخاطر التلوث االشعاعي”.

     ديالى/المستقبل العراقي

اك�دت اللجن�ة الزراعية في 
مجل�س محافظ�ة ديال�ى، ان 
حركة االنتاج الزراعي توقفت 
داخ�ل  دون�م  ال�ف   200 ف�ي 
المحافظة بسبب االضطرابات 
االمنية، مشيرا الى مصير االف 
م�ن المزارعين الي�زال غامضا 
ف�ي ظ�ل ع�دم وج�ود خطط 
الحي�اء القط�اع الزراع�ي في 

المناطق المحررة.
اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الزراعي�ة ف�ي مجل�س ديال�ى 
حق�ي الجب�وري, إن “حرك�ة 
لمختل�ف  الزراع�ي  االنت�اج 
الحنطة  وخاص�ة  المحاصي�ل 
والش�عير توقفت في 200 الف 
دونم في محافظة ديالى خالل 
الماضي�ة،  الثماني�ة  االش�هر 
بس�بب االضطراب�ات الدامي�ة 

الت�ي ضرب�ت وح�دات اداري�ة 
تتميز بطابعها الزراعي ابرزها 
العظيم )55 كم شمال بعقوبة( 
ش�مال  )70ك�م  وجل�والء 
والس�عدية  بعقوب�ة(  ش�رق 
)60كم شمال ش�رق بعقوبة( 
وحوض شروين )45 كم شرق 

بعقوبة(”.
ان  الجب�وري  واض�اف 
بديال�ى  الزراع�ي  “القط�اع 
بشكل عام تكبد خسائر فادحة 
ف�ي االش�هر الماضي�ة تق�در 
بملي�ارات الدنانير ويحتاج الى 
خارط�ة طري�ق النق�اذه بع�د 
تحري�ر جمي�ع المناط�ق م�ن 

الجماعات المسلحة”.
وبين الجب�وري ان “مصير 
الي�زال  المزارعي�ن  م�ن  االف 
غامض�ا في ظ�ل ع�دم وجود 
خطط الحياء القطاع الزراعي 
ف�ي المناطق المحررة من اجل 

بدء حركة االنتاج الزراعي”.
وح�ذرت اللجن�ة الزراعي�ة 
في مجلس ديالى، الجمعة )13 
شباط 2015( من هالك 1500 
دون�م م�ن م�زارع العن�ب في 
المناطق المحررة شمال شرق 
بعقوبة، فيما طالب باإلس�راع 
في إعادة األسر النازحة إلدامة 
وتف�ادي  الزراع�ي  النش�اط 

المزيد من الخسائر.
الزراعي�ة  اللجن�ة  وكان�ت 
ف�ي مجل�س محافظ�ة ديالى 
كان�ون   5( االثني�ن  كش�فت، 
الثاني 2015(، عن تكبد مناطق 
شمال المقدادية خسائر مادية 
تزيد عن 20 مليار دينار بسبب 
توقف أنشطة القطاع الزراعي 
األمني�ة  األوض�اع  نتيج�ة 
أن  إل�ى  مش�يرة  المتده�ورة، 
آالف األطن�ان م�ن الحمضيات 

ما تزال في أغصان األشجار.

زراعة دياىل تكشف: االنتاج توقف
يف 200 الف دونم زراعي

      بغداد/ المستقبل العراقي

قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  تعه�د 
الفه�داوي، ام�س الس�بت، أن يك�ون 
س�اعات  ناحي�ة  م�ن   2015 صي�ف 
التش�غيل أفض�ل م�ن صي�ف 2014، 
المالي�ة  التخصيص�ات  ع�د  وفيم�ا 
للوزارة هذا العام “متواضعة”، أعرب 
عن أمله ب�”تحقيق خطة تكميلية بعد 

تحسن إيرادات النفط”.
وق�ال وزي�ر الكهرب�اء الفهداوي، 
عل�ى هامش ندوة )لتطوي�ر القيادات 
اإلداري�ة( ف�ي ال�وزارة عق�دت ف�ي 
ن�ادي الصي�د، إن “الغ�رض م�ن هذه 
الندوة تطوي�ر القي�ادات اإلدارية في 
ال�وزارة لكونه�ا أس�اس نج�اح عمل 
المؤسس�ات، م�ن خالل رف�ع قدرات 

وكفاءة المدراء”.
وأض�اف الفه�داوي أن “ال�وزارة 
الصي�ف  الس�تقبال  خط�ة  لديه�ا 
المقب�ل م�ن خ�الل تأهي�ل ع�دد من 
أن  مؤك�داً  الكهربائي�ة”،  الوح�دات 
“الصيف المقبل سيش�هد تحس�ناً من 
خ�الل زي�ادة عدد س�اعات التش�غيل 
وس�يالحظ الجميع م�دى الفرق بين 
صيف ع�ام 2014 و2015 ولكن ليس 
بالتحس�ن ال�ذي نطم�ح به”.ولف�ت 
الفه�داوي إل�ى أن�ه “ما خص�ص لنا 
ه�ذا العام رقم متواضع جدا، حيث تم 
تخصيص30بالمئة مما طلبنا وعملياً 
ال يعتبر لدينا تخصيصات هذا العام”، 
معرب�اً عن أمله “بخط�ة تكميلية بعد 

تحسن إيرادات النفط”.

وزير الكهرباء يتعهد 
بصيف أفضل من سابقه 

عىل مستوى جتهيز الطاقة
     أربيل/المستقبل العراقي

تنطل�ق ,الي�وم االح�د, حمل�ة اللقاح ضد 
مرض�ي الحصب�ة وش�لل االطفال ف�ي اقليم 
كردس�تان، وفيم�ا أك�دت وزارة الصحة في 
االقلي�م أن كلفة الحملة بلغ�ت نحو 700 ألف 
دوالر، أشارت الى أن اللقاحات ستشمل أطفال 
اإلقليم والنازحي�ن والالجئين الى اإلقليم من 
عمر يوم واحد وحتى خمس س�نوات.وقالت 

وزارة الصح�ة في إقليم كردس�تان في بيان 
صحفي،  أن “الحملة ستستمر في محافظتي 
أربيل والس�ليمانية لمدة 12 يوم�اً و15 يوماً 
ف�ي محافظ�ة دهوك”.وأضافت ال�وزارة، أن 
“ع�دد األطفال الذين سيش�ملهم لقاح ش�لل 
األطفال يبدأ من سن يوم واحد وحتى خمس 
س�نوات ويبلغ عدده�م 765965”، مبينة، أن 
“لق�اح الحصب�ة سيش�مل األطفال من س�ن 
تس�عة ش�هور لغاية خم�س س�نوات والذي 

يبل�غ عددهم673052”.وتابع�ت ال�وزارة أن 
“حملة اللقاح س�تقوم بها فرق طبية جوالة 
ومن قبل وزارة الصحة في إقليم كردستان”، 
مش�يرة إل�ى أن “ع�دد الف�رق الجوال�ة التي 
س�تنطلق للحملة هي 1144 وع�دد المالكات 
الت�ي تش�ارك ف�ي ه�ذه الف�رق تبل�غ 2590 
“.وأك�دت الوزارة في بيانها، أن “المبلغ الذي 
س�يكلف الوزارة لهذه الحملة ه�ي 741195 
دوالراً”، الفتة الى أن “الحملة ستشمل أطفال 

النازحين والالجئين في إقليم كردستان حيث 
يبلغ ع�دد األطفال الذين س�يتم لقاحهم ضد 
الحصبة 16778 وضد شلل األطفال 21927”.

وكان�ت وزارة الصحة أقرت، في )30 من آذار 
2014(، بتس�جيل حال�ة إصابة بمرض ش�لل 
األطفال في العاصمة بغ�داد، هي األولى منذ 
14 س�نة، وأكدت أنها أحاطت بالمنطقة التي 
فيها اإلصابة تحس�باً النتش�ار المرض. وفي 
حين رّجحت منظم�ة الصحة العالمية انتقال 

الفاي�روس م�ن س�ورية، أش�رت االش�تباه 
بوجود حالة إصابة ثانية لطفل س�وري بأحد 
مخيمات الالجئين. وشلل األطفال هو مرض 
يس�ببه فاي�روس يصي�ب الجه�از العصب�ي 
)الم�ادة الس�نجابية للنخاع الش�وكي(، مما 
يؤدي الى ش�لل األطراف السفلى، وفي بعض 
الح�االت قد يؤدي الى توقف التنفس والوفاة 
وأعراض الم�رض هي ارتف�اع درجة حرارة 

الجسم وصداع وآالم في العضالت.

محلة لقاح ضد احلصبة وشلل األطفال يف كردستان

     ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت ش�ركة آش�ور العامة للمقاوالت 
االنشائية التابعة لوزارة االعمار واالسكان 
، ام�س الس�بت، ع�ن إنج�از 97بالمئة من 
مراحل مشروع الممر الثاني لطريق ناصرية 
– س�ماوة بطول 35 كم، مؤك�دة أن كلفته 
بلغ�ت نحو 17  مليار دين�ار، وفيما توقعت 
انج�ازه نهاي�ة ش�هر آذار المقبل، أش�ارت 
الى أن�ه سيس�هم بالتخفيف م�ن الحوادث 
المرورية والزحامات.وقال مس�ؤول دائرة 
المهندس المقيم في المشروع موحان عبد 
الحس�ين، إن “نس�ب اإلنجاز في المشروع 
بلغت حتى اآلن 97بالمئة من مراحل العمل 
حي�ث أنجزت أعمال التبلي�ط بصورة كاملة 
ولم يتبق س�وى األعمال التكميلية المتمثلة 
الوقائي�ة  واألس�يجة  الطري�ق  بأكت�اف 
وتخطيط الطريق باألصباغ الحرارية وتثبيت 
العالمات المرورية التحذيرية واإلرش�ادية 
وعالمات الداللة”.وأضاف عبد الحسين، أن 
“الطريق يرب�ط الناصرية بالس�ماوة وهو 
يمر ف�ي ناحي�ة البطحاء وتقاط�ع المرور 
الس�ريع ويبدأ من محطة كهرباء الناصرية 
الس�ماوة”. محافظ�ة  باتج�اه  الحراري�ة 

وأوضح عب�د الحس�ين، أن “الطريق بطول 

35 كم وبعرض 8 أمتار مع اكتاف خارجية 
للطريق بعرض 3 أمت�ار تتوزع على جانبي 
الطريق ويتكون من طبقتي أس�فلت طبقة 
رابطة وطبقة س�طحية فضالً عن الطبقات 
األخرى م�ن  الحجر والحص�ى والترابية”.

وتوق�ع عبد الحس�ين، “انج�از الطريق في 
نهاية شهر آذار المقبل  بصورة تامة”، الفتاً 

الى أن “كلفة المش�روع الذي تنفذه شركة 
آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية بلغت 17 
مليار دينار على حساب الخطة االستثمارية 
ل�وزارة اإلعم�ار واإلس�كان 2011 وبم�دة 
إنجاز س�نتين” .وعزا عبد الحسين، أسباب 
تأخ�ر إنج�از المش�روع الى أكثر من س�نة 
إل�ى “تع�ارض مقطع م�ن الطري�ق بطول 

5 ك�م مع موق�ع مخصص إلنش�اء محطة 
كهربائية على حساب القرض الياباني تقع 
بمحاذاة محطة كهرباء الناصرية الحرارية 
“.وتابع عبد الحس�ين، أن “تقاطع الطريق 
مع المحطة تس�بب بتوقف المشروع لمدة 
تزيد عن الس�نة ول�م يتم التوص�ل الى حل 
إال بع�د أن تق�رر تغيير مس�ار الطريق على 

أن تتحمل الحكوم�ة المحلية التكاليف التي 
تتطلبه�ا أعمال تغيي�ر المس�ار”، مبيناً انه 
“تم استثناء المس�افة المذكورة في الوقت 
الحاضر لحين استكمال إجراءات تخصيص 
األموال من الحكوم�ة المحلية التي تعهدت 
بتخصيص األموال م�ن موازنتها الخاصة” 
.وأك�د عب�د الحس�ين، أن “الخدم�ات الت�ي 
س�يقدمها الطري�ق ف�ي ح�ال إنج�ازه هي 
خدمات كبيرة كون طريق ناصرية - سماوة 
القديم بممر واح�د وبخدمات غير متكاملة 
ويطل�ق عليه طري�ق الموت نتيج�ة لكثرة 
الح�وادث المروري�ة الناجم�ة ع�ن الزخم 
الكبي�ر على الش�ارع المذك�ور”، مؤكداً أنه 
“بافتتاح الممر الثاني من الطريق ستنتهي 
ص�ور وفضاع�ات طريق الم�وت وحوادثه 
المروري�ة المروعة ك�ون الطري�ق الجديد 
متكامل المواصفات وبقياس�ات نظامية”.

ط�ارق  واإلس�كان  اإلعم�ار  وزي�ر  وكان 
الخيكاني، أعل�ن الخميس 22 كانون الثاني 
2015، عن افتتاح جس�ر البطاط في قضاء 
س�وق الش�يوخ )30 كم جنوب الناصرية( 
بكلف�ة إجمالي�ة بلغت نحو ملي�اري دينار، 
وأك�د أنه يخدم نحو 200 ألف نس�مة، فيما 
أش�ار الى أن الوزارة ماضي�ة بتنفيذ العديد 

من المشاريع في المحافظة.

إنجاز مرشوع املمر الثاين لطريق »نارصية – ساموة« بكلفة 17 مليار دينار
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باتت هن�اك صناعة عاملية للتضام�ن واإلدانة، تطالب 
كل فرد من وراء شاش�ته بأن يع�رّي عواطفه ويوّزع 
أحاسيس�ه ع�ى ضحاي�ا ه�ذا العال�م. وإذا كان املثل 
األوض�ح يف اآلونة األخ�رة لهذه الصناع�ة حملة »أنا 
ش�اريل«، فقد س�بقتها سلس�لة انفجارات تضامنية، 
م�ن ضحاي�ا »بوكو حرام« إىل حمل�ة »ن« وغرها من 
األحداث، رس�مت عتبة أخالقية تحّدد إنسانية املراقب 
مل�آيس العالم. وغالباً ما تلحق حم�الت التضامن هذه 
حم�الت مضادة، تع�رض ضحايا ج�دداً يف ب�ازار من 
العواطف املُدينة، حيث يتنافس »أحمد« مع »ش�اريل«، 
وضحاي�ا الربامي�ل م�ع ضحاي�ا »داع�ش«، وضحايا 
الوالي�ات املّتحدة م�ع ضحايا »بوكو ح�رام«، والغالب 
دائم�اً، أطف�ال غ�زة، أو الي�وم أطفال الرم�وك، وهم 
ضحاي�ا مزدوج�ون من املف�رض أن يالق�وا تضامن 

الجميع.
التضام�ن واإلدان�ة قد يش�ّكالن أحاس�يس رضورية 
يف عال�م فق�د س�ذاجته املعرفي�ة وقدرت�ه ع�ى قول 
»ل�و كن�ت أعلم«. بهذا املعن�ى، فهما قد يح�ّددان آخر 
معق�ل إلنس�انية ُكت�ب عليه�ا التعاي�ش م�ع عن�ف 
مص�ّور ومعّم�م. غ�ر أّن تكاثرهما يف العق�د األخر، 
وه�و ظاه�رة تزامن�ت مع تقلي�ص فعالي�ة الصدمة 
األخالقية ومنس�وبها الس�يايس، قد يشر إىل تحّول يف 
السياس�ة، يمكن تلخيصه بعبارة »أخلقة السياسة«. 
ويف هذا اإليطار، يلمح روجيه عوطة يف معرض وصفه 
ألحاس�يس التضام�ن وفع�ل اإلدانة التي تل�ت عملية 
»داعش« األخ�رة إىل بعض جوانب هذه الظاهرة التي 
لّخصه�ا بعبارة »إدانة، باعتباره�ا اعرافاً بخطيئة لم 
ُترتك�ب«، تربط بني لوم النفس عى الجريمة والعقاب 
اآلتي واملس�تحّق. فكما يكتب: »ينظر املُدين إىل نفسه 
كأنه�ا خاطئ ممك�ن، وعند مش�اهدته القتل، يصبح 
خاطئاً قائماً بكالمه. يعتقد أنه مس�ؤول عن املقتول، 
يكونه كضحية، يش�تد ذنبه أكثر فأكثر، فيعترب نفسه 
القاتل، »أنا املس�ؤول عن املقتول، أنا القاتل، ال مناص 
م�ن معاقبت�ي« )امل�دن، ٦/٢/٢٠١٥(. بالتايل، يش�ر 
ترابط مفاهي�م اإلدانة بالذنب، بالتايل تش�ابك الداخل 
النفيس مع منظومة الس�لطة، إىل تحّول يف فعل اإلدانة 
وأحاس�يس التضام�ن مع السياس�ة. فلم يع�د كافياً 
الرض�وخ الصام�ت لنظ�ام س�لطة، أو حت�ى القبول 
العقالن�ي برضورت�ه، ب�ل ب�ات مطلوباً اس�تثمار كل 
الطاقات النفس�ية للفرد يف تبنيه هذا النظام من خالل 

إبدائه املتواصل ألحّقيته األخالقية.
تحّولت األخ�الق من رادع للسياس�ة، يلجم تجاوزاتها 
الدموية، إىل اس�بدال لها لتصبح اليوم أش�به بمحاكم 
تفتي�ش أخالقية ترص�د األحاس�يس الدافن�ة لألفراد 
والجماعات. ولهذا التحّول أس�باب أو إش�ارات يمكن 
رصدها يف مجاالت مختلفة. فانتقل العمل الس�يايس، 
مث�اًل، من عم�ل جماعي حزب�ي، يذوب في�ه الفرد يف 
جماعة سياس�ية، إىل تقنية العرائض والبيانات، حيث 
بات الفرد يف فردّيته نقطة اإلرتكاز للسياس�ة، وصوالً 
إىل التضامن األخالقي، وه�و إعادة الفرد إىل جماعة ال 
توّحدها األيديولوجيا، بل اإلحس�اس بس�خط أخالقي 
مش�رك. املشكلة يف »أنا شاريل«، بهذا املعنى، ليست يف 
ش�اريل بل يف »األنا« الذي بات وجوده مرهوناً بشاريل، 

بالتايل باألخوين كوايش.
كما يمكن رصد هذا التحّول يف مصاعب فكرة التضامن 
ال�دويل ال�ذي ب�ات يف أزم�ة من�ذ انهيار نم�وذج حرب 
إسبانيا، ومن ثّم التضامن العالم ثالثي، ليصبح عملية 
مولّدة لذنب ال نهاية له. فتزامنت نسبوية ثقافية حّدت 
من س�فر السياس�ة مع أخلقة للعمل الدويل، استبدل 
التضامن الس�يايس بآالت العمل اإلنساني ومؤسستها 
الضخمة التي باتت من أهم مصانع تحويل السياس�ة 
إىل عم�ل خري. بهذا املعنى، ضحايا »البعث« وضحايا 
التس�ونامي لهم تقنّيات إطعامه�م وتعليمهم التي ال 
تحتاج إىل سياس�ة، ب�ل إىل تضامن م�ع ضحايا عّزل. 
فالح�رب األهلي�ة بات�ت نموذج�اً للرصاع�ات، تن�زع 
السياسة عن أي خالف لتستبدله بتقنّيات حل النزاعات 
واالشتغال عى الذاكرة. وهذا التحّول ليس محصوراً يف 
السياس�ة، بل يمتّد إىل اإلقتصاد مثالً، حيث صعدت يف 
العقود األخرة، ش�عارات كالفساد أو التقّشف، وهما 
إسقاط أخالقي عى اإلقتصاد السيايس، أو من قبلهما 
أخالقوي�ة الفكر النيو-ليربايل يف التعاطي مع املس�ائل 

اإلجتماعية، ليتحّول اإلقتصاد إىل تعميم إلدارة منزل.
بهذا املعنى، نمت صناعة التضامن واإلدانة يف ظل ميل 
عام إىل أخلقة السياس�ة وفروعها وتحويلها إىل تقنية 
حكم، لتشّكل املرادف النفيس لهذا التحّول املعريف. وإذا 
كانت السياس�ة تطورت تاريخّي�اً يف رصاع مع قطبي 
األخ�الق والقان�ون، فاّتحادهم�ا يف محاك�م التفتيش 
األخالقي�ة قد يك�ون إش�ارة إىل أزمة يف السياس�ة قد 
تقيض عى قدرتنا عى التعايش مع عالم س�يبقى فيه 
ضحاي�ا، رّبما لتضامنن�ا معهم. فدمقرط�ة الضحايا 
ق�د تكون خط�وة متقّدمة ع�ى أيديولوجي�ات القرن 
العرشي�ن وتراتبي�ة الضحاي�ا التي ش�ّكلت أرضيتهم 
األخالقية. بيد أّن ما بدأ كرادع لسياس�ة خطرة تحّول 
إىل تقنية حكم وبديل للسياسة، يضع صاحب األخالق 
أمام معض�الت ال نهاية لها. فطوب�ى القرن العرشين 
التاريخي�ة ل�م تخت�ِف بل تحّول�ت إىل طوب�ى أخالقية 
ع�ن عالم خ�اٍل من الضحايا، بات عامل�اً غر قادر عى 
التعاط�ي مع واقع�ه األسود.التش�كيك بالتحّول نحو 
األخ�الق ليس تربيراً لعن�ف ال ينتظر من يربره، وليس 
اتهام�اً للمتضامن بنف�اق أخالقي. هو مجرّد إش�ارة 
إىل تعلي�ب ألحاس�يس قد تش�ّكل خطراً ع�ى إمكانية 
السياس�ة يف الحارض، واألهم من ذلك، إشارة إىل فشل 
هذا الك�ّم من التضامن يف انتاج سياس�ة بديلة. ينهي 
روجيه عوطة مقالته بأس�ئلة قد تش�ر إىل سياسة ما 
بعد أخالقية: »كيف نعرض عى القتل من دون أن ينم 
اعراضنا عن شعور باإلتهام؟ كيف نواجه اإلرهاب من 
دون أن نربر مكافحة اإلرهاب؟«. الجواب الس�ائد عن 
هذه األسئلة هو الرفض املزدوج ومنطقه الجمعي: ال 
لداعش وال لبش�ار، ال لإلخوان وال للعس�كر، ال لصدام 
وال الحت�الل الع�راق، ال للقاعدة وال لج�ورج بوش، ال 
لش�اريل وال لإلخوين كوايش، ال ل�٨ وال ل�١٤ آذار. غر 
أّن هذا الجواب بات العائق األس�ايس للخروج من هذه 
الدوامة، التي قد تتطل�ب اليوم تعليق التضامن لحظة 
لتأّمل السؤال الفعيل وهو أّن للسياسة ضحايا، ال مفّر 
منه�م، ال تقنياً وال أخالقياً. فهل يمكن تس�ييس هذه 

الحقيقة املرّة، بدل أّن نؤخلق السياسة؟

�سامر فرجنّية

حماكم التفتيش األخالقية
املواجهة الجديدة بني جيوش دول عربية كمرص واألردن 
وب�ني "داعش" تعكس إدراك العرب بأن خطر "داعش" 
ه�و عابر للحدود وعاب�ر للطائفية والقومي�ة، وهو ما 
يجع�ل الجميع امام خيار االنخ�راط يف تحالف عربي او 
اقليمي ملواجهة هذا الخطر ورضورة وضع س�راتيجية 
عربي�ة وإقليمية وإيج�اد غرفة عمليات مش�ركة بني 
جمي�ع دول املنطقة من اجل دعم الع�راق يف حربه ضد 
اإلره�اب وتوفر الدعم اللوجس�تي والج�وي الالزم له، 
إضافة اىل التعاون يف ملفات مهمة ومؤثرة كملف مسك 
الح�دود وإيقاف تدف�ق اإلرهابيني وإيق�اف الدعم املايل 
واإلعالم�ي والفكري لهذه العصاب�ات من خالل تعاون 
عرب�ي مش�رك ناتج ع�ن قناع�ة جديدة ب�أن اإلرهاب 
أصب�ح خطرا يهدد الجميع وان مهمة القضاء عليه البد 

ان تكون مسؤولية الجميع.
ويمك�ن ان نعد الرضبات الجوي�ة التي قام بها الطران 

امل�رصي يف ليبيا والط�ران األردني يف العراق وس�وريا، 
فض�ال عن زيارة رئي�س أركان الجي�ش األردني لبغداد، 
ب�وادر ممت�ازة يف ه�ذا الس�ياق وفتحت آف�اق التعاون 
والتنس�يق العس�كري بني البلدان العربي�ة وربما تكون 
خط�وة مش�جعة لآلخرين لتنس�يق الجه�ود العربية يف 
مكافح�ة الفكر املتطرف، فال�دول اإلقليمية أخذت تعي 

اليوم بأن وقوفها مع العراق يف 
مواجهة "داعش" س�يقيها خطر التنظيمات اإلرهابية 
ال�ذي يهدد كل دول العالم وليس دول املنطقة فقط بعد 
ان أدرك الجمي�ع بأن ام�ن املنطقة والعال�م أصبح عى 

املح�ك وان "داعش" لن يس�تثني احدا يف حال نجاحه يف 
العراق او سوريا.

هذه القناعات الجديدة التي أصبحت تجد لها حيزا كبرا 
يف تفك�ر حكومات املنطقة العربية تولدت بعد األحداث 
األخرة والجرائم الوحش�ية التي ارتكبها "داعش" عرب 
قت�ل األبري�اء وإع�دام األرسى والرهائ�ن األجان�ب من 
الصحفي�ني وعمال اإلغاثة وذب�ح املواطنني املرصيني يف 
ليبيا وإحراق الطيار األردني، فضال عن أحداث مشابهة 
يف مرص وليبيا ولبنان. والبد من اإلشارة هنا اىل ان دخول 
مرص واألردن كطرفني اساسيني يف املعركة مع "داعش" 

كان حتمي�ا لوج�ود الخطر الداع�ي يف كل مكان وهو 
سبب كاف إلثارة الهواجس األمنية لدى الدول العربية يف 

ظل وجود حواضن مجتمعية لالرهاب فيها.
ولق�د جاء هذا التعاون يف وقت يحتاج فيه العراق للدعم 
اللوجستي واملعلومة االستخبارية التي يمكن ان توفرها 
ل�ه دول مثل م�رص واألردن والتي لديها مع العراق رؤى 
مش�ركة إضافة اىل امتالكها ملقومات النرص العسكري 
يف املعركة مع "داعش", واالهم من هذا وذاك ان انخراط 
م�رص واالردن يف املعرك�ة م�ع "داعش" يمن�ح الرصاع 
هويت�ه الحقيقية وه�و الرصاع بني االعت�دال من جهة 

وبني التطرف والتعصب 
من جه�ة أخ�رى وليس كما ح�اول البع�ض ان يصور 
هذا الرصاع بني الس�نة والش�يعة ف�"داع�ش" ال تؤمن 
بالتعايش مع احد مادام ال يرضخ لها وال يؤمن بفكرها 

االقصائي والتكفري. 

حممد �سادق جر�د 

مواجهة عربية لإلرهاب

كان آخ�ر ظه�ور ملهن�دس "الخ�راب العرب�ي" الفرن�يس 
الصهيوني برنار هنري ليفي يف تونس منذ نحو ثالثة أشهر 
ونصف، قبل أن يهب الشعب التونيس لطرده وإفساد مهمته 
القذرة التي أراد من خالله�ا عرقلة التحول الديمقراطي يف 
بلد هو الوحيد الذي نجح فيه هذا املسار بني دول "الثورات 

العربية" حتى اآلن . 
وقب�ل أي�ام قليلة ع�اد ليف�ي إىل الظهور مجدداً م�ن بوابة 
أربي�ل يف كردس�تان الع�راق، حام�اًل يف جعبت�ه املزي�د من 
الخ�راب والدمار ال�ذي يرافقه أينما حل يف املنطقة، س�عياً 
وراء املزيد م�ن التجزئة والتفتيت خدمة للكيان الصهيوني 
وحلفائ�ه الغربيني . ولكن ملاذا ظه�ر ليفي، يف هذا التوقيت 
بالذات، بعدما أمكن حل معظم املشكالت العالقة بني إقليم 
كردس�تان والحكوم�ة املركزي�ة يف بغ�داد، وبعدما تقدمت 
العالق�ة ب�ني الجانب�ني نحو املزيد م�ن التع�اون والتفاهم 
والتنس�يق يف مواجهة تنظيم "داعش" اإلرهابي . ربما جاء 

لهذا الس�بب وألس�باب أخرى كث�رة تصّب كله�ا يف خدمة 
املخططات الصهيونية الرامية إىل إشعال املزيد من الحرائق 
يف املنطق�ة، وإبق�اء األصابع الصهيونية ق�ادرة عى العبث 

فيها أينما وكيفما تشاء .
يأتي ليفي ملتابعة مهمته القذرة وممارس�ة لعبته املفضلة 
يف التحريض وزرع الفتن وإثارة النعرات املذهبية والطائفية 
تحت س�تار عناوين خادعة وش�عارات براق�ة تتحدث عن 
التح�رر والحري�ات والديمقراطية وحقوق اإلنس�ان، فيما 
ه�و يعمل عى تعميق حالة االنقس�ام والترشذم واالحراب 
الداخ�يل وصوالً إىل إخ�راج تلك املخطط�ات إىل حيز التنفيذ 

عى أرض الواقع . يس�تغل ليفي انخ�راط األكراد يف معركة 
إىل الس�الح  وجودي�ة م�ع تنظي�م "داع�ش" وحاجته�م 
والتدري�ب وكل أن�واع الدع�م، يف الواق�ع، ليق�رح عليه�م 
الدع�وة إىل عقد مؤتم�ر أمني دويل يف أربي�ل بالذات، ليكون 
ه�ذا املؤتمر نقط�ة االنطالق نح�و االعراف بدول�ة كردية 
مس�تقلة، ويقدم الوعود باملساعدة عى تحقيق هذا الهدف 
. والواق�ع أن ليفي كان يعرب بمنته�ى الوضوح والرصاحة 
عم�ا يضمره الكي�ان الصهيوني منذ زمن بعي�د، من دون 
الدخ�ول يف تفاصيل العالقة القديم�ة الجديدة واملمتدة بني 
كردستان العراق وذلك الكيان . بهذا املعنى، يستطيع الكيان 

الصهيوني ضمان اس�تمرار تدفق شالل الدم يف املنطقة، أو 
عى األق�ل، يف ثالث دول فيه�ا ترفض رفض�ًا قاطعاً إقامة 
دولة كردية مس�تقلة، هي تركيا وس�وريا والعراق .غر أن 
األم�ر ال يتوق�ف عند هذا الحد، فقد س�بق ظه�ور ليفي يف 
أربيل، ظه�وراً آخر، يحدث للم�رة األوىل، وقد يحمل بصمة 
تاريخية، حني اس�تقبل الرئيس الفرنيس فرانس�وا هوالند، 
مؤخ�راً، رئيس إقليم كردس�تان العراق مس�عود برزاني يف 
ق�رص اإلليزي�ه يف باريس كرئيس دولة . وق�د تكون األمور 
ذهبت إىل أبعد من ذلك حني اس�تقبلت السلطات الفرنسية، 
وعى أعى املس�تويات، مسؤولتني عس�كريتني من وحدات 
الحماي�ة الش�عبية الكردية عق�ب تحرير ع�ني العرب من 
س�يطرة التنظيم اإلرهابي . والالف�ت هنا أن هناك محاولة 
إلعطاء بعد دويل للتحركات الكردية، وربما توفر الغطاء ملا 
يقرحه ليفي ويعمل من أجله، ما يضفي نوعاً من الواقعية 

عى حلم ظل حبيساً يف رحم التاريخ منذ قرون عديدة .

يون�س �ل�سيد

ليفي يتابع مهمته القذرة

يالح�ق البنتاغ�ون من�ذ ٤ س�نوات، جولي�ان أس�انج، 
املحتج�ز يف لندن غ�ر بعيد من محال ه�ارودز. ويعمل 
يف واشنطن ٢٥٠ ش�خصاً، يومياً، يف سبيل كّف رضره. 
وأنفق�ت حكومة لن�دن، ٦ ماليني جنيه اس�رليني عى 
مراقبته. فأحاطت غرفته بأجهزة إلكرونية تتجّس�س 
ع�ى حركاته وس�كناته. وقبال�ة غرفته، يت�وىّل رصده 
رجل وراء عدس�ة تصوير تعمل باألشعة دون الحمراء. 
وعى مدخل املبنى الذي ينزل أس�انج يف إحدى ش�ققه، 
يق�ف رشطي يتنس�م الرائح والغادي من غ�ر أن يبدو 
عليه ذلك. ويتجّول يف س�يارات مموّه�ة الزجاج، مئات 
املوظف�ني األمني�ني عى أهب�ة االس�تعداد للقفز خارج 
س�ياراتهم إذا دعتهم الحاجة اىل ح�رش الرجل املتخّفي 
واملتجرّد من حضور جس�دي. وه�ذه الحال، اإلفراط يف 
املراقبة والتجرد من الحضور، ليست أقل املفارقات التي 
تكتنف الرجل. فجوليان أس�انج مواطن أس�رايل، يبلغ 
الثالث�ة واألربعني، ُحرم من جواز س�فره منذ 3 أعوام، 
وم�ن الرعاية القنصلية وحرية التنق�ل. فهو ليس ميتاً 
ع�ى وجه الدقة، وليس حياً. وع�زم عى قضاء مطهره 
يف قل�ب عاصم�ة امل�ال، عى بع�د أمتار من رم�ز عوملة 

عشوائية أمىس هو أحد أبطال نقيضها األكثر شهرة.
فمن�ذ ١9 حزي�ران )يوني�و( ٢٠١٢، يف أعق�اب إدان�ات 
قضائي�ة تلّفظ�ت بها محاك�م س�ويدية، تقلّص مداه 
الحيوي اىل 3٠ مراً مربعاً تحميها حصانة ديبلوماسية 
منحت�ه إياه�ا س�فارة اإلك�وادور. فهو يقيم يف ش�قة 
متواضعة مؤجرة، ش�حيحة الض�وء. ويقترص انتقاله 
ع�ى 3 مواض�ع: رشفة ال يجرؤ عى الخ�روج إليها بعد 
توات�ر التهديد، وتقوم عى زاوية ش�ارع هارودز وزقاق 
مظلم، وحجرة فيكتورية، الرشفة جزء منها، تتوس�ط 
جدرانها نوافذ بيضاء عريضة، اىل زاوية الطبقة األرضية 
ذات الواجه�ة املبني�ة باآلج�ر األحمر؛ وغرف�ة أخرة يف 
آخر الشقة، مس�ترة بعض اليء، أمىض فيها األشهر 
األوىل من حبس�ه. وهو حس�ب أن الشقة كفيلة بحجب 
أنش�طته الخاص�ة، بمنأى من املدخل وضوء الش�مس، 

ولكن لم يلبث االفتقار اىل النور أن ظهر تأثره.
وح�ني اس�تقبلنا للم�رة األوىل، بع�د ظهر ي�وم ممطر، 
كان جولي�ان أس�انج جالس�اً يف الحج�رة األوىل، وع�ى 
رغم الس�اعة املبكرة، بدا التعب جلي�اً عى املكان. فثمة 
حواسب مفككة ومبعثرة، وهاتف مشفر، وزينة قليلة، 
ومكتبة تحتش�د فيها كتب بلغات متفرّقة. فجلس عى 
مقعد جلدي قاني الحمرة، وهو مقعده منذ ٦٥٠ يوماً. 
يجل�س فيه عى نحو يش�به االنهيار، م�ن غر الظهور 
بمظه�ر املغلوب، كأنه يرك نفس�ه فج�أة ويخيل بينها 

وب�ني تنّفس عميق انتظره وقتاً طويالً. ارتمى يف املقعد 
ثانيًة، وأثبت نظرته يف محّدثه وسكت.

بع�د مدة قص�رة أثنى علي�ه الجميع فيها، غ�دا الرجل 
موضوعاً س�جالياً، عكراً ومقلق�اً. فاتُّهم تهمة تقليدية 
هي تهديد األمن الداخيل وتعريض أفراد للخطر والخيانة. 
وبقي�ت التهم�ة م�ن غ�ر إثبات، ول�م تضع�ف هالته. 
ولقيت أفكاره صدى مواتياً وما يقرب من اإلجماع عى 
صدقها. وبعض من يسّمون عادة »رجال دولة«، أعربوا 
ع�ن تحّفظهم، ش�أن أوب�ر فيدرين الفرن�يس. وهؤالء 
يتمتع�ون بالثراء والنف�وذ، وكانوا م�ن أوائل الطاعنني 
يف صدق أس�انج. ومن�ذ ٢٠١٠، مألوا اإلع�الم احتجاجاً 
عى ديكتاتورية الش�فافية التي يدعو إليها هذا املعتوه 
وفق زعمهم، ونّددوا بمقدمات الكليانية )التوتاليتارية( 
املتمادية. ورسعان م�ا تهاوت هذه املطاعن. فاألنظمة 
الكلياني�ة ت�زاول التخّف�ي واالس�تتار الصفيقني فوق 
غرها من األنظمة، وتقرس مواطنيها عى الكش�ف عن 
وقائ�ع حياته�م العامة والخاصة كش�فاً متعنت�اً. ولم 
ينتب�ه املن�ددون والطاعن�ون اىل أن »ويكيليكس«، ومن 
بعدها إدوارد س�نودن، يخوضان حرب�اً عى الكليانية ال 
ه�وادة فيها، ويقلبان مقدماتها رأس�اً عى عقب. فهما 
جبها الرقابة الجماهرية وديكتاتورية الش�فافية التي 
تتوس�ل اىل أغراضها بالش�بكات االجتماعي�ة وعمالقة 
اإلنرن�ت، ورفعا س�دوداً عنيفة، عى رغ�م ضعفها، يف 
وجه ه�ذه القوى وأصحابها.أس�انج قلي�ل الكالم عى 
ه�ؤالء. يراه�م موظف�ني عاملني يف م�رشوع يتعداهم، 
وقد ال يعلمون ذلك. نضاله تبلور تدريجاً، بعد أعوام من 
العمل، واالكتش�افات داخل دائرة سياس�ية جديدة هي 
اإلنرن�ت. واملفك�رون الذين ألهموه، ش�أن بري بارلو 
)أصدر يف ١99٦ »إعالن اس�تقالل الفضاء الس�يبري«، 
وكان قبلها كاتب أغاني فريق »غريتفول ديد«(، تنبهوا 
مكام�ن  واىل  الديموقراطي�ة،  اإلنرن�ت  احتم�االت  اىل 
خطره، يف آن. وحملتهم خش�يتهم )من( احتكار الدول 
وال�رشكات الكب�رة التحّكم بالش�بكة العنكبوتية، عى 
دعوة املواطنني اىل التعبئة وحماية اس�تقاللها. وكان يف 
مقدور أسانج، التقني البارع، أن يجني ثروة من براعته 
التقني�ة، لكن�ه س�لك طريقاً أخرى س�لكها يف فرنس�ا 

فريق�ا »تربيع النت« و«أبريل«.فمىض بضع س�نوات يف 
التمرين عى اس�تعمال الحاس�وب، ودين برسقته كلمة 
رس يستعملها البنتاغون. ويف ختام هذه السنوات، قّرر 
خدم�ة األفكار التي نادى بها من س�بقوه س�ناً وتتلمذ 
عليه�م. ويف منتصف التس�عينات، ابتكر نظام تش�فر 
يس�عه حماية املنش�قني واملحامني عن حقوق اإلنسان 
يف أنحاء العالم. وهو أوجز مهمته بكلمات قليلة لم يحد 
عنها: تمك�ني األفراد من مقاومة القهر الذي يحتمل أن 
تزاوله الدول واملصالح الخاصة. فجوليان أس�انج يعترب 
اإلنرن�ت أداة ديموقراطي�ة وتحّرر عظيم�ني، ويريد أن 
يضطلع بهذا ال�دور. ووضع مهارته وموهبته يف خدمة 
هذا الغرض. وليس�ت »ويكيليكس« إال من ثمرات هذه 
اإلرادة، وال مح�ّل للدول�ة يف مس�عاه أو مس�اره.وعى 
رغم فض�ول مدير مجل�س إدارة »غوغل« ال�ذي تحّدث 
إىل الرجل س�اعات، ال يش�ارك أصحاب النفوذ والسلطة 
أس�انج طموحه. فعوائد الرشكات الكبرة التي فرضت 
مث�االً إداري�اً مركزي�اً عى الش�بكة – م�ن »غوغل« اىل 
»فايسبوك« وبينهما »أمازون«- تقوم عى معرفة دقائق 
حياة املش�ركني واملس�تعملني، وع�ى مبادلته�ا مالياً. 
وترصيح�ات م�ارك زوكربرغ، مؤس�س »فايس�بوك«، 
وغره من مس�ؤويل »غوغ�ل«، يف نهاية الحياة الخاصة 
وأفوله�ا، تص�در عن ش�اغل تج�اري واقتص�ادي، وال 
مس�وغ فلس�فياً أو إيديولوجياً لها. وشاغل أسانج هو 
التخطيط لتحرير »اإلنس�ان الرقمي« من تضافر رقابة 

الدولة والرشكات الكبرة.
وأظه�رت التربع�ات الت�ي تدفقت عى فريق أس�انج – 
بعملة البيتكوينز لدى خطوها خطواتها األوىل يف ٢٠١١، 
وقب�ل أن تبلغ قيمته�ا ماليني اليورو أو ال�دوالرات- أن 
ميزان القوى بني ال�رشكات الكبرة واألفراد ليس ثابتاً، 
ويف مقدور األف�راد تغيره أو تعديله. وأتاحت التربعات 
ل�«ويكيليكس« أن تصمد وتتغلب عى حصار كان أودى 
بغرها. وأيقن أسانج أن صمود فريقه وعمله قرينة عى 
تحّول عميق يهّدد السلطان السيايس القائم، وليس هو 
إال من نذره وعالماته. وانقلبت معركة الواليات املتحدة 
وحلفائها من رصاع األفكار اىل اضطهاد ل�«األجس�اد«. 
وانرصفت عن »ويكيليكس« اىل جوليان أسانج، الباعث 

عى القلق واآلتي من عرص ما بعد الحداثة.
فأُصيل حمالت تفتيش طاولت حقائب سفره، وتعقبته 
األجهزة بواسطة األساور اإللكرونية، وُقرس عى املنفى 
يف س�فارة بلد أجنب�ي. وذاعت التقصي�ات عن ماضيه: 
فهو والد طفل رزقه ش�اباً يافعاً، ولم يخل شبابه األول 
من عثرات أليمة »عوضها« انخراطه العام و»املشبوه«. 
وهو ي�زاول املالكمة يومياً، رداً ربم�ا عى حصاره. وال 
يلبث رهاب األماكن املغلقة أن يدرك الزائر، وحني دعانا 
مضيفن�ا اىل البقاء، اعتذرنا وتعللنا بالحاجة اىل املغادرة 
بع�د 3 س�اعات فق�ط انقض�ت ع�ى قدومن�ا. وحالت 
السلطات السويدية، غداة إذاعة الربقيات الديبلوماسية 
األمركي�ة، دون خ�روج أس�انج م�ن ملجئ�ه. وفتحت 
تحقيقاً جزائي�اً يف حّقه، متذّرعة بش�كوى تقّدمت بها 
امرأتان يف قضية حميمة، لكنهما لم ترغبا يف رفع دعوى 
عليه. وخيِّل للمراقبني والجمهور، أن إجراءات التضييق 
كفيلة بردع من قد يريد الس�ر عى طريق أس�انج. ولم 

يلبث إدوارد سنودن أن كّذب هذا الحساب.
ما حس�بناه يف بداي�ة اللقاء إرادة س�يطرة عى النفس 
وتوت�راً وتعالي�اً، تكّش�ف تدريج�اً ع�ن حي�اء وخجل. 
وح�ني أدرك أن زواره أصدق�اء، أخرج م�ن علبة أحذية 
بع�ض الرس�ائل الغريب�ة الت�ي بلغته. واستحس�ن من 
بينها رس�الة حب كتبها إليه زوجان وق�اال له فيها إنه 
حبيبهما املكت�وم، ويرغبان يف الحياة معه. ورسعان ما 
قطع روايته وعرض الرس�ائل عى زواره خش�ية امللل. 
فهو حبي�س وحدته منذ 3 س�نوات، ويتحاىش اإلطالة، 
ويحس�ب أن ح�وادث حيات�ه، وهذه حال�ه، خالية من 
التشويق. لكنه يتمّس�ك بزواره، ويريد مبادلتهم كالماً 
ال طائ�ل منه. ُيخرج رس�الة طريفة أخ�رة من علبته، 
ويتقاس�م هذه البقية الباقية م�ن عالم فعيل انقطعت 
روابط�ه به، واضط�ر مرغماً اىل اقتفاء آثاره بواس�طة 

شاشات الحواسيب املحمولة.
وحني حِس�ب أهل الس�لطة الذين لم يكفوا عن تعقبه، 
وال عن مصادرة حواسيب أصدقائه ومحاميه وأنصاره 
وهواتفه�م، واطمأن�وا اىل خن�ق صوت�ه وانتصارهم يف 
حربه�م علي�ه، ظهر أن أس�انج تح�ول علم�اً عى عدد 
م�ن حركات االحتجاج املولودة م�ن املجتمع املدني مثل 
الغاضبني يف إس�بانيا، و »ويكيليكس« و »أنونيموس«، 
وإدوارد س�نودن، والبيتكوي�ن، وبعض القض�اة الذين 
يتقدمه�م بالتاثار غارثون، وغره�م من كوكبة تيارات 
مساملة تمزج الرأي السيايس باملهارات التقنية، والخربة 
بالنض�ال، وتتحّى بطاقة غنية ع�ى اإلخالل بالتوازنات 

املنكمشة والعقيمة.

جو�ن بر�نكو

طيف جوليان أسانج ُيلِهم حركات املجتمع املدين

فوؤ�د ح�سون



نجم�ة متنوعة، متمي�زة، مختلفة في كل ما 
تقدمه م�ن أدوار؛ فهي أميرة وفتاة ش�عبية 
ومدّرس�ة وشرس�ة ورقيقة. هي الكثير من 
الحاالت اإلنس�انية الت�ي تؤديها ببراعة فنية 
تعك�س موهبته�ا ورقيه�ا ف�ي األداء. ه�ي 
النجم�ة غادة ع�ادل التي تنتق�ل ببراعة بين 
الكثير من الش�خصيات لتملك قلب الجمهور 
ب�كل عمل تقدم�ه، ولكن الحس�ابات تغّيرت 
في مسلسل »س�رايا عابدين« حيث تعرضت 
لبع�ض االنتق�ادات. فكي�ف واجه�ت ه�ذه 
االنتقادات؟ وما أس�باب اعتذارها عن الجزء 
الثان�ي م�ن المسلس�ل؟ وم�ا ه�ي تفاصيل 
الش�خصية الغريبة التي تقدمها في رمضان 
الق�ادم؟ وما هي قصة انتش�ار صورتها مع 
ابنته�ا وكي�ف واجه�ت ذل�ك؟ وغيره�ا من 
النق�اط اله�امة التي تكش�فها غادة في هذا 

الحوار:
•ف�ي البداي�ة، ما س�بب اعتذارك ع�ن الجزء 

الثاني من مسلسل »سرايا عابدين«؟
الس�بب أن التصوي�ر ب�دأ مبكراً ج�داً وكنت 
بحاج�ة ماس�ة للحصول عل�ى إج�ازة. فأنا 
ال أح�ب العمل بش�كل متواص�ل، إضافة إلى 
أن المسلس�ل يحت�اج إل�ى وق�ت طوي�ل في 
التصوير. لذا، كان صعباً علّي المش�اركة في 

الجزء الثاني.
•ه�ل ه�ذا ه�و الس�بب الوحي�د أم أن حجم 
االنتقادات الذي تعرضت له كان له دور أيضاً 

في اعتذارك؟
بالفعل، الش�خصية كانت جريئة والجمهور 
ل�م يحبن�ي في ه�ذا الل�ون. ولق�د احترمت 
ردود فعل الجمهور؛ ألني في األس�اس أعمل 
من أجلهم. وهذا، بالفعل، هو الس�بب الثاني 

العتذاري عن العمل.
•وما هو إحساس�ك الش�خصي بالدور، وهل 
الهجوم وضيق الوقت منعاك من استكماله؟

لم تكن هذه األس�باب. فأنا، بالفعل، لم أحب 
الش�خصية، ولم أجد نفسي بها. لقد حاولت 
تقديم ش�يء مختلف. وهذا ما يسعى إليه كل 
فن�ان، البحث عن أدوار تس�تفزه وبعيدة عن 
كل م�ا قدمه. ولكّن ش�خصيتي في »س�رايا 
عابدي�ن« ل�م تعجبني، وبعد م�ا واجهته من 

انتقادات، قررت االعتذار.
ه�ل  و زوج�ك • وافق�ك 

ج  لمخ�ر ا
مج�دي 

الهواري الرأي؟
بالتأكي�د، فلقد قال لي إن الدور ال يناس�بني. 
كم�ا أن جمه�وري اعت�اد أن يران�ي بصورة 
معينة. لذا، كان هذا الدور مس�تفزاً بالنس�بة 
له�م، إضافة إلى أني لم أحب الش�خصية من 
البداية، كما ذكرت لك. ولكني حاولت بخبرتي 
أن أتغلب على ذلك، وأن أقدم الش�خصية كما 

يجب.
•تجربة مختلفة في رمضان المقبل

تقدمي�ن تجربة مختلفة ف�ي رمضان القادم 
وه�ي مسلس�ل »العه�د«، فما ه�ي تفاصيل 

العمل؟
»العهد« تركيبة جديدة يقدمها الكاتب محمد 
أمي�ن راض�ي والمخ�رج خالد مرع�ي، وهو 
مسلس�ل غريب كعادة راضي ومرعي، سواء 
ف�ي طريق�ة الكتاب�ة أو الرؤي�ة اإلخراجي�ة 
وسرد الش�خصيات. فهو عمل غريب في كل 
تفاصيله حتى عن األعمال التي قدمها محمد 

أمين راضي من قبل.
•نري�د التع�رف على تفاصيل ش�خصيتك في 

المسلسل؟
م�ن الصع�ب التحدث ع�ن تفاصي�ل العمل 
حالي�اً، ولكنه عم�ل غريب، وأن�ا مرعوبة 

من�ه. فأحداث�ه تدور م�ن قب�ل 200 عام في 
مناط�ق نائية وغريبة. ولكن، أكثر ما جذبني 
أن الصراع بين الخير والشر مكتوب بطريقة 
احترافي�ة وغي�ر تقليدية. كما يش�ير إلى أن 
الرغب�ات البش�رية واح�دة مهم�ا اختلف�ت 
والم�ال  الس�لطة  العص�ور، وه�ي رغب�ات 

واستغالل الدين.
وبي�ن  ال�دور  بي�ن  تم�اس  هن�اك  •ه�ل 

شخصيتك؟
الدور لشخصية تحاول إصالح عيوب اآلخرين 
بط�رق عديدة، كم�ا أنها تتع�رض للظلم وال 
تحاول تبرئة نفس�ها. وهذا حال�ي. فأحياناً، 
أتع�رض لظل�م وال أس�عى لتبرئة نفس�ي أو 
توضيح موقفي، بل أت�رك الزمن يظهر نيتي 
الس�ليمة. فالل�ه دائم�اً يق�ف م�ع المظلوم 

ويكشف عنه الظلم مهما طال الزمن. 
•تس�عين لتحدي نفس�ك في كل عم�ل. فهل 

يحمل هذا العمل تحدياً خاصاً بالنسبة لك؟
بالتأكيد، هن�اك تحدٍّ غير تقلي�دي. فهو على 
العك�س م�ن ش�خصية ش�مس في »س�رايا 
عابدي�ن«، فأن�ا أتخلى تماماً ع�ن أنوثتي في 
ه�ذا ال�دور. وأكاد أقت�رب من الرج�ال. وما 
دفعن�ي لقب�ول الدور أن�ي أري�د أن أطل على 

جمهوري بشكل غير تقليدي.
م�ن ه�م النج�وم الذي�ن يش�اركونك بطولة 

العمل، ومن هي النجمة األقرب لك؟
يش�ارك في بطولة العمل ش�يرين رضا وهنا 
ش�يحة وكندة علوش وآس�ر ياس�ين وأروى 
ج�ودة وه�ي األق�رب ل�ي وتربطن�ا عالق�ة 
صداقة قوية. كما أننا عملنا من قبل في فيلم 
»الوت�ر«. ومن وقته�ا وعالقتنا قوي�ة جداً. 
أما باقي »الكاس�ت« فعالقتن�ا طيبة وعندما 

نلتقي تدور بيننا الكثير من األحاديث.
•لم�اذا رفض�ت العمل م�ع أحمد الس�قا في 

مسلسل »ذهاب وعودة«؟
بالتزامن مع مسلسل »ذهاب وعودة«، عرض 
علّي مسلسل »العهد«. وكان دوري مع السقا 
شبيهاً بأدوار قدمتها من قبل ولن يضيف لي 
كممثلة. لذا، قررت اختيار مسلس�ل »العهد« 
ألنه مختل�ف تماماً ع�ن األدوار التي قدمتها 
من قبل، إضافة إل�ى أنه مختلف عن أي عمل 

درامي آخر.
•تقومي�ن ف�ي أوق�ات كثي�رة بالغي�اب عن 
المن�زل لفت�رات طويل�ة، فمن ال�ذي يتولى 

رعاية أطفالك؟
إخوت�ي يقوم�ون برعايته�م، وه�م الذي�ن 
يساندونني ويدعمونني من البداية. ولوالهم 
لم�ا حقق�ت ش�يئاً مم�ا وصل�ت إلي�ه، فهم 
يتولون رعاية أوالدي وال يشعرونهم أبداً أني 

غائبة عنهم ولو للحظات.
•سنة 2014 شهدت رحيل الكثير من النجوم 
عن الس�احة الفني�ة، فمن أكث�ر نجم حزنت 

على فراقه؟
بالتأكي�د، حزنت عل�ى ف�راق الكثيرين. فأي 
فنان يغيب عن الس�احة الفني�ة نتأثر جميعاً 
بغياب�ه ونح�زن عليه، ولكن�ي ال أنكر أن من 
أكثر الفنانين الذين تألمت لفراقهم هو الفنان 
خالد صال�ح، رحم�ه الله. فلقد كن�ت قريبة 
منه وعملنا معاً. وكانت بيننا محبة وتقدير، 

إضافة إلى أنه توفي في سن صغيرة.
•صورت�ك م�ع ابنت�ك مري�م أش�علت مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، فكي�ف كان رد فعلك 

على ذلك؟
الصورة التقطتها مريم لنا سوياً عندما كانت 
تش�تري ل�ي هدية عي�د مي�الدي. وطلبت أن 
تلتقط صورة معي، وقامت بنفسها بوضعها 
على »إنس�تغرام« ألفاجأ بعاصف�ة بعد ذلك، 
فضحكت وأخبرته�ا أن تمّثل هي وأنا أجلس 

في المنزل.
ولقد فكرت في إلغ�اء الصورة ولكنها كانت 
قد انتشرت. فأنا أخاف كثيراً على أوالدي وال 
أحبهم أن يظهروا حتى ال تغير الش�هرة شيئاً 
في تصرفاتهم. فهناك من يكرهون الش�هرة 
مث�ل ش�قيقتي الت�ي تق�ول ل�ي: »ال أتصور 

نفسي أبداً مشهورة«.
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بيروت –بدأت شركتا »طايع انتربرايزز« وتصوير المسلسل اللبناني »سولو 

الليل الحزين« للكاتب طوني شمعون، وتحت إدارة المخرج إيلي برباري.
المسلسل من المتوقع أن يحظى بتقدير الفت، نظرا الى التقنيات المستخدمة 

فيه والحبكة التي تالمس مسائل حساسة يعيشها المجتمع ستعاَلج بجرأة 
ومسؤولية وواقعية. إضافة الى األبطال الذين يجسدون شخصيـات متناقضة 

وجدت نفسـها في عـالم تقوده المصالح والماديات، حتى بين أفراد األسـرة 
الواحـدة.

المسلسـل من بطـولة كارلـوس عازار، وسـام حنا، فادي اندراوس، تاتيانا 
ـمرعب، ستـيفاني سـالم وآن مـاري سـالمة، بمشاركة الممثلين القديرين ألكو 

داود، نجال الهاشم، بيار شمعون والعديد سواهم. اإلشراف العام للمخرج 
والمنتج ميالد أبي رعد، ومن المقرر عرضة قريبا على إحدى الشاشات اللبنانية.

رفضت الفنانة ريم البارودى الكشف عن دورها فى المسلسل التليفزيونى الجديد "ولى 
العهد" المرشح للعرض على الشاشة فى شهر رمضان المقبل، مكتفية بالقول فقط إنه 
سيكون مفاجأة لجمهورها من خالل الشكل واألداء الذى ستظهر عليه خالل األحداث 

بالمسلسل الجديد.وقالت "البارودي"، فى تصريح صحفي"، إن دورها بـ"ولى العهد" يعد 
نقلة نوعية بالنسبة لها فى أدوراها الفنية السابقة، ألنها - على حسب قولها - لم تتطرق 

إليه من قبل، الفتة إلى استمتاعها بالعمل مع كل فريق المسلسل الذين شجعوها على 
ا من كاتب السيناريو أحمد أبوزيد، ومرورا باألبطال المشاركين بالعمل:  االنضمام إليه، بدء

حمادة هالل ولوسي وعال غانم وكريم أبوزيد وانتصار وهبة مجدى.
وأضافت: "أستمتع بالعمل مع المخرج الكبير محمد النقلي الذى شرفت بالعمل تحت قيادته 
من قبل، خاصة وهو يخرج ما بداخلى من طاقة تمثيلية مختلفة من شخصيتى لم يكتشفها 

مخرجون آخرون من قبل".

أصالة: أروى تتمتع بخفة دم وذكاء وبرناجمها رائع
 عبرت الفنانة أصالة عن إعجابها الش�ديد ببرنامج "خليها علينا"، والذي تقدمه الفنانة أروى، 
حيث غردت عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، وقالت: "روعة روعة روعة 
"أروى" ببرنامجه�ا "خليه�ا علينا"، خفة دم فري�دة من نوعها وذكاء وجريئ�ة ولكن بتهذيب 
وخلتن�ا نقض�ي وقت قمة باللطف، روحك رائعة مثل ش�كلك"."أروى" حرص�ت على الرد على 

أصالة، وكتبت: "شكرا على كالمك الحلو يا اصوولة.. اشتقتلك كتير".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

احالم والعهر االعالمي !!
 ال اردي لم�اذا اجد نفس�ي اعاود المرة تلو المرة في 
الكتاب�ة عن االماراتي�ة احالم.. ولك�ن موقعها عبر 
االنترنت وغيرها م�ن المواقع الصحفية واالعالمية 
تش�دني الى الكتابة داخل ه�ذا المحور الذي يحق لي 
ان اس�ميه )ظاه�رة اح�الم الالغنائية( لك�ون هذه 
المطرب�ة قد ابتعدت عن عالم الط�رب بعد ان ال تجد 
فيه ضالتها.. فتحولت ال�ى عوالم الحروب الكالمية 

في الوس�ط الفن�ي.. حي�ث ال يمر ي�وم اال ونجدها 
ف�ي غزوة م�ن تل�ك الغ�زوات وكأنها ذل�ك الفارس 
االس�طوري الخيال�ي ال�ذي امتط�ى ج�واده ورفع 
رمح�ه الخش�بي ليقات�ل طواحين اله�واء كانه ذلك 
الف�ارس الهمام.. وبعد ان اعتق�د بأن تلك الطواحين 
فرسانا البد من التصدي لهم ومقاتلتهم بذلك السيف 

الخشبي!!.

والذي اردت قوله:
ان المطربة التي لم تجد عرش�ها في عالم التطريب.. 
وجدت نفس�ها مؤخرا )فارس�ه دونكيش�وتية( في 
الح�روب الكالمية في االوس�اط الفنية .. ولعل ابرز 
غزواته�ا ما تناقلته الصحاف�ة في حينها حيث تقدم 
اح�د المصوري�ن بالدع�وى ام�ام القض�اء اللبناني 
بصفته الش�خصية وذلك بع�د االذى الذي تعرض له 

من قبل احالم وزوجها الهاجري !!
كم�ا ان احالم هاجم�ت الصحفيي�ن واالعالميين .. 
المصريين وتعاملت معهم بمنتهى االهانة.. وبعد ان 
ذكرت في احد المؤتمرات الصحفية )مصطلح العهر 

االعالمي( االمر الذي اغضب الصحفيين وقتها !!.
وفضال عن ذلك.. فقد انتقدت احالم جمهور برنامج 
)عرب اي�دول( عندما قاطعها احده�م اثناء تعليقها 

على احد المش�اركين ف�ي البرنامج قائل�ة : )تعالوا 
مكاني احسن( !!.

وليس هذا فقط.. ولكنها عادت لالساءة للصحفيين 
فيما بعد عندما كتبت تغريدة على )تويتر( جاء فيها 
" تحي�ة حب وتقدير الى قش�ور الصحافة الهش�ة.. 
االق�الم  وتس�قط  العربي�ة..  الوح�دة  وعاش�ت 

الصفراء".

 ف�ي وق�ت تب�دو في�ه الس�احة الفني�ة مليئ�ة باألعم�ال المكررة 
والتقليدي�ة، أرادت النجم�ة باس�كال مش�عالني أن تض�ع بصمتها 
الخاص�ة والمختلف�ة فأصدرت أغني�ة "يا مدق�دق" البدوية اللهجة 
والت�ي يتضّمنه�ا أحدث ألبوماته�ا "باس�كال 2015"، مصّورة على 

طريقة الفيديو كليب.
خطوة ذكّية بامتياز

باس�كال مش�عالني، وفي خطوة ُيش�هد لها بال�ذكاء، عمدت إلى 
تصوير أغنية "يا مدقدق" بأس�لوب يتمّيز بالبس�اطة والعفوية 
وضم�ن قالب لم يخُل م�ن الجمالية والمرح وال�روح اإليجابية، 
تح�ت إدارة المخرج الش�اب Hass Ghaddar. وقد ت�ّم التصوير 
على م�دى يومين في قرية دوما اللبنانية، التي تتمّيز بطبيعتها 
الجبلية الخاصة، وضمن أجواء غنية باأللوان وتفيض بالحياة.

تفاصيل تصوير الكليب
وعلى الرغم من بساطة الفكرة التي تتضّمن مشاهد متنّوعة 
تتنّقل ما بين "البوسطة" الملّونة وطرقات ومنازل القرية 
التي تعّج بالمناظر الطبيعية الخالبة، خرج العمل 
بأفضل صورة خاصة أن أداء باسكال التمثيلي 
الالفت أس�هم إلى حد كبي�ر بإيصال الفيديو 
كليب إل�ى قلوب المش�اهدين س�ريعاً. وقد 
علمت "نواع�م" أن تصوير المش�اهد داخل 
"البوسطة" تّم بشكل حقيقي، وأن باسكال 

ل�م تتواَن عن مواصل�ة التحّرك ف�ي الداخل وعلى الب�اب وذلك على 
الرغم من خطورة الموقف ألن وس�يلة النق�ل المحلية كانت تتحّرك 
عل�ى طرقات جبلي�ة تمأله�ا المطّبات والحف�ر والزوايا القاس�ية 
والمفاجئ�ة. كل هذا لم يمنع مش�عالني من مواصلة التصوير، ال بل 
أصّرت على الرقص على باب "البوسطة" خالل سيرها على أن تأتي 
المش�اهد طبيعية ومتواصلة دون تقطي�ع أو اعتماد على المونتاج 
ووظائف�ه. ومن جه�ة ثانية، ونظ�راً لطبيع�ة المنطق�ة المناخية 
والح�رارة المتدنية خاصة خالل س�اعات الليل، علم�ت "نواعم" أن 
النجم�ة الفاتن�ة اضطرت إل�ى تحّمل الب�رد الق�ارس، خاصة خالل 
اللقطات الليلية في مش�هد الحفل الساهر ما أدى إلى أن تقوم بأداء 
م�ّوال خاص بأغنية أخرى بدالً من ذلك ال�ذي تتضّمنه األغنية. وفي 
معلومات خاص�ة ب�"نواعم"، فإن فريق العم�ل بأكمله، بعد انتهاء 
التصوير ومبيته ليلتين في دوما، قّرر االحتفال فأحضر ثالثة قوالب 

حلوى من األنواع المفّضلة لدى باسكال. 
باسكال األنيقة والجميلة

وكالع�ادة، ج�اءت إطاللة باس�كال مش�عالني في الكلي�ب متميزة 
والفت�ة، فقد اخت�ارت مجموعة م�ن األزياء واألحذية م�ن العالمة 
التجارية الرائدة دولتش�ي وغابانا التي تتناس�ب مع شخصيتها في 
الكليب، وبدت س�احرة بتس�ريحات خاصة اعتمدها مصفف الشعر 
ط�ارق رزق ولمس�ات جمالية أضافته�ا خبيرة التجمي�ل نجاة من 

صالون بسام فتوح.   

باسكال مشعالين
 قروية تفيض مجاالً وأنوثة

غادة عادل: اعتذرت عن رسايا عابدين احرتامًا جلمهوري



تتن�ّوع مش�اركاتها ف�ي الموس�م الحالي بين 
الدراما الس�ورية والس�ينما والدراما اللبنانية 
ف�ي تجرب�ة جدي�دة للنجم�ة الس�ورية الت�ي 
جّس�دت شخصية "ام بدر" في الجزء السادس 
من مسلسل "باب الحارة" وتتابعها في الجزء 
الس�ابع... النجمة الس�ورية ش�كران مرتجى 
ضيف�ة "نواعم" حيث س�تتحدث ع�ن أعمالها 
الفنية واهتمامها كثيراً بإطاللتها وحضورها 

خالل الفترة الماضية...
•كيف س�تظهر "أم بدر" في الجزء السابع من 

"باب الحارة" وكيف ستتطّور شخصيتها؟
س�يكون ظهور "ام ب�در " في الجزء الس�ابع 
من مسلس�ل "باب الحارة" للكاتبين س�ليمان 
عب�د العزيز وعثمان جحا والمخرج عزام فوق 
العادة واإلش�راف العام للمخرج بس�ام المال، 
اس�تمراراً لظهوره�ا ومش�اكلها ف�ي الج�زء 
الس�ادس من العم�ل الذي ُع�رض في رمضان 
2014 عل�ى قن�اة mbc حي�ث يتتاب�ع الح�دث 
الدرامي، وعالقته�ا بزوجها "أبي بدر" وبأهل 
الحارة درامياً، وس�تحمل ه�ذه العالقة المزيد 
من المواقف الطريفة التي رأيناها في األجزاء 
السابقة، كما ستستمر "ام بدر" برفقة زوجها 
في العمل من أجل جمع مبلغ الدين الذي ورثه 
"أب�و بدر" عن أبيه ما يولد الكثير من المواقف 

الطريفة األخرى.
•ه�ل ان�ت راضي�ة ع�ن الج�زء الس�ادس من 

المسلسل الذي ُعرض في رمضان الماضي؟
نع�م، راضية ع�ن الجزء الس�ادس م�ن "باب 
الحارة"، وعن ش�خصيتي في العمل الذي حاز 

جماهيرية واسعة ومتابعة قّل نظيرها.
•ما هو جديدك للموسم المقبل ولو بشيء من 

التفصيل؟
أش�ارك في مسلس�ل "حارة المش�رقة" وهو 
م�ن تأليف أيم�ن الدقر وإخ�راج ناجي طعمي 
حيث أحل ضيفة على المسلس�ل بدور "جفرا" 

وهي ش�خصية فلسطينية تعمل في المقاومة 
ولكنه�ا تتعرض في منزله�ا لموقف يتناقض 
م�ع عمله�ا فتصّر عل�ى تج�اوزه وتنتصر لما 
تؤم�ن به. كما أش�ارك في مسلس�ل "بانتظار 
الياسمين" من تأليف أس�امة كوكش وإخراج 
س�مير الحس�ين وأؤدي ف�ي العمل ش�خصية 
"أم عزي�ز" وهي ام�رأة مهّجرة خ�الل األزمة 

السورية وتعيش مع زوجها وأوالدها األربعة 
ف�ي حديقة عامة وتتعّرض لح�ادث يؤثر على 
حالتها الجس�دية والنفس�ية ويعّرضها للكثير 
م�ن المواق�ف... العم�ل م�ن بطول�ة غس�ان 
مس�عود، س�الف فواخرجي ، صباح جزائري، 

أيمن رضا وآخرين.
•رأيناك بإطالالت جميلة خالل الفترة األخيرة 

فم�ا ه�و الس�ر ولم�اذا ق�ررت إج�راء ه�ذه 
التغييرات؟

الس�ر ه�و أن�ي أصبح�ت أح�ب ش�كران أكثر 
وق�ّررت أن أظه�ر للجمي�ع أنن�ي ق�ادرة على 
مج�اراة الموض�ة وتغيير اإلطاللة وجلس�ات 
التصوي�ر وغيرها ولكن على طريقة ش�كران 
مرتجى، وربما هي الثق�ة بالنفس مع النضج 

ومعرفة ما يليق بي.
•م�اذا قص�دت بأن�ك أصبحت تحبين ش�كران 

أكثر... هل كنت نسيت نفسك؟
طبعاً وكن�ت أعتقد أن الش�كل الخارجي ليس 
مهماً ولكن يبدو واضحاً أن الش�كل واإلطاللة 

مهمان جداً بشرط أال يطغيا على المضمون.
•كيف تقّيمي�ن تجربتك في الدراما والس�ينما 

اللبنانية ونحن نراك على أبواب عمل جديد؟
عمل�ي الجديد هو مسلس�ل "س�وا " وهو من 
تأليف رينيه فركودس وإخراج ش�ارل ش�الال 
ويش�ارك في بطولت�ه من س�وريا الفنان عبد 
النج�وم  المنع�م عماي�ري، ومجموع�ة م�ن 
وإيمي�ه  الخ�ال  يوس�ف  ومنه�م  اللبنانيي�ن 
صي�اح وروال حمادة وجوزيف ب�و نصار. أما 
المش�اركة اللبناني�ة فهي تجربة اكتس�ب من 
خاللها خبرات جديدة مع أش�خاص ال أعرفهم 
ش�خصياً ولكنهم المعون في الوسط الفني... 
نتب�ادل المعرفة وطريقة العم�ل، وعلى الرغم 
من التقاطعات واألشياء المشتركة أحب دوماً 
الخ�وض في تج�ارب جديدة بغ�ّض النظر عن 

المدن.
•م�ا هو س�بب ع�دم مش�اركتك في مسلس�ل 
"جزي�رة األح�الم " عل�ى الرغم م�ن أنك كنت 

مرشحة لبطولته؟
في الحقيقة إن تصوير العمل تزامن مع افتتاح 
فيلم "فيتامين " وهو ما صّعب مسألة تنسيق 
الوقت وخصوصاً أن العمل س�يجري تصويره 

في الدوحة.

أمل حجازي تكشف عن سبب إنفعاهلا يف املتهم
 

بيروت � أّكدت الفّنانة أمل حجازي، في حديث صحفي  أّنها “عائدة إلى الس�احة الغنائّية، والمهّم للش�خص أن يعود بعد غياب”، موضحة 
أّن سبب غيابها كان المشاكل بينها وبين شركة “روتانا”، وهي أمور سبق وذكرتها في المقابالت الصحافّية. وأضافت: “قّررت أن أكون 
بمفردي”.وعن إعالن حلقة “المّتهم” التي س�تطّل فيها أمل كضيفة األحد المقبل وعّمن س�ّتتهم، قالت: يجب أن تش�اهدوا الحلقة لترو 
من س�أّتهم”.وعن انفعالها، الذي ظهر خالل إعالن الحلقة، أش�ارت إلى أّنها “من األش�خاص الذين ينفعلون بس�رعة، ولكن س�رعان ما 
ينتهي انفعالها بعد دقيقة أو دقيقتين، وأحياناً هناك مواضيع تستفّزها”.ورّداً على سؤال، عن أّنها من األشخاص المسالمين في الحياة، 
قالت: “أنا مس�المة، وقلبي طّيب، وعندما أغضب سرعان ما يزول غضبي”.وعن تحضيراتها الجديدة، أشارت أمل إلى أّنها “تحّضر كليب 

ألغنيتها” الليلة” ومن المقرر أن تطرح “سينغل” جديد في األسواق قريباً جّداً.
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قال المطرب على الحجار، في تصريح صحفي"، إن مسرحيته الجديدة "وبحلم يا مصر" سيعاد عرضها على الجمهور الخميس 
المقبل بعد انتهاء حالة الحداد التى شهدتها المسرحية وتوقفها عن العرض خالل األيام الماضية بسبب مقتل الـ21 مصريا 
على يد تنظيم "داعش" اإلرهابي، مشيرا إلى اإلقبال الكبير من قبل الجمهور على مشاهدة المسرحية والنجاح الذى تحظى به 

بين رواد المسرح، مما أثلج صدور كل نجوم المسرحية.
وأضاف الحجار: "وبحلم يا مصر" استطاعت بفضل الله إعادة المسرح الموسيقى مرة أخرى إلى الحياة، مشيرا إلى أن هذا 
النوع من الفنون كان في طريقه إلى االندثار تماما، الفتا إلى أن العرض المسرحى الجديد يقدم مسيرة ودور الشيخ رفاعة 
ا من انضمامه كشيخ أزهري شاب واعظ للبعثات التي أرسلها  الطهطاوي، أحد رواد التنوير في مصر على مدار 5 عقود، بدء
محمد علي للدراسة في فرنسا، وكذلك دوره بعد عودته في إنشاء مدرسة األلسن للترجمة واإلشارة إلى إنجازاته الكبيرة.
مسرحية "وبحلم يا مصر" من تأليف نعمان عاشور، وبطولة علي الحجار، مروة ناجي، يوسف إسماعيل، حسن العدل، عالء 
زينهم، مازن الغرباوي، لطيفة فهمي، مجدي إدريس، ومجدي رشوان، ومجموعة من الشباب، مالبس نعيمة العجمي، ومحمود 

حجاج، ومادة فيلمية عمرو عبد السميع، واستعراضات مناضل عنتر، وإخراج عصام السيد.

أكدت الفنانة ليلى علوى أن الدراما المصرية صمدت أمام هجوم عاٍت 
وموجة ضارية خاصة أمام الدراما التركية والسورية. 

وأضافت ليلى فى تصريح صحفي  ولكن تحديدا منذ عام 2009 
شهدت الدراما المصرية نقلة نوعية وخاصة فى التقنيات وشاهدنا 
أعماال يتم تصويرها بتكنيك سينمائى كما حقق مسلسل "حكايات 
وبنعيشها" وأكثر من عمل نقلة نوعية فى الدراما التليفزيونية. 

وأشارت "علوى" الى أنه منذ عام 2009 وحتى عام 2014 والدراما 
المصرية فى تصاعد رغم األزمات إال أنه كانت هناك أعمال جيدة 
جدا ولذلك التحية واجبة لكل القائمين على الدراما فى هذه الفترة 
الصعبة وما واجهوه من مشاكل وصعوبات مادية ومعنوية سواء 

فنانين أو فنيين ومنتجين.

تلتقي المطربة اللبنانية نانسي 
عجرم جمهورها المغربي الشهر 

المقبل وذلك بأحد المنتجعات.
وقد أعلنت نانسي عبر صحفتها 
الرسمية على موقع "فيس بوك" 
عن موعد الحفل المقرر له يوم 

14 من شهر مارس المقبل .
وكانت نانسي قد أحيت مؤخرا 

حفال ناجحا في عيد الحب بتونس 
العاصمة بحضور عدد كبير من 

جمهورها.

غادة عبدالرازق تبدأ تصوير الكابوس 
 

ب�دأت الفنانة غادة عبد الرازق االثنين تصوير أول مش�اهدها في مسلس�لها الجديد "الكابوس" 
المنتظ�ر أن تنافس به في ش�هر رمض�ان المقبل، والذي يش�اركها بطولته كري�م محمود عبد 
العزي�ز، في أولى بطوالت�ه في عالم الدراما."الكابوس" من إخراج إس�الم خيري ويش�ارك في 

بطولته أحمد راتب ومحمد شاهين ونخبة من النجوم.\

احالم والعهر االعالمي !!
 ال اردي لم�اذا اجد نفس�ي اعاود المرة تلو المرة في 
الكتاب�ة عن االماراتي�ة احالم.. ولك�ن موقعها عبر 
االنترنت وغيرها م�ن المواقع الصحفية واالعالمية 
تش�دني الى الكتابة داخل ه�ذا المحور الذي يحق لي 
ان اس�ميه )ظاه�رة اح�الم الالغنائية( لك�ون هذه 
المطرب�ة قد ابتعدت عن عالم الط�رب بعد ان ال تجد 
فيه ضالتها.. فتحولت ال�ى عوالم الحروب الكالمية 

في الوس�ط الفن�ي.. حي�ث ال يمر ي�وم اال ونجدها 
ف�ي غزوة م�ن تل�ك الغ�زوات وكأنها ذل�ك الفارس 
االس�طوري الخيال�ي ال�ذي امتط�ى ج�واده ورفع 
رمح�ه الخش�بي ليقات�ل طواحين اله�واء كانه ذلك 
الف�ارس الهمام.. وبعد ان اعتق�د بأن تلك الطواحين 
فرسانا البد من التصدي لهم ومقاتلتهم بذلك السيف 

الخشبي!!.

والذي اردت قوله:
ان المطربة التي لم تجد عرش�ها في عالم التطريب.. 
وجدت نفس�ها مؤخرا )فارس�ه دونكيش�وتية( في 
الح�روب الكالمية في االوس�اط الفنية .. ولعل ابرز 
غزواته�ا ما تناقلته الصحاف�ة في حينها حيث تقدم 
اح�د المصوري�ن بالدع�وى ام�ام القض�اء اللبناني 
بصفته الش�خصية وذلك بع�د االذى الذي تعرض له 

من قبل احالم وزوجها الهاجري !!
كم�ا ان احالم هاجم�ت الصحفيي�ن واالعالميين .. 
المصريين وتعاملت معهم بمنتهى االهانة.. وبعد ان 
ذكرت في احد المؤتمرات الصحفية )مصطلح العهر 

االعالمي( االمر الذي اغضب الصحفيين وقتها !!.
وفضال عن ذلك.. فقد انتقدت احالم جمهور برنامج 
)عرب اي�دول( عندما قاطعها احده�م اثناء تعليقها 

على احد المش�اركين ف�ي البرنامج قائل�ة : )تعالوا 
مكاني احسن( !!.

وليس هذا فقط.. ولكنها عادت لالساءة للصحفيين 
فيما بعد عندما كتبت تغريدة على )تويتر( جاء فيها 
" تحي�ة حب وتقدير الى قش�ور الصحافة الهش�ة.. 
االق�الم  وتس�قط  العربي�ة..  الوح�دة  وعاش�ت 

الصفراء".

ت إطاللتي! شكران مرجتى هلذا السبب غيرّ

رانيا ياسني لرئيسة األرجنتني: ست بميت راجل
 

أثنت الفنانة رانيا محمود ياس�ين على رئيس�ة األرجنتين كريس�تينا فرنانديز أثناء 
إلقائه�ا كلمتها فى األمم المتح�دة والتى فضحت فيها كل الدول واضطرت القنوات 
إلى قطع البث عليها ونشرت فيديو كلمة فرنانديز وكتبت تعليًقا عليها: ست بميت 
راجل. ومما جاء في كلمة فرنانديز: اجتمعنا منذ عام وكنتم تعتبرون نظام األسد 

إرهاب�ي وكنتم تدعمون "المعارضة" الذي كن�ا نعتبرهم ثوار واليوم نجتمع 
للج�م الث�وار الذين تبين فيم�ا بعد أنه�م إرهابيون ومعظمه�م تدرج فى 

التنظيمات اإلرهابية وانتقل من المتشدد إلى األكثر تشدًدا .
وأضافت: تم إدراج حزب الله ضمن قائمة اإلرهاب وتبين فيما بعد إنه 
حزب كبير ومعترف به فى لبنان, واتهمتم إيران على خلفية االنفجار 
الذى طال الس�فارة اإلس�رائيلية فى بونس أيريس عام 94 ولم تثبت 
التحقيق�ات من قبلنا ت�ورط إيران به�ذا االنفج�ار, وأصدرتم قرار 
محاربة القاعدة بعد أحداث الحادى عش�ر من س�بتمبر واستبيحت 
بالد وقتل أهلها تحت هذا العذر مثل العراق وأفغانس�تان وما زالت هاتان الدولتان تعانيان 

من اإلرهاب بالدرجة األولى .

رنا سامحة: لن أترك حقي وأثق يف القضاء املرصي
 

نف�ت الفنان�ة رنا س�ماحة، في تصريح صحف�ي ما تردد ع�ن تنازلها عن القضي�ة التي قامت 
برفعها ضد الش�ركة المنتجة التي يمتلكها الفنان عزيز الش�افعي بسبب عدم اتخاذه اي خطوة 
في ألبومها الغنائي األول، رغم انها تعاقدت معه منذ فترة طويلة، حيث أكدت "رنا" أن القضية 

ما زالت أمام ساحات المحاكم، مؤكدة على ثقتها الكاملة في القضاء المصري.
وكش�فت "رنا" أنها ب�دأت بالفع�ل التحضيرات الخاص�ة بألبومها الجدي�د منذ فترة 
طويلة، لكن على نفقتها الخاصة، حيث إنها تتحمل كافة التكاليف اإلنتاجية لألغاني 

التي قررت ضمها في األلبوم.

 

درة: ما يشغلنى أن أختلف عام قدمت من قبل 

جيسيكا سيمبسون نحيلة يف عشاٍء رومانيس
 

القاهرة: يحتفظ الثنائي "جيسيكا سيمبسون" و"إيريك جوهانسون" بالرومانسية 
في عالقتهما الزوجية حيث ظهرا معاً بعش�اٍء رومانسي دون أطفالهما. وقد ارتدت 

"سيمبسون" المالبس المناسبة للعشاء، إال أنها بدت نحيلة أكثر من أي وقٍت مضى، 
علماً أنها نشرت صورًة لها من هذا العشاء الرومانسي مع زوجها عبر حسابها على 

"إنس�تغرام"، ثم أتبعتها بصورة أخرى لطفليها "ماكسويل" البالغة من العمر عامان 
و"أيس" البالغ من العمر 19 شهراً.

قالت النجمة درة ل�"صدى البلد" بأنها لم تفكر 
يوما بأن تقدم اكث�ر من عمل فنى جديد على 
شاش�ة رمضان مشيرة الى انا ترشح للعمل 
اكثر من عمل فنى جديد وتش�عر بحماس�ة 
لتقدي�م هذه نوعي�ة معينة م�ن بعض هذه 
االعمال التى تختار من بينها االنسب بالنسب 
لها والتى التستطيع رفضها نظرا الختالفها 

وحالوتها-على حسب قولها-
أن  وتابع�ت درة قائل�ة: كل مايش�غلنى 

أختلف عما قدم�ت من قبل حتى أصل الى 
أكبر عدد من الش�خصيات بدون أن أكرر 
نفسي يشارالى ان درة تشارك فى ثالث 
أعمال درامية جديدة مرش�حة للعرض 
على الشاش�ة فى شهررمضان المقبل 
.."بع�د البداي�ة" أم�ام النج�م ط�ارق 
لطف�ى ،و"ظ�رف اس�ود" م�ع عمرو 
يوس�ف و"قس�متى ونصيب�ي" م�ع 

هانى سالمه



�صالح جبار خلفاوي 

**405 
 يأت�ي الص�وت مشوش�اً  .. النب�رات الح�ادة تصل 
غير مفهومة .. عبر المس�افة الممتدة بين تقاطع 
الش�وارع المكتظة  و اإلشارات التي تحرك السير 
.. تراب�ط أمكن�ة تتناف�س على مواق�ع مرغوبة 

ومرات أخرى تحمل وميضاً اليتكرر
بستان النخل يسير مع الطريق المبلل من المطر 
.. يوق�ظ رغبة ت�داري رغيف خب�ز حار وقدح 
ش�اي س�اخن .. تصرخ : ألم أقل لك حين يّحل 
المس�اء تتكوم عند نبتة العن�ب ذرات التمني 
لتكش�ف عالم�اً  يتف�اوض م�ن أج�ل البقاء  

يبقون ساهرين  حتى مطلع الفجر .. 
تتزود الماكنة اله�ادرة .. من ينبوع يحوي 
خص�ات لي�ل بهي�م وحكاي�ة اليمكن أن 
تتك�رر اال عندما يهطل بصيص االمل على 

حافة الصبر ليوقظ قارورة االنحسار .. 
أتذكري�ن كم بقينا نحل�م بالوصل .. لكن 
الليل�ة اختم�ار الوصي�ة .. ل�ذا س�نوقد 
قنادي�ل المحبة حيث جذع النخلة  حين 
يتعب�ه الك�رب ..تحركت ص�وب الباب 
حاول�ت أن توصل صوتها البعد مكان 
ممك�ن .. غير أنه ض�اع في األثير با 

صدى .. 
**410

المسافة بين المطبخ وغرفة النوم 
تقطعه�ا ب�دون تردد ثم�ة فاصلة 
بالعش�اء  الترغ�ب  ه�ي  بينهم�ا 
يبقى يزدرد الطع�ام با توقف .. 

بقي�ت بينهم�ا لغة غي�ر مفهومة 
تتكرر فيها معزوفة التواصل يرغب باالنتماء اليها 

تته�رب نحو الزاوية البعيدة من الس�رير .. وتتضم�خ تجاعيد الهواء في 

مفترق اليتواءم ..
**415

البناي�ة التي تقع في يمين الزق�اق ما زالت تحمل بصمات الليلة الفائتة 
حي�ث انهم�ار ال�رؤى عل�ى حج�ر البن�اء .. عند 
الم�وارب  الش�باك  انحن�اء 
تس�تيقظ أراجيح ذكرياتنا 
.. الش�يء يوقف انفعاالت 
ب�اط األرصف�ة فه�ي م�ا 
زل�ت تحتفظ ب�كل تفاصيل 
خطواتنا .. حينما كنا نخوض 
ف�ي الع�اب الطفول�ة التي لم 
تغادرن�ا ال�ى اآلن .. ظفيرتيك 
المعلقتي�ن بين الجري بابتهاج 
والرك�ون إل�ى الراح�ة .. تب�ث 

داخلي متعة اللقاء ..
**420

ش�عرت   .. مفاصله�ا  تحسس�ت 
ِبحك�ة تس�ري ف�ي بدنه�ا .. ربما 
عام�ل الغيرة يت�رك بصمات�ه على 
سلوكها .. بدت متش�نجة وغاضبة 
.. أرادت أن تعب�ر ع�ن رأيها الصريح 
.. لكن�ه ُمنهم�ك ف�ي عمل�ه .. خل�ف 
الزجاج تبدو الصور مشوهة .. الغبار 
المتكدس يُمد خطوطه العبثية .. بقايا 
عصف�ور ّمر م�ن فوقه�ا .. اهت�زازات 
تحدثها األصوات القوية ..تعطي انطباعاً 

بالخوف والترقب .. 
وقف�ّن جميع�اً يتطلع�ن نح�وه .. راوده 
نفس الش�عور بأن يهرش معصميه ..أراد 
أن يقول ش�يئاً معبراً عن انزعاجه .. تتألف 
النظ�رات عبر ممرات التجاوب .. المش�اهد 
الت�ي بدت غي�ر مرتبة .. ص�ارت تحمل أثار 
االنس�جام فق�د رضي�ت بمقالت�ه واكتف�ى 

باالبتسام .. ألنه يحسبها طفلته المدللة .. بقيت أألخريات يضحكن بخفوت 
.. ثم ُس�مع صفق األبواب فقد انتهى اللقاء .. تش�بثت المودة في األعماق .. 
لكن نبُض ظل يس�ري مع انحس�ار الضوء المنسحب نحو هدوء الحديقة في 

الفناء الخلفي للبناية ..
**425

يتصارع�ون .. النقط�ة التي يريدون الوصول اليها ليس�ت بعي�دة .. أنها في 
مرمى البصر .. من يتس�لط عليها يمتلك عمقاً مؤذياً في الخسة .. حتى تصل 
الي�ه الب�د أن تنتابك العدوى .. تبق�ى االحتماالت قائمة .. بي�ن الحاجة لها .. 

باعتبار االشياء ذات منفعة .. أو النكوص ..
**430

تراق�ب الطريق .. القلق يغزو مامحها .. في عمق الفجوة تنتاب مش�اعرها 
المضطربة ارتجاف مفزع .. حتماً سيرس�ل في طلبها .. التس�تطيع الرفض 

..
معادلة من وحي االقتناص .. بين الحب والكراهية أصبعان .. لكنه يس�تنزف 
عالم�اً من المش�اعر .. لذا أنحس�رت عند منعطف اس�تدرار عطف�ه .. لمحة 

مشاعرها التي ما أنفكت تتمرى با توقف .. 
حاولت أن تقص لهم ُحلم البارحة .. لكنها ترددت .. تتطلع من خلف الش�باك 
المقابل للجس�ر األسمنتي الى أشعة الش�مس الدافئة ..الستارة التي أزيحت 
جانباً لم تغسل من العام الفائت .. العيون التي تراقبها تعلن في خفاء خجول 

تعاطفها مع حالتها .. المنسكبة مثل قطرات الماء .. 
تخ�رج إلى الممر المقفر .. تصادف وجوه تألف أش�كالها لكن دواخلها عالم 
مزري .. الترتاح أل أحد س�وى ذلك صاحب الس�حنة الغاطسة بهدوء موازي 
لحركات�ه البطيئ�ة .. بينهم�ا عالمين م�ن انفعاالتها المس�تمرة وس�كونه 

المضجر أحياناً .. 
تصادفها عاملة النظافة .. تنظر اليها .. بنظرات معبرة .. اليوم استام الراتب 

.. البد من طقس ينمي عندها خصلة االستحواذ . على العطايا .. 
ما زال الوقت مبكراً .. رائحة الشاي تفوح من الغرف المطلة على الرواق ..

ضح�كات مكتوم�ة تنبىء عن فرحة متوقعة .. ربم�ا الناس تخلق لها فرص 
االس�تعداد للمسرة .. أو تكوين مناس�بة لها نكهة الرجاء المتطلع النتماءات 

االنسجام .. تعاودها رغبة الذهاب أليه لكنها تتردد .. تفكر : 
البد لها أن تبقي مس�افة تحتاج فيها للتنفس بحرية .. شيء بعيد يعيد طرق 
االهتمام إلى مس�ارات واضحة التحتمل اللبس .. تتحرك نحو النافذة وتسدل 

الستار

زينب عبد الرزاق
كاتب هذه المجموعة القصصية صاحب لغة أدبية أنيقة 
ش�امخة طيبة واثقة كاش�فة ثاقبة فخمة.. ومدهش�ة 
أيضا. هو يكتب وكأنه يغزل سجادا يدويا عتيقا ساحرا.. 
يغزل الحروف بكل إتقان وصبر وموهبة وحب.. كلماته 
تثب�ت أن قدرت�ه على اإلبداع الح�دود له�ا.. أدواته هى 
الخيال البعيد، والخيوط المتشابكة، والرغبة فى التعبير 

عن النفس ..إنه جمال الغيطانى.
عن دار نهضة مصر للنشر، صدرت منذ اسابيع، مجموعة 
قصصية جديدة للكاتب الكبير جمال الغيطانى.. بعنوان 
»يمام«. وتدور المجموعة القصصية فى قالب فلسفى، 
يغ�وص ف�ى النف�س البش�رية، ويعب�ر ع�ن مخاوفها 
وإحباطاتها وآمالها بأسلوب واع لطبيعتها، معتمًدا على 
الزمن ليكون بطا مؤثًرا فى شخوص قصصه الجديدة. 

إنه�ا قصص تمنح كل م�ن يقرؤها فرصة ليحيا تجارب 
لم يعشها، وليتعرف على مشاعر نبيلة قد ال يكون شعر 
به�ا من قب�ل، وأزمان�ا ال يملكها، وتمنح�ه القدرة على 
الذهاب بأحامه المس�تحيلة إلى أبعد مدى.. وتسمح له 

بأن يسامح الزمن على كل قسوته به ..

  تش�تمل مجموع�ة الغيطان�ى »يم�ام« عل�ى 24 قصة 
قصيرة منها: نبض، يمام ، محطة، صرخة ، ظل.

 المع�روف أن جمال الغيطانى صاحب مش�روع روائى 
فري�د، اس�تلهم في�ه الت�راث المص�رى، ليخل�ق عالم�ا 
روائي�ا عجيب�ا، يع�د اليوم من أكث�ر التج�ارب الروائية 
نضًجا. وقد لعب تأثره بصديقه وأس�تاذه الكاتب نجيب 
محفوظ دوًرا أساسيا لبلوغه هذه المرحلة، مع اّطاعه 

الموس�وعى عل�ى األدب القدي�م. وق�د كت�ب الغيطاني 
عش�رات القصص القصي�رة؛ منها.. أوراق ش�اب عاش 
منذ ألف عام«، وحكايات الغريب، ونهاية سكير..وخال 
رحلت�ه اإلبداعي�ة- التي تتجاوز نص�ف القرن- تطورت 
القصة القصيرة عنده، واتخذت آفاًقا عديدة. وفي إبداعه 
ارتب�ط الخاص بالعام، والحت فيه القضايا الكبرى التي 
تش�غله؛ مثل الحرية، والعدالة، ورفض القهر، والحب .. 
م�ع طرح األس�ئلة الكبرى بين الثناي�ا. في مجموعته » 
يمام » تبدو خاصة التجربة والرؤية النافذة إلى جوهر 
الوجود، والوجود اإلنس�اني، وأش�واق ال�روح، وحيرة 
اإلنس�ان تجاه الزمان وتجاه الشوق وتجاه الحب، حيث 
ترى البصيرة عمق الرؤى، خاصة الزمن وما ينتج عنه.. 
ذل�ك الزمن الذي حّير الغيطاني ط�وال رحلته اإلبداعية 

وما زال.. 

 

يامم الغيطانى.. حتليق يف احللم املستحيل!
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جرافيت رواية عن رصاع احلداثة والرجعية يف مرص
     ممدوح فّراج النابي 

هشام الخش�ن يحكي الواقع المصري من خال 
استعادة أحداث تاريخية متناقضة

إّبان تولّي جماعة اإلخوان المسلمين زمام الحكم 
في مصر، فوجئ أهالي مدينة المنصورة في دلتا 
مصر، بإلب�اس بع�ض المجهولين تمثال س�يدة 
الغن�اء العرب�ي في المدين�ة نقابا، وه�و الحدث 
الذي كان بمثابة رس�الة -لألس�ف على مستوى 
سلبي- تبعث على القلق في بداية حكم اإلخوان، 
خاّص�ة بعدم�ا ت�ّم اس�تحضار تجرب�ة طالب�ان 
م�ع تماثيل ب�وذا في مدين�ة باميان بباكس�تان، 
ونسفهم لها بالديناميت. قد تبدو حادثة تمثال أم 
كلثوم تلخيصا لعاق�ة جماعة اإلخوان بالحداثة 

وموقفها ِمن الفن بصفة عامة.
يلتق�ط الكات�ب المص�ري هش�ام الخش�ن ف�ي 
»جرافي�ت« الّص�ادرة عن ال�دار العربي�ة للكتاب 
 ،)2015 للبوك�ر  الطويل�ة  )القائم�ة  بالقاه�رة 
جوهر الّصراع الذي َنَش�أَ مع بداية حكم جماعة 
اإلخوان المس�لمين في مصر بي�ن الرجعية التي 
يثيرونها والحداثة، ويقّدم مروية سردية يمتزج 
فيه�ا التاريخ�ّي بالواقع�ّي والخيال�ّي مع�ا، في 
توليفة نادرة قلّما تجتمع في عمل سردي، حيث 
يعود إلى التاريخ ويتناول منه حدثين جوهريين؛ 
كاهما يعود إلى عام 1928 وما يمثِّله من نقطة 
فارق�ة في الوج�دان المصري، إذ ف�ي ذلك العام 

أسس حسن البنا جماعة اإلخوان المسلمين.
كما يستحضر من التاريخ ما يقابله في األهمية، 
وإن كان يناقض�ه عل�ى مس�توى األيديولوجيا، 
َق�رار وزارة المع�ارف المصري�ة آنذاك بإرس�ال 
اثنت�ي عش�رة فت�اة الس�تكمال دراس�تهن ف�ي 

فرنس�ا وأنكلترا. وبهذا االختيار الدقيق للحدثين 
المتناقضي�ن يضع الكات�ب المرأة ف�ي مواجهة 
اإلخ�وان، ليخلَص في النهاي�ة إلى نتيجة صعبة، 
وه�ي أن الم�رأة اس�تطاعت إل�ى حّد م�ا تحرير 

نفسها من القيود المَكّبلَة لها.
ذاكرة التناقض

يتط�ّرق الكات�ب إل�ى نش�أة جماع�ة اإلخ�وان 
المس�لمين، وأيديولوجيتها المؤّسس�ة بل يفّرق 
بي�ن المفاهيم حول جماعة اإلخ�وان الحصافية 
الش�اذلية، وجماعة اإلخ�وان التي كان يرأس�ها 
البّن�ا، موضح�ا األهداف التي نش�أت م�ن أجلها 
العن�ف  إل�ى  تحّوله�ا  إل�ى  وص�وال  الجمعي�ة، 
واالغتي�االت والتفجيرات وإقص�اء َمن يخالفهم 
حت�ى ولو كان منهم -أحمد الس�كري نموذجا-، 
س�اعيا إلى تفكيك مفاهيمها المؤّسسة، وكذلك 

مقّوضا وناقدا أليديولوجيتها المتناقضة.
الس�ارد يقدم مرثي�ة لمصر الحاض�ر بما تعانيه 
من ركود وتناحر سياسي وفكري وجدب ثقافي 

وإقصاء
وعل�ى الجان�ب المقاب�ل تتح�ّدث الرواي�ة ع�ن 
مشروع النهضة الذي س�عت إليه الدولة بإرسال 
البعث�ات وهو ما أثمر عن دع�وات تحرير المرأة، 
ونضاله�ا م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى حريتها في 
االختي�ار كما عّبرت درية ش�فيق، بموقفها أمام 
رئيس البعثة عندما أرادت أن تغّير تخّصصها إلى 
الفلس�فة، ثّم إصرارها عل�ى تصعيد الموقف إلى 
طه حسين حتى أذعن لطلبها، وفي االنتخاب عند 
عودتها قادت المسيرة النسائّية من قاعة إيوارت 
بالجامعة األميركية إلى البرلمان لتدافع عن حّق 

تمثيل المرأة في البرلمان.
وم�ع هذه الّصورة اإليجابي�ة كانت هناك صورة 

المرأة الس�لبية التي كانت “بهيجة” ابنة عّم نوال 
نموذج�ا واضحا له�ا، والتي استس�لمت للزواج 
وتربي�ة األطف�ال وأن تك�ون ربة من�زل، ذلك ما 
تك�ّرر -لألس�ف- مع ن�وال بع�د عودته�ا، وهو 
م�ا يعّد خذالن�ا لرهان أبيها عليه�ا منذ أن تحّدى 
إرادة العائل�ة الس�تكمال تعليمها في المدرس�ة 
الفرنسية، ثّم دفعها عن طريق أصدقائه األجانب 
ف�ي البورص�ة لتك�وَن ضم�ن أعض�اء البعث�ة، 
ومخالفته لرأي األم الرافض لفكرة الذهاب، لكن 
لم تختلف عن بهيجة في شيء حين عادت، وهي 
التي درست في الس�وربون وتعّرفت على ثقافة 
مختلف�ة، وكان�ت متأث�رة بش�خصية صديقتها 
درية المتمّردة، والت�ي من فرط إيمانها بأفعالها 
كّررته�ا ف�ي بنته�ا وس�ّمتها درية، فتستس�لم 
ل�رأي الجدة والع�ّم وتتزوج من كام�ل ابن عمها 

المس�تهتر، وتهمل هوايتها الّرس�م بعدما سخر 
منه�ا وضربها، وتذعن لرفضه�م العمل كمعلمة 
في المدرس�ة الس�نية، أو حتى كمعلّمة رسم في 

مدرسة التربّية الفنّية.
وكأّن المؤل�ف يريد أن يصل إل�ى نتيجة مفادها، 
أّن الفرق بين درية شفيق في تحّررها وانطاقها 
ون�وال، ليس في توافر فرصة التح�ّرر )بالتعليم 
والّس�فر(، وإنما يكمن في فروق البيئة والتربية 

التي مالت عند نوال إلى المحافظة.
خطابات داخل النص

ال يستعيد الكاتب تاريخا مجّردا مع أهمية أحداثه 
الماثل�ة في تأس�يس الجماعة، ورحل�ة الفتيات 
للبعث�ة، وإنم�ا يس�تعير عصرا مض�ى عليه أكثر 

من 86 عام�ا بكل حمولته الثقافّية والسياس�ّية 
واالقتصادّي�ة وأيض�ا ب�كّل تناقضات�ه )الم�رأة 

وقضية الحرية ورفض الرجل لها(.
وفي ه�ذه االس�تعادة تحضر ص�ورة مصر التي 
كان�ت تماث�ل قطعة م�ن أوروبا حيث الش�وارع 
ف�ي  الجميل�ة  والمبان�ي  والنظيف�ة  المنّظَم�ة 
والعتب�ة،  والخازن�دار  والفلك�ي  المبتدي�ان 
والمحات الشهيرة التي كانت تزدان بها الشوارع 

كصدناوي وجروبي.
أزي�اء  حي�ث  الثقاف�ّي  تراثه�ا  يس�تدعي  كم�ا 
الثاثينات، الفساتين والقبعات للفتيات، والبدلة 
والطرب�وش للّرجال، وأيضا وس�ائل المواصات 
والمف�ردات الّس�ائدة آن�ذاك )الخوج�ة، ونين�ة، 
ومدموازيل، وأفندي، وبك(، وغيرها من تفاصيل 
ذاك العصر، وبهذه االس�تعادة كأن الّس�ارد يقّدم 
مرثية لمصر الحاضر بما تعانيه من ركود وتناحر 
سياس�ي وفك�ري وج�دب ثقاف�ي، وف�وق هذا 
إقصاء للمَخالف والم�عارض في الّرأي وليس في 
العقيدة.يقّس�م الكاتب الّنص إلى وحدات سردية 
أش�به باللوحات، تصل إلى ثاثين لوحة سردية، 
يتناول في كل منها ش�خصية من الشخصيات أو 

حدثا من األحداث التي يتشّكل منها النص.
كما يعتمد على تقنية قطع الحدث للتش�ويق، كل 
هذا يأتي عبر راٍو غائب يعطي لنفسه -في بعض 
األحيان- مس�احة تسمح له بالوصف الخارجي، 
وف�ي أحي�ان أخ�رى يتماه�ى م�ع الش�خصية، 
ليعّب�ر عن أيديولوجيته الم�نح�ازة لتحّرر المرأة 
والّرافض�ة لفكر الجماعة ومواقفه�ا. كما يميل 
الّس�رد إل�ى الوص�ف ف�ي كثي�ر م�ن المواضع، 
وأحيان�ا يعتمد عل�ى التوثيق كما ه�و ظاهر في 
الهوامش المتعّددة.تتضاف�ر خطابات عّدة داخل 

الّن�ص تس�هم جميعها في تقديم ص�ورة للواقع 
ال�ذي ترصده الرواية منها خطاب الّرس�ائل الذي 
يش�غل حيزا مهّما بدءا برسالة التصدير من نوال 
ألبيه�ا ع�ن أحوالها في فرنس�ا، مرورا برس�الة 
رحي�ل ديمتريا إل�ى أختها إيلينا، ثّم رس�الة األب 
إلى نوال يخبرها فيها بانهيار البورصىة وأثر هذا 
على عّمها، وكذلك رسالة البوليس السياسّي عن 
تهديدات اإلخوان وإح�داث االضطرابات، وهناك 
أيض�ا مقتطف من مقالة حس�ن البنا عن صناعة 
الم�وت ف�ي مجل�ة النذي�ر وتضمي�ن ألغنية من 

أغاني أم كلثوم في فيلم فاطمة.
كل ه�ذا التنّوع أكس�ب الن�ّص زخما إل�ى جانب 
اللّغ�ة  بتعّددي�ة  الن�ص  فعله�ا  الت�ي  التعددي�ة 
والتع�ارض عل�ى مس�توى الفكرة وأيض�ا على 
بعضه�ا  ج�اء  والت�ي  الش�خصيات،  مس�توى 
بحضوره الواقعي كأحمد الس�ّكري وحسن البنا 
ولبيب�ة أحم�د أّول رئيس�ة لألخوات المس�لمات 
وابنته�ا الفنان�ة زين�ب عب�ده وهدى ش�عراوي 

ودرية شفيق.
الجدير بالذكر أن الكاتب هش�ام الخشن مهندس 
مدني دخل مجال الّس�رد متأّخرا، أصدر في فترة 
وجي�زة ما يق�رب من أربعة أعم�ال ما بين قصة 
ورواي�ة مث�ل “حكاي�ات مصري�ة ج�دا” 2010، 
ودويت�و 2013، و”ما وراء األبواب” و”7 أيام في 
التحري�ر” ع�ام 2011 و"آدم المص�ري 2013"، 
وتكش�ف ه�ذه الكتاب�ة الغزي�رة والمتدفقة عن 
موهب�ة مصقولة بوعي آللي�ات الكتابة وطرائق 
التش�كيل، وكش�فت كذل�ك ع�ن خلفي�ة ثقافية 
عريضة انعكست في الّرواية األخيرة “جرافيت”، 
خاص�ة ف�ي مج�ال الف�ن واإللم�ام بمدارس�ه 

المختلفة

ظاهرة العنف يف اخلطاب الروائي
 ُيق�ّدم الكاتب والناقد الس�وري، عزت عمر في كت�اب »ظاهرة العنف في 
الخط�اب الروائي العربي«، الصادر عن مجلة دبي الثقافية، مجموعة من 
األبح�اث التي ترتبط من حيث األس�اس، بموضوعة العن�ف في الرواية 
العربية، إذ ينقس�م الكتاب إلى سبعة فصول تتناول العنف وتجلياته ما 
بين جدلية الذات واالغتراب السياسي واالجتماعي..وفي حوار أكد عزت 
عمر، أن اإلنس�ان هو المحور األساسي للرواية اإلماراتية التي لطالما 
ارتبط�ت بالواق�ع المعاش على نحو تخييلي ناض�ح بأهم الطروحات 
الفكرية واألخاقية لمجتمع اإلمارات.فيما أش�ار في بعض تحلياته 
للرواية العربية واألجنبية إلى أن ثقافة القوة هي التي تهندس ذهنية 
العالم الذاهب إلى المجهول، وما يحدث في الوطن العربي نموذج عن 

هذا الذهاب إلى المجهول، فا مكان للحوار والكل يقابل العنف بمزيد من العنف ألن 
لغتهم ما زالت قائمة على لحظة إنشائية واحدة تتلّخص في أن »من ليس معنا هو ضدنا«.

رحلة البويل لوغوز
 

ضمن”سلس�لة أدب الرحل�ة”، ص�در حديثا ع�ن “المؤسس�ة العربية للدراس�ات 
والنش�ر” )2015(، كتاب م�ن ترجمة خالد عبداللطيف حس�ين ومراجعة الباحث 
أني�س عبدالخالق محم�ود بعنوان "رحلة البولي لوغ�وز"، وهي رحلة جرت في 
الع�ام 1649 ما بين الهند واألناضول عب�ر العراق.يقول الباحث أنيس عبدالخالق 
“الرحات الفرنس�ية التي ش�هدها الشرق اإلس�امي خال القرن السابع عشر 
قليل�ة عموما، ولعل "رحلة البولي لوغوز" واح�دة من بين أندر وأهم الرحات 
الت�ي تّم�ت خال تلك المرحلة، التي ال نزال بحاجة إل�ى كل مصدر جديد عنها”.

يض�ّم كتاب “رحلة البولي لوغوز”، الذي يقع في 200 صفحة من القطع الكبير، 
وفرة من المعلومات المفيدة التي الش�ك أن الرّحال�ة يتفّرد بها، مثل حديثه عن الديانات والطوائف 

الدينية في العراق؛ إذ يخصص ستة فصول عن طائفة الصابئة المندائيين حينما كان في البصرة. وفي نهاية رحلته 
لبغداد يخصص فصا مستقا عن ديانة النساطرة.ويزخر الكتاب بمعلومات على غاية من األهمية، من ذلك ما قّدمه 

عن والي البصرة “علي باشا بن أفراسياب

النخل نبيٌل    
حيدر حا�صو�ش العقابي

ألنه يظللني
من قحط السنوات...
حيُث السماُء تمطُر

كل يوٍم
بالدموع

حيث الجلوِد المولعِة بالجلِد
وترعة الحلم

تمدَك بمجموعٍة
من العواصم..

 ****
كوني مطمئنة سيدتي

سأدفع
ثمن الجرح لك

وستدفعين
لي

ثمن الوخزات
على جسدي

سأجوع..
لكنني اعود
من السجن
دون ذنب...
فكل ذنبي

اني جننُت بك
ذات صاة
ومرغت

انفي في تجاويف
شهيقك..

 ***
ابتسم

كي تصدق لمرة
ان الدنيا

الزالت بخير
 ***

ستضحكين كثيرا
كثيرا
عندما

ترثين اجنحة البابل
****

سنعود يوما للفرح
ونمسح

ما تساقط
من دموع

فوق اغطية الورد
****  ال أريد ان ادفع

لِك ثمن القبلة
قبَل

ان تدفعي لي
ثمن الجرح...
الذي تركتيه

تحت ضلعي الثالث
طوال

سنوات مضت
 ****

ماذا لو نشعر بالسعادة
لمرة 
ماذا

لو نترك
الساح
جانبا
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قضايا حتتاج حلول
عباس رحمة الله

• المولدات األهلية..
 في وقت س�ابق حدد مجلس محافظة بغداد س�عر االمبير الواحد 
من المولدات االهلية لش�هر شباط الجاري بمبلغ ستة آالف دينار، 
وج�اء القرار باعالن رس�مي من قب�ل المجلس وبعد م�رور اكثر 
من اس�بوع  عل�ى بداية الش�هر، مع العل�م ان اصح�اب المولدات 
االهلي�ة والحكومي�ة يفرض�ون عل�ى العوائ�ل دفع اش�تراكاتهم 
بداي�ة الش�هر وتحديدا في الي�وم االول منه وم�ن يتأخر او يمتنع 
ع�ن دفع مبلغ االش�تراك تطب�ق بحقه عقوبات منه�ا قطع التيار 
الكهربائ�ي وتهديده بالغاء خط االش�تراك، وهذا االمر يولد الكثير 
من المشادات الكالمية بين صاحب المولدة والمشترك التي تتطور 

بينهما لتصل احيانا الى  السب والشتائم والتهديد.
دع�وة الى مجلس محافظة بغداد اعالن قرار تحديد س�عر االمبير 
وعدد س�اعات التشغيل قبل اس�بوع او ايام من بداية الشهر وقبل 
ان يفرض صاحب المولدة اسعاره الكيفية، ومن الضروري فرض 
رقابة مش�ددة من قبل الهيآت التفتيش�ية عل�ى اصحاب المولدات 

بداية كل شهر وإلزامهم بقرار مجلس المحافظة المعلن،  
 

• محلة 430 وأمانة بغداد 
تعد مدينة الحرية من المناطق الش�عبية المكتظة بالس�كان وهي 
تفتقر لخدمات عديدة، مثال محلة 430  تنتشر فيها الحفر وتشهد 
انس�داد ش�بكات تصري�ف المياه باس�تمرار نتيجة لقدم الش�بكة 
وع�دم صالحيتها والتي أنش�ئت منذ بداية الس�تينيات، فضال عن 
توقف مشاريع االكساء لالزقة والشوارع فيها. اهالي محلة  430 
يناش�دون الجهات المعنية في امانة بغداد تنظيف وفتح ش�بكات 
ص�رف المي�اه التي ب�دأت تهدد بكس�ر انابيب اس�الة الم�اء التي 
ت�م ايصالها مؤخراً للدور الس�كنية نتيجة التخس�فات المنتش�رة 
ف�ي االزقة، ويأمل�ون معاودة العمل باكس�اء هذه المحلة اس�وة 

بالمحالت االخرى في مدينة الحرية.
 

• الكاظمية ومنع المركبات 
تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة الكاظمية  ومنهم الوافدون 
وال�زوار للمدين�ة المقدس�ة نتيجة اإلج�راءات االمنية المش�ددة 
المفروض�ة م�ن قبل األجه�زة األمني�ة حيث ال يس�مح الصحاب 
المركب�ات بدخ�ول المدين�ة اال من يمل�ك تراخيص رس�مية ومن 
س�كنة الكاظمي�ة، ورغ�م ان بعض االج�راءات ض�روري اال انها  
اثبتت فشلها وبخاصة بعد  تكرار العمليات اإلرهابية كالتفجيرات 
بي�ن فت�رات متقاربة، علي�ه ندعوا ال�ى اتخاذ اجراءات سياس�ية 
واجتماعي�ة واعالمي�ة واقتصادي�ة تراف�ق االج�راءات االمني�ة 
باالعتماد على الجهد االس�تخباراتي واالجهزة الحديثة المتطورة 
لفحص المركبات بدون استثناء من الدخول لكونها شكلت معاناة 
كبيرة للقاصدين الى المدينة  فيما تقتصر االس�تفادة من االجراء 
المفروض لعدد محدد من الس�واق الذين يفرضون اجوراً جش�عة 
على المواطنين وخاصة بعد غروب الش�مس واثناء س�اعات الليل 
لقلة المركبات. ندعوا الجه�ات االمنية المعنية الى وضع ضوابط 
جدي�دة للتفتيش م�ع تكثيف الجه�د االس�تخباراتي والتحوطات 

االمنية وفتح الطرق الى الكاظمية.

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
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املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 
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انتباه رجاء

حداثة
 

 كفاح محمد مصطفى
  

الحداثة وما بعد الحداثة مصطلحات يرددها كثيراً بعض 
المثقفي�ن العراقيين وهم قابعون ف�ي ابراجهم العاجية 
بعيداً عن واقع مجتمعهم واوضاعهم السياسية والثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية والنفس�ية. ال يسمعون شيئاً 
مما يجري على ارض الواقع، والعجيب والغريب في االمر 
ان معظمه�م ي�ردد مصطلحات وال علم لدي�ه بالظروف 
الفكرية والسياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعة 
التي نش�أت فيها تلك المصطلح�ات في مجتمعات اخرى 
ال عالق�ة لها بظروف مجتمعن�ا العراقي ال من قريب وال 
من بعيد.يا سادة يا كرام ان اقصى حداثة نتمناها لبالدنا 
الحبيبة ان ال تطلق النار في االفراح واالحزان من مختلف 
االس�لحة فيذهب فيها عش�رات االبري�اء ضحايا لعادات 
وتقالي�د بالية ومتخلفة تع�ود لمرحلة الخرافة التي يمر 
بها مجتمعنا مع االسف الشديد. يا سادة يا كرام ان اقصى 
حداث�ة نتمناها لبالدن�ا الحبيبة ان يك�ون تأثير المثقف 
العراقي ف�ي مجتمعه اكثر من تأثير المش�عوذ والدجال 
وفتاح الفال وقارئة الفنجان ورجل الدين االمي. يا سادة 
يا كرام ان اقصى حداثة نتمناها لبالدنا الحبيبة ان يذهب 
المواطن العراقي ال�ى االنتخابات ويدلي بصوته ويختار 
العناصر النزيهة والكف�وءة والمخلصة بغض النظر عن 
انتماءاتها المذهبية والقومية والمناطقية والعش�ائرية. 
يا س�ادة يا ك�رام ان اقصى حداثة نريده�ا ان نرى دولة 
القان�ون وليس�ت دول�ة طوائ�ف ومذاه�ب وقومي�ات 

ومناطق وعشائر.
يا س�ادة يا كرام ان اقصى حداثة نتمناها ان نرى جميع 
مناطق عاصمتن�ا الحبيبة بغداد منزوعة الس�الح واقعاً 
ولي�س اعالمياً، وان ال يحمل احد الس�الح اطالقاً س�وى 
المخول بحمله  قانوناً. يا س�ادة يا كرام ان اقصى حداثة 
نتمناه�ا لبالدنا الحبيب�ة ان ينفذ رجل الش�رطة االوامر 
الص�ادرة بالق�اء القبض على المتهمي�ن وال يتملص من 
تنفيذه�ا به�ذا العذر او ذاك خوفاً من عش�يرة المتهم. يا 
س�ادة يا كرام ان اقصى حداثة نتمناه�ا ان نرى وجوهاً 
جدي�دة ش�ابة متعطش�ة للثقاف�ة ولالف�كار التنويرية، 
تحض�ر في الجلس�ات والندوات والمؤتم�رات التي تعقد 
م�ن قبل المثقفي�ن وان  ال تتكرر نف�س الوجوه ونفس 
الطروح�ات. نري�د انتاجاً فكري�اً وثقافي�اً وادبياً يخرج 
م�ن قلب المثق�ف وليس من برج�ه العاج�ي ليدخل الى 
قل�ب المتلق�ي، الن ما يخرج من القل�ب يدخل الى القلب 
وما يخرج من البرج العاجي يذهب الى س�لة المهمالت، 
نري�د انتاجاً فكرياً وثقافياً وادبياً يعبر عن طموح وآمال 
وواقع المتلقي فيتذوق االنتاج ويطلب االنتاج وال يمكنه 
االس�تغناء عنه ابداً وتلك هي مهمة المثقف الحقيقي في 

هذه الظروف التي يمر بها  مجتمعنا العراقي.

مر�شى الهموم 

        المستقبل العراقي/متابعة

ارج�ع ع�دد م�ن المزارعي�ن الس�بب من 
وراء  تجري�ف بس�اتينهم وتحويله�ا الى 
قطع سكنية او مجمعات تجارية الى شح 
المردود االقتص�ادي المتأتي من زراعتها، 
فيما وصف مختصون بالشأن الزراعي ان 
ما يحصل في قضائي المسيب والمحاويل 
التابعي�ن ال�ى محافظة بابل م�ن تجريف 
بس�اتين الحمضي�ات والنخي�ل بالكارث�ة 
البيئي�ة والخطر الكبير ال�ذي يجب ايقافه 
حاال ومن دون جدال.وقال المزارع عباس 
الحمضي�ات  :"ان بس�اتين  ثجي�ل كري�م 
والنخي�ل وغيره�ا م�ن المزروع�ات التي 
يش�تهر فيها قضائي المحاويل والمسيب، 
ق�د ماتت بس�بب االرهاب، وكذل�ك نتيجة 
لضعف الدعم الحكومة المحلية للمزارعين، 
م�ن جان�ب توفي�ر االس�مدة المطلوب�ة 
المنتج�ات  "ان  والمبيدات".واض�اف: 
الزراعي�ة المحلية ال أحد يهتم بها كون ان 
المحاصي�ل الزراعية المس�توردة من دول 
مجاورة تغرق االسواق، مؤكداً ان القطاع 
الزراعي يش�هد تده�وراً ملحوظاً بس�بب 
توجه الحكومة المركزية نحو االس�تيراد، 
اراضين�ا  لط�رح  يضطرن�ا  االم�ر  وه�ذا 
الزراعية الى المستثمرين من اجل شرائها 

وتحويلها الى  أحياء سكنية وعمارات".
إلى ذلك قال الفالح حسون محسن الجنابي 
ف�ي ناحي�ة جبلة ش�مالي الحل�ة: "تركت 

زراع�ة ارضي منذ س�نتين بس�بب ضعف 
الدعم الج�اد للقطاع الزراعي، ومثاال على 
ذلك ش�حة مياه الس�قي التي كانت س�بباً 
بجفاف بس�تاني، لذا قمت بتقس�يمه الى 
قط�ع وبيعه على المواطني�ن لغرض بناء 
مح�ال تجاري�ة ك�ي أتمك�ن م�ن تحقيق 

مردود مالي لالستفادة منه".
م�ن جانبها قالت رئيس�ة اللجنة الزراعية 
بمجل�س بابل س�هيلة الخيكان�ي: "اغلب 
االراض�ي الزراعي�ة تواجه خط�ر االندثار 
والتجري�ف لع�دم وجود قواني�ن تحد من 
أعمال التجري�ف، ومبينة ان دائرة الزراعة 
تتخذ إجراء وقائياً وتكتفي بفسخ العقود 
الزراعي�ة فق�ط، أم�ا بع�ض المزارعي�ن 

فيقوم�ون بتجري�ف االراض�ي وتحويلها 
ال�ى اراض س�كنية، ألن ه�ؤالء لديهم من 
يس�اندهم ف�ي عملي�ة التجري�ف والبي�ع 
ومؤكدة ان المحسوبية والمنسوبية، وراء 

ما يحصل من تخريب للبساتين".
وأضاف�ت: "كان المنتج المحلي لمحافظة 
باب�ل من المحاصيل الزراعية في الس�ابق 
يس�د الس�لة الغذائية للمواطن لما تمتلكه 
من بس�اتين تحتوي على اصناف متنوعة، 
والي�وم ال نملك س�وى بع�ض المحاصيل 
الت�ي تنتجها االراض�ي الزراعية المتبقية، 
وهذا يع�ود لع�دم وجود قواني�ن تحافظ 

على القطاع الزراعي".
ودع�ت الخيكاني مجلس النواب الى إعادة 

النظر بالقوانين واب�رام العقود الزراعية، 
وس�ن تش�ريعات جدي�دة للحف�اظ عل�ى 
الزراع�ة داخ�ل البل�د، واط�الق مب�ادرات 
زراعية أوسع لتخدم المزارعين وتحفزهم 
على توسيع المساحات الزراعية كالنخيل 
م�ن  وغيره�ا  والطماط�م  والحمضي�ات 

المحاصيل المحلية.
م�ن جهت�ه ق�ال عض�و مجل�س قض�اء 
المحاوي�ل عب�د الخض�ر ردام:" كثير من 
المس�احات الزراعية ف�ي النواحي التابعة 
لقض�اء المحاوي�ل ت�م تجريفه�ا، وقد تم 
اتخاذ إجراءات منها تشكيل لجان بالتنسيق 
مع دائ�رة الزراعة للقي�ام بجوالت دورية 
لجميع المس�احات الزراعية من اجل منع 
التج�اوز وتغيي�ر جن�س االرض، وأقيمت 
دعاوي قضائية به�ذا الخصوص لكنها لم 

تحسم حتى االن".
وأض�اف: "لق�د طال�ب المزارع�ون ومنذ 
مخ�ازن  ببن�اء  المب�اد  النظ�ام  س�قوط 
إضافي�ة، لكن هذه المطالب�ات لم تر النور 
م�ن الحكوم�ة المحلي�ة ووزارة الزراعة، 
حي�ث ان المخ�ازن الموجودة ف�ي قضاء 
المحاويل ال تكفي لتخزين المنتج المحلي، 
باالضاف�ة الى انها تحت�وي على  أكثر من 
800 طن من التمر مخزون ومهدر، ما جعل 
االستفادة من زراعته صعبة وغير مجدية 
خاصة بعد اس�تيراد التم�ر من دول اخرى 

بحيث غطى حاجة السوق الفعلية".
واش�ار ال�ى ان تفتي�ت بس�اتين النخي�ل 

والبس�اتين االخ�رى، أمر خطي�ر البد من 
وجود معالجات س�ريعة وعاجلة للحفاظ 
عل�ى االنت�اج  الزراع�ي المحل�ي لجودته 

العالية.
ام�ا رئيس مجلس قضاء المس�يب قاس�م 
الزراع�ة  المعم�وري فق�د طال�ب وزارة 
بتش�كيل لج�ان مختص�ة ألعداد دراس�ة 
مستفيضة لما يحصل من تفتيت االراضي 
الض�روري  وم�ن  للتجري�ف  وتعرضه�ا 
حس�م الدعاوي القضائية إلعادة جنس�ها 
الزراع�ي، وتعدي�ل القواني�ن الموج�ودة 
كونه�ا تتضمن ثغ�رات يمكن اس�تغاللها 
م�ن قب�ل المتجاوزين.وفي ذات الس�ياق 
قال الخبي�ر الزراعي علي جب�ار الجبوري 
: "اإلج�راءات الزراعي�ة الروتيني�ة بح�ق 
المتجاوزين ضعيفة، ما جعل الكثير منهم  
يق�وم بتفتي�ت االراض�ي  وبيعه�ا، وهنا 
يتطلب تش�كيل لج�ان من قب�ل الحكومة 
المحلي�ة ودائ�رة الزراع�ة لمن�ع عملي�ة 
التفتيت والتجريف، وكذلك محاسبة دائرة 
التس�جيل العقاري كونها المس�ؤولة عن 

تغيير جنس هذه االراضي".
وأضاف: "ان مجالس االقضية والنواحي، 
تج�د صعوب�ة ف�ي محاس�بة المزارعي�ن 
المتجاوزي�ن على اراضي الدول�ة، لذا البد 
من من�ح صالحيات اكثر لرئي�س الوحدة 
االدارية كي يتمكن من محاس�بة المخالف 
بش�كل أس�رع والمحافظة عل�ى االراضي 

الزراعية وهويتها".

حتويل اأرا�شيها اىل دور �شكنية

بساتني املحاويل واملسيب تواجه خطر التجريف

متابعة 
يناشد اهالي حي الفالحية التابع الى قضاء الكوت 
الجه�ات المعنية في مجل�س المحافظة االلتفات 
ال�ى منطقته�م لغرض تحس�ين الواق�ع الخدمي 
فيه�ا ، والعم�ل عل�ى تخفي�ف معاناتهم بس�بب 
بع�د المدارس ع�ن منازلهم وع�دم توفر خدمات 
المجاري والتبلي�ط وبقية الخدم�ات الضرورية، 
فض�ال ع�ن غياب خدم�ات النق�ل الع�ام الواصلة 
لمنطقتهم، وذلك الن معظم شوارعهم غير مبلطة 

وعند س�قوط االمطار تتحول الى شوارع موحلة 
يصعب الس�ير فيها من قبل المش�اة والسيارات، 
كما ال يستطيع الطالب من الذهاب الى مدارسهم 
بسبب عدم تبليط الشوارع ولبعدها ، فيضطرون 
لغرض الذهاب واالياب من والى المدرسة الى دفع 
مبال�غ  اليقدرون عليه�ا ، او اللجوء للس�ير على 
االقدام القرب خط قد يستغرق نصف ساعة مشياً 
على االقدام. واالنكى م�ن ذلك ان موقع المنطقة 
الجغرافي والواقع على س�احل نهر دجلة ومقابل 

جامعة واس�ط ، حي�ث يفصل بينهما ش�ارع هو 
اآلخ�ر يعاني االهمال ولم يس�تفاد منه لالغراض 
الس�ياحية، كما ال تتوفر خط�وط نقل عام رابطة 
بالمناط�ق األخرى وس�يارات االجرة »التكس�ي« 
ارهقت كاهل المواطنين الذين جلهم من محدودي 
الدخ�ل لذا يطالبون باالهتم�ام الجدي بمنطقتهم 
وش�مولها بعمليات االعمار اسوة ببقية المناطق 
االخ�رى لموقعها االس�تراتيجي ووقوع عدد من 

الدوائر الحكومية الحيوية فيها.

خب�راء  -ح�ذر  العراقي/متابع�ة  المس�تقبل   
الش�ركات  موظف�ي  تس�ريح  م�ن  اقتصادي�ون 
الحكومية الخاسرة أو إحالتهم  الى التقاعد، عازين 
الس�بب الى انه سيش�كل عبئا اضافي�ا على كاهل 
الدولة، فيما دعوا الحكومة ومجلس النواب للعمل 
على احياء المصانع الحكومية الخاسرة واعادتها 
للعمل عبر  اقراضها امواال كافية لتأهيل خطوطها 
االنتاجية، باالضافة الى تفعيل التعرفة الجمركية 
على المواد المس�توردة التي تنتج مثيالتها  داخل 

البلد.وق�ال الباحث االقتصادي، محمد الحس�ني، 
ان "الحكومات الس�ابقة تتحمل مسؤولية توقف 
الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصناعة وعدم 
اط�الق مبادرة العادتها الى العمل، في حين كانت 
في زمن النظام السابق مصانع منتجة وتسد جزءا 
كبي�را م�ن الحاجة المحلي�ة لبع�ض المنتجات"، 
مش�يرا الى ان "االس�تراتيجية الحكومية الجديدة 
لخصخصة بعض الش�ركات وتس�ريح موظفيها 
او احالته�م  ال�ى التقاعد او توزيعه�ا على بعض 

دوائر الدولة ال تجدي نفعا ولن تس�تطع انقاذ تلك 
الش�ركات بل بالعكس فانها س�تزيد م�ن االعباء 
المالي�ة عل�ى  كاهل الدول�ة النها س�تنفق امواال 
كرواتب تقا?دية من دون تفعيل تلك الش�ركات". 
واستنتج الحسيني في حديث مع وكالة "دنانير"، 
ان مب�ادرة دع�م القط�اع الخ�اص "س�تؤثر على 
المنتج المحلي وتجعل البلد س�وقا رائجا لبضائع 
ال�دول المج�اورة كاي�ران التي بلغ حج�م التبادل 

التجاري معها 13 مليار دوالر".

اهايل حي الفالحية يف الكوت واخلدمات املفقودة

المستقبل العراقي/متابعة
طال�ب عدد من مواطن�ي مدينة الديوانية المؤسس�ات والدوائر 
الحكومي�ة ف�ي المحافظة ال�ى العمل بنظ�ام الناف�ذة الواحدة 
للقضاء عل�ى البيروقراطي�ة وإزعاج المراجعين، وقد  أش�ادوا 
بتجرب�ة مديرية بلدي�ة الديوانية بتفعيل نظ�ام النافذة الواحدة 
ف�ي انج�از معام�الت المواطنين االم�ر الذي س�اهم بالحد من 
مظاه�ر الفس�اد، وبدورها دعت دائ�رة البلدي�ة المواطنين الى 
فه�م طبيعة العم�ل الجديد واالكتف�اء بالموظفي�ن المختصين 
بانجاز معامالتهم.واوضح مواطن من سكنة المدينة: ان اجراء 
المعام�الت في مديرية بلدية الديوانية أفض�ل بكثير من الدوائر 
األخرى، فالمراجع يس�تلم وصال مجانيا بمعاملته، ويجلس في 
قاعة حديثة مؤثثة بجميع وسائل الراحة، وينتظر سماع اسمه 
بعد انجاز معاملته، دون الحاجة الى التنقل بين االقسام والشعب 
المعني�ة إلنجاز المعامالت، او االحت�كاك بالموظفين الذي يولد 
الفس�اد والمس�اومة أو االبت�زاز. وداعيا الدوائر والمؤسس�ات 
الحكومي�ة الى العمل بنظام النافذة الواح�دة، بدال من الفوضى 
الناجم�ة عن تزاح�م المواطنين عل�ى ش�بابيك الموظفين، وما 

ينتج عنها من امور تشجع على الفساد وتسهم في استشرائه.

الديوانية.. دعوة للعمل بنظام 
النافذة الواحدة

الى  / صحيفة المستقبل العراقي
م / اجابة

تحية طيبة..
اشارة الى ما نشرته صحيفتكم بعددها )774(  في 
21/7/2014 بعن�وان )صيدليات تبيع االدوية من 

دون وصفة طبية( نود ان نبين االتي:
1 � ان وزارة الصح�ة � دائ�رة االم�ور الفنية لديها 
قائم�ة باالدوية الت�ي تصرف ب�دون وصفة طبية 

وجمي�ع الصيدلي�ات عل�ى معرف�ة باالدوي�ة التي 
تصرف بدون وصفة طبية

2 � ان ف�رق مكتب المفتش الع�ام ودوائر الصحة 
ف�ي بغداد والمحافظ�ات تقوم بجوالت تفتيش�ية 
مس�تمرة على ض�رورة الت�زام الصيدليات بصرف 
االدوية بوصفة طبية لالدوية التي ال يسمح بصرفها 
بدون وصف�ة طبية ومن ضمنه�ا ادوية المؤثرات 
العقلي�ة واالمراض  النفس�ية وهناك س�جل لهذه 

االدوي�ة ف�ي كل صيدلية ويتم محاس�بة الصيدلية 
الت�ي ال تلتزم به�ذه التعليمات واتخ�اذ االجراءات 

القانونية بحق المخالفين في الصيدليات.
3 � ان التعليمات الوزارية والنقابية ال تس�مح بيع 
االدوية بالمفرد حت�ى ولو بصفة طبيه من مذاخر 
األدوي�ة االهلي�ة ك�ون مذاخ�ر األدوية ه�و البيع 
بالجلة ألصحاب الصيدليات االهلية ويتم محاسبة 
المذاخر األهلية التي ال تلتزم بهذه التعليمات حيث 
ان فرقنا التفتيش�ية بجوالتها المستمرة ال تسمح 
بي�ع االدوي�ة بالمفرد من قب�ل أصح�اب المذاخر 
وجمي�ع المذاخ�ر تق�وم بكتاب�ة )ال يس�مح بي�ع 
األدوي�ة للمواطنين( في لوح�ة االعالنات الخاصة 

بالمذاخر حتى ولو بوصفة طبية.
4 � ان جوالتنا التفتيشية مستمرة على الصيدليات 
األهلي�ة للتأك�د م�ن  ج�وب تواج�د الصيدل�ي في 
بخص�وص  االج�راءات  اتخ�اذ  ويت�م  الصيدلي�ة 

المخالفين.
للتفضل باالطالع والنشر مع الشكر

الدكتور
عبد الغني سعدون
مدير قسم االعالم

4/12/2014م

ردود واجابات

 دعوة لتأهيل املعامل احلكومية وتشغيلها بدالً من إحالة موظفيها اىل التقاعد



       المستقبل العراقي/متابعة 

يحظ�ى رأفت العمري)38 عام�ا( بمكانة مرموقة 
ف�ي عمله كمس�ؤول إداري في إحدى المؤسس�ات، 

من خ�ال إثبات جدارته وكفاءت�ه وقدرته على التطوير 
والعمل المنظم في مختلف المواقع التي تبوأها.

يقول “يتس�اءل اآلخ�رون وينتقدون منصب�ي الجديد في 
العم�ل، خصوصا أنني أصغرهم س�نا، فبعضهم تقدر عدد 
س�نوات عمله ألكثر من عش�رين عاما”، متابعا “ال أخفي 
بأن انتقاده�م وكامهم الاذع يؤثر ب�ي ويزعجني كثيرا، 

لكنني أتغاضى عنها حتى أكمل طموحي وأهدافي”.
ويضي�ف “أس�عى دائما لغرس قي�م النجاح ل�دى أطفالي، 
فحتى لو استطاعوا إنجاز عمل بسيط، أثني عليه بالكلمات 
أو بتقدي�م هدية صغيرة كدعم معن�ي يتذوقون من خاله 
طعم النجاح والس�عادة، وه�ذا كفيل بأن يطمحوا لرس�م 

مستقبلهم وتحديد أهدافهم منذ الصغر”.
النج�اح طريق ش�ائك مل�يء بالعثرات ويتطل�ب من الفرد 
الصمود والمثابرة نحو مس�تقبل زاه�ر ونجاح باهر، وقد 
يزع�ج هذا النج�اح اآلخري�ن ويمأله�م بالحس�د والحقد 
وربما الغيرة، فمنهم من يبدأ بمحاربة هذا النجاح الواضح 

والمش�رق ف�ي كل م�كان ليضيء ويكش�ف إخفاق 
اآلخرين.

وهؤالء قد ال يكون  لهم سبيل سوى تلفيق 
التهم الكاذبة أو إش�اعة حكايات من نسج 
خياالته�م أو اتهامات زائفة، وهدفهم من 
كل ذلك )التش�ويش( عل�ى النجاح إلطفاء 

نار الغيرة والحسد بداخلهم.
تش�ير المعلم�ة ري�م مرتضى إل�ى أن أفضل 

ع�اج لهذه “الفئة” هو تجاهلها وعدم االلتفات 
له�ا وإعطاؤها أكبر من حجمها وتجاوز أي انتقادات 

مغرض�ة من ش�خص حاقد عدو للنجاح لي�س له هدف إال 
“قم�ع” الناجحي�ن والتصغير من أدوارهم ونش�اطاتهم 
الب�ارزة والمتميزة والمضي قدما ف�ي األعمال الناجحة 

والمفيدة.
وتضي�ف “إن الصب�ر والحكم�ة أه�م رد على أذي�ة أعداء 
النجاح”،  متابعة أن النجاح بحد ذاته “يثير حفيظة الفاشل، 
ألنه ال يستطيع مجاراته ويعجز عن إنجاز عمل يوازي عمله، 

فأسهل طريق له هو معاداتهم، فهم 
المنافس�ة  يتحمل�ون  ال  أُن�اس 
الش�ريفة أو أن تتساوى معهم 
ف�ي أماكنهم ويعتق�دون أنهم 
فقط من سيبقون بالمقدمة”.
التعام�ل م�ع  أن  إل�ى  وتن�وه 
هذه الفئ�ة يختلف من ش�خص 
آلخ�ر فمنهم من تس�تطيع إقناعه 
ويستجيب، وآخر تعتقد أن تجاهله هو 
أكب�ر رد عليه، كما تتعام�ل مع العديد من 
زمياتها ف�ي العمل، والمحيطين بها بش�كل 

عام.
وتعلق مها حامد على تجربة لها بقولها 
“التحقت بإحدى الكليات الخاصة رغم 
معارض�ة إخوت�ي لذل�ك األم�ر، ولكن 
وج�ود وال�دي كان دائم�ا يدفعن�ي لألم�ام 
فيؤازرن�ي ويش�د من همت�ي، وقد درس�ت تخصص 
الصيدل�ة والجمي�ع يعل�م م�دى صعوبة هذا القس�م 

وأهميته حينها”.
وتضيف “كنت متحمسة ألبعد الحدود فأنا اطمح لوظيفة 
مرموقة تناس�ب مؤهلي العلمي، وفي نهاية عامي األخير 
وفي آخر ش�هر من التدريب ودعني والدي ورحل إلى بارئه 
ألصب�ح تحت رحمة أخوتي الذين لم تؤثر فيهم توس�اتي 
ودموعي وتعب السنين وحرموني من ثمرة نجاحي، حتى 
تزوجت، واستطعت مواكبة ما طمحت له سابقا من خال 
العم�ل بش�هادتي”.وفي هذا الس�ياق يبي�ن االختصاصي 
النفس�ي د. خليل العبيدي أن بعض األش�خاص الفاش�لين 
بأغلب مناحي الحي�اة ينزعجون بنجاح اآلخرين وتميزهم 
ويحاولون تضليله س�واء باألقاويل أو اإلش�اعات وأحيانا 
التهم.ويق�ول “له�ؤالء تأثير س�لبي على الحالة النفس�ية 
لإلنس�ان الناجح، فقد يتس�ببون له بحال�ة كآبة وإحباط، 
فهم يحاولون عكس فشلهم بتلك األفعال، فا يرغبون بأن 
يصبح غيرهم أفضل منهم”.ويضيف “كما أنهم يش�عرون 
بخيب�ة أمل وعدم الق�درة على تحقيق أي إنج�از أو هدف، 
خصوصا عندما يرون ش�خصا يحصد نجاحا تلو نجاح في 

الحياة، فا يمكنهم االستفادة أو االقتران به”.

تقول والدة آي�ة األيوبي إن ابنتها طالب�ة جامعية حاضرة 
البديه�ة، دائم�ة الماحظ�ة، قوي�ة التركيز، تس�تفيد من 
خب�رات اآلخرين وتجاربه�م باالطاع والمجالس�ة، تحب 
التميز وتعش�ق اإلبداع وتس�عى للتفوق، صف�ات إيجابية 
متعددة بدت عليها منذ الصغر واستمرت حتى هذه اللحظة 

لكنها ال تروق لآلخرين بحسب والدتها.
وتضي�ف والدة األيوب�ي “منذ طفولة آي�ة والجميع يلحظ 
أنها تتصرف وتتعامل كأكبر من سنها، وأحيانا كنت أخاف 
عليها من الحس�د خصوصا في تحصيلها الدراس�ي، وأكثر 
م�ا كان يغضبن�ي ترجي�ح س�بب نجاحها بأنن�ي ووالدها 

طبيبان”.
من جانبه يش�ير التربوي د. محمد السعدي  إلى أن تهبيط 
العزيمة مرتبط بالطبيعة النفسية لإلنسان المحبط نفسه، 
فهو يحاول تقليل نجاح اآلخرين، وهو غير إيجابي، وجميع 

األديان السماوية حثت بالبعد عنه.
وحل المشكلة حسب السعدي  يعتمد على الشخص نفسه، 
ب�أن يكون مفه�وم الذات لديه قومي�ا وال يؤثر عليه وعلى 
ش�خصيته، والنجاح متعدد الجوانب س�واء عل�ى الصعيد 
األس�ري أو التربوي أو العملي، وعلى الش�خص أن يفتخر 

بنجاحه وال يحول طاقته اإليجابية لسلبية.
ويضي�ف، كلما كان الش�خص مقتنعا بهدفه وما س�يقدم 
عليه، فلن يتأثر باآلخرين، وسيعمل على تحقيقه، وتعزيز 
قدراته فيه، ووضع البدائل في العقبات وتقييم عمله، فهذا 

النجاح سيعزز قدراته ومقاومته للمحبطين.
ويوض�ح االختصاص�ي االجتماع�ي د. حس�ين الخزاع�ي 
أن لضريبة النجاح أس�بابا عدة أولها “الحس�د” ويأتي من 
الش�خصيات الفاش�لة التي ال يمكنها تحقيق أي نجاح، أو 
األش�خاص الذين يعتمدون على اآلخرين في الحصول على 

المكاسب الدنيوية )الوظيفة، الترقية، البعثات(.
ويقول “هذه السلوكيات نابعة عن الواسطة والمحسوبية 
في مجال العمل، وهي التي ترس�خها وتجسدها على أرض 
الواق�ع، كما أن هنالك من يعيش�ون فراغا وتنش�ئة وبيئة 

خصبة للحديث عن اآلخرين وذم نجاحاتهم”.
ويضيف الخزاعي “كما أن ضعف الوازع الديني واألخاقي 
من المس�ببات، خصوصا عند األش�خاص الذين يحصلون 
عل�ى أي ش�يء بس�هولة، وعندم�ا يفق�دون مصادره�م 
يفش�لون ويعتق�دون أن اآلخري�ن يس�لكون ذات النه�ج 

ويتوقعون لهم الفشل”.
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منذ تأس��يس مؤسس��ة الش��هداء وهي تس��ير في خطى ثابة نحو تحقيق االهداف الرئيس��ية ألجل احقاق الحق من ناحية حصول ذوي الشهداء على حقوقهم 
المنصوص عليه وفق قانون المؤسس��ة ذي الرقم )3( لس��نة 2006وكان قرار التأس��يس انتصارا كبيرا لدماء الشهداء وثأرا لتضحياتهم من اجل الوطن وصبر 
ذويهم في زمن غاب فيه اي معيار اخالقي منذ ان تولى النظام البائد الحكم ألكثر من ثالثون عاما من القهر والظلم والجوع والتفرقة الطائفية والقومية وكان 
لتأس��يس مؤسس��ة الشهداء التأثير الفاعل والكبير على عوائل الشهداء ففرح الجميع شبابا وشيوخا واالمهات الثكالى الالتي فقدن فلذات اكبادهن من اللذين 

اعدمهم النظام الدكتاتوري انذاك والنسوة االرامل واالطفال  اليتامى .

        صالح المندالوي 
  

وبمرور السنوات نجحت هذه المؤسسة بفضل الجهود 
الخيرة والمباركة من  المس�ؤولين والموظفين والذين 
مازال�وا يقدم�ون خدماته�م لعوائ�ل الش�هداء بهم�ة 
ونش�اط ملحوظ ليوفوا بوعودهم له�ذه العوائل الذين 

ضحوا بدمائهم الزكية من اجل العراق الجديد .
ولمعرف�ة التفاصيل الكاملة عن حقوقهم و امتيازاتهم  
و اس�تحقاقاتهم  المادي�ة والمعنوي�ة الت�ي تم منحها 
لذوي الشهداء والبرامج المستقبلية للمؤسسة حاورنا 
رئيس مؤسس�ة الش�هداء الدكتورة ناجحة عبد االمير 

الشمري .
•   اهم انجاز  للمؤسسة في الوقت الحاضر ؟

كان من�ذ اي�ام عندم�ا قمنا بتوزيع الش�قق الس�كنية 
ف�ي محافظ�ة البص�رة على عوائ�ل الش�هداء   برعاية 
نائب رئيس الجمهورية االس�تاذ ن�وري كامل المالكي 
وبحضور الكثير من الش�خصيات السياسية وجمع من 
عوائل الش�هداء حيث تم شمول عدد من  ذوي  الشهداء  
في  المحافظة  بالش�قق السكنية وفق االلية القانونية  

المتبعة للتوزيع.  
•   لديك�م قاعة بأس�م )قاعة مؤسس�ة الش�هداء ( في 
مبنى القشلة القديم في شارع المتنبي مالذي تطمحونه 

كمؤسسة من هذا النشاط الثقافي ؟
في الحقيقة نحاول خ�ال هذه القاعة تفعيل دورذوي 
الش�هداء في دعم الثقافة العراقي�ة وعرض مظالمهم 
م�ن خ�ال ش�رح معاناته�م في زم�ن النظ�ام البعثي 
البائد باألضافة الى س�عينا الى اقامة نش�اطات ثقافية 
مختلفة م�ن ندوات واحتفاليات ديني�ة ووطنية والتي 
تخ�ص المؤسس�ة حي�ث لدين�ا ع�دد كبير م�ن عوائل 
الش�هداء يحاولون  ان يعكسوا الصورة الحضارية لهم 
كعوائل الش�هداء وم�دى تحملهم  الع�ذاب والقهر في  
زم�ن الدكتاتورية الس�ابقة وهم يأملون ان يس�اهموا 
في بن�اء وتطور البلد ليكملوا مس�يرة ابائهم وابنائهم 
من الشهداء الذين ضحوا من اجل قضيتهم التي ناضلوا 

من اجلها في زمن النظام البعثي البائد .
•  الكثي�ر من االجيال الجدي�دة  ليس لديهم فهم واضح 
لم�دى جهاد ونضال  وحجم تضحيات الش�هداء , كيف 
يمكن لكم كمؤسس�ة تعنى بهم لتوضيح تضحياتهم و 

شجاعتهم ؟
لدينا خطوات كثيرة   ننفذها حسب توفير التخصيصات 
المالية السنوية منها على سبيل المثال اقامة المؤتمرات 
والندوات والحلقات النقاش�ية والمهرجانات  وخاصة 
ف�ي مجال احياء تراث الش�هداء  االبط�ال الذين ضحوا 
بدمائهم الزكية ووقوفهم ضد الباطل البعثي بش�جاعة 
ولدينا متحف من هذا النوع في نصب الشهيد ونأمل ان 

نعمل ان نقوم بفتح متاحف في جميع المديريات .
•  اه�م  االمتي�ازات التي تم منحها لذوي الش�هداء منذ 

تأسيس المؤسسة ؟ 
ف�ي الحقيق�ة الس�ادة  رؤس�اء المؤسس�ة م�ن الذين 

سبقوني كان لهم دور فاعل في تأسيس 
اساس متين للمؤسسة من ناحية 
تقدي�م الخدم�ات المختلفة من 
نواح�ي عدي�دة اهمه�ا التنظيم 
االداري والفن�ي وتهيئ�ة لنظام 

وظيف�ي متخصص وكان لعوائل الش�هداء الدور المهم 
والناضج للتعاون مع المؤسس�ة منذ سنوات التأسيس 
االول�ى وحت�ى الوق�ت الحاض�ر ليس�اهموا ف�ي بناء 

وتطوير مؤسستهم .
• اهم ماترتكزون عليه في عملكم الحالي ؟

اكماال لما س�بقوني من رؤس�اء للمؤسسة فقد عملت 
من�ذ ان تولي�ت المنصب ان اعمل على انش�اء الوحدات 
الس�كنية او توفي�ر ب�دالت االيج�ار للمنازل والش�قق 
والعاج المجاني والبعثات الدراس�ية وتفعيل موضوع 
توظي�ف ذوي الش�هداء ف�ي ال�وزارات والمؤسس�ات 
الحكومي�ة باالضافة الى التركيز ال�ى االختصاص في 
موض�وع التنمية البش�رية في تعين )%10( وحس�ب 

قانون المؤسسة .
•   مامدى تعاونكم مع وزارة الش�هداء والمؤنفلين في 

اقليم كردستان العراق ؟
ان ابن�اء االقلي�م ايضا ضحاي�ا لعنجهية النظ�ام البائد 
حاله�م حال ابناء العراق جميع�ا في زمن الظلم البعثي 
وتحمل�وا جرائم النظ�ام انذاك وبالفعل لدينا مش�اريع 
من ناحي�ة التعاون الجاد معهم لخدم�ة العراق الجديد 

ولدينا زيارات متكررة ومذكرة للتفاهم معهم .
• ه�ل المنح المالي�ة التي منح�ت لذوي الش�هداء هي 

امتيازات ام حقوق , ماذا يمكن  ان نسمي ذلك ؟
ان�ا ضد فك�رة ان نس�مي الحق�وق الممنوح�ة لعوائل 
الش�هداء بالمنح�ة او امتياز بل هو حق�وق يجب على 
الحكوم�ة ان تس�تمر بعمله�ا م�ن اجل دعم ش�ريحة 
الش�هداء بأعتباره�م الش�موع المضيئ�ة ف�ي تاري�خ 
الع�راق والذين رس�موا لنا طريق الخ�اص من الحكم 

الدكتاتوري .
•  بصفتك�م س�جينة سياس�ية  ومجاه�دة ف�ي زم�ن 

النظام البائد , برأيك�م لماذا يهاجم البعض من اصوات  
النش�از للحق�وق التي تمن�ح لهذه الش�ريحة من  منح 

وتقاعدوسكن ؟
بعد التحول الديمقراطي الجديد في عام )2003( لاسف 
بق�ى الكثير من البعثي�ن في  وظائفه�م  ولربما كانوا 
في زمن النظام البائد م�ن اصحاب التقارير ويقومون 
بالوشاية على الشهداء الشجعان الذين كانوا يحاولون 
تغيير الواقع الدكتاتوري ولاسف هم يحتلو ن مناصب 
مهمة احيان�ا وهم اليحل�وا لهم التح�ول الديمقراطي 
والحقوق   الذي يحصل عليه عوائل الشهداء او السجناء 
السياس�يين ومنذ س�نوات نس�مع هكذا اص�وات وهم 
اصوات نشاز اليمكن لهم ان يؤثروا على  ذوي الشهداء 

والسجناء السياسيين .
•  الخط�وات المس�تقبلية التي ترغبي�ن بتطبيقها على 

سطح الواقع العملي للمؤسسة ؟
اوال احاول ان اس�تثني كبار الس�ن م�ن عمر )80( فما 

ف�وق من ذوي الش�هداء من ش�روط الحص�ول على 
السكن المائم لهم .

•  اه�م مش�روع س�كني وعدده�ا ف�ي بغ�داد او 
المحافظات ؟

 لدينا مشاريع سكنية  في محافظات البصرة 
و الديوانية  و الناصرية ونشرع للقيام ببناء 
الوح�دات الس�كنية بالتعاون م�ع مجالس 
المحافظ�ات عموم�ا وه�ذا االمر 
يحت�اج للتخطي�ط الجيد 
وه�ذا ما نعم�ل على 
بش�كل  تنفي�ذه 

صحيح .
بالنس�بة لعوائل •  

الشهداء من المرضى المصابين باالمراض المستعصية 
, ماذا قدمتم كمؤسسة تعنى بهم ؟

لدين�ا ف�ي المؤسس�ة اكث�ر م�ن )69( حال�ة مرضية 
مستعصية ونحاول دعمهم بطريقة قانونية وبالنسبة 
للمرض�ى المصابين باالمراض المزمن�ة فأننا ندعمهم 
بش�كل واضح ومس�تمر من ناحي�ة تذلي�ل المصاعب 
م�ن امامهم وتوفير االدوي�ة والعقاقير لهم  عن طريق 
مديري�ة الرعاي�ة االجتماعية ودائ�رة الرعاية الصحية 
واستام المعامات لغرض ارسالهم الى المستشفيات 

الحكومية للعاج .
•  هل في النية ارسال المرضى للعاج خارج العراق ؟

لدينا تفاهم واضح مع وزارة الصحة من ناحية ارسال 
المرض�ى ال�ى اللجن�ة المختصة ف�ي ال�وزارة لغرض 
الع�اج خارج الع�راق بالنس�بة للحاالت المس�تعصية 

والتي تتطلب العاج .
•  ماهي المستمسكات المطلوبة لغرض تنظيم معاملة 

شهيد ؟
االثبات�ات الش�خصية م�ن وثائق  كش�هادة 

الوفاة او تنفيذ حكم   االعدام الجماعية  
مث�ا او بش�هادة ش�هود  وم�ن ثم 

تعرض على اللجنة الخاصة لبيان 
رأيه�ا وحس�ب المختصين في 

اللجنة بعد ان تق�دم الطلبات 
اليه�م ومن ثم هن�اك قاضي 
متخص�ص ينظ�ر ف�ي ه�ذا 

االمر .
•  هل هنال�ك النية في تعديل 
القانونية  الفق�رات  بع�ض 

 )3( المرق�م  للقان�ون 
لسنة 2006 ؟

لقد تم تعديل  بعض 
فق�رات القان�ون 

في عام )2012( 
لوجود   بعض 

ت  ي�ا لتعد ا
لقانوني�ة  ا

تم  حي�ث 

مناقشتها داخل مجلس النواب انذاك .
•  هل انتم راضون على حجم الحقوق او نسب التعويض 

التي منحت لعوائل الشهداء ؟
ان التعويضات ذوي الشهداء التسد ثلث تضحياتهم في 

زمن الخوف والقهر والظلم البعثي 
•  ماذا انجزتم كمؤسس�ة بالنس�بة ألبناء  الشهداء من 

الطلبة ؟
لدين�ا من�ح مالي�ة للطلب�ة الدارس�ين حت�ى ل�و كانوا 
موظفين الكمال الدراسة الثانوية والجامعية وقد قمنا 
بالتنس�يق م�ع وزارة التعلي�م العالي والبح�ث العلمي 
لشمول )%10( من ذوي الشهداء في البعثات الدراسية 

خارج العراق .
•  ماهو العدد الكلي لذوي الشهداء الذين قدموا طلباتهم 

لغرض التعين ؟
اكثر من )129( الف طلب قدمت لنا لغرض التعين 

•  كلمة اخيرة للدكتورة ناجحة عبد االمير ؟
نأمل ان ننهض بالواقع االداري للمؤسسة وايجاد طرق 
اوسع واش�مل من ناحية خدمة شريحة  ذوي الشهداء 
تالذي�ن اعط�وا  دمائه�م الزكية لغرض عيش�نا 
الحال�ي ونح�ن نعيش ف�ي بل�د ديمقراطي 

تعددي بعيد عن الظلم والدكتاتورية .

رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد االمري: نعمل عىل انشاء الوحدات السكنية والعالج 
املجاين والبعثات الدراسية وتفعيل موضوع توظيف ذوي الشهداء

النجاح يرقى بصاحبه ويزعج املنافسني
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رشكات النفط: هذا ما يشعرنا بالسعادة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عبد الحسني 
ش�عالن عبد ( الذي يطلب في�ه تبديل لقبه من 
)الرميضات ( اىل )فت�الوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد) حمود 
ي�ارس نعيمة ( الذي يطلب في�ه تبديل لقبه من 
)الشحماني ( اىل )الشمري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )عدنان عبد 
الهادي صك�ر(  الذي يطلب فيه تبديل لقبه من 
)الربيع�ي ( اىل )الحجيم�ي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عبد الكاظم 
شوقي سلمان ( الذي يطلب فيه تبديل لقبه من 
)الذيابان�ي ( اىل )املالك�ي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غريب
العدد 1207 
 اعالن مفقود

ق�دم املواطن والد املفق�ود رايض مخلف عيل طلبا املتضمن نصبه 
قيم�ا ع�ىل ول�ده املفق�ود عب�اس رايض مخل�ف املفق�ود حاليا 
وامللصق�ة صورته اعاله تقرر نرش فقدانه يف صحيفتني محليتني 
يوميتني وعىل من لديه اعرتاض او معلومات عن املفقود مراجعة 

هذه املحكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النرش .
القايض
احمد مطر خليفة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد )حس�ن 
ش�عالن عبد ( الذي يطلب في�ه تبديل لقبه من 
)الرميضات ( اىل )فت�الوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )صدام نارص 
حالن ( الذي يطلب فيه تبديل االس�م املجرد من 
)صدام ( اىل )حيدر( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد) داود سلمان 
عيل ( الذي يطل�ب فيه تبديل لقبه من )هليجي 
( اىل )البياتي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد) منعم فرحان 
عباس(  الذي يطلب فيه تبديل لقبه من )البدري 
( اىل )الشمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )جبار شعالن 
عبد(  الذي يطلب فيه تبديل لقبه من )الرميضات  
( اىل )فتالوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد) عمر امجد 
عب�د الله ( الذي يطلب فيه تبديل اس�مه املجرد 
م�ن )عم�ر ( اىل )عم�ار( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )عيل عبد 
الهادي صك�ر(  الذي يطلب فيه تبديل لقبه من 
)الربيع�ي ( اىل )الحجيم�ي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )عمر مجيد 
عباس ( الذي يطلب فيه تبديل اسمه املجرد من 
)عم�ر ( اىل )عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

محكمة بداءة الخالص
العدد 52/ب/2014

اعالن
املدعي مناضل محمد ذنون

املدعى عليه حسني محمد ذنون 
بناءا عىل الدع�وى البدائية 52/ب/2015 واملقامة من قبل 
املدع�ي مناضل مجيد ذنون والتي يطلب فيها ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 198/1 مقاطع�ه 57 عليبات ولتعذر تبليغك 
حس�ب ماجاء بكتاب مركز رشط�ة الخالص بالعدد 1538 
يف 2015/1/27 ورشح القائ�م بالتبلي�غ املف�وض عب�اس 
س�الم املؤرخ يف 2015/1/24 واش�عار مختار منطقة حي 
العرصي يف قضاء الخالص طالل عيل حسني قررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني بموعد املرافعة 
املوافق 2015/3/2 الساعه العارشة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عواد شعالن 
عبد(  الذي يطلب فيه تبديل لقبه من )الرميضات  
( اىل )فتالوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد) منصور 
محسن ثامر(  الذي يطلب فيه تبديل اسمه املجرد 
م�ن )منص�ور ( اىل )نصري( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )عالء مهدي 
ياس�ني(  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه م�ن 
)الجعيفري ( اىل )املكصويص( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )مروان رحيم 
هويدي ( الذي يطلب فيه تبديل اسمه املجرد من 
)م�روان ( اىل )عيل( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

محكمة بداءة الخالص
العدد 51/ب/2015

اعالن
املدعي مناضل مجيد ذنون

املدعى عليه حسني مجيد ذنون 
بناءا عىل الدع�وى البدائية 51/ب/2015 واملقامة من قبل 
املدع�ي مناضل مجيد ذنون والتي يطلب فيها ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 512/1 مقاطع�ه 57 عليبات ولتعذر تبليغك 
حسب ماجاء بكتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 1537 يف 
2015/1/27 ورشح القائم بالتبليغ املفوض عباس س�الم 
ياس امل�ؤرخ يف 2015/1/30 واش�عار مختار منطقة حي 
العرصي يف قضاء الخالص طالل عيل حسني قررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني بموعد املرافعة 
املوافق 2015/3/2 الساعه العارشة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد) عزيز لفته 
دوس(  الذي يطلب فيه اضافة لقبه  من )الفراغ 
( اىل )عكب�ي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عداي س�اجد 
صالح ( الذي يطلب فيه تبديل اس�م ابنه القارص 
من )محمد رضا ( اىل )حسن( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )كرار مهدي 
ياس�ني(  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه م�ن 
)الجعيفري ( اىل )املكصويص( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة

محكمة بداءة الشعب
العدد 130 / ب / 2015 

اىل املدعى عليه / ديالن فاروق عبد الله 
م / تبليغ

اق�ام املدعي ) عبد الحس�ني ص�ادق جعفر ( الدع�وى املرقمة 
اع�اله يطالب فيه�ا بأجر مثل العق�ار املرق�م 2 / 1688 م 9 
ثعالب�ة ع�ن الفرتة ماب�ني 1 / 1 / 2014 لغاي�ة تاريخ اقامة 
الدعوى يف 8 / 2 / 2015 وملجهولية محل اقامته حسب رشح 
املبل�غ القضائي تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة صباحا من يوم 25 / 2 
/ 2015 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقه غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف اللبرصة االتحادية   

محكمة بداءة البرصة
العدد 182/ب/2015
التاريخ 2015/2/18

اعالن 
اىل / املدعى عليها / خريية سلمان صكر 

اقام املدعي عباس حنظل ش�ذر الدعوى البدائية املرقمة 
182/ب/2015 ض�دك والذي يطل�ب فيها تحويل ملكية 
العقار تسلسل 1542/2219 الرباط الكبري وقد استلمت 
املدعى عليها املبلغ البالغ مليونني دينار بموجب املكاتبة 
يف 1996/2/15 ولتع�ذر تبليغك ملجهولي�ة محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2015/3/2 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول  

القايض 
جعفر كاظم املالكي 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )س�عد كاظم 
عي�ى(  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه م�ن 
)الس�اعدي ( اىل )الزبيدي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة )سنية قنرب 
عنرب(  الذي تطلب فيه تبديل لقبها من )الربيعي 
( اىل )الحجيم�ي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )عمر رحيم 
هويدي ( ال�ذي يطلب فيه تبديل اس�مه املجرد 
م�ن )عم�ر ( اىل )عم�ار( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد / 553 

اعالن
اىل املدع�و قيرص عبد تايه / الس�اكن حي العامل م 
801 ز 37 د 13 للطل�ب املق�دم من قبل املس�تدعية 
لنصبه�ا قيمة عليك ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام املحكم�ة اذا كن�ت داخل 
القطر خمس�ة عرش يوما واذا خ�ارج القطر ثالثني 
يوم�ا وعند ع�دم حض�ورك س�وف تتخ�ذ املحكمة 

االجراءات ضدك وفق االصول .
القايض
عبد الخالق فتحي البدراني

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت  
الصادرة باس�م) الحسني 
غازي حاتم (الصادرة من 
املعهد التقني برصة  قسم 
امليكاني�ك ع�ىل م�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

       نيل هيوم 

بالنس�بة لبعضهم، الحفلة الس�خية التي 
نظمتها سوكار، شركة النفط الحكومية في 
أذربيجان، خالل أسبوع النفط الدولي، كانت 

فرصة إلغراق أحزانهم ونسيان السوق.
لكن بالنس�بة آلخري�ن، الذي�ن يتمتعون 
بالضيافة في فندق جروفنر هاوس في بارك 
لين في لندن، كانت هناك أس�باب لالحتفال. 
فبع�د ع�دة س�نوات م�ن األس�واق الراكدة 
الهوام�ش،  وتراج�ع  األرب�اح  وانخف�اض 
أصبحت ش�ركات التداول ف�ي النفط تتمتع 
بأفضل الظروف للت�داول منذ األزمة المالية 
العالمية في عام 2008. بالنس�بة للمشغلين 
الكبار، أمث�ال جلينكور وجنفور وميركوريا 
وترافيجورا وفيتول، التي تس�تخرج وتخزن 
وتنق�ل النف�ط الخ�ام ومنتجاته، ق�د يكون 
االنهيار في س�وق النفط نعمة.يقول روالن 
ريتشتس�تينر، الش�ريك في أوليف�ر وايمان، 
وهي ش�ركة استش�ارية “يمكن لعام 2015 
أن يك�ون عاما مثي�را لالهتم�ام”. ويضيف 
“هناك مس�توى عال من التقلبات ومستوى 
عال م�ن عوامل اللبس. هن�اك انخفاض في 
أس�عار النفط، وفي تكالي�ف التمويل، وفي 
الف�رق العل�وي لألس�عار”.بلغة الصناع�ة، 
الف�رق العل�وي لألس�عار هو عندم�ا تكون 
أس�عار التس�ليم اآلج�ل أعل�ى مم�ا هي في 
الس�وق الفورية. وكان هذا الفرق مس�ؤوال 
إل�ى ح�د كبير ع�ن األرب�اح القياس�ية التي 
حققتها شركات التداول في النفط في 2008 
/2009. وإذا كان الفرق العلوي حادا بما فيه 
الكفاي�ة يمكن للمتداولي�ن أن يربحوا المال 
من ش�راء وتخزين وبيع النفط بعقود آجلة 
في س�وق العقود اآلجلة. ويمك�ن للمتداول 
ش�راء برميل النفط بمبل�غ 61 دوالرا وبيعه 
في كانون األول )ديسمبر( بسعر 67 دوالرا. 
وبالنس�بة لتل�ك الش�ركات التي اس�تثمرت 
ولديها البنية التحتية المناسبة، يمكن لسوق 

الفرق العلوي أن تكون مربحة.
ويقول دانيال جاجي، المؤسس المشارك 
لميركوري�ا، وه�ي ش�ركة ت�داول مقره�ا 
سويس�را “ف�ي الوقت الراهن تعكف س�وق 
النف�ط على بن�اء مخزون، لذل�ك ليس هناك 
حاج�ة لج�رد المخازن. تحت�اج المخزونات 
أيضا إلى أن يتم تمويلها، والتحوط بش�أنها، 
والتأمي�ن عليه�ا. ه�ذا ج�زء مما نق�وم به 

وهناك طلب على هذه الخدمات”.
ارتف�اع تقلب النفط ال�ذي قفز إلى أعلى 
مس�توى ل�ه منذ األزم�ة المالية، هو س�بب 
آخ�ر لمش�اعر التفاؤل ل�دى الصناع�ة التي 
تش�تري وتبيع كمي�ات ضخمة من الس�لع، 
لك�ن مقابل هوام�ش ضئيلة للغاي�ة. يقول 

كريستوف سالمون، كبير اإلداريين الماليين 
في “ترافيجورا” ألوروبا والش�رق األوسط 
وإفريقي�ا “التقل�ب يعتبر جي�دا للمتداولين. 
كلم�ا كان هن�اك مزيد م�ن التقلب�ات، يزداد 
مج�ال المراجحة”.وعم�ل انخف�اض س�عر 
النف�ط الخ�ام بنس�بة 46 ف�ي المائ�ة من�ذ 
منتصف حزيران )يونيو( على توفير دعم من 
خ�الل تعزيز هوامش الربح لصناعة التكرير 
األوروبي�ة المتعثرة، الت�ي كانت تصارع من 
أج�ل جني األرب�اح عندما كان س�عر النفط 
الخام عن�د 100 دوالر للبرميل، أو نحو ذلك.

واستحوذت بعض شركات التداول في السلع 
الكبي�رة عل�ى المصافي، فضال ع�ن حقول 
النفط والمستودعات والموانئ، وذلك كجزء 

م�ن التحول إل�ى امت�الك األص�ول الفعلية. 
وتملك “جنف�ور” مصفاتين في أوروبا، في 
حي�ن إن ل�دى “فيت�ول” مصالح ف�ي اثنين 

من المصانع مع مجموعة كاراليل لألس�هم 
النف�ط  أس�عار  انخف�اض  الخاصة.وعم�ل 
أيض�ا على رفع رأس المال العامل لش�ركات 
التداول. والسبب في ذلك هو أن تكلفة تمويل 
ناقل�ة النف�ط تكون أق�ل بكثير حي�ن يكون 
النف�ط الخام عن�د 60 دوالرا للبرميل مما لو 
كان الس�عر 100 دوالر. وقد ساعدت أسعار 
الفائدة المنخفضة أيض�ا رأس المال العامل 
لدى ش�ركات التداول. إضافة إلى ذلك، يعتقد 
مصرفي�ون بإمكانية أن تك�ون هناك زيادة 
في الدفع المس�بق، أو في القروض الالزمة 
لعق�د صفقات نفط ه�ذا العام، ف�ي الوقت 
ال�ذي يبحث فيه المنتج�ون، بعد أن فوجئوا 
باالنخف�اض الحاد في أس�عار النفط الخام، 
عن مصادر جديدة للتمويل. وشركات التداول 
حريصة على ما يسمى الصفقات المدفوعة 
مقدم�ا، ألنه�ا توف�ر مص�درا مضمونا من 
العرض على أس�اس ش�هري لعدة س�نوات. 
لكن مع أن ظروف الس�وق أفضل مما كانت 
عليه منذ س�نوات، قليلون هم من يصدقون 
أن عام 2015 س�يكون جيدا كما كانت فترة 
2009-2008 عندما س�جلت بعض ش�ركات 
الت�داول أكبر أرباح ف�ي تاريخها. ومع مزيد 
من الفرص يأتي مزيد من المخاطر. ويقول 
س�المون “تعتبر هذه ظروف جيدة للسوق، 
ش�ريطة أن تكون لديك إدارة قوية للمخاطر 
وضوابط قوية”. ويقول آخرون “إن الحديث 

عن طفرة تخزين أمر مبالغ فيه”، مش�يرين 
إلى أن بنية الفرق العلوي لألسعار في برنت 
وخ�ام غرب تكس�اس المتوس�ط ليس حادا 

بما يكفي لجعل التخزين العائم ينجح.
ويقول إي�ان تايلور، رئي�س فيتول، أكبر 
ش�ركة تداول مس�تقلة للنفط “كانت هناك 
فت�رة قصيرة ج�دا للتخزي�ن العائ�م - نحو 
أس�بوعين - وق�د اختفت”. وكم�ا تبين في 
الع�ام الماض�ي، يمك�ن ألس�واق الس�لع أن 
تتح�ول بس�رعة وتفاجئ حت�ى معظم من 
يمكنه الجري بسرعة. على هذا النحو، ال أحد 
في صناعة تجارة النفط يأخذ أي ش�يء أمرا 
مس�لما. يقول جاج�ي “من الس�ابق ألوانه 

تقديم تنبؤات حول السنة المقبلة”.

فقدان
 فق�د مني وصل القب�ض الحكومي 
امان�ات املرق�م )236827( ومؤرخ 
 625000 وبمبل�غ   2012/9/12 يف 
الف دينار وباسم )اسماعيل حسني 
اس�ماعيل( ع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه 

تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
 فق�د مني وص�ل القب�ض الحكومي 
امان�ات املرق�م )236828( وم�ؤرخ 
 625000 وبمبل�غ   2012/9/12 يف 
ال�ف دين�ار وباس�م) ماج�د حس�ني 
اسماعيل( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
 فق�دت من�ي هوي�ة غرفة 
تجارة باسم) حسني يوسف 
غ�ايل( ع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عبد الكاظم شوقي 
س�لمان ( الذي يطلب فيه تبديل لقبه من )الذياباني ( 
اىل )املالكي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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»كالسيكـو« إسبانيـا مهـدد بالتـأجيـل؟!!

أكد االتحاد العراقي لكرة القدم، امس السبت 
، أنه س�يعقد اجتماعا طارئ�ا خالل اليومني 
املقبل�ني التخ�اذ ق�رار بح�ق األح�داث التي 

رافقت مباراة أربيل والقوة الجوية ،الخميس 
املايض، عىل ملعب الشعب الدويل والتي انتهت 

بفوز أربيل بهدفني لهدف .
وذك�ر مص�در يف اتح�اد الك�رة قول�ه ،ان ” 
أحداث مب�اراة الجوية وأربيل لن تمرر مرور 

الكرام ويجب اتخاذ قرار صارم وحاسم بحق 
الجمهور الذي اساء السم القوة الجوية الذي 
تس�بب بأحداث إعم�ال الش�غب ومحارصة 
الالعب�ني والطاق�م ألتحكيمي” ، مش�را اىل 
ان ” االتح�اد  ق�د يتخذ ق�رارا بحرمان نادي 

الق�وة الجوي�ة من اللعب بوج�ود جماهره 
الكروي�ة ، خصوص�ا انها امل�رة الثانية التي 

يف يتس�بب جمه�ور الجوي�ة 
الش�غب  أعم�ال 

ع�ىل  والتهج�م 

الطاق�م ألتحكيم�ي والالعب�ني بعدما كانت 
ح�ارضة يف مب�اراة الكهرباء خ�الل املرحلة 

األوىل “.
وأض�اف املص�در : ” نحن نريد رف�ع الحظر 
ع�ن مالعبنا العراقي�ة ، ولكن ما حصل ،يوم 

الخمي�س ، يف مب�اراة الجوي�ة واربيل يعترب 
أمرا سيئا الس�يما بأن املباراة كانت منقولة 
ع�ىل التلفاز ،لذلك س�وف نتخذ ق�رار حازم 
ه�ذه املرة حتى ال تكرر هذه األعمال مجدداُ 

مباريات دوري الكرة املمتاز ".

المستقبل العراقي /متابعة

احتاد الكرة حيدد موعدًا ملباراة
زاخو وكربالء

علوان يستبعد اربعة
العبني

تسمية وفد املالكمة لنزاالت بطولة بلغاريا

قررت لجنة املسابقات التابعة "التحاد الكرة" إقامة مباراة فريق زاخو وكربالء يوم "الخميس" املقبل عىل 
ملع�ب االول ضمن مباريات الدور الرابع لدوري الك�رة املمتاز "والتي احدثت الكثر من الجدل بعد تهديد 
إدارة زاخو االنسحاب من مسابقة الدوري بسبب اعالن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء الذي كان مقررا ان 
يق�ام اليوم".وقال "فهمي العامري" امني رس لجنة املس�ابقات ، ان اللجنة قررت إقامة املباراة 
الخميس املقبل عىل ملعب زاخو بعد ان تم االتفاق مع إدارة كربالء ، "والتي أمنت حجوزات 
الطران التي كانت عائقا امام إقامة اللقاء يف موعده املقرر مما تسبب بازمة حقيقة 
كدن�ا فيها ان نخ�ر تواجد فريق زاخ�و يف دوري الكرة لهذا املوس�م".واضاف 
العامري "اىل ان لجنة املسابقات رفضت تأجيل اللقاء اكثر من يوم واحد"، 
اال ان ق�رار االتح�اد يف وقتها تأجيل اللقاء اىل إش�عار اخ�ر ، وهو ما لم 
توافق عليه إدارة زاخو ، وارس�لت كتابا رسميا يؤكد فيه انسحابه من 
الدوري يف حالة عدم إقامة اللقاء، اال ان تفهم االدارة للفريق الش�مايل 
للموضوع وعدم قدرة كربالء عىل الصول يف موعد املباراة جعلنا نقرر 

إقامة املباراة الخميس املقبل".

كش�ف مدرب منتخبنا االوملبي يحيى علوان "عن استبعاده 
ألربعة العبني من قائمة املنتخ�ب االوملبي االولية التي اعلن 
عنها اتح�اد الكرة صباح امس الس�بت . وذكر اتحاد الكرة 
ان عل�وان ابلغ قس�م العالقات بإس�تبعاد الالعبني" محمد 
جبار رباط وعمار عبد الحس�ني ومهن�د عبد الرحيم وعقيل 
عباس".وب�ني اتح�اد الك�رة اىل مدرب�ه الجديد يس�عى لبناء 
منتخب اوملبي جديد بعيدا عن االس�ماء املزوره واالسماء التي 
مثل�ت املنتخبات الوطنيه رغم تمتعهم ببطاقات اس�يوية واعمار 
تتواف�ق مع رشوط تمثيل املنتخبات االوملبي�ة .جدير بالذكر ان علوان 
"جدد دعوته الس�ماء جدد ليكونوا بدالء عن االس�ماء املس�تبعده يف قائمة 
الخمس�ني االوملية ومنهم أنس جاس�م العب نفط الجنوب واحمد محس�ن عاش�ور 

وحسني عبد الواحد العبا امليناء" .

أعل�ن االتح�اد املرك�زي للمالكم�ة أس�ماء وفد 
منتخبنا الوطني لفئة املتقدمني املشارك يف بطولة 
بلغاريا الدولية التي س�تنطلق يف )الثالث والعرشين 
من ش�هر ش�باط الجاري (وتس�تمر لغاية )األول من 
شهر آذار املقبل(.وقال امني رس االتحاد عبدالرضا عيل"ان 
الوفد الذي يرتأس�ه سعيد عبدالحسني يضم )عيل عبدالزهرة 

معالج�ا واحمد فليح حكم�ا وجهازا فنيا مؤلفا من جاس�م 
مش�ايل وحس�ني جاس�م واحمد عبدالعباس إضافة اىل ستة 
مالكمني ه�م عمار جبار وكرار كاظم س�هم وزيدون طارق 
واحم�د عبدالكري�م وجعف�ر عبدالرضا وحس�ن عيل(.وتابع 
عيل" ان جميع األمور اإلداري�ة والفنية للمنتخب الوطني قد 
تم االنتهاء منها وما تبقى من الوقت سيكون مكرسا لزيادة 
الجه�د الفن�ي والبدن�ي لدى املالكم�ني الذين قطعوا ش�وطا 

طويال يف االستعداد والتحضر املبكر للبطولة الدولية".

باتت مباراة الكالس�يكو القادمة 
بني برشلونة وريال مدريد املقرر 
إقامته�ا يف) 23 م�ن آذار املقبل( 
ع�ىل ملع�ب "كامب ن�و" مهددة 

بعدم إقامتها يف موعدها.
وذكرت مصادر لصحيفة "مرور" 
الربيطاني�ة أن األندية اإلس�بانية 
هددت بعمل إرضاب شامل يف هذا 
املوعد اعرتاضاً عىل توزيع نس�ب 
عوائد البث التليفزيوني عىل أندية 
الليغا، والتي ينال برشلونة وريال 

مدريد الجزء األكرب منها.
أن وزي�ر  إىل  الصحيف�ة  ولفت�ت 
ميجي�ل  اإلس�باني  الرياض�ة 
كاردين�ال وع�د األندي�ة بوض�ع 
حل لهذه األزمة، إال أن تقاعس�ه 
دفع خافير تيباس رئيس رابطة 
األندية املحرتف�ة للدعوة لجمعية 
عمومية طارئة يوم 4 آذار املقبل، 
للتصعي�د ضد الظلم الذي تش�عر 
به األندية، حيث تريد بيع حقوق 
الليجا بنظام املزاي�دة الجماعية، 
مثلما يحدث يف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز "الربيمير ليغ".
وأشارت إىل أن هناك نية قوية لدى 
األندية املعرتضة عىل عمل إرضاب 
ي�وم 23 آذار موع�د إقامة مباراة 
الكالس�يكو، خاص�ة أنها منحت 
الحكوم�ة مهل�ة أخ�رة مدته�ا 
أس�بوعان للب�ت يف وض�ع لوائح 
جديدة تنظم توزيع حصص البث 

بشكل عادل عىل أندية الليغا".

المستقبل العراقي/ وكاالت

جريارد: بالوتييل غري حمرتم!!

سيميوين قد يمدد عقده مع االتلتيكو

اته�م اإلنجلي�زي املخ�رم س�تيفن ج�رارد قائد 
فري�ق ليفربول اإلنجليزي لكرة القدم "زميله ماريو 
بالوتي�يل، بالتعام�ل بع�دم احرتام بعد الج�دل الذي 
أث�اره املهاجم اإليطايل وهو يس�جل هدفا من ركلة 
جزاء منحت الفريق الفوز 1/0 (عىل بش�يكتاش يف 

الدوري األوروبي لكرة القدم أمس األول(.

ونف�ذ بالوتي�يل ركلة الج�زاء بنج�اح يف الدقيقة 85 
ليمنح ليفربول الفوز عىل ملعبه "أنفيلد"، لكنه قبل 
ذلك ركض واس�تحوذ عىل الكرة بينما استعد زميله 

املتخصص يف ركالت الجزاء جوردان هندرسون.
ودخل االثنان يف جدل كالمي محتدم قبل أن يس�جل 
بالوتييل الهدف ولم يسعد هذا جرارد الذي غاب عن 

املباراة بسبب اإلصابة.
وقال جرارد ملحطة آي. تي. يف س�بورت التلفزيونية 

"كان ينبغ�ي أال ينف�ذ ج�وردان ركل�ة الج�زاء، 
القواع�د ه�ي القواع�د، كان ينبغ�ي أن ينفذها 
هندرس�ون، ل�م يحق�ق ماري�و نجاح�ا كب�را 

فيها".
وأضاف "أنا سعيد ملاريو، لقد سجل هدفا، لكن 
لم يكن لطيفا أن نرى اثنني من العبي كرة القدم 

يتج�ادالن، أعتق�د أن جوردان تعام�ل مع املوقف 
بطريقة جيدة جدا".

بدأ ن�ادي أتلتيكو مدري�د، حامل لقب 
م�ع  اتصاالت�ه  اإلس�باني،  ال�دوري 
مدرب�ه األرجنتيني دييجو س�يميوني 
م�ن أجل تمديد العقد لخمس�ة أعوام 
مقبلة.وأك�دت أن املفاوضات تتم بني 
إدارة الن�ادي ووكيل�ة أعم�ال املدرب 
وشقيقته ناتاليا س�يميوني"، والتي 
كش�فت عن رغب�ة دييج�و يف البقاء 
م�ع الروخيبالنكوس.وم�ن املنتظ�ر 
يف  اتف�اق  اىل  الطرف�ان  يتوص�ل  أن 
غض�ون األي�ام املقبل�ة، علم�ا ب�أن 
.2017 يف  ينته�ي  عق�د س�يميوني 

وتداول�ت تقاري�ر صحفي�ة مؤخرا 
أنباء عن وجود عرضني لتمديد عقد 
سيميوني إىل 2020 أو 2022.ويقود 
س�يميوني أفض�ل حقب�ة يف تاريخ 
أتلتيكو منذ توليه املهمة قبل أربعة 
مواس�م، حي�ث ف�از ب�كل األلقاب 
أبط�ال  دوري  بإس�تثناء  املمكن�ة 

أوروبا، التي خر نهائي نس�ختها 
املاضية بش�كل درام�ي امام الجار 
يف   4-1 لش�بونة  يف  مدري�د  ري�ال 

س�يميوني  اإلضايف".وت�وج  الوق�ت 
م�ع األتلتي بلق�ب ال�دوري األوروبي 

املل�ك  وكأس  األوروب�ي  والس�وبر 
والليجا، بعد غياب 18 عاما".

المستقبل العراقي / وكاالت 

المستقبل العراقي / وكاالت 

جـمـهـور الـجـويـة مـهـدد بـالـحــرمــان !!

رسميًا يونس حممود ونشأت اكرم يف صفوف اربيل

ق�دم نادي أربيل الريايض الالعبني الجديدين يف صفوف فريقه 
الكروي يونس محمود ونشأت أكرم.

وم�ن املق�رر ان يمثل الالعب�ان ن�ادي أربي�ل يف بطولة كأس 

االتحاد االس�يوي لكرة القدم، فيما سيمثل نشأت أكرم 
النادي يف الدوري املمتاز أيضاً.

وق�د عان�ى فري�ق أربيل من هج�رة العديد م�ن العبيه 
صوب األندية االخرى بسبب األزمة املالية التي يعاني منها 

منذ نحو عامني، حيث ت�رك الفريق املحرتفان بورخا روبياتو 
وخورخ�ي غوتور، اضافة اىل املحرتف بره�ان صهيوني الذي 
غادر للعب مع نادي النجف، والحارس جالل حسن املنتقل اىل 
ن�ادي أمانة بغداد، فضال عن مغ�ادرة هوار املال محمد صوب 
الق�وة الجوية، وأمج�د رايض لالحرتاف بالدوري الس�عودي، 

والحارس ديدار حامد صوب نادي أرارات.
وق�رر مجل�س ال�وزراء يف الحكوم�ة االتحادي�ة مؤخ�راً 

تخصي�ص)500 مليون دينار( العان�ة نادي أربيل خالل 
مش�اركته يف بطول�ة كأس االتح�اد االس�يوي لك�رة 

القدم.
وس�بق لنش�ات أكرم ان اعتزل اللعب ال�دويل، فيما 

يستمر يونس محمود يف صفوف املنتخب العراقي، 
وقد شارك مؤخراً برفقته يف بطولة امم اسيا التي 

احتل بها املنتخب العراقي املركز الرابع".

المستقبل العراقي / متابعة 

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة



اسرتاحة املستقبل العراقي 15
www.almustakbalpaper.net

   العدد )910(  االحد  22  شباط  2015

امليزان

النجاح يقود لالنانية

الصني تقتدي باخلراف
التنفي�ذي  الرئي�س  دع�ا 
لهون�غ كونغ أمس، س�كان 
إىل االقت�داء بأخالق  املدين�ة 
الخراف، وذلك قبل بدء »عام 
للتقوي�م  الخ�روف«، وفق�اً 
الصيني املتب�ع. وقال ليونج 
رس�الته  يف  تش�ون-ينج 
ب�دء  مناس�بة  يف  الس�نوية 

العام الجديد:
»الخ�راف حيوان�ات لطيفة 

يف  تعي�ش بس�الم  ورقيق�ة 
مجموعات«، وأضاف »يجب 
ش�خصية  م�ن  االس�تلهام 
الخروف والتع�اون بطريقة 
اس�تيعابية للعمل ملس�تقبل 
هونغ كونغ«. ويقول خرباء 
األب�راج الصيني�ة إن مواليد 
يتصف�ون  الخ�روف  ع�ام 
أث�ارت تعليقات  بالرقة وقد 

الرئيس ردوداً متباينة.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّنه س�يموت 101 ش�خصاً 
خ�الل ال�60 ثاني�ة القادمة، وس�يولد 
216 طف�اًل!! وه�ذه املعلوم�ة ليس�ت 
عل�م غيٍب باألمور ولكن هذا العدد ذكر 
حسب احصائّيات املوتى واملواليد يف كّل 

العالم.
هل تعلم أّن ش�بكّية العني تحتوي عىل 
نحو 135 مليون خلّية حسّية مسؤولة 

عن التقاط الّصور وتمييز األلوان.
البح�رات  مجم�وع  أّن  تعل�م  ه�ل 
املوجودة يف كن�دا وحدها يزيد عن عدد 
البحرات املوجودة يف جميع دول العالم 

مجتمعة.
هل تعلم أّن الفلف�ل الحار يحتوي عىل 
أعىل نس�بة ممكنة من فيتامني »يس« 
مقارنًة بجميع الخ�راوات والفواكه 

األخرى.

ح�ذرت دراس�ة حديث�ة من أن 
األشخاص الذين يسعون دائما 
لتحقيق النجاح، ويبحثون عن 
األس�اليب والطرق الت�ي تؤتى 
ثمارها بش�كل أفضل لتحقيق 
النجاح، م�ن املرجح أن يكونوا 
أق�ل تعاونا مع املختلطني بهم، 
بل قد يصاب�ون باألنانية وذلك 
كما ذكرت وكالة أنباء »الرشق 

األوسط« املرصية.
وأك�د »بيرت ب�رج« من جامعة 

»جرونينجن« يف هولندا، أنه تم 
يف هذه الدراس�ة بح�ث كيفية 
عندم�ا  األش�خاص  ت�رصف 
يك�ون لديهم رغب�ة للتعاون يف 

مجموعات.
وأش�ارت األبحاث إىل أن بعض 
أي  إليج�اد  يس�عون  الذي�ن 
وسائل لتحقيق نجاحات سواء 
يف حياته�م املهني�ة أو الخاصة 
تغل�ب عليه�م األناني�ة وح�ب 

الذات.

قد تشعر باالكتئاب وقاتمة يف الصباح. سيأتي 
م�زاج جي�د النق�اذ أق�رب فق�ط إىل منتصف 
النهار. يمكنك ان تميض قدما وتخطيط حدث 
نش�ط أو موع�د رومانيس يف املس�اء. هذا هو 
عندما املطارق س�وف يكون يف النهاية فرصة 

لتغير الجو ألكثر اسرتخاء واحدة. 

يف النصف الثاني من اليوم وس�وف تشعر أنك 
ضيقة داخل خطوط مألوفة. 

قد كنت أش�عر بأن إنفراده من دوامة كل يوم 
»القديمة نفس�ها القديمة نفس�ها«، اس�حق 
دورا  لنفس�ك ومحاول�ة  النمطي�ة  املفاهي�م 

جديدا.

22 فرباي�ر 2015 ه�و يوم للتواص�ل عىل قدم 
املس�اواة. تكون ودية للناس ومعاملة الجميع 
بنفس الطريقة. إذا أمكن، ال »معاملة خاصة« 
أي شخص. التفكر يف كل ما يجري من حولك 
عىل س�بيل التجربة. ال تدع نفس�ك أن يرصف 

من آمال وهمية والقالع يف الرمال. 

سيتم وضع عالمة النصف الثاني من اليوم عن 
طريق تغر مش�هد وانطباع�ات جديدة. فمن 
املمكن تماما أن يخربش أنفسهم سوف يكون 
للعب دور جديد. وهذا يثبت ضعف كفاءة كما 
ل�و كنت قد بامللل من عقلك من املعتاد الروتني 

ويريدون زعزعة األمور قليال. 

ليو ينبغ�ي أن تنفق أفضل بداي�ة من اليوم يف 
املنزل. األحداث اإلبداعية، واألحزاب، والتواريخ، 
وينبغي التخطيط الرتفيه أو الرياضة األحداث 
يف النص�ف الثان�ي من اليوم. ف�إن الجو العام 
تكون مواتي�ة وإيجابية؛ ومع ذل�ك، وهو أمر 

قد إنذار لك. 

وخط�ط العذارى »يف النص�ف الثاني من اليوم 
يكون غر واضح. البعض منكم س�وف تتعثر 
موقف رشي�ك حياتك مراوغة: فإنها قد ترغب 
اثنني من سيناريوهات مختلفة لنفس الحدث 
لتأخذ مكان. يف النهاية، كل يشء سوف يعتمد 

عىل كم كنت طويلة للصداقة. 

سوف النصف األول من اليوم تكون كاملة من 
الروتني. يمكنك ايضا ان تكون خاملة والصعب 
الحصول عىل متحمس�ون األشياء. يف فرتة ما 
بعد الظهر س�تبدأ مزاجك تغير نحو األفضل. 
عليك وضع الخطط واألفكار الجديدة. هذا هو 

الوقت املثايل لتغير الجو ألكثر إلهاما. 

س�وف عادات العقارب »الخاص�ة تلعب دورا 
هام�ا يف وقت مبكر من اليوم، ولكن س�يكون 

قد فقدت قوتها بحلول نهاية اليوم.
علي�ك أن ترك�ز عىل الف�رص املغري�ة جديدة 

وقدرات غر مستغلة. 

اليوم س�وف القوس تحقيق جزء اإلبداعي من 
إمكاناتها والتي س�وف يكون ملحوظا خاصة 
يف النصف الثاني من اليوم. خالل هذا الوقت يف 
مرحلة الطفولة أو املراهقة ذكرياتك قد يأرس 
لكم. قد تصبح متحم�س الحقيقي وبحماس 

تفعل شيئا فريدا وملهما. 

اهتمام�ك يف املغام�رات واألنش�طة اإلبداعي�ة 
ت�زداد قوة. كنت تش�عر أكثر وأكث�ر مثل دفع 

حدود. 
ال تتوقف نفس�ك من ارتداء قناع ولعب األدوار 
ش�خص آخر - وهذا هو وسيلة مثالية التخاذ 

عقلك قبالة الواقع الرتيب القايس. 

22 فرباير 2015 لربج الدلو قد تبدأ مع اإلخالل 
ذكريات ما حدث باألمس. 

ال يس�كن عليها - التح�ول إىل نمط حياة أكثر 
متعة يف أقرب وقت ممكن. 

وكلما كنت تفعل ذلك، وس�اعات أكثر سعيدة 
عليك قضاء. 

الح�وت يع�رف جي�دا أن كل األح�الم يجب أن 
تك�ون مدعومة املنطق الس�ليم، ولك�ن اليوم 
س�وف ل�ن تكون ق�ادرة ع�ىل مقاوم�ة متعة 

الدخول إىل عالم الخيال. 
وكلم�ا اقرتب املس�اء، وأكثر لع�وب خيالك أن 

يكون.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

يوتيوب لالطفال
تس�تعد رشكة »يوتيوب« إلطالق 
تطبي�ق جديد لألطفال األس�بوع 
الق�ادم، س�يعمل ع�ىل الهواتف 
الكمبيوت�ر  وأجه�زة  الذكي�ة 
اللوح�ي وس�ركز ع�ىل املحتوى 

الذي يناسب األطفال.
س�يكون التطبي�ق املجان�ي من 
املوق�ع اململوك لرشك�ة »غوغل« 
م�ن  ابت�داء  للتنزي�ل  متاح�اً 
التطبي�ق  ويحم�ل  فرباي�ر.   23
لألطف�ال  محبب�ة  خصائ�ص 

وأيقونات كبرة الحجم.

منفص�اًل  التطبي�ق  وس�يكون 
عن تطبي�ق »يوتي�وب« الرئييس 
الهوات�ف. وس�يتيح لآلباء  ع�ىل 
م�دة  تحدي�د  مث�ل  خصائ�ص 

املشاهدة لألطفال.
وكان�ت صحيفة »وول س�رتيت 
جورنال« أوردت يف وقت سابق نبأ 
إطالق التطبيق الجديد، وقالت إن 
رشكة »يوتي�وب« تعتزم اإلعالن 
عنه يوم االثنني خالل مؤتمر عن 
صناعة الرتفيه لألطفال. وأكدت 

متحدثة باسم »يوتيوب« النبأ.

هيبان ثروهتام لقرد!
قرر زوجان هندي�ان ثريان منح قردهما 
األليف كام�ل ثروتهم�ا، مؤكدي�ن أنهما 
يدين�ان ل�ه بنجاحهم�ا، وأنهم�ا يريدان 
التأكد م�ن أن الحي�وان س�يلقى العناية 
إذا أصب�ح »يتيما«.ول�م ي�رزق براجيش 
رسيفاستافا وزوجته شابيستا بأطفال، 
لكنهما يعتربان القرد »شومون« نجلهما، 
وق�د ش�كال مؤسس�ة لالهتمام ب�ه بعد 
وفاتهما.قالت شابيس�تا )45 عاما(: »قد 
يعترب الناس أننا مجنونان وقد يس�خران 
منا، لكننا نعرف أهمية شومون بالنسبة 
لنا«.أضافت: »لم ننجب األطفال وشومون 

ه�و بمثابة االبن لن�ا، وأريد أن أضمن بأن 
حيات�ه لن تتأث�ر إن متنا، وأنه سيس�تمر 
بالعيش يف ظل الظروف نفس�ها«.ويقول 
الزوجان اللذان طردا من عائلتيهما ألنهما 
تزوج�ا خالف�ا إلرادة األه�ل، إنهم�ا كانا 
فقرين عندما تبنيا القرد يف العام 2004، 
وق�د جمعا ث�روة من�ذ ذل�ك الحني.وهما 
يمل�كان املنزل الذي يقيم�ان فيه يف والية 
أوتار براديش الش�مالية، فضال عن أراض 
ومدخرات كبرة.شابيستا محامية ناجحة 
فيما يملك زوجها البالغ 48 عاما رشكات 
عدة من بينها محط�ة تلفزيون، ومصنع 

للدقيق، تحمل جميعها اس�م »شومون«.
ويبلغ القرد ش�ومون عرش سنوات، وهو 
ق�د يعم�ر أكث�ر م�ن الزوج�ني إذ إن أمد 
حي�اة هذه الحيوانات ق�د يصل إىل 35 أو 
40 عاما.ويمل�ك القرد غرفة خاصة به يف 
املنزل مجهزة بمكيف هوائي، يتش�اركها 
م�ع زوجته الق�ردة »بيتي« الت�ي تبناها 
الزوجان أيضا.ويعش�ق القردان األطباق 
وعص�ر  الش�اي  ويحتس�يان  الصيني�ة 
املانغا، بحس�ب ما أكدته شابيس�تا التي 
تنظم سنويا حفلة بمناسبة »عيد زواج« 

القردين تدعو إليها مئات األصدقاء.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – عالم وشاعر وخطاط عثماني – 
2 – مدينة يف ماليزيا –

 3 – أألف وأتسىل –
 4 – أغنية لعبد الوهاب –

 5 – يب�رص مجزوم�ة – يخص�ه – جدي�د 
باألجنبية –

 6 – منطقة جنوبي ش�به الجزيرة العربية 
عىل خليج عدن – عكسها ضمر مفصل – 
7 – نصف وس�ام – عكس�ها اإلس�م األول 

لشاعر عربي أعمى –
 8 – اإلسم الثاني ملمثل مرصي – متشابهة  

9 – صدر أعظم تزوج أبنة محمد الثالث .

1 – شاعر ومؤرخ عثماني –
2��� حرف عط�ف – حضي�ض – ثلثا 

أصل – 
3__نسني أو رشدن – كاتب فرنيس –

 4 – ثلثا عود –  نبي إحدى الديانات –
لع�ب – عكس�ها م�ن   – 5 – عي�ب   

الحبوب –
 6 – عكس�ها مطر ش�ديد – عكس�ها 

خنزير بري – 
8 – مت�ني – مل�ك يهوذا ح�ارب عبادة 

األوثان – 
9 – ممثل مرصي راحل .

سـودوكـو

املكونات
شعرية - 6 مالعق كبرة

زبدة - ملعقة صغرة
فستق حلبي مجروش - 6 مالعق كبرة

بوظة بنكهة القشدة - 500 غرام
غزل البنات أبيض - قطعة

قطر جاهز للتقديم - بحسب الرغبة
نصائح

- يمكن�ك إس�تخدام نكهة األي�س كريم التي 
تفّضلينها.

طريقة العمل
1- ذّوبي الزبدة يف مقالة عىل حرارة متوّسطة 

ثّم أضيفي إليها الشعرية.
ل�ون  يتغ�ّر  حت�ى  باس�تمرار  حرّك�ي   -2

الشعرية ثّم ضعيها يف طبق.
3- ضع�ي يف قع�ر كاس�ات التقدي�م ملقتني 
كبرتني من الش�عرية تليهم�ا ملعقة كبرة 

من الفستق الحلبي.
البوظ�ة ع�ىل وج�ه  4- ضعي�ي ك�رة م�ن 
الكاس�ات وانثري القليل من الفستق الحلبي 

عىل وجهها.
5- زّين�ي الوجه بغزل البنات بحس�ب رغبتك 
وانث�ري القلي�ل م�ن الفس�تق الحلب�ي عىل 

الوجه.
6- قّدميه�ا ف�وراً ع�ىل س�فرتك إىل جان�ب 

القطر.

اكواب العثملية

معلومات  عامة
فوائد الشاي

اعت�اد البع�ض ع�ىل تناول الش�اى بع�د كل وجبة، 
والبع�ض اآلخر قد يتناول الش�اى بش�كل مس�تمر 
ط�وال اليوم، حي�ث يعترب الش�اى م�ن املرشوبات 
الش�عبية املتع�ارف عليه�ا ورغم اخت�الف طريقة 
صنع الش�اى من بلد آلخر وإضافة بعض األعشاب 
األخرى ليكتس�ب رائحة وطعما جديدا مثل النعناع 
والحبهان والقرنفل وأعشاب أخرى مختلفة حسب 

تذوق كل شخص له
وأوضح اختصايص تغذية أنه الشاى له قدرة عالية 
ىف إدرار البول مما يساعد ىف بعض أمراض التهابات 
الكىل، ولكن علينا توخى الحذر من كثرة اس�تخدام 

الشاى ملا يحتويه من الكافيني املنبه لألعصاب، مما 
يزيد من التوتر العصبى وارتفاع ضغط الدم.

وقال يجب تجنب رشب الش�اى بع�د األكل مبارشة 
الحت�واء الش�اى عىل التان�ني Tannins ال�ذى يمنع 
امتص�اص الحدي�د املوج�ود ىف غذائنا، مما يس�بب 
األنيميا.وأك�د أن أفض�ل طريقة إلعداد الش�اى هى 
طريقة النقع وليس الغىل وتكون بإضافة املاء املغىل 
إىل الش�اى وتركه ملدة3 -5 دقائق ثم فصل الش�اى 
ع�ن املاء، وبعده�ا تناول كوبا صحي�ا، ومن ميزات 
 Tannins ه�ذه الطريقة ه�ى أنها تقلل من التن�ني

والتى تسبب األنيميا واإلمساك.
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ماجد عبد الغفار الحسناوي

ملاذا تنهار اجلمهوريات وحدها؟
مرص���د

ـ 1 ـ
»صيد االشـباح«... هو اسـم عملية تنسـيق مخابراتية تجمع 
الجزائـر واملغـرب ملواجهة وتفكيك خاليـا »داعـش«.... وهذا أول 
تعاون بني »الجاريـن العدوين« يف إطار مجموعة تضم دوالً أخرى 
بينها تونس وأمريكا وفرنسـا وإسـبانيا وإيطاليا، ومهمتها تبادل 
املعلومـات حـول شـبكات التجنيـد، وتتبع مسـاراتها التـي تبدو 

شبحية.
الشـعور بالخطر مـن »داعش« وصل »املغـرب« بعد الصدمات 
األوىل يف »املـرق« الذي تنّسـق أمريكا فيه مجموعـة أخرى تضم 

مرص والسعودية واإلمارات وقطر واألردن.
وبرغـم اختالف نوع الخطر بني دول املغـرب واملرق إال أنهما 
يلتقيـان يف اإلدارة األمريكيـة للحـرب عـى »داعـش« واسـتدعاء 
الـدول املحورية صاحبة األدوار القديمـة للتصدي... حتى أن الوفد 
الليبـي الذي يزور القاهرة بجناحيه املدني )رئيس مجلس النواب( 
والعسكري )رئيس أركان الجيش الليبي( كاد أن يطلب من السييس 
»التدخل العسـكري« وهو ما عثرت له عى صياغات صحافية مثل 

»إعادة بناء الجيش الليبي«.
ولـم ُيعـرف إىل أي مـدى يمكن أن يتـوّرط الجيـش املرصي يف 
املتاهـة الليبية وال بحـدود املطلوب من مرص عى أجندة شـبكات 

»صيد األشباح« الدولية واإلقليمية.
املعـروف حتـى اآلن أن السـييس أعلن عن وجود تنظيم اسـمه 
»دالم« )أي الدولة اإلسالمية يف ليبيا ومرص( باعتباره أحد تنظيمات 

»داعش« املمتدة بحضور فرانكشتايني مثري للرعب والغموض.
ـ 2 ـ

األشـباح.... تتسـلل إذن بمصاحبة »أزمات الوجود« بما يعني 
أن »داعش وشـقيقاتها« رضورة »للدفاع عن الدولة« دفاعها ضد 
محاوالت إصالحها أو إعادة تأسيسـها أو حتـى إنقاذها من عفن 

الفساد واالستبداد.
كمـا أن »الدولـة« أو »أطاللهـا« ال تملك سـوى قـوة متآكلة يف 
مواجهة األشـباح الذين يعملون اآلن بنسخة »داعش«... لكنهم لن 
ينتهـوا معها، ولو تعـّددت التحالفات والتنسـيقات بني املخابرات 

والحشد العسكري...
فاألممية اإلسالمية لم تولد بعد الشقوق التي أحدثتها »الثورات« 
عى االستبداد الجمهوري، لكنها ولدت من أفكار تحّولت إىل أساطري 
وعي النرجسية الجريحة الساعية إىل »مجد« ملقى يف دروب املايض 
وينتظـر »إيقاظـه« و»صحوة« أهله.. هذه األسـاطري مغناطيس 
املحبطني من العالم الحديث، ودراويش الهويات القاتلة، وأصحاب 

الخيال الجامح يف عنفه الوحيش... 
هـذه الخلطة اسـتدعتها أطـراف اللعـب يف املنطقـة لتدّمر أو 
تخلخـل العروش الجمهوريـة والجيوش التي تحّولـت إىل قبضات 

حديدية يف يد مهاوييس األحالم اإلمرباطورية...
ـ 3 ـ
ملاذا تسقط الجمهوريات وحدها؟

بمعنى ما: ملاذا ينال الهجـوم فقط من دول النظام الجمهوري 
وال يقرتب غالباً من املمالك واإلمارات وكافة األنظمة امللكية؟

داعـش لم تدخـل عاملنا مـن املمالـك التي كانـت تعترب موطن 
»الرجعيـة العربيـة«... بشـقيها املحافظ واألكثر ميـاًل للحداثة... 
لكنهـا دخلت مـن الجمهوريات التي سـعت إىل بناء نظـام »دولة 
حديثة« يتحّرر من سـطوة حكم العائلـة والقبيلة والدماء الزرقاء 

)امللكيات الدستورية( أو السوداء )االنتماء إىل ممالك البرتول(...
وهذه عالمات عى ان استقرار »الرجعية« يف مكامنها يستدعي 
»رجعيـة أكثـر عنفاً«... ويكـون الحـل يف النهاية تقويـة الجانب 
»الرجعي« من الجمهوريات أو تحويله إىل »رأس الحربة« يف تطهري 

املتاهات العربية من األشباح.
هنا »املؤامرة« أكرب من مظهرها البسيط، ومن صنع »املنقذين« 
أو املواجهـني آلثارهـا، قبـل مدّبريهـا أو أشـباحها... والنظـر إىل 
صّناع »داعش« الغامضني سـريى أنهم يقفون اآلن خلف »طاردي 

األشباح« الذي يعّول عليهم يف عملية صيد »داعش« نفسها.

ظاهرة فساد االخالق يف املجتمعات جعلت قادتها ومفكريها 
يحذرون من املسـتقبل القاتم الذي ينتظرها  فهذا كندي رئيس 
الواليات املتحدة األمريكية رصح سنة 1962 إن أمريكا يف خطر 
شـديد معلناً السبب هو انحالل االخالق عند الشباب وعكوفهم 
اىل الراحة والكسـل والخمـول وصار يفر مـن مواقف الرجولة 
فرار الشـاة من األسـد ويتجى هذا بفرار املجندين من الجيش 
بنسـبة عالية وال ينكر أحد مكانة أمريـكا بني األمم يف إنتاجها 
وعلمهـا ونفوذهـا وقوتهـا املاديـة ولكن هـذا العلـم والنفوذ 
والقوى املادية لم يسـتطيع ان ينقذها من املوت الزؤام والدمار 
الكبري بسـبب األمراض التي تفتك بمجتمعهم نتيجة التفسـخ 
الخلقـي التي سـتحطم أمم الغرب بسـبب التسـيب الكبري من 
قيود الخلق والحشمة والنقاء أما االطباء األمريكيني فيحذرون 
يف بيان لهم البالد األسـيوية من تقليـد الغرب يف مجال األخالق 
والقيم ويحذرون أن الرق سـيكون أسـوء حال وأبشع منظر 
مـن الغـرب إذا سـار عى خطـا الغـرب , ويف األيـام األوىل التي 
تمكـن فيها الجيـش الفيتنامي من السـيطرة عـى البالد قام 
بألغـاء البغاء والرقص وما يتناىف مع األخـالق الرفيعة ألن تلك 
الرذائل واملفاسـد كانت من آثار الوجود األمريكي ولم تستطيع 
حكومـة فيتنـام ان تقوم بذلك إال بعـد أن ثبت لهـا ان الرذائل 
ال تنجـب األبطال وسياسـة أفسـاد املسـلمني بأخالقهم تعترب 
بحق من أفتك السـهام التي توجه اليوم نحو العالم األسـالمي 
إلضعـاف املسـلمني وتجريدهم مـن أهم مقوماتهم وسياسـة 
محاربـة املسـاجد باملراقص ومحاربـة العقائـد بحرية الفكر 
ومحاربـة فنون القوة بفنون اللـذة ومن يطلع عى املخططات 
الصهيونيـة والصليبية التـي وضعها حكماؤهم وفالسـفتهم 
إلضعاف وأسـتبعاد العالم بصورة عامة واإلسالمي بصـــورة 
خاصة يظهر بكل جالء ووضوح قتل الخلق األسـالمي بوسائل 
كثـرية لتحقيق مآرب الصهيونية يف بالد املسـلمني وتحدي هذا 
باملحافظـة عى عقيدتنا األسـالمية وأخالقنا لتنهض األمة من 
كبوتهـا, وما جنى الغرب من فسـاد أخالقهم إال األمراض التي 

تفتك بهم وتدمرهم.

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

وائل عبد الفتاح 

»جربة« التونسية.. لؤلؤة بحرية عىل أصداف الصحراء
     المستقبل العراقي/متابعة

تحظـى تونـس بالعديـد مـن املناطق 
الطبيعيـة الخالبـة، التـي تسـتحوذ عى 
إعجـاب السـيَّاح والزائريـن، ومـن هذه 
املناطق جزيـرة “جربة”، التي تبعد حوايل 
520 كيلومـرتاً عن العاصمة تونس، وهي 
ُتعترب مـن أكرب الجزر التونسـية، ويمكن 
الوصول إليها إما بالطائرة أو عرب القنطرة 

الرومانية أو بالعبَّارات.
الفريـدة  بعمارتهـا  “جربـة”  تتمّيـز 
ومسـاجدها املتمّيزة، وهي تشـبه قطعة 
اللؤلؤ الجميلة، وتنتر بها غابات النخيل 
والزيتـون والبسـاتني، كمـا أن طقسـها 
ُمعتدل طوال العـام، وهي تحتضن تاريخ 

ثالثة آالف عام من الحضارات املتعاقبة.
يف جزيـرة شـواطئ رمليـة سـاحرة، 
وتوجـد بها اسـرتاحات للسـياحة، تتمّيز 
بطرقـات عرصيـة وفنـادق فخمـة عـى 
أحـدث طـراز، وُمنتجعـات استشـفائية 
ُمخصصة للسياحة العالجية، وتحيط بها 
مجموعـة من املتاحف واألبـراج القديمة، 

وقرية “قاللة” العتيقة بأقبيتها املتميزة.
ويوجـد بها عـدد مـن املعالـم األثرية 
“لغـازي  بـرج  أبرزهـا  والتاريخيـة، 
مصطفـى”، الـذي يعـود تاريخـه للقرن 
الخامس عر للميالد، حيث بناه السلطان 
الحفـي “أبو فارس عبـد العزيز”، الذي 
انتقـل عـام 1432هــ للجزيـرة ملواجهة 
الحملة األسـبانية، التي كان يقودها امللك 

األرغوني ألفونس الخامس.
الجيـش  احتـل  1560مــ،  عـام  ويف 

األسـباني الـربج ملحاربـة األتـراك، لكـن 
جربـة  أهـايل  مـع  بالتعـاون  األخرييـن 
اسـتطاعوا هزيمتهـم بعـد شـهرين من 
الحصار، وملا سـّيطر امللـك “رغوث” عى 
الجزيـرة، كلّـف أحـد أعوانه وهـو القائد 
شـؤون  بتسـيري  مصطفـى”،  “غـازي 

الجزيرة وترميم الربج.
تتميـز الجزيرة بكسـاء نباتـي وجبال 

وتصطـف  ومتنـوع،  فريـد  طابـع  ذات 
أشـجار النخيل عى جانب الطريق املؤدي 
للسـاحل الغربي لها وملا احتل الفرنسيون 
تونـس عـام 1881 تدهـور الـربج، لكـن 
القـوات الفرنسـية غادرتـه عـام 1903، 
ثم اعتربت الحكومة التونسـية هذا الربج 
معلمـا تاريخياً وطنياً. أمـا متحف قاللة، 
فهو عبارة عن مركـب ثقايف ضخم، يهتم 

بالفنـون التقليديـة والصناعـات اليدوية 
والعادات الشعبية والكنوز الرتاثية، وتبلغ 
مسـاحته أربعة آالف مرت مربع، ويتكّون 
من مجموعـة من األجنحـة، يحتضن كل 
جنـاح، محورا يهتـم باألفراح التونسـية 
والفسيفسـاء،  والخرافـات  واألسـاطري 
وتتـوّزع املعروضات داخـل كل جناح عى 

سلسلة ضخمة من املشاهد املتكاملة.

مهرجانـات  ِعـدة  الجزيـرة  وتنّظـم 
سـنوية، منهـا مهرجان “الفخـار” الذي 
ُيقام يف منطقـة “قاللة”، التي ُتعد واحدة 
مـن أهم القـرى التونسـية املتخصصة يف 
صناعة الفخار بمختلف أحجامه وألوانه، 
األحيـاء  لتصويـر  الغـوص  ومهرجـان 
املائيـة يف أعماق البحـر بمنطقة “أجيم” 
بالجزيـرة، كما يوجد مهرجانات للسـفن 

الراعية والتزحلق عى املاء.
عـى  الجزيـرة  روعـة  تقتـرص  وال 
شواطئها الخالبة فقط، بل تتمّيز بكساء 
نباتي وجبـال ذات طابع فريـد وُمتنّوع، 
وتصطـف أشـجار النخيـل عـى جانـب 
الطريـق املـؤدي إىل السـاحل الغربي لها، 
ويطل مسـجد “سـيدي جمور” الصغري 
املمّيـز مـن بـني تـالل  األبيـض  بلونـه 

الجزيرة.
وينحـدر سـكان الجزيرة بـني خليط 
من العرب، الذين أتوا مع الفتح اإلسالمي 
إىل شـمال أفريقيا والرببر وهم السـكان 
األصليـون الـذي كان ُمعظمهم يشـتغل 
ىف الزراعـة أو الرعـي، وكانـوا يسـكنون 
يف منـازل مـن حجـارة الطـني أو القش، 
ويلبسـون مالبـس من الصـوف والجبة، 

ويحلقون رؤوسهم وال يغطونها بيشء.
وتوجد بالجزيرة سياحة املوانئ، التي 
ينظمها عدد من الركات الخاصة، التي 
تقوم بتسـيري رحالت يومية لجزر “رأس 
الرمل”، التي تبعد حوايل 15 كيلومرتاً عن 
املدينة، ويستمتع السـائحون بمشاهدة 
الدالفني، وهي تخرج من املياه وتداعبهم. 
كما يوجـد بالجزيرة طائـر “الفالمنغو” 

بلونـه األحمـر الجميل، وطيـور النورس 
بأصواتها العذبة.

يف جربة شواطئ رملية ساحرة وتوجد 
بها اسـرتاحات للسياحة، تتمّيز بطرقات 

عرصية وفنادق فخمة عى أحدث طراز 
وبجربة أيضا مطار دويل يسـتوعب 2 
مليون مسـافر سـنوياً، كما يوجد قطار 
رسيـع بني املدن التونسـية، مثـل تونس 
واملـرىس وقرطاج وسـيدي بوزيد، وتمتد 
الخطـوط الحديدية لتونس عى مسـافة 

ألفي كيلو مرت.
رائعـاً  مثـاالً  جربـة  جزيـرة  ُتعتـرب 
لالسـرتخاء، كونهـا تحضـن الكثـري من 
املنتجعات والفنادق األكثر تمّيزاً يف تونس، 
كما تتمّتـع بمناخ جاف صيفـاً ومعتدل 
شـتاء. املطـر أمر نـادر النـزول ىف هذه 
املدينـة واملعدل اليومي ألشـعة الشـمس 
هو ثماني سـاعات يف فصل الشتاء وأحد 
عر يف الصيف. وترتاوح ُمعدالت درجات 
الحـرارة اليومية مـن 32-33 يف الصيف، 

ومن 10-16 درجة يف الشتاء.
ُمعظـم الفنـادق فيها لديها شـاطئ 
س، وتتمثل  خـاص مـع مظـالت للتشـمُّ
الخدمـات عى شـواطئ جربـة يف مرافق 
الجمـال،  وركـوب  املائيـة  الرياضـات 
وبعـض  الخالبـة،  الحدائـق  وُمشـاهدة 
األماكن األثريـة التي يرى فيها السـائح 
تاريخاً شـامالً لجربة وثقافتها الجميلة، 
مـع إمكانية ركـوب الدراجـات الرباعية 
عى طول البحر عرب الكثبان الرملية. كما 
توجد مراكز للغوص لكل من يريد الغوص 

ُمنفرداً، أو بجوار الدلفني األزرق.

تأمـل رشكـة تصنيـع أغذيـة يابانيـة أن تجعـل الطماطم 
)البنـدورة( أحدث يشء يحمله العداؤون يف السـباقات الطويلة 

مثل ماراثون طوكيو 2015.
وكشـفت رشكة كاجومي املحدودة مع رشكـة ميوا دينكي 
الفنية املعروفـة باخرتاعاتهـا الغريبة، الخميـس، النقاب عما 
أسـمتاه روبوت “الطماطم املحمولة” يف املعرض الدويل اكسبو 

2015 ملاراثون طوكيو.
ويزن الروبوت أو الجهاز املبتكر ثمانية كيلوغرامات ويثبت 
كحقيبـة الظهر عى كتفـي العداء.ويقدم الجهاز سـبع حبات 
طماطم متوسـطة الحجـم للعداء واحـدة تلو األخـرى بمجرد 
ضغطه عى زر أسفل الروبوت 

أثناء مشاركته يف السباق. 
وملـن يريـد مـن العدائـني 
الطماطـم  تقديـم  اسـتمرار 
تقدم الركتان نسـخة أخرى 
وزنـا  أخـف  الروبـوت  مـن 
)ثالثـة كيلوغرامات( تسـمى 
“طماطم محمـــولة-نسخة 
صـغرية” بوسـعها تقديم 12 
حبة أصغر من طماطم شريي 
يف الوقـت الذي يحـدده العداء 

أثناء السباق.

روبوت ياباين حيفز الرياضيني

خنقت نواري سكن، البالغة من العمر37 
عاما، طفلها البالغ من العمر 10 أعوام، حتى 
املوت، بسـبب اعتقادها بأن أذنيه الكبريتني 
سـتعرضانه لكثري مـن املواقـف املحرجة. 
ودفعـت األم ابنها إىل إجراء عملية تجميل يف 
مستشـفى بالعاصمة الرتكية أنقرة، لكنها 
كانت غري سعيدة بالنتائج، فأخذت ابنها إىل 
مرحاض السـيدات يف املستشـفى، وخنقته 
حتى املوت بواسـطة وشـاحها، ثـم هربت 
بسيارتها، غري أن السيدة اصطدمت بسيارة 

أخـرى، فعادت مـرة أخرى إىل املستشـفى، 
يف سـيارة اإلسـعاف واعرتفـت بجريمتها، 
وقالـت للرطة إنهـا رأت أن أذنيه أصبحتا 
أكـرب، فضـال عـن أن وجهه أصبـح قبيحا، 
فأرادت إنقـاذه من املواقـف املحرجة التي 
سـتواجهه. وذكر األطبـاء أن العملية كانت 
ناجحة، ولم تواجههـم أي صعوبات، وكان 
من املقرر مغادرة األم وابنها املستشـفى يف 
أقرب فرصـة، لكن يبـدو أن األم تعاني من 

مشاكل نفسية.

أم تقتل ابنها لكرب أذنيه


