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لحماية »داعش« وضمان ايصال العتاد لعناصره

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياسية مطعلة, امس االحد, عن رغبة امريكية بمسك 
االرض في المنطقة الغربية ومحيط مدينة الموصل, مش�يرى الى ان هذه 
المس�اع تندرج ضمن مخطط واش�نطن لدعم “داع�ش”, باعتبارها االداة 

التي ترعب االنظمة العربية وتحقق االهداف الغربية في المنطقة.
وقالت مصادر سياس�ية مطلعة, ان “االدارة االمريكية تسعى الى مسك 
االرض ف�ي المنطق�ة الغربي�ة ومحيط الموص�ل لتقوي�ة وحماية داعش 
عل�ى االرض, حي�ث ان الدواعش ال دخل لهم  بقضية االحتالل االس�رائيلي 
لفلس�طين, ويتوافدون على العراق وسوريا لقتل االبرياء وارتكاب مجازر 

بحق المدنيين”.
وبين�ت المص�ادر ان “الدواع�ش يحصل�ون عل�ى المس�اعدات من قبل 

االمريكان وان مسؤولين أمنيين على علم واطالع بهذا الموضوع”.
ولفتت المصادر الى ان “االدلة والتسجيالت والتقارير الدولية اثبتت ان 
واشنطن هي من تقوي داعش حاليا, وان التحالف الدولي حقق االستقرار 
للدواع�ش واطال بقائهم ف�ي المنقطة واعطاهم القوة الت�ي يرعبون بها 

االنظمة العربية”.
وبحس�ب المصادر, فان “التس�جيالت تكش�ف بان عملية اعدام العمال 
المصريين على يد )داعش( تمت في قطر وسواحلها وبايدي اميركية, على 

العكس مما يروج لها البعض بان الجريمة ارتكبت على االرض الليبية”.
وأب�دت وحدة الق�وات األمريكية الخاصة، الس�بت، رغبته�ا في العودة 
ال�ى العراق لمحاربة تنظيم داعش، فيما أكدت أنها حاربت عناصر القاعدة 

وكانت تهزمهم بسهولة في كل مرة.
وق�ال عضو وحدة الق�وات األمريكية الخاصة المعروفة باس�م “نيفي 
س�يل”، روبرت اونيل في حديث لصحيفة “واش�نطن تايم�ز”، األمريكية، 
“أتوق�ع أن يغير الرئيس أوباما مس�اره ويقوم بإرس�ال ق�وات برية ال�ى 
الع�راق”، موضحا أن مستش�اري الرئيس أصبحوا يفهم�ون اآلن أن قوات 
األم�ن العراقي��ة لوحده�ا ل�ن تتمكن م�ن إس�تعادة الموصل م�ن تنظيم 

داعش.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض س�يطرته على مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى،)405 كم شمال العاصمة بغداد(، في )العاشر من حزيران 
2014 المنص�رم(، كما امتد نش�اطه بعده�ا، إلى محافظ�ات صالح الدين 

وكركوك وديالى، ومناطق أخرى من العراق.

واشنطن ختطط ملسك األرض يف الغربية واملوصل

المرأة العراقية تتحدى كل الصعاب
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الـــطـــيــران االمـــاراتـــي يـــســــتـــأنـــف رحــالتـــه الــــى الــعــراق

هــل يـقــتـرب الـــعــراق مــن أزمـة سـيـاسـيــة؟
البرلمان أمام خارطة تحالفات جديدة

    المستقبل العراقي / خاص

توقع�ت مصادر نيابي�ة مطلعة, 
ام�س االح�د, ان تش�هد المرحل�ة 
التصعي�د  م�ن  مزي�دا  المقبل�ة 
والخالفات بين الكتل السياسية في 
ظل التحركات الجارية العادة رسم  

خارطة التحالفات البرلمانية.

وفيم�ا أش�ارت المص�ادر ال�ى 
ان الح�راك السياس�ي الج�اري, قد 
يق�ود لبروز قوة جديدة, رجحت ان 
تس�وء العالقة بين االطراف والكتل 

السياسية.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل 
الحالي�ة  »المرحل�ة  ان  العراق�ي«, 
عل�ى  سياس�ية  تغي�رات  تش�هد 

مس�توى التحالفات السياسية بين 
الكل السياسية«.

واش�ارت المصادر الى ان »هذه 
التغيرات جاءت في وقت يسعى فيه 
ائتالف كبير الستعادة بعض النواب 

المنسحبين من ائتالفه«.
ولفتت المص�ادر الى ان »القوى 
السنية والكردية هي االخرى تجري 

حراكا سياسيا مما قد ينتج مرحلة 
سياسية اسوء من حيث االستقرار 
المفق�ود اص�ال والذي طغ�ت عليه 
الس�لبية خ�الل الفت�رة المنصرمة 

وحتى الوقت الحالي«.
 وبحس�ب المص�ادر, فان »تغير 
الخارط�ة السياس�ية قد يق�ود الى 
بروز ق�وة جدي�دة اذا م�ا ائتالفين 

كبيرين في المضي قدما بتحالفهما 
حيث قد يتجاوز اعضاء هذا التحالف 
90 مقع�دا برلماني�ا«, مرجح�ا ان 
»يتصاعد الرقم اذا ما انضوى تحت 
لوائه بعض القوى الس�نية االخرى 
المتواجدة ف�ي البرلم�ان وهو امر 
يجع�ل المجلس االعل�ى وكتلته في 
منطقة حرجة رغم العالقات الطيبة 

التي تربطه باالئتالف«.
واعلن مق�رب من ع�الوي، عن 
االتفاق مع كتل�ة »األحرار« التابعة 
للتي�ار الصدري على تش�كيل جبهة 

داخل مجلس النواب.
وقال�ت المتحدث�ة باس�م كتل�ة 
الوطنية النيابية ميسون الدملوجي، 
إن »ه�ذا اإلعالن جاء بعد اس�تقبال 

ع�الوي وفداً من الهيئة السياس�ية 
لكتلة األحرار التابعة للتيار الصدري 
الفرطوس�ي«،  أحم�د  برئاس�ة، 
مضيفة أنه »تم االتفاق على تشكيل 
س�تعمل،  الت�ي  الوطني�ة  الجبه�ة 
خ�الل األيام القليل�ة المقبلة، داخل 
البرلمان العراق�ي وداخل الحكومة 

لبلورة القرارات ».

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

أعل�ن وزي�ر الدف�اع العراقي، أمس األح�د، أّن تحري�ر ناحية 
البغ�دادي بمحافظة األنبار الغربية س�يتم خالل س�اعات، نافيا 
إلقاء طائرات أميركية أسلحة ومؤناً إلى مقاتلي تنظيم »داعش«، 

وأكد أن التقارير عن محاولة إنقالب في وزارته غير صحيحة.
وش�دد خال�د العبي�دي خ�الل مؤتم�ر أن الس�اعات المقبلة 
ستش�هد تحرير ناحية البغدادي غرب الرمادي عاصمة محافظة 
األنبار)110 كم غرب بغداد( من سيطرة تنظيم »داعش« بالكامل.

وأش�ار إلى وصول 2000 بندقية نوع كالشنكوف روسية الصنع 
إل�ى قاعدة عين االس�د التي تبعد 5 كيلومت�رات فقط عن ناحية 
البغدادي. وأوضح أنه يتابع على مدار الس�اعة تفاصيل المعارك 
في ناحية البغدادي. وقال ان الس�اعات القليلة القادمة ستش�هد 

انتصاًرا لناحية البغدادي.
وأك�د الوزير رفضه دخول قوات اجنبي�ة إلى العراق من دون 
موافقة السلطتين التش�ريعية والتنفيذية، منوًها إلى أن القوات 

العراقية قادرة على إدارة المعارك بمساندة ابناء العشائر. 
وي�وم الجمع�ة الماضي دعا المرجع الش�يعي االعلى الس�يد 
عل�ي السيس�تاني الس�لطات إلى اجراءات س�ريعة واس�تثنائية 
النقاذ حياة 6 االف مواطن يحاصرهم تنظيم »داعش« في ناحية 

البغدادي.
                                                           التفاصيل ص3
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التصور الداعيش ملهمة املراسل الصحفي!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

غري�ب أم�ر الديموقراطية في 
بالدن�ا واالغرب من ذل�ك التصور 
ال�ذي يش�كله اهله�ا والطارئون 
عليه�ا عنها وع�ن الكيفي�ة التي 
تتش�كل منه�ا اول خلي�ة للدول�ة 
واول خلي�ة لالم�ن واول الخالي�ا 

المقاتلة فيها لالعالم!.
لن�ا ف�ي  االول  الموط�ن  ف�ي 
المعارض�ة العراقية وهو المنفى 
الث�ورة  مهن�ة  االع�الم  كان 
الق�وم  اول  الثوريي�ن  وإش�ارة 
ايمان�ا بالنض�ال الوطن�ي وم�ن 
يمض�ي م�ن اخوتنا اي�ام »العمل 
الجه�ادي« ايام�ا في الش�مال او 
في الهور او فوق مرتفعات ش�اخ 
يع�ود  الداخ�ل  ف�ي  او  ش�ميران 
ال�ى مكتبه الجهادي ف�ي المنفى 
ثانية ويكتب عن رحلته االيمانية 
والثوري�ة ب�روح الث�وري وروح 
الثورة وهكذا تعرفت في البدايات 
اي�ام جري�دة »الجه�اد« التي كان 
يصدرها حزب الدعوة االس�المية 
على رواية«ايتها الش�مس خذيني 
اليك« لش�مس البغدادي وروايات 
وحكاي�ات جهادي�ة تحدث�ت عن 
العمل االس�المي والحرية برواية 
ادباء وشعراء ومراسلين ثوريين.

كان م�ن المنطق�ي والطبيعي 

ان تك�ون الديموقراطية في البلد 
افضل من اية ديموقراطية اخرى 
ف�ي البل�دان المج�اورة او عل�ى 
االق�ل مثل الديمقراطي�ة التي كنا 
المعارضة  نتعاطاه�ا ف�ي زم�ن 
العراقية..اش�هد وانا عش�ت اكثر 
من 28 س�نة في بيئ�ة المعارضة 
العراقي�ة ان الديموقراطي�ة ف�ي 
زمننا افضل وانظف واوعى واكثر 

بريقا من ديموقراطيتنا الحالية.
هنا اقول ان الديموقراطية كان 
الب�د ان تاخذ ش�كلها الثوري في 
زمن الدولة التي نعيش النها ولدت 
من رح�م الثورة وم�ن المنطقي 
ان نتعاط�ى الديموقراطي�ة وفق 
نس�ق ث�وري قائم على س�لم من 
القيم االخالقية الروحية والدينية 
والوطنية والسياسية فنعاقب من 
اخط�أ ونغلظ ف�ي القول على من 
اعتدى والترك االم�ر يتحرك على 

قاعدة تشكيل اللجان!.
االمر المعيب االخر ان العدوان 
حدث في مكان فكري وسياس�ي 
وم�ن المس�تحب ان يك�ون اه�ل 
الم�كان من المثقفين واالس�اتذة 
وم�ن يتحرك بينهم من المفترض 
ان يك�ون على تواصل مع الثقافة 
ويحت�رم االش�ياء المثقفة اما ان 
يك�ون الح�ارس او الحماي�ة ب�ال 
خلفية عن الم�كان ويتعاطى مع 

المس�الة االمني�ة كم�ا يتعاطاها 
حماي�ة عب�د حم�ود او وطب�ان 
ابراهي�م الحس�ن فعلى االس�الم 

السالم!.
ف�ي اعتق�ادي هنال�ك تص�ور 
اش�به بالتصور الداعش�ي لمهمة 
الصحافي واالعالمي في التجربة 
العراقية الحالية والتصور المذكور 
الزال يتحرك في االوس�اط وقابل 
للتك�رار وان ت�م االعت�داء عل�ى 
100 مراس�ل ومص�ور واعالمي 
وصحف�ي عراقي بدليل ان اعتداءا 

صارخ�ا حدث ض�د مجموعة من 
العراقين  والصحفيين  االعالميين 
في اليوم الثاني في الباب الشرقي 
عل�ى خلفي�ة وقف�ة احتجاجي�ة 
نظمها مجموعة م�ن االعالميين 
تضامنا مع من تم االعتداء عليهم 

في مركز النهرين!.
التصور  اخت�راق  ك�ف يمك�ن 
المؤسس�ات  لبع�ض  الداعش�ي 
وحمايات  والوزراء  والمسؤولين 
المستش�ارين والمس�����ؤولين 
والوزراء وان يكون لديهم معرفة 

وامامهم قرار دولة يوجب عليهم 
تقديم االعتذار وتنتظرهم عقوبة 
س�جن تص�ل ال�ى 15 عام�ا لمن 
يثبت تورط�ه بعدوان او ضرب او 

استهداف او نيل الحد؟!.
الب�د  البرب�ري  الع�دوان  بع�د 
من ظه�ور الئح�ة بمجموعة من 
االج�راءات والقواني�ن م�ن قب�ل 
القض�اء العراقي وع�دم االكتفاء 
باالدان�ات التي ص�درت من اعلى 
المقامات السياس�ية والعسكرية 
واالمني�ة ف�ي البل�د.. االعتذارات 
االعالمية ف�ي التلفزيون مطلوبة 
بالقان�ون وتفعي�ل  ال�ردع  لك�ن 
ام�ر وطن�ي  بالس�جن  العقوب�ة 

مطلوب ايضا.
مهم�ة  ان  يفك�ر  البع�ض 
الصحف�ي في الدولة العراقية هي 
البحث ف�ي مثالب المس�ؤول مع 
ان الصحف�ي اليفكر بالمثالب في 
التج�ارب الوطني�ة الناجحة قدر 
التفكير بالتطوير ومتابعة سلوك 

المشاريع التنموية في البلد.
متى يتطور السياسي ويرتقي 
المس�توى بالذهني�ات التي تقود 
البل�د الى الدرجة التي ترتبط فيها 
ب�أدوات  عن�ده  التطوي�ر  ادوات 
المتابعة في االعالم الوطني ليجد 
الوزير ان المش�روع او المنجز ال 
يكتمل إال بحركة الصحفي ونقله 

الحقيقة وهذا التضامن المباش�ر 
والتعاون المش�ترك بي�ن االعالم 
والحكومة والصحفي والوزير؟!.

ان التص�ور الداعش�ي لمهم�ة 
الصحفي هو ال�ذي دفع بالحادثة 
الى الظهور في مركز النهرين واال 
لوكان هنالك تصور وطني لمهمة 

الصحفي لما حدث الذي حدث.
اتمن�ى عل�ى الذي�ن عاص�روا 
زم�ن  ف�ي  الثوري�ة  التجرب�ة 
المعارض�ة العراقية وتحولوا الى 
الدول�ة  ف�ي  ومس�ؤولين  وزراء 
العراقي�ة وص�ار لديه�م حمايات 
وسياس�ية  امني�ة  ومؤسس�ات 
وعس�كرية ان يتذك�روا الماضي 
التلي�د لن�ا لك�ي ال يتح�ول ه�ذا 
الماض�ي بس�بب غي�اب الق�دوة 
واإلف�ادة من الماض�ي الى ماض 

بليد!.
ما ح�دث ف�ي مرك�ز النهرين 
عب�رة  ال�ى  يتح�ول  ان  يج�ب 
الصحفيي�ن  اعت�دى عل�ى  وم�ن 
والمراسلين وامتدت يده على خد 
مراس�ل او مصور يجب ان تعاقب 
بالكس�ر الن م�ن يصف�ع عراقيا 
فه�و داعش�ي بالض�رورة وم�ن 
يوجه اهانة لكاتب او صحفي في 
اي موق�ع من مواق�ع العمل فهو 
ال�ى صنف االوباش اقرب منه الى 

فصيلة االودام.. والعاقل يفهم.

االعتذارات االعالمية
 في التلفزيون مطلوبة 

لكن الردع بالقانون 
وتفعيل العقوبة

 بالسجن امر وطني

القضــاء يشـرح اجلـرائـم التـي ال حيـرك شكـواها إال املجنـي عليـه
القانون أبعدها عن الحق العام العتبارات الحفاظ على نسيج العائلة

      المستقبل العراقي / سيف محمد

أص�ول  قان�ون  ب�أن  قض�اة  أف�اد 
المحاكمات الجزائية حدد جرائم ال تحرك 
ش�كواها إال م�ن المجن�ى علي�ه أو م�ن 
يمثله قانون�اً، وأرجعوا نية المش�رع في 
عدم إش�راك الح�ق العام فيه�ا العتبارات 
عدة؛ ف�ي مقدمتها أن بعض هذه الجرائم 
ترتكب داخل نطاق األسرة وبالتالي جاءت 
الرغبة ف�ي الحفاظ على تكوي�ن العائلة، 
لكنه�م فرقوا في إج�راءات الصلح ومدى 
تدخ�ل المحكمة بي�ن الجرائ�م التي تصل 
عقوبته�ا الى الحب�س اقل من ع�ام، وما 

يزيد عن ذلك.
وذكر القاضي حاتم جبار الغريري بأن 
»الجرائ�م التي ال تحرك فيها الش�كوى إال 
من قبل المجنى عليه أو من يمثله حددتها 
المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية«، مشيرا إلى أن هذه الجرائم هي 
»زن�ا الزوج�������ي�ة وتع�دد الزوجات 
خالفا لقانون األحوال الش�خص�����ية، 
والقذف والسب وإفشاء األسرار والتهديد 
واإلي�ذاء اذا ل�م تك�ن الجريمة ق�د وقعت 
على مكل�ف بخدمة عامة أث����ناء قيامه 

بواجبه أو بسببه«.
»الس�رقة  أيض�اً  بينه�ا  إن  وق�ال 
واالغتص�اب وخيان�ة األمان�ة واالحتيال 
وحيازة األش�ياء المتحصل�ة منها اذا كان 
المجن�ى عليه زوجاً للجاني او احد أصوله 
او فروعه ولم تكن هذه األشياء محجوزاً 
عليه�ا قضائي�ا او مثقل�ة بحق لش�خص 

آخر«.
وأض�اف القاض�ي األول ل�دار القضاء 
ف�ي المحمودية أن »من بين هذه الجرائم 
إتالف األموال وتخريبها عدا أموال الدولة 
اذا كان�ت الجريم�ة غي�ر مقترن�ة بظرف 
مش�دد، وانتهاك حرم�ة المل�ك والدخول 
والمرور في ارض مزروعة ومهيأة للزرع 
وارض فيه�ا محص�ول وت�رك الحيوانات 

تدخل فيها«.
األحج�ار  »رم�ي  تش�مل  أنه�ا  وزاد   
واألشياء األخرى على وسائط نقل وبيوت 
ومبان وبس�اتين وحظائ�ر باإلضافة الى 
الجرائ�م األخرى التي ين�ص القانون على 
ع�دم تحريكه�ا اال بناء على ش�كوى من 
المتضرر منها والجرائ�م التي تقع خارج 
الع�راق اال ب�أذن رئي�س مجل�س القضاء 

االعلى«.
وعن سبب حصر المشرع العراقي حق 

تحريك الشكوى في هذه الجرائم بالمجنى 
عليه أو من يمثله قانوناً أجاب الغريري ان 
»ذلك يتعلق بعدة أمور منها صيانة أواصر 
األس�رة والبقاء على الروابط العائلية من 
ع�دم التفكك واالنهي�ار بالنس�بة لجرائم 
الزن�ا وتع�دد الزوج�ات خالف�اً للقان�ون 
وخيان�ة  واالغتص�اب  الس�رقة  وكذل�ك 

األمانة بين األصول والفروع«.

 وفي ما يخص جرائم القذف والس�ب 
أوض�ح  والتهدي�د  األس�رار  وإفش�اء 
أن »الس�بب ه�و لتس�هيل األم�ور عل�ى 
المواطنين في تسوية مشاكلهم والسيما 
البس�يطة منها الن ه�ذه الجرائم متعلقة 
بالحق�وق الخاصة أكثر مم�ا هي متعلقة 

بالحق العام«.
وف�ي ما يخ�ص وف�اة المجن�ى عليه 

قال الغريري »يج�ب أن نفرق بين حالتين 
األول�ى، وفاة المجن�ى عليه بع�د تحريك 
الش�كوى وهذا ال يؤثر على س�ير الدعوى 
وان للورث�ة االس�تمرار بالمطالبة بالحق 
المدن�ي لمورثه�م وكذلك الحال بالنس�بة 
للدع�وى الجزائي�ة فإنها تس�تمر«. لكنه 
اس�تثنى »دع�اوى الزن�ا حي�ث تنقض�ي 
الدع�وى بموت ال�زوج الزان�ي أو الزوجة 

الزانية«.
ولف�ت إلى أن »الحالة الثانية هي موت 
المجنى عليه قبل تقديم الشكوى فيسقط 
الح�ق ف�ي إقامة الش�كوى وع�دم جواز 

تحركها من قبل الورثة«.
وعن موض�وع الصل�ح والتن�ازل في 
ه�ذه الجرائم، قال قاض�ي آخر وهو ثائر 
نج�م في محكمة تحقي�ق المحمودية أنه 
»يجوز الصلح والتنازل في هذه الدعاوى 
بق�رار من قاضي التحقيق او المحكمة إذا 

طلبه المجنى عليه أو من يمثله قانوناً«.
ون�وه إل�ى أن »ذل�ك يخض�ع ألحكام 
معين�ة في م�ا اذا كان�ت الجريمة معاقب 
عليه�ا بالح�����ب�س مدة س�نة فاقل او 
بالغرام�ة فيقب�ل الصل�ح دون موافق�ة 
القاضي او المحكمة اما اذا كانت العقوبة 
تزيد على سنة ال يقبل الصلح اال بموافقة 

القاضي او المحكمة«.
 اما الم�دة القانونية المح�ددة إلقامة 
هذه الدعاوى أفاد نجم بأن »قانون أصول 
المحاكمات الجزائية حددها بثالثة اش�هر 
م�ن يوم عل�م المجنى علي�ه بالجريمة او 
زوال الع�ذر القهري الذي حال دون تقديم 

الشكوى«.
يمك�ن  الجرائ�م  »ه�ذه  ان  وأوض�ح 
ان تخض�ع ألح�كام الجرائ�م المش�هودة 
لكن تحريك الش�كوى واتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة تتوق�ف على تحريك الش�كوى 
من قب�ل المجنى عليه او من يقوم مقامه 
قانوناً«.م�ن جانب�ه اف�اد القاضي عدنان 
الش�ريفي المدع�ي العام ف�ي دار القضاء 
ف�ي المحمودية ب�أن »دور االدع�اء العام 
في هذه الجرائم كدور القضاء الن تحريك 
الشكوى يقتصر على المجنى عليه او من 

يمثله قانوناً لعدم تعلقها بالحق العام ».
وأض�اف الش�ريفي ان »االدع�اء العام 
يراقب المش�روعية عند تحريك الش�كوى 
في ه�ذه القضايا واالط�الع على قرارات 
قض�اة التحقي�ق والطعن به�ا عند وجود 
ما يس�توجب الطع�ن التميي�زي وتنتهي 
الدعوى تماما عن�د تنازل المجنى عليه أو 

من يمثله قانوناً«.

      بغداد / المستقل العراقي 

قال لقمان الفيلي، س�فير العراق في واش�نطن، إن 
الع�ام الجاري هو ع�ام فاصل في الح�رب ضد تنظيم 
»داع�ش،« فيم�ا لف�ت إل�ى أن التنظي�م س�يطرد من 
الموص�ل، دع�ا دول التحالف لتقدي�م المزيد من الدعم 
في س�بيل ه�ذه الجهود.وق�ال الفيل�ي ان »قتالنا مع 
داعش ليس فقط على جبهة واحدة، إقليم كوردس�تان 

أحداه�ا وآخ�ر ف�ي وس�ط الب�الد وثالث ف�ي الغرب، 
الق�وات العراقية بمختل�ف تجهيزاتها تعمل إلى جانب 
البيش�مركة عل�ى كل األصع�دة، ونواجه مش�كلة بما 
لدينا من م�وارد محدودة«.وأضاف »نحن نعلم طبيعة 
الوضع على األرض ومدى الديناميكية التي يسير فيها، 
الجبهة ليست واحدة فقط ضد داعش، علينا التأكد من 
أن تركيزن�ا ينصب على هزيمة داعش ولكن في الوقت 
ذات�ه علين�ا التأكد من ع�دم وجود انته�اكات لحقوق 

اإلنسان«.وعند س�ؤاله عن هجوم داعش على منطقة 
البغدادي القريبة من قاعدة عين األس�د الس�تراتيجية، 
قال السفير العراقي ان »هذا الهجوم هو هجوم أضرب 

وأهرب أكثر من كونه توسعا للتنظيم«.
واختت�م قائ�اًل »نح�ن بحاج�ة إلى دع�م جوي من 
حلفائنا وقد طلبنا ذلك منذ اليوم األول وبينا أن العراق 
ليس لديه ذخيرة كافية ونحن بحاجة ألسلحة متطورة 

أيضا«.

      بغداد / المستقل العراقي 

أك�دت عضو مجل�س محافظة ديالى 
نجاة الطائي، أمس األح�د، أن النازحات 
داخ�ل المحافظ�ة مه�ددات بالعنوس�ة 
بسبب عزوف الش�باب عن الزواج، فيما 
أب�دت دعمها لفك�رة ال�زواج الجماعي.

وقال�ت الطائ�ي، إن »مجتمع�ات تمث�ل 
مدن وقصبات وق�رى مترامية األطراف 
نزحت بفعل االضطرابات األمنية الدامية 

الت�ي ضرب�ت أجزاء واس�عة م�ن ديالى 
عقب حزيران الماض�ي«، مبينة أن »تلك 
المجتمع�ات مهددة بالعنوس�ة وعزوف 
الش�باب عن الزواج، ما يؤش�ر تداعيات 
س�لبية على تل�ك المجتمعات«.وأضافت 
تنظي�م  فك�رة  ندع�م  »نح�ن  الطائ�ي 
حفالت الزواج الجماعي للشباب خاصة 
وان مع�دالت الفق�ر العالي�ة والبطال�ة 
النازحي�ن  صف�وف  ف�ي  المستش�رية 

تمنعهم من الزواج بالوقت الحالي«.

      بغداد / المستقل العراقي 

اف�اد مصدر مطلع، امس األحد، بأن طائرة اماراتية تابعة لش�ركة فالي دبي 
هبط�ت في مطار بغداد ألول مرة بعد حادثة تع�رض طائرة اماراتية الطالق نار 
الشهر الماضي.وقال المصدر إن »طائرة اماراتية تابعة لشركة فالي دبي هبطت 
في مطار بغداد الدولي في تمام الساعة 2.21 ظهراً ألول مرة بعد حادثة تعرض 
طائرة اماراتية الطالق نار«.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، 
أن »الطائ�رة عادت ال�ى دبي بعد انزال الركاب«.وكان�ت طائرة اماراتية تعرضت 
في ، إلطالق نار في مطار بغداد الدولي، وس�ط انباء عن إصابة طفلة من ضمن 

المسافرين.
فيما أجرى وزير النقل باقر جبر الزبيدي  جولة استطالعية جوية فوق مطار 
بغ�داد وبرفقت�ه عدد من الصحافيين، مش�يرا إلى أن هذه الجول�ة تأتي من أجل 

إيصال رسالة عملية تؤكد سالمة األجواء فوق المطار.

      بغداد / المستقل العراقي 

ذك�رت صحيف�ة الماني�ة ان تنظيم 
»داعش« االرهابي بات يعاني في اآلونة 
األخي�رة م�ن مش�اكل مالي�ة، جعلت�ه 
يع�رض إعادة جثث مقاتلي�ن كرد قتلوا 

ف�ي المعارك مع التنظي�م، مقابل مبالغ 
مالية.ونقل�ت صحيف�ة »فرانكفورت�ر 
األلماني�ة  س�ونتاغزيتونغ«  الغيمن�ي 
ف�ي عدده�ا الص�ادر امس األح�د، عن 
مصادر أمنية قولها إن »التنظيم يسعى 
لتس�ليم القوات الكردية جثث مقاتليها 

الذي�ن استش�هدوا  ف�ي المع�ارك معه 
مقاب�ل مبال�غ تتراوح بين عش�رة آالف 
وعش�رين أل�ف دوالر للجثة«.واعتبرت 
الصحيف�ة أن�ه »م�ن غي�ر المرج�ح أن 
يتمكن التنظيم من االس�تفادة من هذه 
الجثث عبر بيع أعضائه�ا لعدم امتالكه 

التقنيات والخبرات الطبية التي تتيح له 
القيام بذلك«.وتابعت الصح�����يفة أن 
التنظي�م خفض رواتب مقاتليه بنس�بة 
الثلثي�ن، ولم يعد حالي�ا يتمكن من بيع 
برمي�ل النف�ط ب�«أكثر من عش�رة إلى 

عشرين دوالرا«.

السفري العراقي بأمريكا: هذا العام سيطرد »داعش« من املوصل

دياىل: النازحات مهددات بالعنوسة 
وندعم الزواج اجلامعي

الطريان االمارايت يستأنف رحالته اىل العراق

»داعش« يعرض عىل اإلقليم: تسليم كل جثة من البيشمركة مقابل 10 آالف دوالر

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل باق�ر الزبيدي، وزي�ر النقل، احمد 
الزعاب�ي القائ�م باالعم�ال ف�ي س�فارة دولة 

االمارات العربية المتحدة في العراق.
وجرى خالل اللقاء بحث التعاون المشترك 
بي�ن العراق واالم�ارات وخصوص�اً في مجال 

تأهيل قطاع النقل في العراق.
واكد الوزير حرص العراق حكومة وش�عباً 
على زيادة التعاون ودعوة الشركات االماراتية 
المشهود لها بالخبرة والكفاءة لالستثمار في 
ميناء الفاو وتأهيل المطارات والموانئ كما تم 
التط�رق الى موضوع دع�وة الخطوط الجوية 

االماراتي�ة بكاف�ة ش�ركاتها الع�ادة تس�يير 
رحالتها ال�ى العراق، مؤكداً عل�ى تقديم كافة 
التسهيالت لهبوط الطائرات في بغداد والنجف 
والبصرة وكافة مطارات العراق، وان موضوع 
ح�ادث الطائرة االماراتية هو عرضي واليوجد 
اي اس�تهداف ونح�ن عل�ى اس�تعداد لتقدي�م 
التطمينات الالزمة لعودة الرحالت الجوية بين 

البلدين.
من جهته، اش�اد القائم باالعمال بالتعاون 
بي�ن البلدين مؤك�داً حرص حكوم�ة االمارات 
عل�ى ادام�ة التع�اون م�ع الحكوم�ة العراقية 
وخصوص�اً في توحي�د المواقف بي�ن البلدين 

الشقيقين والتعاون المشترك.

     بغداد / المستقبل العراقي

التحقيق  أعلن�ت محكم�ة 
المركزية المتخصصة بملفات 
المنظمة،  والجريمة  اإلرهاب 
عن إلقاء القبض على 3 مفارز 
اغتي�ال ب��«الكوات�م« تابع�ة 
اإلرهابي،  )داع�ش(  لتنظي�م 
مؤك�دة أن عملية التوصل إلى 
هذه المجموعة أس�فرت عن 
ضب�ط كمي�ات من األس�لحة 
والعت�اد وعج�الت ومقاط�ع 
نفذه�ا  لجريمتي�ن  مص�ورة 

عناصر هذه المفارز.
ماج�د  القاض�ي  وق�ال 
االعرجي رئي�س المحكمة إن 
»األجه�زة األمنية وبإش�راف 
مباش�ر من محكمة التحقيق 

المركزي�ة ألق�ت القبض على 
مجموعة م�ن عناصر تنظيم 

)داعش( اإلرهابي«.
أن  االعرج�ي  وتاب�ع 
 22 »المجموع�ة مكون�ة من 
متهماً موزعين على 3 مفارز، 
تعم�ل ف�ي قاط�ع الرصاف�ة 
ببغداد، مس�ؤولة عن عمليات 
الكاتم�ة  باألس�لحة  اغتي�ال 
حصلت مؤخراً«.واشار إلى أن 
»القبض عل�ى المتهمين جاء 
وفق معلومات اس�تخبارية«، 
منوهاً إل�ى »ضبط 4 عجالت 
وك�ورال،  )كامي�ري،  ن�وع: 
وس�ايبا(،  كران�د،  وأيم�ي 
باإلضاف�ة إلى دراج�ة نارية، 
وجميعها تحتوي على قواطع 

لحفظ األسلحة الكاتمة«.

محكم�ة  رئي�س  وزاد 
أن  المركزي�ة  التحقي�ق 
»القوات األمنية ضبطت خالل 
العملي�ة أيض�اً 4 أجهزة كاتم 
محوري  ومسدسين  للصوت، 
الصقة  وعبوتين  الس�بطانة، 
وواح�دة ناس�فة و15 كيل�و 

غرام من المواد المتفجرة«.
تم  بالق�ول »كم�ا  وخت�م 
م�ن  كبي�رة  كمي�ات  ضب�ط 
شرائح )سيم كارت( وأجهزة 
هاتف نقال معدة الستخدامها 
في عملية التفجير، باإلضافة 
م�زورة،  مستمس�كات  إل�ى 
ومقاط�ع مص�ورة لعمليت�ي 
القن�اة،  ش�ارع  ف�ي  اغتي�ال 
القاس�م  محم�د  وطري�ق 

السريع«.

الزبيدي يبحث مع القائم باعامل االمارات تأهيل قطاع النقل

التحقيق املركزية: القبض عىل 3 مفارز اغتيال 
بـ »الكواتم« تابعة لـ »داعش«
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www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 911 )  FEB 23 Mon  2015    العدد ) 911 ( 23 شباط  2015          السنة الثالثة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

            بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مص�رف الرافدي�ن اس�تمراره بمنح 
الس�يارات  لش�راء  للمواطني�ن  الق�روض 

بالتقسيط.
وق�ال المكت�ب االعالم�ي للمص�رف ف�ي 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مص�رف الرافدين يواص�ل منح القروض 
للمواطنين لش�راء الس�يارات بالتقسيط في 

عدد من فروعه«.
واشار الى انه ”تم اختيار عدد من الشركات 
لممارس�ة ه�ذا النش�اط، موضح�ا ان »مدة 

تسديد القرض تصل الى خمس سنوات«.

مرصف الرافدين: مستمرون بمنح القروض للمواطنني لرشاء السيارات

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

لم تتوص�ل الحكومة المركزية 
لغاية  اقلي�م كردس�تان  وحكومة 
بش�أن  نهائي�ة  نتيج�ة  إل�ى  اآلن 
ال�ذي  النفط�ي  االتف�اق  تطبي�ق 
ت�م الوص�ول إلي�ه مؤخ�راً, كحل 
لمشاكل استخراج وتصدير الثروة 

النفطية.
وفيما هدد التحالف الكردستاني 
بمقاطع�ة العملية السياس�ية في 
حال عدم ارس�ال موازن�ة االقليم, 
رئي�س  باس�م  المتح�دث  ش�كا 
الحكومة حيدر العبادي من ضعف 

السيولة المالية.
وقال�ت النائب�ة ع�ن التحال�ف 
الكردس�تاني نجيب�ة نجي�ب ف�ي 
تصريحات صحفي�ة, أن »حكومة 
إقليم كردس�تان اتخذت كل السبل 
والط�رق لمعالجة المش�اكل لحل 
م�ع الحكومة وخصوص�ا المادية 
»الحكوم�ة  أن  مؤك�دة  منه�ا«، 
المركزية لم تلتزم بتطبيق النقطة 
الرئيس�ة في االتفاق وهي إرسال 

حصة اإلقليم من الموازنة«.
واضاف�ت نجيب أن »على الكتل 
السياس�ية النظر في حلول أخرى 
للتمك�ن م�ن الخروج م�ن األزمة 
مش�يرة  واالقتصادي�ة«،  المالي�ة 
إل�ى أن »إح�دى ه�ذه الحلول هي 
مقاطعة العملية السياسية للتأثير 
االتحادي�ة التخاذ  الحكوم�ة  على 

خطوات جدية نحو إرس�ال حقوق 
اإلقلي�م وتحدي�دا إرس�ال روات�ب 

موظفيه«.
إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  وكان 
بارزان�ي  نيجيرف�ان  كردس�تان 
كش�ف ف�ي 16 ش�باط ع�ن قيام 
بغ�داد بدفع روات�ب موظفيها كل 
الحكوم�ة  أن  وأك�دت  يوم�اً،   40
المركزي�ة »مفلس�ة« وتمر بأزمة 
مالي�ة، وذك�ر أن من ح�ق اإلقليم 
قط�ع ص�ادرات النف�ط ف�ي حال 
عدم تس�لمه المخصصات المتفق 
عليها، فيما أش�ار إل�ى أن االتفاق 
ينص على إرسال أكثر من تريليون 

دينار من بغداد إلى أربيل.
من جانبه, اكد المتحدث باس�م 
مجل�س ال�وزراء س�عد الحديث�ي 
»التزام الحكومة االتحادية بتنفيذ 
االتفاق النفطي م�ع اربيل«، لكنه 
طال�ب االقلي�م ب�� »تس�ليم 550 
الف برميل يومي�اً كي يحصل على 

حصته من الموازنة«.
وش�كا الحديث�ي م�ن »ضع�ف 
الس�يولة المالية التي تمكن بغداد 
م�ن تس�ليم اربيل مس�تحقاتها«، 
 2015 »موازن�ة  أن  إل�ى  وذه�ب 
لم تدخ�ل النفاذ حت�ى االن ونحن 
الجري�دة  ف�ي  نش�رها  بانتظ�ار 

الرسمية«.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
العبادي، أعلن في وقت س�ابق، أن 
العراق يواجه العديد من التحديات 

النف�ط  اس�عار  انخف�اض  منه�ا 
وتأثيره�ا في الموازن�ة والتحدي 
األمني،  مش�يرا إل�ى أن الحكومة 
ملتزمة بحل االش�كاالت مع اقليم 

كردستان وفقاً للدستور.
وواف�ق مجل�س ال�وزراء على 
االتف�اق عل�ى ح�ل المش�اكل بين 
وإقلي�م  المركزي�ة  الحكومتي�ن 

كردس�تان بحضور حيدر العبادي 
فيم�ا  البارزان�ي،  ونيجرف�ان 
نس�بة  تحدي�د  االتف�اق  تضم�ن 
م�ن تخصيص�ات الق�وات البري�ة 
االتحادي�ة للجي�ش العراق�ي ال�ى 
قوات البيش�مركة حس�ب النسبة 
م�ن  ج�زءاً  بكونه�ا  الس�كانية 
المنظومة األمنية العراقية، إضافة 

إلى حل مشكلة تصدير النفط.
وأعل�ن وزير النفط ع�ادل عبد 
المه�دي ع�ن اتفاق�ه م�ع رئيس 
عل�ى  كردس�تان  اقلي�م  حكوم�ة 
تحوي�ل الحكوم�ة االتحادية مبلغ 
500 ملي�ون دوالر لإلقليم، وفيما 
بّي�ن إن االتف�اق تضم�ن أن تقوم 
حكوم�ة اإلقليم بوض�ع 150 ألف 

برمي�ل نف�ط خ�ام يومي�اً تح�ت 
تص�رف الحكوم�ة االتحادية، أكد 
إن رئيس حكومة اإلقليم س�يزور 
بغ�داد على رأس وفد لوضع حلول 
»شاملة« ودستورية لحل القضايا 

العالقة.
ف�ي الغض�ون اص�درت وزارة 
المالي�ة ام�راً  بارس�ال 250 مليار 

دين�ار عراقي الى إقليم كردس�تان 
لص�رف روات�ب موظف�ي االقليم 
لش�هر كان�ون الثان�ي م�ن ع�ام 
2015.وق�ال مق�رر وزارة المالية 
فاض�ل نب�ي، ان�ه »بس�بب ع�دم 
توص�ل حكومتي بغداد واربيل الى 
نتيجة نهائبة ضمن اتفاقية النفط 
بين الطرفي�ن ف�ان وزارة المالية 
العراقي�ة وبأمر من وزي�ر المالية 
هوش�يار زيب�اري ق�ررت ص�رف 
مبل�غ 250 مليار دين�ار لإلقليم«، 
مش�يراً إل�ى ان »ه�ذا المبل�غ هو 
لروات�ب موظف�ي اإلقلي�م لش�هر 

كانون الثاني للعام الحالي«.
»نس�خة  أن  نب�ي،  واض�اف 
م�ن األم�ر ال�وزاري ال�ذي ص�در 
ع�ن مالية بغ�داد تم إرس�الها إلى 
البنك المرك�زي العراقي للعمل به 
ونس�خة أخرى وصلت إل�ى إقليم 
كردستان«، موضحاً أن »القرار تم 
إص�داره أمس ولذلك م�ن الممكن 
العم�ل به ف�ي اقرب وق�ت ممكن 

اليصال  المبلغ الى االقليم«.
وكان وف�د م�ن حكوم�ة اقليم 
كردستان برئاس�ة رئيس حكومة 
ق�ام  برزان�ي  نجيرف�ان  االقلي�م 
بزي�ارة بغ�داد، ف�ي ال��)16 م�ن 
خ�الل  واعل�ن   ،)2015 ش�باط 
مؤتم�ر صحفي ان بغ�داد ملتزمة 
مع االقلي�م باالتفاقية النفطية اال 
ان الع�راق مفل�س وال يملك المال 

لتنفيذ االتفاقية.

الكردستاين هيدد بمقاطعة بغداد.. واحلكومة الربيل: سلمونا 550 الف برميل نفط
االتفاق النفطي على حافة االنهيار.. وزيباري يصرف رواتب موظفي كردستان

        المستقبل العراقي/ فرح حمادي

رغم إقدام »داع�ش« على تفخيخ كل 
شي في ناحية البغدادي, التي يحاصرها 
االره�اب منذ ايام, لك�ن القوات االمنية, 
كسرت طوق العبوات الناسفة والمنازل 
الملغوم�ة, وتمكن�ت م�ن تحري�ر ثلثي 
الناحي�ة بينم�ا الت�زال العملي�ات قائمة 

الستعادة السيطرة الكاملة.
وبالتزام�ن مع الهزيم�ة النكراء التي 
تلقاه�ا »داعش« في البغدادي, كش�فت 
مص�ادر محلي�ة ع�ن امت�الك  التنظي�م 

االرهابي اسلحة اسرائيلية متطورة .
وقال رئيس المجل�س البلدي لناحية 
البغدادي التابعة لقضاء حديثة بمحافظة 
االنب�ار الش�يخ م�ال الل�ه العبي�دي, أّن 
»الق�وات األمني�ة تواص�ل تقدمه�ا في 

الناحية مكبدة )داعش( خسائر فادحة«
وأك�د العبيدي الذي تح�دث من الخط 
األمني�ة  »الق�وات  إن  للمعرك�ة،  األول 
تمكن�ت م�ن تحري�ر مايقرب م�ن ثلثي 
»عصاب�ات  أن  ال�ى  مش�يرا  الناحي�ة«, 
التنظي�م أقدم�ت عل�ى تفخي�خ جمي�ع 

الطرق والمنازل«.
وع�ن العوائ�ل المتواجدة ف�ي ناحية 
البغدادي، أوض�ح العبيدي أّنه »تم إجالء 
جمي�ع العوائ�ل ال�ى مناطق آمن�ة والى 

المجمع السكني القريب من الناحية«.
وتش�ير االحصائيات االولية لخسائر 
»داع�ش« الى مقتل اكثر من 40 ارهابي, 
بينما  هرب العشرات باتجاه قضاء هيت 
ومنطقة الضفة الغربية من نهر الفرات. 
وبدات, فجر االحد, حملة عس�كرية من 
ثالث�ة مح�اور لتطهير ناحي�ة البغدادي 

غ�رب األنب�ار م�ن س�يطرة عصاب�ات 
»داعش«اإلرهابية.

من جانبه, قال  محافظ االنبار،صهيب 
ال�راوي أن »الق�وات األمني�ة مس�تمرة 
بمعارك تطهير البغدادي وقد نجحت بفك 
الحصار عن المجمع السكني«، مبيناً أن 
»قوات الجيش تعمل عل�ى رفع العبوات 
المحيطة حول المجمع السكني وإدخال 
المساعدات الغذائية واإلنسانية العاجلة 

للعوائل داخل المجمع السكني«.
وأض�اف ال�راوي، أن »ق�وات الجيش 
والشرطة وبدعم طيران التحالف وتعاون 
مقاتلي العشائر تعمل على تطهير ناحية 
البغدادي وقضاء هيت بالكامل من فلول 
داعش االرهابي وضمن التقدم الى المدن 
الغربي�ة«. وكان ممث�ل المرجعية العليا 
في كربالء عبد المهدي الكربالئي طالب،  

الجمي�ع   ،)2015 الجمع�ة )20 ش�باط 
بتقديم جه�د عاجل واس�تثنائي لناحية 
البغدادي وإنقاذها من كارثة إنسانية قد 
تحدث بس�بب حصار )داع�ش(، وأعرب 
عن اس�تعداد العتبات للمساهمة بجهود 

اإلغاثة للناحية.
على صعيد متصل, طالبت النائبة عن 
تحال�ف القوى العراقية غادة الش�مري، 
العاج�ل  بالتح�رك  الدول�ي  المجتم�ع 
لكبح جرائم تنظي�م »داعش« في ناحية 
البغدادي باالنبار وعدم االكتفاء بمواقف 
الش�جب واالس�تنكار فق�ط، فيما دعت 
الحكومة التخاذ اإلج�راءات الالزمة من 

أجل حماية المواطنين.
وقالت الش�مري في مؤتمر صحافي 
عقدت�ه بمبن�ى مجل�س الن�واب، إن »ما 
تتعرض له ناحية البغدادي غربي االنبار 

من حصار وقتل وجرائم بش�عة من قبل 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابية، م�ا هي إال 
سلس�لة م�ن الجرائ�م ضد اإلنس�انية«، 
مشيرة إلى أن »الوضع اإلنساني المزري 
في الناحية يدعونا للتحرك العاجل إلنقاذ 
أرواح األبرياء وتقديم اإلغاثة اإلنسانية 

ومد جسور العون لهم بشكل فوري«.
وتابعت الش�مري، أن »على الحكومة 
الالزم�ة  األمني�ة  اإلج�راءات  اتخ�اذ 
عل�ى  مش�ددة  المواطني�ن«،  لحماي�ة 
»ض�رورة تضاف�ر جمي�ع الجه�ود من 
أجل دع�م القوات األمنية في حربها ضد 

اإلرهاب«.
الغض�ون, كش�ف مجل�س محافظة 
األمني�ة  الق�وات  ضب�ط  ع�ن  األنب�ار، 
ومقاتل�ي العش�ائر اس�لحة اس�رائيلية 
وأوروبي�ة تعود لتنظيم »داعش« ش�رق 

الرمادي. وقال مصدر مطلع، إن »القوات 
األمني�ة وابن�اء العش�ائر تمكن�وا خالل 
احدى العملي�ات األمنية في منطقة البو 
غان�م من ضبط قناصة اس�رائيلية تعود 
لتنظيم داعش، فضالً عن اسلحة أوروبية 
المنش�أ مصنعة حديثة«، مش�يراً الى أن 
»ه�ذه االس�لحة وصلت عب�ر مخابرات 

دولية«.
وس�بق للجنة االمن والدفاع النيابية 
ان كش�فت عن وجود العديد من الوثائق 
والص�ور تؤك�د قي�ام طائ�رات تابع�ة 
للتحال�ف الدولي بإلقاء المس�اعدات من 
عتاد واس�لحة والمؤن لتنظيم »داعش« 
بواسطة المظالت، فيما طالبت الحكومة 
بتقديم تقرير واضح عن هذه الخروقات 
ورص�د حرك�ة تل�ك الطائ�رات ونص�ب 

الكمائن السقاطها.

القوات االمنية تكرس »طوق« البغدادي »املفخخ«..  و«داعش« يقاتل بأسلحة إرسائيلية
عمليات التحرير متواصلة.. ومطالبات بتحرك دولي لتدوين جرائم اإلرهاب

الدفاع: الطائرات التي ترمي السالح لـ »داعش« هدفًا مرشوعًا.. وتسليح العشائر قضية سياسية
       المستقبل العراقي / علي الكعبي

أعل�ن وزي�ر الدف�اع العراقي، أم�س األحد، أّن 
تحرير ناحية البغ�دادي بمحافظة األنبار الغربية 
س�يتم خالل ساعات، نافيا إلقاء طائرات أميركية 
أس�لحة ومؤناً إلى مقاتلي تنظيم »داعش«، وأكد 
أن التقاري�ر عن محاولة إنقالب ف�ي وزارته غير 

صحيحة.
وشدد خالد العبيدي خالل مؤتمر أن الساعات 
المقبل�ة ستش�هد تحري�ر ناحية البغ�دادي غرب 
الرم�ادي عاصمة محافظة األنبار) 110 كم غرب 

بغداد( من سيطرة تنظيم »داعش« بالكامل.
ن�وع  بندقي�ة   2000 وص�ول  إل�ى  وأش�ار 
كالش�نكوف روس�ية الصن�ع إل�ى قاع�دة عي�ن 
االس�د التي تبع�د 5 كيلومترات فق�ط عن ناحية 

البغدادي. 
وأوضح أنه يتابع على مدار الس�اعة تفاصيل 
المع�ارك في ناحية البغدادي. وقال ان الس�اعات 
لناحي�ة  انتص�اًرا  ستش�هد  القادم�ة  القليل�ة 

البغدادي.
وأك�د الوزي�ر رفضه دخول ق�وات اجنبية إلى 
الع�راق من دون موافقة الس�لطتين التش�ريعية 

والتنفيذي�ة، منوًها إلى أن القوات العراقية قادرة 
على إدارة المعارك بمساندة ابناء العشائر. 

ويوم الجمع�ة الماضي دعا المرجع الش�يعي 
االعل�ى الس�يد عل�ي السيس�تاني الس�لطات إلى 
اجراءات سريعة واس�تثنائية النقاذ حياة 6 االف 
مواط�ن يحاصرهم تنظي�م »داعش« ف�ي ناحية 

البغدادي.
وقال الش�يخ عب�د المهدي الكربالئ�ي معتمد 
المرجع إن السلطات العراقية مطالبة باالستجابة 
بش�كل سريع وعاجل الس�تغاثات سكان الناحية 
من حصار التنظيم وخاصة في المجمع الس�كني 
الذي يأوي ستة االف مواطن وانقاذهم من احتمال 
ذب�ح التنظي�م لرجاله�م واطفاله�م واغتص�اب 
نس�ائهم. كما طالب الكربالئي السلطات المدنية 
والعس�كرية بإرس�ال مس�اعدات انس�انية توفر 
المحاصري�ن  الس�كان  له�ؤالء  وال�دواء  الغ�ذاء 
والتحرك بش�كل عاجل لمنع وقوع مأساة بشرية 

وانسانية في الناحية.
وأك�د الوزير ع�دم دقة معلوم�ات تحدثت عن 
انزال طائرات أميركية اسلحة ومعدات في مناطق 

تقع تحت سيطرة تنظيم »داعش«. 
وق�ال إن التحقيق�ات االولية اثبت�ت عدم دقة 

المعلومات المتعلقة بهبوط طائرات في المناطق 
التي يحتله�ا تنظيم »داعش«. وش�دد على أّن اية 
طائ�رة، واي�اً كانت جنس�يتها، تهبط لمس�اعدة 
التنظيم االرهابي، س�تعد هدًفا مش�روًعا للقوات 

العراقية مهما كانت جنسيتها. 
وأوضح أن المقاتالت العراقية تحلق في جميع 

االجواء العراقية وال يستطيع احد منعها.
الش�عبي  الحش�د  لتش�كيالت  ق�ادة  وكان 
للمتطوعي�ن ض�د »داعش« قد اش�اروا في مرات 
عدة مؤخ�ًرا إلى أّن طائرات مجهول�ة يعتقد انها 
أميركية القت اس�لحة وذخائر ومؤناً إلى مقاتلي 
التنظي�م ف�ي المناط�ق الت�ي يس�يطرون عليها 
ونش�روا افالًما فيديوية لطائ�رات تلقي ما قالت 
انها اسلحة إلى مقاتلي »داعش« في اتهام للقوات 

األميركية بدعم التنظيم.
وعما اش�يع مؤخرا عن وقوع محاولة انقالب 
داخل وزارته أوضح وزي�ر الدفاع ان ما روج عن 
عملي�ة االنقالب ونقل اس�لحة إلى مق�ر الوزارة 
كان ف�ي حقيقت�ه نقل أس�لحة خاص�ة بعناصر 
حماية الوزير الس�ابق سعدون الدليمي إلى فريق 

حمايته الجديدة. 
وأش�ار إل�ى أّن م�ن وصفه�م بالسياس�يين 

الفاش�لين هم الذين يقومون ببث إشاعات بشأن 
وجود هذا االنقالب داخل الوزارة.

وكانت تقارير اشارت مؤخرا إلى وجود كميات 
كبيرة من األسلحة في منزل وزير الدفاع السابق 
س�عدون الدليمي داخل المنطقة الخضراء وسط 
العاصمة بغداد استعدادا لتنفيذه انقالبا عسكريا 

لإلطاحة بحكومة حيدر العبادي الحالية.
 وأضاف وزير الدفاع أن معركة تحرير الموصل 
ستبدأ لحظة اس�تكمال االس�تعدادات العسكرية 
الالزمة لذلك. ونفى العبيدي انه صرح سابًقا بأن 
محافظة األنبار ستحرر خالل شهر واحد وقال ان 
حرب الفلوجة والرمادي تحتاج إلى وقت وخطط  
واش�ار إلى أّن المساعدات العسكرية أو المؤن لم 

تنقطع عن اية قطعات عراقية. 
وع�ن دخول ق�وات اجنبي�ة إلى العراق اش�ار 
طرف�اً  ليس�ت  الدف�اع  وزارة  أّن   إل�ى  الوزي�ر 
بموض�وع ع�ودة الق�وات البري�ة األميركية إلى 
العراق والتي تحتاج لقرار سياس�ي.وكان تنظيم 
»داعش« سيطر على مدينة الموصل الشمالية في 
العاشر من حزيران الماضي ثم توسع نفوذه إلى 
محافظات ديإلى وكركوك واألنبار وصالح الدين. 
وكان وزير الدفاع األميركي الجديد آشتون كارتر 

قال إن النجاح في عملية استعادة الموصل وطرد 
تنظيم »داعش« منها يعتبر أهم من التوقيت الذي 

ستتم فيه العملية.
وأض�اف كارت�ر بع�د تصريح�ات مس�ؤولين 
أميركيي�ن ب�أن عملية اس�تعادة الموصل س�تتم 
إما بش�هر نيس�ان او أيار المقبلين، انه من المهم 
أن تب�دأ العملي�ة في الوقت ال�ذي يضمن نجاحها 

والمهم هو إنجاح العملية.
وحول تحديد موعد العملية، قال كارتر »حتى 
لو كنت أعلم بالضبط موعد هذه العملية لن أبوح 
ب�ه«. وأض�اف »بالطبع أنا دائم�ا أرحب للنصائح 
من قبل قادتنا العسكريين حول ما أفضل وأنسب 

طريقة لتحقيق النجاح«.
وعن اعتداء حراس مستش�ار االم�ن الوطني 
فال�ح الفياض على صحافيين ف�ي بغداد االربعاء 
الماضي، أكد وزير الدفاع أنه يرفض رفضاً قاطعاً 

االعتداء على اي صحافي في العراق.  
وقال أنه سيسعى إلى رفع كل القيود وتسهيل 

خطة عمل الصحافيين.
وعن تس�ليح الحشد الش�عبي والعشائر، قال 
العبيدي إن تس�ليح القطعات غير العسكرية قرار 

سياسي وحكومي متفق عليه.

اتهمت سياسيين »فاشلين« بعرقلة عملها.. وأكدت قدرة الجيش على تحرير المدن!
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المن�اخ م�ن  أن ه�ذا  ب�ركات  واعتب�رت 
التعصب ضد المسلمين هو الذي أدى إلى إعدام 
ش�قيقها على أي�دي الهمجي كريغ س�تيفن 
هيكس.ه�ل كان وصف ب�ركات الوضع بأنه 
“موس�م مفتوح” ضد األمريكيين المسلمين 
رد فع�ل للح�زن الذي تعاني�ه؟ أم أنها كلمات 
كئيب�ة تص�ف حقيقة م�ا يحدث ف�ي أمريكا 
اليوم؟لألس�ف، يمكنن�ا فقط دراس�ة حاالت 
العن�ف والترهيب ضد المس�لمين التي حدثت 
في األس�بوع الماضي وحده؛ لنالحظ اتجاًها 

متزايًدا في التعصب ضد المسلمين. 
فف�ي يوم الجمع�ة الماضي�ة، دمر حريق 
متعم�د المرك�ز اإلس�المي ف�ي هيوس�تن، 
بتكساس. وكتب رجل إطفاء على الفيسبوك: 
“دعوه يحترق.. أغلق�وا صنبور الماء”. وفي 
يوم الثالثاء الماضي، ألقت الش�رطة القبض 
عل�ى رجل لالش�تباه في محاولته اس�تخدام 
“قنبل�ة” ضد المركز اإلس�المي في أوس�تن، 
في تكس�اس. كما اس�تهدف معبداً هندوسياً 
ف�ي بوثي�ل، بواش�نطن، ع�ن طري�ق الخطأ 
بعبارات معادية للمس�لمين على جدرانه. لقد 
حدثت كل هذه األحداث في أسبوع واحد، ولم 

تنشرها وسائل اإلعالم الرئيسة.
ول�م تقتصر هجم�ات هذا األس�بوع ضد 
األمريكيي�ن المس�لمين عل�ى الكتاب�ة عل�ى 
الجدران والحرق والتخريب والتهديدات. ففي 
يوم االثنين الماضي، تم القبض على مش�تبه 
فيه يبلغ م�ن العمر 39 عاماً لطعنه اثنين من 
الضحايا في موقف للحافالت في س�اوثفيلد، 
ميشيغان. وكان المتهم قد سأل عما إذا كانت 
الضحيتي�ن مس�لمتين قب�ل أن يق�وم بطعن 
أحدهم�ا خم�س م�رات ف�ي الوج�ه والعنق 

والظهر؛ وطعن اآلخر في يده.
ويعتبر األسبوع الماضي نموذجاً لالتجاه 
األوس�ع لتصاعد العنف ضد المسلمين. فقبل 
أحداث 11 س�بتمبر، لم يكن هناك س�وى 40 
إل�ى 50 جريم�ة كراهية ضد المس�لمين في 
الس�نة. وفي عام 2001، كان هناك ما يقرب 
من 500 جريمة كراهية ضد المسلمين، ومنذ 
ذل�ك الحين ل�م يخل أي مكان م�ن 100: 150 

جريمة كراهية ضد المسلمين في السنة.
وق�د لخ�ص ص�الح الدي�ن أحم�د، كاتب 
الخيال العلمي العربي األمريكي، تزايد المحنة 
الحالية للمس�لمين في أمري�كا اليوم، عندما 
ق�ام بالتغريد؛ قائاًل “إنه ش�يء مقرف عندما 
تدرك أنك تش�عر باالمتنان ألنك ال تبدو عربًيا 

وليس لديك لكنة”.
ووفقاً للجنة األمريكية العربية لمكافحة 
التميي�ز )ADC(، أدى عرض فيل�م “القناص 
األمريكي” إلى زيادة حوادث العنف والترهيب 

التي نفذت ضد األمريكيين المسلمين. 
وقال�ت ف�ي بي�ان إن “الغالبي�ة العظمى 
من التهدي�دات العنيفة التي ش�هدناها خالل 
األيام القليل�ة الماضية جاءت نتيجة للكيفية 
الت�ي وص�ف به�ا الع�رب والمس�لمون ف�ي 
فيل�م القناص األمريك�ي، لق�د جمعنا مئات 
من الرس�ائل العنيف�ة التي تس�تهدف العرب 

األمريكيين والمسلمين من رواد السينما”.
لكن إذا كان الفيلم العنصري قد لعب بشكل 

علني ومهين دوراً في تصعيد المضايقات ضد 
المسلمين في أمريكا؛ إال أنه يعتبر جزءاً قلياًل 
فقط. فالفاعل الرئيس هو أكثر تواطؤاً وشراً 
من ذلك. فالفاعل الرئيس ال ينفق المال فقط؛ 
ولكنه يقوم أيضاً بتنفيذ حملة دعائية منسقة 
األمريكيين  المس�لمين  ومس�تدامة لتجري�د 
من اإلنس�انية، كجزء من استراتيجية أوسع 
لدع�م أه�داف موالي�ة للصهيونية.فمنذ عام 
2001، أنف�ق عدد م�ن المجموعات الغامضة 
واألفراد، الماليين؛ لنشر المعلومات الخاطئة 
عن المس�لمين في وس�ائل اإلعالم الرئيس�ة 
الع�ام. وكان  والجه�از السياس�ي والوع�ي 
الهدف ه�و توفير الغطاء السياس�ي لكل من 
حرب الواليات المتحدة على اإلرهاب، وحرب 

إسرائيل على الفلسطينيين.
قالت ياس�مين طائب، المؤلف المش�ارك 
في التقري�ر الجديد: “الخوف: جهود ش�بكة 
نشر اإلسالموفوبيا في صناعة الكراهية في 
أمري�كا”، في مقابل�ة أجريت معه�ا مؤخراً، 
إن�ه “من�ذ ع�ام 2001، تم رصد أكث�ر من 57 
ملي�ون دوالر لخلق جماعات صناعة الخوف، 
ومكافح�ة المس�لمين ومعاداة اإلس�الم من 

قبل ثمانية من المتبرعين األثرياء جًدا”.
اإلس�المية  العالق�ات  لمجل�س  ووفًق�ا 
األمريكي�ة، حققت 37 منظمة من الجماعات 
المناهضة لإلس�الم في أمريكا عائدات تصل 
إلى 119 مليون دوالر في الفترة ما بين عامي 
2008 إل�ى 2011. وكانت واح�دة من النتائج 
الت�ي وصل إليها المجل�س أن هذه الجماعات 
“غالب�اً م�ا تك�ون مرتبط�ة بإح�كام”، وأن 
“الالعبين الرئيسين في الشبكة قد استفادوا 
م�ن الرواتب الكبي�رة لقاء تش�جيعهم الرأي 

العام األمريكي على الخوف من اإلسالم”.
الممول�ة  المجموع�ات  ه�ذه  وتق�وم 
والمنظم�ة تنظيماً جي�داً بالدف�ع بالروايات 

الخاطئة والحاقدة:
المؤام�رة  نظري�ة  هن�اك  أوروب�ا،  ف�ي 
“اليوروعربية”، التي تقول بأن هناك مؤامرة 
س�رية بي�ن الزعم�اء الع�رب واألوروبيي�ن 
الجماعي�ة،  المس�لمين  هج�رة  لتس�هيل 
إل�ى  الق�ارة  وتحوي�ل  أوروب�ا،  وإخض�اع 
مس�تعمرة عربي�ة تس�مى “اليوروعربي�ة”. 
ومثله�ا مثل نظريات المؤام�رة اليهودية في 
ألمانيا خ�الل الثالثيني�ات، لم يت�م تقديم أي 
دلي�ل يدع�م أي مؤامرة أو احتم�ال فعلي بأن 
المسلمين يسعون إلى السيطرة على أوروبا، 
ديموغرافياً. إنها المؤامرة التي تم دفعها من 
قبل جميع الجهات القومية؛ ابتداًء من رابطة 
الدف�اع اإلنجليزي�ة، إلى السياس�ي الهولندي 
جي�رت وايلدر، والت�ي وردت بق�در كبير من 
التفصيل في كتاب بات ياور “اليوروعربية”: 

محور اليورو العربي.
مؤام�رة  نظري�ة  هن�اك  أمري�كا،  وف�ي 
“تطبيق الشريعة”، التي تقول إنه “باإلضافة 
إلى اس�تخدام العنف، فإن هناك ما يس�مى ب� 
“اس�تراتيجية الجهاد الخف�ي”، والتي تهدف 
إلى التس�لل إلى المؤسسات الوطنية والتأكيد 
عل�ى مطال�ب المس�لمين م�ن خ�الل النظام 
القانوني”. وهي المؤامرة التي يروج لها من 

قب�ل الجميع؛ ابتداًءا من الح�زب الجمهوري، 
وحت�ى ش�بكة فوك�س ني�وز، وق�د ذك�رت 
بالتفصيل في كتاب مارك ستاين “األمريكيون 
وحدهم”.ومن الممكن بسهولة رفض نظرية 
مؤامرة “تطبيق الش�ريعة اإلسالمية”، ألنها 
شديدة السخافة، ولكن تلك النظرية انتشرت 
بش�كل كبي�ر رغم ذل�ك. فقد وجدت دراس�ة 
أجري�ت عام 2011 أن 30 % م�ن األمريكيين 
يعتقدون بأن األمريكيين المس�لمين يسعون 
ألن تحل الش�ريعة اإلس�المية محل دس�تور 

الواليات المتحدة.
إذن، م�ن ه�ي ه�ذه الجماع�ات واألفراد 
الذين يضغطون باألف�كار المضللة الواضحة 
والتعميمات الجس�يمة بغ�رض تصنيع مناخ 
من الخوف والش�ك والغضب تجاه المسلمين 

األمريكيين؟
قام النش�طاء األمريكي�ون الذين ينتمون 
إل�ى المحافظي�ن الج�دد، ديفي�د هورويت�ز، 
ودانيال بايبس، بإنش�اء “كامبس وتش” في 
عام 2002؛ لتحديد ومراقبة أساتذة الجامعات 
الذين أيدوا علًنا حقوق الفلسطينيين وشجعوا 
الطالب على االحتجاج على سياس�ة إسرائيل 
القمعي�ة تج�اه الع�رب. وبع�د ع�ام واح�د، 
هورويتز DiscoverTheNetworks.org، والتي 
قام�ت برصد الجماعات واألف�راد “المتهمين 
بتمكي�ن التي�ار اإلس�المي وتقوي�ض القيم 
األمريكية”. وفي ع�ام 2007، نظم هورويتز 
أس�بوًعا للتوعي�ة ضد الفاش�ية اإلس�المية.
وق�ال األس�تاذ المس�اعد بجامع�ة نيويورك 
آرون كوندناني، إنه بحلول عام 2008 “تجمع 
مجموعة من النش�طاء في الترويج لكراهية 
اإلسالم الممولين جيًدا”؛ حيث ظهرت مدونة 
“باميال جيل�ر أطلس ش�روجز” ضمن حملة 
أكاديمية خليل جبران الدولية. كما عملت عن 
كث�ب مع روبرت سبنس�ر، ال�ذي يدير موقع 

“جهاد ووتش” الموقع كشركة تابعة لمركز 
ديفيد هورويتز للحرية. كما أش�ار كوندناني 
أيًضا إل�ى أن “الزوجي�ن المليونيرين، أوبري 
وجويس شيرنك، في لوس أنجلوس؛ قد قاما 
بتمويل روبرت سبنسر بحوالي مليون دوالر 

بين عامي 2004 و 2009”.
كما ت�م خالل تل�ك الفترة إنش�اء منظمة 
“آك�ت فور أمريكا”، والتي أنش�أتها بريجيت 
غابريي�ل ف�ي ع�ام 2007. ث�م أنش�أت ه�ذه 
الشبكة، التي تعمل على نشر كراهية اإلسالم 
بين المواطني�ن، أكثر من 570 فصاًل، وانضم 

إليها 170 ألف عضو قبل نهاية العام الثاني.
وال تع�د ه�ذه الش�بكة م�ن المنظم�ات 
واألفراد المعادين للمس�لمين مسؤولة فقط 
عن التحيزات التي تحدث في وسائل اإلعالم، 
بل إنها مس�ؤولة عن معظم خطاب وس�ائل 
اإلعالم المحافظ�ة، واليمين الديني، واإللحاد 
الجديد، والحزب الجمهوري بأكمله. كتب بيتر 
بينارت إن “مس�توى التعصب ضد المسلمين 
في أمريكا اليوم يرتفع بشكل مثير للصدمة؛ 
فالساس�ة والمفك�رون، خاصة م�ن اليمين، 
يقولون أش�ياء عن المس�لمين، من شأنها أن 
ت�ؤدي إل�ى طردهم ف�وًرا إذا م�ا قالوها عن 

المسيحيين أو اليهود”.
الجمه�وري  الح�زب  حمل�ة  وخ�الل 
أعل�ن   ،2012 ع�ام  الرئاس�ية  لالنتخاب�ات 
هيرمان كين أن “هذه محاولة متسللة إلدراج 
الش�ريعة والعقي�دة اإلس�المية تدريجًيا في 
حكومتنا”. بينما قال الرئيس السابق لمجلس 
النواب، نيوت غينغريتش “أعتقد أن الشريعة 
تمث�ل تهديًدا قاتاًل لقيم الحري�ة في الواليات 
المتح�دة والعالم كما نعرفه”. في حين ادعى 
بيتر كين�غ، رئيس لجن�ة األم�ن الداخلي، أن 
“هناك تس�لاًل لممارسات الشريعة في جميع 
أنظم�ة الدول�ة لدين�ا، وكذلك عب�ر الحضارة 

الغربي�ة”.وال يوجد أي دليل ف�ي أي مكان أو 
م�ن أي ش�خص يدع�م فك�رة أن األمريكيين 
المس�لمين يرغبون في تطبيق الش�ريعة في 
أمريكا. فقد وجد اس�تطالع، أجراه مركز بيو 
لألبحاث ع�ام 2011، أن ربما ما يصل إلى 80 
% من المسلمين الذين يعيشون في أمريكا؛ ال 
يذهبون إلى المساجد ولديهم نظرة علمانية.

فمن أين إذن يس�تمد هؤالء السياس�يون 
المحافظون ووس�ائل اإلعالم اليمينية نقاط 

حديثهم تلك عن الشريعة اإلسالمية؟
خالل انتخاب�ات ع�ام 2008، ومع وجود 
مرش�ح ديمقراطي اس�مه األوس�ط حسين، 
ت�م توزيع 28 مليون نس�خة م�ن فيلم معاد 
للمس�لمين ف�ي جمي�ع المناطق الت�ي كانت 
تشهد تنافًس�ا انتخابًيا شديًدا. وقد تم تمويل 
الفيلم بتب�رع قدره 17 ملي�ون دوالر قدمتها 
إح�دى منظمات المحافظين التي تس�مح لها 
قوانين التمويل السياس�ي بع�دم اإلعالن عن 
أس�ماء الجهات المانحة.وفي حين أن الفيلم 
ل�م يمن�ع المرش�ح ب�اراك أوباما م�ن الفوز 
بالرئاس�ة؛ إال أن�ه كان ناجًح�ا بق�در ما في 
حقن الهستيريا المعادية للمسلمين في دماء 
السياس�يين األمريكيي�ن. فوفًقا الس�تطالع 
أجرت�ه مجلة تايم ع�ام 2010، أكث�ر من 25 
% م�ن األمريكيين يعتقدون أن رئيس الدولة 
مسلم.وكان الخوف والشك السببين الجذريين 
لجرائ�م العن�ف الت�ي نفذت ض�د األمريكيين 
المس�لمين؛ فق�د أظهر اس�تطالع أجري عام 
2011، أن 6 % م�ن المس�لمين كانوا ضحايا 
لجرائ�م الكراهي�ة. كما قالت لوي�ز كاينكار، 
مؤلف�ة كتاب “أثر هجمات 11 س�بتمبر على 
المجتمع�ات العربية والمس�لمة في الواليات 
المتح�دة”، إن جمي�ع الذي�ن تم�ت مقابلتهم 
من النساء األمريكيات المسلمات الجامعيات 
في ش�يكاغو كن “ضحايا العتداء جسدي أو 

لفظي، أو يعرفن شخًصا قد تعرض لذلك”.
كما يخش�ى األمريكيون المسلمون أيًضا 
م�ن اإلبالغ ع�ن الجرائم التي نف�ذت ضدهم، 
ليس فقط العتقاد المس�لمين بأن الس�لطات 
ال تساعد؛ ولكن ألن المسلمين يدركون تماًما 
أنه�م أه�داف لعملي�ات الترحي�ل والمراقب�ة 
والمضايقة من قبل المكلفين بتنفيذ القانون. 
وتقول فرحانة خيرا “إن هذا التدقيق المفرط 
ق�د أدى إل�ى ت�آكل الثق�ة الضروري�ة ل�دى 
الضحايا لإلبالغ عن جرائم الكراهية”.وتقول 
“طائ�ب” إنه ينبغي أن يك�ون الهدف الرئيس 
لنشطاء الحقوق المدنية المسلمين هو فضح 
الممولي�ن لنش�ر التعص�ب ضد المس�لمين، 
وتتب�ع التموي�ل، وإيق�اف ه�ذه الماليين من 
الدوالرات التي يتم التبرع بها لهذه المنظمات؛ 
التي تعمل فقط لتعزيز السياس�ات التمييزية 
ضد ثالثة ماليي�ن أمريكي.بينما تقترح خيرا 
بأن�ه ينبغي عل�ى وزارة الع�دل إطالق موقع 
pSto  على ش�بكة اإلنترنت على غرار موقع

الس�خرية(  ع�ن  توقف�وا  )أو   bulling.gov
ل�وزارة التربي�ة والتعلي�م، يك�ون مخصًصا 
لتوعية الجمهور ح�ول كيفية تحديد وتقرير 
جرائم الكراهية.هذه هي بعض األش�ياء التي 
يمكنن�ا القيام به�ا لتخفي�ف االضطهاد ضد 
المسلمين على أس�اس دينهم. يجب أن ينظر 
إلى حادث تش�ابل هيل على أنه نقطة تحول، 
وفرصة لدراس�ة ومواجهة القوى التي تقود 
األمريكيين لالعتقاد بأن العقيدة اإلس�المية 
تسعى لتدمير القيم األمريكية. لقد كانت هذه 
النظرة التي تقول إن “اإلسالم في حالة حرب 
م�ع الغرب”؛ هي التي دفع�ت أندرس بريفيك 
لقت�ل 77 طالًب�ا في النرويج. وم�ن المحتمل 
أنها قد دفعت هيكس لقتل ثالثة مسلمين في 
والية كارولينا الشمالية، وهي بالتأكيد وراء 

ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين.

     بغداد / المستقبل العراقي

                             تنرش خارطة األموال األمريكية الداعمة لإلسالموفوبيا
قالت سوزان بركات، شقيقة أحد ضحايا حادث

إطالق النار في تشابل هيل، في مقابلة مع محطة سي 
إن إن، إن فيلم »القناص األمريكي« لم يساعد فقط 
على »تجريد المسلمين من اإلنسانية«؛ ولكنه أيضا

قد خلق جوا هو أقرب إلى »موسم مفتوح«
ضد المسلمين األمريكيين

    بغداد/ المستقبل العراقي

“األوبزرف�ر”  صحيف�ة  نش�رت 
البريطاني�ة، االحد، تقريرا مطوال عن 
األح�وال ف�ي الرق�ة بس�وريا، المقر 
الرئيس�ي لتنظيم “داع�ش”، نقالً عن 
ناشط في جماعة محلية تدعى “الرقة 
تذبح في صمت” واسمه المذكور في 

الصحيفة “أبو إبراهيم الرقاوي”.
ويرك�ز تقرير األوبزرف�ر على أنه 
بع�د نحو خمس�ة أش�هر م�ن قصف 
التحال�ف، ونح�و ألفي غ�ارة ما زالت 
الرقة تخضع لداع�ش دون تأثر كبير، 
ويعان�ي م�ا تبق�ى من الس�كان )من 
أكثر من مليون نس�مة لم يتبق سوى 
حوال�ى 400 ألف( م�ن القمع، خاصة 
النساء.وعلى الموقع العربي للجماعة 
المحلي�ة كت�ب “الرق�اوي” كي�ف أن 

استهداف غارات التحالف لطرق إمداد 
داع�ش ومصالحه�ا االقتصادي�ة في 
المناط�ق التي تس�يطر علي�ا لم تؤثر 

على تمويلها.
وفي إطار التكيف مع المستجدات، 
ع�ن  تس�تعيض  داع�ش  أصبح�ت 
“عقوبات شرعية” بأن يدفع المعاقب 

لتنظيم “داعش” غرامة مالية.
على سبيل المثال، بدال من جلد من 
ال يغلق محله وق�ت الصالة يمكنه أن 
يدف�ع 1500 ليرة وينطب�ق األمر على 

أمور أخرى مشابهة.
كم�ا أن انقط�اع اإلنترن�ت وف�ر 
لداع�ش فرص�ة فتح مقاه�ي إنترنت 
تعتمد على توزي�ع اإلنترنت الفضائي 
ال�ذي تحتك�ره ما ي�در عل�ى التنظيم 
عائدات جيدة، وكذلك سيطرة التنظيم 

على التجارة بين الرقة والموصل.

يفص�ل الناش�ط الس�وري، ال�ذي 
يعيش ف�ي الرقة على م�ا يبدو، كيف 
يس�تفيد تنظيم الدولة م�ن آبار نفط 
التحال�ف  قص�ف  يطله�ا  ل�م  وغ�از 
ومصاف�ي بدائي�ة ينت�ج فيه�ا وقود 

السيارات والديزل.
ويضيف أن داع�ش تبيع الكهرباء 
من السدود التي تسيطر عليها للنظام 
الس�وري مقابل أم�وال، لك�ن “الرئة 

االقتصادية” على ما يبدو هي تركيا.
صهاري�ج  ف�ي  النف�ط  فناق�الت 
كبي�رة، والمش�تقات أيض�ا، تنقل ما 
ينتج�ه داع�ش إل�ى تركيا ليب�اع في 
المنتج�ات  الس�وداء.كذلك  الس�وق 
الزراعية من الرقة وريفها وما حولها 
يت�م نقله�ا إل�ى تركيا.لك�ن الم�ورد 
األهم في اآلون�ة األخيرة هي عائدات 
بي�ع المخ�درات عب�ر تركي�ا، ويقول 

أبو ابراهي�م إن تنظيم “داعش” يزرع 
مساحات واسعة من أراضي المنطقة 
بالمخدرات.وق�در من ه�ذه األراضي 
مصادرة من مزارعي�ن، يحكم عليهم 
التنظي�م بين حي�ن وحين إم�ا بأنهم 
مرت�دون أو “يتعامل�ون م�ع الجيش 

الحر” أو أي تهم أخرى.
ويضيف: “كما يقوم التنظيم بأخذ 
أم�وال طائل�ة م�ن تج�ار الكحوليات 
والدخ�ان مقاب�ل التغاضي ع�ن هذه 
المواد والسماح بإدخالها إلى المدينة 
حيث أن أسعار هذه المواد باهظة جدا 

داخل المدينة ولكنها متواجدة”.
التقري�ر  حس�ب  أيض�ا  وهن�اك 
“عمليات التنقيب عن اآلثار وتهريبها 
وبيعها في الس�وق الس�وداء وتركيا 
حيث عثر تنظيم داعش على مجموعة 

ضخمة من األثار” في الرقة بالفعل.

الرقة: تركيا تشرتي من »داعش« املخدرات والنفط
    بغداد/ المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون في حركة طالبان 
االفغانية إن وفدا من الحركة سيلتقي 
مس�ؤولين أميركيين في قطر إلجراء 
محادثات سالم محتملة.وحصلت عدة 
محاوالت إلج�راء حوار بي�ن طالبان 
وواشنطن، الحليف الرئيسي لحكومة 
كاب�ول، في الس�نوات الماضية بهدف 
إنهاء النزاع الدموي المستمر منذ أكثر 
من 13 عاما في افغانستان، لكن بدون 
تحقي�ق نتيجة.وفتحت حركة طالبان 
مكتب�ا ف�ي قطر ف�ي حزي�ران 2013 
كخطوة أول�ى نحو التوصل الى اتفاق 
س�الم محتمل لكنها أغلقته بعد شهر 
بعدم�ا أثار اس�تياء الرئي�س االفغاني 
انذاك حميد كرزاي.وقال مسؤول كبير 
ف�ي طالبان م�ن مقره في باكس�تان 

لوكالة فرانس برس إن ‘خمسة أعضاء 
س�ابقين من المجلس األعلى لطالبان 
األفغانية برئاس�ة طيب آغا سيجرون 
محادثات مع الوالي�ات المتحدة’.ولم 
يت�م تحدي�د موع�د للمحادثات.وأك�د 
مس�ؤول كبي�ر ف�ي مجلس ش�ورى 
كويتا هذا النب�أ قائال إن رحيل كرزاي 
من الرئاس�ة ساهم في تمهيد الطريق 
أمام إج�راء المحادثات.وق�ال لوكالة 
فران�س برس ‘ه�ذه المرة س�تتحدث 
طالبان إل�ى االميركيين مباش�رة في 
قطر، وهذا م�ا كان يخيف كرزاي، لم 
يكن يريد أن تتمثل الحكومة األفغانية 
باس�م  المتح�دث  باألميركيين’.لك�ن 
حركة طالب�ان ذبيح الل�ه مجاهد أكد 
أن الوفد موجود في قطر مش�يرا الى 
انه سيعطي تفاصيل إضافية في وقت 

الحق.

واشنطن تفاوض طالبان األفغانية!

    بغداد/ المستقبل العراقي

يرى النائب العام االسباني خافيير 
المخت�ص ف�ي قضاي�ا  ساراغوس�ا، 
اإلرهاب، أن اإلرهاب بدأ للتو انتشاره، 
معرباً عن خش�يته من نش�وء تحالف 
بي�ن تنظيمي »القاع�دة« و »داعش«.

ويقول ساراغوسا، الذي كان مختصاً 
بمحاكم�ة مرتكبي هجم�ات 11 آذار 
العام 2004 التي أوقعت 191 قتيال في 
مدريد، إن »اإلرهاب الجهادي بدأ للتو. 
إنها ظاهرة تش�هد امتداداً، وسنحتاج 
بالطب�ع لس�نوات لك�ي نعك�س ه�ذا 
االتجاه«.ويضي�ف رئي�س المحكم�ة 
الوطني�ة، المكلف�ة خصوص�ا قضايا 
اإلره�اب، ان ه�ذه الظاه�رة تس�تمد 
قوتها من تمدد »داعش«، موضحا انه 
في الوقت الحالي يس�ير »القاعدة« و 
»داعش« في »طريقين مختلفين، لكن 
يمكن أن يكمل بعضهما اآلخر. خشيتي 
الكب�رى أن يتح�دا آج�اًل أم عاج�اًل«.

وتابع ان »اس�تراتيجية القاعدة تقوم 
على تصدي�ر الجهاد الرتكاب هجمات 
)في بل�دان غربي�ة مث�ل هجمات 11 
أيلول 2001 في الوالي�ات المتحدة أو 
11 آذار 2004 في اس�بانيا( عبر خاليا 

أو ذئاب منفردة«.

اسبانيا: التنظيامت 
    بغداد/ المستقبل العراقياإلرهابية بدأت نشاطها

في س�ابقة هي األول�ى من نوعها، 
اتهم رئي�س الحكومة الليبي�ة عبد الله 
الثن�ي الوالي�ات المتح�دة وبريطاني�ا 
والمبع�وث الدول�ي بمحاول�ة إدخ�ال 

جماعات تكفيرية ف�ي حكومة الوفاق 
الوطن�ي الُمقترح�ة. وق�ال الثن�ي إن 
حكومته “ت�رى أن الس�يد رئيس بعثة 
األمم المتحدة للدعم والمبعوث الخاص 
لألمم المتحدة في ليبيا يحاول بدعم من 
حكومتي الوالي�ات المتحدة األمريكية 

إلدخ�ال  صيغ�ة  إيج�اد  وبريطاني�ا 
الجماع�ات التكفيري�ة وعل�ى رأس�ها 
جماعة اإلخوان المسلمين في حكومة 
الوفاق الوطني التي يقترحها”.وأوضح 
الثن�ي ف�ي بيان ص�ادر ع�ن الحكومة 
المؤقت�ة الليبية ح�ول مضمون اتصال 

هاتف�ي أج�راه مبعوث األم�م المتحدة 
برناردين�و ليون مع الثن�ي أن مثل هذه 
الحكوم�ة “ل�ن تعم�ل لصال�ح وح�دة 
الدول�ة الليبي�ة وال لصالح االس�تقرار 
فيها بل س�تؤجج الصراع وتطيل أمده 
وتفس�ح المجال للجماع�ات اإلرهابية 

للتغلغل في المجتمع الليبي أكثر فأكثر، 
وخير دليل على ذلك العمليات اإلرهابية 
في طرابلس وقت�ل المصريين األقباط 
في س�رت والعملي�ة اإلرهابية األخيرة 
ف�ي القبة”.وأف�اد البي�ان ب�أن رئيس 
الحكوم�ة الليبي�ة المعترف به�ا دوليا 

طلب من المبعوث الدولي “أن يكون له 
موقف مش�رف وتاريخي محايد يدعم 
وحدة البالد واستقرارها، وأن تنتج عن 
الح�وار حكومة وحدة وطني�ة تتكون 
من شخصيات وطنية مستقلة ال تنتمي 

ألية تيارات سياسية أو دينية”.

أمريكا وبريطانيا تسعيان اىل ضم تكفرييني للحكومة الليبية
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وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

فرع توزيع واسط

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

اعادة اعالن اعالن رقم )ط ـ 4( لسنة 2015

تجهيز: فالتر تستخدم للمنظومات الهيدروليكية الجهزة الحفر االيطالية
تعلن رشكة الحفر العراقية احدى تشكيالت وزارة النفط العراقية عن مناقصة تجهيز 
فالتر تستخدم للمنظومات الهيدروليكية الجهزة الحفر االيطالية املواصفات والرشوط 
التي يمكن الحصول عليها من هيئة املواد واملشتريات يف مقر الرشكة يف بغداد مقابل 

دفع مبلغ )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد.
فعتى الراغبني باملشتاركة من الرشكات املجهتزة والرشكات املصنعتة او ممثليهم او 
وكالئهم املخولني املعتمدين )مع جلب كتاب التوكيل موقع ومختوم من قبل الرشكة( 
تقديتم عطاءاتهتم بظرفني مغلقني )فنتي وتجاري( يدون عى كل ظرف استم ورقم 

املناقصة ومختوم بختم الرشكة صاحبة العطاء، مع وصل رشاء املناقصة.
تقتدم التأمينات االوليتة والبالغة مقدارها )3.114.000( ثالثتة ماليني ومائة واربعة 
عترش التف دينار عراقي بالنستبة للترشكات املحليتة او )2.670$( الفان وستتمائة 
وستبعون دوالر امريكي بالنستبة للرشكات االجنبية عى شكل خطاب ضمان او صك 
مصتدق او ستفتجة عتى ان تكون صادرة من مترف معتمد يف العتراق ونافذة ملدة 
)90( تستعون يومتا من تاريخ غلتق املناقصة توضع بظرف ثالتث مغلق يدون عليه 
رقم املناقصة واستم الرشكتة صاحبة العطاء مع تقرير فني عتن امكانيات الرشكة، 
تستتكمل هذه التأمينتات املقطوعة للعرض الفائز لتصبح )5 % خمستة باملائة( من 
قيمة العطاء بعد االشتعار باالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة وال 
تطلتق اال بعد ايفتاء املجهز بكافة التزاماتته التعاقدية واكمال تستليم املواد وقبولها 

وانتهاء فرة الضمان.
يتحمل من ترستو عليه املناقصة اجر رستم الطابق والبالغ )0.002 اثنان بااللف من 

قيمة العقد( واجور نرش االعالن.
تتودع العطتاءات يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة عنتد او قبل تاريخ الغلق، ويتم 
فتتح العطاءات بصورة علنية بحضور مقدمي العتروض بعد الغلق )او يف اليوم التايل 

ليوم الغلق( يف مقر الرشكة ببغداد.
رشكة الحفر العراقية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويهمل اي عطاء غري مستويف 

للرشوط واملواصفات او يرد بعد تاريخ الغلق.
املوعد النهائي لرشاء اوراق املناقصة: يوم الثالثاء املصادف 10 / 3 / 2015 

تاريخ الغلق: نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف 16 / 3 / 2015

اعالن مناقصة )نقل منتستبي فرع توزيع واستط(
رقم )1/ 2015( لعام 2015

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية/ فرع توزيع واسط عن اعالن 
مناقصتة نقل منتستبي فترع توزيع واستط )من محل ستكناهم 
اىل مقتر الفترع وبالعكس ذهابا وايابتا( وبكلفتة تخمينية قدرها 
)264780000 مائتان واربعة وستتون مليون وسبعمائة وثمانون 
الف دينتار عراقي فقط( فعتى الراغبني االشتراك يف املناقصة من 
الترشكات واملقاولني واملتعهدين بمراجعة مقر فرع واستط الكائن 
يف مركز محافظة واستط/ حي العباستية/ مقابتل محطة الكوت 
القديمتة للحصتول عى مستتندات املناقصتة املطلوبة لقتاء مبلغ 
قدره)250000 مائتي وخمستون الف دينار عراقي( غري قابل للرد 
عتى ان تتودع العطاءات يف مقر فرع واستط )الكائنتة يف محافظة 
واسط/ الكوت/ محلة العباسية( صندوق العطاءات وان اخر موعد 
لتقديم العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم )14/ 3/ 2015( 
ويف حتال مصادفة ان اخر اليوم عطلة رستمية يستتمر االعالن اىل 
مابعتد العطلتة ويعترب اليوم التذي ييل العطلة اخر يتوم العطاءات 
ويلتزم مقدم العطاء بتقديم تأمينات اولية بنستبة )1 %( من مبلغ 
العطاء عى شكل خطاب ضمان او صك مصدق من مرف معتمد 
يف العتراق متع تقديتم اعمال مماثلة وستوف يهمتل اي عطاء غري 
مستتويف للرشوط املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 
االعالن وستيكون اخر موعد النعقاد املؤتمتر الخاص باالجابة عى 
استفستارات املشتاركني قبل ستبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة 
يف مقر فرع واستط وتم تبويب املناقصة عى حساب )ح/ 3341(. 

وملزيد من املعلومات مراجعة موقعنا االلكروني الخاص.
الربيد االلكروني:

Email: wasitlegal@opdc.oil.gov.iq

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

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

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

3. يفضل تقديم االستعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوستط وال تقبل االستعار بالعملة املحلية للطلبيات  االستتريادية وتكون االسعار نهائية وغري قابلة 
للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4. يتتم تقديتم عرضني مغلقني )فني وتجتاري( منفصلني مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانهتا وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االستم 
الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترستل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن 

طريق الربيد االلكروني .
5. يجتب تحديتد فترة نفاذية العرض ضمن العرض الفنتي وكذلك تثبيتها عى الظرف الخاص بالعرض بالعترض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذيتة التامينات االولية يف كال 

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

7 . عتى الترشكات الراغبة يف املشتاركة تقديم كافة املستمستكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شتهادة تاسيستية حديثة ونافذة ت براءة ذمتة ت املوقف املايل املتمثل 
بحستابات ختامية الخر ستنة مالية ت الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات تعاقد حكومية قبل رشاء الطلبية ومصدقة حستب االصول من 

السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة )للعام الحايل( او ترفق مع العرض الفني املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8 ت يتم تقديم تامينات اولية وحستب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعاله من قبل احد املستاهمني يف الرشكة وحستب التعليمات وترفق مع العرض التجاري )خطاب 
ضمان او صك مصدق او كفالة مرفية( نستخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )مرف كوردستتان الدويل لالستتثمار والتنمية، مرف الشتمال، مرف اربيل، 
مرف جيهان لالستتثمارات والتمويل، االتحاد العراقي، الوطني االستالمي، املنصور لالستثمار، االقليم التجاري لالستتثمار والتمويل )امريالد سابقا(، مرف بغداد، مرف 
الخليج التجاري، سومر التجاري، االئتمان العراقي، االهيل العراقي، االستثمار العراقي، آشور الدويل لالستثمار، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية، التنمية الدولية لالستثمار 

والتمويل، التجاري العراقي، مرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار، مرف بيبلوس اللبناني(
وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التامينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات االولية ترفض التامينات االولية )خطاب ضمان 
او صك مصدق او كفالة مرفية( الصادرة من مرف الوركاء لالستثمار والتمويل ومرف البالد االسالمي ومرف البرة الدويل ومرف املتحد لالستثمار ومرف الهدى 

ومرف االقتصاد لالستثمار ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما.
9. تحديد فرة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ت اىل(

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

11. تفرض غرامة تاخريية عى املجهز ال يتجاوز حدها االعى نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرة التجهيز املثبتة يف العقد.
12. يقدم املجهز كفالة حسن اداء بنسبة )5%( من الكلفة الكلية لالحالة بعد التبليع باالحالة من قبل احد املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وقبل توقيع العقد ومن احد 
املصتارف التواردة بالفقرة رقم 8 وخالل مدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاختر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة 
ملدة شهرين بعد فرة التجهيز او لحني انتهاء فرة الضمان يف حالة وجود )فرة ضمان( وال يجوز سحبها اال بموافقة املشري ويتم مصادرتها يف حالة عدم االلتزام بتنفيذ امر 

الرشاء. 
13.سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة العقد كرضيبة وذلك بالنسبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز 
هذه النستبة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل مدة )180 يوم( من استتالم املواد كاملة ومطابقة وبخالفه 

سيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب وتكون نسبة 3 % للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي.
14. تستقطع نسبة )0,002( من مبلغ العقد كرسم طابع

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

 17. ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
18. منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( 

19. تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية :
)LIOYD’S REGISTER – BUREAU VERITAS – INTERTCK GLOBAL - - TUV RHENLAND – DNV( 

20.يقوم املجهز بتثبيت اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
21 ت تقديم كتابي تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او الستفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشتا وحستب التعليمات والطلبيات )تجهيز 

املواد املتخصصة(
22. يتم استقطاع كلفة املواد التي ال تجهز نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات باعى سعر تنافيس ورد عند تحليل االسعار والعطاءات املقدمة من قبل الرشكات .

23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
24. تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل 

الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .
25. تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2015/3/16.

www.oil.gov.iq     : مالحظة يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكروني
 www.mrc.oil.gov.iq 

الربيد االلكروني لرشكة مصايف الوسط«
info@ mrc.oil.gov.iq

purchase@ mrc.oil.gov.iq

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية

املدير العام
رئيس جملس االدارة

اعــالن
IDC/2015/Filters :املناقصة

idc@idc.gov.iq :الربيد االلكرتوين

اهلندس االقدم
شاكر جواد كاظم
مدير فرع واسط سعد نوري حممد

املدير العام



العدد ) 911 (  االثنني  23  شباط  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

البرصة توقع عقدًا مع رشكة سنغافورية لتأهيل حمطتني لضغط الغاز
    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا، امس األحد، أن ميزانيتها 
المالية للعام الحالي بلغت 134 مليار دينار، مضيفة أنها ال تلبي 
الطموح في تنفيذ المش�اريع.وقال وزير العلوم والتكنولوجيا 
فارس يوس�ف ججو ، إن “ميزانية الوزارة خالل العام الماضي 
كان�ت 167 مليار دين�ار، لكن األزمة االقتصادية التي تعيش�ها 
البالد وتفعيل سياس�ة التقشف س�اهمت بتخفيضها إلى 134 
مليار دين�ار خالل العام الحال�ي”، مبين�ا أن “الميزانية المالية 
قس�مت إلى تش�غيلية 100 ملي�ار دين�ار واس�تثمارية ثمانية 
مليار دين�ار واألخ�رى خدمات”.وأض�اف أن “ميزانية الوزارة 
ال تلب�ي الطم�وح في تنفيذ المش�اريع”, موضح�ا أن “الوزارة 
س�تعمل على نقص الميزانية بالعقول الموجودة لتقليل نس�بة 
العجز والنقص”.وأش�ار إلى أن “المشاريع التي تطمح الوزارة 
تنفيذها خ�الل العام الحالي كثيرة ولي�س بالضرورة أن تكون 
ذات تمويل مركزي”, مؤكدا أن “الوزارة ستفتح باب االستثمار 
الن المشاريع التي تطرحها ذات فائدة كبيرة ومردودات مادية 

تنفع االقتصاد العراقي”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد عن المباش�رة بستراتيجية جديدة لتفعيل 
مفاهي�م الوعي البل�دي بين المواطني�ن والتعري�ف بالقوانين 
واالنظم�ة البلدية.وذكرت مديرية العالق�ات واالعالم في بيان 
صحفي, ان” الدوائر البلدية باش�رت تنفيذ س�تراتيجية جديدة 
لتفعيل وترسيخ مفاهيم الوعي البلدي والبيئي بين المواطنين 
والتعري�ف باالنظمة والقوانين واالرش�ادات التي تخص العمل 
البلدي والخدمي من اجل خلق مدينة حضرية حاوية على جميع 

المتطلبات بعد القضاء على التشوهات والتجاوزات.”
واضافت ان” اهم مرتكزات هذه الستراتيجية تتمثل بإطالق 
حملة مليونية لجمع تواقيع المواطنين يتعهدون فيها بالحفاظ 
عل�ى النظاف�ة وجمالي�ة العاصم�ة بغ�داد والعناي�ة بالمرافق 
الخدمي�ة والتع�اون م�ع الم�الكات الخدمي�ة واوق�ات اخراج 
النفايات”.واشارت الى ان” مثل هذه الحمالت شهدت استجابة 
كبيرة من المواطنين الذين باش�روا في اكثر من محلة س�كنية 
طوعية يوم الجمعة من كل اس�بوع تنظيف وغس�ل الش�وارع 
واالزقة وتخطيط االرصفة بااللوان الزاهية مع المراكز البلدية 

واالقسام ذات العالقة”.

العلوم: ميزانيتنا للعام احلايل
بلغت 134 مليار دينار

امانة بغداد تبارش محلة جديدة لتفعيل 
مفاهيم الوعي البلدي

    بغداد/المستقبل العراقي
 

كش�ف موقع )كونستركش�ن ويك( 
لألخبار االقتصادية، عن منح شركة غاز 
 Unaoil( البص�رة عق�داً ثانوياً لش�ركة
Group( السنغافورية لتأهيل محطتين 
لضغ�ط الغ�از في حق�ل غ�رب القرنة، 
وفيما أش�ار إلى أن المش�روع سيعمل 
على تجميع الغاز المصاحب الذي تولده 
محط�ات عزل الغ�از، ومن ث�م ضغطه 
وتحويل�ه إل�ى غاز س�ائل، أك�د المدير 
التنفي�ذي للش�ركة الس�نغافورية أنها 
فرصة ممتازة للشركة لتجهز المشروع 

بخدمات ذات مقاييس عالمية.
وقال موق�ع )كونستركش�ن ويك( 
لألخب�ار االقتصادي�ة في خب�ر اطلعت 
علي�ه )المدى ب�رس(، إن “ش�ركة غاز 
البص�رة منح�ت عق�داً ثانوياً لش�ركة 
)Unaoil Group( الس�نغافورية لتأهيل 
محطت�ي ضغط الغ�از CS7 و CS8  في 

حقل غرب القرنة”.
أن  االقتص�ادي،  الموق�ع  وأض�اف 
“المشروع سيعمل على إمكانية تجميع 
الغ�از المصاح�ب الذي تول�ده محطات 
ع�زل الغ�از DGS7  و DGS 8 ف�ي حقل 
غ�رب القرن�ة, وم�ن ث�م يت�م ضغطه 
وتحويله إلى غاز س�ائل قبل أن يرس�ل 
عبر أنبوب إلى محطة معالجة الغاز في 
ش�مال الرميلة إلجراء عمليات إضافية 
عليه”.ولفت الموقع، إلى أن “الش�ركة 
الس�نغافورية س�تقوم وفقاً لهذا العقد 
بتنفي�ذ خدمات إدارة المش�روع وجلب 
المع�دات ونصبه�ا مع تنفي�ذ العمليات 

اإلنشائية والهندسية المرافقة”.

ع�ن  االقتص�ادي  الموق�ع  ونق�ل 
المدير التنفيذي للش�ركة السنغافورية 
سايروس احسني قوله، أن “هذه فرصة 

ممتازة للش�ركة لتجهز هذا المش�روع 
المهم بالخدمات ذات المقاييس العالمية 
المتمي�زة التي تتوقعها منا ش�ركة غاز 

البصرة”.ويعتب�ر مش�روع غاز البصرة 
مش�روع مش�ترك يجمع كل من شركة 
غ�از الجن�وب العراقية الت�ي تحمل 51 

س�هماً تليها شركة شيل الهولندية التي 
تحمل 44 س�هماً ثم شركة متسوبيشي 

اليابانية التي تحمل 5 أسهم .

     بغداد/المستقبل العراقي

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، امس األحد، 
الفائزين بقرعة حج 2015 الى التوجه لمكاتبها 
الستكمال معامالتهم، وفيما أوضحت أن المبلغ 
الكلي المس�توفى ل�كل حاج هو أربع�ة ماليين 
و200 أل�ف دينار، أك�دت منع إج�راءات التنازل 

للغير ولمختلف درجات القربى للفائزين.
وقال�ت الهيئ�ة في بي�ان تلقت “الس�ومرية 

ني�وز” نس�خة من�ه، إن “الهيئ�ة العلي�ا للح�ج 
والعم�رة توج�ه مكاتبه�ا باس�تقبال الفائزين 

بقرعة حج 2015 الستكمال معامالتهم”. 
وأضاف�ت، أن “عل�ى الفائزي�ن اس�تصحاب 
نسخة من جواز السفر والمستمسكات الثبويتة 
مع وصل المبل�غ المدفوع من قبلهم، وتس�ديد 
المبال�غ الكلية المترتبة عل�ى الفائزين بالقرعة 
لغاية 1 نيسان 2015 كالً حسب المكتب المسجل 
فيه”، موضحة أن “المبلغ الكلي المستوفى لكل 

حاج هو أربعة ماليين و200 ألف دينار”. 
وأوضحت، أن “كل ح�اج فائز بقرعة 2015 
أو من المؤجلين لعام 2014، عليه تس�ديد مبلغ 
700 ألف دينار مع اس�تصحاب نسخة من جواز 
الس�فر واالوارق الثبوتية”، مؤكدة منع “جميع 
إجراءات التنازل للغير ولمختلف درجات القربى 
للفائزي�ن بقرعة الحج باس�تثناء الذين صدرت 
له�م كتب رس�مية س�ابقا من دائ�رة التخطيط 
والمتابع�ة، ويس�مح للتأجيل فقط بع�د إكمال 

المراجعة”.وتابع�ت، أن “المؤجلين من القرعة 
من الس�نوات الس�ابقة 2013 فم�ا دون والذين 
ل�م يراجع�وا لغاية 1 نيس�ان 2015، يت�م إلغاء 
مقاعدهم وحذف أس�مائهم من قواعد البيانات 

وإعادة مبالغهم وفق األصول”.
يذكر أن هيئة الحج والعمرة في العراق، تقوم 
كل عام بإج�راء القرع�ة االلكتروني�ة الخاصة 
بآالف المتقدمين للحج وحسب الفئات العمرية، 

وتتولى أمر تنظيم توجههم للديار المقدسة.

هيئة احلج تدعو الفائزين بقرعة 2015 الستكامل معامالهتم

      بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت وزارة التج�ارة في مقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة االعتيادية 
ال�� )95( للمجلس االقتصادي واالجتماعي حيث 
ترأس الوفد العراقي على المستوى الوزاري وزير 

التجارة مالس محمد عبد الكريم .
وذكر بيان ل�وزارة التجارة انه” صدرت خالل 
االجتماع�ات عدداً من القرارات التي تهم الش�أن 
العربي من الناحية االقتصادية واالجتماعية منها 

مناقش�ة الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس 
جامعة ال�دول العربي�ة على مس�توى القمة في 

دورتها االعتيادية 26”.
وتاب�ع البيان انه” كما ج�رى خالل االجتماع 
متابعة اإلعداد للقمة العربية التنموية االقتصادية 
واالجتماعي�ة في دورتها الرابع�ة التي تعقد في 
تونس 2015 ومتابعة تنفيذ الفقرات االقتصادية 
ألع�الن البي�ان الصادر ع�ن القمة الثالث�ة للدول 
الق�رارات  م�ن  ع�دداً  إل�ى  باإلضاف�ة  العربي�ة 

االقتصادية المهمة.

      بغداد/ المستقبل العراقي

المركزي�ة  اللجن�ة  أعلن�ت   
ج�راء  المتضرري�ن  لتعوي�ض 
واألخط�اء  الحربي�ة  العملي�ات 
العس�كرية والعملي�ات اإلرهابية 
في األمانة العامة لمجلس الوزراء، 
الفرعية  اللجن�ة  امس, االح�د,ان 
في محافظة واسط وزعت وجبة 
التعوي�ض  جدي�دة م�ن صك�وك 
المتضرري�ن  المواطني�ن  عل�ى 
م�ن ضحاي�ا اإلرهاب م�ن أهالي 
للجنة,  بيان  المحافظة.وبحس�ب 

ف�ي  الفرعي�ة  اللجن�ة  ف�ان”  
محافظة واسط وخالل احتفالية 
بحض�ور  المحافظ�ة  نظمته�ا 
محافظه�ا مال�ك خل�ف ال�وادي، 
للش�ؤون  المحاف�ظ  ومع�اون 
اإلدارية، ورئي�س وأعضاء اللجنة 
الفرعي�ة وعدد من المس�ؤولين، 
وزع�ت وجبة جدي�دة من صكوك 
التعويض عل�ى 165 متضررا من 
الذين تض�ررت ممتلكاتهم نتيجة 
واألخط�اء  اإلرهابي�ة  العملي�ات 
العسكرية، مشيرا إلى ان مجموع 
المبال�غ الت�ي ت�م توزيعه�ا على 

بلغ�ت  بالوجب�ة  المش�مولين 
401 ملي�ون و 525 أل�ف دين�ار، 
المش�مولين  المتضرري�ن  داعي�اً 
بالوجبة إلى مراجع�ة مقر اللجة 
لغرض إس�تالم صكوك التعويض 
الخاص�ة بهم.ولف�ت البي�ان، إلى 
ان اللجن�ة الفرعية في المحافظة 
إنج�از  عل�ى  تعم�ل  المذك�ورة 
وجب�ة صك�وك جديدة ستش�مل 
أع�داد م�ن المتضرري�ن من ذوي 
الشهداء والمصابين والمفقودين 
خ�الل  ممتلكاته�م  والمتض�ررة 

األيام القليلة المقبلة”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزي�ر التخطي�ط س�لمان الجميلي ،امس 
االح�د، ان التوجهات الجدي�دة للحكومة العراقية 
ستكون نحو صوب دعم وتفعيل القطاع الخاص 
لك�ي يك�ون ش�ريكا اساس�يا ف�ي عملي�ة البناء 
التنم�وي في الع�راق وتنويع مص�ادر االقتصاد.

وذكر بيان للمكتب االعالمي لوزارة التخطيط ان” 
الجميل�ي اس�تقبل في مقر ال�وزارة ,امس االحد, 
المدي�ر القطري للبرنامج االنمائي لالمم المتحدة 
ادم عبد المولى ، حيث جرى بحث محاور الوثيقة 
.”2016-2019 للس�نوات  للبرنام�ج  التنموي�ة 

وش�دد الجميلي على” ضرورة تفعيل التعاون مع 
البرنام�ج االنمائ�ي لالمم المتحدة لالس�هام في 
تنفيذ المشاريع التنموية واالنسانية في العراق”، 
مشيرا الى” وجود فرصة جيدة من المشاريع التي 
باالم�كان العمل عل�ى تنفيذها في ظ�ل الظروف 
التي يعيش�ها الع�راق وحاجته لكل ان�واع الدعم 
للخروج من االزمة الحالية”.ودعا وزير التخطيط, 
االمم المتحدة الى” االس�هام الفاعل في مساعدة 
النازحين في مختلف المحافظات من خالل توفير 
المتطلبات الصحي�ة والحياتية االخرى فضال عن 
مساعدة العراق في دعم صندوق االعمار الذي تم 

انش�اؤه الغراض اعادة توطين النازحين واعمار 
المناط�ق المحررة من االرهاب”.م�ن جانبه, اكد 
مدير البرنامج االنمائي لالمم المتحدة ان” وزارة 
التخطيط تعد هي الشريك االساسي للبرنامج في 
تنفيذ المش�اريع التنموية واالنس�انية”، مش�يرا 
ال�ى” وجود ثالث�ة مكاتب رئيس�ية للبرنامج في 
العراق ف�ي بغ�داد والبصرة واربيل وس�يتم فتح 
مكتب جديد ف�ي محافظة كربالء لتغطية الفرات 
الالوس�ط، فضال عن فتح مكتبين في السليمانية 
ودهوك لتقديم المساعدات االنسانية للنازحين”.

وبين عبدة المولى ان” البرنامج اعد وثيقة تنموية 
تتعل�ق بالع�راق للس�نوات 2019-2015 تضمنت 
ثالثة محاور اساس�ية وكذل�ك تضمينها برنامج 
الحكومة العراقية الذي اطلقته الحكومة في شهر 
ايل�ول الماض�ي”، موضح�ا ان” مح�اور الوثيقة 
المذك�ورة تتمح�ور حول الحوكمة الرش�يدة من 
خ�الل اصالح القضاء والقانون واالجهزة االمنية 
ورف�ع كف�اءة العاملي�ن ف�ي مؤسس�ات الدولة 
العراقي�ة، فيما ركز المحور الثان�ي للوثيقة على 
تطوير االقتصاد ودع�م القطاع الخاص العراقي، 
وتم تخصيص المحور الثالث من الوثيقة لقطاعي 
البيئ�ة والطاقة وتضمن عددا من البرامج الحالية 

والمستقبلية”.

العراق يشارك يف اجتامعات املجلس االقتصادي باجلامعة العربية

توزيع وجبة جديدة من تعويضات ضحايا اإلرهاب يف واسط

التخطيط: احلكومة تتجه صوب دعم 
وتفعيل القطاع اخلاص

تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجن�ة البيع وااليجار عن تأجري العق�ارات املدرجة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية الحس�ينية يف املزايدة العلنية فعىل الراغبني باالش�راك الحضور يف ديوان 
البلدي�ة اع�اله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد م�رور )30( ثالثون يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ومستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من القيمة التقديرية ونسبة من هوية 

االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
عـ/ مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعــالنجلنة البيع واالجيار

العدد: ب / 15 
التاريخ: 17 / 2 / 2015

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

1
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 26/ 590 

م51 جعيفنية
سنة واحدة74 م2

)750000( سبعمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

2
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 26/ 245 

م51 جعيفنية
سنة واحدة90 م2

)850000( ثمانمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

3
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 26/ 504 

م51 جعيفنية
سنة واحدة78 م2

)750000( سبعمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

4
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 5/ 
1876م 34 ابوزرنت

سنة واحدة106 م2
)850000( ثمانمائة 

وخمسون الف دينار سنويا

5
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 5/ 107 

م34 ابوزرنت
سنة واحدة38 م2

)550000( خمسمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

6
عرصة مشيد عليها مولدة اهلية/ 

العطيشي
جزء من القطعة 5/ 390 

م34 ابوزرنت
سنة واحدة118 م2

)850000( ثمانمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

كشك/ عطيشي7
6 جزء من القطعة 26/ 

575/ 51 جعيفنية
ثالث سنوات9 م2

)900000( تسعمائة الف 
دينار سنويا

كشك/ عطيشي8
7 جزء من القطعة 26/ 

575/ 51 جعيفنية
ثالث سنوات9 م2

)800000( ثمانمائة الف 
دينار سنويا

كشك/ عطيشي9
8 جزء من القطعة 26/ 

575/ 51 جعيفنية
ثالث سنوات9 م2

)700000( سبعمائة الف 
دينار سنويا
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   العدد )911(  االثنني 23  شباط  2015

قبل نحو عقٍد من الزمن، أعد جيمس ويليارد، القائم بأعمال 
الواليات املتحدة يف هندوراس عام ،2005 تحليالً ينطوي عىل 
إدانة دامغة . وقد استهله بالقول: "إّن هندوراس دولة أسرية، 
باملعن�ى الحقيقي للكلمة . . وتالُع�ب النخبة بالقطاع العام، 
وال س�ّيما النظام القضائي الضعيف، حّول�ه إىل أداة لحماية 
األقوي�اء"، و"الناخب�ون يختارون بني الحزبني السياس�يني 
الرئيس�يني الراس�خني، مع العل�م بأن كال الحزب�ني، مدينان 

ألفضال فئات من أفراد النخبة االقتصادية ذاتها" .
ويخل�ص التقرير إىل القول: "إّن الوضع يتطلب اس�راتيجية 

تمنح الناس الوسائل للتأثري عىل السياسة العامة" .
ويف الس�نوات الالحقة، استنبط الرئيس الهندورايس، مانويل 
زيالي�ا، ال�ذي حك�م م�ن 2006-،2009 اس�راتيجية كالتي 

ذكرها ويليارد .
ولك�ّن حكام الب�الد رّدوا بإطاح�ة زيالي�ا يف يونيو/حزيران 
،2009 والتالعب بالنظ�ام القانوني الضعيف لتربير إطاحته 
. وتصنع�ت واش�نطن الغض�ب، ولكنه�ا اعرف�ت بع�د ذلك 
باالنتخاب�ات الوطني�ة املش�وهة يف نوفمرب/ترشي�ن الثاني 
،2009 ومتابعته�ا يف ،2013 وأغدقت اإلمدادات عىل الجيش . 
ففي عام ،2011 ذهب نحو نصف مجموع صادرات األسلحة 
األمريكي�ة يف نص�ف الكرة األرضي�ة الغرب�ي، إىل هندوراس، 
كما كش�فت وكاالت األنباء يف إش�ارة إىل 3 .1 مليار دوالر من 

املعدات اإللكرونية .
كان زياليا يعتزم إجراء استطالع للرأي يف يوم االنقالب، لريى 
ما إذا كان الجمهور راغباً يف اس�تفتاء عىل تعديل الدستور يف 
ش�هر نوفمرب ذاك . وكتبت صحيف�ة "نيويورك تايمز"، فور 
إطاحة زياليا أن بعض املنتقدين، يقولون إن االس�تفتاء عىل 
تعديل الدس�تور، كان جزءاً من محاولة غري قانونية من ِقبل 
زياليا، إلزالة القيد الذي يفرضه الدس�تور عىل مدة الرئاس�ة 

وحرصها بأربع سنوات، ولفرة واحدة .
ولكن الس�فري األمريكي، هوغو لورين�ز، كان قد اعرف قبل 
االنقالب بخمسة أيام، أن استخبارات بالده، ال تملك أي دليل 
ثاب�ت يوحي ب�أي تفكري- ناهيك عن ب�ذل أي جهد- من ِقبل 
زيالي�ا، أو أي م�ن أعضاء حكومته، الغتص�اب الديمقراطية 

ووقف العمل بالدستور .
وكان الداف�ع الحقيقي لالنقالب، هو تصاعد ش�عبية زياليا . 
. وس�عيه وحلفائه إىل إجراء إصالح جذري للنظام الس�يايس 
واستبدال "الديمقراطية التمثيلية" بنسخة "تشاركية" عىل 

غرار نموذج الرئيس كوريا يف اإلكوادور .
ولك�ن القم�ع ق�ى عىل أم�ل اإلص�الح، وباتت هن�دوراس 
الحالية، تس�تعيد ذكرى نشاط فرق املوت التي بلغت ذروتها 
يف ثمانين�ات الق�رن امل�ايض والدس�تور الذي ُزِع�م أن زياليا 
ق�د انتهكه، يرج�ع تاريخه إىل ذلك العه�د، وكان يحتوي عىل 
عنارص فاس�دة مثل اس�تقالل الجيش عن السيطرة املدنية، 
فف�ي ثمانين�ات القرن امل�ايض، كان قائد الجي�ش يتفاوض 
عىل سياس�ة الدفاع م�ع الحكومة األمريكي�ة مبارشة، وبعد 
ذل�ك يبلغ الرئي�س الهندورايس بما يتقرر .وق�د أدار الجنرال 
غوس�تافو الفاري�ز مارتيني�ز دفة الجيش حت�ى عام 1984 
. وملّ�ا كان قد تلق�ى تدريبه يف األرجنتني، فقد أعلن للس�فري 
األمريكي، عندما تس�لم قيادة الجيش، أنه معجب باألساليب 
األرجنتيني�ة التي اس�تخدمت أثن�اء الحروف الق�ذرة القاتلة 

هناك، وأنه ينوي استخدام التقنيات ذاتها يف هندوراس" .
ثم انطلق ليشكل الكتيبة ،316 التي تولّت وكالة االستخبارات 
املركزية األمريكية وغريها تدريب أعضائها . وكان من ضمن 
األش�خاص الذي�ن اس�تهدفتهم، الزعي�م النقاب�ي، جريمان 
برييز اليمان، الذي حرشه س�فاحو الكتيبة داخل س�يارة يف 
ش�ارع مزدح�م بالقرب من مط�ار تيغوس�يغالبا، ثم قتلوه 
م�ع التعذيب . وكان الصحفي أوس�كار ري�ز ضحية أخرى . 
"وق�د ُعلق عارياً، وُضب حتى امل�وت، بينما ُعرّضت زوجته 
لصعق�ات كهربائية يف الجهاز التناس�ي، م�ا أتلف أعضاءها 
الداخلي�ة .وقد كافأ الرئيس األمريكي، رونالد ريغان، الفاريز 

بوسام االستحقاق عام 1983 .
واآلن، ُيكم�ل جيل آخر مهمة تل�ك الكتيبة . ففي الثمانينات، 
كان�ت القوات املس�لحة تمل�ك صالحيات مفرط�ة، والوضع 
اآلن يف هن�دوراس، مش�ابه لذل�ك العه�د إىل ح�ّد بعيد، حيث 
يس�يطر أفراد الجيش اآلن عىل مؤسس�ات الدولة التي كانت 
قد ُنزعت منهم يف التس�عينات .ومن األمثلة عىل املمارس�ات 
التي تحدث الي�وم، أن "الرشطة العس�كرية الخاصة بحفظ 
النظ�ام العام"، التي تم نرشها أول مرة قبل انتخابات 2013 
بأس�ابيع، قامت يف 10 أكتوبر/ ترشي�ن األول من ذلك العام، 
بمداهم�ة من�زل مارك�و انطوني�و رودريغ�ز، نائ�ب رئيس 
"االتحاد الوطن�ي للعاملني يف وكالة رفاه الطفل"، وبعد ذلك 
ببضعة أس�ابيع، حطمت أبواب منزل الناشط ادوين روبيلو 
اس�بينال، كما ذكرت جماعات حقوق اإلنس�ان، وقد عارض 
كث�ري م�ن املرشع�ني القان�ون الذي ت�م إيجاد تل�ك الرشطة 
بموجبه، وأعلن مس�ؤول كبري يف منظمة حقوق اإلنس�ان يف 
هندوراس أنها مخالفة للدستور . ولكن األمر لم يقترص عىل 
احتف�اظ بطلها، عضو الكونغرس الس�ابق، خ�وان اورالندو 
هرينندي�ز بمنصب�ه - بل ه�و اآلن رئيس الب�الد .ومنذ توليه 
منصب�ه يف يناير/كان�ون الثاني ،2014 ت�رأس عدة عمليات 
لنرش الجنود وتوس�يع قوة الرشطة الس�الفة الذكر، وتزخر 
تقاري�ر منظم�ات حق�وق اإلنس�ان، بالعديد م�ن التعديات 
البش�عة عىل حقوق املواطنني .من ذل�ك، حالٌة تواطأت فيها 
الرشطة يف خطف وتعذيب صيادْي سمك، وأخرى كان الجنود 

فيها مسؤولني مبارشة عن تعذيب اثنني من عمال املناجم .
وقد وصف عميل س�ابق للرشطة، يف ش�هادة تحت القس�م، 
تج�ارب أخرى يف الس�ادية ت�وّرط فيه�ا قادة لق�وات األمن 
الوطن�ي من مس�توًى ع�اٍل، فقد أِخ�ذت امرأة- عىل س�بيل 
املث�ال- إىل أحد مراك�ز االمن يف أحد أحي�اء العاصمة، وجرى 
اس�تجوابها 48 ساعة، ثم ُشنقت وأخفيت جثتها . كما روى 
العميل كيف قامت فرقته بخطف ثالثة أش�خاص، ثم قطعت 
رؤوس�هم، وظهرت جثثهم يف أجزاء مختلفة من املدينة . وقد 
ُوض�ع رأس مختلف عىل كل جثة، لتعس�ري التعرف إىل هوية 

الشخص القتيل .

نك �ليك�ساندروف

إرث أوباما يف أمريكا 
الالتينية

لست رياضياً حد الفتنة!، لكن مشهداً كروياً فتن إحسايس 
بالدم�ع الغزي�ر، وأنا أرى جمه�ور فريقني متنافس�ني يف 
بطول�ة أوروبية مهمة، يصفق�ون يف وقت واحد وباحتفاء 
ن�ادر بعد تس�جيل أح�د الالعب�ني هدف�ه األول يف املباراة، 
ول�م يكن ف�رح الجمهور متأت من ندرة ذلك التس�جيل أو 
إمكاني�ات الالعب، وال مله�ارة جديدة يف مج�ال االحراف، 
واملش�هودة أص�اًل للبط�ل الكروي قب�ل هذا اله�دف، لكن 
لجرأت�ه معلناً موقف�اً نال بس�ببه بطاقة صف�راء تهديداً 
بالطرد.. يف حكاية غريبة أراد لها نجم نادي )باريس سان 
جريمان الفرنيس( إبراهيموفيتش أن تكون رسالة عاملية؛ 
لحظة نزع قميص ناديه عق�ب تهديفه، لُي�ظهر لجمهور 
امللع�ب وكل من يتابع املباراة املهمة عرب وس�ائل اإلعالم يف 
العالم، وش�ماً مؤقت�اً عىل صدره وجذعه وبكل ما يتس�ع 
املكان لتدوين أس�ماء خمس�ني إنس�ان يعانون الجوع، يف 
دع�وة منه ملش�جعيه من أجل أن ينقل�وا اهتمامهم إىل من 

يعيش�ون الفاقة، معترباً ان نجوميته ال تساوي شيئا أمام  
أس�ماء 805 مليون إنس�ان يكابدون ظنك العيش، وال من 
يلتف�ت ملعاناتهم، انتقى من بينهم تلك األس�ماء من بلدان 

مختلفة، وبضمنها العراق.
إبراهيموفيتش سجل هدفه األنبل يف مرمى اإلنسانية بحق، 
مثلما وصف معلق املباراة، ولم يكن فعله بغية االستعراض 
العاب�ر، فالرج�ل ال يحت�اج مش�جعني وال مريدين، وليس 
لدي�ه طموح�ات خ�ارج املربع األخ�ر، وه�و ينفق من 
أمواله لدعاية برنام�ج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة 

)املنظمة اإلنسانية العاملية ملكافحة الجوع(، ضمن كوادر 
رياضية يف أوروبا والعالم، تجّدد يف كل مناس�بة مناشدتها 

ألجل الفقراء.
قبل يومني احتفل العالم ب�"يوم العدالة االجتماعية"، سعياً 
للتأكيد اإلنساني الهادف للتخفيف من الفوارق االقتصادية 
يف املجتمع، وإحياء املدنية يف أجمل صورها؛ حيث املجتمع 
موف�ور العدالة، والدول�ة متكاملة يف طري�ق التنمية.. تلك 
الدولة التي س�تبقى حلم�ا يف هاجس اآلملني، والش�عراء، 
فاملحزن أن يأتي االحتفال بيوم العدالة االجتماعية مختلفاً 

هذه الس�نة يف العراق، إذ ازدادت الفوارق الطبقية بش�كل 
اس�تثنائي نتيجة للهجمة اإلرهابية الرشس�ة التي هّجرت 
مئ�ات اآلالف من مناطق س�كناهم، وأدت إىل ارتفاع معدل 
الفق�ر إىل )31 باملئ�ة( م�ن إجم�ايل تع�داد البالد بحس�ب 
م�ا أعلنت�ه وزارة التخطيط، وس�ط ضائق�ة مالية جاءت 
بالتع�ارض مع كل ما كان ضمن خطط )خمس�ية( بقيت 
قيد التأجيل لسنوات طويلة، حتى ال يبدو يف األفق ما يتسع 
ألكث�ر من الرجاء واألمل، وترق�ب الجديد، أبعد من رصخة 
شاعرنا السياب -اليائسة- ألكثر من خمسني سنة مضني: 
"ما مّر ع�ام والعراق ليس فيه جوع"، فاملحنة يف ش�كلها 
الحاض تبدو أشد نكاالً وبطشاً، وهي محنة وطنية بحق، 
وجمي�ع الجهات معنية به�ا، وبالتأكيد ل�ن تتمكن الدولة 
ب�كل ما أوتيت من إمكانية أن تعالجها أو تجد الحلول لها، 
فالوض�ع وضع طوارئ واس�تنفار، وص�وت املعركة أعىل 

بالفعل.

رغم أن تركيا دولة إس�المية ويجمعها تاريخ مش�رك مع 
دول املنطقة، فإنها إىل اليوم لم تس�توعب حقيقة أن األمة 
العربية اس�تقلت عنها ونفضت ع�ن كاهلها غبار التخلف 
واالس�تبداد العثمان�ي. غ�ري أن هذه الدولة ل�م تقتنع بعد 
بحق العرب يف إدارة شؤونهم بعيداً عن الوصاية العثمانية، 

سواء يف صورتها القديمة أو صورتها األردوغانية.
ويب�دو أن العثماني�ني الج�دد يوهم�ون أنفس�هم بأنه�م 
يستعيدون مجد اإلمرباطورية العثمانية من بوابة التمسح 
باإلس�الم، غري أنهم يف ورطة حقيقية تتمثل يف الصدام مع 
املجتم�ع الركي العلماني من جه�ة، ومحاولة اإلبقاء عىل 
خيط التقارب مع االتحاد األوروبي بغية االنضمام إليه من 
جهة أخرى. لكن سياسة حكومة أردوغان املتهمة بالتواطؤ 
م�ع »داعش« تقدم ص�ورة حقيقي�ة للعثماني�ة الجديدة 
التي تب�دو انتهازية ومغامرة بوقوفه�ا إىل جانب التيارات 
الراديكالي�ة املتطرفة، حيث تجم�ع تركيا بني دعم جماعة 
»اإلخ�وان« وتنظيم »داعش« يف الوق�ت ذاته، مما يعني أن 
التطرف واحد مهما تعددت مس�مياته، وأن النظام الركي 
ال يردد يف التوظيف االنتهازي لكافة أشكال التطرف.تركيا 
الت�ي توجه�ت إىل الغرب بع�د هزيمتها يف الح�رب العاملية 
األوىل، ظل�ت حاقدة عىل العرب بس�بب ثورتهم ضد الحكم 

العثماني، ورغم محاوالتها املس�تميته لالندماج يف أوروبا، 
ف�إن األخرية لم تتقبله�ا رغم انضمامها لحل�ف »الناتو«، 

واستماتتها يف الدفاع عن مصالح الغرب.
تركي�ا ش�عرت باإلحب�اط م�ن املوق�ف األوروب�ي، وبدأت 
تتج�ه رشقاً وجنوب�اً نحو العالم العربي واإلس�المي، لكن 
غطرس�تها وقفت حاجزا دون ترحي�ب املنطقة بها، ففي 
الس�نوات القليل�ة املاضية، ورغم حس�ن النية م�ن الدول 
العربي�ة تجاه الجار )املس�لم(، كش�فت ه�ذه الدولة عن 
عدائه�ا لألم�ة العربية، وه�ل هناك أكثر م�ن تدمري بلدين 

عربيني هامني كسوريا والعراق؟!
جرأة الحكومة الركية ليس لها حدود بعد أن أعطت لنفسها 
حق التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول العربية بحجة دعم 
ثورات الش�عوب، فلم ترك متطرف�اً إال وأدخلته للمنطقة، 
واتخذت »اإلخوان« و»القاعدة« و»داعش« مطايا لتحقيق 

أهدافها الرامية إىل استعادة سيطرتها عىل املنطقة.
االتهامات لركيا بدعم »داعش« ليست جزافية، وإذا كانت 
دول العالم تجمع عىل ضورة محاربة هذه النبتة الرشيرة 
الت�ي تمثل عاراً عىل اإلس�الم وعىل البرشية بما ترتكبه من 
فظائ�ع، فينبغ�ي أن تتج�ه االنظار إىل تركي�ا التي تحولت 
منذ فرة إىل صالة »ترانزيت« الس�تقبال وتوزيع املتطرفني 

ونرشهم يف الكثري من مناطق العالم.
لق�د بات يف حكم املؤكد أن أف�راد تنظيم »داعش« يتنقلون 
عرب تركيا، تحت صمت رس�مي من حكومة حزب »العدالة 
والتنمي�ة« الت�ي تنتهج سياس�ة فت الحدود، مما س�مح 
للكثري من أفراد تنظيم »داعش« بالتسلل إىل سوريا، والتي 
اقتطع التنظيم مس�احة منها وألحقها بأخرى من العراق، 
ليعلن دولته املزعومة. ويب�دو أن عاطفة جماعة أردوغان 
تج�اه وهم الخالف�ة هي الت�ي تحرك نوازعه�م وتدفعهم 

إلش�اعة الفوىض يف املنطقة واختبار إمكانية قيام الخالفة 
مجدداً!

ومؤخ�راً تحدثت وس�ائل اإلعالم عن موج�ة تدفق جديدة 
ملقات�ىل »داع�ش« قادم�ة من تركي�ا، موضح�ة أن رشكة 
الطريان )الركية( بدأت تنقل مقاتي التنظيم إىل عدن، لكن 
بعد أن تكشف األمر وبدأت سلطات األمن اليمنية بالتدقيق 
ىف الوافدي�ن إىل عدن عرب الخطوط الركية، اضطر التنظيم 

لتهريب عنارصه بحراً لليمن!
دفاع تركيا عن املتش�ددين يف سوريا والعراق واليمن وليبيا 
وس�يناء واضح وض�وح الش�مس، وهو أمر يدع�و الدول 
العربي�ة إىل مواجهة هذا الخطر العثمان�ي الجديد. فركيا 
ه�ي الت�ي بذلت جه�وداً مس�تميتة خ�الل األي�ام القليلة 
املاضية للضغ�ط عىل حلف »الناتو« من أج�ل ثني إيطاليا 
عن املش�اركة يف تحال�ف دويل ضد اإلره�اب يف ليبيا، وهنا 
يتوج�ب عىل ال�دول العربية، ومن خالل ق�رار ملزم يصدر 
م�ن الجامع�ة العربية، أن تف�رض املقاطع�ة االقتصادية 
ض�د تركيا، وهي مقاطعة س�تجعلها تركع مجربة لإلرادة 
العربية، بالنظر إىل حجم الخسائر االقتصادية الهائلة التي 
س�تلحق باالقتصاد الركي، بل إن هذه املقاطعة قد تسهم 

بشكل فعال يف إسقاط حكم أردوغان.

علي �سايع

عدالة اجتامعية

د.�سامل حميد

الدور الرتكي يف املنطقة

تص�اب أوروبا بالذعر لوجود »داعش« عىل تلك 
املس�افة القريبة منها: 300 كلم بني ش�واطئ 
ليبي�ا وجزيرة صقلي�ة اإليطالية! مرمى حجر. 
م�ا يمك�ن اجتي�ازه يف زوارق صي�د بدائي�ة. 
لذا تق�ارب الهيئ�ات السياس�ية الدولية بحذر 
املعالج�ة »الفضىل« لهذه املصيبة التي خرجت 
إىل العلن يف شكل لم يعد يمكن إنكاره بعد ذبح 
ال�21 مرصياً عىل شاطئ البحر املتوسط الذي 
اصطبغت مياهه بلون الدم األحمر، فعالً وليس 
د »داع�ش«، الذي يعتني  مجازاً.ت�رى هل َتقصَّ
دوماً باإلخراج ويهتم برمزية أفعاله، أن يكون 
الذبح عند خط تلك املياه املش�ركة؟ ال س�يما 
وأن املذبوح�ني مس�يحيون أقب�اط، يعتربه�م 
»داع�ش« »صليبيني« وفق بيانه، و«الصليبية« 
هنا تش�ري يف آن إىل أوروب�ا التي َجردت حمالت 
صليبي�ة )كم�ا أس�متها ه�ي نفس�ها( ع�ىل 
منطقتنا )ولو منذ أكثر من عرشة قرون!( وإىل 
الرمز الديني »املشرك« )افراضياً( بينها وبني 

هؤالء العمال املساكني.
هن�ا ل�م تت�ربع فرنس�ا وال س�واها بدع�وة 
املسيحيني املرصيني إىل الهجرة إليها بخالف ما 
ُوجه إىل املس�يحيني العراقيني مثالً. لعل السبب 
ه�و ضخام�ة ع�دد األقب�اط والب�ؤس الهائل 

ملعظمهم، فالحني بال أرض، أو أشباه متبطلني 
يف عشوائيات املدن املرصية الكربى.

زوارق الصي�د لم تكّف منذ س�نوات عن اجتياز 
تلك املس�افة، من نق�اط عىل امتداد الش�اطئ 
الليب�ي الطويل تحدي�داً، باتج�اه صقلية التي 
اش�تهر منها ميناء المبيدوزا حتى صار اسمه 
صن�و الهج�رة البائس�ة إىل الجن�ة األوروبية. 
الش�واطئ التونس�ية أقرب قليالً ولكن العقيد 
الق�ذايف كان يغ�ض الطرف عن تل�ك الهجرات، 
إن ل�م يبحها كما »ه�دد« علناً أحيان�اً، البتزاز 
إيطالي�ا وأوروب�ا، ولتمتني عالقاته بس�لطات 
أفريقيا السوداء التي يأتي منها جل املهاجرين، 
وهو حامل لقب »ملك ملوك�«�ها، بينما لعبها 

نظام بن عي بطريقة أكثر تحفظاً.
وإن كان املهاج�رون ه�ؤالء ل�م ُيذبح�وا، فقد 
غرقوا بعرشات األلوف، وأعطوا البحر املش�رك 

ذاك تسمية »املقربة األكرب يف العالم«.
لذا فاكتش�اف قرب املس�افة ليس جديداً حقاً، 
، وتغري مع�ه ذلك  لك�ن عن�وان املخاط�ر تغ�ريَّ
االف�راض بأن »داعش« البش�ع بعي�د، يرتكب 
أفعال�ه يف أراض وع�ىل ش�عوب ُيحَس�ب ع�دد 
ضحاياه�ا بالجمل�ة، أو ال ُيحس�ب أص�اًل إال 
ش�كلياً.وكان الغ�رب ق�د اكتش�ف من�ذ »11 

س�بتمرب« أن التق�دم التقني يس�مح بهجمات 
طائ�رة وخاطفة. ولكنها كان�ت خارجية أوالً، 
وكان التحص�ني ضده�ا ممكن�اً ثاني�اً، بفعل 
تدابري أمنية ذات طابع تقني هي األخرى، أكثر 
بكث�ري م�ن النتائج البائس�ة للح�روب املهولة 
التي ش�نت باسم »الحرب عىل اإلرهاب«، والرد 
وتلقني الدروس، وهي تسميات مهذبة ملفاهيم 

الثأر واالنتقام و«شفاء الصدور«.
كان�ت تلك خصائ�ص حقبة »القاع�دة«، التي 
ولد »داع�ش« من رحمها، مس�تهدفاً األقربني 
بوصفهم »األوىل باملعروف«، من دون إس�قاط 

حلم املرسح الدويل الذي رعته القاعدة.
أم�ريكا بعي�دة ومس�يجة بمحيط�ني هائل�ني 
وبتداب�ري مس�تقاة م�ن تل�ك التجرب�ة املريرة 
)م�ا ال يلغ�ي املخاطر واملفاج�آت(، أما أوروبا 
فعالوة عىل حقيق�ة مرمى الحجر ذاك، موطن 
مالي�ني املتحدرين من الهج�رات إليها من أبناء 
مستعمراتها الس�ابقة خصوصاً. وإىل ذكريات 
مآيس الحقبة االستعمارية أضيف ذلك الشعور 

بالضي�م الذي لم يتوقف للحظ�ة عن التعاظم، 
بسبب شقاء األجداد واآلباء الذين جاؤوا للعمل 
يف املناجم واملصانع والبناء، مدفوعني بالعوز يف 
بلدانهم املنهوبة من املس�تعِمر، راضني بأجور 
زهي�دة ومتخل�ني عن أي حق�وق أو ضمانات، 
فأفن�وا أعمارهم بصمت يف األش�غال الش�اقة، 
ليجد أحفادهم أنفس�هم متكدسني يف ضواحي 
امل�دن الك�ربى، يس�كنون يف عم�ارات بائس�ة 
ويواجه�ون بطال�ة تص�ل إىل ضع�ف النس�ب 
الوطني�ة العامة، وتمييزاً بس�بب ل�ون البرشة 
والدي�ن، إن ل�م ُيق�ل اس�مه رصاح�ة، فآالف 
االختبارات واالس�تقصاءات رصدته وس�جلته 
وأعلن�ت ع�ن وج�وده. ب�ل ه�و ب�ات يقولها 
رصاح�ة م�ع صع�ود اليم�ني الفايش وش�به 
الفايش، وانتشار إيديولوجيته الكارهة للغرباء 
يف أوس�اط اليم�ني التقلي�دي وأطراف اليس�ار 
نفسه.شغلت أوروبا بداية ظواهر فردية ما زال 
الش�ك بوجود افتعال يف بعضه�ا قائماً، كما يف 
حال�ة محمد مراح الذي َقتل أفراداً من الرشطة 

وضحايا يف مدرس�ة يهودي�ة يف ضاحية مدينة 
بوردو الفرنس�ية ع�ام 2012، لُيقتل برصاص 
ق�وات النخبة، وصوالً إىل حوادث ش�اريل إيبدو 
واملتجر اليه�ودي يف باريس مطل�ع هذا العام، 
وم�ا يش�ابهها يف بل�دان أوروبية أخ�رى، ولو 
بضجيج أق�ل وعىل نطاق أضيق. ثم كان القلق 
حيال تكاثر أعداد الش�بان والش�ابات الهاربني 
لاللتح�اق ب� »الجهاد« يف س�ورية )ما كان قد 
بدأ م�ع احتالل العراق عام 2003(، ومنهم من 
لم يكن متحدراً من آباء مهاجرين، بل متأسلماً 

مستجداً استهواه »داعش« وأشباهه.
كان القل�ق يخ�ص ما يمك�ن أن يرتكبه هؤالء 
لو »ع�ادوا«، عىل رغم النقاش حول األس�باب 
الت�ي دفع�ت ش�باناً ول�دوا يف أوروب�ا إىل ه�ذا 
»االنفص�ام«، كما ل�و كان األم�ر جينياً! وهي 
النظري�ة التي يقوله�ا اليمني املتط�رف، فيما 
يتكل�م األكثر اعتداالً بتهذيب ع�ن األثر الثقايف 

للمنبت، والفارق بني التصورين ضئيل.
وملحاسن الصدف، وفيما يجري تقليب كل ذلك، 
انفج�رت يف باري�س منذ يوم�ني فضيحة طرد 
»الشيباني« من أحد مآويهم التي يستأجرونها، 
بحجة تداعيه. وهو كذلك منذ عرشات السنني، 
ت�رسح في�ه الج�رذان والرصاص�ري ويتهدده 

الحري�ق. »الش�يباني« ليس�ت كلمة فرنس�ية 
أصيلة وإنم�ا متبناة، تعني من غطى الش�يب 
واملصان�ع  املناج�م  يف  عمل�وا  ه�ؤالء  رأس�ه. 
وبعضه�م يقي�م يف ه�ذا امل�أوى منذ خمس�ني 
عاماً. ه�ؤالء خضعوا لعقود عمل مجحفة ولم 
ُيمنحوا الجنسية الفرنسية عىل رغم خدماتهم 
وط�ول إقامته�م. ُنق�ل املط�رودون إىل مآوي 
أخرى بالطب�ع، إذ تابعت جمعيات متخصصة 
قصته�م، ناعي�ة العنف املجان�ي الذي صاحب 
طرده�م، وراوي�ة باملناس�بة قس�وة مس�رية 
حيواتهم الت�ي تفطر القلب: عمال س�ابقون، 
جرى اس�تغاللهم ببش�اعة وهم الي�وم يف فقر 
مدق�ع، ومعظمه�م مريض ووحي�د، ويتجاوز 
عددهم ال��800 ألف يف فرنس�ا وحدها. بعض 
التلف�ازات وكل الصح�ف نقلت مش�هد هؤالء 
»الش�يبان« وهم زائغو األبصار من الدهش�ة، 
فيما ق�وات الرشط�ة الخاص�ة! تخرجهم من 
غرفه�م املزرية قبل انبالج ضوء النهار، وترمي 
بأمتعتهم يف شاحنة وتضع أقفاالً عىل األبواب.

ه�ل فك�ر أح�د يف ربط املش�هد بما س�لف من 
جنوح بعض األحف�اد لاللتحاق باإلرهاب؟ من 
املؤكد أن الرابط غري كاٍف ولكنه جزء )أسايس( 

من كل!

نهلة �ل�سهال
ما يدمي القلوب و... العقول أيضًا

فوؤ�د ح�سون



ُتنتج الفنانة التونسية أماني السويسي أعمالها 
الفني�ة بنفس�ها ف�ي مواجهة تعنت ش�ركات 
اإلنتاج، وهي تعمل على ألبومين بين المصري 
والخليج�ي بينما تؤجل خط�وة التمثيل. وفي 

حوارها التالي " المزيد من التفاصيل.
أمان�ي  التونس�ية  الفنان�ة  تص�ف  القاه�رة: 
السويس�ي صوته�ا بالق�وي وتؤم�ن بحقه�ا 
وتل�وم  الفني�ة،  الس�احة  عل�ى  بالتواج�د 
أنفس�هن  تصف�ن  اللوات�ي  الفنان�ات  بع�ض 
باإلس�تعراضيات. وفي حوارها م�ع "إيالف" 
تتح�دث خريج�ة برنام�ج المواه�ب "س�تار 
أكاديم�ي" عن صعوب�ة طريق الف�ن وحياتها 
الخاص�ة، وحقيقة تحضيره�ا أللبومين دفعًة 
واحدة، كما ترد على انتقاد  الجمهور التونسي 
لها بس�بب ع�دم تقديم ألب�وم كام�ل باللهجة 
التونس�ية، إضافًة لرأيها في برامج اكتش�اف 
المواه�ب وموقفها م�ن التمثي�ل وغيرها من 
المواضي�ع التي سُتكَش�ف تباعاً في الس�طور 

التالية:
وفيما تواصل "السويسي" التحضير أللبومين 
دفع�ًة واحدة أحدهم�ا مصري من�ّوع والثاني 
خليجي، تشرح أنها لن تقدم األلبومين للجمهور 
في وقٍت واحد. وتشرح أنها كانت قد انتهت من 
تس�جيل األلبوم الخليجي ال�ذي ال يزال يحتاج 
لبعض اإلضاف�ات التي س�تنهيها فور عودتها 
إلى دبي. أما بالنسبة أللبومها "المصري" فهو 
شغلها الش�اغل في الوقت الحالي، خاصًة أنها 
تس�عى لطرحه قبل الخليجي ألنه�ا غائبة عن 
الجمه�ور المص�ري ُمنذ فت�رة، بينما تواجدت 
أكث�ر عل�ى الس�احة الخليجية. وف�ي كواليس 
ه�ذا األلبوم  تقول "السويس�ي" أنه يحمل 12 
أغني�ة متنوع�ة بألوانها الغنائي�ة المصرية ما 
بين الرومانس�ي والحزين واألغنيات السريعة 
والهادئ�ة. كما * توضح أنه�ا تتعاون فيه مع 
ُنخب�ة م�ن الش�عراء والُملحني�ن والموزعيين 
الموس�يقيين ومنهم أيمن بهج�ت قمر، رامي 

جمال، غازي العيادي، محمد 
وغيره�م.  رحي�م 

ألنه�ا  وتش�ير  
ل�ت  و حا

اختي�ار 
األفكار 

الجدي�دة لتقدمه�ا في ه�ذا األلب�وم، ووعدت 
الجمهور بمفاج�آت فنية كثيرة فيه، مش�يرًة 
ألنه�ا تؤم�ن بموهبته�ا وت�رى أنها تس�تحق 
التواجد على الس�احة الفنية، وهي شبه واثقة 
بأنها ستصل للنجاح وسوف تحققه مهما طال 

األمر.
بتجاهله�ا  اتهامه�ا  "السويس�ي"  وترف�ض 
للجمهور التونس�ي وعدم تخصيص 
ألبوم�ات غنائي�ة ألبن�اء بلدها، 
فتقول: ل�م أتجاه�ل الجمهور 
التونس�ي، إال أنن�ي أبحث عن 
األفكار المميزة في األس�اس، 
وال أمان�ع تقدي�م األغني�ة 
كان�ت  مهم�ا  الناجح�ة 
الغنائي�ة.  لهجته�ا 
أللبومي�ن  فتقديم�ي 
أحدهما مصري والثاني 
أن  يمن�ع  ال  خليج�ي 
يكون لدي أغني�ات باللهجة 
التونس�ية. كم�ا أنن�ي أعم�ل 

بوجهة نظر خاصة مختلفة عن اآلخرين، وذلك 
عب�ر قناعتي بأنه من  األفض�ل أن أختار أغنية 
يتم تقديمها للجمهور التونس�ي بش�كٍل مميز  
تحص�د تفاعل الجمهور وتس�عده دون البحث 

عن تقديم ألبوم كامل ال ينال إعجابه.
وإذ تؤك�د أنه�ا ال تكت�رث لم�ن يص�ف خطوة 
غنائها بالخليجية بأنها س�عي وراء المكاسب 
المادية، تش�ير ألنها تبحث عن الخلق والتجدد 
واإلخت�الف بم�ا ُتقدم�ه م�ن أعم�اٍل غنائية، 
ألنه�ا ال ُتريد لنفس�ها مصير بع�ض الفنانات 
اللواتي حققن الشهرة في بالدهن ولم ينجحن 
باإلنتش�ار عربياً. وتضيف: إن  توفر المال هو 
أم�ر ضروري للغاية ألي فن�ان ليثبت حضوره 
على الس�احة الفنية. فإن كن�ت أُغني باللهجة 
الخليجية من أجل المكس�ب الم�ادي فهذا أمر 
طبيع�ي، خاص�ًة أنن�ي أتول�ى تموي�ل وإنتاج 
أغنياتي بنفسي، بسبب غياب الجهات اإلنتاجية 
الت�ي تدع�م الفن�ان وتقف س�نداً ل�ه. وتقول: 
ال أُنك�ر أن األمر صعب�ًا للغاية، حي�ن أكون أنا 
المطربة والُمنتجة في وقٍت واحد. فهذا يتطلب 

جهداً وتركي�زاً في كل الخطوات التي أقوم بها 
س�واء غنائي�اً أو إنتاجياً، ولكنن�ي في المقابل 
أش�عر بالراح�ة دون اإلرتباط بش�ركة إنتاج، 
خاص�ًة أنني صاحب�ة تجارب س�ابقة في هذا 

المجال، وبالتأكيد لقد إستفدت منها.
وتعط�ي "السويس�ي" رأيها بالوض�ع الحالي 
ف�ي الف�ن والغن�اء حي�ث ت�رى أن األوض�اع 
ق�د ب�دأت بالتحس�ن، مؤك�دة أن السياس�ية 
واألحداث التى عاش�تها مص�ر والعالم العربي 
في الس�نوات القليلة الماضية قد غّيرت الكثير 
من األمور وأثرت بش�كٍل س�لبي على الساحة 
الغنائي�ة والفني�ة. وُتهاج�م فنان�ات الُع�ري 
واإلث�ارة اللوات�ي تحاولن التخفي وراء س�تار 
مش�يرًة  اإلس�تعراضية"،  "الفنان�ة  تس�مية 
ألنه�ا ال تحترمه�ن ألنها ترفض في األس�اس 
الُمتاج�رة بجس�دها من خالل إث�ارة الجمهور 
س�واء بالمالبس أو أي ش�يء خ�ادش للحياء، 
وتق�ول: "الحم�د لله ل�دي الموهب�ة الصوتية 
ولس�ت بحاجة للقي�ام بأالعيب أخرى من أجل 
تحقيق الش�هرة والنجاح. أما بالنس�بة لهؤالء 
الفنان�ات فل�و كان لديه�ن صوت�اً قوي�اً فل�ن 
يقدمن اإلس�تعراض المبتذل، إال أنهن يحاولن 
إخفاء الضعف في الصوت عبر مفاتن الجس�د. 
وتضيف: على الرغم من أنني أرى اإلستعراض 
م�ن منظاٍر آخر لدى العال�م الغربي حيث أثبت 
نجاح�ه، فأنا أرفضه في العال�م العربي، وذلك 
ألن اإلس�تعراض ف�ي األس�اس يعتم�د عل�ى 
الموهبة الصوتية قبل أي شيء وبقية العوامل 

تكون ُمساعدة فقط وليست أساسية.
أم�ا عن رأيه�ا في برام�ج إكتش�اف المواهب 
الغنائي�ة، فتقول: "أعتقد أن ش�بكة تليفزيون 
"MBC" ه�ي الوحيدة الق�ادرة على إنتاج مثل 
هذه البرامج بش�كٍل مميز ف�ي الوقت الحالي. 
فأصبحنا نس�مع أصوات�اً رائعة تجذبن�ا إليها 
بشدة على عكس برامج المواهب األخرى"، إال 
أنها تستدرك موضحة أن "هذا ال ينفي الحقيقة 
أن برام�ج المواهب في الوطن العربي تس�عى 
ف�ي األس�اس للمادي�ات وليس لخل�ق مواهب 

غنائية جديدة وتقديمها للجمهور".
هذا وتوضح "السويسي" موقفها من التمثيل، 
مؤكدة أنها ال تس�عى للقيام بهذه الخطوة في 
الوق�ت الحالي ألنه�ا تحاول التركي�ز أكثر في 
مج�ال الغن�اء لتثب�ت نجاحه�ا وبعده�ا ربما 
س�تتوجه للتمثي�ل، م�ع تأكيدها عل�ى أهمية 
وصعوب�ة الخط�وة ف�ي الوق�ت نفس�ه. وفي 
هذا تش�دد "السويس�ي" على ض�رورة التأني 
والتفكير قبل اإلقدام على هذه الخطوة وتشير 
ألهمية اختيار األعمال التمثيلية الُمناس�بة ألن 
فش�ل الفنان ف�ي التمثيل قد يؤث�ر على مقدار 
نجاح�ه ف�ي الغناء، وه�ي تس�عى للنجاح في 

المجالين معاً".

�

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )911(  االثنين 23  شباط  2015 9-8
أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري عدم خوضها 

سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك من 
خالل حسابها على موقع التواصل االجتماعي 
"الفيس بوك"، وكتبت: "يا جماعة أنا بسبب 
موت أمي اللي هي كانت شايلة بنتي مش 

هقدر اشتغل السنة دي وآسفة إني مش برد 
علي الرسائل وال على المكالمات، أرجو أن 

تتفهموا الظرف".يذكر أن كاملة أبو ذكري 
خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من 

خالل مسلسل "سجن النساء" الذي حققت من 
خالله نجاحا كبيرا.

القاهرة: قرر الفنان طلعت زكريا اإلستعانة بأبنائه 
في أحدث أعماله الفنية "عائلة حاحا" المقرر عرضه 

خالل شهر رمضان المقبل. وهو ينتمي لنوعية األعمال 
الكوميدية وتصل حلقاته إلى 30 حلقة.

وتشارك الفنانة الشابة والدها بطولة المسلسل 
باإلضافة إلى شقيقها عمر طلعت زكريا الذي سيقوم 
بالتمثيل للمرِة األولى حيث سيجسدان شخصيتي أبناء 

"حاحا" في المسلسل الذي يخرجه رائد لبيب.
ُيذكر أن "إيمي" قد انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث 
أعمالها السينمائية "شارع محمد علي" المقرر عرضه 

خالل موسم الصيف المقبل.

أثار شطب الفنان الشاب حمزة نمرة من جداول النقابة حالًة من الجدل واإلنشقاق داخل النقابة التي تعاني من مشكالت 
إدارية بسبب النزاع على منصب النقيب.

القاهرة: تواصل الجدل داخل نقابة الموسيقيين بسبب النزاع القائم على المسؤوليات اإلدارية بالنقابة بين الفنان إيمان 
البحر درويش الذي يرى نفسه النقيب المنتخب والفنان مصطفى كامل الذي يرى نفسه نقيبًا وسكرتير النقابة أحمد 

رمضان الذي يرى نفسه قائمًا باألعمال.
ورغم أن هذه الحالة المتردية واإلنقسامات الموجودة في النقابة ليست جديدة بل تعود ألكثر من سنة، إال أن الجدل قد 
عاد للواجهة مع توقيع قرار بشطب الفنان الشاب حمزة نمرة من جداول الفنانين المقيدين في النقابة بسبب ما وصفه 
القرار بـ"التعامل مع القنوات اإلرهابية" التي تسيء للجيش والوطن ورموز الدولة وفي مقدمتهم الرئيس "عبد الفتاح 
السيسي". أما المقصود بـ"القنوات اإلرهابية" هنا هي القنوات المحسوبة على جماعة اإلخوان المسلمين التي صنفتها 
الحكومة باعتبارها جماعًة إرهابية وتوجه لها أصابع اإلتهام في مختلف العمليات اإلرهابية التي تتم في مصر خالل 

الفترة األخيرة.

ترشيح يرسا اللوزي لبطولة حدائق الشيطان 2
 القاهرة: بدأ المخرج حسني صالح التحضير لتصوير أحدث أعماله الدرامية " حدائق الشيطان 
2" والذي س�يكون الجزء الثاني من المسلس�ل الذي قدمه قبل أكثر من 10 سنوات مع الفنانين 
جمال س�ليمان وس�مية الخش�اب وحقق نجاحاً كبيراً.ورغم عدم إنتهاء كتابة الجزء الثاني أو 
الحص�ول على موافقة أبطال الجزء األول إلس�تكمال أدوارهم في�ه، إال أن المخرج المصري بدأ 
بترش�يح الفنانين الذين س�يقدمون أدواراً جديدة في الجزء الثاني، حيث رش�ح الفنانة يس�را 
اللوزي لتقدم أحد األدوار الرئيس�ية في العمل.كما رش�ح الفنانة الشابة سارة سالمة، والفنان 
عبد العزيز مخيون الذي سيجسد شخصية رئيسية ايضاً في العمل، فيما يقوم صالح ومهندس 
الديك�ور عادل مغربي بمعاينة أماكن التصوير على أن يتولى إنتاج العمل أحمد الجاري وعمرو 

الجابري.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

انتحال نتاجات االخرين ..جريمة
اليوم س�اتناول جريمة من جرائم العص�ر وقبل ان تأخذكم 
اإلجاب�ة لمتاهات الحروب التي ابتلى بها العراق قبل التغيير 
وبعد التغيير.زوالت�ي اخرها جريمة االعتداء الالاخالقي عن 
المعتقلين في س�جن ابي غريب والتي كانت عقوبتها )سنة 

واحدة(
كح�د اقص�ى ف�ي القان�ون االمريكيواخره�ا )جريمة بيع 

الموصل (

س�اتطرق الي�وم الى جريم�ة تختلف كل االخت�الف عن تلك 
الجرائمالت�ي ارتكبت بحق البش�رية ومنه�ا بالطبع جريمة 
هيروش�يما وجريم�ة ناغازاكي والجريمة الت�ي اود ذكرها 
على س�بيل المثال حدثت مع مسلس�لي التلفازي الموسوم 
)الط�ب عند الع�رب (بدءا م�ن العص�ر االس�المي وانتهاءا 
بالدول�ة العربي�ة في االندل�س ..حيث كتبت ذلك المسلس�ل 
في ثالثين حلقة تلفازية وش�ارك فيه�ا اكثر من مائة ممثل 

وممثلة ..فضال عن العشرات من الفنيين .
والجريم�ة الت�ي ارتكب�ت بحق�ي بان ذل�ك المسلس�ل بات 
مفق�ودا بع�د التغيير وحتى الي�وم .ولقد قيل ل�ي بان عددا 
م�ن الفضائي�ات  ق�د قامت بع�رض بعض م�ن حلقاته في 
ذلك الحي�ن ..والجريمة التي قصدتها ان احدهم قد اش�ترى 
المسلس�ل حينما كانت حلقاته تباع على قارعة الطريق في 
الباب الشرقي ببغداد بثمن زهيد جدا ..والخوف الذي اعانيه 

ان ذلك المسلسل سيحمل غير اسمي كالعادة ..وحينما عمد 
الكثير من )المنتحلين السارقين(الى بيع الكثيرمن النتاجات 

خارج العراق وباسماء الذين دفعوا الثمن!!
وال�ذي وددت ذك�ره ان مسلسلس�ي المفق�ود ) الطب عند 
الع�رب( وال�ذي تم عرضه قب�ل التغيي�ر قد اخذ من�ي اربع 
سنوات في كتابته وعلى اثر ذلك فقدت بصري ..وقد كلفني 
اع�ادة البص�ر لعين�ي اليمن�ى الكثير..وكذا الحال بالنس�بة 

العادة البصرلعيني اليسرى .
ووقتها التجات لعمل )االكي�اس الورقية( بصورة بدائية انا 

وافراد عائلتي لتوفير لقمة العيش !!
والذي وددت قوله :

ان جريمة انتحال نتاجات االخرين تعتبرجريمة ما بعدها 
جريم�ة لكونه�ا جريمة معنوي�ة قبل ان تك�ون جريمة 

مادية !!

تش�هد الس�احة الغنائي�ة خالل الفت�رة القادم�ة حالة من 
اإلنتع�اش، حيث يس�تعد أكثر من مطرب لط�رح ألبومه 
الغنائ�ي الجدي�د وذل�ك بع�د تأجي�الت كثيرة بس�بب 
األحداث السياس�ية، وفي هذا التقرير سنكش�ف عن 

أبرز هذه األلبومات وتفاصيلها.
ألبوم متنوع

"60 دقيق�ة حياة".. هو اس�م األلبوم ال�ذي ينتظره 
جمه�ور الفنان�ة أصالة وم�ن المق�رر طرحه خالل 

األيام الُمقبلة.
ألب�وم أصال�ة الجدي�د يتضم�ن العدي�د من األش�كال 
واألل�وان الغنائية المتنوعة، حي�ث تتعاون من خالله 
النجمة الس�ورية مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم، 
ن�ور الدين محمد ومصطفى العس�ال وأحمد الجندي ومصطفى 

حسين.
يذك�ر أن أصال�ة، طرحت أغنية واح�دة من ألبومه�ا الجديد وهي 
"خانات الذكريات" و قد حقق نجاحا كبيرا ونس�بة استماع عالية 

على موقع اليوتيوب.
عودة بعد غياب طويل

بعد تأجيله ألكثر من مرة، يستعد الفنان حمادة هالل لطرح ألبومه 
الجديد والذي اس�تقر على اس�مه مؤخ�راً حيث س�يكون بعنوان 

"أدفع نص عمري" و هو يضم عشرة أغنيات.
حم�ادة أعل�ن أن ألبومه الجديد، س�يتضمن العديد م�ن المفاجآت 
وس�وف يتناس�ب مع غيابه ع�ن الس�احة الغنائية ط�وال الفترة 

الماضية.
سكة السالمة

كان م�ن المفترض ط�رح ألبومها الجديد ليلة رأس الس�نة، إال أن 
األحداث السياسية أجبرت الفنانة آمال ماهر لتأجيل هذه الخطوة، 
ولكنه�ا أعلن�ت أن األلب�وم والذي يحمل اس�م "س�كة الس�المة" 
سيكون متواجدا باألسواق خالل األيام القادمة وهو بمثابة عودة 

لها إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر ألكثر من عام.
مش ندمان

بع�د غياب عن الس�احة الغنائي�ة لس�نوات طويلة، يع�ود الفنان 
إيم�ان البحر درويش من جديد من خالل طرح ألبوم بعنوان "مش 
ندمان"، يتعاون من خالله مع عدد من الشعراء والملحنين أبرزهم 

وليد سعد وأحمد عبد العزيز.
أغنية سينجل

وبعيداً عن األلبومات الُمقرر طرحها خالل الفترة الُمقبلة، تستعد 
الفنانة س�ميرة س�عيد لطرح أغنية "س�ينجل" باللهجة الخليجية 
بعنوان "المظلوم" وذلك بع�د إتخاذها قرار بتأجيل طرح ألبومها 

إلى نهاية شهر إبريل الُمقبل.

أصالة وآمال ماهر وسمرية سعيد
 ألبومات وأغاين يف الطريق إليك

أماين السوييس :لـم أجتاهل اجلمهور التونيس



يعد الفن خ�ط الدفاع األول ويح�اول جاهدا 
الوقوف كحائط صد لبعض الظواهر السلبية 
ف�ى المجتم�ع ومنه�ا اإلره�اب والتط�رف 
المجتمع�ى ؛ و برغم من وجود بعض األفالم 
التى تس�ببت بشكل أو باخر في تزايد ظاهرة 
اإلرهاب والتطرف إال ان هناك أعماال عالجت 

هذه الظاهرة بكل قوة وحسم. 
هناك العديد من األعمال تناولت هذه الظواهر 
الس�لبية فى المجتمع المصرى بشكل مكثف 
؛ وكان ذلك فى فترة الس�بعينات عقب ظهور 
اإلرهاب و التطرف بش�كل كبي�ر ؛ مما أظهر 
أفالم تتناول الظاهرة منها على سبيل المثال 
أف�الم "اإلرهاب�ى" و"اإلره�اب والكباب" و 
" العائل�ة" و "ليالى الحلمي�ة" ؛ وغيرها من 

األفالم واألعمال الدرامية الجيدة. 
الس�ؤال الذى يطرح نفس�ه هل ه�ذه االفالم 
اس�تطاعت أن تحارب التط�رف واإلرهاب أم 
س�اهمت ف�ى اس�تفحال الظاه�رة وخروج 

جماعات إرهابية على نطاق واسع.
وتقول الناقدة ماجدة موريس: ال يوجد عمل 
فن�ي واح�د تبنى فك�رة اإلره�اب والتطرف 
إال القلي�ل منه�ا ولكن هناك أعم�اال ناهضت 
التط�رف و اإلره�اب بش�كل صري�ح و قوى 
منه�ا فيل�م اإلرهاب�ى واإلره�اب والكب�اب 
ومسلس�ل العائل�ة وليال�ى الحلمي�ة وفيل�م 

عمارة يعقوبيان ومسلسل أوان الورد. 
وأضافت: برغم الك�م الكبير من األفالم التى 

تناه�ض اإلره�اب والتط�رف إال أنن�ا نحتاج 
للمزي�د م�ن األعم�ال الدرامية والس�ينمائية 

التى تناهض اإلرهاب والعنف . 
وأشارت الى أن فيلم "أنا مش معاهم" يعتبر 
أح�د األف�الم التى تناول�ت ظاه�رة التطرف 
بشكل س�لبى؛ حيث انتقل من موقف الشاب 

ال�ذى يتحلى الرفاهية والغريب س�لوكيا الى 
المتطرف دينيا؛ وه�و ما يعنى تناول الفكرة 

بشكل سلبى. 
بينما يرى الناقد كمال رمزى أن هناك عددا 
من األف�الم الت�ى تطرقت ال�ى اإلرهاب 
والتط�رف، و أرى أن�ه ليس من وظيفة 

الس�ينما او الدراما أن تحارب ظاهرة بعينها 
؛ ولك�ن عليه�ا أن تق�وم برصدها و كش�ف 
خباياه�ا الى المجتم�ع وعل�ى المجتمع أن 

يقف ضد هذه الظاهرة بكل قوة و حسم. 
وأش�ار كم�ال ال�ى أف�الم " اإلرهاب�ى " و " 
اإلره�اب و الكب�اب " و مسلس�ل " العائلة " 
و " ليالى الحلمي�ة " باعتبارها أعماال جيدة 
تناهض التطرف و اإلرهاب ؛ و لكن ليس من 

وظيفتها محاربته الظاهرة . 
بينم�ا ج�اء راى الناق�دة خيرية البش�الوى 
مختلف تماما عن األراء الس�ابقة حيث ترى 
أن األعمال الفنية تس�ببت ف�ى تزايد ظاهرة 
التطرف و اإلرهاب التى أصبحت أكثر توحشا 
وتوسعت بين الطبقات المختلفة ولم تقتصر 
فقط على الطبقات الفقيرة؛ كما أن األعمال 
الفني�ة كان هدفه�ا الوحي�د اس�تغالل هذه 
الظاهرة بالش�كل الذى تراه يناسبها تجاريا 
دون النظ�ر الى أى اعتبارت اخ�رى و الدليل 
على ذل�ك أن الظاهرة اس�تفحلت و أصبحت 

على نطاق أوسع.

حوريةفرغيلتنتهيمنتصوير75%منساحرةاجلنوب
 

انتهت الفنانة حورية فرغلي من تصوير 75 % من مش�اهدها في مسلس�ل "ساحرة الجنوب"، وتواصل "حورية" تصوير مشاهد مسلسلها 
الجدي�د "س�احرة الجنوب"، الذى م�ن المفترض أن تنتهى من تصويره م�ارس المقبل وذلك لعرضه فى رمضان القادم.وتجس�د "حورية" 
دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التى تعيش فيها.المسلسل يشارك فى بطولته حورية 

فرغلى، صالح عبدالله، وسوسن بدر، وتأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.
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أثار شطب الفنان الشاب حمزة نمرة من جداول النقابة حالًة من الجدل واإلنشقاق داخل النقابة التي تعاني من مشكالت 
إدارية بسبب النزاع على منصب النقيب.

القاهرة: تواصل الجدل داخل نقابة الموسيقيين بسبب النزاع القائم على المسؤوليات اإلدارية بالنقابة بين الفنان إيمان 
البحر درويش الذي يرى نفسه النقيب المنتخب والفنان مصطفى كامل الذي يرى نفسه نقيبًا وسكرتير النقابة أحمد 

رمضان الذي يرى نفسه قائمًا باألعمال.
ورغم أن هذه الحالة المتردية واإلنقسامات الموجودة في النقابة ليست جديدة بل تعود ألكثر من سنة، إال أن الجدل قد 
عاد للواجهة مع توقيع قرار بشطب الفنان الشاب حمزة نمرة من جداول الفنانين المقيدين في النقابة بسبب ما وصفه 
القرار بـ"التعامل مع القنوات اإلرهابية" التي تسيء للجيش والوطن ورموز الدولة وفي مقدمتهم الرئيس "عبد الفتاح 
السيسي". أما المقصود بـ"القنوات اإلرهابية" هنا هي القنوات المحسوبة على جماعة اإلخوان المسلمين التي صنفتها 
الحكومة باعتبارها جماعًة إرهابية وتوجه لها أصابع اإلتهام في مختلف العمليات اإلرهابية التي تتم في مصر خالل 

الفترة األخيرة.

أكدت الفنانة شيرى عادل أنها تعاقدت على بطولة مسلسل " 
لعبة ابليس " ؛ والذى يشاركها البطوله فيه يوسف الشريف الذى 
يقوم بدور ساحر و تأليف عمرو سمير عاطف و إخراج أحمد نادل 

جالل. 
وقال شيرى : أنها سعيدة بالتعاون الثالث مع يوسف الشريف 

الذى شاركته من قبل مسلسلى " رقم مجهول و أسم مؤقت " ؛ 
و أنها تقوم بدور جديد و مختلف عليها و ال تريد الكشف عن 

تفاصيل دورها. 
و أشارت شيرى الى أنها تخوض رمضان هذا العام من خالل 
مسلسلى " لعبة ابليس و قسمتى و نصيبك " مع الفنان هانى 

سالمة. 

تستعد المطربة اللبنانية نانسي 
عجرم لطرح كليب اغنية »جايي 

وّدعك« والتي صورتها مع المخرج 
اللبناني فادي حداد وروجت لها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي.

ومن المقرر أن تم طرحها للجمهور 
علي الموعد في ظهر اليوم االثنين 

المقبل الموافق 23 من الشهر 
الجاري.»جايي وّدعك« من كلمات 
كمال قبيسي، ألحان يحيى الحسن 

وتوزيع باسم رزق.

يبدأ الفنان الكبير يوسف شعبان، تصوير 
دوره فى المسلسل التاريخى الجديد "أوراق 

التوت" خالل أيام قليلة.ويقدم من خالله دور 
حاكم ديكتاتور.. المسلسل من إخراج هانى 

إسماعيل، وقد أنهى شعبان عرض مسرحيته 
"باب الفتوح" باإلسكندرية األحد الماضى 

على مسرح بيرم التونسى، وسيتم عرضها 
على مسرح السالم بالقاهرة خالل شهر بعد 

تجهيز المسرح والذى ما يزال تحت التجهيز، 
ويشاركه بطولة المسرحية محمد رياض، وهي 

من إخراج فهمى الخولى.

رسخالفمرييامفارسوخمرجكليبنفيسأقوهلالك
 

دخلت المطربة اللبنانية ميريام فارس فى خالفات مع مخرج كليبها االخير "نفسى اقولهالك"، 
وعل�م "ص�دى البلد" من مصادر مقربة م�ن المخرج ان الكليب الذى صورت�ه "ميريام" مأخوذ 
م�ن حملة الدعاية إلحدى مس�تحضرات التجميل، التى صورتها "ميري�ام" مؤخرا، وانها قامت 
باس�تغالل المادة المص�ورة وجعلتها فيديو كليب "نفس�ى أقولهالك"، دون كتابة اس�م مخرج 

العمل، وهو المخرج اللبنانى وسام سميرة.
   

انتحالنتاجاتاالخرين..جريمة
اليوم س�اتناول جريمة من جرائم العص�ر وقبل ان تأخذكم 
اإلجاب�ة لمتاهات الحروب التي ابتلى بها العراق قبل التغيير 
وبعد التغيير.زوالت�ي اخرها جريمة االعتداء الالاخالقي عن 
المعتقلين في س�جن ابي غريب والتي كانت عقوبتها )سنة 

واحدة(
كح�د اقص�ى ف�ي القان�ون االمريكيواخره�ا )جريمة بيع 

الموصل (

س�اتطرق الي�وم الى جريم�ة تختلف كل االخت�الف عن تلك 
الجرائمالت�ي ارتكبت بحق البش�رية ومنه�ا بالطبع جريمة 
هيروش�يما وجريم�ة ناغازاكي والجريمة الت�ي اود ذكرها 
على س�بيل المثال حدثت مع مسلس�لي التلفازي الموسوم 
)الط�ب عند الع�رب (بدءا م�ن العص�ر االس�المي وانتهاءا 
بالدول�ة العربي�ة في االندل�س ..حيث كتبت ذلك المسلس�ل 
في ثالثين حلقة تلفازية وش�ارك فيه�ا اكثر من مائة ممثل 

وممثلة ..فضال عن العشرات من الفنيين .
والجريم�ة الت�ي ارتكب�ت بحق�ي بان ذل�ك المسلس�ل بات 
مفق�ودا بع�د التغيير وحتى الي�وم .ولقد قيل ل�ي بان عددا 
م�ن الفضائي�ات  ق�د قامت بع�رض بعض م�ن حلقاته في 
ذلك الحي�ن ..والجريمة التي قصدتها ان احدهم قد اش�ترى 
المسلس�ل حينما كانت حلقاته تباع على قارعة الطريق في 
الباب الشرقي ببغداد بثمن زهيد جدا ..والخوف الذي اعانيه 

ان ذلك المسلسل سيحمل غير اسمي كالعادة ..وحينما عمد 
الكثير من )المنتحلين السارقين(الى بيع الكثيرمن النتاجات 

خارج العراق وباسماء الذين دفعوا الثمن!!
وال�ذي وددت ذك�ره ان مسلسلس�ي المفق�ود ) الطب عند 
الع�رب( وال�ذي تم عرضه قب�ل التغيي�ر قد اخذ من�ي اربع 
سنوات في كتابته وعلى اثر ذلك فقدت بصري ..وقد كلفني 
اع�ادة البص�ر لعين�ي اليمن�ى الكثير..وكذا الحال بالنس�بة 

العادة البصرلعيني اليسرى .
ووقتها التجات لعمل )االكي�اس الورقية( بصورة بدائية انا 

وافراد عائلتي لتوفير لقمة العيش !!
والذي وددت قوله :

ان جريمة انتحال نتاجات االخرين تعتبرجريمة ما بعدها 
جريم�ة لكونه�ا جريمة معنوي�ة قبل ان تك�ون جريمة 

مادية !!

السينامواإلرهاب..رمزي:الفنليسمطالبابمحاربةالسلبيات..
والبشالوي:ساعديفاستفحالالظاهرة

من�ذ دخول�ه عالم الف�ن وفي الثالثيني�ات من الق�رن الماضي 
حرص النجم الراحل حسين صدقي، على أن يقدم سينما هادفة 
بعيدة عن التجارة، فأس�س شركة سينمائية عام 1942 سميت 
)ش�ركة مصر لألفالم الحديثة(. تناول "صدقي" في أفالم هذه 

الشركة كل المشاكل التي كانت تهم المواطن 
المصري ..فتعرض لمش�اكل 
العمال من خالل فيلم )العامل 
االطف�ال  تش�رد  وقضي�ة   )
وانتش�ار اطفال الش�وراع في 
)االبرياء(. كانت قناعاته  فيلم 
ان الس�ينما ب�ال دي�ن ال تؤث�ي 
ثمارها المطلوب�ة في مصلحة 
خدمة الش�عب اس�تمر مشواره 
الفني مايقرب من 20 عاما قدم 
خالله�ا 32 عم�ال اعتب�رت اه�م 
االعمال التي اث�رت المناخ الفني 
ان�ذاك ..من اش�هر ه�ذه االعمال 
..الشيخ حسن ..الحبيب المجهول 
..وطن�ي وحب�ي .. العام�ل ..ليلي 
بنت االغنياء ..ياظالمني. ش�اطئ 
الغ�رام ..س�يف االس�الم خالد بن 

الوليد،  العزيمة،  ثمن السعادة. 
ول�د فتي الشاش�ة األول في حي الحلمي�ة الجديدة ألب مصري 
وأم تركية، حيث حرصت امه علي تعليمه اصول الدين والفقه، 
وبالتالي كانت نش�أته أقرب لإلسالم والتشبع بتقاليده، تعرف 
على جورج أبيض وعزيز عيد أثناء دراس�ته المسائية للتمثيل، 
ماجعل الطريق س�هال ميس�را، فقد كانت بدايته في عام 1937 
باش�تراكه في فيلم )تيتاوونج(. لم يستطع االستمرار في هذا 

الجو كثيرا، فلم تكن قناعاته ان يس�تمر ليحقق مجدا وش�هرة 
فنية، ولكنه كان يريد من الفن أن يكون رسالة هادفة تعمل على 
حل مش�اكل المجتمع، وعندما فش�ل في ذلك، وفي الستينيات 
من القرن الماضي اعتزل الفن وقطع كل شىء يربطه به، وقبل 
رحيل�ه بأيام مع�دودة أوصى صدق�ي بوصيته األخيرة 

وه�ي )احرق�وا كل أفالمي ماعدا فيلم س�يف 
االس�الم خالد ب�ن الوليد(، وذلك حس�بما 

ج�اء ف�ي احادي�ث زوجت�ه الصحفية 
السيدة سميرة المغربي. 

وف�ي مث�ل ه�ذا اليوم م�ن 39 
عاما رح�ل حس�ين صدقي، 

فت�ى  الس�ينما،  دنج�وان 
الش�اب  األول،  الشاش�ة 

اللسان،  الوس�يم، عف 
طي�ب القل�ب، وترك 

لن�ا ميراث�ا عظيما 
ف�ي  ورس�الة 
رب�ط  كيفي�ة 
وقواعده  الدي�ن 
الس�محة بأمور 
الحياة واالستفادة منه بقدر 
االمكان من اج�ل االرتقاء 
ترك  المصري،  بالمواطن 
خلفه أه�م األعمال التي 
اعتبرت م�ن أهم وأقيم 
أث�رت  الت�ي  األعم�ال 
الس�ينما والمصري�ة 

والعربية.

ديناشقيقةأمريكرارة
يفحواريبوخارست 

الفنان�ة  تواص�ل  القاه�رة: 
أعماله�ا  دين�ا تصوي�ر أح�دث 
بوخارس�ت"  الدرامية "حواري 
ش�هر  خ�الل  عرض�ه  المق�رر 
يت�م  حي�ث  المقب�ل،  رمض�ان 
تصوير المسلس�ل بمدينة اإلنتاج 
اإلعالم�ي خ�الل الفت�رة الحالية 
تح�ت إدارة المخ�رج محمد بكير، 
على أن يتم التصوير الخارجي بعد 
اإلنته�اء م�ن الديك�ورات الداخلية 
في الحي الريفي بالمدينة. وُتجسد 
فيه ش�خصية نصرة ش�قيقة بطل 
المسلس�ل س�يد ج�اد الله الش�هير 
بسيد بوخارست والذي يجسد دوره 
أمير كرارة، علماً أنهما يعيش�ان في 
منطقة الناصرية بحي السيدة زينب، 
فيم�ا تدور األحداث بإط�ار إجتماعي 

شيق.
هذا وستتفرغ دينا لتصوير المسلسل 
خ�الل الفترة المقبلة بس�بب مس�احة 
دوره�ا الكبيرة فيه األم�ر الذي يتطلب 

منها التركيز في العمل.
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هيثم الطيب

ف�ي كل مقاالتي الس�ابقة قل�ت بان كالمي 
اليصل الى المسؤولين وال الى السيد رئيس 
ال�وزراء ولكنه يص�ل الى الن�اس التي تريد 
ان تش�عر بانه�ا جزء م�ن هذا الوط�ن ايها 

الحكومة
نص شعري

هو الملك
ش�جاع وذك�ي لكن ماضي�ه ال يعرف�ه احد 
س�واه ولم يحترم احد ش�جاعته يوما النها 
كانت مستبدة سوداء ولم يحترم احد ذكاؤه 
ال�ذي ادع�اه النه برايه�م احم�ق وبليد ولم 
يحتاج�و يوم�ا الى ش�جاعته الت�ي ادعاها 

والذكائه !!
لم يحزن س�وى النه لم يع�رف اباه واصبح 
يؤمن ب�ان امه قد ولدته من غي�ر اب مثلما 
ه�ي العادة مع العظماء وتحولت مش�اعره 
ال�ى كره اي ش�يء في ه�ذي الحي�اة حتى 
نفس�ه فهو يكره االش�ياء جميعها ، ملعقة 
 ، واالش�جار   ، االث�اث  الن�اس،   ، الطع�ام 
والس�ماء ، واالنهار ، والشمس ، والقصب ، 
والبيوت، كلها يكرهها النها ترتبط بوجوده 
الذي ماكان ليكون ل�وال امه التي ولدته من 

غير اب!!!
بالط الملك

مي�ل واحد نصف قطر بالط الملك الذي يبدو 
من بعيد كمدينة واس�عة الضواحي واعظم 
من كل المدن االخرى فنحن ننظر اليه طوال 
الليل والنهار النه يضم جسد الملك الغاضب 

وحاشيته التي اغلبها من النساء طبعا.

والنه الينام كثيرا فقد اصبح يدلق الماء على 
رؤوس محظياته ومنهن زوجة السيد مدير 
ش�ؤون الناس ف�ي البالط ، الب�الط الملكي 
ال�ذي نصف قطره ميل واحد ويفعل اش�ياء 
اخرى نجهله�ا ومنها رغبته بانجاب اطفال 
للش�عب، والجلوس ف�ي المح�راب للصالة 
لمدة 23 ساعة و45 دقيقة و30 ثانية يوميا 

وعلى مدار العام
ان�ه الملك الجليل الذي يضم بالطه مس�جدا 
يكفي ش�عبه ولكنه يصلي فيه وحيدا بينما 
يقف الى جانبه الوزراء وقورين ومفاصلهم 
واهنة ويثقل راس�هم الش�يب وهم يدعون 
مجتمعي�ن دائم�ا )الله�م احفظ لن�ا الملك 

العظيم.

ثياب الملك
ثياب الملك ذا ملمس ناعم فالملوك يداعبون 
العظيم�ة،  االح�داث  تش�به  الت�ي  ثيابه�م 
انها تنتصب كش�اهد لعبقرياته�م النابضة 
بالسطوة لذا فهي ناعمة وذات تاثير خارق، 
تاثي�ر مغ�ري اش�به بالغم�وض نكتش�فه 
عندما تمت�د ايدينا الى الثي�اب ولكننا طبعا 
النس�تطيع لمس ثياب المل�ك،ا اننا نتخيلها 
النن�ا نحل�م به�دوء بينم�ا يمر المل�ك وهو 
اش�د حنقا وتوت�را من�ا، انه يغض�ب دائما 
الننا نقحم انفس�نا في تل�ك المواضيع التي 

يشوبها القلق .
يقول جنرال متقاعد:ان الوقت يمر س�ريعا 
وه�و بصحب�ة التالمي�ذ العديم�ي الموهبة 
واالغبياء لكن موهبة السيد خوصة نموذج 
اخ�ر لالناق�ة النه يمتل�ك االحاس�يس التي 

تشبه االنسجة التي حيكت منها ثياب الملك 
فهي متوعكة ومنتظمة جدا.

شاعر الملك
االحداث القاس�ية والمع�ارك الطاحنة التي 

نخوضها
المدن التي تتحدث عن الرجل العظيم

تجعلني اشعر بان ايماني
بحكم�ة الرج�ل الوحي�د المح�ارب الحازم 

المتالق
فوق كل االعمال

انه ايمان الناس في كل العصور والبلدان

ليست افكاري فحسب
افكاري ليست بشيء يذكر امام عظمتكم

كما انني اشعر بالزهو الني اتنفس الهواء
الذي يخلفه سيدنا الملك

ه�ا هو اله�واء الذي يتنفس�ه الملك يغس�ل 
اجسادنا

من ادران الخطيئة
انني اتنفس الهواء سيدي

النه يخرج من رئتيك الكريمة

مغني الملك
ف�ي كل درج�ات الس�لم الموس�يقي اصنع 
حب�ا للملك والاحفل بس�واه فان�ا افكر فيه 
كثي�را حت�ى قبل والدت�ي عندم�ا كان رحم 
ام�ي خامال وجافا وبعد ان ولدت كنت افكر 
فيه واقول س�اغني له واصنع له مكانا بين 

النجوم وفوق القمر :
انت النجمة الوحيدة سيدي

انت النجمة التي ترشدنا الى الطريق
بدونك النصل الى مبتغانا ايها الحكيم

الجليل العظيم المبجل
في افراحنا واحزاننا تحضر مثل المعجزات

وتصنع لنا كل مانحب
انني اغني لنفسي ايها الملك

وانا رابط الجاش اقول:
امامك فقط نصمت

ونغني لك وحدك 
مهرج االملك

عندما احدق في س�يدنا الملك يضحك ، النه 
ماكان يتصور ان هناك من هو اكثر بش�اعة 
مني!! انه يرس�ل الي في الصباح الباكر قبل 
ان يخرج الى الرعية متجهما ويضحك عندما 
يران�ي بع�د ان يغلق ابواب القص�ر جميعها 
ويبصق في وجه البعض تعبيرا عن امتعاضه 
اليومي ويقول لي دائما:اذا رايتك ليال سوف 
اشطرك الى نصفين هكذا )ويشير بيديه الى 
جهتين متعاكس�تين( وياخذ بنظر االعتبار 
تغيير ه�ذه الجهات باش�اراته فمرة تذهب 
احدى يديه الى االعلى واالخرى الى االسفل 
ومرة تذهب الى اليمين واخرى الى اليس�ار 
واظنه كان يقصد الش�رق والغرب..الش�رق 
الساحر والمسحور بفطنة الغرب علىابتكار 
الس�حر ولكن�ي مه�رج صغير واح�دب في 
بالط الملك واخش�ى التحدث في السياس�ة 
واالقتص�اد واالم�ور الخارجي�ة والداخلية 
للملك�ة الني احول واخش�ى ان يس�اء فهم 
حديثي ، لكني عندما احدق في س�يدنا الملك 
يضح�ك النه ماكان يتصور ابدا ان هناك من 

هو اكثر بشاعة مني !! ولكنه الملك....

قائد الجيوش جنرال الملك
عندم�ا ته�در المداف�ع باللعن�ات يتصاع�د 
الصراخ وتتطاير الجثث الى الفضاء الفسيح 
، انه�ا تنطلق في الهواء بصورة عش�وائية ، 
جث�ث االع�داء طبعا التي النهت�م بها عندما 
نتقدم فخوري�ن وعيفين وابطاال اش�اوس 
النع�رف الهزيم�ة الن المل�ك يق�ول ) انن�ا 
س�ننتصر ( لذلك نحن ننتص�ر دائما في البر 

وايضا على اعدائنا في البحر والجو
المل�ك يتح�دث دوماانظر.. اقول لنفس�ي..

مملكتي ليس�ت لها حدود طبعا ،ايها الناس 
..م�ن اجلكم تعزف مارش�ات النص�ر ، ايها 
االح�رار بعي�ون واله�ة انظر اليك�م واادي 
مهمتي كمل�ك وليغني المس�تقبل بمجدكم 
حي�ث  الشاس�عة  االرض  مس�احات  ف�ي 
التتوقف خطواتكم ابدا، ش�عبي الذي يؤدي 
مهمته في طاعتي يغني اغان تهدر بهتافات 
الح�ب كاالش�ياء الكثي�رة الت�ي يفعلها من 
العم�ل بج�د ال�ى ممارس�ة الح�ب باندفاع 
ش�هواني يضاهي االيمان الالمتناهي اقول 
وانا انظر لنفس�ي : ليس هناك شر كثير في 
هذه الدنيا الن ش�جاعتي ووجهي المتجهم 
يبقي راس�ي وحيدا ف�وق الجميع فمن ذلك 
الراس العالي استطيع ان انظر بوضوح الى 
كل المدن والى كل االعمالهكذا يتحدث الملك 
دائما الننا نحفظ كل كالم الملك ، س�عيدين 
بكلمات�ه الت�ي يردده�ا وفخوري�ن بعينيه 
اللتين تريان كل شيء بينما ننام في احضان 
زوجاتنا كالموتى ويبق�ى )هو ( يتفحصنا 
دائما على ضوء شمعة ساخطا من اخطائنا 

الكثيرة.

- صدر عن دار “اآلن ناش�رون وموزعون” 
بعّم�ان، للناق�دة والباحث�ة األردني�ة نهلة 
أدب  “خط�اب  بعن�وان  كت�اب  الش�قران 
الهج�ري”.  الراب�ع  الق�رن  الرح�الت ف�ي 
اعتم�دت خّط�ة الش�قران ف�ي كتابه�ا ما 
اقتضته ضرورة المنهج وطبيعة الموضوع، 
فجاء ف�ي ثالثة فصول ه�ي “الرحالت في 
الق�رن الرابع الهج�ري” و”أبني�ة الخطاب 
ف�ي أدب الرح�الت” و”آلي�ات الخطاب في 
أدب الرحالت”.نهلة الشقران، المولودة في 
الرمثا عام 1977، قّدمت لكتابها بحديث عن 
نش�أة أدب الرحالت وتعّدد أشكاله، ودوره 
في حفظ جانب عظيم م�ن اآلداب والعلوم 
المختلفة كالجغرافي�ا والتاريخ، وتصويره 

واقع كّل رحالة.
تقول الش�قران: “إّن خط�اب أدب الرحالت 
في الق�رن الراب�ع الهجري تمّي�ز بطرائقه 

الوصفي�ة الخاّصة، فوصف األمكنة، وخلق 
منه�ا مش�ابهات وجدانّي�ة تجعل�ه ال يرى 
الم�كان الجغراف�ي، وإّنم�ا يحرره م�ن أّية 
سلطة، ليبدو مزدوجا بين الواقع والتخّيل، 
فتصب�ح ل�ه صورة جدي�دة، ال ُت�رى إال في 

منظوره الخاص.
وتضيف الش�قران قوله�ا: “إّن خطاب أدب 
الرح�الت وّظف اختيارات�ه اللغوية إليصال 
ما يريد من قبول للمكان، أو استياء ورفض 
له، فجاءت مكررة في الرحلة الواحدة، وفي 
الرح�الت المدروس�ة كلّها؛ إذ ب�رز التكرار 
س�واء أكان في اللفظ أم في المعنى، واّتخذ 
إط�ارا عاما يح�ّدد هذا الخط�اب، ويصبغه 
بصبغ�ة لغوي�ة تجعل�ه مي�دان دراس�ة لم 
ُتطرق من قبل، بشكل مخصوص؛ إذ انصّب 
جّل اهتمام الدراس�ات الس�ابقة على فائدة 
الرحالت من النواحى التاريخية والجغرافية 

ول�م  واإلنس�انّية،  والسياس�ّية  والدينّي�ة 
تدرس دراس�ات لغوّية خاّصة، ومنها على 
س�بيل المث�ال: “تاري�خ األدب الجغراف�ي 
العربي” لكراتشكوفس�كي )1957( و”أدب 
الرحل�ة عن�د الع�رب ف�ي المش�رق” لعلي 
محسن عيس�ى مال الله )1978( و”الرحلة 
رمض�ان  ألحم�د  المس�لمون”  والرّحال�ة 
أحم�د )1980( و”الرحل�ة عي�ن الجغرافية 
المبصرة” لصالح الدين الش�امي )1982(.

ووج�دت الش�قران، أّن ه�ذا الخطاب ُعرف 
باختيارات�ه عل�ى المس�تويين، المعجم�ي 
واللغ�وي، فنق�ل موصوفه واس�تحضره، 
كي يسّد به ش�قوق متاعب الرحلة، بصبغة 
خاّصة يستش�عرها متلّقيه ويرّدها إليه، إذ 
تمّث�ل آلياته في خطابه الوصفي، فنظر إلى 
العال�م الخارجي وفق رؤيت�ه الخاّصة أوال، 

ثّم محددات الواقع ثانيا.

وخصص�ت دراس�تها حول خم�س رحالت 
منه�ا خطاب�ا  لتس�تخلص  األش�هر،  ُتع�ّد 
موّحدا شاع وتكرر، وبرزت سماته العاّمة، 
وأصحابه�ا: الهمداني، االصطخ�ري، وابن 

فضالن، والمسعودي، والمقدسي.
باآللي�ات  الش�قران  دراس�ة  ُعني�ت  كم�ا 
التعبيري�ة ف�ي خط�اب أدب الرحالت في 
الق�رن الراب�ع الهج�ري التي يص�ف بها 
موصوف�ه، باعتم�اد األس�اليب اللغوية 
األكث�ر تك�رارا ف�ي الرح�الت الخم�س 
الرحال�ة  رؤى  لع�رض  المدروس�ة، 
الم�كان  وتطلعاته�م، ج�ّراء تصوي�ر 

وأهله.
لخط�اب  المؤلف�ة  تحلي�ل  واس�تند 
الخارج�ي  الواق�ع  إل�ى  الرح�الت 
للموصوف، والواقع النفسي للرحالة، 

لتربط بينهما وفق أسس نظرية الخطاب.

امللك بثياب واهنة يشبه اجلندي

كتاب عن نشأة أدب الرحالت وتعّدد أشكاله
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هيثم حسني: الشخصية الروائية مجرة يف قلب كاتبها
         هيفاء بيطار

ن�ادرا م�ا تك�ون الكت�ب النقدي�ة مغري�ة وجذابة 
لقراءته�ا مث�ل ق�راءة الرواي�ة، لكننا عندم�ا نقرأ 
كتاب “الش�خصية الروائية”، للكاتب السوري هيثم 
حسين والصادر عن دار نون للنشر، نقبل عليه دفعة 
واحدة، كم�ا لو أنه جرعة عالية من اإلبداع الفكري 
واألدب�ي، فال نس�تطيع إال أن نتناوله دون انقطاع، 
ه�ذا الكت�اب يذكرنا بالكت�اب النق�دي الرائع لجبرا 
إبراهيم جبرا “االسم”، فالكاتبان يتميزان بمستوى 
عال م�ن االطالع على األدب والق�درة المذهلة على 

تحليل الروايات بموضوعية وجاذبية وعمق.
يتميز كتاب “الش�خصية الروائي�ة” للكاتب والناقد 
السوري هيثم حس�ين، إضافة إلى تحليله الروايات 
بعمق وسالسة أسلوبه وبساطته، بأنك تشعر وأنت 
تق�رؤه، أنه كتاب “في الرياضي�ات أو الفيزياء”، إذ 
أنه يس�اعد القارئ كي ال يتوه في بحر تحليل ونقد 
األعمال األدبية، فيقس�م األعمال إلى أنواع حس�ب 
الش�خصية وعالق�ة الكاتب معها. يص�رح المؤلف 
ف�ي بداية الكتاب بأن هناك ش�خوصا روائية تكون 
حاض�رة في ذهن الكات�ب قبل البدء ف�ي عمله، أي 
“الش�رارات”، ويمكن لها أن تتحّول من شخصيات 

رئيسية إلى ثانوية.
الروائي وشخصياته

إن الفك�رة المهم�ة -كم�ا يق�ول الناق�د- ه�ي أنه 
يس�تحيل أن تك�ون الش�خصية الروائي�ة مح�ض 
خيالي�ة، ألن الكات�ب حت�ى لو اّدعى أن الش�خصية 
متخيلة، فإنه يس�تند إلى الواقع، لكنه يقوم بعمليه 
ف�ك ارتباط م�ع ه�ذا الواقع. فكل ش�خصية تكون 
كالجمرة في قلب الكاتب، ولكن يجب أن يتحّرر من 
سطوتها كي يتمكن من تصوير العالم والكتابة عنه، 
وأحيانا يعامل الكاتب نفس�ه كشخصية مخترعة ال 
مخترع ش�خصيات كم�ا فعل وليم فوكن�ر، الحائز 
عل�ى نوبل ل�آداب في كتاب�ه “الصخ�ب والعنف”، 

فأحد ش�خصياته يفت�رض والثاني ينتق�د والثالث 
يح�اول التواصل معهما، والثالثة تركهم يتعاركون 
فيم�ا بينهم حتى يس�تمّد من عراكهم م�ادة كتابه 
المذكور.أهمي�ة رواي�ات الس�يرة الذاتي�ة هي أنها 
غالب�ا ما تكون منطلق�ا إلثارة الكثير من األس�ئلة 

الوجودية والمعتمة في آن
ويؤكد هيثم حس�ين أن الكاتب ق�د يلجأ أحيانا إلى 
خل�ق ش�خصيات منغلقة تحج�م عن الب�وح، كما 
فعل جون ش�تاينبك، الحائز عل�ى نوبل لآداب عام 
1962، فش�خصياته أش�به بغابة مليئة بالمس�وخ 
والش�ياطين وقليل من األضواء ف�ي مكان خطير، 

لكن شتاينبك يغامر بالدخول إليه.
أما توني موريس�ون األميركية م�ن أصل أفريقي، 
والحاصلة عل�ى نوبل أيضا، فهي ال تس�تعمل أحدا 
الروائي�ة، وال تؤس�س  تعرف�ه ف�ي ش�خصياتها 
انته�اكا  ذل�ك  تعتب�ر  إذ  أح�د،  عل�ى  ش�خصياتها 
لخصوصي�ة اآلخري�ن. لك�ن ش�خصيات األلماني 
غونتر غ�راس )الحاصل على نوبل عام 1999( هي 

مزيج من الواقع والخيال.
والفرنس�ي آالن روب جرييه، ش�خصياته نتف من 
ذكريات الطفول�ة، ويخلط حياته بحي�اة اآلخرين. 
لكن ماريو يوس�ا البيروفي )نوبل 2010( ال ينتقي 
شخصياته، لكنه يكتش�فها ويقول عبارته الرائعة: 
أنا روائ�ي وصانع خيال، هذا ه�و األدب، األدب هو 
الكذب�ة الت�ي تح�وي حقيق�ة مخّب�أة، ال الحقيقة 

الثانوية إنما الحقيقة العميقة.
وقد يلجأ الكاتب في رأي الناقد إلى أنس�نة المكان، 
كم�ا فع�ل عبدالرحمن منيف ال�ذي أضفى الصفات 
اإلنس�انية على المكتشفات ووس�ائل النقل، وكما 
فعلت رج�اء العالم في روايتها “ط�وق الحمام” إذ 
توكل إلى الش�ارع مهمة الس�رد. وقد تتحول اللغة 
بح�ّد ذاته�ا إلى ش�خصية روائية مس�تقلة أو غاية 
روائي�ة تخ�رج ع�ن كونها وس�يلة تتبل�ور ككيان 
اعتب�اري نافذ، مثل روايات س�ليم ب�ركات وأحالم 

مس�تغانمي؛ فمس�تغانمي تتغ�زل باللغ�ة وكأنها 
تتغزل بالمحبوب.

بع�ض الكتاب مث�ل الكاتب الفرنس�ي باتريك بينو، 
يهّون كشف النقاب عن الشخصيات الحقيقية التي 
كتب عنها الروائيون، وبع�ض الكتاب يتبّرؤون من 
واقعية الش�خصيات ويحولونها إلى خيال، وبعض 
الش�خصيات تصبح ملهمة يعتم�د عليها الكثير من 
الروائيين، مثل ش�خصية دونجوان، التي اقتبس�ها 
موليير من اإلس�باني دي مولينا وأبدع في وصفها، 
وغيره�ا م�ن الش�خصيات. فالش�خصية الروائية 

رسالة الروائي ورسوله في الوقت نفسه.
الواقع والخيال

يقس�م هيثم حس�ين كتابه “الش�خصية الروائية” 
إلى فصول لتوضيح وتس�هيل عملية النقد الصعبة، 

فنج�ده واض�ح األف�كار ومس�تنير الذه�ن، معنيا 
بقارئه ومحترما له. إذ يزيل تماما الفكرة الملتصقة 
بالنقد، وهي أنه عمل صعب ومعقد وقراءته صعبة، 
وغالب�ا ما تك�ون غي�ر مفهومة. وينقس�م الكتاب 

حسب الشخصية الروائية إلى:
-1 ش�خصية الروائي عي�ن عص�ره: ويعطي مثاال 
عن فالديمير نابوك�وف )1977-1899( في روايته 
“العي�ن”، إذ يتلص�ص الراوي على حي�اة اآلخرين، 
والس�عادة الحقيقي�ة برأي�ه هي ف�ي تفحص ذاتك 
وذات اآلخ�ر. وكم�ا يفعل الكات�ب األميركي هنري 
ميللر في روايته “أيام هادئة في كليش�ي” والهدوء 
ليس س�وى غط�اء لتمري�ر الجن�ون، أو أن الذاكرة 
تهدئ الصخب والضجيج بعد س�نوات على الواقع، 
يعتبر ميلل�ر من أكثر الكتاب الذي�ن وظفوا الجنس 

لكش�ف الحياة، كما في كتابه األش�به بسيرة ذاتية 
“ربيع أسود”.

-2 س�لطة الشخصية المس�تعمرة: كما في روايات 
نايب�ول الذي يدي�ن العنصرية التي خلقت ش�روخا 
ف�ي األرواح، وس�اهمت في تفكيك بن�ى المجتمع، 
وفخخ�ت المس�تقبل باألحق�اد والضغائ�ن، وف�ي 
كلمت�ه أثناء تس�لمه جائزة نوبل يق�ول: إن كتابته 
هي عن العار واألوهام االستعمارية، فهو يبدع في 

وصف وتحليل معاناة أبناء المستعمرات.
-3 بحث الشخصية عن ذاتها: يستشهد هيثم حسين 
بروائيي�ن مث�ل ديفيد معل�وف الروائي األس�ترالي 
من أص�ل لبناني، فالخيال بالنس�بة إليه هو مدماك 
الرواية. وبماريو يوس�ا في روايته “حلم السلتي”، 
الت�ي تصور الصراع العالمي بين قوى الش�ر وقوى 

الخي�ر؛ كأن بطل�ه يرتق�ي طريق الجلجل�ة محمال 
بآالم�ه وأحالمه في تش�ييد العالم ال�ذي يرنو إليه، 
عبر محاولة تجس�يد الحلم األس�طوري بانتفاضة 
اإليرلنديين ضّد المس�تعمر والرغبة في التحرر من 

العبودية.
-4 رس�م ش�خصية الفنان روائيا: ثم�ة تداخل بين 
شخصية الروائي وشخصياته الروائية، وقد تألقت 
السير الذاتية للكتاب، وأصدق مثال على ذلك الروائية 
هيرتا موللر التي حصلت على نوبل عام 2009، حيث 
تحك�ي عن تجربتها في ظل الديكتاتورية برومانيا، 
وتسترجع سنوات سجن أمها في معسكر لالعتقال 
م�ن قبل ال�روس، وقد منع�ت كتبها وت�م التضييق 

عليها.
وتقول “الخوف كالعنف يوجع اإلنس�ان ويشّوهه، 
وحين تضطرب الحياة ويختل كل شيء فإن الكلمات 
تنهار أيضا”. وتب�رع الكاتبة في وصف الخوف في 
ظ�ل األنظم�ة الديكتاتورية، غير أنه�ا عرفت كيف 
تبّدد الخوف بالنكتة. وتكمن أهمية روايات السيرة 
الذاتي�ة في أنها غالبا ما تكون منطلقا إلثارة الكثير 

من األسئلة الوجودية والمعتمة في آن.
-5 المزج بين الواقع والخيال: كما في أغلب روايات 
البرتغالي ساراماغو )نوبل 1988( يبرع هذا الكاتب 
في كش�ف حوادث تظل مدفونة س�نوات وسنوات 
ط�ّي النس�يان، ويق�ول “كثي�را ما ننس�ى ما نحب 
أن نتذك�ره”. ونذك�ر كذلك كويت�زي )نوبل 2003( 
خاص�ة في روايته “الش�باب” حي�ث يصّور طموح 
الش�باب حين خرج من كاب ت�اون إلى لندن، وكيف 

تكون الغربة حجابا ومرآة في الوقت نفسه.
إن كتاب “الش�خصية الروائية” لهيثم حسين يدعو 
إل�ى إع�ادة النظر ف�ي النق�د العربي والط�رق التي 
ينتهجها، وهو يش�كل إضاف�ة مهّمة جدا في مجال 
النق�د، ويحب�ط فك�رة النق�د المعقد، كم�ا يتجنب 
تلخي�ص الروايات مثلم�ا يفعل أغلب النق�اد، بينما 

النقد علم وموهبة وثقافة.

كانت لك 
 

نظمت دار اإلبداع للترجمة والنش�ر حفل توقيع لرواية "كانت لك" للكاتبة 
حال مطرى، وذلك يوم الخميس 21 أغس�طس الجارى، بمقر الدار بش�ارع 

التحرير.
وج�اء بقلم الكاتبة على غالف الرواية "ها أن�ا ذا.. تحت ظل الوقت، أترقب 
األيام والقلم ال يزال يهذى واألوراق مس�عورة! أخش�ى المواجهة ولكنى ال 
أخش�ى االعتراف، ال أخش�ى من االنتح�ار أدبيا، ما أغاله انتح�ار، يا له من 
جبن ش�جاع!!، س�لمنى األس�لحة المدمرة ولم يعنه حقا أن يعلمنى كيفية 
اس�تخدامها. وهكذا قررت أن يكون أول محبوب أشهرها فى وجهه، وآخر 
محبوب. عاد يختفى فجعلته يتواجد بين حروفى، عدت اش�تاقه فاش�تقته 
كم�ا يجب على ال�ورق، أغنى وجوده ف�ى روايتى عن وج�وده فى حياتى، 

وهكذا تعلمت الصبر، كما تعلمت الحب!

كتيبة سوداء
 

ص�درت عن دار الش�روق مؤخ�را رواية كتيبة س�وداء لمحمد 
منسي قنديل  وكانت ضمن مشاركات معرض القاهرة الدولي 

للكتاب .
إنه�ا رواية عن الحرب والحب والمصير اإلنس�اني، كتيبة من 
الجنود السود ترحل إلى أرض غريبة، ال تعرف لغتها وال أهلها 
وال تضاري�س أرضه�ا، وعليها أن تخ�وض حربا ال تهدأ ضد 
عدو مجهول، بال تردد وال تراجع وإال كان الموت مصيرهم. 
انه�م جزء من لعبة ال يعرف�ون مداها، فيها أباطرة وملوك 
وملكات، تحركهم جميعاً قوى دولية ال تكف عن التناحر، 
ولكن وس�ط هذا يس�تيقظ صوت االنس�ان المفرد وهو 

يقاوم مصيره، بحثا ... 

حلظُة اأَلـْم
ريـا�ض جـــواد ك�شكـول

ماذا أقول أُلمي حين تسألَني

لَم لون وجهك شاحٌب ولدي

لَم انت مهموٌم 

لَم انت محزوُن

ماذا عساي أُجيب والدتي

ما ُعذُر دمعي حين ينهمُل

أُماه ال ادري 

أرجوك ضميني

أُماه ُبعُدِك آذاني

فُضميني

أُماُه عودي 

يا ُكل أُمنيتي

أُماُه أحكي قصٌة 

أحببُت أسمعها

عن اليتيِم الذي عيناي تبكي�ِه

هل تذُكرين يا أم�اَه قصتنا

هل تذُكريني 

يا أمي

فما عاد الذكر يتبعني

أُماُه ما عاد الذكر يتبعني 

ماذا عسايَّ أقول أُلمي 

حين تسألني

أنا يتيٌم 

أحتاج حضنِك أمي 

فضميني 

أشتقُت يا أمي 

فضميني
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المحامي عباس الجابري

 الثقافة القانونية والوعي 
القانوين

القواني�ن ه�ي الت�ي تنظ�م الحي�اة العام�ة  في اي 
مجتم�ع من المجتمع�ات بحيث يمك�ن ان نقول ان 
هذا المجتمع المتطور بوجود هذه العناوين وهناك 
ف�رق بين معرف�ة القانون من ترجمة ه�ذه الثقافة 
ال�ى ارض الواقع بحيث تكون مقبول�ة وملتزم بها 
م�ن قبل الن�اس وهو ما يس�مى بالوع�ي القانوني 
وعادة فان القوانين تعبر عن السياس�ة العامة للبلد 
وعن فلس�فة الدول�ة ونالحظ ان الكثي�ر من الناس 
يجهلون حقوقهم الدس�تورية والقانونية في حين 
من الالزم المهم ان تكون الثقافة القانونية والمهم 
ان تك�ون الثقافة القانونية حاض�رة ومتوفرة لدى 
ه�ؤالء الن�اس فهناك م�ن يجهل مب�اديء الحقوق 
والحريات الواردة في الدستور ومباديء حق العمل 
وفق التظاهر وحق االنتخاب وحق الترشيح وهناك 
ايض�ا من يع�رف بع�ض الجوان�ب القانوني�ة لكنه 
يواجه اش�كاله في االلت�زام بها عل�ى ارض الواقع 
فمثال هناك من يتسول وال يعرف ان القانون يعاقب 
على ذلك وهناك من يجعل اوالده القاصرين يعملون 
في الس�وق وهو ال يعلم ان ذلك غير قانوني كل هذه 
االم�ور وآمور اخ�رى ومنها مثال ع�دم حمل اجازة 
السوق او عدم امتالكها يؤدي الى العقوبة القانونية 
وف�ق القانون الم�رور وحتى م�ا يتعل�ق بالتجاوز 
على حقوق االخرين ومنه�ا التجاوز على االرصفة 
والطرق�ات وحتى رمي  االنقاض ف�ي غير اماكنها 
كله�ا ام�ور تدل عل�ى ان فاعلية جاهلي�ن بالقانون 
وهن�اك م�ن يرى ان تك�ون مواد الدس�تور العراقي 
وكذلك مواد حقوق االنس�ان المتعارف عليها دوليا 
يتم تدريس�ها في المدارس االبتدائية والمتوس�طة 
والثانوي�ة بدل م�ن دروس مثل اللغة الفرنس�ية او 
الروس�ية فان تدريس الطلبة لهذه القوانين والمواد 
الموج�ودة في الدس�تور وس�وف تكبر م�ع هؤالء 
الصغ�ار حيث ان اعط�اء هذه الم�واد للصغار وهم 
في عمر 15 س�نة وما دونها س�وف تكبر مع هؤالء 
البراعم وتش�كل ارتكاز مس�تقبلي يجول دون قوع 
ه�ؤالء االطفال من الجن�وح او البعادهم وهم كبار 
ع�ن اي س�لوك جرمي وال يخفى ايضا  ما الوس�ائل 
االع�الم بكافة انواعها من دور في ايصال المعلومة 
القانونية وبلورتها وتنوير من ال يعلم بها خصوصا 
م�ع هذا التطور التكنولوجي الكبير الذي يحتاج الى 

اليات قانونية جديدة.

استشارات
س-م�ن زميلن�ا اإلعالمي عمار حس�ين من قناة الوطن التلفزيوني�ة يقول:نحن ثالثة إخوة ورثنا أمالك مختلفة ع�ن والدنا المتوفي واحد هذه 

األمالك شقة مشغولة من مستأجر هل نستطيع إخراجه منها ؟.
ج-زميلنا العزيز لقد حددت المادة 17 من قانون إيجار العقار رقم 87لسنة1979اسباب التخلية ومنها" عدم دفع األجرة- وااليجارمن الباطن 

–واالضراربالماجور-ومضي اكثرمن 12 س�نة على عقد االيجار-واذا اس�اء المستاجرالى سمعة المؤجر-وفي حالة هدم العقارالعادة 
بنائه اكثرمن وحدتين سكنيتين –والضرورة الملجئة.."

وأسباب اخرى في حالة توفرت احداها يجوز تخلية هذه الشقة كما ان عقد االيجار المبرم بين والدكم المرحوم 
ينتقل بكافة التزاماته اليكم ..اال اذا لم يشا المستاجر في االستمرارفي شغل الشقة صراحة 

ي س/ من االخ الدالل عدنان العزاوي من مدينة بغداد الجديدة يقول ما هي النسبة المئوية التي توجب على البائع  لمش�تر ا و
دفعها الى الدالل؟

ج � لقد حدد قانون الداللة رقم 58 لس�نة 1987 في المادة 6 منه بان نس�بة الداللة هي %2 وتتناقص هذه النس�بة في حالة زيادة مبلغ 
البيع الى %1 كما ان هذه االجرة يتحملها الطرفان مناصفة وفي حالة تعدد اش�خاص اي طرف من اطراف العقد كانوا متضامنين عن 

دف�ع االج�رة الى الدالل ويوجب القانون اعاله على كل دالل فتح س�جل خاص مص�دق من الكاتب العدل والحصول على اجازة ممارس�ة 
المهنة من غرفة التجارة التي يقع محل عمل الدالل ضمن اختصاصها وهناك انواع من الداللية منها  

الغرامات في قانون العقوبات العراقي

1 � مقدار الغرامة في المخالفات ال يقل عن )50000( خمس�ون 

الف دينار وال يزيد عن )200000( مئتي الف دينار 

2 � ف�ي الجنح مق�دار الغرامة ال يقل ع�ن )200,000( مئتا الف 

دينار واحد وال يزيد عن مليون دينار.

3 � في الجنايات مليون دينار وال يزيد عن عشرة ماليين دينار

4 � م�ا يع�ادل وج�ود المحكومين بالس�جن فان الي�وم الواحد 

يساوي )50,000( دينار

مفاهيم
 قانونية 

التعويض عن االرضار وفق نظر القوانني
        محرر الصفحة

تقدم الش�كوى اس�تنادا لقانون اص�ول المحاكم�ات الجزائية 
المرقم 23 لسنة 1971 اما بصورة شفوية او بصورة تحريرية 
ويقصد بالش�كوى االدعاء بالح الجزائي وهو طلب المش�تكي 
اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة ض�د مرتك�ب الجريم�ة ويمكن 
للمش�تكي طرح ش�كواه وعرضها بصورة شفوية على قاضي  
التحقي�ق او ضاب�ط الش�رطة او اي عضو من اعض�اء الضبط 
القضائ�ي والطل�ب منه اتخاذ االج�راءات القانوني�ة والعقوبة 
ضد مرتك�ب الجريمة او ان تك�ون تحريرية ال�ى الجهات التي 
ذكرناه�ا اعاله وال يمنع القانون مقدم الش�كوى من المطالبة 
بالح�ق المدن�ي اذا طال�ب بالح�ق الجزائي اال اذا ل�م يرغب بها 
صراح�ة الش�كوى اجراء ع�ام يجوز ل�كل مواط�ن ان يلجأيه 
ويمك�ن كذلك تقديم الش�كوى عن طري�ق االدعاء الع�ام الذي 
يقوم بدوره بتحريك هذه الش�كوى وهناك ش�كاوى تكون عن 
طري�ق الجهات االداري�ة وفقا للقانون صاحب�ة كما هو الحال 
في تحريك الشكوى ضد المواطنين من قبل الوزير المختص او 

مجلس االنضباط العام 
اثار تحريك الدعوى الجزائية

مت�ى ما ت�م تحريك الدع�وى الجزائي�ة الى الجه�ات المختصة 
فاناه تس�ير الى ان تصل الى القرار النهائي حيث ال يجوز وقف 
الدع�وى او تعطيل س�يرها او التنازل عنه�ا او وقف االجراءات 
اال وفقا لما ح�دده القانون هذا ما حدده الباحث القانوني وليد 
الش�بيبي مضيفا : ان الدعوى ملكا لصاحبها فمن حقه التنازل 
عنها وا التنازل عن الحكم الصادر فيها ويكون ذلك في الدعاوى 
المدنية حصرا اما في الدعاوى الجزائية التي هي ملك المجتمع 
اال في الحدود التي رس�مها القانون وعلى هذا االس�اس اذا اراد 
المشتكي التنازل او ايقاف االجراءات القانونية فان عليه سلوك 
الط�رق القانوني�ة كالصلح  ال�وارد في الم�واد 194 � 198 من 
قان�ون اصول المحاكمات الجزائية بموجبه كذلك بوفاة المتهم 
وص�دور العفو العام عن الجريمة او االفراج وفاة المجني عليه 

واثرها على الشكوى
قد يتوفى المجني عليه قبل تقديم الش�كوى ويكون ذلك بسبب 
ان الوفاة قد تفس�ر بانها صفح من المجني عليه على الجانيي 
وعلى ذلك فان الحق في الش�كوى يس�قط  حينما تحمل الوفاة 
ذلك فان الحق يس�قط ه�ذا ما قاله المحامي حس�ن هادي من 

مدينة كربالء المقدسة مضيفا: وقد يتوفى بعد تقديم الشكوى 
حيث ان ذلك ال يمنع من اس�تمرار االج�راءات القانونية وكذلك 
المطالبة بالحقوق  المدنية التي تنتقل للورثة والس�بب في ذلك 
هو رغبة المجني عليه لتقديم هذه الش�كوى ويمكن للمشتكي 

التن�ازل ف�ي حي�ن تحدث�ت المحامي�ة زين�ب ه�ادي قائلة ان 
هن�اك ض�رر كبير قد يصيب المجني عليه ه�و الضرر االدبي او 
المعنوي حيث تؤدي هذه االضرار الى المساس بعواطف الناس 
ومش�اعرهم وقيمهم وان تقدير التعويض ومقداره يكون من 

قبل المحكمة اما بنفس�ها او بواس�طة الخب�راء يكون من قبل 
المحكم نفس�ها ويمكن االعتراض على مبالغ التعويضات لدى 
المحاكم العليا بصفتها التمييزية حس�ب الحالة  وتحدث ياسر 
عد الحميد قانوني عن التامين عن مسؤولية المدنية والذي عده 

امر جائز حيث تقوم الشركة بالتامين عن االخطار او هذا االمر 
ينقل المس�ؤولية من عاتق المتهم الى الش�ركة المؤمنة بحيث 
يعاقب المته�م بالعقوبات التكميلية والتدابي�ر االحترازية وما 

عداه تدفعه الشركة مثال مصاريف العالج واجور المحاماة.

لم تنج�ب بدرية س�وى )ناهض( فهو 
ال�ذي خرجت به من الدنيا وفاة زوجها 
في اح�دى الحوادث االرهابية وبالرغم 
م�ن قل�ة الرات�ب وضن�ك العي�ش فقد 
خصص�ت الدول�ة له�ا  راتب�ا  تقاعديا 
يكفيها مع ابنها خصوص�ا انها تمتلك 
بي�ت صغير ف�ي وس�ط المدين�ة وقد 
حرصت بدرية على زرع القيم واالخالق 
في نفس ولدها ناهض وكانت تنصحه 
بعدم االختالط بسيء السمعة والسلوك 
وارادت ان يك�ون ش�يئا ف�ي المجتمع 
بعد ان فقدت زوجه�ا وباتت بال نصير 
في الوص�ول ال�ى الهدف ال�ذي ارادته 
بدرية وبالتاكيد ان لالصدقاء دور كبير 
في التاثير على بعظهم البعض فبحكم 
السكن تعرف ناهض على ثائر وشفيق 
اماك�ن  ال�ى  معه�م  يخ�رج  فاصب�ح 
مختلفة ويرتاد مناطق واسواق وربما 
تكون بعيدة عن سكنه،، وامتاز ناهض 
بجم�ال الوجه وحس�ن الطلعة كما ان 
بدري�ة كانت تهتم به كثيرا مما انعكس 
على س�لوكه وتصرفاته م�ع االخرين 
اقت�رح ثائ�ر وش�فيق عل�ى ناهض ان 
يتوجه�ون جميع�ا للعم�ل واالنخراط 
ف�ي صفوف الش�رطة وبع�د ان ناقش 
ناه�ض الموضوع مع ام�ه بدرية التي 

اعترضت بش�دة خوفا عليه اوال والنها 
ل�م تك�ن تحت�اج ال�ى الم�ال او الراتب 
فرضخ ناهض نزوال عند رغبة والدته.. 

وبقيت رغم ذلك عالقته باصدقائه ثائر 
وش�فيق على ذات الوتي�ره بالرغم من 
انهم قد اصبحوا من منتس�بي الشرطة 

وذات ي�وم دعا ش�فيق وثائر صديقهم 
ناه�ض ال�ى حفل�ة زف�اف ف�ي احدى 
القرى البعي�دة فذهب الثالثة بس�يارة 

ثائر وبعد ليلة من اللهو والخمر اقترح 
االثن�ان على ناهض اكم�ال الحفلة في 
الثالث�ة مس�تصحبين  الع�راء فخ�رج 

معه�م الخم�ر والغاي�ات الدفينة وبعد 
ان ارض�ى اللي�ل س�دوله ون�ام القمر 
خل�ف غي�وم الش�تاء الهادئ�ة نه�ض 
الشيطان ووس�وس للشابان باالعتداء 
الجنس�ي  عل�ى صديقهم.وعندما فاق 
من ه�ول ما جرى س�ارع ال�ى االبالغ  
الى الش�رطة فج�اءت وط�وق المكان 
وتم اجراء الكش�ف عل�ى محل الحادث 
وكاج�راء اول�ي ت�م التوقي�ف ناهض 
وارس�لت الجث�ث الى الترش�يح وادلى 
ناه�ض بتفاصي�ل الح�ادث وما جرى 
امام الش�رطة والقاضي والن عمره لم 
يتجاوز الثامنة عشر احيل الى محكمة 
االح�داث وم�ن ثم ال�ى مكتب دراس�ة 
الشخصية وتم عرضه على لجنه طبية 
مختص�ة لبيان االعتداء الجنس�ي عليه 
حي�ث ان المحكم�ة االح�داث حكم�ت 
15 س�نة وف�ق المادة 406 م�ن قانون 
العقوب�ات وتس�ائل محام�ي ناه�ض 
عن اس�باب ودواف�ع الجريم�ة ولماذا 
ل�م يعتمد عل�ى التقرير الطب�ي الثبات 
الواقع�ة اذا كانت دنيئة ام ال وهل نحن 
امام حق الدفاع الش�رعي عن الش�رف 
نطق�ت المحكمة بالحك�م على ناهض 
وكانت امه اكثر المتاثرين حيث خسرت 

كل شيء بخسران ولدها الوحيد.

المحامي علي الجبور /بابل
الحقوقية س�هاد محمد عبد الله قالت البد 
من تدريب الموظفين واعطائهم الدروس  
الخاصة بهذه الجرائم والعقوبات المترتبة 
على من يقوم بذل�ك وحتى الموظف التي 
يت�م تعيينه حديثا البد ان يت�م ادخاله الى 
دورات خاص�ة بذلك ومعرفت�ه للعقوبات 
الت�ي تتاتى من ارتكاب ه�ذه الجرائم وان 
يتم نش�ر كاف�ة البرامج الفس�اد االداري 
والمالي في وس�ائل االعالم وحتى تكون 

عب�رة لالخرين في عدم االق�دام على هذه 
الجريمة.

امام المحامي يوس�ف المصلحي فقد قال 
: الب�د ان تقوي�ة الرقابة عل�ى الموظفين 
واعادة ثق�ة المواطن بالقان�ون وحكمه 
وان الناس سواس�ية امام القانون س�واء 
كان مس�ؤوال كبيرا ام صغي�را وان تكون 
هن�اك رقابة على المس�ؤولين وان تكون 
الرقاب�ة س�رية وخاصة من خالل كش�ف 
الذم�م واالم�الك واعادة النظ�ر في نظام 

الروات�ب للموظفين  بحيث ال يكون هناك 
فارق كبير في هذه الرواتب.
المناهج الدراسية واالعالم.

اش�ار االعالمي على الصوف�ي الى اهمية 
دور االع�الم الن ف�ي التوعي�ة والتوجيه 
خصوص�ا في ه�ذه المرحلة الت�ي يكون 
ال�ى  الوص�ول  ف�ي  دور  االع�الم  فيه�ا 
بي�وت كل الن�اس والتاثير عليه�م في كل                     
وكذل�ك  البد من التاكي�د على دور مجلس 
الن�واب الموق�ر وهو الجه�ة الرقابية في 

البلد والذي يس�تطيع ان يراقب عمل كافة 
المؤسس�ات وحت�ى منظم�ات المجتمع 
المدن�ي تس�تطيع ان تق�وم ب�دور افضل 
في مراقبة هذه المظاهر والمس�اعدة في 
الح�د منها وكذل�ك مجال�س المحافظات 

والوزارات والهيئات المستقلة.
وعن دور المؤسس�ة اش�ار الدكتور علي 
صالح قائال : للمدرس�ة وال ش�ك االثر في 
التربية فمن الممكن ان تؤسس جيل جديد 
يك�ون بمن�أى ع�ن كل ه�ذه االنجرافات 

من خ�الل المناهج الدراس�ية ومن خالل 
المعلمين والمدرس�ين واالستاذة االكفاء 
حي�ث  الدراس�ية  المراح�ل  كاف�ة  ف�ي 
يس�تطيع ان تخلق جيل جديد متطور في 
كاف�ة النواح�ي الحياة الن تعل�م في هذه 
المراحل سوف يش�كل االرتكاز االساسي 
له�ؤالء الصغار ويصب�ح بالتالي مبدأ من 
مبادىء حياتهم القادمة ونس�تطيع وفق 
هذه االس�تراتيجية ان نقضي على الفساد 

االداري والمالي نهائيا.

قصـــة قانونيـــــة

ياما يف السجن مظاليم جتسدها هذه القصة

الفساد االداري واملايل وثقافة املوظف



       نهى الصراف

االعت�داد والثق�ة بالنفس واالس�تقاللية واالعتم�اد على 
القدرات الذاتية، مواصفات شخصية إيجابية تنمو وتزهر 
ف�ي بيئة س�ليمة قوامه�ا أواصر أس�رية قّوية وس�ليمة، 
تضرب بجذورها إلى مرحلة الطفولة حيث يس�عى بعض 
اآلباء المربين إلى غ�رس مجموعة القيم التي تعزز تنمية 
مثل هذا النوع من الش�خصيات من خ�الل تعاملهم الحذر 

مع الطفل بعيداً عن التسلط وفرض األوامر بالقوة.
يتسبب أي تقصير في هذه الناحية إلى نمو الطفل جسدياً 
فقط متخطياً مرحلة الطفولة فالمراهقة والش�باب، دون 
أن يح�دث أي تط�ور مهم في ش�خصيته؛ حي�ث يبقي في 
داخله فرداً اتكاليا يبحث ع�ن دعم الوالدين عند أول عقبة 

يواجهها في خطواته المتلكئة نحو المستقبل.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن أغل�ب الصغ�ار يكره�ون أس�لوب 
التربي�ة الذي يعتمد عل�ى “ديكتاتورية” األهل في التعامل 
وإصراره�م على ف�رض آرائهم وتصدير حري�ات أبنائهم، 
إال أن البعض وخاصة األمهات مازلن يمارس�ن هذا الدور 
بإص�رار كبي�ر بذريعة الخوف عل�ى الطفل م�ن مواجهة 
المش�كالت والرغبة في حمايته من الفش�ل أو المخاطر، 
في الوقت الذي يحذر فيه متخصصون من النتائج السلبية 

المترتبة عن هذا الخيار في التربية.
إلى ذلك، أكدت دراسة حديثة على أن األطفال والمراهقين 
الذين ينش�ؤون تحت كنف أولياء أمور متسلطين، يميلون 
إل�ى رفضهم في مس�تقبل حياتهم، حيث يتغلب الش�عور 
باالس�تياء والنفور من اآلباء على مشاعر البنوة الجميلة، 
بسبب الضغوط النفس�ية التي يسببها تدخل هؤالء اآلباء 
في حياة أبنائهم وعدم منحهم الفرصة لالختيار حتى في 

أبسط األمور.
ودأب متخصصون في علم النفس التربوي على وصف هذا 
النوع من اآلب�اء واألمهات ب�“طائ�رات الهليكوبتر” التي 
تحلق فوق رؤوس األبناء طوال الوقت، فتراقب تصرفاتهم 

وتعد عليهم أنفاسهم.
من الس�هل أن يغير الطف�ل أو المراهق أف�كاره وأحالمه، 
لكنه لن ينس�ى أب�داً ردود أفع�ال المحيطين ب�ه وخاصة 

أبويه والطريقة التي عاملوه بها
وينصح باحثون ف�ي جامعة ميس�وري األميركية األهل، 
باحت�رام خصوصي�ة واس�تقاللية الطفل حت�ى وهو في 

س�ن مبكرة، والس�ماح له تدريجيا باتخاذ بعض القرارات 
البس�يطة والتي تتعل�ق بتفاصيل حيات�ه اليومية، لتجنب 
وقوعه في براثن االتكالية واالعتماد على الغير مستقبالً.

وت�رى الدكتورة جين أس�با؛ رئيس فريق البحث وأس�تاذ 
التنمية البش�رية في الجامعة، بأن بعض اآلباء قد يلزمون 
أبناءهم بتعلم دروس في الموسيقى أو اللغات قصد فسح 
المج�ال أمامهم لتنويع مص�ادر ثقافتهم، م�ن دون منح 
الصغار خيار القب�ول أو الرفض باعتبار أن موافقتهم أمر 
مف�روغ منه، وم�ع إصرار الط�رف األق�وى )األهل( فإن 
الط�رف الضعي�ف ال يمل�ك إال الرض�وخ لألم�ر الواقع، ما 
ي�ؤدي تدريجياً إلى تش�ويه صورة العالقة بي�ن الطرفين 
وخاصة من جانب األبناء، الذين س�يحاولون قدر اإلمكان 

تجنب البقاء مطوالً صحبة آبائهم أو أمهاتهم.
وألن األم�ر يتعلق بص�ورة أكبر باألمه�ات، فإن مصطلح 
“األم الحّوام�ة” أو “األم الهليكوبت�ر” برز اس�تخدامه في 
األوس�اط البحثية من�ذ قرابة عقد من الزمان، في إش�ارة 
إل�ى نوع من أمهات الطبقة الوس�طى ف�ي المجتمع التي 

يحلو له�ا “الحوم” حول أبنائها الصغ�ار والتدخل في كل 
صغي�رة وكبي�رة في حياتهم.وقد يس�تمر تدخ�ل األم في 
حي�اة أبنائه�ا وبناتها حتى س�ن الجامعة، فتس�عى مثالً 
الختيار اختصاص يتناس�ب مع طبيعة العلوم التي تلقتها 
أو التي طمحت إلى تلقيها أثناء شبابها، كذلك فهي تتدخل 
ف�ي اختيار أنواع الكت�ب التي يمكن لألبن�اء قراءتها أثناء 
الصيفي�ة أو اختي�ار أن�واع يعينها م�ن األطعم�ة، فتلزم 
أطفالها على تناولها قصد حمايتهم من األمراض وضمان 

تمتعهم بصحة جيدة.
ورصدت الدكتورة أسبا في عينة بحثها المكونة من 2000 
طفل من اإلناث والذكور في سن الثانية من عمرهم، مدى 
سيطرة أمهاتهم على سير أنشطتهم سواء في أوقات اللعب 
أو النش�اطات اليومية األخرى، كما أع�ادت التجربة ذاتها 
مع عينة أخ�رى من الفتيات والفتي�ان تراوحت أعمارهم 
بي�ن 10-11 س�نة، حي�ث راقبت كيفي�ة س�ير المحاورة 
بي�ن األمهات واألبن�اء وخاصة في األمور التي تس�تدعي 
خالف�ًا ف�ي الرأي.وأظهرت نتائج الدراس�ة بأن مس�توى 
تعلق األبناء بأمهاتهم، تتعلق بأس�لوب تعاملهن المتسلط 

معه�م، حي�ث أب�دى أطف�ال 
أو  “الهليكوبت�ر”  األمه�ات 

المتسلطات نفورهم من طريقة 
التعامل هذه، األمر الذي ينبئ بعالقة 
مس�تقبلية يش�وبها التوت�ر وغياب 
الحب، من طرف األبناء بصرف النظر 
عن جنس�هم وطبيعة شخصياتهم.

وتلج�أ األمه�ات المتس�لطات ف�ي 
الع�ادة إل�ى ف�رض آرائه�ن بالقوة، 
مع إمكانية اس�تخدام نوع من أنواع 
العنف اللفظي أو الجس�دي وخاصة 
في تعاملها مع األطفال األكبر س�ناً، 
وهذا م�ا يزيد األمور س�وءاً.وينصح 
متخصص�ون األه�ل بتبري�ر األوامر 
الت�ي يملونه�ا عل�ى الصغ�ار، وعدم 
فرضها لمج�رد رغبتهم في ذلك حيث 
يراع�ى أن تحترم خصوصي�ة الطفل 
واس�تقالليته، وه�و أم�ر مه�م ف�ي 
تكوين ش�خصيته المس�تقبلية فضالً 
ع�ن أهمية هذا األس�لوب ف�ي تمتين 

أواصر المحبة بين األهل وأبنائهم.
وت�رى مورين هيل�ي الكاتب�ة والباحثة 

األميركية في مج�ال التربية، في مقالها 
األخي�ر في مجلة علم النف�س األميركية، أن 

تعزيز اس�تقاللية الطفل والس�ماح له بالتعبير 
ع�ن رغبات�ه وأحالم�ه الت�ي ي�ود تحقيقها في 

مس�تقبل حياته، يتحقق من خالل تشجيعه وحثه 
على التعبير عن نفس�ه بصورة أكبر بدالً من إحباط 

مساعيه وعرقلة حريته حتى في الكالم.
فإذا كانت أفكار الطفل أو أحالمه ال تناسب طموحات 
األه�ل فيما يخ�ص الطفل، ف�ال بأس م�ن مجاراته 

ف�ي أفكاره فلعله س�يغيرها الحقاً وهذا ما يحدث 
ف�ي الواق�ع وأغلب األحي�ان، فمن الس�هل أن 

يغير الطف�ل أو المراهق أف�كاره وأحالمه، 
لكنه لن ينس�ى أب�داً ردود أفعال المحيطين 
ب�ه وخاصة أبوي�ه والطريقة الت�ي عاماله 

بها ومس�احة الحرية الت�ي منحت له في تلك 
اللحظات.

       المستقبل العراقي/متابعة

ل�م تعد تربية األطفال تعتمد على الغريزة األبوية وخبرات 
األجداد بعد أن وجد اآلباء أنفس�هم محاطين بكم هائل من 

المعلومات التربوية المتوفرة على شبكة اإلنترنت.
وأش�ارت دراس�ة جدي�دة إل�ى أن حوال�ي 90 بالمئ�ة من 
األمه�ات يعتم�دن عل�ى االستش�ارات المنش�ورة عل�ى 
المواقع االجتماعية والمنتديات في كيفية تنشئة األطفال 
والعناي�ة بهم.وبينت العديد من األبحاث أن اآلباء، بس�بب 
وتيرة الحياة الس�ريعة وانش�غالهم الدائم بالعمل، يجدون 
صعوب�ة اليوم في تربية أطفالهم ال س�يما وأن ثقتهم في 
خبرات الجدات قد اهتزت، مما جعل اإلقبال على المنتديات 
اإللكتروني�ة بحث�ا عن االستش�ارات، التي من ش�أنها أن 
تساعد على اكتساب المهارات، في زيادة مستمرة تسهيال 

ألدوارهم.
فالخبراء يح�ذرون من الثقة الكلية فيم�ا تقدمه المواقع 
اإللكتروني�ة م�ن استش�ارات، إذ يمكن أن تض�ر األطفال 
أكث�ر مم�ا تنفعهم وإن ذه�ب في اعتقاد بعض األس�ر أن 
ما تس�تقيه منه�ا من معلومات يوفر له�ا الخبرة والوقت 
والجه�د ويجنبه�ا المش�اكل والصعوبات، الت�ي يمكن أن 

تعترضها في تربية أطفالها.
وه�ذا ما آخذ عليه علماء النفس األس�ر، مش�يرين إلى أن 
العمل بإرش�ادات التطبيقات اإللكترونية يمكن أن يعرض 
األطفال لمشاكل سلوكية أو يتسبب في إصابتهم بأمراض 
قد تودي بحياتهم، الس�يما وأن هذه المصادر غير موثوق 
ف�ي صحتها، كم�ا رجحوا أن األجداد يش�كلون أفضل راع 
لألحف�اد. ونوه�وا بقيمة ال�دفء العاطفي ال�ذي يضفيه 

األج�داد على العائل�ة وما له م�ن تأثير عل�ى ذكاء الطفل 
ونم�وه العقل�ي وتطور قدرات�ه الذهني�ة وتوجيه وصقل 

مهاراته االجتماعية.
وقالوا إن الجدات لعبن عبر العصور أدوارا حيوية في تغذية 
وتربية األجيال، إال أن هذه األدوار تقلصت في المجتمعات 

الحديثة بسبب تغير النظرة االجتماعية للمسنين.
وجود عالقة إيجابية بي�ن التنمية االجتماعية والعاطفية 
وبين اعتناء األجداد باألطفال في األسر التي تحظى بتعليم 

جي�د ونوهت دراس�ة أجراها معهد فيس�كال ومؤسس�ة 
نوفيل�د في بريطانيا بقيمة العالق�ة اإليجابية بين التنمية 
االجتماعي�ة والعاطفية وبين اعتناء األجداد باألطفال في 

األسر التي تحظى بتعليم جيد.
وأك�د الباحث�ون أن األطف�ال الذين يقض�ون أوقاتهم في 
بيئة أسرية عاطفية تتطور مهاراتهم اللغوية، ويصبحون 
أق�در على القراءة والكتابة وتهجئ�ة الكلمات من أقرانهم 
الذين يذهبون إلى دور الحضانة.وقالت الطبيبة النفس�ية 

كريس�تين ويبر إن “العالقة بي�ن األحفاد واألجداد خاصة 
للغاي�ة، ويمكننا جميعا أن نتذكر م�ا فعلناه وتعلمناه مع 
أجدادنا”.وأش�ارت اإلحصائي�ات الحديثة إل�ى أن األجداد 
يساعدون األسر البريطانية في تربية الصغار أكثر من ذي 

قبل، كما أن األطفال يمضون وقتا أكثر مع أجدادهم.
واتجه حوالي 1.9 مليون ج�د وجدة في المملكة المتحدة 
إل�ى العمل لبعض الوق�ت لتقليل س�اعات العمل، من أجل 
التف�رغ لرعاية أحفادهم واإلش�راف على تربيتهم في ظل 
انش�غال والديهم.أما في الوالي�ات المتحدة األميركية فقد 
كش�ف مكت�ب اإلحص�اء أن حوالي 9 بالمئ�ة من مجموع 
األطفال في البالد عاشوا في رعاية الجد أو الجدة في عام 
2009، وتعتب�ر تربية األحفاد بالنس�بة إلى هؤالء األجداد 

عمال مقدسا رغم صعوبته.
كما أش�اد خبراء األس�رة بأهمية تواجد األجداد في حياة 
األحف�اد وم�ا لذلك من تأثي�ر إيجابي عليه�م، خاصة على 
س�لوكهم االجتماع�ي، مش�يرين إل�ى أن عالق�ة الوالدين 
باألطف�ال، ال يمك�ن أن تعوض اهتمام األج�داد باألحفاد، 
فاألجداد يقومون أحيانا بدور يشابه دور رجل األمن الذي 

يعطي دوما إحساسا بالطمأنينة.
وقوض أكاديمي�ون بجامعة أكس�فورد ومعهد 

التربية بلندن االعتقاد السائد لدى أغلب اآلباء 
بأن اعتناء األجداد بأحفادهم يجهد صحتهم 

العك�س  عل�ى  ب�ل  س�لوكهم،  يتل�ف  أو 
فاألطفال الذين يرعاه�م أجدادهم كثيرا 
ما يتط�ورون على نحو أفض�ل من الذين 
يت�م إرس�الهم إل�ى دور حضان�ة باهظة 

التكاليف.

وأكدوا أن األجداد يضيفون الس�عادة عل�ى حياة األطفال 
الصغار ألنهم غالبا ما يقضون وقتا أكثر معهم بالمقارنة 
م�ع آبائهم العاملين، كما أنهم بارعون في حل مش�اكلهم 

وكذلك التخطيط لحياتهم المستقبلية.
وأش�اروا ف�ي دراس�تهم التي أجري�ت على عين�ة تتكون 
من أكث�ر من ألف وخمس�مائة طفل أن األج�داد يمكن أن 
يس�اهموا في تلطي�ف األجواء وتهدئ�ة األطفال في وقت 
األزم�ات التي تطرأ داخل األس�رة. وكذل�ك وجد الباحثون 
أن جدة واحدة م�ن كل ثالث جدات تعتني بانتظام بحفيد، 

بينما 40 بالمئة يساعدون في تربيتهم.
وقال عالم االجتماع األلماني غير هارد إن الطفل يكتس�ب 
مع�ارف عديدة من خالل معايش�ته اليومي�ة لجديه، فهما 
يقدم�ان له الدعم المعنوي ويم�آن الفراغ العاطفي الذي 

يمكن أن يحدثه طالق والديه أو غياب أحدهما  .
ويمك�ن لألجداد أيضا أن يجنوا الفائدة نفس�ها من تواجد 
األحفاد ف�ي حياتهم، فقضاء بعض الوق�ت مع أحفادهم 
يساعد على تعزيز قدراتهم العقلية، ويبعد عنهم االحساس 
بالوح�دة الذي يعمق لديهم الش�عور بالعزل�ة االجتماعية 

ويصيبهم باالكتئاب.
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عالقة األبناء باألم املتسلطة يشوهبا التوتر 
ويغيب عنها احلب

هل يعوض اإلنرتنيت األجداد يف تربية األحفاد

         المستقبل العراقي/متابعة

 الس�عادة الزوجي�ة غاي�ة كل المقبلين على ال�زواج وقد 
يدركها البع�ض وال يدركها البعض اآلخر، وتعتبر الس�نة 
األول�ى من ال�زواج من أصع�ب الفترات الت�ي تواجه بناء 
األس�رة.أكد المختص�ون عل�ى أن المئ�ة ي�وم األولى من 
ال�زواج ال تخلو من صعوبات، نظرا ألنها تكش�ف جوانب 
لش�خصية كانت خفية في فترة التعارف أو الخطبة، ومن 
جهة أخرى تعتبر هذه الفترة فرصة لتقوية مشاعر الحب، 
ولبناء عالقة متينة بين الش�ريكين ف�ي الفترة األولى من 

الزواج.
وأشار موقع “وومنز توداي” إلى أنه قبل الزواج يتمحور 
حديث الش�ريكين عن العموميات، فيتحدثان بصفة عامة 
عن المن�زل الذي س�يقطنانه، ومتى س�ينجبان األطفال، 
وكيف س�ينفقان المال، ويتجنبان الخوض في المواضيع 
الت�ي ربم�ا ال يتفقان حوله�ا. ولك�ن عندما تب�دأ الحياة 
المش�تركة، يحتاج�ان إل�ى وض�ع مخطط�ات حقيقي�ة 

وواضحة.
وتقول ليزا به�ا، المختصة األميركية في ش�ؤون الزواج 
واألسرة إن غياب النقاش وتبادل اآلراء بين الزوجين يولد 
االس�تياء، وترى أن أخذ وجهة نظر الشريك في المواضيع 
التي تهم الحياة اليومية تعتبر توجه صحيح لبناء العالقة 
الزوجية.وتش�ير أندريا س�يرتاش خبيرة العالقات إلى أن 
األزواج الس�عداء لديهم حي�اة مليئة بالنش�اط والحيوية 

معا، وحياة ديناميكية لكل واحد منهم على حده، وتوضح 
أن المصال�ح والهواي�ات خ�ارج إطار ال�زواج تغذي روح 
الش�خص وتس�اعده على كس�ر الروتين.وبينت سيراتش 
أن الخالفات ليس�ت دائما عالمة عل�ى وضع حد للعالقة، 
ولكنه�ا تعن�ي “أن الثقة متبادل�ة بين الطرفي�ن بما فيه 

الكفاية ليتقاسما المشاعر”.
وأك�د المختص�ون على ضرورة أن يتح�دث كل طرف منذ 
البداي�ة وب�كل وضوح ع�ن توقعاته وم�ا يحلم ب�ه، كما 
أك�دوا على أهمي�ة الحديث بكل صراحة عن األش�ياء التي 
تضايقه قبل أن تتطور، ويمثل االستماع الجيد إلى الشريك 
خطوة هامة للتعرف على شريك الحياة بعد الزواج.وشدد 
المختصون على أن الحلول الوس�طى هي أس�اس العالقة 
الزوجي�ة الس�عيدة، ونصح�وا الم�رأة بتعلم كب�ح جماح 
فضولها، ألن البحث المستمر عن تفاصيل خاصة بالنساء 
الالتي كن في حياة شريكها قبل الزواج ال فائدة منه، كما 

أنه قد يهدد العالقة بينهما.
إذا كانت المساواة هي الطابع السائد في العالقة الزوجية، 
فإن مجرد خالفات بسيطة بين الطرفين قد تتفاقم بسبب 

روح التنافس التي تطبع عالقتهما
وأثب�ت الخبراء أن أصع�ب ما في العالق�ات العاطفية هو 
االقت�راب حد الملل والبعد حد الجف�اء، ونصحوا باالبتعاد 
بعضا م�ن الوقت لمنح ش�ريك الحياة الش�عور بالحرية، 
لمقابل�ة األصدقاء أو ممارس�ة هواية ما مثال، وأش�اروا 
إل�ى أن فت�رات البعد بين الحين واآلخر مفيدة في إش�عال 

مشاعر االشتياق.وأكد موقع “وومنز داي” على أن الحياة 
الزوجي�ة بعد مضي فترة على ال�زواج، تتحول إلى أرضية 
خصب�ة للتصرف�ات غير الالئق�ة والعادات الس�لبية، التي 

تؤدي إلى خالفات حادة بين الزوجين.
وأش�ار إلى أنه بعد التعرف على صفات الش�ريك واألمور 
الت�ي تزعجه يعمد كل طرف إلى التركيز على نقاط ضعف 
الط�رف اآلخر في حالة نش�وب خالف بينهم�ا، مما يؤثر 
س�لبا على نتائج الخالف أكثر من س�بب الخالف نفس�ه.
كم�ا أوضحوا أن االمتناع عن تلبية رغبة ما للش�ريك كأن 
ترف�ض الزوجة ألكث�ر من مرة االس�تجابة لرغبة زوجها 
ف�ي الخ�روج والتنزه س�ويا، يؤدي إل�ى العزل�ة بينهما، 
مما يولد ش�عورا س�لبيا ويوس�ع الهوة بينهما، وينصح 
بمناقش�ه األم�ر في س�بيل إيجاد ح�ل مناس�ب والبحث 
ع�ن نقاط االلتقاء، ولم�ا ال التنازل وتلبية رغبة الش�ريك 
لتجنب الخالفات. باإلضافة إلى ذلك يؤثر اإلطراء والمديح 
والكلمات الرومانسية في الحفاظ على حياة مليئة بالحب 
والس�عادة والتفاهم، ويحول توقف الزوجان عن مغازلة 
بعضهم�ا، العالقة بينهم�ا إلى عالقة روتيني�ة ال تحتوي 

على أي نوع من اإلثارة، يهددها الفتور.
وأوص�ى الخب�راء بالعمل مع ش�ريك الحياة عل�ى إحداث 
الت�وازن في العالق�ة بين الطرفي�ن، وتقاس�م الواجبات 
والمس�ؤوليات والحق�وق، وتجنب الس�يطرة على كل ما 
يتعلق بالمنزل، مثل األمور المالية والتخطيط للمستقبل.
وأكد الباحثون في دراس�ة حديثة أنه إذا كانت المس�اواة 

ه�ي الطاب�ع الس�ائد ف�ي العالق�ة الزوجية، ف�إن مجرد 
خالف�ات بس�يطة بي�ن الطرفين ق�د تتفاقم بس�بب روح 
التناف�س التي تطب�ع عالقاتهما.أصعب ما ف�ي العالقات 
العاطفي�ة ه�و االقت�راب ح�د المل�ل والبعد ح�د الجفاء، 
وينص�ح باالبتع�اد بعضا م�ن الوقت لمنح ش�ريك الحياة 
الشعور بالحريةوتوصلت دراسة برازيلية لمعهد “سيناك” 
المختص بالش�ؤون االجتماعية واألسرية والزوجية إلى 
أن�ه “ليس�ت هناك س�عادة مطلق�ة في أي ش�يء.. هناك 
درجات متفاوتة للس�عادة، يتفاوت الشعور بها بين إمرأة 
وأخ�رى. فال�زواج بالطبع يجب أن يك�ون مقترنا بدرجة 
كافية من الس�عادة، ولكن الس�ؤال هو من الذي ال يواجه 
مشاكل زوجية؟ ليس صحيحا ادعاء بعض النساء بأنهن ال 
يواجهن أي مشاكل زوجية، ألن التعايش بين رجل وإمرأة 

تحت سقف واحد يؤدي إلى االحتكاكات واالختالفات”.
وتابعت الدراسة “هناك حاالت كثيرة يأتي فيها الحب بعد 
الزواج، ولكن مقولة إن الزواج يس�تمر إلى األبد من دون 
الحب هي مقولة خاطئة”.أوضحت أن هناك أناسا وبشكل 
خاص الرج�ال، يعتقدون أنه ليس هناك عالقة بين انعدام 
األخالقيات والزواج، أي أن الش�خص يمكن أن يكون غير 

أخالقي، ولكنه يستطيع االستمرار في الزواج.
وأش�ارت الدراس�ة إل�ى أنه م�ن الخطأ الحك�م على حياة 
زوجي�ة كاملة من خ�الل ش�جار واحد، ولك�ن هناك من 
يصدقن بأن الش�جار الذي حدث، وبخاص�ة إذا كان هناك 
ج�رح كبير للمش�اعر، يعن�ي أن ال�زواج تم مع الش�ريك 
الخاطئ، متناس�يات أن الحياة الزوجية هي منح الفرص 

الالزمة من أجل التحسن.

بناء حياة زوجية سعيدة يتطلب 
وضع خمططات منذ البداية
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سوق العمل عرب اإلنرتنت.. تغري مفهوم التوظيف

اعالن
قدم املدعي ) مسلم محمد شاهني(  طلبا 
يروم في�ه تبديل اللقب  من )الغريري( اىل 
)العمريي( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972  االح�وال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة) امرية 
قادر جاسم  ( الذي تطلب فيه تبديل اللقب  
من )العطبي  ( اىل )املوس�وي ( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 

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

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم م�ن الس�يد )زاهي 
حم�د عويف  (  الذي يطل�ب فيه تبديل لقبه من 
)املنتفكي ( اىل )البيضاني  ( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد) جعفر 
عبد الحسني نعمة  ( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب  من )االظامل�ي  ( اىل )املدني ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املدعي  ) موىس نارص حس�ني(طلبا 
يروم في�ه  تبديل اللقب  من )البهاديل( اىل 
)العس�كري( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972  االح�وال 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 176 / ج / 2015 
التاريخ: 17 / 2 / 2015 

اعالن
اىل/ املتهم الهارب )محمد ديري حمد(

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمتك صباح ي�وم 28 / 
4 / 2015 وف�ق اح�كام امل�ادة )443/ عقوب�ات( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني للحضور امامها يف اليوم املشار 
اليه اعاله وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمتك غيابيا 

وفق االصول.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد) جبار 
عبيد طليع  ( الذي يطلب فيه تبديل اللقب  
من )االكنعاني  ( اىل )االزاميل ( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد) سجاد 
عب�د الحس�ن  ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن )الظامل�ي ( اىل )املدني ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 896 / ج / 2014 

التاريخ: 29 / 10 / 2014 
اعالن

اىل/ املحكوم الهارب )ناظم عطية جياد الكركويش(
اوال: حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكم�ة بالس�جن املؤب�د 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 443 / ثالثا/ رابع�ا عقوبات 
وبداللة القرار 1631 لسنة 1980 واالمر رقم 7 القسم 

3 لسنة 2003 .
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 844 / ج / 2014 

التاريخ: 17 / 11 / 2014 
اعالن

اىل/ املحكوم الهارب )صباح رزاق هادي/ اسم والدته زهرة 
حسني(

اوال: حكم�ت علي�ك هذه املحكمة بالس�جن ملدة خمس�ة عرش 
سنة استنادا الحكام املادة 289 عقوبات وبداللة مواد االشراك 

47 و 48 و 49 منه )وذلك عن التهمة االوىل(.
ثانيا: حكمت عليك هذه املحكمة بالسجن ملدة اربعة عرش سنة 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 289 / 298 عقوبات )ذل�ك عن التهمة 

الثانية(
ثالث�ا: تنف�ذ بحق�ه العقوبة االش�د ال�واردة يف الفق�رية )اوال( 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 142 عقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه 

املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد) ايوب 
صيه�ود ش�يحان  ( الذي يطل�ب فيه تبديل 
االسم البنه القارصمن) ادد ( اىل )مصطفى(

فمن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد) منذر 
عبد الرزاق فياض  ( الذي يطلب فيه حذف 
اللق�ب  من )الس�ليم  ( اىل )الفراغ ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 1949 / ش

التاريخ: 22 / 2 / 2015 
اعالن

قدم�ت الس�يدة/ علي�اء يارسقاس�م / طلب�ا اىل ه�ذه 
املحكمة تطل�ب فيه االعالن عن فقدان زوجها )حس�ن 
عباس حنون( الذي خرج من داره يف محافظة البرصة/ 
قضاء الزبري متوجه�ا اىل عمله بتاريخ 13 / 7 / 2005 
ول�م يرجع ولم يعرف مصريه لح�د االن وطلبت نصبها 
قيمة عليه الدارة ش�ؤونه وش�ؤون اطفالها القارصين 
كل من )زينب ومجتبى ومرتىض ومرتجى( عليه قررت 
املحكمة االع�الن عن فقدانه يف صحيف�ة يومية محلية 
فع�ىل املفقود او من لديه معلوم�ات عنه الحضور امام 
هذه املحكم�ة لالدالء باملعلومات املتوفرة لديه وبخالفه 

س�وف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 741 / ج / 2014 
التاريخ: 28 / 9 / 2014 

اعالن
اىل/ املحكوم الهارب )محمد ديري حمد/ اس�م والدته 

منرية سلمان(
اوال: حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن ملدة خمسة 

عرش سنة استنادا الحكام املادة 44/ ثانيا عقوبات.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد) عبد 
الله عبد الحسني  ( الذي يطلب فيه تبديل 
اللق�ب  من )الظامل�ي  ( اىل )املدني ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد) الزم 
محسن س�لطان  ( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )الحريش�اوي ( اىل )املوسوي ( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
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
القس�م / ش�ؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )عيل حس�ني 
حمود(  ال�ذي يطلب فيه تبديل لقب�ه من )الربيعي 
( اىل )ااالم�ارة ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير وزارة الداخلية
الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 820 / ج / 2014 

التاريخ: 30 / 12 / 2014 
اعالن

اىل/ املحكوم الهارب )نصري محمود عيدان املسعودي/ 
اسم والدته حميدة كريم(

حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن باالعدام ش�نقا 
حت�ى املوت وفق اح�كام املادة الرابع�ة/ 1 من قانون 
مكافح�ة االرهاب رقم 13 لس�نة 2005 وبداللة املادة 

الثانية/ 1 و 3 و 7 منه.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد) جاسم 
جب�ار ظاه�ر  ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب من )االس�ورة ( اىل )العبادي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة) سلوى 
ق�ادر جاس�م  ( ال�ذي تطلب في�ه تبديل 
اللقب من )العطبي  ( اىل )املوسوي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

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

اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد )س�الم مهدي 
كاظ�م (  الذي يطلب فيه تبدي�ل لقبه من )الزبيدي 
( اىل )االعبي�دي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 970 / ج / 2014 

التاريخ: 28 / 12 / 2014 
اعالن

اىل/ املحكوم�ان الهارب�ان )س�يف كاظم عبد/ اس�م 
والدت�ه نجية مدلول/ وكاظم عبد عبيد اس�م والدته/ 

فطيمة زغري(
حكم�ت عليكم�ا هذه املحكمة بالس�جن مل�دة عرشة 
س�نوات وف�ق اح�كام امل�ادة 405 / 31 م�ن قان�ون 

العقوبات وبداللة مواد االشراك 47 و 48 و 49 منه.
وملجهولية مح�ل اقامتكما تقرر تبليغكما بصحيفتني 
محليت�ني لتس�ليم انفس�كما اىل هذه املحكم�ة او اىل 

اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد) حميد 
عبد الحسن نعمة  ( الذي يطلب فيه تبديل 
اللق�ب  من )االظاملي  ( اىل )ااملدني ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة) سمرية 
ق�ادر جاس�م  ( ال�ذي تطلب في�ه تبديل 
اللقب  من العطبي  ( اىل )املوسوي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

       سالي ديفيز 

قامت ليا بوس�كو بتحديد مهمة لنفس�ها 
صعب�ة مث�ل عملي�ات التنظيف الت�ي تتم في 
صب�اح الي�وم التال�ي بع�د مناس�بة كبي�رة، 
الس�ابع،  الطاب�ق  ف�ي  لش�قق  والتوصي�ل 
وطلبات تجميع األثاث التي يتم نش�رها على 
موقع تاسكرابيت TaskRabbit، سوق العمل 
عبر اإلنترن�ت للوظائف المتفرقة الذي قامت 

بتأسيسها قبل سبعة أعوام.
الرئيس�ة التنفيذي�ة البالغ�ة م�ن العم�ر 
35 عام�اً تق�ول إنه�ا ترغ�ب في اس�تحداث 
م�كان عمل يك�ون متاح�ا عند الطل�ب دون 
التضحية باس�تقرار وفوائد العمل التقليدي. 
لكنه�ا ق�د تك�ون مهم�ة مس�تحيلة إلرضاء 
كل من المس�تهلكين الذين يفتق�دون الوقت 
واألش�خاص البال�غ عدده�م 30 ألف�ا، الذين 
الخ�اص والمش�تركين  يعمل�ون لحس�ابهم 
اآلن في موقع تاس�كرابيت، وبعضهم غضب 
للغاي�ة م�ن الطريقة الت�ي قام به�ا بإصالح 

نموذج أعماله في األشهر األخيرة.
موق�ع  فك�رة  عل�ى  بوس�كو  حصل�ت 
تاس�كرابيت أول م�رة في إح�دى ليالي فصل 
الش�تاء ف�ي بوس�طن، عندم�ا كان�ت عالقة 
ف�ي المن�زل دون طع�ام للكل�ب وتتمن�ى إذا 
كان بإم�كان أح�د الجيران جل�ب بعض منه. 
تق�ول: “ل�م تك�ن أّي م�ن ه�ذه الكلم�ات - 
’مش�اركة االقتصاد‘، ’االس�تهالك التعاوني‘، 
’الخدم�ات عند الطل�ب‘ - موجودة. الفرضية 
كله�ا كان�ت: ’كي�ف نق�وم بالفع�ل بإحداث 
ثورة في ق�وة العمل العالمي�ة، ومنح الناس 

المرون�ة فع�اًل للعم�ل ف�ي الوق�ت والمكان 
بوس�كو،  يريدونهما؟‘“.قام�ت  اللذي�ن 
مط�ّورة البرمجيات الس�ابقة في ش�ركة آي 
ب�ي إم، بجم�ع أكثر من 37 ملي�ون دوالر من 
المس�اهمين لمعرف�ة الجواب – ه�ذا إن كان 
هناك جواب. في المنتدى االقتصادي العالمي 
األخي�ر في داف�وس، الذي حضرته بوس�كو، 
عّبر قادة العالم عن قلقهم من مستقبل تقوم 
في�ه اآلالت بامتص�اص الوظائ�ف اإلنتاجية، 
األمر ال�ذي يترك الدرجات الُدني�ا من الطبقة 
المتوسطة التي تتعرض أصال للضغط بسبب 
ركود األجور تعاني البطالة. ويخشى بعضهم 
أن ش�ركات مث�ل تاس�كرابيت، الت�ي تعم�ل 
وس�يطا لألش�خاص الذين يريدون ش�راء أو 
بي�ع “الخدمات المنزلية” بما في ذلك تنظيف 
المن�زل واإلصالح�ات المنزلية، ُتس�اهم في 
ذلك. ب�دالً من المدينة الفاضل�ة التكنولوجية 
حيث اآلالت تقوم باألعم�ال الوضيعة، يقول 
النّقاد إن ش�ركة تاس�كرابيت ببساطة تمنح 
قشرة رقمية جّذابة ألش�كال أكثر كفاءة من 
العمل الش�اق. يقول جاي س�تاندينج، مؤلف 
“ذا بريكاريا” )طبقة الناس في وضع هش(، 
وهو كتاب عن نمو العمل غير اآلمن: “الناس 
الذين هم في نهاية الخط ضعفاء للغاية، ومن 
المرجح أن يتعرضوا لالستغالل الذاتي بمعنى 
أن الكثير منهم يكون يائس�اً للغاية للحصول 
عل�ى دخل بحي�ث يقبل مع�دال منخفضا جداً 
م�ن األجر”.بوس�كو تتناول ه�ذه المخاوف 
بحساسية وبشكل مباش�ر. تقول: “ال أعتقد 
أن ه�ذا يمك�ن أن يك�ون منحدرا زلق�ا )...( 
النقاش س�يصل إلى ذروته هذا العام”. لكنها 

حريصة على تمييز نفس�ها عن أقرانها الذين 
دون أس�ماء “ويأخذون االختصارات باس�م 
النمو الذي هو على حس�اب العامل”. وتقول 
من الُمحبط أن توضع معهم في الفئة نفسها.

أوب�ر، خدم�ة تطبي�ق الحصول على س�يارة 
أج�رة، يب�رز إلى الذهن بس�بب اس�تراتيجية 
التوس�ع القوية التي أدخلته ف�ي متاعب مع 
نتيج�ة  الغاضبي�ن  والس�ائقين  المنظمي�ن 
خفض األس�عار. لكن بوسكو ُتبعد المقارنة. 
ف�ي حين أن تطبي�ق أوبر أكثر نفعي�ة، إال أن 
بوس�كو تعتقد أنه في المساحة الحميمة من 
المنزل يهتم الن�اس أكثر بالتخصيص. نتيجة 
لذل�ك، تق�ول إن بإم�كان المس�تخدمين بناء 

“ملف شخصي” استناداً إلى جودة الخدمة.
لك�ن بعد ذلك، المش�كلة تصب�ح الحفاظ 
عل�ى الزبائن ضم�ن موقع تاس�كرابيت، بدالً 
من الذهاب مباش�رة للش�خص ال�ذي يثقون 
به اآلن للقيام بالوظيفة. الش�ركة تعالج هذا 
األمر عن طريق التخفيض التدريجي للرسوم 
عند حجز الشخص نفسه الذي يعمل لحسابه 
الخاص، وأحياناً تصل إلى صفر، وهذا بدوره 
يعن�ي أن�ه يعتمد على بي�ع الزبائ�ن خدمات 
جدي�دة. وتق�ول: “نحن نع�رف أن�ه بمجرد 
أن ارتب�ط أح�د العمالء بتل�ك العالقة مع ذلك 
المستخدم، بإمكاننا تعريفهم على أشخاص 

آخرين، وفئات أخرى كذلك”.
لقد كانت شركة تاسكرابيت تقوم بصقل 
صورتها والعم�ل على أنم�وذج أعمالها، بما 
في ذل�ك إع�ادة تس�مية العاملي�ن لديها إلى 
“المس�تخدمين”. كم�ا كانت تق�وم بتحديد 
األسعار من خالل جعل العاملين الذين يزايدون 

مباشرة ضد بعضهم بعضا من أجل الوظائف. 
أم�ا اآلن، بع�د تجربة التكنولوجي�ا في لندن، 
قام�ت تاس�كرابيت بالتحّول إل�ى خوارزمية 
تق�وم تلقائي�اً بمطابق�ة المس�تخدمين مع 
الوظائف اس�تناداً إل�ى عوامل مث�ل الموقع، 
وتقييم الرضا، وس�عر ُمحدد مسبقاً للساعة، 
ُمتف�ق عليه م�ع العام�ل. تقول بوس�كو إن 
الفك�رة كان�ت لوق�ف االن�زالق نحو الس�عر 
األرخ�ص والتركيز عل�ى دع�م المجموعات 
“األكث�ر موثوقية” من العاملين األساس�يين 
الذين يس�تخدمون موقع تاسكرابيت مصدرا 
رئيس�يا لدخله�م. وهذا يش�ّكل نح�و 10 في 
المائة من المس�تخدمين، وه�و رقم تريد أن 

يصل إلى 50 في المائة.
ش�اكرين  يكون�وا  ل�م  العاملي�ن  لك�ن 
دائم�اً لبوس�كو عل�ى جهودها. لقد اش�تكى 
المس�تخدمون م�ن أن الخوارزمي�ة الجديدة 

تمنحه�م س�يطرة أق�ل عل�ى الوق�ت ال�ذي 
بإمكانه�م العم�ل فيه وتجبرهم عل�ى البقاء 
حسب الطلب. وكان رّد شركة تاسكرابيت هو 
إدخال ميزة تس�مح للمس�تخدمين باالنتقال 
ف�ي  ُمدرج�ة  لوظائ�ف  أنفس�هم  وتعيي�ن 
منطقتهم. كذلك قّدمت بوسكو للمستخدمين 
تأمينا صحيا ُمخّفض�ا وعقود هواتف ذكية. 
وتق�ول: “لق�د س�معت أش�خاصاً يتحدثون 
عم�ا إذا كانت هناك طريقة لفصل المزايا من 
صاح�ب العمل تمام�اً، وتمكي�ن الجميع من 
الحصول عل�ى المزايا الخاص�ة بهم وجعلها 
ُمتنقلة”. إنه أمر مهم عندما ال “يبقى الشباب 
عادًة في وظيفة لمدة 30 عاماً كما فعل آباؤنا 
أو أجدادن�ا. وف�ي كل مرة تق�وم فيها بتغيير 
الوظيف�ة أو تغيي�ر الش�ركة، فأن�ت تخس�ر 
القلي�ل فعالً”.لكن إذا تم تمرير تكاليف توفير 
حماي�ة العام�ل إلى المس�تهلكين، ف�ال يعود 

من الواض�ح ما إذا كانت اقتصادات األنموذج 
س�تكون متس�اوية. س�تاندينج ُمتشكك في 
أن ش�ركة تاس�كرابيت وأقرانها تقوم طوعاً 
بتوس�يع المزايا مث�ل المعاش�ات التقاعدية 
بتروي�ج  ملزم�ون  “إنه�م  للمس�تخدمين: 
العالق�ات العامة، لكن لم�اذا ينبغي أن يحدث 
هذا؟”.شركة تاسكرابيت لديها خطط توّسع 
كبيرة. لندن هي س�وقها األسرع نمواً ورابع 
أكبر مدينة بعد نيويورك وس�ان فرانسيسكو 
ولوس أنجلوس. وهي تتطلع أيضاً إلى باريس 
وزيوريخ ودبلن وميونخ. وُتلّمح بوسكو إلى 
أن الشركة اختارت لندن لتجربة الخوارزمية 
الجدي�د،ة ألنها كان�ت تأمل ف�ي الهروب من 
بعض الجدل الذي الحق توّسعها في الواليات 
المتحدة. “لقد ش�عرنا أننا بحاجة إلى س�وق 
نظيف�ة لوضع هذا المنت�ج الجديد فيها حتى 

نفهم تماماً كيف يعمل”.

اعالن دعوة الدائنني
اني املصفي املحامي مهدي حسني 
ش�كارة لرشك�ة املوص�ل الدام�ة 
الس�دود املحدودة تح�ت التصفية 
ادع�و كل م�ن له ح�ق او دين عىل 
الرشك�ة مراجعة مكت�ب املصفي 
الكائ�ن يف بغ�داد – ش�ارع املغرب 

–م304 ز1 د1
املصفي
املحامي/ مهدي حسني شكارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة
العدد: 104/ش/2015
التاريخ: 2015/2/18

اعالن
اقام�ت املدعية )خالدة ابراهيم اس�ماعيل (الدعوى الرشعية املرقم�ة 104/ش/2015 عىل 
الس�يد مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته طالبة الحكم بوفاة املفقود )اثيل ش�اكر 
محم�ود (فعىل من لديه معلومات تخص املفقود اعاله مراجعة محكمة االحوال الش�خصية 

يف الرصافة قبل موعد املرافعة املعني بتاريخ 2015/3/4.
القايض
عيل نوري ابو رغيف

وزارة العدل
دائرة تنفيذ البرصة

1887
1888

 /1889
2014 

التاريخ :2015/2/17
اعالن

اىل املنفذ عليه/ عزيز عيل رفعت املدير املفوض لرشكة نور الخليج لالتصاالت واملقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته لقد 
تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم وحسب رشح مبلغ املديرية يف 10 / 2 / 2015 وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة الرباضعية واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
اىل ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش بخص�وص قرارات محكمة اس�تئناف البرصة املرقمة 
)402/ 398( و )431/ 354( و )355/ 357( / س / 2014 املتضمنة الزامك بتأديتك للدائن مدير عام املديرية العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية اضافة لوظيفته مبلغ قدره مليار واربعمائة وثمانية وعرشون مليون وتس�عمائة وتسعون الف ومائتان 

وخمسة دينار ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك تستمر هذه املديرية باالجراءات التنفيذية وفق القانون.
املنفذ العدل االقدم

عبد الكريم مجيد الشاوي

اعالن
من الرشكة العراقية للتحويل 

اىل / مساهمي الرشكة العراقية للتحويل املايل / مساهمة خاصة كافة
اس�تنادا الح�كام املادة 87 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتم�اع الهيئ�ة العامة للرشكة والذي س�يعقد يف تمام الس�اعه الحادية عرش من صب�اح يوم االحد 
املص�ادف 2015/3/15 يف مق�ر ادارة الرشك�ة الكائن يف الك�رادة خارج مقابل ن�ادي الهندية محلة 
905 ش�ارع 15 بناي�ة 64 ويف ح�ال ع�دم اكتمال النص�اب القانوني يؤجل االجتم�اع ليعقد يف نفس 
الزمان واملكان املعينني االسبوع التايل والذي يصادف يوم االحد املصادف 2015/3/22 وذلك ملناقشة 
موض�وع انتخ�اب اعضاء مجلس االدارة الجديد , خمس�ة اعض�اء اصليني ومثله�م اعضاء احتياط 
راج�ني حضورك�م او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او من غريه�م بوكالة مصدقة من 
الكاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد 

االجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات اعاله
رئيس مجلس االدارة

عصام محمد رحيم كريم الباوي
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انريكي خيلص مييس من املسؤولية 
وحيذرمن األسوأ

الستي يمطر شباك نيوكاسل بخامسية نظيفة 
وبرينيل يعطل انتصارات البلوز

يخ�وض فريق غ�از الجنوب يف الس�اعة 
التاس�عة م�ن مس�اء ي�وم غ�د االثن�ن 
مباراة بغاي�ة االهمية م�ع فريق طالئع 

الجي�ش ضم�ن منافس�ات ال�دور الربع 
النهائ�ي لبطولة االندي�ة العربية املقامة 

منافساتها حاليا يف مرص .
وق�ال مدرب غاز الجن�وب عالء خلف ان 
"الفري�ق اكم�ل تحضرياته بع�د اجرائه 

وحدت�ن تدريبيت�ن صباحية ومس�ائية 
استعدادا للمباراة ".

واضاف ان "املباراة التخلو من الصعوبة 
كوننا سنالقي صاحب االرض والجمهور 
اال اننا ش�خصنا نقاط القوة والضعف يف 

الفريق املنافس وسنعمل عىل استغاللها 
اذ يوجد هنالك العب�ن اثنن ضعيفن يف 
االرس�ال ومثلهم�ا يف حائط الص�د فيما 
تكم�ن ق�وة املنافس يف الالع�ب الضارب 

احمد صالح واعددنا العدة اليقافه ".

واشار اىل ان "جل تركيزنا ينصب يف بلوغ 
املرب�ع الذهب�ي وتحقيق انج�از للطائرة 

العراقية".
حق�ق  الجن�وب  غ�از  فري�ق  ان  يذك�ر 
انتصارين متتالين يف مس�تهل مشواره 

عىل فري�ق جيوس الفلسطس�ني بثالثة 
اش�واط لصف�ر وع�ىل الس�يب العماني 
بالنتيج�ة ذاته�ا فيما خرس ام�س امام 
اش�واط  بثالث�ة  االردن�ي  م�وىس  وادي 

لواحد.
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أف�اد مصدر مقرب م�ن إدارة نادي املصايف، األحد، ب�أن اإلدارة تقدمت 
بش�كوى لدى اتحاد الك�رة ضد مدرب فريقها الك�روي يحيى علوان، 
مبين�ا أن اإلدارة تطالب علوان بمس�تحقات مالية بذمته بعد فس�خ 

التعاقد بن الطرفن.
وق�ال املص�در يف حدي�ث صحف�ي، إن "إدارة نادي املص�ايف تقدمت 
بش�كوى رس�مية لدى اتح�اد كرة القدم ض�د م�درب الفريق يحيى 

علوان الذي فس�خ تعاقده مع النادي وتس�لم مهم�ة تدريب املنتخب 
األوملبي".

وأض�اف املص�در الذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن "الش�كوى 
تتضمن املطالبة بتس�ديد مس�تحقات مالية للنادي بذمة علوان وفقا 

للبند التاسع يف العقد املربم بن الطرفن".
وكان امل�درب يحيى عل�وان أعل�ن، الخميس )19 ش�باط 2015(، 

ع�ن فك ارتباطه الرس�مي بنادي املصايف وإنه�اء التعاقد معه 
بال�رايض، مبين�ا أن الواج�ب الوطن�ي يف قي�ادة املنتخب 

االوملب�ي ف�رض علي�ه إنهاء التعاق�د، فيم�ا أعرب عن 
شكره إلدارة النادي ودعمها له".

منتخب الرباعم يصل السعودية 
للمشاركة يف بطوله الرؤيا األسيوي

فالح حسن :اتـحاد الـكـرة بـائـس

وف�د  الس�بت  أم�س  ي�وم  وص�ل 
منتخبن�ا الوطن�ي للرباع�م بك�رة 
القدم إىل اململكة العربية السعودية 
مهرجان"الرؤي�ا"  يف  للمش�اركة 
األسيوي الذي يستمر لغاية الثامن 
والعرشين من شهر شباط الجاري 

.
وقال املدي�ر الفني للمنتخب فيصل 
عزيز ان "املشاركة ستمنحنا الرؤيا 
الواضح�ة عن قدرات تل�ك املواهب 
الواع�دة الت�ي تم انتقاءها بش�كل 
علم�ي ومهن�ي وف�ق االمكانيات, 
به�ا  يتمتع�ون  الت�ي  وامله�ارات 
وبالتايل سيكون لدينا فرصة طيبة 
للوقوف عىل قدراته�م يف املهرجان 
الكبري لغ�رض مواصلة تطوير تلك 

القدرات لبن�اء قاعدة كروية صلبة 
نستطيع من خاللها رفد املنتخبات 
بنوعية جيدة من الالعبن املميزين 
.واض�اف عزي�ز ان" الوف�د ال�ذي 
يراس�ه ع�ادل كريم يض�م محمد 
عل�وان مدي�را اداريا ورع�د كاظم 
مساعدا وهشام عيل مدربا للحراس 
واحم�د خصيف معالج�ا ومهيمن 
صب�اح رايض ومحمد خليل ادارين 
باالضاف�ة اىل ثماني�ة ع�رش العب�ا 
هم عيل جعف�ر وخالد فريد وهاني 
محم�د وعيل كاظ�م ومؤمل عباس 
وحس�ن مجيد ومنتظ�ر عبد االمري 
ومقت�دى مثن�ى وحس�نن كري�م 
ومحم�د كري�م واحمد عب�د االمري 
وعب�اس عيل ورضا ن�ارص ومحمد 
حس�ن ومؤم�ل صالح وع�يل خالد 

وعمار غالب ومرتىض حسن ".

انتق�د رئي�س الهيئ�ة االداري�ة لنادي 
ال�زوراء الريايض فالح حس�ن ، امس 
االح�د ، االتح�اد العراقي لك�رة القدم 
ودعاه اىل اح�رام كلمته التي قطعها 
عىل نفس�ه باقام�ة االنتخاب�ات بعد 
عام واحد .وش�دد  حس�ن يف ترصيح 
الحف�اظ  “رضورة  ،ع�ىل   صحف�ي 
عىل الكلمة الت�ي قطعها الجميع عىل 
التكميلية  االنتخابات  انفس�هم خالل 
االخرية، حتى تكون هن�اك مصداقية 

بن الجميع.
وق�ال ، ان “الحل االمث�ل والناجع هو 
ان نؤس�س ملؤتمر انتخاب�ي يتاح من 
خالل�ه فت�ح الباب ع�ىل مرصاعيه اىل 
الذي�ن  الكف�اءات والخ�ربات  جمي�ع 
لديه�م تاري�خ وحض�ور م�رشف مع 
الكرة العراقية طوال العقود املنرصمة 
للدخول يف اللعبة االنتخابية وبطريقة 
املبارك�ة  نهايته�ا  يف  تت�م  ش�فافة 

للفائزين بثقة الهيئة العامة “.
واكد  حسن عىل “تجنب الشد والجذب 
واملشاكل بن عموم جمهور كرة القدم 
الن الخارس الوحيد هو الكرة العراقية 
وهذا ما ال نتمناه جميعا وبالتايل عىل 
االتحاد الحايل ان يلتزم بوعده”، مبينا 
ان “م�ن يجلس عىل الك�ريس اليفكر 
ان االم�ر انته�ى وين�ى ان الجمي�ع 
اتفق عىل عام يؤس�س بعدها ملؤتمرا 
انتخابيا”.وانتق�د عم�ل اتح�اد الكرة 
وق�ال انه “البائس بس�بب عدم وجود 
دوري منتظ�م كما ه�و الحال يف بقية 
ال�دول وه�ذا من صل�ب عم�ل اتحاد 
الك�رة” ، مضيفا ان “اغف�ال الجميع 
ع�ن دوري الفئات العمري�ة الذي يعد 
منجم�ا حقيقي�ا للمواه�ب الكروي�ة 
اللج�ان  مث�ل  االم�ور  م�ن  وغريه�ا 
والتس�ميات التي ال تحظ�ى بالتوافق 
بن اعضاء االتحاد، فيه تخبط واضح 
للعيان وبالتايل اصب�ح من الرضوري 

العمل عىل التغيري الجذري”.

فقد برشلونة ثالث نقاط ثمينة بعدما خرس أمام 
ضيفه ملقا بهدف مقابل ال يشء يف الجولة 24 من 
الدوري اإلس�باني لكرة القدم عىل ملعب "كامب 
نو".ورف�ض لوي�س إنريك�ي م�درب برش�لونة 
تحميل املسؤولية لنجمه األرجنتيني بعد الهزيمة 
1-صفر. وقال املدرب اإلسباني يف مؤتمر صحفي 
"س�يكون خطأ أن نحم�ل أفرادا املس�ؤولية بعد 
هزيمة. لم يكن الفريق باملس�توى املطلوب وهذا 

كل يشء."وأضاف "ل�م نكن جيدين بما يكفي ال 
كأف�راد وال كفري�ق وجميع هجماتنا يف الش�وط 
الثاني تحولت لهجم�ات مرتدة للمنافس.حاولنا 
الهج�وم كثريا م�ن القلب وه�ذه النتيجة مدمرة 
لن�ا اآلن. لع�ب ملقة بطريق�ة جي�دة وأتمنى أن 
يكون هذا حدثا عارضا وسنرى ما الذي سيحدث 
يف األس�ابيع القليل�ة املقبلة."وأضاف "هذا يشء 
يحدث ع�ادة يف مثل هذه املباريات.. لألس�ف. يف 
م�رات أخرى كانت لدينا الق�درة عىل التعويض.. 
لك�ن هذا ل�م يح�دث. وجدن�ا صعوب�ة يف صنع 

ف�رص ولم نك�ن منظمن باملرة. م�ن الرضوري 
أن نس�تعيد توازننا لنحقق انتصارات يف املباريات 
التالية."ويحتاج برش�لونة الس�تعادة مس�تواه 
رسيعا قبل مواجهة مانشسر سيتي بطل إنجلرا 
يف ذهاب دور الس�تة عرش ل�دوري أبطال أوروبا 
غدا الثالثاء.وقال لويس إنريكي "س�نرى ما الذي 
س�يحدث. الهزائم مؤملة وال تمر بس�هولة. لكننا 
نواج�ه تحديا رائع�ا نتطلع لتج�ازوه بعد ثالثة 
أيام."أح�رز هدف ملقا الوحي�د خمينيز لوبيز يف 

الدقيقة 7 من عمر املباراة.

 حق�ق نادي مانشس�ر س�تي ف�وزا كب�ري عىل 
نيوكاس�ل ضمن منافس�ات ال�دوري  يف الدقيقة 
االوىل تحصل مانشس�ر س�يتي ع�ىل ركلة جزاء 
س�جلها االرجنتين�ي س�ريجيو اجوي�رو، وعن�د 
الدقيق�ة 12 ضاع�ف الفرن�ي س�مري ن�رصي 
النتيجة لفريقه، ويف الدقيقة 21 س�جل البوسني 
ايدي�ن دزيكو الهدف الثال�ث لفريقه عرب تمريرة 
من االس�باني ديفيد س�يلفا، انتهى الش�وط عىل 

هذا التقدم.
يف الش�وط الثاني اس�تمر مهرج�ان االهداف من 
جانب السيتي، حيث س�جل ديفيد سيلفا الهدف 
الراب�ع يف الدقيق�ة 51 ع�رب تمري�رة من س�مري 
ن�رصي، وعاد س�يلفا م�ن جدي�د يف الدقيقة 53 
وليوق�ع عىل الخماس�ية والهدف الثان�ي له عرب 
تمري�رة ه�ذه املرة م�ن اجويرو. وق�ام بعد ذلك 
بيلجرين�ي باراح�ة العدي�د من العبي�ه من اجل 
مواجهة برش�لونة القادمة، ولكي تنتهي املباراة 
بفوز الس�يتي بخماسية والتقرب من تشيلي يف 

جدول الرتيب واالس�تعداد بافضل ش�كل لدوري 
االبطال".

ويف ظل منافس�ات الدروي االنجليزي املمتاز وقع 
نادي تشيلي يف فخ التعادل اإليجابي أمام برينيل 
بنتيج�ة 1-1، يف املب�اراة التي جمع�ت الفريقن 
ضمن منافسات الجولة السادسة والعرشين من 

من بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وبه�ذه النتيجة يرتفع رصيد البلوز إىل 60 نقطة 
باملرك�ز األول، بينم�ا يرتفع رصي�د برينيل إىل 22 

نقطة باملركز التاسع عرش.
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طائرة غاز اجلنوب تواجه طالئع اجليش املرصي بربع هنائي البطولة العربية

أجمد رايض : الالعب العراقي اثبت مكانته
يف الدوري السعودي 

يونس عبد عيل مستشارًا فنيًا للرشطة

عرب العب نادي الرائد الس�عودي واملنتخب الوطني أمجد رايض 
ع�ن" رضاه التام ملا يقدمه مع فريقه الجديد بعد انتقاله اليه 
م�ن صفوف فريق "اربيل" "مش�ريا اىل عزم�ه مواصله تقديم 
األداء الجي�د يف باق�ي مباري�ات الفري�ق وتحس�ن مركزه يف 
دوري عب�د اللطيف جميل الس�عودي" كما ان الالعب العراقي 
اثبت نفس�ه يف الدوري الس�عودي.وقال أمج�د رايض" ان منذ 
انضمامه اىل فريق الرائد يف فرة االنتقاالت الشتوية حاولت ان 
اق�دم ما يثبت ان تواجدي يف الدوري الس�عودي لم يكن مجرد 
رضبة ح�ظ ، بالرغم من ان الفري�ق يعاني بعض اليشء من 
تراج�ع يف النتائج ، لك�ن تجاوز العروبة وم�ن قبلها التعادل 
ام�ام الن�رص احد اكرب األندية الس�عودية س�يجعلنا نس�عى 
ملواصل�ة تحقي�ق النتائ�ج اإليجابية.واض�اف رايض "كن�ت 
أتمنى تسجيل األهداف يف مباراة الفريق امام العروبة وهو ما 
تحقق" واس�تطعت قيادة الفريق اىل تحقيق الفوز وتسجيل 
ه�ديف اللقاء ، والوصول اىل هديف الثالث يف مباراتي الثالثة مع 
الفريق وهو ما كنت برصاحة اتمناه ، وان تكون تجربتي مع 

الرائد مثمرة وعكس الصورة الحقيقية لالعب 
العراقي الذي يس�تطيع ان يلعب يف اي دوري 
كروي.فيم�ا أش�ار "اىل ان جماهري الرايض 
تعترب م�ن الجماه�ري املهمة يف الس�عودية 
ودائم�ا ما تتواجد بق�وة يف جميع مباريات 
الفريق" وتعترب ملح الفريق ، "ولله الحمد 
اس�تطعت ان اكس�ب قلوبه�م ورضاه�م 

الحايل".واس�تطاع  الوق�ت  يف  امله�م  وه�و 
أمج�د رايض م�ن تس�جيل ثالثة أه�داف منذ 

انضمامه اىل صفوف الرائ�د "بعدما قاد فريقه 
اىل تجاوز الفيصيل 2-1 والتعادل 

ام�ام النرص 2-2 بعدما تس�بب 
باحتساب رضبة جزاء يف شوط 
االول وتس�جيل ه�ديف  اللق�اء 
الف�وز يف مب�اراة االم�س امام 
العروبة" ليقود الرائد اىل املركز 
التاس�ع برصي�د 15 واالبتعاد 

عن مراكز املؤخرة".

ق�ال رياض عبد العباس الرئيس الجديد لنادي الرشطة الريايض حان 
الوقت للكفاءات من ابناء القيثارة الخرضاء ان تأخذ دورها يف عملية 
تطويره واألرتقاء به أذ قررت الهيئة االدارية لنادي الرشطة الريايض 
تعي�ن الالعب الدويل الس�ابق وه�داف فريق الرشط�ة يف ثمانينيات 
وتس�عينيات القرن املنرصم يونس عبد عيل امللقب ب )الغزال األسمر 

( كمستش�ار فني لها ، وعقب قرار تعيينه مستش�اراً فنياً أكد عبد 
عيل أن�ه كان وال يزال يتمنى خدمة النادي ال�ذي قدمه للنجومية ، 
معت�رباً أن قرار تعيينه مستش�اراً فنياً يف نادي الرشطة هو رشف 
كبري له باعتباره النادي األم الذي أطلقه نحو النجومية والبد من 
رد الدين له ومس�اعدته من خالل الخربة الت�ي يمتلكها.جميع 

الطاقات والكفاءات من أبناء النادي الذين لألسف ظلموا كثرياً 
يف الفرات السابقة ولم يأخذوا دورهم كما يجب.
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املصايف يشكو حييى علوان 
يف احتاد الكرة
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امليزان

اول سيارة من »آبل«

ال خطورة يف البيض
ربم�ا يجد محب�و تن�اول البي�ض واللحوم 
لجن�ة  ق�رار  يف  لالبته�اج  الحم�راء س�بباً 
استش�ارية أمريكي�ة تعن�ي بالصحة رفع 
التحذي�رات بش�أن الكوليس�رول الغذائ�ي 
قائلة إنه ليس مرتبطاً باملستويات الخطرية 
لكوليسرول الدم الذي يسبب املرض.وكانت 
اللجنة االستش�ارية ملعايري النظام الغذائي 
ت�ويص حتى اآلن ب�أن كمية الكوليس�رول 
يج�ب أن تكون قارصة عىل 300 مييل جرام 
يف اليوم وهو ما يع�ادل نحو بيضتني، وفقاً 
مل�ا ورد بوكال�ة األنب�اء “رويرز”.وكتب�ت 
اللجن�ة يف تقريرها أنه بعد مراجعة عرشات 
الدراس�ات التي أظهرت ع�دم وجود ارتباط 

بني الكوليسرول الغذائي وكوليسرول الدم 
أو الكوليس�رول “ال�يء” املوجود يف الدم، 
قررت اللجنة أن الكوليس�رول ليس “مادة 
غذائية تث�ري القلق عند اإلفراط يف تناولها”.

وع�ىل مدى عرشات الس�نني كان مس�ؤولو 
الصح�ة والحكوم�ة يح�ذرون م�ن تن�اول 
األغذية التي ترتفع بها نسبة الكوليسرول 
مثل اللح�وم الحمراء والبي�ض، قائلني إنها 
تزيد بدرجة كبرية مخاطر اإلصابة بأمراض 
القل�ب والبدانة.لك�ن العدي�د م�ن األطب�اء 
وخ�راء التغذي�ة يقولون اآلن إن�ه ال توجد 
عالقة بني الكوليسرول الغذائي واملستويات 

الخطرية للكوليسرول يف الدم.

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن قل�ب الّذبابة يخفق 1000 

مرّة يف الّدقيقة الواحدة .
ه�ل تعلم أّن الح�وت األزرق م�ن أثقل 

الحيوانات يف العالم
هل تعلم أّن معظم األسماك الّتي تعيش 

يف أعماق املحيطات عمياء .
هل تعلم أّن الفرس يس�تطيع أن يبقى 

واقفاً عىل أقدامه شهراً كامالً .
هل تعلم أّن باريس أنشأت أّول حديقة 

حيوانات يف العالم يف عام 1793 م .
هل تعلم أن األخطبوط تنمو ذراع له إذا 

فقد أحد أذرعه الّطويلة.
ه�ل تعلم أّن عدد اس�نان البعوضة 47 
سّناً وعدد اسنان االرنب 28 سّناً، وعدد 
اس�نان الفي�ل32 س�ّناً، وعدد اس�نان 
الجمل 34س�ّناً، وعدد اسنان الكلب 42 

سّناً .

تس�عى رشكة “آبل” إىل بدء إنتاج س�يارة كهربائية بحلول 
عام 2020 وهو هدف يبدو صعباً بالنس�بة لرشكة للهواتف 

املحمولة ليس لها خرة يف تصنيع السيارات.
وق�ال مس�ئولني إن الرشك�ة املصنع�ة لهوات�ف “آي فون” 
تم�ارس ضغوطاً عىل فريق الس�يارة املكون من حوايل 200 
ش�خص للوفاء بالهدف ال�ذي حددته، لكن “آب�ل” قد تقرر 
التخيل عن مس�عى تصنيع الس�يارة الكهربائية أو إرجاؤه 
إذا ش�عر املس�ؤولون التنفيذيون بالرشكة بعدم الرضا عن 

التقدم املحرز، طبقاً ملا ذكرته وكالة األنباء “رويرز”.

التفاعل اليوم ال يساعد فقط الحمل قتل بعض 
الوق�ت. ليس من الس�هل تتحىل ممتعة يمكن 
أن تعط�ي يف الواق�ع قديمة م�ن تاريخ فكرة 
حياة جدي�دة مرة أخرى. س�وف تكون قادرة 
عىل إرض�اء فضولك )الحصول ع�ىل إجابة أو 

توضيح يشء لنفسك( أيضا. 

نم�ط الحي�اة الديناميكية اليوم يس�لب الثور 
»القص�ور الذات�ي املفرط والتخ�اذل. هذا هو 
الوقت املناسب ملمارسة الدماغ عن طريق لعب 
األلعاب الفكرية وتب�ادل اآلراء. بحرية وبثقة 
تس�تطيع تبادل األفكار الفريدة / املناظر غري 

تقليدية ومناقشة املواضيع املحرمة. 

س�يكون من الصعب أن ترك الجوزاء وحده، 
العث�ور برسع�ة ع�ىل  وأينم�ا كن�ت، علي�ك 
األشخاص املناس�بني عىل التمسك. إذا وجدت 
نفس�ك يف غري مألوف، ال تخافوا أن نسأل عن 
االتجاهات: الناس س�وف تساعد طيب خاطر 

لك إليجاد طريقك. 

اليوم الرسطان قد تستفيد من كونها املعدية، 
واملثابرة، مبتكرة وذكية. إذا كنت تش�عر بأنك 
تعاني من نقص بعض املعرفة، ال تفقد فرصة 
مللء الفراغ�ات. يريد الرسطان اليوم أن تكون 

هناك حاجة ومثرية لالهتمام للناس حولها. 

باستمرار التش�كيك األمور وتضيع يف األحالم 
غ�ري معقول�ة ه�و مضيع�ة للوقت وامل�وارد 
العاطفي�ة. كل يشء كنت مهتما اآلن يف يمكن 
بس�هولة الحصول عليها خالل االتصاالت غري 
الرس�مية. وس�وف يس�اعد العديد من الليونز 

فهم أفضل امليول الخاصة بهم. 

الغالف الجوي ه�و منزل العذراء ويهيئ إلغالق 
التفاع�ل. البقاء وفيا ألنفس�هم، ف�إن العذارى 
العملية تفضل املحادث�ات عملية للغو فارغ. يف 
23 فراير، قد يكون عام 2015 تفاهات املنزلية 
من مصلحة خاصة: عىل سبيل املثال، والجوانب 
الفنية الستخدام األجهزة اإللكرونية الصغرية. 

ه�ذا هو ي�وم مث�ايل للعمل عىل كاف�ة جهات 
االتص�ال. إذا حت�ى اآلن كان�ت عالقتك�م مع 
ش�خص س�طحية فقط، والي�وم لديك فرصة 
لجعلها أكثر حميمي�ة. رحلة معا، وخصوصا 
واحد يف توسيع نطاق املعرفة الحالية، ستكون 

فرصة رائعة لبناء عالقة جيدة. 

العقرب أس�لوب حياة مفتوحة ستثبت األكثر 
فعالي�ة الي�وم. ال تبق�ي الن�اس وراء ج�دار 
الصوت م�ن الصمت وتأكد م�ن التخلص من 
الخجل غري معقول. ال أعتقد نفسك أكثر ذكاء 
م�ن غريهم. هذا هو يوم رائع لطرح األس�ئلة 

والحصول عىل األجوبة. 

فإن الرماة ترز من الحش�د بس�بب المءانسه 
أوال وقب�ل كل يشء. ق�د تختل�ف أيض�ا ع�ن 
اآلخري�ن م�ع الطاق�ة العالي�ة الخ�اص بك، 
والفضول، وش�عور رائع من الفكاهة. سوف 
املرونة النفسية الخاصة بك تمكنك من ضبط 

األلم مع أي وضع. 

الج�دي يج�ب االس�تماع إىل آراء اآلخري�ن - 
حتى تلك س�طحية. تب�ادل األف�كار الخاصة 
بك ع�ن طريق تقدي�م لهم كم�ا االفراضات، 
والتخمينات أو أسئلة. ال تخافوا من السخرية 
نقص الخ�اص من املعرفة. إذا الس�ؤال معني 

هو من أهمية خاصة بالنسبة لك.

عىل 23 فراير 2015 أنه من الس�هل جدا لرج 
الدلو لتلبي�ة حاجتها للتفاع�ل ودية. هذا هو 
ي�وم رائع لتبادل األفكار س�واء ع�ىل االنرنت 
يف الوق�ت الحقيقي. قد تجد بالغ كونفدرايل أو 
اس�تئناف الجديد مع واحد من الزمالء القديم 

الخاص بك. 

التوق الحوت »لالتصال نس�تطيع أن نستشعر 
تماما اليوم، لهذا الس�بب كل االتصاالت سوف 

يثبت لالهتمام ودينامية وإيجابي. 
ومع ذلك، فإن األهداف التي تقوم بإعداد اليوم 

ال يكاد يثبت البناء.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

تطبيق الخفاء رقم اهلاتف
يلق�ى باللوم يف العادة عىل الهواتف املحمولة 
ألنها تس�هل ع�ىل البعض خ�داع من حولهم 
وإخفاء أعماله�م أو عالقاتهم الرسية، لكن 
ظهر اآلن بالفع�ل تطبيق جديد للخصوصية 
س�يكون  املحمول�ة  بالهوات�ف  خ�اص 
حتم�اً فرص�ة ذهبي�ة مل�ن يحب�ون إخف�اء 
اإلتص�االت عم�ن حولهم.ويمك�ن تطبي�ق 
املحمول�ة  للهوات�ف   ”HideMyPhone“
الشخص من اس�تخدام هاتفه الحايل وكأنه 
برقم جديد، والتحكم يف أي عدد يرغب به من 
األرقام وأيضاً محو كل آثار سجالت املكاملات 
النصي�ة بضغط�ة زر، حس�بما  والرس�ائل 
نرشت وكالة “أنباء الرشق األوسط”.وذكرت 

صحيفة “دي�يل ميل” الريطاني�ة أن رشكة 
تكنولوجيا خاصة يقع مقرها يف لندن طورت 
هذا التطبيق الذي يمكن أيضاً حمايته بكلمة 
رس معين�ة ملنع أي أحد من معرفة النش�اط 
الذي كنت تقوم ب�ه عىل هاتفك املحمول من 
مكامل�ات وغريها.وتق�ول الرشكة إن تطبيق 
“HideMyPhone” ه�و تطبيق لخصوصية 
الهاتف املحمول يمكنك من استخدام هاتفك 
وكأنه برقم مختلف، مما يجعل رقمك الفعيل 
رقماً خاصاً.وأضافت الرشكة: “س�واء كنت 
س�تعطي رقم هاتف�ك ألح�د أو تنرشه عىل 
موق�ع عىل اإلنرنت أو تحت�اج إىل رقم جديد 

من دولة أجنبية بينما تتواجد يف الخارج.

تقاليد يابانية تصدم السياح
تع�د الياب�ان م�ن بل�دان الج�ذب الس�ياحي يف 
العال�م، حيث تجم�ع بني عراق�ة التقاليد والفن 
املعم�اري م�ن جهة، والتط�ور الكب�ري يف البنية 
التحتي�ة واملرافق الحيوية م�ن جهة أخرى، ويف 
نفس الوقت، يشعر السياح بالصدمة من بعض 
الع�ادات التي ن�ورد فيم�ا ييل بعضها بحس�ب 

صحيفة بيزنس إنسايدر األمريكية:
1- الرقم »4« محظور يف اليابان

يتجنب اليابانيون الرقم 4 قدر اإلمكان، ألن لفط 
ه�ذا الرقم يف اللغة اليابانية مش�ابه للفظ كلمة 
الش�ؤم، وهو نظري الرقم 13 الذي يتش�اءم منه 
الكثري من الش�عوب األخرى، وعلي�ك أن تتجنب 
إعط�اء الياباني�ني أي يشء فيه رق�م 4 ألنه رمز 

للشوم لديهم.
2- تنظي�ف األن�ف يف األماك�ن العام�ة يعت�ر 

وقاحة
يعت�ر »التمخ�ط« وتنظي�ف األن�ف يف األماكن 
ويتجن�ب  االش�مئزاز،  ويث�ري  وقاح�ة  العام�ة 
الياباني�ون التمخ�ط إىل حني العث�ور عىل مكان 
خ�اص بعي�داً ع�ن أع�ني اآلخري�ن، ف�إذا أردت 
التمخ�ط يف اليابان، يتوجب علي�ك أن تفعل ذلك 

بالرس قدر اإلمكان.
3- اإلكرامية تعتر إهانة

ينظر إىل اإلكرامية عىل أنها وقاحة، بل ويعترها 
الياباني�ون إهان�ة أيض�اً، وغالب�اً م�ا تس�بب 
اإلكرامية اضطراباً للعامل أو املوظف، وسيلحق 

بك إلعادة نقودك.
4- تناول الطعام أثناء السري قذارة

عىل الرغ�م من أن تناول الطعام أثناء الس�رييف 
الشارع يعد أمراً طبيعياً يف العديد من الدول، إال 
أن اليابانيني ينظرون إىل هذا الترصف بازدراء، 
ويعت�رون م�ن يتن�اول الطعام يف الش�ارع أو 

وسائل النقل العامة شخصاً وقحاً.
5- هناك موظف�ون لدفع الركاب داخل عربات 
القطار املزدحمة يرتدي ال� »أوشيا« أو موظفو 
الدف�ع زّي�اً يش�به زي الرشط�ة، م�ع قفازات 
بيض�اء وقبع�ات، ومهمته�م دفع ال�ركاب إىل 
داخ�ل عرب�ات القط�ار املزدحم�ة يف س�اعات 

الذروة للتأكد من إغالق األبواب.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

فيل�م  م�ن  إنطلق�ت  نجم�ة   –  1
»إمراطورية ميم« –

 2 – روائي بريطاني راحل –
 3 – زهاداً – أرشدي –

 4 – غاب النجم – عكسها هدى –
 5 – للتمني – نسق – ثلثي »وفا« –

 6 – نقيض أمدح – عكس�ها أسم علم 
مذكر –

 7 – من أدوات النّجار – جواب –
 8 – تفسريية – إحدى الجهات – 

9 – عسكر – عالمة موسيقية .

1 – مخرج سينمائي مرصي –
 2 – عميد املرسح والسينما العربية –

 3 – أسم علم مؤنث – سحب – 
4 – عكس�ها يقذفه�ا الالع�ب – مثال 

ونحات فرني شهري –
 5 – عكسها إنتظام وترتيب – للتمني  

6 – نص�ف »نتل�و« – فيلس�وف عربي 
أندلي –

 7 – ن�وع من الرصاص – جد البرشية  
8 – اإلس�م األول لقائد روماني كبري – 

أحد الوالدين –
 9 – ممثلة لبنانية .

سـودوكـو

املكونات
4/1 1 كوب حليب، داىفء
4/1 ملعقة صغرية ملح

4/1 كوب سكر ناعم الحبيبات
زيت ذرة 4/1 كوب 

2 ملعقة كبرية زبدة، مذابة
1 ملعقة كبرية خمرية فورية ناعمة

4/1 3 كوب دقيق
1 حبة كبرية بيض

1 ملعقة صغرية فانيليا، سائلة
مربى فراولة 2/1 كوب 

2 ملعقة كبرية لوز، رشائح
طريقة التحضري

1.  يف وعاء الخالط ، ضعي الحليب، امللح، السكر، 
الزي�ت، الزبدة، أضيفي 2 ك�وب دقيق، الخمرية 
،البيضة والفانيليا، ثبتي مرضب العجن وشغيل 
عىل رسعة متوس�طة اىل ان تحصيل عىل عجينة 
ش�بة س�ائلة ، أضيفي بقية الدقيق وشغيل ملدة 

2 دقيقة.
2. غطي الوعاء ، ضعي يف مكان داىفء ليتضاعف 

الحجم.
3.  ادهن�ي قال�ب مس�تدير12 بوص�ة بالزبدة، 

بطني بالدقيق.
4.  اس�كبي العجينة يف القالب وساوي السطح، 
اغمس�يها  كب�رية،  طع�ام  ملعق�ة  اح�رضي 
بالدقيق، اعميل عدة ش�قوق يف العجينة، وزعي 

نصف كمية املربى يف الشقوق.
5.  غطي القالب بقطعة من النايلون وضعي يف 

مكان دافئ ليتضاعف الحجم.
6.  س�خني الفرن 200ْم. ثبتي الرف األوس�ط، 
ضع�ي القالب يف الف�رن 15- 20 دقيقة ليصبح 

ذهبي اللون.
7.  أخرج�ي القال�ب م�ن الف�رن، وزع�ي بقية 
املربى يف الشقوق، ادهني سطح الفطرية بقليل 

من املربى، انثري اللوز، قدميها دافئة او باردة

فطرية باملربى

معلومات  عامة
فوائد الكمون

يع�ّد الكّمون م�ن النباتات العش�بّية الت�ي تحتوي 
بذوره�ا ع�ىل م�ادة الكومين�ول، وهذه امل�اّدة هي 
م�ن الّزيوت الطّيارة، ويتكون ه�ذا الّزيت يف تركيبه 
م�ن مزيج من املواد غري الض�اّرة مثل: جاما تربني، 
وبيت�ا بانيني، وباراس�مني، وزي�وت دهينة، ويؤخذ 
الكّمون للغايات العالجّية بطريقتني، إّما عىل شكل 
حبوب غري مطحونة للحف�اظ عىل أكر قدر ممكن 
م�ن العنارص املفيدة املوجودة فيه، وذلك عن طريق 
تناول ملعقة صغرية من تلك الحبوب ومضغها جّيداً 
بعد وجبة دسمة أو مس�ّببة للغازات مثل القرنبيط 
أو امللفوف. أّم�ا الّطريقة األخرى فتكون عن طريق 

وض�ع ملعقة م�ن الكّم�ون املطحون يف م�اء مغيل 
وتركه منقوعاً ملّدة عرش دقائق، ثّم يصّفى ويرشب 

منه كوب يف الّصباح.
استعماالت الكمون

يستخدم لحاالت التشّنج العصبي يف املعدة
لعالج اآلالم الروماتيزمّية وتسكينها

يس�تخدم من أجل ش�فاء الج�روح والقروح؛ حيث 
ندهن به األماكن املصابة

يس�تخدم لوق�ف نزي�ف األن�ف وذل�ك ع�ن طريق 
استخدام فتيلة مش�ّبعة بالكّمون يف األنف فيتوقف 

الّنزيف بعد بضع دقائق.
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البطالة .. لو كان الفقر رجاًل لقتلته
ت����ي محطات ف����ي حيا

د. هادي حسن عليوي 

خنجر الذبح اإلرسائييل 
مس���احة لل���راي 

هم يف الحقيقة دعاة االستس�ام والخض�وع فقدوا ارادة 
التح�رر عمل�وا عىل تبدي�د حماس�ة  الجماه�ر واعرتافهم 
بالعجز ع�ن املقاومة بهدف اس�تمرارهم اطول مدة ممكنة 
عىل كريس العرش ألنهم يوقنون اي صدام حقيقي مع العدو 
الغ�ازي يعني احرتاقهم ولكن الش�عوب تعرف ان النرص ان 
تم�وت مقاتا والهزيم�ة ان ترىض بأن تعي�ش تحت رحمة 
الطغاة الغ�زاة وزرعت ارسائيل خناجر الغ�در بني الوهابية 
الس�عودية واالخوانية القطرية ليجلس صهيون يتفرج عىل 
حلب�ة املنازلة لتتمزق اوصال االمة وقتل ارادة املنازلة وروح 
التح�دي ليبقى الوح�ش املتعطش للدم�اء مرتبصا وان الف 
مليون ش�اه تفر من ذئب واح�د الن ارادة القتال عند الذئب 
تقهرهم وارادة االستس�ام عند الش�اه تجعله كل منها يفر 
بجلده وحده طلبا للنجاة وتنس�يهم اس�تخدام ما منحتهم 
الطبيعة من عنارص املقاومة وعمدت دول الخليج بأضعاف 
دول الطوق االرسائييل  لتعجيل بدولة ارسائيل الكربى وبناء 
االمرباطورية العاملية لليهود احقاً عىل الشعوب تتحمل هذه 
االهانة, ان ن�زع فروة الرأس اقل اياماً من هذا االستس�ام 
ودول الغرب ال تحرتم الضعيف العاجز وال يس�مح بالركض 
وراء هذا الوهم و الجحي�م مللوك وامراء التخاذل والجماهر 
فق�دت ثقته�ا به�ؤالء العبي�د خ�دام الغ�رب لخل�ق من�اخ 
استس�امي والتخريب الفكري الصهيوني يف الكيان العربي 
والجماهر املس�لمة تنارص وتؤيد الحرب الوطنية إلس�قاط 
الزعم�اء والح�ركات التي تحركه�ا الصهيوني�ة والخاضعة 
لنفوذه�ا وتحري�ك التضامن بني املس�لمني وكش�ف خيوط 
التأم�ر بني ح�كام الع�رب املتصهن�ني ورجعي�ة املتخاذلني 
وعىل القوى الوطنية تصفية هؤالء املرتزقة فكريا وجس�ديا 
وسحق من يفتعل معارك داخلية او توجه طاقة لرضب قوة 
اخرى والقتال ضد ارسائيل تصفية لاستعمار الغربي ولنبدء 
زحفن�ا من اجل النرص بدك ع�روش الصهاينة يف الخليج الن 
خناجرهم تقطر دما واالرهاب يكش�ف عن ارتباطه بخدمة 

الصهيونية.

البطالة يف حقيقتها إنموذج يسء من نماذج الهدر املتعسف 
واملف�رط للم�وارد البرشية الفاعل�ة، وهي الظاهرة الس�لبية 
األكث�ر إياما للفرد واملجتمع وللدولة عىل الس�واء ، إن فقدان 
العمل أو تعذر الحصول عليه ، ألسباب خارجة عن إرادة الفرد 
يعني فق�دان الفرد ملص�در دخله ، الذي يع�د رضوريا لتأمني 
رشوط الحي�اة الكريمة له ومل�ن يعيلهم ، فقد يقع تحت تأثر 
مشاعر الدونية واالنتقاص من الذات، إضافة إىل ما يصاحبها 
م�ن مش�اعر اإلحباط واإلحس�اس بالفش�ل ، وهي مش�اعر 
وأحاس�يس س�لبية ت�ؤدي بالف�رد إىل حالة دائمة م�ن التوتر 
والش�عور بالضيق والعجز ع�ن التكيف مع متغ�رات الحياة 
االجتماعية،وحاالت يتعذر التنبؤ بها من اضطرابات الس�لوك 

والشخصية ..
كم�ا إن الفرد العاط�ل غالبا ما يفقد الش�عور بالرضا عن 
ال�ذات وع�ن الجماعة،وه�و يفقد إحساس�ه بقيم�ة )الحياة 
املنتجة( مستس�لما ملظاهر انفعالية مؤذية كالحس�د والغرة 
وكراهي�ة ال�ذات واآلخري�ن، واليأس وإس�اءة الظ�ن بالهيئة 
االجتماعي�ة بش�كل عام ، هذا إىل جانب م�ا هو متوقع يف مثل 
هذه الح�االت من نوبات االكتئاب التي تمس�ك بتابيب الفرد 

العاطل لتشل ما بقي من نشاطه وفاعليته.. 
إن خطورة هذه املش�اعر واألحاس�يس التي تستحوذ عىل 
الف�رد العاطل ، وان كان�ت بدرجات مختلف�ة تكمن يف كونها 
من وجه�ة نظر علم النفس وعلم االجتم�اع مقدمات خطرة 
من شأنها إن تمهد لتفكك املنظومة القيمية لديه، ليكون عىل 
املس�توى النفيس/ ألقيمي مس�تعد لانخراط بأنواع )السلوك 
املض�اد للمجتم�ع( والت�ورط يف إش�كاالت م�ن االنحراف�ات 
السلوكية ، وإش�كاالت مختلفة من الجريمة قد تبدأ بالرسقة 

والسلب وتجارة املخدرات لتصل إىل القتل وأعمال اإلرهاب ..
وقد يلجأ العاطل املس�ؤول عن إعال�ة آخرين للجوء إىل كل 
الطرق املرشوعة وغر املرشوعة، خش�ية من وقوع العائلة يف 
دائ�رة )الفقر( بكل ما قد يرتتب عىل ذلك من نتائج ومردودات 
س�لبية معروفة م�ن بينها )التف�كك األرسي( وما يقيض إليه 
من الترشد أو التس�ول ، أو السقوط يف وهاد السلوك اإلجرامي 
والبغاء.ولع�ل من بني اش�د إفرازات البطال�ة ونتائجها وطأة 
ع�ىل مجتمعنا هي تلك الت�ي ترتبط بالجوان�ب األمنية ، فهي 
تعد من بني أس�وء مصادر الس�لوك املض�اد للمجتمع ، فتحت 
وط�أة الحاج�ة وضغ�وط الف�راغ ، وم�ا يرتت�ب جراؤها من 
مش�اعر )االغرتاب( والضياع يكون العاطلون أكثر مياً واشد 
اس�تعدادا للس�قوط يف رشاك األعمال غر املرشوع�ة ، وصيدا 
س�ها لش�بكات العن�ف واإلره�اب والجريم�ة ب�كل أبعادها 
واتجاهاته�ا.. إن ترشيع قانون التأم�ني االجتماعي لحصول 
العاط�ل عن العمل راتبا ش�هرياً لحني وجود العمل وتش�غيله 
أصبح أساس�ياً ورضورة ملحة اليوم .. و بغر ذلك فمجتمعنا 

يف طريق التيه .. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

ماجد عبد الغفار الحسناوي

الشخص الناجح يبدأ يومه باكرا
     المستقبل العراقي/متابعة

يحص�ل الجمي�ع يومي�ا ع�ىل فرصة 
لتغي�ر حياته�م نح�و األفض�ل وتحقيق 
األح�ام، أو االق�رتاب م�ن تحقيقها عىل 
أقل تقدير، تلك األحام التي لطاملا س�عوا 
لتحقيقها. ففي كل صباح يحصل كل منا 
عىل فرصة للبدء من جديد، حس�بما ذكر 
موقع »PTB. هذه الفرصة وحدها تكفي 
للمرء أن يقوم من رسيره بنشاط ورغبة 
باس�تقبال يومه، لكن هذا ال يمثل الواقع 

إال بالنسبة للبعض.
يف  يتأخ�رون  الن�اس  م�ن  الكث�ر 
الن�وم ويقوم�ون م�ن رسيره�م بتثاقل، 
إلنج�از  الي�وم  بماحق�ة  ويس�تمرون 
املطلوب منهم ع�ىل األقل دون أن يمنحوا 
أنفسهم الفرصة للسعي من أجل الوصول 

ألهدافهم التي يريدونها.
الش�خص الناجح غالبا م�ا يبدأ يومه 
باك�را لعلم�ه بأهمي�ة الوق�ت ورضورة 
االس�تفادة منه. ففي الوق�ت الذي يكون 
فيه البع�ض يعايش�ون أحامهم يف عالم 
اس�تيقظوا  ق�د  البع�ض  يك�ون  الن�وم، 
باكرا وب�دأوا بالفعل باس�تقبال فرصهم 
الجدي�دة. فالكث�ر م�ن الناجح�ني حول 
العالم يستيقظون باكرا ويسعون إلنجاز 
عدد م�ن املهام قبل حت�ى تناولهم وجبة 
اإلفطار، كممارس�ة التماري�ن الرياضية 

قراءة الصحف وما شابه.
فيم�ا ييل سنس�تعرض أهم األس�باب 
التي تجعل من االستيقاظ املبكر رضورة 

يجب أن يحافظ عليها كل منا:
-  إرادة امل�رء تكون أق�وى يف الصباح: 
عىل عكس االعتقاد السائد فإن اإلرادة من 
املصادر املحدودة التي تس�تمر بالتناقص 
لتصل أدنى مس�توياتها آخر اليوم. يمكن 
النظر لإلرادة كعضلة يف الجس�م، يصيبها 
التع�ب واإلرهاق عن�د كثرة االس�تخدام. 
وه�ذا يعن�ي أن احتمالي�ة إنج�از األمور 
الصعب�ة تكون أعىل يف الصباح منها يف أي 

وقت آخر.

- طق�وس امل�رء الصباحي�ة املختلفة 
خ�ال  تعامل�ه  طريق�ة  يف  دورا  تلع�ب 
س�اعات يوم�ه: االس�تيقاظ املبكر يمنح 
املرء الفرصة ملمارس�ة نشاطات مختلفة 
قب�ل أن يب�دأ يف دوامه س�واء أكان دوامه 
الدرايس يف الجامعة أو دوامه الوظيفي يف 
مكتبه. لذا فممارسة عدد من الطقوس أو 
الهوايات الصباحية كممارس�ة التمارين 
الرياضي�ة يمك�ن أن تجعل امل�رء يقيض 
باق�ي س�اعات يوم�ه بتف�اؤل وإرشاق 

للحياة. فإنش�اء طاقة إيجابية صباحية 
يحدد مدى قدرة امل�رء عىل النجاح يف ذلك 

اليوم.
-  زيادة قدرة املرء عىل الرتكيز: يمكن 
للمرء أيضا عند االستيقاظ باكرا أن ينجز 
بع�ض األمور التي تكون بالنس�بة له من 
األولوي�ات والتي يضط�ر لتأجيلها عندما 
يذهب لعمله حيث تبدأ أولوياته بالرتاجع 
نظ�را الزدح�ام األولوي�ات األخ�رى التي 
علي�ه القيام بها. لذا فإن ق�درة املرء عىل 

االس�تفادة من س�اعات الصباح الهادئة 
تجعله أكثر تركي�زا واكثر راحة بم أنه لم 
يضطر للتأجيل وترك األمور ترتاكم عليه.

- زي�ادة ق�درة امل�رء ع�ىل التخطيط: 
ترتي�ب خط�ة عم�ل، ول�و كان�ت خطة 
مبدأية، يس�اعد املرء عىل االس�تفادة من 
س�اعات يوم�ه ع�ىل أكم�ل وج�ه. وهذا 
التخطيط يكون متاحا بش�كل أكرب للمرء 
يف س�اعات الصب�اح الباكر حي�ث الهدوء 

وصفاء الذهن.

للتأم�ل  تدعون�ا  الت�ي  األم�ور  م�ن 
والت�ي قد تغي�ب ع�ن أذهانن�ا، أن تعود 
امل�رء االس�تيقاظ قبل س�اعة واحدة من 
موعده االعتيادي، يمنحه حوايل 15 يوما 
إضافيا يف الس�نة!! ترى كم من األش�ياء 
الت�ي يمكننا تحقيقها خ�ال تلك املنحة 

املجانية من األيام؟
ننتقل اآلن الس�تعراض 4 خطوات من 
شأنها تعويد املرء عىل مسألة االستيقاظ 

املبكر:
ع�ىل  املنب�ه  س�اعة  بتثبي�ت  ق�م   -
وق�ت يقل بربع س�اعة فقط ع�ن موعد 
اس�تيقاظك املعت�اد. فالتع�ود التدريجي 
يسهم باالستمرارية. فمن الخطأ أن تجرب 
نفسك عىل االستيقاظ مبكرا جدا وبشكل 
فوري، فهذا األس�لوب مصره الفشل يف 

معظم األحيان.
-   ض�ع املنبه بعيدا ع�ن متناول يدك 
بحي�ث تضط�ر ألن تق�وم م�ن فراش�ك 
م�ن  الطريق�ة  ه�ذه  تزي�د  إلس�كاته. 
احتمالية االس�تيقاظ نظرا للحركة التي 

يقوم بها للوصول للمنبه.
- ابدأ يومك بنش�اط حرك�ي حتى لو 
كان نش�اطا بس�يطا كالقي�ام بتفريش 
أسنانك. فهذه الحركة البسيطة تساعدك 
عىل ط�رد النوم م�ن عينيك ول�و جزئيا، 
وه�ي نس�بة كافية للب�دء بالنش�اطات 

األخرى التي توقظك بشكل كامل.
- ارشب كوب�ا من املاء. فهذا يس�اعد 
جهازك الهضمي عىل االستيقاظ ويمنحك 

أيضا نشاطا إضافيا.

أظهر فريق من العلماء أن تناول األسماك ينشط الذاكرة ويؤخر مرض الزهايمر. وتعترب األسماك 
الدهني�ة مثل الس�لمون والرنجة االس�قمري م�ن املأكوالت الغني�ة بحوامض األوميغ�ا- 3.وتوصلت 
الدراس�ة الت�ي أجراها فريق من الباحثني يف املركز الطبي لجامع�ة كولومبيا يف نيويورك إىل أن األغذية 

التي تحوي حوامض أوميغا-3 الدهنية يمكن أن تخفض مس�توى الربوتني 
السام الذي ُيسمى بيتا � أميلويد يف الدم. ويصنع هذا الربوتني أليافا تتشابك 
فيما بينها وتقتل األعصاب يف الدماغ. ويدمر بروتني بيتا � أميلويد بالتدريج 
دوائر عصبية حيوية يف املخ مؤديا إىل مش�اكل يف الذاكرة، أحد أعراض مرض 
الزهايمر.وقال�ت الجمعي�ة األملانية للتدريب�ات الذهنية إن تناول األس�ماك 
بش�كل كاف يس�اعد عىل تحس�ني أداء الذاكرة لدى كبار الس�ن، استنادا إىل 

دراسة صينية حديثة شملت أكثر من 1500 شخصا. 

 أوقع صياد أسرتايل بسمكة فريدة من نوعها بشباكه، إذ أنها سمكة بفمني، وقد نجح يف اصطيادها 
يف جنوب الباد، مؤكدا أنها املرة األوىل التي يقع نظره عىل س�مكة كهذه منذ 30 عاما.ويش�ر الصياد 
هاري ووريك، الذي اصطاد الس�مكة عىل س�احل ريفرالند، إىل أن كل فم لدى الس�مكة يبدو مس�تقا 

بحد ذاته، لكن ثمة رابط يجمع بينهما، وهو أنه حينما تفتح 
الس�مكة أحد فميه�ا فإنها تغلق الثاني تلقائيا. ُيش�ار إىل أن 
هذه ليس�ت املرة األوىل التي يتم فيها اصطياد أسماك غريبة 
عىل الس�واحل األس�رتالية يف اآلونة األخرة، إذ وقعت س�مكة 
ق�رش غريبة ومخيفة يف ش�باك صيادين قبل أقل من ش�هر، 
لديه�ا أكثر من 300 س�ن موزع�ة عىل 25 صف�ا، األمر الذي 

جعل بعضهم يصفها بالوحش.

السمك يقي من الزهايمر أسرتايل يصطاد سمكة بفمني

“رشكة كاسيو للرشق األوسط” تكشف عن أول آلة حاسبة 
علمية قياس�ية بشاش�ة عرض باللغة العربي�ة يف العالم. وتعد 
اآللة الحاسبة األوىل عىل اإلطاق التي تحتوي عىل واجهة عربية 
مط�ورة يف غاي�ة األهمية ملنطقة الرشق األوس�ط، ومن املنتظر 
أن يس�تفيد منها أكثر من 2 مليون طالب عىل مستوى املنطقة، 
وستكون اآللة الحاسبة الجديدة متوفرة يف أسواق املنطقة خال 

شهر إبريل.

إطالق أول آلة حاسبة علمية
 باللغة العربية


