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من تركيا إلى الموصل.. ومن األردن إلى االنبار

أكد لـ             أن من يفكر بانقالب عسكري لن يلوم اال نفسه

      المستقبل العراقي / خاص

كشف مصادر سياسة عن وجود جسر جوي بين العراق وتركيا واالردن 
يستخدم لدعم “داعش” عبر ايصال االمدادات العسكرية والمقاتلين, وفيما 
اش�ارت الى  وج�ود رغبة دولية الطالة امد المعرك�ة مع االرهاب لتحقيق 

اهداف عدة, كشفت عن مخطط ارهابي لضرب المدن المقدسة.
وقال�ت المص�ادر ل�”المس�تقبل العراقي”, ان “هناك جس�ر جوي بين 
االردن واالنب�ار م�ن جه�ة, وتركي�ا والموص�ل من جه�ة اخ�رى, المداد 
الدواع�ش باالس�لحة والمع�دات والعناص�ر االرهابية ونق�ل المصابين”, 
مضيفة ان “واش�نطن تعلم جيدا بوجود هذا الجس�ر الس�يما وان النسبة 

االكبر للطائرات هي من حصة القوات االميركية”.
ولفتت المص�ادر الى ان الحكومة العراقية تمتل�ك معلومات كافية عن 
الجس�ر الجوي “التركي- االردني”, مبينة ان “هذه الدول تس�عى من خالل 
دعم االرهاب الطالة المعركة بهدف انهاك الحشد الشعبي وخلخلة الجيش 

العراقي”.
وفي تطور خطير, كش�فت المصادر عن “عمليات مش�بوهة تقوم بها 
طائ�رات امريكية عل�ى مقربة من حدود محافظة كرب�الء وبابل, مرجحة 
ان تش�كل اخطر انعطافة في مسيرة الدواعش, وهي التوجه والتقرب من 

المدن والمراقد المقدسة وفقا للمخطط الخليجي”.
وأعلنت اللجن�ة األمنية في مجلس محافظة كربالء عن إجراء مناورات 
جوية وبرية تحس�با ل�”إنزال طائرات أميركية لمجاميع من تنظيم داعش 

في صحراء المحافظة .
وج�اءت المن�اورات تحس�با ألي ط�ارئ أمن�ي بع�د ورود معلوم�ات 
استخباراتية تفيد بمحاولة الدواعش اقتحام صحراء كربالء أو تنفيذ إنزال 

لهم بطائرات أميركية.
وكان�ت عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة احتل�ت الموصل في العاش�ر من 
حزيران الماضي، وانس�حبت القوات االمنية منه�ا بناء على أوامر صدرت 
له�ا من جهات عليا حينه�ا، فيما لم تتضح حت�ى االن الجهة التي اصدرت 
تل�ك االوامر، إال أن جن�ودا اكدوا أن اوامر وصلتهم باالنس�حاب االمر الذي 
يس�تدعي التحقي�ق لمعرف�ة المقصري�ن والمتخاذلي�ن والمتواطئين مع 
الدواعش ومحاسبتهم، فيما ال يزال الدواعش يعبثون بالمدينة ويضايقون 
سكانها، فيما نزح اآلالف من المحافظات الشمالية والغربية نحو كردستان 

العراق والمحافظات الوسطى والجنوبية.

جـسـور جـويـة إلسـنـاد »داعـش« بـالـعـتـاد والـعـنـارص
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الـسـالح يتـدفـق إىل الـعـراق.. اجلنـود يتـدربـون.. واملـوصل تـقـتـرب مـن التحـريـر

الـوطنـي: احلكـومـة البحـرينيـة تـمـادت عـلـى شـعـبـهـا بسبـب الـصـمـت الـدولـي

الــحـــشــد الــشــعــبـــي رديــف الــجــيــش الــعــراقــي ولــن نـــقــبــل ان يــكــون بــــــديـــال عـــنــه

        المستقبل العراقي / علي الكعبي

بدا واضحاً، أمس الس�بت، أن القّوات األمنية بمس�اعدة »الحش�د 
الش�عبي«، عازم�ة على اس�تعادة مدينة تكري�ت، التي تع�د محوراً 
ستراتيجياً لالنطالق إلى مدينة الموصل، وتحرير كاّفة األراضي في 

محافظة صالح الدين.
وقال مراسل »المس�تقبل العراقي« من صالح الدين، إن »القّوات 
األمني�ة تتقّدم.. الدواعش يتكدبون خس�ائر كبيرة من�ذ بدء العملية 
ليل الجمعة«.وأش�ار المراس�ل في اتصال إلى أن »العزم على تحرير 
تكريت كبير.. ناحية العلم والدور تحررتا والجهود الهندس�ية تقوم 
بتفكيك العبوات الناس�فة التي زرعها التنظيم اإلجرامي في المنازل 
وعل�ى الطرقات«.وب�دا عناصر »داع�ش« اإلجرام�ي مرتعبون على 
مواقع التواصل االجتماعي، وأعلنو في تغرديات تابعتها »المستقبل 
العراق�ي« ع�ن مقت�ل قي�ادات كبيرة ف�ي التنظي�م أثن�اء العمليات 
العسكرية.وناشد عناصر التنظيم القيادات بإرسال عناصر وإمدادات 
لهم، وبدا الخوف مسيطراً عليهم، إال أن مراسلنا قال »القوات قطعت 
طرق اإلمداد«.وحوص�ر عناصر التنظيم اإلجرامي في دائرة مغلقة، 

إذ لم يعد باستطاعتهم الفرار إلى أيِّ مكان.
وق�ال د. هش�ام الهاش�مي، الخبي������ر بش�ؤون اإلرهاب، إن 
عملي�ة تحرير مدينة تكري�ت في محافظة صالح دين تّمت من خالل 

ثالث محاور.
                                                                     التفاصيل ص3
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»الــدواعـش« مـحـاصـرون وســط تكــريـت.. وقــيـاداتـــه »يـبـكــون« فـي تـويـتـر!

رعاية ماسية ملؤمتر االتصاالت 
مستقبل وافاق االستثامر

العبادي: هناك »خائنون« يتعاونون 
مع »داعش« يف هتريب اآلثار 
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هازارد يكشف عن عالقته 
بــــمــوريــنــيــو
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راندا البحيرى :
لـم أعد لطليقى رسميًا

المستقبل العراقي / خاص      

أك�د ه�ادي العامري، أمين ع�ام منظمة بدر، أن 
هدفنا االساس�ي ه�و بناء المؤسس�ة العس�كرية 
واع�ادة الهيبة للجيش العراقي الن�ه المدافع األول 
ع�ن الوطن، الفتاً إل�ى عدم قبول أن يكون الحش�د 

الشعبي بديالً عن الجيش العراقي.
وق�ال العام�ري، ف�ي ح�وار م�ع »المس�تقبل 

العراق�ي«، أن »على الجمي�ع أن يعمل على الحفاظ 
على وحدة العراق وإفش�ال المش�روع الهادف الى 
تقسيم البالد«، مؤكداً أن »سيادة العراق خط احمر 
لن نس�مح ألي ق�وة في العالم المس�اس بس�يادة 
الوطن«.وف�ي معرض رده عل�ى طروحات البعض 
بوجود نوايا إلنقالب عس�كري م�ا، حذر امين عام 
منظمة بدر، بالقول ان »من يفكر بانقالب عسكري 

فلن يلوم إال نفسه«.

وع�رج العامري على تش�كيل الح�رس الوطني 
قائالً »إذا كان تش�كيل الحرس الوطني تحت غطاء 
القان�ون والدس�تور فيمك�ن القبول بذلك بش�رط 
أن يك�ون ارتباط�ه مباش�رة بالقائد الع�ام للقوات 

المسلحة وتحت امرة الحكومة االتحادية«.
ودع�ا امين ع�ام منظمة ب�در إل�ى »توحيد كل 
الجهود إلعادة بناء المؤسس�ة العسكرية والجيش 
العراقي على أس�اس العقيدة الوطني�ة وتوفير كل 

متطلب�ات النج�اح بمهمته ف�ي الدفاع ع�ن العراق 
خاصة ف�ي مجال تجهيز كافة صفوفه باألس�لحة 
المتطورة ومن مناش�ئ عالمية متقدمة في مجال 

التسليح«.
واردف العامري »ان الحش�د الش�عبي هو رديف 

للجيش ولن نسمح أن يكون عنه«.

تفاصيل الحوار الكاملة ستنشر في اعدادنا المقبلة..
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اربيل بحاجة اىل كبري مفاوضني مع بغداد
    التحليل السياسي /غانم عريبي

هل المسألة الخالفية بين بغداد 
واربي�ل فنية تقني�ة ام هي خالف 
سياس�ي يق�ف النفط على رأس�ه 
ويستوي الدوالر والدينار العراقي 
الخ�اص برواتب موظف�ي االقليم 

في قرنه؟!
اشعر ان الس�ادة في االقليم لم 
يرسلوا لالن مفاوضا عتيدا بوزن 
»صائ�ب عريق�ات« في الس�لطة 
مفاوضي�ن  وكبي�ر  الفلس�طينية 
في الثورة الفلس�طينية الى بغداد 
القن�اع الجان�ب العراق�ي باحقية 
المطالب الكردية وكل الذي تفعله 
والمس�ؤولون  المنبثق�ة  اللج�ان 
الذين اشرفوا على صياغة االتفاق 
النفط�ي التهدئ�ة السياس�ية في 
كل م�رة وتحري�ك بع�ض االموال 
المحدودة السكات الجانب الكردي 
بس�بب عودة مطالب�ات مواطنيه 
بدف�ع المس�تحقات المترتبة على 
ف�ان  واال  الحكومي�ة  الروات�ب 
االتفاقات الت�ي ابرمتها بغداد مع 
االكراد سرعان ماتنهار كما انهار 

االتفاق النفطي االخير!.
م�ن يات�ي ال�ى بغ�داد ام�ا انه 
المفتوح�ة  الصالحي�ات  يمتل�ك 
بالتف�اوض مث�ل رئيس ال�وزراء 
نجيرف�ان بارزان�ي لك�ن الرج�ل 
تنقص�ه اللغة العربي�ة التي يفهم 
المس�الة  فح�وى  خالله�ا  م�ن 
التقني�ة  وتفاصيله�ا  الخالفي�ة 

واالمني�ة  والمالي�ة 
المبعثرة او انهم يرسلون 
الى بغ�داد مفاوضين من 
ليس�ت  الثاني�ة  الدرج�ة 
لديهم صالحيات تس�وية 
االص�رار  او  تن�ازل  او 
عل�ى ش�يء وكل الذي تم 
انج�ازه الى االن اتفاقات 
ح�د ادن�ى ل�م ترت�ق الى 

االقصى!.
م�ا نريده من الس�ادة 
الكردستاني  التحالف  في 
ان يكون�وا اكث�ر فاعلي�ة 
ف�ي  سياس�ي  ككي�ان 
الطرف الك�ردي، ويعلنوا 
صراحة انه�م يفاوضون 
النفطي�ة  المس�الة  ع�ن 
االقلي�م  ف�ي  االمني�ة  او 
بالنياب�ة  يفاض�ون  وال 
كردس�تان  ش�عب  ع�ن 
كم�ا يج�ري االم�ر ف�ي 

التحالف�ات الوطنية ف�ي التجارب 
ان  ام�ا  الغربي�ة،  الديموقراطي�ة 
تفاوض الحكومة الكردية بالنيابة 
ع�ن ش�عب كردس�تان والتحالف 
يرك�ن على »صفحة« وهم ممثلوا 
الشعب الكردي فهي مسالة تحتاج 

الى نظر كردي!.
هنا اسأل:

لماذا تفاوض القائمة الوطنية 
عن »السنة« العراقيين او بالنيابة 
م�ن  وزرائه�ا  فتس�حب  عنه�م 
الحكوم�ة ونوابه�ا م�ن مجل�س 

النواب العراقي وتفاوض العبادي 
المطالب  وتطالب�ه تنفي�ذ ورق�ة 
االكراد  الوطنية واليفعل االخ�وة 
مث�ل االخوة ف�ي القائمة الوطنية 
بغ�ض النظ�ر ان كان�ت القائم�ة 
الوطنية على حق في تعليق العمل 
او  والحكوم�ة  الن�واب  بمجل�س 

ال؟!.
المسألة هنا ال تحتمل القسمة 
على اثنين، فهي اما ان يكون السيد 
بارزاني مقتنع�اً ان التحالف كيان 
انتخاب�ي تنتهي مهمته عند انتهاء 
النواب والحكومة  تشكيل مجلس 

االتحادية في بغ�داد مثل التحالف 
ينته�ي  ال�ذي  الش�يعي  الوطن�ي 
دوره وتتوقف مهمته عند تشكيل 
الحكومة وتذه�ب كلمات تحويله 
الى مرجعية ومؤسس�ة الى افران 
»الش�وي الث�وري« او ان الرج�ل 
مقتن�ع ان من يف�اوض الحكومة 
االتحادي�ة هو نيجرف�ان بارزاني 
وحكوم�ة  ش�عب  ع�ن  بالنياب�ة 

كردستان؟!.
ه�ذا االم�ر يعطين�ا فك�رة ان 
االقلي�م ليس لديه كبير مفاوضين 
مثلن�ا نح�ن ف�ي بغ�داد النمتل�ك 

كبي�را  واح�دا  مفاوض�ا 
اذ ال�كل كب�ار وق�ادرون 
المس�ألة  ممارس�ة  على 
الخالفية والتفاوض على 
المصالح الوطنية متى ما 
انتدبوا للمهمة الوطنية!.

القضي�ة االكثر خالفا 
هي غياب تقدير المصالح 
الوطنية العليا في االقليم 
معرك�ة  يخ�وض  وه�و 
وجود مع تنظيم داعش.. 
في البداية البد ان يسمح 
لن�ا اخ�وة ف�ي مجل�س 
التحال�ف  وم�ن  الن�واب 
الوطن�ي باالعت�ذار ع�ن 
قب�ول فرضي�ة ان الكرد 
يش�تغلون م�ع داعش او 
وجوده�ا  يس�تثمرون 
الكام�ن  واالره�اب 
فيه�ا م�ن اجل اس�تثمار 
المعركة النتزاع اوراق او 
عناص�ر قوة او م�وارد اضافية او 
اي صيغة اخ�رى تقنية او فنية او 
نفطية او امنية او سياس�ية او اي 
ش�يء له عالقة بالم�ادة 140 من 
الدستور تخص المناطق المتنازع 
عليها ونق�ول ان الك�رد معنا في 
المعرك�ة وان الخط�ر الذي يحدق 
بنا يحدق بهم والمبرر لكل الكالم 
الذي يوجه  االعالمي والسياس�ي 
لهم لمبررات سياس�ية وداعش�ية 

معروفة.
لكن المس�ألة ليس�ت هنا.. بل 

ف�ي تقدي�ر المصال�ح ومس�توى 
العالقة بين االقليم واالتحادية في 
اطار فهم غايات واهداف التنظيم 
االرهابي داعش وخطره المتزايد 
عل�ى االقلي�م والدول�ة العراقي�ة 
وبغداد.. لالن لم يرتق الطرفان في 
تش�كيل العالقة وتأس�يس مجال 
للتفاه�م على المصال�ح الوطنية 
العلي�ا لتل�ك المصال�ح العليا والم 
يجري نزال على من يش�د اكثر مع 
ان الثوب العراقي لم يبق فيه شيء 
بس�بب كث�رة من يش�دون وكثرة 
من ينش�دون باس�مه ويتحدثون 

بالنيابة عنه!.
ال�ى  بحاج�ة  االم�ر  ه�ذا 
مفاوضين كب�ار من الطرفين لهم 
عالقة بوزن العالقات المش�تركة 
والتع�اون االس�تراتيجي المتوقع 
ويت�م اختيارهم بعيداً عن التزويق 
االعالم�ي ولعبة تس�جيل النقاط 
او حتى اج�واء االتفاقات النفطية 

بين الجانبين.
كب�ار  مفاوضي�ن  وج�ود  ان 
بالنيابة ع�ن البارزان�ي والعبادي 
تف�اوض  صالحي�ات  واعطائه�م 
كبيرة سينهي خالل فترة الخالفات 
الشائكة بين الطرفين ولنترك لعبة 
تس�جيل النق�اط وتحي�ن الفرص 
االمني�ة  الظ�روف  واس�تغالل 
والسياسية لكل من بغداد واالقليم 
الن المس�تقبل ل�ن يتش�كل بتل�ك 
االج�واء والقوة لن تات�ي من تلك 

الخصوصيات والمناهج.

وجود مفاوضين كبار بالنيابة 
عن بارزاني والعبادي ومنحهم 

صالحيات تفاوض كبيرة 
سينهي الخالفات الشائكة

 بين الطرفين

العمل الربملانية: الرعاية االجتامعية أغلقت التسجيل أمام اجلدد بسبب التقشف 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة العمل والشؤون االجتماعية النيابية، 
الس�بت، عن إغالق دائرة الرعاي�ة االجتماعية باب 
التس�جيل للجدد بسبب التقشف المالي للبالد، فيما 
أش�ارت الى »ش�ل« عمل الدائرة بمحافظة كربالء 
بع�د قطع المخصصات المالي�ة عنها.وقالت عضو 
اللجنة النائبة فردوس العوادي في مؤتمر صحافي 
عقدت�ه بمجل�س الن�واب، إن »الترش�يق كان م�ن 
المفت�رض ان يتم على رواتب النواب أو الرئاس�ات 
الثالث، إال أن ما حصل هو ان عملية التقشف طالت 
المواطني�ن الضعف�اء والفق�راء«، مش�يرة الى أن 
»دائ�رة الرعاي�ة االجتماعية أغلقت باب التس�جيل 
للجدد وتركت الفائدة للمسجلين القدامى فقط لعدم 
زيادة تخصيص�ات الدائرة رغم وجود آالف االرامل 
واليتام�ى الذي�ن خلّفه�م إرهاب داع�ش والوضع 

االقتص�ادي واألمني المتردي ف�ي البلد«.وأضافت 
الع�وادي أن »التقش�ف المال�ي أدى ال�ى تخفيض 
تخصيصات الرعاية االجتماعية الى تريليون و700 
مليار دينار فقط في وقت كان من المفترض مسبقا 
ان يت�م تخصي�ص خمس�ة تريليون�ات للرعاي�ة«.

وبين�ت العوادي أنه »خالل زيارت�ي لمديرية العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة في كرب�الء تفاجأت بعدم 
وضعه�ا تخصيص�ات لالنترن�ت للمكت�ب رغم ان 
عمله�ا يرتكز باألس�اس على القوائم التي ترس�ل 
م�ن الوزارة للدائرة بش�كل يومي عل�ى االنترنت«، 
موضح�ة أن »ه�ذا االمر أدى الى ش�ل عمل الدائرة 
فض�اًل عن قط�ع تخصيص�ات الوق�ود المخصص 
لمولدة الدائرة وإلغاء تخصيصات القرطاسية حيث 
تم تخصيص مبلغ 100 الف دينار فقط لهم لش�راء 
القرطاس�ية والوقود وهو مبل�غ ال معنى او فائدة 
منه«.وكان�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 

أعلنت، في )25 شباط 2015(، عن وجود أكثر 1000 
موظف حكومي متجاوز على الحماية االجتماعية 
من مختلف الوزارات والمؤسس�ات الحكومية عن 
طريق اج�راء تقاط�ع لبيانات اس�ماء الموظفين، 
فيما توع�دت بفصلهم من وظيفتهم.واعلنت لجنة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة النيابي�ة، في )25 
كان�ون الثان�ي 2015(، ع�ن خلو مش�روع قانون 
الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2015، م�ن التخصيصات 
اإلضافية للمش�مولين بقانون الحماية االجتماعية 
والمتعلق�ة برف�ع رواتبه�م، فيما طالب�ت بإجراء 
مناقل�ة في الموازنة وتضمينه�ا تلك التخصيصات 

لفئات األرامل واأليتام.
يذكر ان مجلس النواب صوت باألغلبية المطلقة 
في دورته السابقة على قانون الحماية االجتماعية، 
فيما اعتبر نواب بأن القانون مهم وس�يوفر رواتب 

جيدة لشرائح متعددة تعاني الفقر والعوز.

      بغداد / المستقل العراقي 

هاجم عدد من ن�واب التحالف الوطني، 
أمس الس�بت، الحكومة البحرينية بس�بب 
»تماديه�ا« عل�ى ش�عبها واعتق�ال أمي�ن 
ع�ام جمعية الوفاق الش�يخ علي س�لمان، 
فيم�ا طالب�وا الحكوم�ة العراقي�ة باتخاذ 
المواق�ف المناس�بة مع حكوم�ة البحرين 

»الظالم�ة لش�عبها«. وقال النائ�ب عدنان 
الش�حماني ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي عق�ده 
ف�ي مبنى مجلس الن�واب بحضور عدد من 
ن�واب التحالف الوطن�ي، إن »ما يجري في 
البحرين ثورة شعب سلمية خرج فيها اكثر 
من ثلثي الشعب البحريني يطالب بحقوقه 
المشروعة والمتفق عليها دوليا«، مبينا أن 
»هذه الثورة اس�تمرت لس�نوات محافظة 

على سلميتها رغم وحشية النظام البحريني 
واالحت�الل الس�عودي بمرأى ومس�مع كل 
العالم«.وأض�اف الش�حماني أن »الحكومة 
البحرينية تمادت على شعبها بسبب الصمت 
الدولي ومجلس االمن الذي أدار ظهره عن 
الش�عب البحريني«، محم�ال مجلس األمن 
»مس�ؤولية قم�ع الش�عب البحريني كون 
النظام البحريني فهم سكوت مجلس االمن 

بأنه الضوء األخضر للقمع«.
الوطن�ي  التحال�ف  النائ�ب ع�ن  واك�د 
أن »النظ�ام البحرين�ي طال�ت ي�ده اآلثمة 
والعقالني�ة وصم�ام  االعت�دال  ش�خصية 
أمان الثورة الس�لمية الشخصية التي أشاد 
بها الجميع وهو الش�يخ علي سلمان أمين 
عام جمعية الوفاق ظلما وعدوانا«، محذرا 
النظ�ام البحرين�ي من »االس�تمرار بظلمه 

وستكون لنا مواقف أخرى«.
وطالب الش�حماني الحكوم�ة العراقية 
ب�� »اتخاذ المواقف المناس�بة مع حكومة 
البحري�ن الظالمة لش�عبها«، مش�ددا على 
ضرورة أن »يكون مجلس االمن عادال تجاه 
قضاي�ا المنطقة«. وكان�ت جمعية الوفاق 
أعلنت، ف�ي )28 كانون األول 2014(، قيام 
السلطات البحرينية بتوقيف زعيمها الشيخ 

عل�ي س�لمان، ف�ي خط�وة قد تعي�د خلط 
األوراق ف�ي البحري�ن وتتس�بب ف�ي إثارة 
مواجه�ات جديدة بي�ن أنص�ار المعارضة 
وق�وات األم�ن البحريني�ة. وف�ور اإلعالن 
ع�ن توقيفه، اندلعت مواجه�ات بين قوات 
األم�ن ومئات م�ن أنصاره الذي�ن تجمعوا 
حول منزله في منطق�ة البالد القديم قرب 

المنامة، وفقا لعدد من الشهود.

الوطني: احلكومة البحرينية متادت عىل شعبها بسبب الصمت الدويل

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مص�در محل�ي ف�ي محافظ�ة ديالى، 
أمس الس�بت، إنه ت�م التعرف عل�ى هوية أحد 
عناص�ر »داع�ش« ال�ذي حطم�وا محتوي�ات 
متحف الموصل من خالل الفيديو المنش�ورة.

وبث »داعش« تس�جيال مص�ورا يظهر عناصر 
من التنظيم وهم يحطمون قطعا ومجس�مات 
أثرية يعود بعضها للقرن الثامن قبل الميالد في 
متحف نينوى بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال المصدر المحلي إن أحد عناصر »داعش« 
الذي ش�اركوا في تدمير المتحف ُيلقب ب�«أبو 
يوس�ف« وتع�رف علي�ه أح�د أقاربه.وونقلت 
وكالة »شفق نيوز« عن المصدر قوله أن المدعو 
أبو يوس�ف أحد عناصر تنظيم القاعدة للفترة 
م�ن 2005 ولغاية 2006 وت�وارى عن االنظار 

أواخ�ر ع�ام 2009.واض�اف أن س�كان قريته 
الواقعة ش�مال المقدادية كان�وا يعتقدون بأن 
»أبو يوسف« قد توفي إلى أن ظهر في الشريط 
المصور لتنظيم »داعش« في متحف الموصل.

ولفت المصدر إلى المدعو »أبو يوسف« ُيعرف 
عنه بأنه »شاذ جنسيا« وتم طرده من منطقته 
قبل نحو س�ت س�نوات. واتضح فيم�ا بعد أنه 
التحق ب�«داعش« في سوريا.وأظهر التسجيل 
ع�ددا من عناصر التنظي�م وهم يقومون بدفع 
ورم�ي المجس�مات األثري�ة، وتحطي�م قطع 
أخ�رى بالمطارق والمناش�ير وأجه�زة الحفر 
الكهربائي�ة لتتح�ول المجس�مات إل�ى قط�ع 
صغيرة.ويسيطر تنظيم »داعش« منذ حزيران 
يوني�و الماضي على مدين�ة الموصل ومناطق 
واسعة في شمال العراق وفي سوريا، ثم أعلن 

قيام »دولة الخالفة« في هذه المناطق.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطات االميركية، 
أمس السبت، عن اعتقال ستة 
لالشتباه  مهاجرين  بوسنيين 
تنظي�م  بدع�م  بارتباطاته�م 
العراق وسوريا،  »داعش« في 
مؤكدة أنهم كانوا يستخدمون 
وس�ائل  عب�ر  مش�فرة  لغ�ة 
التواصل االجتماعي وإرس�ال 
عس�كرية. ومع�دات  أم�وال 

ونقل�ت وكال�ة »س�ي أن أن« 

األميركية عن مصدر بالشرطة 
االميركية، إن »السلطات ألقت 
القب�ض على س�تة مهاجرين 
م�ن البوس�نة، بضمنهم زوج 
الوالي�ات  داخ�ل  وزوج�ة، 
المتحدة لالشتباه بارتباطاتهم 
تتعل�ق  إرهابي�ة  بنش�اطات 
بدعم تنظيم داعش في العراق 
المص�در،  وس�وريا«.وأضاف 
ت�م  الس�تة  »المهاجري�ن  أن 
إلقاء القبض عليهم في والية 
الين�وي ووالية س�انت لويس 

كانوا يستخدمون لغة مشفرة 
لتجنب الكشف حيث يقومون 
بإرس�ال رس�ائل عبر وسائل 
والقيام  االجتماع�ي  التواصل 
ومع�دات  أم�وال  بإرس�ال 
عس�كرية تم ش�حنها من قبل 
وس�طاء ف�ي تركيا«، مش�يرا 
ته�م  »يواجه�ون  أنه�م  ال�ى 
التآمر بالقتل وإرسال االموال 
واالس�لحة لإلرهابيي�ن أم�ام 
المحكمة االتحادية االميركية 

في والية سانت لويس«.

واشنطن تعتقل 6 بوسنيني لدعمهم »داعش« يف العراق

أحد مدمري متحف املوصل »شاذ« 
مطرود من املقدادية

      بغداد / المستقل العراقي 

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
الس�بت، أن تنظي�م »داع�ش« دم�ر بعض 
االثار وهرب البعض االخر، وفيما أشار الى 
أن هن�اك خائنين يعاونون التنظيم، ش�دد 
على وجود تفاصيل جميع قطع االثار في 
الموصل.وق�ال العبادي في كلمة له خالل 
مؤتمر عقد بمناسبة اعادة تأهيل المتحف 
حض�ارة  »س�نحفظ  العراق�ي  الوطن�ي 
االنس�ان وإرث االنسان وس�نالحق اولئك 
الذين يحاولون تدميرها«، مبينا ان »هناك 
م�ن االخبار واالنب�اء ما يق�ول إن داعش 
دم�ر بعض االث�ار ويهرب البع�ض االخر 
وعملي�ة التهريب قائمة على قدم وس�اق 

ولالسف يعاونهم من الخائنين ويعاونهم 
البعض من مؤسسات وجهات«.

واض�اف العب�ادي »لدين�ا تفاصيل كل 
قطع االثار ف�ي الموصل، كل قطع معلمة 
ومرقم�ة ومحفوظة«، مش�يرا ال�ى »اننا 
سنالحق كل هذه القطع التي يتم تهريبها 
م�ن قب�ل داع�ش والجماع�ات االرهابية 
المرتبطة بها وسنالحقهم ومعنا العالم«.

وتابع »ه�ذه دعوة ج�ادة الى مجلس 
االم�ن واالم�م المتح�دة وجمي�ع ال�دول 
المحب�ة للس�الم وجمي�ع م�ن يدافع عن 
ارض  االنس�ان واالس�الم ف�ي  حض�ارة 
الرافدين ان يالحقوا هؤالء جميعا«، الفتا 
الى أن »هذه االث�ار ترتبط بقرار لمجلس 

االمن تحت الفصل السابع«.

وخاط�ب العب�ادي »المتعاوني�ن م�ع 
داع�ش ويدفع�ون لهم االموال ج�راء هذا 
النهب المنظ�م والمتعمد لث�روات العراق 
انن�ا س�نالحهقم ألن العالم معن�ا والدول 
معن�ا واالم�م المتح�دة معنا تح�ت قرار 
مجل�س االم�ن تح�ت الفص�ل الس�ابع«، 
موضحا أنه »لن يه�دأ لنا بال حتى نالحق 
المش�تركين م�ع داعش وم�ع االرهابين 
عل�ى كل جرائمه�م الت�ي ارتكبوه�ا على 
ارض الرافدي�ن«. واك�د العب�ادي »نعرف 
من وراء الدواعش الذين يحاولون تدنيس 
االرض م�ن اج�ل مصالح مادي�ة ونعرف 
فكرهم النت وس�نحاربهم وس�نخرجهم 
من ارضنا وسنقيم العدل والسالم وندافع 

عن كل مواطن من هذا البلد«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظ�ة االنبار، أمس 
الس�بت، عن اع�داد خطط جديدة تس�عى 
القي�ادات االمني�ة العلي�ا لتنفيذه�ا ف�ي 
المحافظة، مش�يرا الى انها تهدف العادة 
االنتش�ار ومس�ك االراضي المح�ررة من 
قبض�ة تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي منعا 

لعودته مجددا الى تلك المناطق.
وقال عضو المجلس جاسم الحلبوسي 
تتابع�ان  الدف�اع والداخلي�ة  إن وزارت�ي 
بصورة مباش�رة تنفي�ذ خطط جديدة في 

المناط�ق المح�ررة في محافظ�ة االنبار 
تتعل�ق باعادة االنتش�ار ومس�ك المناطق 
المحررة بم�ا يضمن عدم ق�درة ارهابيي 

»داعش« لمهاجمة المناطق مجددا.
واضاف الحلوبس�ي ان الخطط تتعلق 
بنصب ابراج للمراقب�ة وتكثيف الدوريات 
المتحرك�ة وتعزيز القطعات العس�كرية، 
المحلي�ة  الجه�ات  جمي�ع  ان  مؤك�دا 
واالتحادية والتحالف الدولي لديهم اهتمام 
جدي بقضية االنبار. وتمكنت قوات عراقية 
مشتركة، يوم امس الجمعة، من استعادة 
السيطرة على المجمع السكني في ناحية 

بمحافظ�ة  الرم�ادي  )غ�رب  البغ�دادي 
االنبار( بعد مقتل 11 ارهابيا من »داعش« 
بينه�م انتحاريون. وكانت بل�دة البغدادي 
والمجمع السكني في أطرافها، على مدى 
األس�بوعين الماضيين، محط االنظار بعد 
الهجمات الواسعة لالرهابيين وحصارها 
للمنطقة القريبة من قاعدة »عين األس�د« 

الجوية التي تستضيف جنودا أمريكيين.
ونجح�ت الق�وات العراقية ف�ي وقت 
س�ابق بفك الحصار عن المجمع السكني 
لكن مع�ارك الكر والفر ال تزال مس�تمرة 

في المنطقة، بحسب مصادر امنية.

العبادي: هناك »خائنون« يتعاونون مع »داعش«
 يف هتريب اآلثار 

األنبار تبحث عن خطط ملنع »داعش« من العودة إىل »املحررة«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة التربية والتعليم 
الس�بت، ع�ن  ام�س  النيابي�ة، 
مس�ودة  بكت����ابة  الش�روع 
المعلمي�ن  ح���ماي�ة  قان�ون 
س�يضمن  ال�ذي  والمدرس�ين 
حقوقه�م االجتماعية والمادية 
والمعنوية، مؤكدة أن المشروع 
تضمن توفير السكن وتخفيض 
الطائرات والمستشفيات  أجور 
عضو  التدريس�ية.وقال  للهيئة 
اللجن�ة ري�اض غالي ف�ي بيان 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نسخة منه إن »مسودة القانون 
المعل�م  حماي�ة  إل�ى  ته�دف 
ومادي�اً  قانوني�اً  والم�درس 
ومعنوياً ، فضالً عن حمايته من 
االعتداءات سواء كانت داخل أو 
خارج عمل�ه الوظيفي«، مؤكداً 
قانوني�ة ضم�ن  م�ادة  »إدراج 
المسودة تنص على السجن مدة 
من ثالثة أشهر إلى ست سنوات 
ل�كل من يعتدي عليه وبحس�ب 
نوع االعتداء«.وأضاف غالي أن 
»المشروع تضمن مجموعة من 
الفقرات أبرزها توفير الس�كن 
للهيئ�ة التدريس�ية، وتخفيض 
الطائرات والمستشفيات  أجور 
، وإدخال�ه في دورات تطويرية 
إلكم�ال  الفرص�ة  ومنح�ه 

دراسته«.

الرتبية الربملانية
 ترشع بكتابة مسودة قانون 

حلامية املعلمني
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فللم�رة األولى منذ ب�دء األزمة، ورغم 
مقتل نحو ربع مليون سوري، أّكد وسيط 
األمم المتحدة أن الرئيس الس�وري ينبغي 
أن يك�ون طرفاً في عملية الس�ام.وقال 
س�تافان دي ميستورا في منتصف شباط 
إن “األس�د ج�زء من الحل” و”س�أواصل 
إج�راء محادث�ات مهم�ة معه”.لكن هذا 
الموقف أثار اس�تياء المعارضة السورية 
الت�ي ترفض فرضية أن اس�تبعاد الرئيس 
تنظي�م  ف�ي صال�ح  الس�وري س�يصب 
“داعش”.غير أن تصريح�ات موفد األمم 
المتح�دة فتحت كوة ل�دى الغربيين الذين 
اكتف�وا إلى اآلن بالدع�وة فقط إلى تنحي 
األس�د من دون أن يدعموا ذلك بإجراءات 
عملية على األرض.وهذا األس�بوع، التقى 
ثاث�ة نواب فرنس�يين بش�ار األس�د في 
دمشق، رغم قطع العاقات الدبلوماسية 
بين س�ورية والكثير من الدول األوروبية 
من�ذ 2012 بم�ا فيه�ا فرنس�ا.وقال أحد 
المعارض�ة  )م�ن  مي�ار  ج�اك  ه�ؤالء؛ 
اليمينة(، إن األس�د “هو طرف سيش�ارك 
في التسوية السياس�ية للحرب األهلية”، 

رغم “أن يديه ملطخة بالدماء”.
وأورد عض�و مجل�س الش�يوخ، م�ن 
الوسط، فرنسوا زوكيتو الذي زار دمشق 
أن األس�د ال يتوق�ع أن “يبقى معزوالً في 

مواجهة التهديد اإلرهابي”.
الرئي�س االش�تراكي فرنس�وا  ون�ّدد 
هوالن�د به�ذه الزي�ارة، ومثل�ه الرئي�س 
نيك�وال  المعارض�ة  وزعي�م  الس�ابق 

ساركوزي.
وتفضل فرنسا الرسمية المشاركة في 
التحال�ف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 
التي تشن منذ آب ضربات جوّية منتظمة 
على تنظيم “داعش” في العراق وسورية، 
رغ�م أنها لم تحقق النتائج المرجّوة حتى 

اآلن.
ال تغيير إذاً في الموقف الرسمي، سواء 
في واش�نطن أو باريس أو لندن أو برلين. 
وك�ررت الخارجي�ة األميركي�ة الخميس 
“كم�ا قلن�ا دائماً، بش�ار األس�د فق�َد أي 
ش�رعية منذ وقت طويل، ول�ن يكون أبداً 
شريكاً في مكافحة اإلرهاب”.وفي مقال 
نش�ر ف�ي صحيفت�ي لوموند الفرنس�ية 
والحي�اة العربي�ة، ك�رر وزي�را خارجية 
فرنسا وبريطانيا أن الرئيس السوري “ال 
يمكنه أن يكون مستقبل سورية”.وكتب 
لوران فابيوس وفيليب هاموند أن “بشار 
يمث�ل في الوقت نفس�ه الظلم والفوضى 
والرعب. ونحن، فرنسا وبريطانيا، نقول 
ال للثاثة”، معتبرين أن “خطوة تحس�ين 
صورة” الرئيس السوري تشّكل “محاولة 
لإلفادة من الرعب الذي أثاره المتطرفون 
ليقدم نفسه على أنه عائق ضد الفوضى”.

لك�ن بعض الخب�راء يرصدون مؤش�رات 
ليون�ة ف�ي الغ�رب. وفي ه�ذا الس�ياق، 
قال شاش�انك جوش�ي الباحث في معهد 
“روي�ال يونايتد س�يرفيزس” البريطاني 
“إذا قرأنا بين الس�طور، ناحظ أن تأكيد 
)وج�وب رحيل األس�د( وهذا ف�ي عبارة 

)ربما لي�س علي�ه الرحي�ل فوراً(”.وفي 
بريطانيا، يطالب وزير الخارجية األسبق 
مالكولم ريفكيند والقائد األسبق للجيش 
ريتشارد دانات بسياسة أخرى.وفي هذه 
ال�دول ف�إن المطالبة بتغيير السياس�ات 
ق�د يكون مصدرها أجهزة االس�تخبارات 
التي ترى أن التصدي لإلسام المتطرف ال 
يمكن أن يحصل إال عبر تنس�يق وثيق مع 

الرئيسين السوري والعراقي.
وثمة دول أوروبية أخرى مثل النمس�ا 
وهولن�دا وروماني�ا تبقي ح�ّداً أدنى من 
العاق�ات م�ع دمش�ق.بدورها، انضمت 

الكنيسة الكاثوليكية التي تشكل )داعش( 
عدوها األبرز، هذا األسبوع إلى األصوات 
المطالبة بتغيير في السياس�ة، خصوصاً 
بعدما صدمها خطف “داعش” في سورية 
مؤتم�ر  آش�ورياً.وأعلن  مس�يحياً   220
األساقفة بفرنسا في بيان، أنه من الملّح 
أن يؤخ�ذ أخي�راً ف�ي “االعتب�ار مصير” 
مس�يحيي الش�رق “الذين يقتلون بسبب 
إيمانه�م”.ورداً عل�ى س�ؤال ع�ن زي�ارة 
الن�واب الفرنس�يين إل�ى دمش�ق، الحظ 
مس�ؤول ف�ي الفاتيكان، لم يش�أ كش�ف 
هويت�ه، أن البابا فرنس�يس يدعم “كل ما 

يمكن أن يس�هل الحوار من أجل السام”.
وت�دارك أن “ه�ذا األم�ر يج�ب أن يحصل 
أوالً عل�ى مس�توى المنظم�ات الدولي�ة 
ال أن يك�ون صنيع�ة بع�ض البرلمانيي�ن 
المنفردين”.إلى ذلك، أفاد موقع الميادين 
نق�ا عن مصادر خاصة ب�أن هناك زيارة 
قريب�ة لن�واب أت�راك ورئي�س الحكومة 
التركية األس�بق وعدد من رجال االعمال 
األتراك الى س�وريا .وكشف الميادين عن 
أن الوف�د يضم نواباً عن أحزاب معارضة، 
إضافة إل�ى رئي�س البرلم�ان التركماني 
في تركيا، وأحد مؤسس�ي ح�زب العدالة 

والتنمي�ة، إل�ى جان�ب رئي�س الحكومة 
التركية األسبق عبد اللطيف شنر، ورئيس 
اللجنة األمنية التركية الس�ورية األس�بق 
ووزي�ر الدفاع األس�بق وعدد م�ن رجال 
التركي�ة  الس�لطات  األعمال.وقطع�ت 
عاقته�ا ع�ن الحكومة الس�ورية بعد أن 
أغاق�ت س�فارتها ف�ي دمش�ق، وأخذت 
تدعم جماعات مسلحة، وهي متهمة أيضاً 
بتقديمها كافة التسهيات والدعم لداعش 
التكفي�ري، كم�ا أنها تتع�اون في تهريب 
النفط السوري مع التنظيم االرهابي عبر 

الحدودها مع سوريا .

     بغداد / المستقبل العراقي

دمشق تفك »العزلة« الدولية مع اقرتاب العام اخلامس لألزمة
تشهد الدول الغربية جدال حول معاودة 
االتصاالت بالرئيس السوري بشار األسد 

للتصدي لتنظيم »داعش«، في وقت تدخل 
فيه األزمة السورية في آذار المقبل عامها 

الخامس

الغرب أعلم بام فعله بنا السفهاء
كاظم فنجان احلاممي

يخطئ من يظ�ن أن الناس في أوربا ال يفهمون اإلس�ام، 
وال يعرف�ون أهدافه الس�لمية النبيلة، ويخط�ئ من يظن أنهم 
ال يدركون توجهاته اإلنس�انية. فالناس هناك على دراية تامة 
بحقيقة الدين، الذي يدعو للتعايش الس�لمي مع كل الش�عوب 
واألم�م، ويدعو إل�ى التحلي بمكارم األخ�اق، وإبداء الرحمة 
والتس�امح، وإش�اعة الع�دل والمس�اواة، ونش�ر الموعظ�ة 
الحسنة. لكن التكفيريين والظاميين والطائفيين والمنافقين 
وأصح�اب الضمائر المعطوبة، هم الذين انحرفوا عن الصراط 
المس�تقيم، بعدم�ا وضعوا كتاب الل�ه وراء ظهورهم واتبعوا 
فقهاء الس�وء وأئم�ة الجريم�ة، فتحجرت قلوبه�م، وتلوثت 
عقولهم. وكانوا أول من أس�اء للدين الحنيف، وأول من ش�وه 

صورتنا في شرق األرض وغربها.
قب�ل بضع�ة أيام كنت في ع�رض البحر. أتح�دث مع ربان 
س�فينة أجنبية عن المفاهيم اإلس�امية الس�امية، فأجابني 
بنبرة غاضبة: )أنتم تضيعون أوقاتكم بهذه الحوارات البليدة. 
فنح�ن نعرف عنكم ربما أكثر مما تعرفون أنتم عن أنفس�كم. 
عودوا لكتابكم العظيم، وطبقوا ما فيه من سلوكيات ومبادئ، 
وإذا أحس�نتم التطبي�ق س�تجدون الناس يدخل�ون في دينكم 

أفواجا، من دون حاجة لهذه المحاوالت االستعراضية(. 
ث�م أردف قائاً: )أنت�م تمتهنون الكذب والنف�اق. تقولون 
م�ا ال تفعل�ون. تميلون للفوض�ى والتمرد. تكره�ون النظام 
والتنظي�م. ال تحترمون الوقت. ال تحس�نون الظن باآلخرين. 
محتال�ون وعندك�م ألف طريقة مش�رعنة للغ�ش واالحتيال. 
عنصريون. طائفيون. فاس�دون تس�رقون لقم�ة غيركم من 
أبناء شعبكم. تنهبون المال العام بأساليب ملتوية. ال تهتمون 
بالنظافة. تعبدون الحكام والساطين. تعظمون شأن األقوياء. 
تصادرون حقوق الضعفاء. تأتمنون الخائن. تخّونون األمين. 
تصدق�ون الكاذب. تكذب�ون الصادق. ال تحترم�ون علماؤكم. 
فاإلس�ام ال�ذي عرفناه ف�ي الغرب دين بس�يط رائ�ع جميل 
متس�امح. ينظ�م عاقات الناس مع بعضه�م البعض. يرفض 
الظلم والغ�در والقهر والحقد. يهدي الم�رء للعبادة بطقوس 
س�هلة وواضح�ة ومباش�رة. يعلم�ه كي�ف يحس�ن التعامل 
م�ع والديه وم�ع زوجت�ه وأوالده وجيرانه وأقارب�ه. لكنكم 
تمارس�ون س�لوكيات متناقض�ة تماما مع ما ج�اء به دينكم 
م�ن تعاليم ومفاهيم. وتتقاطعون م�ع أصوله وقواعده. وها 
أنت�م تخرجون علينا اليوم بسلس�ة من الجرائ�م التي انتهكتم 
فيها حقوق الناس، فلم يسلم المسلمون أنفسهم من بطشكم 

وبشاعتكم(. 
قلت له: أنت تتحدث عن داعش وعن التنظيمات اإلرهابية. 
فقال لي: )وما الفرق، فسجاتكم حافلة بالمجازر والفواجع 
والكوارث والنكبات والمصائب، التي جلبتموها أنتم ألنفسكم 
بمح�ض أرادتك�م. حت�ى أصبحت�م م�ن أكثر ش�عوب األرض 
تخلفاً وتراجعاً، وعادت بك�م األيام إلى الحقبة الجاهلية التي 
انتشلكم منها اإلس�ام، ووضعكم على جادة التحضر. فكنتم 
خي�ر أمة أخرجت للناس. لكنكم الي�وم من أتعس األمم. إن لم 

تكونوا أسوأها(.
ما أن انتهى الربان األجنبي من كامه، الذي نزل على رأسي 
كما الصواعق، حتى وجدت نفس�ي في وضع ال اُحس�د عليه. 
فقد انتابني ش�عور بالحزن والضياع لم�ا آلت إليه أحوالنا في 
األلفية الثالثة على يد فقهاء السوء وزعماء الفتنة والتطرف.

اللهم ال تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

العراقي�ة  الجمعي�ة  تنك�رت 
لحق�وق االنس�ان ف�ي الواليات 
اعت�داءات  االمريكي�ة  المتح�دة 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي عل�ى 
المتح�ف االث�ري ف�ي محافظة 

نينوى.
وقال�ت الجمعي�ة ف�ي بي�ان 
“ندع�و المجتم�ع الدول�ي ال�ى 
تبني ق�رار االم�م المتحدة بمنع 
تموي�ل تنظيم داع�ش اإلرهابي 
من خ�ال قيامهم ببي�ع التحف 
والمخطوط�ات األثري�ة النادرة، 
والمنتوجات النفطية، إلى جانب 
بيع كل م�ا هو ثمين ف�ي المدن 
التي تحتلها في السوق السوداء، 
كم�ا نطال�ب التحال�ف الدول�ي 
بمس�اعدة الع�راق ف�ي تحري�ر 

أراضيه”.
وب�ث داع�ش مقط�ع فيديو 
يظهر قيام أفراده بتحطيم تماثيل 
وآث�ار يع�ود تاريخها إل�ى آالف 

السنين في متحف الموصل.
وطلبت منظمة األمم المتحدة 
والثقاف�ة  والعل�وم  للتربي�ة 
اليونيس�كو عقد اجتماع طارئ 
به�ذا  الدول�ي  األم�ن  لمجل�س 

الخصوص.

مجعية يف أمريكا
تكشف املصادر األربعة 

لتمويل »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية 
بعد أن اس�تطاع عناصر داعش التكفيري التوغل 
داخل اراضيها، قامت ببناء جدار أمني على طول 

“ 800 كيلومتر” على حدودها مع العراق .
وأش�ارت المصادر ال�ى أن الس�لطات أقامت 
أب�راج المراقبة، ونصب�ت كامي�رات ليلية ترصد 
الح�ركات، وأجهزة الرادار، ف�ي خطوة للحد من 

تكرار االختراق لمسلحي داعش .
ب�أن  الس�عودية  األع�ام  وس�ائل  وذك�رت 
الس�لطات عززت أمنها عبر تش�ييد أطول حاجز 
أمن�ي بطول “800 كيل���ومتر” على الحدود مع 
الع�راق، لص��������د هجمات مس�لحي داعش 

داخل اراضيها .
وأفادت المصادر بأن الس�لطات زودت الجدار 
األمني بنظام الرصد والمراقبة والذي باشرت في 
بناءه قبل خمس�ة أعوام، لغرض من�ع االختراق 

الذي حصل في وقت سابق .
وقال قائ�د حرس الح�دود الس�عودي محمد 
الرش�يدي م�ن موق�ع أمن�ي جديد ف�ي منطقة 
عرع�ر يبعد 10 كيلومترات ع�ن الحدود العراقية  
“كما تعلمون أن االرهابيين يش�كلون أكبر تهديد 
على أمن الب�اد” مضيفا أنه عل�ى علم من الذين 

يسعوون الى التوغل داخل االراضي السعودية .
وكان عناصر داعش نفذوه هجوما على نقطة 
رابط فيها قوات حرس الحدود، أس�فر عن مقتل 

أربعة من القوات بينهم قائد الحدود .

السعودية تبني جدارًا بطول كيلومرت عىل حدود العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

برعاية ماس�ية من قبل زين العراق 
انعق�د المؤتمر العلم�ي الثالث لوزارة 
االتص�االت والبري�د وذلك عل�ى قاعة 
تموز في فندق غراند عشتار يوم االحد 

المصادف 22 شباط الجاري.
ومن خال ما دعا اليه الس�يد وزير 
االتصاالت حس�ن الراش�د ف�ي اطاق 
الستثمار في مجال الشبكات الضوئية 
وفت�ح الب�اب للمس�تثمرين ف�ي ه�ذا 
المجال فان ش�ركة زي�ن العراق كانت 
الس�باقة ف�ي توقي�ع عق�د اس�تخدام 
ش�بكة االلياف الضوئي�ة حيث وقعت 
العقد مع الش�ركة العام�ة لاتصاالت 
والبري�د ف�ي وق�ت س�ابق م�ن العام 
الماضي بتاري�خ 19/11/2014  وهذا 
ينطلق من ايمانها بتدعيم البنى التحتية 
الوطنية واالس�تثمار في ه�ذا المجال 
اضاف�ة الى تعزيز وتطوير االس�تثمار 
في مش�اريع النفاذ الضوئ�ي من اجل 
دعم االقتصاد الوطني وترصينه .ومع 

اهمية المؤتمر الذي اس�تمر لمدة يوم 
واحد فقد جرت مناقشات تركزت على 
استغال البنى التحتية الوطنية في هذا 
المجال و دعيت اليها وزارة االتصاالت 
وهيئ�ة االعام واالتصاالت والش�ركة 
العام�ة لاتص�االت والبري�د والهيئ�ة 
العامة لاس�تثمار وشركة زين العراق 
باعتباره�ا احد اكبر المس�تثمرين في 

ه�ذا المجال ولكونها الراعي الماس�ي 
لهذه الفعالية المهمة. 

وف�ي هذا الص�دد صرح م�ن خال 
البي�ان الختامي للمؤتمر الس�يد وزير 
االتصاالت  حس�ن كاظم الراش�د ” ان 
مؤتمرن�ا ه�ذا يع�د اح�دى االنجازات 
الحكوم�ي  البرنام�ج  م�ع  انس�جاما 
الحالي فأصبحت تكنولوجيا االتصاالت 

ال غن�ى عنه�ا واعتبرت حاج�ة ملحة 
لل�دول من اج�ل تعزيز التع�اون لدعم 
قطاع الصناعة وجعلها في حالة تطور 
مس�تمر في نطاق الخي�ارات والحلول 

التي يقدمها هذا القطاع«.
وم�ن جانب�ه ق�ال الدكت�ور حيدر 
راض�ي رئي�س االدارة الفني�ة في زين 
العراق » ان مشاركتنا في هذا المؤتمر 
ه�ي ليس�ت األول�ى ويقينا ل�ن تكون 
االخيرة لكوننا اكبر مش�غل للنقال في 
الع�راق يمتل�ك اكبر قاعدة مش�تركين 
موص�ا خدماته الى %97 من س�كان 
الع�راق فأنن�ا نؤم�ن ايمانن�ا عميق�ا 
بترس�يخ العاقة مع كل المؤسس�ات 
الرس�مية للمجتم�ع الش�ريك .ونح�ن 
بالتع�اون م�ع وزارة االتص�االت التي 
وقعن�ا معه�ا عق�د اس�تخدام االلياف 
الضوئي�ة نكون ق�د وضعن�ا الخطوة 
االول�ى ف�ي االتج�اه الصحي�ح خدمة 
ليس فق�ط لمش�تركينا ال�ذي هم في 
صميم اس�تراتيجية عملنا بل ولجميع 

المواطنين في كل محافظات البلد«.

رعاية ماسية ملؤمتر االتصاالت ... مستقبل وافاق االستثامر

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ى خطي�ب تنظي�م “داعش” 
اإلرهابي أبو سعد األنصاري، خال 
خطبة الجمعة، بمدينة الموصل في 
محافظة نينوي، ما تردد بوس�ائل 
اإلعام عن وج�ود صفقة لمبادلة 
األس�رى مع قوات “البيش�مركة” 

الكردي�ة، وتوع�د م�ن يه�رب من 
عناصر التنظيم بالقتل.

وقال خطي�ب “داعش” - خال 
الخطبة بجامع “محمد رسول الله” 
بمدينة الموصل بحضور نحو 250 
مصلًي�ا - “إن م�ن يعود أس�يًرا أو 
هارًبا من س�احات المعارك سوف 

يلقى حتفه باإلعدام على الفور”.

الت�ي ت�م  األنب�اء  أن  وأض�اف: 
تداوله�ا مؤخ�ًرا ح�ول مفاوضات 
تجرى ح�ول تبادل ألس�رى داعش 
والبيش�مركة “أكاذي�ب إعامية”، 
وقائاً “إن من يقاتل في سبيل الله 
عليه إما ين�ال الش�هادة أو النصر، 
وليس أمامه االس�تهانة والرضوخ 

للعدو”.

ش�بكة”رووداو”  وذك�رت 
الكردي�ة أن الخطي�ب ح�ذر مراكز 
الموص�ل،  لمتطوع�ي  التدري�ب 
وتوع�د محاف�ظ نين�وى بالق�ول 
“اثي�ل النجيف�ي يقود زم�ر الكفر 
الدولة اإلسامية  والمتمردين على 
بعد أن زج المتدربين إلى محرقة لن 

تقودهم إال إلى الموت”.

»داعش« يبلغ عنارصه: من هيرب خالل املعارك يعدم عىل الفور

فقدان
املرقمة  الهوية  فقدت 
والص�ادرة   )4960(
م�ن وزارة التخطي�ط 
هوي�ر  )رائ�د  باس�م 
صالح( فعىل من يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار .
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اعالن
ق�دم املواطن عمر محم�د جبار 
طلبا يروم فيه تبديل اس�مه من 
)عم�ر( إىل )أحم�د( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)ع�رة أيام( وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق أحكام املادة 
)21( من قان�ون األحوال املدنية 

رقم )65( لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكلة

اعالن
قدم املدعي صكبان حسن حسني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
القرغ�ويل اىل العنزي فم�ن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي اركان حامد جاس�م  
طلب�ا يروم فيه تبديل اس�م ابنه 
م�ن عثمان اىل محم�د فمن لديه 
املديرية  اعرتاض مراجعة ه�ذه 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة: 115 / 2014 

التاريخ: 25 / 2 / 2015 
اىل/ املنفذ عليه/ محمد عباس س�عد/ املدير املفوض لركة دقة 

الوصول للمقاوالت/ اضافة لوظيفته
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب دائرة تسجيل الركات/ 
قس�م املح�دودة واالش�خاص املرق�م )5282( يف 24/ 2/ 2015 
وكت�اب محكمة بداءة الك�رخ املرق�م )363 / ب / 2014( يف 19 

2015 / 2 /
ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار، يمك�ن اج�راء التبليغ عليه، واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
الكرخ خالل خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون.
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
نفذت وكيلة الدائن )عالء ش�ون حس�ني املشايخي( قرار محكمة 
بداءة الك�رخ املرقم )363/ ب/ 2014( واملتضمن )الزامك بتأدية 
مبل�غ وق�دره )10.000( ع�رة آالف دوالر امريكي عند رس�وم 
ومصاري�ف تأس�يس رشك�ة )دقة الوص�ول للتج�ارة واملقاوالت 
العامة املحدودة املس�ؤولية( وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب محاماة وكيلة املدعي املحامية ضحى خرض عباس مبلغ 

قدرع )500.000( خمسمائة الف ديتار وصدر الحكم غيابيا.

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد   
)جابر محمد عودة ( الذي يطلب 
فيه تبديل   اللقب  من )االسدي  ( 
اىل )الساعدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

رقم االخطار
2015/34

اعالن
م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  الرط�ي/ ع�يل ترك�ي الزم  / 
املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة  ملا كنت 
متهم�ا وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   

لغيابك عن مقر علمك من تاريخ 2008/10/18 .
  وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات 
املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا 
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة بلد
العدد 3 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / كريمة عاش�ور محمد – 
طالب وس�ارة وس�اري ابناء كاظم صالح  / 
مجه�ويل محل االقام�ة . اق�ام املدعي احمد 
حكم�ت عبد الجبار الدع�وى البدائية املرقمة 
3 / ب / 2015 ل�دى هذه املحكمة والخاص 
بتملي�ك كامل القطعة املرقمة 653 / 77 من 
املقاطع�ة 45 بني س�عد وبتاري�خ 19 / 2 / 
2015 اص�درت محكم�ة ب�داءة بل�د قرارها 
الق�ايض بتملي�ك املدع�ي احم�د حكمت عبد 
الجب�ار كام�ل القطع�ة املرقم�ة  653/ 77 
من املقاطعة 45 بني س�عد وملجهولية محل 
اقامتكم تق�رر تبليغكم بصحيفتني محليتني 
ويف حال�ة عدم الحضور س�وف ينف�ذ القرار 

بحقكم اصوليا وفق القانون .
القايض
مكي حسن سعيد

اعالن
قدم املدعي سلمان حسن حسني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
القرغ�ويل اىل العنزي فم�ن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي س�فيان كريم نارص  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه 
من س�فيان اىل س�يف فمن لديه 
املديرية  اعرتاض مراجعة ه�ذه 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد 
) محمد حسن خلف(  الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب   من )عطبي ( 
اىل )املوسوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد 
)صالح عباس حسن ( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب   من )العطبي  ( 
اىل )املوس�وي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا س�بعة اي�ام وبعكس�ه 
يف  املديري�ة  ه�ذه  تنظ�ر  س�وف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  
)محمد عب�د الباري احم�د( الذي 
اللق�ب م�ن  تبدي�ل  في�ه  يطل�ب 
)الحلف�ي( اىل )املرف�اوي( فمن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال املدنية 

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

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 77 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / هادي خضري مشني 

/ مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية ب�رى عبودي ماجان 
املرقم�ة 77 / ش / 2015  الدع�وى 
لدى هذه املحكم�ة والتي تطلب فيها 
التفريق للهجر وقد تم تحديد يوم 8 / 
3 / 2015 موعدا للمرافعة وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك اصوليا 

ووفق القانون .
القايض
يعرب عيل جاسم

اعالن
قدم املدعي عبد عيل حسن حسني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
القرغ�ويل اىل العنزي فم�ن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي جاس�م بدر حس�ني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
عجي�يل اىل عام�ري  فم�ن لدي�ه 
املديرية  اعرتاض مراجعة ه�ذه 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد 
)عب�د الواح�د ع�يل حاج�م (الذي 
م�ن   اللق�ب  تبدي�ل  في�ه  يطل�ب 
)املالكي ( اىل )الكناني( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان

هوية غرفة تجارة  

س���م  با لبرصة ا

حس��ن  )ف�اي�ز 

لفته( عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد 
)حسني مروح خزعل( الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب م�ن ) فراغ( اىل 
)املش�ايخي املوس�وي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا س�بعة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي ع�يل هجه�ج عبد 
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
كنب�ش اىل االنب�اري فم�ن لدي�ه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قاس�م   – ال�ركاء  اىل 
محمد صالح – اخالص 
محم�د صال�ح – افراح 
محم�د صالح – اقتى 
بلدي�ة  اىل  حضورك�م 
التاجي لغرض استخراج 
للعق�ار  البن�اء  اج�ازة 

املرقم 12157 .
الريك / عيل ستار هاني

اعالن
قدم املدعي هويجل بدر حس�ني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
عجي�يل اىل عام�ري  فم�ن لدي�ه 
املديرية  اعرتاض مراجعة ه�ذه 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد 
)كريم جبار زوير ( الذي يطلب فيه 
تبديل اللقب   من )الحريش�اوي ( 
اىل )املوس�وي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رة اي�ام وبعكس�ه 
يف  املديري�ة  ه�ذه  تنظ�ر  س�وف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان

هوية غرفة تجارة  

س���م  با لبرصة ا

)حام���د حس�ن 

لفته( عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد 
)جاس�م محمد عيل محم�د دين( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب 
من ) بندر رش�ك( اىل )  االس�دي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال املدنية 

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

اعالن
قدم املدعي عمر عيل محمود عبد 
الله  طلبا يروم فيه تبديل اس�مه 
من عم�ر اىل عمار ع�يل محمود 
عب�د الله  فمن لديه اعرتاض عى 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
ق�دم املدعي  عم�ر عب�د الكريم 
جمع�ة  محم�د طلبا ي�روم فيه 
تبديل اسمه من عمر اىل عمار عبد 
الكري�م جمعة  محمد  فمن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي عباس فاضل سلمان  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
الس�امرائي اىل الجعيف�ري  فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
اقصاه�ا  م�دة  خ�الل  املديري�ة 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد 
)جمعه داخل خضري(  الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب   من )البغاوي ( 
اىل )العبادي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

فقدان

هوية غرفة تجارة  

البرصةباس����م 

فهم�ي  )منت�رص 

احمد( عى من يعثر 

اىل  تسليمها  عليها 

جهة االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) قادر 
حس�ن زاي�ر ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب   م�ن )الرساي ( اىل )مكصويص( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

اعالن
ن�ارص  وهي�ب  املدع�ي  ق�دم 
حس�ني  طلبا يروم في�ه اضافة 
لقب�ه وجعله العم�ريي  بدال من 
ف�راغ  فم�ن لديه اع�رتاض عى 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
قدم�ت املدعي�ة  حمدي�ه خضري 
دوش�ان طلب�ا تروم  في�ه تبديل 
اس�مها من  حمديه اىل ياس�مني 
لدي�ه  فم�ن  دوش�ان  خض�ري 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
اىل الريك س���اره 
كري���م صليب��ي .. 
اقت�ى حض���ورك 
اىل بلدي�ة الكاظمي�ة 
استخ���راج  لغرض 
للقطعة  البناء  اجازة 

املرقمة 1 / 217 .
الريك / اشواق جاسم سلمان

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد 
) فال�ح م�رزوق صي�وان( الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن 
)الجعف�ري(  اىل   ) )الصيم�ري 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

رقم االخطار
2015/120

اعالن
م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الهارب )الرطي حام�د مجيد جار الله  ( 
املنس�وب اىل قي�ادة رشط�ة محافظة الب�رصة  ملا كنت 
متهما وف�ق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
لغيابك ع�ن مقر عملك من تاري�خ 2010/10/4 ولحد 
االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا 
االع�الن عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات 
املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا 
م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان

هوي�ة  من�ي  فق�دت 

نقابة املهندسني باسم 

) حيدر صادق حسني 

الهوية  رق�م  عمران( 

الص�ادرة    142702

من نقابة املهندس�ني 

م�ن  ع�ى  العراقي�ني 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة  
 قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد:1872
التاريخ: 2015/2/23

اعالن
تبديل االسم

قدم املواطن  )نصيف جاس�م محمد( دعوته 
القضائية لتبديل )اس�مه(  وجعله )نرباس( 
ب�دال م�ن )نصي�ف( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرة  ايام من 
تاري�خ النر  وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة  )21(  
من قانون االحوال املدنية رقم ) 65 ( لس�نة 
1972 املع�دل ع�ى ان يك�ون النارش باس�م 

مدير عام الجنسية املحرتم .. 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
 فق�دت من�ي ش�هادة 
من  الص�ادرة  التكيي�ل 
الرك�ة العامة لتوزيع 
النفطي�ة  املنتوج�ات 
الجنوب  توزي�ع  هيئ�ة 
للسيارة نوع مرسيدس 
اك�زور املرقمة 82522 
ب الدف�اع عى من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقد مني وصل القبض 
من  الص�ادر  الحكومي 
بلدي�ة الب�رصة امانات 
واملرقم 235994 بمبلغ 
دين�ار   ال�ف   925000
 2012/9/4 يف  ومؤرخ 
باس�م )محم�د ن�وري 
محم�د (ع�ى م�ن يعر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان

فق���دت  من��ي هوية 

املوظف الوزارية الصادرة 

م��ن وزارة الص���ناعة 

الرك���ة  واملع���ادن 

للصناع���ات  العام��ة 

البرتوكيمياوي�ة البرصة  

س�امي  )ع�دي  باس�م 

يعث�ر  م�ن  احمد(ع�ى 

عليها  تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان

فقد ب�اج الرقيب االيل 

الص�ادر م�ن الركة 

للصناع��ات  العام�ة 

البرتوكيم��ي��اويتة 

)عدي  باسم  بالبرصة 

سامي احمد( عى من 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان 

بطاقة  مني  فقدت 

للمواط�ن  س�كن  

)عدي سامي احمد( 

الصادرة من  مكتب 

البرصة  معلوم�ات 

عى من يعثر عليها 

جهة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان 
املدرس�ية  الوثيق�ة 
م��ن  الص����ادرة 
اعدادي����ة االري�ج 
باس�����م  للبن�ات 
الطالب�����ة )ف�وز 
ع�يل صعيج�ل( عى 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

محكمة بداءة البرصة 
العدد /382/ب/2015
التاريخ/ 2015/2/23

اعالن
اقامت املدعية) جميلة مجيد حسن( 
382/ب/2015  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام محكمة ب�داءة البرصة تطلب 
فيها الحكم بتصفي�ة الوقف الذري 
للعقار تسلسل 5/74 كوت الحجاج 
فم�ن ل�ه عالق�ة بالوق�ف املذك�ور 
بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 

املرافعة املوافق 2015/3/29.
القايض
ليث جرب حمزة

اعالن
قدم املدعي حبيب حس�ن حسني  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من 
القرغ�ويل اىل العنزي فم�ن لديه 
اعرتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي بكر س�عيد محمد  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه 
م�ن بك�ر اىل حس�ن فم�ن لديه 
املديرية  اعرتاض مراجعة ه�ذه 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي احم�د ع�يل 
الي�وم  لرك�ة  محس�ن 
االتص�االت  لتكنلوجي�ا 
املحدودة . ادع�و كل من له 
ح�ق او دي�ن ع�ى الركة 
مراجعتي عى العنوان التايل 
بغداد الك�رادة م 905 ز 15 

بناية 9 / .
املصفي
احمد عيل محسن

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد  ) مهجر رشيف حسني( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب 
من )االس�دي ( اىل )الس�اعدي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

فقدان
فقدت مني هوية الطالب 
باس�م  ) مصطفى عبد 
الكريم محم�د( صادرة 
التقن�ي   املعه�د  م�ن 
املكائ�ن  قس�م  ب�رصة 
التربيد  ف�رع  واملع�دات 
والتكييف عى من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد / 2 / كشف مستعجل / 2015 

  التاريخ /2015/2/25
اعالن

اىل املدع�ى عليه/رشك�ة ارض الح�ر للمق�اوالت /
مديرها املفوض جليل مهدي الحر 

اق�ام  املدع�ي /  وزير الش�باب والرياض�ة اضافة 
لوظيفته  عليك الدعوى البدائية بالعدد اعاله يطلب 
فيها تثبي�ت وضع البناء وتقدير قيمة العمل املنجز 
ومقدار م�ا يتطلبه م�ن عمل النج�ازه وملجهولية 
محل اقامتك  حس�ب اشعار مختار محلة السعدون 
يف قض�اء بغ�داد واملرف�ق بكات�ب مرك�ز رشط�ة 
2015/2/17علي�ه  2632يف  املرق�م   الس�عدون  
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املص�ادف 2014/3/11 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون. 
القايض
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الكهرباء: إصالح برج يزود العاصمة بـ 800 ميغاواط بعد تعرضه لتخريب
     بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النقل باق�ر جبر الزبي�دي، مع رئي�س الوزراء 
االرمين�ي هويك ابراهاميان س�بل تعزيز العالق�ات بين البلدين 

خاصة في مجال النقل.
وقال مكتب الزبيدي في بيان صدر، امس السبت، ان “رئيس 
الوزراء االرميني هويك ابراهاميان استقبل وزير النقل العراقي 
باق�ر جبر الزبيدي”.واض�اف المكتب ان “الجانبين بحثا س�بل 
تعزي�ز التعاون الثاني بين البلدين ف�ي كافة المجاالت وخاصة 

في مجال النقل”.
وبح�ث وزير النقل باقر الزبيدي، امس الجمعة )27 ش�باط 
2015(، مع نظيره االرميني كاكيك بيكالريان تسهيل اجراءات 

النقل لتنشيط السياحة والتجارة بين البلدين.
يذكر ان اولى الرحالت الجوية انطلقت بين البلدين,الخميس 
الماضي, وعل�ى متنها وزير النقل العراقي والس�فير االرميني 
والس�فير التونس�ي ومدي�ر ع�ام الخط�وط الجوي�ة العراقية 

والمفتش العام وعددا من المسافرين العراقيين واالرمينين.

       بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ بغداد  علي محس�ن التميمي عن قرب افتتاح 
15 روضة في مختلف احياء ومناطق العاصمة  حيث يأتي ذلك 

لتطوير امكانيات الطفل وتهيئته الستقبال المدرسة “.
وق�ال  المحافظ خ�الل افتتاح�ه روضة الس�ندس في حي 
اور,ان “ه�ذه الروض�ة تعتبر الثاني�ة تم افتتاحه�ا ونحن االن 
بص�دد افتت�اح قريبا اكث�ر من 15 روض�ة اخرى حي�ث عمدنا 
بالمحافظة الى ادراج مش�اريع بناء روضات لالطفال من اجل 
تهيئ�ة ذهنية وعقلية هذا البرعم والطف�ل ليكون جاهزا خالل 
دخول�ه الى المدرس�ة اذ يتم تعليم االطفال ف�ي الروضات على 
كيفية الكتاب�ة والقرائة وتعليمهم كيفية مس�ك القلم وغيرها 

من التفاصيل االخرى “.

        ديالى/المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة تربي�ة محافظ�ة ديالى،ع�ن دع�م منظمة 
اليونيس�ف أكثر من 500 تلميذ نازح في س�ت مدارس ببعقوبة 
بمس�اعدات دراس�ية، مؤكدة أن هن�اك وجبة أخرى ستش�مل 

تالميذ نازحين في مناطق أخرى من المحافظة.
وق�ال مدير اع�الم تربية ديالى س�نان الربيعي، إن “منظمة 
اليونيس�ف األممية دعم�ت اكثر من 500 تلميذ نازح في س�ت 
م�دارس ابتدائي�ة داخل مدين�ة بعقوبة عبر توزيع مس�اعدات 
دراس�ية تتضم�ن حقيبة تح�وي قرطاس�ية واقالما”.واضاف 
الربيعي أن “هناك وجبة اخرى من المس�اعدات ستشمل تالميذ 
نازحين في مناطق اخرى من ديالى س�يتم توزيعها قريبا وفق 
خطة منظمة”، مؤكدا أن “المس�اعدات جاءت تعبيرا على دعم 
اليونيس�ف للتالميذ النازحين في تجاوز محنتهم نتجية قسوة 
النزوح القس�ري”.وكانت آالف االس�ر نزحت من مناطقها في 
محافظة ديالى بسبب االضطرابات االمنية الدامية التي ضربت 

اجزاء من مدن المحافظة عقب شهر حزيران العام الماضي.

الزبيدي يبحث مع ارمينيا سبل تعزيز 
العالقات بني البلدين بمجال النقل

حمافظ بغداد: سنفتتح اكثر من 15 روضة 
يف خمتلف احياء العاصمة

اليونيسف تقدم مساعدات الكثر 
من 500 تلميذ نازح يف بعقوبة

    بغداد/المستقبل العراقي
 

أعلن�ت وزارة الكهرباء، إصالح 
ب�رج نق�ل طاق�ة ي�زود العاصمة 
بغداد ب�800 ميغاواط بعد تعرضه 

لتخريب شمالي محافظة بابل.
بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
صحف�ي، إن “المالكات الهندس�ية 
نق�ل  لمديري�ة  التابع�ة  والفني�ة 
الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات 
الي�وم، إصالح  انج�زت،  االوس�ط 
الناق�ل   80 رق�م  الب�رج  وتأهي�ل 
للخطي�ن فائق�ي القدرة )مس�يب 
غازية-جن�وب  مس�يب  حراري�ة، 
بغداد( في منطقة العبيدات شمالي 

بابل”.
وأوضح�ت ال�وزارة أن “الب�رج 
كان قد تعرض، صباح يوم الثالثاء 
الماضي، ال�ى تفجير بعمل ارهابي 
تخريب�ي ادى الى انهي�اره بالكامل 
وحرمان العاصم�ة بغداد من 800 

ميغاواط من الطاقة الكهربائية”.
وكان�ت المديري�ة العام�ة لنقل 
الطاقة الكهربائية بمنطقة الفرات 
االوسط أعلنت، الثالثاء )24 شباط 
الطاق�ة  لنق�ل  برج�ا  أن   ،)2015
الكهربائي�ة تع�رض لتفجير بثالث 
عبوات ناس�فة ش�مالي بابل وهو 

يغذي العاصمة ب�800 ميغاواط.

بابل تلجأ للتنفيذ املبارش يف مشاريعها
بسبب التقشف

    بابل/ المستقبل العراقي

باب�ل  محاف�ظ  أعل�ن 
ص�ادق مدل�ول الس�لطاني، 
امس الس�بت، أن المحافظة 
بأسلوب  مش�اريعها  ستنفذ 
بس�بب  المباش�ر  التنفي�ذ 
 ،2015 بموازن�ة  التقش�ف 
س�يكون  التنفي�ذ  أن  مبين�ا 
والنوعية  المواصفات  ضمن 

الجيدة.
إن   ، الس�لطاني  وق�ال 
“قسم المشاريع في مديرية 
خط�ة  أع�د  الحل�ة  بلدي�ة 
لمش�اريع المحافظ�ة للعام 
الحالي تش�مل تأهيل الطرق 
وردم  المحافظ�ة  ومداخ�ل 

المستنقعات”.
أن  الس�لطاني  وأض�اف 
ف�ي  س�تعتمد  “المحافظ�ة 
أس�لوب  عل�ى  مش�اريعها 
بس�بب  المباش�ر  التنفي�ذ 
موازن�ة  ف�ي  التقش�ف 
2015 وضم�ن المواصف�ات 
والنوعي�ة الجيدة”، الفتا الى 
أن “المحافظ�ة تعاق�دت مع 

للصناعات  العام�ة  الش�ركة 
اإلسكندرية  في  الميكانيكية 
لتجهيزه�ا بآلي�ات س�تدخل 
ال�ى الخدم�ة لتنفي�ذ خط�ة 

 .”2015
باب�ل  محافظ�ة  وكان�ت 
أعلنت، في )21 تشرين االول 
2014(، أن وزارة التخطي�ط 
المش�اريع  خط�ة  خفض�ت 
لع�ام 2014 ال�ى أكث�ر م�ن 
النصف، معتبرة أن التخفيض 
أداء  عل�ى  س�ينعكس س�لباً 

المش�اريع  وتنفيذ  الخدمات 
مجاري  مشاريع  وخصوصاً 
ومي�اه  الصح�ي  الص�رف 

األمطار وتبليط الشوارع.
غالبي�ة  أن  إل�ى  يش�ار 
المحافظات العراقية بحاجة 
إلى تنفيذ مشاريع كبيرة في 
والصحة  الكهرب�اء  مجاالت 
والتعلي�م والص�رف الصحي 
والمياه، نتيجة لما عانته من 
العقود  دمار وإهمال ط�وال 
الماضية التي شهدتها البالد.

    بغداد/المستقبل العراقي

كشف المجلس البلدي لقضاء 
االص�الح التاب�ع لمحافظة ذي 
قار، امس الس�بت، ع�ن تضرر 
اكث�ر م�ن 30 ال�ف دون�م م�ن 
االراضي الزراعي�ة في القضاء 
بس�بب ش�ح المياه، فيما اشار 
الى ان عددا كبيرا من الفالحين 
هاجروا الى محافظات مجاورة 
الزراعة هناك لكس�ب  المتهان 

قوت اسرهم.
وقال رئيس المجلس فيصل 
النصر الله في تصريح صحفي, 
إن “30 ال�ف دونم من االراضي 
المزروع�ة بمحاصي�ل الحنطة 
بس�بب  تض�ررت  والش�عير 
ش�ح المياه ال�ذي يتع�رض له 
القض�اء”، مبين�ا ان “ذلك ادى 
الى خسائر مادية كبيرة لحقت 
بالفالحي�ن ج�راء تض�رر تل�ك 
االراضي بعد نثر مئات االطنان 

من البذور”.
وع�زا النصر الله س�بب ذلك 
ال�ى “ش�ح االي�رادات المائي�ة 
عب�ر  القض�اء  ال�ى  ال�واردة 

نه�ر الغ�راف وتج�اوز بع�ض 
الم�دن عل�ى حصته�ا المائي�ة 
ووج�ود فوض�ى ف�ي توزي�ع 
تل�ك الحصص”، مش�يرا الى ان 
“االراضي التي تضررت توزعت 
في المناطق التي تقع ش�مالي 
لح�دود  والمحاذي�ة  القض�اء 
محافظة ميسان وهي الخليوي 
والناعم�ة  والت�ل  والس�ليطية 

وقرى ال عامر والكردي”.
كبي�را  “ع�ددا  ان  وتاب�ع 

ال�ى  هاج�روا  الفالحي�ن  م�ن 
المتهان  مج�اورة  محافظ�ات 
الزراع�ة هن�اك، لكس�ب ق�وت 

عوائلهم”.
 يذك�ر ان المجل�س البل�دي 
ف�ي قض�اء س�يد دخ�ل التابع 
لمحافظ�ة ذي قار كش�ف، في 
)18 ش�اط 2015( ع�ن ن�زوح 
أكثر من 100 أسرة من القضاء 
إل�ى محافظ�ات أخرى بس�بب 

شح المياه.

ذي قار:ترضر أكثر من 30 ألف دونم من األرايض 
الزراعية بسبب شح املياه

      بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر االعم�ار واالس�كان  
طارق الخيكاني مع وفد من الشركات 
التركية التعاون المش�ترك في مجال 
العمرانية ومتابعة  تنفيذ المش�اريع 

المشاريع المتلكئة الموكلة اليها .
وقال الخيكان�ي في بيان صحفي 
ان “االجتم�اع تضمن عرض اس�ماء 
الشركات التركية المتلكئة في تنفيذ 
المحافظات  العمرانية في  المشاريع 
ونس�ب   ، التج�اري  الملح�ق  عل�ى 
االنجاز المتأخرة ، واالنحراف الكبير 
في انجاز تلك المش�اريع في الفترات 
المح�ددة “ ، مح�ذراً “ م�ن امكاني�ة 
س�حب العمل عن تلك الشركات على 
خلفية تأخرها في انجاز المش�اريع 
الموكل�ة اليها ، وخصوص�اً تلك التي 

تقع في المناطق االمنة بالبالد”. 
واض�اف الخيكان�ي ان “ الوزارة 
تس�عى الى تقديم كافة التس�هيالت 
الممكن�ة لغ�رض دخ�ول الش�ركات 
االجنبية الرصينة من اجل المساهمة 
في تطوير واقع البنى التحتية و تبادل 

الخبرات الهندسية  بين الجانبين”. 
م�ن جانب�ه, طالب الوف�د التركي 
بالتريث ف�ي اجراءات س�حب العمل 
م�ن الش�ركات المتلكئ�ة حت�ى لقاء 
ممثلي هذه الش�ركات والوقوف على 

اسباب التلكؤ ومعالجته.
أن  الترك�ي  الوف�د  وأك�د  كم�ا   
ف�ي  س�تدخل  التركي�ة  الحكوم�ة 
المس�تقبل القريب بقوة للمس�اهمة 

في أعمار العراق .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مص�رف الرافدي�ن، عزمه 
اصدار البطاق�ة الذكية، خالل االيام 
دول  بأرب�ع  للمتقاعدي�ن  المقبل�ة 

عربية.
وقال مدير عام المصرف باس�م 
كم�ال الحس�ني، امس الس�بت، ان 
“ابرز ال�دول العربية التي س�تكون 
جاهزة الس�تخدام للبطاقة الذكية، 
ولبن�ان،  االم�ارات، ومص�ر،  ه�ي 
الخدم�ة  َس�ُتوفر  حي�ث  واالردن، 
عل�ى  يعتم�دون  الذي�ن  للزبائ�ن 

البطاقة”.
واشار الى انه “تمت عملية اصدار 
اولي للبطاق�ة الذكي�ة للمتقاعدين 
المقيمين في االم�ارات، اذ يمكنهم 
التقاعدي�ة م�ن  اس�تالم رواتبه�م 
خاللها بس�هولة وبدون معاناة كما 
كان في السابق عن طريق االستالم 
يدوي�ا والح�ال س�يكون م�ع بقية 

الدول العربية االخرى”.
وكان مصرف الرافدين اعلن في 
24 من كانون الثان�ي الماضي، عن 
اصداره البطاقة الذكية )الكي كارد( 
بفرعه في اب�و ظبي العتمادها في 

صرف رواتب المتقاعدين هناك.
 واوضح انه “تمت عملية اصدار 
اولى البطاق�ات الذكية للمتقاعدين 
المقيمين في االمارات حيث يمكنهم 
استالم رواتبهم التقاعدية بسهولة 

وبدون معاناة”.

وزير االعامر حيذر 
الرشكات الرتكية 

املتلكئة 

مرصف الرافدين يعتزم 
اصدار البطاقات الذكية 

للمتقاعدين بأربع دول عربية

     البصرة/ المستقبل العراقي

أعلنت ادارة مطار البصرة الدولي، افتتاح 
خمسة جس�ور هوائية لنقل المسافرين في 
مطار البصرة، وفيم�ا رجحت ارتفاع معدل 
الرح�الت مع دبي وافتت�اح خطوط جديدة، 
أكدت الشركة المنفذة للمشروع أن الجسور 
المط�ارات  بمواصف�ات  تعم�ل  الهوائي�ة 
االوربي�ة وبلغ�ت تكلفتها اكثر م�ن ثمانية 

مليارات دينار.
وقال مدير مطار البصرة سمير يونس إن 
“خمسة جسور هوائية تم افتتاحها ودخلت 
حي�ز الخدمة الي�وم وذلك لنقل المس�افرين 
ف�ي المط�ار بطريق�ة مماثلة ف�ي مطارات 
دول العالم”، مش�يراً الى “أنها تس�هم بنقل 
المسافرين بشكل سريع ومباشر وانسيابية 
عالي�ة دون اللج�وء ال�ى الس�اللم وحماية 
المس�افرين من مش�اكل تحدث ف�ي أوقات 

االمطار وحاالت الغبار”.
الجس�ور  تس�هم  “أن  يون�س  ورج�ح   
الهوائي�ة بزي�ادة عدد الرح�الت الجوية مع 
دب�ي بمع�دل 14 رحل�ة والتي تش�هد حالياً 

سبعة رحالت خالل االسبوع الواحد، اضافة 
ال�ى فتح خ�ط ج�وي ف�ي اذار الق�ادم مع 
الصي�ن عبر مط�ار البص�رة”. ولفت يونس 
ال�ى أن “الجس�ور الهوائية تس�تقبل جميع 
أن�واع الطائ�رات باس�تثناء طائ�رات ن�وع 

CRG كونه�ا طائرات صغيرة الحجم وتعمل 
لنق�ل المس�افرين داخليا الى بغ�داد واربيل 
والسليمانية حيث تعمل بنظام السلم لصغر 
حجمها”.م�ن جانب�ه, ق�ال مدي�ر الش�ركة 
المنف�ذة لمش�روع الجس�ور الهوائية عامر 

الجوهري في حدي�ث الى )المدى برس(، إن 
“كلفة مشروع الجسور الهوائية هو ثمانية 
ملي�ارات و126 مليون دين�ار عراقي وانجز 
خ�الل 300 ي�وم وهي جس�ور تعم�ل وفق 
نظ�ام عالمي تعم�ل به المط�ارات االوربية 

مثل مطار كوبنهاكن “.
وأوضح الجوهري “ان الجسور الهوائية 
يبلغ طول الواحد منها 36 متراً تعمل بنظام 
تلس�كوبي تتح�رك ف�ي جمي�ع االتجاهات 
لتس�توعب مجموع�ة مختلف�ة م�ن ان�واع 
الطائ�رات وه�ي تق�دم خدمة للمس�افرين 
وس�تجعل مط�ار البص�رة ضم�ن واجه�ة 

المطارات العالمية”.
وكان�ت ادارة مطار البص�رة أعلنت، في 
تم�وز من الع�ام الماض�ي 2014، عن زيادة 
معدل الرح�الت في مطار البصرة لش�هري 
حزي�ران و تموز الحالي مقارنة بش�هر آيار 
الماض�ي، وفيم�ا ع�زت الس�بب ال�ى كثرة 
الس�فر للس�ياحة والعالج خ�ارج البالد في 
اي�ام العطل�ة الصيف��ية، اك�دت ان المطار 
يس�توعب مليون مس���افر س�نوياً وهناك 

مشاريع لرفع الط��اقة االستيعابية له.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت لجنة التعليم النيابية، امس السبت، 
دعمها لموقف المراج�ع الدينية الداعي الى 
إع�ادة النظ�ر بالق�رارات الخاص�ة بالطلبة 
المبتعثي�ن، محذرة م�ن أن خفض رواتبهم 
ال�ى النص�ف س�يزيد م�ن معاناته�م، فيما 

طالبت وزارة التعليم بالتراجع عن القرار.
وق�ال رئي�س اللجنة ش�يركو ميرزا في 
بي�ان صحف�ي، إن “وزارة التعلي�م أصدرت 
القرارين المرقمين 1123 في التاس�ع عشر 

م�ن الش�هر الحال�ي، و 7282 ف�ي الثان�ي 
والعشرين من الشهر ذاته، اللذان يتضمنان 
خفض رواتب طلبة دراس�ات البكلوريوس 
النص�ف”،  ال�ى  والدكت�وراه  والماجس�تير 
مؤكداً “مساندته لموقف المرجعية الدينية 
لما طرحته في خطب�ة الجمعة، أمس، التي 
رأت أن ق�رار تخفيض وتقليص مخصصات 
المبتعثي�ن س�يؤدي ال�ى اإلخ�الل بإكم�ال 
دراس�تهم وهو نقض للغرض الذي أرسلوا 

له”.
وأضاف ميرزا، أن “خفض رواتب الطلبة 

ال�ى النصف س�يزيد من معاناته�م، مطالباً 
قراره�ا  ع�ن  ب�”التراج�ع  التعلي�م  وزارة 
وإيض�اح موقفها، لوجود اآلالف من الطلبة 
يدرس�ون عل�ى نفقته�ا في مختل�ف بلدان 

العالم المتطورة”.
وش�دد بالقول، “علينا االهتم�ام بهم ال 
أن نضع العثرات في مسيرتهم العلمية التي 

ستصب بالنتيجة في خدمة البلد”.
وتابع مي�رزا، أن “الظروف الصعبة التي 
تمر بها الب�الد بعد انخفاض أس�عار النفط 
عالمي�اً، يج�ب أن ال تك�ون عل�ى حس�اب 

الكف�اءات العلمي�ة العراقي�ة الت�ي ينتظ�ر 
قدومه�ا للنه�وض بالبل�د”، داعي�ا رئي�س 
الحكوم�ة حيدر العبادي ال�ى “التدخل بهذا 
الموض�وع ال�ذي س�يضر بأوض�اع الطلبة 

المبتعثين”. 
ودعت المرجعي�ة الدينية، أمس الجمعة 
النظ�ر  إع�ادة  ال�ى   ،)2015 ش�باط   27(
بالقرارات الخاصة بالطلبة المبتعثين، وفيما 
شددت على ضرورة عدم تخفيض رواتبهم، 
ح�ذرت م�ن أن ع�دم االهتم�ام بالقط�اع 

الزراعي سينعكس سلبا على البالد.

البرصة تفتتح 5 جسور هوائية يف مطارها الدويل

التعليم الربملانية تطالب بالرتاجع عن قرار خفض رواتب الطلبة املبتعثني
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تكاد ال تزيد نس�بة عدد الس�كان اليهود الفرنس�يني عن 1% من 
إجم�ايل عدد س�كان فرنس�ا البال�غ 67 مليوناً، إذ تش�ر أحدث 
االحصائيات السكانية الفرنس�ية أن عدد يهود فرنسا القاطنني 
فيها اآلن يمثلون نس�بة 0.72% فق�ط، أي أقل من نصف مليون 
مواطن، يرتكز أغلبهم يف العاصمة باريس، بينما يشكل املسلمون 
الفرنس�يون من أصوٍل ش�تى، عربيًة وأفريقية وغرها، نس�بًة 
ق�د تص�ل إىل 8% من إجمايل عدد الس�كان، أي أكثر من خمس�ة 
ماليني مس�لم، بما يجعل من اإلسالم الدين الثاني يف الجمهورية 
الفرنسية.إال أن نسبة اليهود الضئيلة العدد، فاعلة الوجود واألثر 
عىل العكس من عددها، إذ تلعب دوراً كبراً يف تش�كيل السياس�ة 
الفرنس�ية، وتتحكم يف القرارات الس�يادية للدولة عىل املستويني 
الداخ�ي والخارج�ي، وتم�ارس ع�ىل الحكوم�ة أدواراً ابتزازية 
واس�تفزازية، األم�ر ال�ذي يجعل منه�م العباً أساس�ياً ال يمكن 
إهم�ال دوره، أو ان�كار تأثره، وعامالً مؤثراً يف تحديد سياس�ة 
س�اكن قرص اإلليزيه، الذي يجد نفس�ه غالباً ينجر وراء األماني 
اليهودية، ويحقق رغباتهم يف فرنس�ا وخارجه�ا، وخاصًة فيما 
يتعلق بالقضية الفلس�طينية، والرصاع العرب�ي اإلرسائيي، بما 

يريض أمانيهم، وال يخالف سياساتهم املعلنة والخفية.
الع�ادات  الفرنس�ية ع�ىل عمومه�ا،  املحلي�ة  اإلدارات  تراع�ي 
واملناس�بات اليهودية بصورٍة الفتٍة ومثرة لالنتباه والتس�اؤل، 
وتثبت أيام املناسبات واألعياد اليهودية يف رزنامتها الرسمية، إذ 
فجأًة ويف غر املناس�بات املس�يحية الكربى، تزدان باريس كلها 
واملدن الفرنس�ية األخرى، وتتزين ش�وارعها، وتضاء ميادينها، 
وتوقد الش�موع يف س�احاتها وأمام رموزها التاريخية، وتسخر 
الرشطة واألجهزة األمنية لحماية وحراس�ة األماكن واملؤسسات 
اليهودي�ة، ليهنأ اليهود الفرنس�يون ، باالحتفال بمناس�باتهم، 

والفرح يف أعيادهم، والصالة يف معابدهم.
بينما ال ينىس الرئيس الفرنيس توجيه رس�الٍة لهم، يهنئهم فيها 
بالعيد، أو يش�اركهم املناس�بة بنفس�ه، ويتمنى لهم الس�عادة 
والهناء، والس�المة واألم�ن والرخاء، ويدعو جموع الفرنس�يني 
لتهنئته�م، ومش�اركتهم احتفاالتهم، وع�دم التنغيص عليهم يف 

يوم فرحهم، أو اإلساءة إىل رموزهم ومقدساتهم.
بل إن بعض الرؤساء الفرنسيني يبالغون يف االحتفاء، ويغالون يف 
التهنئة واملباركة، ويظهرون فرحاً يف مناسباٍت يهودية أكثر من 
فرحهم بمناس�باتهم، وكأنهم بفرحه�م وتهنئتهم يخطبون ود 
شعٍب بأكمله، أو يخاطبون دولًة كربى ويتوددون إىل حكومتها، 
ويستسمحون خاطرها، ويتقدمون إليها بآيات الوالء، وعالمات 
القرب�ى وامل�ودة والش�كر والعرفان، ع�رب جاليتها التي تس�كن 
بالدها، وتتحكم يف بعض قراراتها، وكأنهم سلطة فوق السلطة، 
فيكرمونه�ا خوف�اً من غضبه�ا، أو اس�تمالًة له�ا وحرصاً عىل 
رضاها الذي ال تبلغه.يراعي الفرنسيون كثراً اليهود ويحرصون 
عىل مش�اعرهم، فيحي�ون معهم ذكرى املحرق�ة، ويضعون من 
أجلهم القلنس�وة اليهودية عىل روؤس�هم، ويبكون حزناً عليهم 
وتضامناً معهم، ويعاقبون كل من ينكر املحرقة أو يشكك فيها، 
أو يقل�ل عدد الذين قتلوا خالله�ا، ويتهمون من ال يوايس اليهود 
يف يومهم، أو يش�اركهم فرحهم أو حزنهم بأنه معادي للسامية، 
وأن�ه بجريمت�ه األخالقية يج�ب أن يحاكم ويس�جن، أو يعاقب 
ويغرم، فقد اعتدى عىل مش�اعر ش�عٍب بأكمله، وتنكر لعذاباته 
ومعاناته، وأس�اء إىل عائالتهم وأرسه�م املنكوبة، يف الوقت الذي 
يرفضون فيه إجراء مقارنة بني عذابات اليهود ومحرقتهم، وبني 
ظلمهم واضطهادهم وطردهم لش�عٍب بأكمله، وكأن اليهود أمٌة 
ينبغ�ي أال تظلم وال تض�ام، وأال تعذب وال تهان، بينما يجوز ذلك 
عىل أيديهم لغرهم.ورغم أن اليهود الفرنس�يني يف خمس�ينيات 
القرن املايض كانوا أقل عدداً مما هم عليه اليوم يف فرنسا، إال أنهم 
اس�تطاعوا من خالل نفوذهم ومناصبهم الرس�مية، ومواقعهم 
الحكومي�ة، أن يصنع�وا حلفاً كب�راً بني باريس وت�ل أبيب، وأن 
يجعل�وا من فرنس�ا داعمًة رئيس�ة للكيان الصهيون�ي، ومؤيدة 
لسياستها، ومدافعًة عنها، ومقاتلًة من أجلها، وهي التي أرشفت 
عىل تزويدها بمختلف أنواع األسلحة املدمرة، إذ زودتها بطائرات 
امل�راج التي كانت عماد س�الح الجو اإلرسائي�ي، والذي كان له 
ال�دور األكرب يف ع�دوان يونيو/حزي�ران، عندم�ا باغتت أرساب 
طائراتهم الحربية املط�ارات والطائرات العربية الرابضة.كما أن 
فرنس�ا كانت وراء دخول الكيان الصهيوني نادي الدول النووية، 
ومكنتها م�ن بناء مفاع�ل ديمونا الذي يعترب عم�دة مرشوعها 
النووي، وأساس ترسانتها النووية الكبرة، الذي تهدد به العرب، 
وتس�تقوي به عىل الش�عوب، وتهدد به أمن املنطق�ة كلها، وقد 
كان ه�ذا اإلنج�از نتيجًة للجه�ود الكبرة الت�ي بذلها املوظفون 
الكب�ار يف وزارة الدفاع الفرنس�ية، الذين كانوا ع�ىل اتصاٍل دائٍم 
مع ش�يمعون بريس الذي كان إبَّانه�ا املدير العام لوزارة الدفاع 
اإلرسائيلي�ة، والذي يعترب العقل املدبر، واألب الحقيقي للمرشوع 

النووي اإلرسائيي، الذي كان مرشوعاً فرنسياً بجدارٍة.
وما زالت فرنس�ا ترعى الكيان الصهيوني بم�ا أمكنها، فتزوده 
بالس�الح إن اس�تطاعت، وتدافع عنه يف كل املحافل السياس�ية، 
وتح�ول دون خضوعه إىل املحاكم الدولية، وال تقبل باإلرشاف أو 
الرقابة الدولية عىل مش�اريعه النووية، وال عىل مخازن أسلحته 
االس�رتاتيجية، وتنربي لصد أي هجوٍم عربي أو إس�المي أو دويل 
ضدها، وترى أن الكيان الصهيوني يجب أن يبقى قوياً ومحصناً، 
ومتفوق�اً ورادعاً، فال يهدد أمنه أحد، وال يهز قواعد بنيانه نظاٌم 
أو جيش.كم�ا تري�د للكي�ان الصهيوني أن يكون دول�ًة طبيعية 
يف املنطق�ة، لها عالقاتها مع العرب ويعرتف�ون بها، ويرتبطون 
معها باتفاقيات تعاوٍن، ويتبادلون التجارة معها، ولهذا تحرص 
اإلدارات الفرنس�ية عىل أن يشارك يف مناسباتها إىل جانب القادة 
وامللوك والرؤس�اء العرب، مس�ؤولون إرسائيليون كبار، لتحدث 
بينهم عالقة علنية مكش�وفة، تقبل بها األنظمة وتس�كت عنها 
الش�عوب، ولعل مش�اركة رئيس الحكومة اإلرسائيلية يف مسرة 
باري�س التضامني�ة م�ع حادثة تش�اريل هيبدو إىل جان�ب قادٍة 
ع�رب، محاولة مقص�ودة من الحكومة الفرنس�ية لدعم الكيان 
الصهيوني، وتربئته من تهمة اإلرهاب املوغل بها، والتي يرتكبها 

وجيشه صباح مساء، دون رٍد دويل، أو اعرتاٍض أممي.
إنهم يهود فرنسا عىل قلة عددهم، يخططون وينفذون، ويملون 
ويأم�رون، يفرضون سياس�تهم، ويلقون أوامره�م، ويضعون 
رشوطهم، ويحددون مس�ارات قرص اإلليزيه وس�يده، ببجاحٍة 
ودون لياقة، وبفجاجٍة غر الئقة، وبقلة أدٍب بادية، لئال يبعد أو 

يشط، أو يقرص ويهمل، أو ينىس التزاماته ويفرط يف واجباته.

د. م�سطفى يو�سف �للد�وي

أقلية هيودية فرنسية تبتز 
قرص اإلليزيه

إن قي�ام تنظيم »داع�ش« اإلرهابي باالعت�داء عىل موقع 
جري�دة »االتح�اد« املتس�م بالتوجهات الرصين�ة والفكر 
املعتدل، يعطينا فكرة مفادها. أن هذا النوع من التنظيمات 
اإلرهابي�ة ال يرتك أية فرصة تلوح أمامها ملمارس�ة كل ما 

هو قبيح وميسء للبرشية، فهذا هو دينها وديدنها.
وما يهمني الرتكيز عليه بهذا الصدد هو أن لتقدم خدمات 
اإلنرتن�ت والتكنولوجيا املرتبطة بها عالقة كبرة وخطرة 
بانتش�ار ظاهرة اإلره�اب الحديث، فه�ذه األيام تحت يد 
اإلرهابيني ترس�انة ضخمة من الوس�ائل املادية واملعنوية 

التي يتناقلونها عرب اإلنرتنت.
فعرب هذا الوسيط الرسيع يكتسبون ويحوزون. ويتناقلون 
مهارات تساعدهم عىل تنفيذ عملياتهم اإلرهابية يف جميع 

ربوع املعمورة.
ومن بني وس�ائل استغاللهم لهذه الوس�يلة النافذة تأتي 
مسألة استقطاب الكوادر واملنارصين واملؤيدين، الذين يتم 
تجنيده�م برسعة مذهلة، خاصة عرب ب�ث الصور املغرية 
ورسائل الربيد اإللكرتوني واملعلومات املغلوطة التي تصب 

يف خانة اإلنجازات الوهمية لإلرهاب واإلرهابيني.
إن اإلره�اب ليس أمراً جديداً، لكن�ه يف املايض كان يتواجد 

يف الظ�ل فق�ط، فأولئ�ك الذين كان�وا يلج�ؤون إىل العنف 
كان�وا يركزون عىل السياس�يني والعس�كريني، ويف بعض 
األماكن استمر اإلرهابيون طويالً يف استخدام ذلك التكتيك 
التقلي�دي، لكنه�م اآلن يوجهون نرانه�م باتجاه املدنيني 
األبري�اء دونما تمييز وبطرق إرهابية عش�وائية، كما هو 
حاص�ل عن طريق اس�تخدام العمليات االنتحارية وس�ط 
جموع من املدنيني الذين ال عالقة لهم بأي ش�أن س�يايس 
وال حول لهم وال قوة، كما يحدث يف العراق وسوريا ومرص 

وليبيا واليمن والصومال ونيجريا.
وأينم�ا تحدث مثل تلك العمليات اإلرهابية يكون منفذوها 
من الش�باب الذين يت�م تجنيدهم عرب ش�بكات االنرتنت، 
سواء كانت الوس�يلة مواقع التواصل االجتماعي أو الربيد 
اإللكرتوني، أو حتى شبكات »اليوتيوب« التي تبث رسائل 
وص�وراً ترك�ز عىل إغ�واء الش�باب وضمه�م إىل صفوف 

اإلرهابيني.
إن اإلنرتن�ت يلع�ب أدواراً مؤثرة يف ق�درة تنظيم »داعش« 
ع�ىل اس�تقطاب ك�وادره ومقاتلي�ه، فف�ي العدي�د م�ن 
ح�االت التجني�د الت�ي تم�ت يف أوس�اط الش�باب يف دول 
الغرب بالتحديد، ظه�ر اإلرهابيون من الظالم فجأة ملجرد 
جلوسهم خلف شاش�ات كمبيوتراتهم يف منازلهم ووسط 
ذويهم بمجرد أن تتمكن أجهزة االستقطاب اإلرهابية من 
التواص�ل معهم عرب اإلنرتنت، ث�م يظهرون فجأة يف الدول 
الت�ي ابتلي�ت باإلرهاب.وتجدر اإلش�ارة إىل أن التنظيمات 
اإلرهابية تمكنت من اس�تغالل الف�راغ االجتماعي الغربي 
وع�دم االس�تقرار األرسي والنفيس والذهن�ي الذي تعانيه 
الناش�ئة يف الغرب، وتوصل إليهم رس�ائل تستهدفهم بما 
يمك�ن أن يجدوه يف مناطق اإلرهاب م�ن عمل يدر عليهم 
دخالً مادياً مجزياً ومن إش�باع لرغبات غريزية يفتقدون 

إليها عرب مقوالت الحور العني وجهاد النكاح، وغرها من 
طروحات ما أنزل الله بها من سلطان.

والطام�ة الكربى هي أن�ه يف الغرب تنعدم الس�يطرة عىل 
ش�بكات اإلنرتنت، ويستطيع كل من مسه جنون اإلرهاب 
أن يوصل ما يريد إيصاله إىل الناش�ئة الس�تقطابها، لذلك 
يالحظ بأن أعداد الش�باب الغربيني الذين يتم استقطابهم 
ع�رب ش�بكات اإلنرتن�ت تف�وق أع�داد أولئك الذي�ن أمكن 

استقطابهم من داخل مناطق اإلرهاب ذاتها.
وهنا يبدو بأن التنظيمات اإلرهابية درس�ت جيداً األوضاع 
الغربي�ة من حي�ث الحري�ات الالمح�دودة والقوانني التي 
تح�د من حجب املعلوم�ات عن العامة، ه�ذا باإلضافة إىل 
فهم الس�يكيولوجية الخاصة باإلنس�ان الغربي الذي لديه 
قدرة هائلة عىل إحراج السياس�يني إن هم تجرأوا باملناداة 
بوض�ع القيود عىل اإلعالم وهنا تق�ع الطامة الكربى التي 
لم ت�درك دول الغرب خطورتها حني يعدو إليهم ش�بابهم 
وه�م ُمتخمون بأف�كار اإلرهاب، وال يج�دون ما يفعلونه 
يف أوطانهم، فهل مجتمعات الغرب مس�تعدة للتعامل مع 
تلك اللحظ�ة، أم أن اإلنرتنت املفتوح ع�ىل مرصاعيه وبال 

عليهم؟!

د. عبد�هلل جمعة �حلاج

معضلة اإلنرتنت واإلرهاب

عملي�ة انخ�راط الروبوت�ات يف س�احات املعارك 
الحديثة وقعت برسعة خاطفة، حبست أنفاسنا، 

هذا إن لم يكن من يقرأ هذا املقال روبوتاً.
عندم�ا احتل الجيش األمريك�ي األرايض العراقية 
قبل أكثر من عقد، كان يملك عدداً قليالً من اآلالت 
ذاتية التوجيه، مثل الطائرات من دون طيار، ولم 

ترسل أي من القوات الربية.
والي�وم تملك الق�وات األمريكية أكثر من س�بعة 
آالف طائ�رة يف الجو، ترتاوح أنواعها بني طائرتي 
"Predator" و"Reaper" الش�هرتني، باإلضافة 
إىل أن�واع أخ�رى مثل اإلضاف�ة الجدي�دة للقوات 
البحري�ة بطائ�رة "Fire Scout 8-MQ"، وه�ي 
طائ�رة هليكوبرت من دون طيار، أكملت عدداً من 
املراح�ل التجريبي�ة باإلق�الع من قاع�دة مضادة 

للصواريخ والهبوط بالعودة إليها.
وع�ىل األرض يرتاوح عدد اآللي�ات ليبلغ 12 ألفا، 
منها روب�وت "PackBots" ال�ذي صنعته رشكة 
"iRobot" واس�تعمله الجي�ش األمريكي ملس�ح 
القناب�ل يف جوانبه�ا  والكش�ف ع�ن  الطرق�ات 
للق�وات  تج�ارب  أيض�اً  بأفغانس�تان، وهنال�ك 
البحرية األمريكية مع مركز "Qinetiq" لألنظمة 
مجه�ز  روب�وت  لصن�ع  املتقدم�ة،  الروبوتي�ة 

بكامرات وسالح رشاش.

وبالطبع فإن هذه الثورة ليست حكراً عىل أمريكا 
وحده�ا، إذ تس�تعمل 87 دولة ع�ىل األقل أنظمة 
الروبوت�ات العس�كرية إىل حد ما، م�ن بريطانيا 
وصوالً إىل الصني، التي تمتاز بازدياد متس�ارع يف 
أسطولها اآليل، وفقاً ملا كشفته يف معرض أسلحة 

مؤخراً.
وهنال�ك الكث�رون مم�ن ال دول�ة له�م، قام�وا 
بض�م الروبوتات ملس�تودعاتهم، منه�م الطرفان 
املتنازعان يف الحرب األهلية يف س�وريا، باإلضافة 
إىل تنظي�م "داعش"، والطرفان يف النزاع الواقع يف 

أوكرانيا يتعمالن بها أيضاً.
ولك�ن ه�ذه الروبوت�ات هي مجرد ط�رف خيط 
للبداية، وإن كان ما يحصل اآلن قد وقع بالضبط 
قب�ل مائة عام، كن�ا لنقارقنها اآلن ب�أول طائرة 
قتالية "Bristol TB 8" أو أول دبابة اس�تخدمت 
باملعارك املعروفة باسم "Mark I"، هنالك الكثر 
م�ن املتغرات التي سنش�هدها قريباً، حجم هذه 
الطائ�رات وش�كل وطريق�ة حركته�ا يف الربية، 
والس�بب الذي ق�د يخي�ف العديد من�ا، وجهاتها 

الجديدة.
ق�د ال نش�هد يف املس�تقبل وجود ع�دد محدد من 
الروبوت�ات الش�غالة برياً فقط ضمن األس�طول 
البح�ري، بل يمك�ن أيضاً أن يمل�ك طائرته اآللية 

املصغ�رة، مث�ل "Black Hornet 100-PD" التي 
يس�اوي حجمه�ا الصغر حجم الطائ�ر الطنان، 
لعن�ارص  وستس�مح  فق�ط،  غرام�اً   18 وت�زن 
البحري�ة باالطالع بني الزوايا أو اكتش�اف قناص 
ينتظر استهداف املجموعة القتالية من نافذة عىل 
ارتف�اع خمس طوابق، أو يمكن أن نش�هد وجود 
"Zephyr" بكثرة، وه�ي طائرة دون طيار تعمل 
بالطاقة الشمس�ية، ويزيد ع�رض جناحيها عن 
22 مرتاً كما يمكنها أن تواصل الطران عىل مدى 

11 يوماً.
وع�ىل األرجح، ف�إن أكرب تحد يمك�ن أن يواجهنا 
قد يكون الذكاء الصناع�ي وقدرة الروبوتات عىل 
اتخاذ القرارات ذاتياً، إذ أن مفهوم التوجيه الذاتي 
يف البداي�ة كان يتمحور حول عدم وجود إنس�ان 
داخل املركب�ة، وكان يتوجب ع�ىل البرش التحكم 
بها وتوجيهه�ا من عىل بعد خط�وة بخطوة، أما 
النس�خ الحديثة فتع�د أكثر آلية من س�ابقاتها، 
إذ يمكنه�ا أن تقل�ع وتهب�ط وحده�ا، ويمكنها 

التحليق لوجهات معينة وحدها، كما تملك أجهزة 
استشعار تتيح لها التعرف عىل محيطها وإيصال 

تلك املعلومات للبرش.
هذا ما يمكن أن نتوقعه مستقبالً، مرحلة متقدمة 
من االعتماد عىل القرارات الروبوتية املتخذة ذاتياً، 
يأتي ه�ذا بعد الح�وار ال�ذي أج�راه الكونغرس 
العام املايض حول نظ�ام الرقابة الروبوتي التابع 
للبحري�ة األمريكي�ة ونظ�ام الرضب�ات الجوية، 
باختص�اره "UCLASS"، وال�ذي تمكنت إحدى 
طائرات�ه الرائ�دة "Northrop X-47" التجريبية 
م�ن تنفي�ذ إح�دى أصع�ب امله�ام الت�ي تواج�ه 
الطيارين عىل اإلطالق، اإلق�الع والهبوط من عىل 
حامل�ة للطائرات، واآلن يتم تجربة الطائرة ذاتها 
لنظام التزود بالوقود جواً، واالشرتاك مع طائرات 
آلية أخرى، إذ يشكل برنامج "UCLASS" املرحلة 

القادمة من أنظمة أكثر رسعة وتقدماً.
لك�ن النقط�ة األساس�ية للنق�اش ل�ن تتمحور 
ح�ول ما إذا س�تعد هذه الطائرات ج�زءاً روتينياً 

م�ن مهام البحرية وحام�الت الطائرات، بل حول 
م�دى التقدير والفض�ل الذي س�يعود لها بإنجاز 
تلك الق�وات ملهامها، وبالطبع ل�ن يتمحور حول 
الرتكي�ز يف التقدم ع�ىل مهام التدم�ر والتفجر، 
وإلحاق الدمار بأي ع�دو تواجهه، وليس بمجرد 
االكتف�اء باملراقبة مثلما حصل يف النس�خ األولية 

لهذه الطائرات قبل حوايل مائة عام.
وبالوض�ع ذاته، تقوم بريطاني�ا بتجربة األنظمة 
ال  ال�ذي   "Taranis" بربنامجه�ا  آلي�اً  املوجه�ة 
يكتفي بالرسعة والدقة، بل يملك برنامجاً لتحديد 

األهداف الجديدة املحتملة أيضاً.
ورغم أننا لن نعيش قريباً لعالم مش�ابه لسلسلة 
أف�الم "Terminator" أو "The Matrix"، حي�ث 
تتخ�ذ اآلالت والروبوت�ات قراراتها بنفس�ها، عن 
توقيت وقوع حرب أو م�كان وقوعها، ولن نلعب 
أيض�اً دور الب�رش الذي�ن يختف�ون م�ن الحروب 
أو أن نش�هد اختف�اء التكنولوجي�ا الت�ي اعتدنا 
عليها، فحرب العراق الثالثة الجارية تملك جميع 
الالعبني: أمريكا وداعش والقوات العراقية، والتي 

تستخدم الطائرات بدون طيار والقوات الربية.
لكن ما هو واضح بالفعل هو الرضورة القصوى 
ألن يك�ون الق�رار الب�رشي ج�زءاً أساس�ياً م�ن 
العملي�ة، هذه التكنولوجيا من ابتكارنا، والحرب 

هي حربنا، لقد تغر دور اإلنسان الذي كان "داخل 
دائرة اتخاذ القرار"، بالتعاون مع اآلالت يف تنفيذ 
الق�رارات الص�ادرة من�ا، إىل ما تس�ميه القوات 
الجوية األمريكية "أعىل دائرة اتخاذ القرار"، بأن 
يكون دور اإلنسان هو إدارة العملية التي يتم فيها 
اتخاذ القرار وليس توجيهها، فالنزاع اإللكرتوني 
هو أحد املجاالت التي يعمل فيها الذكاء الصناعي 
بالتع�اون مع خوارزميات الربام�ج لتنتج معظم 

القرارات وبرسعة رقمية هائلة.
الجدل األك�رب يتمحور ح�ول احتمالية "الخروج 
من دائرة صنع القرار" كلياً، والكثرون يشعرون 
بالقل�ق إزاء هذه الرؤية املس�تقبلية، والكثرون 
يجادل�ون بأهمي�ة وض�ع هذه النقط�ة يف نخاع 
القضية، مثلما تمنوا لو أن إتش جي ويلز لم يقدم 
مبادئ�ه التي مه�دت الخرتاع القنبل�ة النووية، إذ 
بدؤوا يف تطبيق نظام معني ملنع األبحاث املتعلقة 
بالروبوتات املسلحة املستقلة ودعوا إىل اتفاقيات 

دولية تحظر هذه التكنولوجيا.
لك�ن أمامنا الزم�ن فقط لرين�ا احتمالية وقوع 
م�ا س�بق بالفع�ل، خاص�ة وأن كالً م�ن العلوم 
والح�روب أثبت�ا قدرة ع�ىل تجاوز الح�دود، لكن 
هناك أم�را واحدا فقط واضح�ا أمامنا: فالحرب 

التي نشهدها اآلن ستكون روبوتية باملستقبل.

بيرت و�رين �سينغر

الروبوتات ستتحكم بحروب املستقبل

اجتمع�ت أزمت�ان خطرتان يف أوروب�ا، األوىل يف اليونان 
الت�ي تعصف به�ا أزمة اقتصادي�ة قد ت�ؤدي إىل انهيار 
م�ايل أوروبي أو عاملي. واألزم�ة الثانية يف أوكرانيا حيث 
قد يش�عل اجتياح رويس فتيل ح�رب أوروبّية أو عاملية. 
األزمتان مختلفتان، لكن املش�رتك بينهما هو أن القول 
الفصل الديبلومايس فيهما يعود اىل املستشارة األملانية، 
أنغي�ال مركل.م�ن أين آلت ه�ذه الس�لطة اىل أملانيا؟ يف 
املس�ألة اليونانية، األمر يس�ر عىل الفهم: يعود ش�طر 
راج�ح م�ن مش�اكل االقتص�اد اليونان�ي اىل سلس�لة 
قرارات طالح�ة اخذتها الحكوم�ات اليونانية املتعاقبة 
وإىل ضع�ف االقتصاد قياس�ًا اىل معاير منطقة اليورو. 
واقتص�اد أملانيا ه�و األكرب واألكثر ث�راًء وديناميكية يف 
هذه املنطقة. ويساهم دافعو الرضائب األملان يف تمويل 
املؤسس�ات األوروبي�ة التي تقدم الق�روض اىل اليونان، 
وتمل�ك املص�ارف األملاني�ة الحص�ة األكرب م�ن الديون 
اليوناني�ة الخاصة. لذا، ال يس�تخف بكلم�ة أملانيا حني 
تعلن أنها لن تسمح لليونان بتغير رشوط حزمة اإلنقاذ.
لك�ن فهم مكانة أملانيا يف األزمة األوكرانية عس�ر. منذ 
الحرب العاملية الثانية، لم تنتهج أملانيا سياسة خارجية 
جدّية، وال تملك جيش�ًا يعتدُّ ب�ه إذ يفتقر اىل العتاد. لذا، 
عندما تتحدث أملانيا عن الدفاع ال أحد يستمع، خصوصاً 

الرئي�س الرويس.واألزم�ة يف أوكرانيا ب�دأت، اثر تظاهر 
األوكراني�ني آملني بالتقرب من االتح�اد األوروبي. وعىل 
رغم أن بروكس�يل تملك نظرياً سياسة خارجية فاعلة، 
إال أّن هذه السياسة هشة. فأملانيا ساهمت يف إضعافها 
وتقويضها، وهي اليوم تتجاهلها. وكان يف وس�ع برلني 
انش�اء مجموعة اتص�ال غربية ح�ول أوكراني�ا، تضم 
الوالي�ات املتحدة وبريطانيا وفرنس�ا وبولن�دا وهولندا. 
وقدرة ه�ذه املجموعة الدفاعية يعتد بها وال يس�تخف 

بنفوذها يف السياسة الخارجية.
لكن برلني ل�م تفعل، وهي اليوم تهيمن عىل املفاوضات 
مع روس�يا حول أوكرانيا بس�بب حس�بان م�ركل أنها 
قادرة عىل حل األزمة عرب عالقتها الش�خصية بالرئيس 
ال�رويس، فالديمر بوت�ني. ولكن بعد ع�رشات املكاملات 
الهاتفي�ة، والفش�ل يف تحقيق أي يشء، س�افرت مركل 
اىل مينس�ك م�ع الرئي�س الفرن�يس فرنس�وا هوالن�د 

للتف�اوض ع�ىل وقف نار ل�م يثمر. وبدل وق�ف القتال، 
شن »االنفصاليون« املوالون لروسيا هجمات، واستولوا 
عىل بل�دة ديبالتسيفي.وس�اهم تواضع م�ركل، وربما 
»جندرها«، يف تس�امح اآلخرين مع الق�وة األملانية التي 
كانت موض�ع قبول يف العق�ود الخمس�ة املاضية ألنها 
كانت غر أحادي�ة. ومنذ األزمة املالية يف 2009 وضعف 
إيطاليا وإسبانيا وفرنس�ا، هيمنت أملانيا عىل السياسة 
املالي�ة يف منطقة اليورو. وبدا انها الوحيدة القادرة عىل 
توجي�ه دفة الخروج م�ن األزمة املالية. ويب�دو، اليوم، 
أن ال أح�د ق�ادراً عىل مس�اعدتها يف إدارة األزمة األمنية 
يف أوروب�ا. ولم يتخيل أحد أن العالم س�يصل إىل مرحلة 
تتفاوض فيها أملانيا يف ش�كل مبارش مع روس�يا، أو أن 
تكون فرنس�ا ضعيفة، وبريطاني�ا منرصفة اىل أمورها 
الداخلية والواليات املتحدة غر مهتمة. وإذا انتهت األزمة 
املالية اليونانية اىل الفش�ل، وانسحبت أثينا من منطقة 

الي�ورو، قد يتحول الرد ضد أملاني�ا اىل رد عنيف ضد كل 
املؤسس�ات األوروبية التي يحسب الناس انها يف قبضة 
برلني.لك�ن األخط�ار يف أوكراني�ا أكرب. فم�ركل ضمنت 
اتفاق وق�ف نار ال تمل�ك فرضه. وإذا فش�ل، فجعبتها 
خالي�ة من خطة بديل�ة، عىل رغم أنها ملح�ت اىل إمكان 
تخي أوكرانيا عن األقاليم الرشقية، وبناء »جدار برلني« 
حولها يف منطقة منزوعة الس�الح، وتشديد الرقابة عىل 
حدوده�ا. لك�ن تنفيذ ه�ذه الخطة يقت�ي أن يعامل 
الغ�رب ما بقي من أوكرانيا مثلم�ا عامل أملانيا الغربية، 
أي دعمها اقتصادياً وسياس�ياً وعس�كرياً من أجل ردع 
روس�يا. واليوم، ليس هناك ما يش�ر إىل أن أملانيا أو أي 
بل�د آخر عىل اس�تعداد لتقديم مثل ه�ذا الدعم. وتخرس 
أوكرانيا الس�يطرة ع�ىل نواتها الصناعي�ة يف الدونباس 
امام س�لطة موالية لروس�يا. وقد تتوسل موسكو هذه 
املنطق�ة لزعزع�ة اس�تقرار الدول�ة األوكراني�ة، وربما 
لتوسيع س�يطرتها عىل األرايض، أو لتهديد حلف شمال 
األطليس. وال ش�ك يف ان قدرات الرئيس الرويس محدودة 
بس�بب االنهي�ار االقتصادي، لك�ن األزم�ة اليونانية قد 
تش�ل قدرات أوروبا نفس�ها. وإذا بلغت األزمتان الذروة 
يف آن، جل�ت ص�ورة أملانيا املنفردة بالس�لطة عىل وجه 

الغطرسة والتعسف.

�آن �آبلباوم

أخطار اهليمنة األملانية عىل أوروبا

فوؤ�د ح�سون



م�ن وطٍن يئ�ُن وجعاً , من وطأة قت�ال أبناءه 
,"بعدم�ا كان ينعم بالّس�ام و األم�ان "زّهر 
ص�وت فات�ن ,يغلّف�ه الّس�حر , وجد لنفس�ه 
مكانة و حضوراً قوّياً , يتمّتع بميزة الّتفّرد و 
العذوب�ة , غّنى للفرح , للح�ّب , غّنى الّطرب , 

غّنى للّشام ,و ألّم الّشهيد
 إّن�ه صوت الفّنانة : ميريام عطاالله , الذي ما 
زال يناضل منذ أكثر من عش�ر سنوات ليبقى 

قوّياً , حاضراً , متألّقاً , على الّساحة الفنّية
 * صباح الخير

 **صباح الّنور , أها و سها
 * ميري�ام يا ريت تخبرينا ع�ن آخر أعمالك , 

من كليب "حاكيني "
** تبتسم بعذوبة , و تقول :

من بعد ,كليب أمان , فّكرت أعمل كليب جديد , 
و كان اختياري أغنية " حاكيني " من ألبومي 
الذي يحمل اس�م األغنية وهي ألحان وتوزيع 

محمود عيد و كلمات أنور مّكاوي
بمس�احات  تتمّت�ع  األغني�ة  ه�ذه  أّن  حي�ث 
موس�يقّية  , أحبب�ت أن أق�ّدم ماّدة دس�مة و 

الحمدلله القت الّنجاح .
* م�ا الف�رق بي�ن كلي�ب "أم�ان "و كلي�ب " 

حاكيني " ؟
 ** األغنيت�ان جميلت�ان و أحّبهم�ا ج�ّداً , و 
لك�ن بكليب " أمان " كن�ت ما زلت جديدة في 
هذا المجال , فقل�ت للمخرجة :"رقبتي ملكك 
,ش�و بدك اعملي " فقامت المخرجة " رندلى 
قديح" مشكورة باستام زمام جميع  األمور 
الّرائع�ة و حرفيته�ا  و أخرجت�ه بطريقته�ا 
المشهود لها بها ,بشكل متمّيز,فاقى الّنجاح 

الكبير
أّم�ا كليب " حاكين�ي " كنت قد نضج�ت فنّياً 
أكثر ,و كان لي رأي بكل التفاصيل من اختيار 
للمابس و االكسسوارات و الّشعر و الماكياج 
,حش�رت أنفي ف�ي أدّق الّتفاصي�ل , و هذا ال 
يلغ�ي دور " نانس�ي ايفازيان " ألّنه�ا أثبتت 
مقدرته�ا العالي�ة و خبرتها في ه�ذا العمل و 
جميع من شاركوا كان لهم بصمتهم, لقد ُكّنا 

فريقاُ متآلفاً , نتشارك األفكار و الّرؤية, 
ليظه�ر الكليب بصورت�ه الّنهائية 

ناجحاً و الحمدالله و انتشر على 
جميع القنوات و أحّبه الّناس 

كثي�راً , و هون م�ا فيي إالّ    
كّل  م�ن  أش�كرال   "fans"
قلبي ,ألّنهم الّس�بب األّول 
و المباش�ر ال�ذي يدفعني 
دائما لألستمرار , بصراحة 

أتقاعس أحيانا , و لكن 
الّدائم�ة  مطالبته�م 

ل  عم�ا أل با
ة  ي�د لجد ا

م�ن  ,يزي�د 

حماس�ي, رغم س�وء الظ�روف و صعوبتها , 
ويزيد من اصراري على إكمال المشوار.

 *أغني�ة " ب�والد "الت�ي حّقق�ت حض�وراً و 
نجاحاً في ظّل ه�ذه األوضاع األمنية الّصعبة 

بكاّفة الباد العربية
** سبحان الله " بس بدو يصير شي بيصير , 
بآمن لوال من ربنا ما نجحت الغنيّي و انتشرت 

بهيدي الّسرعة " 
بصراحة اس�تاذي "ريش�ار نجم " اقترح علّي 
ه�ذه األغني�ة , طبعاً هو يع�رف مدى صوتي 
و مس�احته , فه�و ملّحّنها , كلم�ات و توزيع 
"ايل�ي س�ابا  " ,و رغ�م صعوبة الّلح�ن إالّ أّن 
الّن�اس أحّبوه�ا و حفظوه�ا وغّنوه�ا ,و 
ه�ذا هو الّنجاح الّس�ريع الذي حملها 

انتشاراً
* م�اذا باعتق�ادك س�بب نج�اح 

الفّنان أو األغنية ؟
** صراحة كثيرة هي األسباب 
الت�ي تؤّدي لنجاح أغنية ما 
منه�ا الّص�وت , الكلمات 
 ... الّتوزي�ع   , اللّح�ن   ,
كلّه عمل متكامل , و 
بصراحة " لّما بسمع 
عش�ر  م�ن  حال�ي 
سنين بشوف أّنو 
م�ا كن�ت أعرف 
غّني ", تضحك , 

أّما اليوم بعد الخبرة و الّتمرين الّدائم للّصوت 
و المتابع�ة , أصبحت أكثر نضجا في ا لغناء و 

في اختيار األغاني
* أغنية " شّب الّشبابكلي " غير نكهة

** أكيد , العالم أحّبوها كثيراً ألّنها قريبة من 
القل�ب و ألّنها س�هلة الّت�رداد و الُغنى , أغنية 

سلسة "مهضومي "
* كيف تّم أختيارها ؟

 ** صراح�ة , ذهب�ت عن�د الملّحن األس�تاذ 
"وسام األمير " و طلبت منه أن يسمعني أغنية 
, فس�ألني :" بّدك غنيّي دسمة أو مهضومي و 
بتض�رب " جاوبت�ه :" مهضومي و بتضرب " 
, فأس�معني أغنية "شّب الّش�بابكلي " و منذ 
اللّحظات األولى لس�ماعها صارت ضحكتي " 
من الّدين�ي للّديني " بس�رعة أخبرته , هيدي 

هيي ,
عادة حين اس�تمع ألختار أغني�ة ما أكون في 
حالة تأّهب و"stress" , فا اس�تطيع الّتركيز 
ال عل�ى الكلم�ات و ال عل�ى اللّح�ن لك�ن هذه 
األغني�ة لم أح�ّس به�ذا الضغط أب�دا و بقيت 
كّل الوق�ت أرندحه�ا بفرح , و م�ن المعروف 
عن الملّحن الكبير " وس�ام األمير " نضجه و 
خبرته بهذا المج�ال , و إن كان يحّضر أغانيه 
و ألحانه ُمسبقاً , إالّ أّنه لفهمه العميق لنوعية 
كّل صوت و مس�احاته و إل�ى أّي مدى يصل , 
يعطي كّل فّنان الذي يناس�به , و يعرض على 
مس�معه ما يليق بطبقة صوت�ه , و الحمدالله 

وصل�ت األغني�ة بس�رعة كبي�رة , أكث�ر مّما 
توّقعت , لذل�ك قّررت أن أصورها , و قريباً إن 
شاء الله , نحن اآلن نشتغل عليها . و بصراحة 
الّناس " تعباني كتير و معصبّي بّدا شي يفّرح 

قلبا و ينسّيا شوي الجّو الضاغط "
لذلك هذه األغنية بهضامتها أفرحت قلوبهم و 
استس�اغتها آذانهم ,و الحمدالله كّل أصدقائي 
و األصح�اب يخبرونن�ي أّنه�م س�معوها في 
هذا المطعم أو ذاك ال " night"بش�كل مكّثف 
و متك�ّرر , و الّناس س�عداء به�ا يرّددونها و 
يرقص�ون عليه�ا ,,, إّنها مناس�بة لألفراح و 
األع�راس و المناس�بات المفرح�ة , و هذا ما 
س�اعد على انتش�ارها الّس�ريع , و أتمنى أن 

يحّقق ال كليب نفس الّنجاح و االنتشار .
*صراح�ة ال نق�در أن نغفل نجاح�ِك الّدائم و 
انتش�ارِك على كّل قن�وات الّتواصل التي تبقى  
ف�ي متابع�ة حثيث�ة و فّعالة لنش�ر أعمالِك و 

أخبارِك
** الحمدالله , صراحة أش�عر بالّسعادة حين 
أرى أّن  مجموع�ة  كبيرة م�ن الّناس يتابعون 
لقاءات�ي  و  نش�اطاتي  جمي�ع  و  أخب�اري 
المتلف�زة و حتى على األذاعات و ينش�رونها 

على صفحاتهم
* اليس هذا س�ّر نجاحِك و حصولِك باستمرار 
على المركز األّول على أكثر من محّطة اذاعّية 
أو مجلّ�ة " روتان�ا " ؟؟ أجم�ل فيديو كليب " 
حاكين�ي " أجمل أغنية " بوالد" و األس�رع و 

األكثر انتشارا " شّب الّشبابكلي "
** " تضحك " بصراحة ما بعرف كيف بيصير 
الّتصوي�ت وال بأّي وقت , بع�رف أّنو بس ال "  
fans" , دايم�ا بيصوتول�ي ب هي�دي المجلّ�ة 
او على هي�دي األذاعة " و ثّم أذهب الس�تام 

الجائزة
 أكي�د أفرح من قلب�ي و أفرح بهم أكثر , ألّنهم 

دائما ما كانوا يسعون لتشجيعي و انجاحي
 * و بخصوص شراء األصوات ؟؟؟

 * ميري�ام , عرفن�ا أّنك قمت بالمش�اركة في 
تصوير مسلس�ل تلفزيوني للدراما الّس�ورّية 
,, و ل�م ُيع�رض ال في رمض�ان و ال حتى هذا 
الوق�ت , م�ا الّس�بب برأي�ك ؟ أه�و ن�وع من 

المحاربة لوجودك فيه ؟؟
 ** أل أل أكي�د أل ... بصراحة ال أعرف الّس�بب 
بالّتحدي�د , إن الّش�ركة المنتج�ة هي ش�ركة 
معروفة ج�دا ً " Golden Light" و من إخراج 
" م�روان ب�ركات " و بطولة " أيم�ن زيدان , 
بس�ام كوسا , سلمى المصري ,,,, " و غيرهم 
م�ن األس�ماء الكبي�رة و المعروف�ة , على ما 
أعتق�د أّن الّش�ركة انتجت أكثر من مسلس�ل 
درام�ي في نف�س الّس�نة , لذلك ُع�رض على 
الّتلفزيونات مسلسل أو اثنان لنفس الّشركة , 
و ثّم يعرضون باقي األنتاجات الدرامّية , على 
األغل�ب , رّبما هذا هو الّس�بب , و بصراحة لم 

أسأل , و حسب ما تشتري الّتلفزيونات

�
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دعت الفنانة نهال عنبر إلي ضرورة توحد المصريين والعرب في ظل 
األحداث المتتالية والعمليات اإلرهابية التي تستهدف أمن واستقرار 
مصر والمنطقة العربية بأسرها، معربة عن اعتزازها بالضربة الجوية 
التي وجههتا القوات المسلحة المصرية مؤخرا بالتنسيق مع الحكومة 
الليبية إلي معاقل تنظيم "داعش" اإلرهابي ردا على جريمة مقتل 

المصريين المختطفين هناك ودفاعا عن الوطن وحماية مصالحه.
وقالت "نهال"، إن انتصارات الجيش المصري يشهد لها الجميع، 

ويتحرك بوعي حرصا على أمته، مؤكدة أن توحد المصريين والعرب 
أصبح ضرورة الستكمال خارطة الطريق في مصر وإفساد المخطط 
الدولي لتفتيت المنطقة ومخطط كسر إرادة الدول العربية بدعم من 

أجهزة خارجية.

تعيش الفنانة مي سليم، حالة نشاط فني فتطل على جمهورها في دراما رمضان المقبل بثالث 
شخصيات مختلفة في ثالث مسلسالت، وتجسد شخصية فتاة شعبية في "حواري بوخارست"، 
وزوجة في "ولي العهد" وعروسة في "نصيبي وقسمتي".وتبدأ مي سليم ايضا تصوير مسلسل 
"حوارى بوخارست" أوائل شهر مارس المقبل حيث تجسد في المسلسل دور بنت بلد شعبية 
تتعرض للعديد من المفارقات في حياتها.ويشارك فى بطولة المسلسل أمير كرارة، وسارة 
سالمة، وأحمد سالمة، وأحمد صيام،ورشا مهدى وعمر مصطفى مصطفى متولى ودنيا عبد 
العزيز وأحمد صالح حسنى وإخراج محمد بكير.وأوشكت مي سليم على االنتهاء من تصوير 
دورها وهو ضيف شرف في مسلسل "ولى العهد"حيث تجسد شخصية زوجة حماده هالل 

ومن المقرر عرض المسلسل فى رمضان المقبل.ويشارك في بطولة المسلسل عال غانم ولوسى 
وياسر جالل وحجاج عبد العظيم وريم البارودى وإدوارد وكريم أبوزيد، وعبد الرحمن أبو 

زهرة وأمينة خليل، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد النقلي.

بويس تعود للتمثيل مع مي عز الدين
 القاهرة: تعود الفنانة القديرة بوسي إلى التمثيل بعد غياب عدة سنوات لتلعب دوراً محورياً في 

بطولة مسلسل "حالة عشق" مع الفنانة الشابة مي عزالدين.
و ب�دأ فريق العم�ل التصوير يوم األربعاء الماضي بعدد من المش�اهد الخارجية تمهيداً للعرض 
الرمضاني، علماً أنه مسلس�ل إجتماعي ويش�ارك في بطولته خالد س�ليم، هالة فاخر، س�امح 
الصريطي، حازم س�مير، رندا البحيري، هبة مجدي، س�هر الصايغ وأش�رف زكي، وهو العمل 

الذي يقوم بإنتاجه محمود شميس ويخرجه إبراهيم فخر.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الكوميديا عند فارس بال جواد  !!
 بعد الذي حققه الفن�ان المصري )محمد صبحي( في 

االوساط الفنية ترتقي لاشارة واالشادة بها .. ال زلت 

مترددا ف�ي الكتابة عن�ه وخاصة بعد درج اس�مه في 

قائمة الذين كانوا يتمتعون )بالكوبونات النفطية( قبل 

التغيير .. وكم�ا تمتعت بها الفنان�ة المصرية )رغده(  

خال زيارتها للعراق ايام الحصار !!.

لك�ن الذي دفعني للكتابة عن )محمد صبحي( انه ادلى 

بحديث جعلن�ي اتوقف عنده بعضا من الوقت .. والذي  

قال فيه :

" اذا لم يلعب الفنان في منطقة همومه وهموم وطنه 

.. فلن يبق امامه  س�وى التفاهات .. ولذلك على الفنان 

الحقيقي ان يناق�ش هموم وطنه .. لكونه اكثر الناس 

احساس�ا به�ا .. والبد ان يكون صادقا ف�ي تناوله لها 

.. ش�رط ان ال يتع�ارض ذل�ك الصدق ابدا م�ع الضحك 

.. ولك�ن ولاس�ف فقد اقت�رن الضح�ك االن بالتفاهة 

واالس�فاف .. وانك اذا قدمت شيئا ذا قيمة فلن يضحك 

الن�اس .. وهذا فهم خاطئ للكوميديا .. وهذا ما اثبتت 

كذب�ة مس�رحية � ماما امري�كا � فعل�ى الرغم من ان 

المس�رحية عرضت في اش�رطة الفيديو في االس�واق 

� وكان م�ن الممكن ان يش�اهدها الناس في بيوتهم .. 

فق�د رأيت ان المس�رح لم يكن فيه م�كان خال .. فقد 

اتى الناس ليتعايشوا اللحظة المسرحية .. الن القضية 

تهمهم .. وترتبط بهم .. وبمس�تقبل وحاضر كل منهم 

..."ثم اضاف الفنان )محمد صبحي( قائا :

" ان مس�رحية � مام�ا امري�كا � ه�ي مام�ا امريكا � 

وس�يظل ظلمها وجبروتها موجودين .. ومع ذلك فلن 

نتركه�ا تتدخل ف�ي امورن�ا "وال�ذي وددت قوله : ان 

الفنان محمد صبحي والذي ادى سابقا بطولة )فارس 

ب�ا ج�واد( قد ق�دم لن�ا ومن خ�ال حديث�ه المفهوم 

الحقيقي للكوميديا والذي البد ان يحتذى به !!.

بي�روت: ّكثف�ت الفنانة اللبنانية ديانا ح�داد لقاءاتها اإلعامية بين اإلذاعة والتلفزيون والصحاف�ة المكتوبة خال وجودها 
ف�ي لبنان، وذل�ك ضمن الحملة الترويجي�ة أللبومها الجديد "يا بش�ر" الذي تحدثت ع�ن أغنياته بألوانه�ا اللبنانية والبدوية 
والخليجي�ة. وتلق�ت "حداد" مفاجأة خ�ال اللقاء اإلذاعي عبر إذاعة "ص�وت الغد" اللبنانية، حيث حل�ت ضيفة على برنامج 
اإلعامي اللبناني فيني رومي "الطاولة المستديرة"، وذلك عبر مداخلة هاتفية خال البث اإلذاعي المباشر من الفنانة القديرة 

"س�ميرة توفي�ق"، التي أطلت ألول مرة بع�د غياٍب طويل عن اإلعام، وإنقطاٍع ش�به تام عن اللقاءات، 
وأعلنت صداقتها المتينة ب�"حداد" قائلة: "ديانا حداد أحلى من غّنى لي على المس�رح، وغير المس�رح" 
مضيفة: "لما بسمعها بيفرح قلبي وبحس أنا عم غني، كثار عم يغنولي، ولكنها مختلفة تماماً وأنا سعيد 

بها في لبنان".
وبدوره�ا رّدت "حداد" ش�اكرة وعّبرت عن عش�قها وتقديره�ا وإحترامها الكبير للفنانة س�ميرة توفيق، 
واعتبرته�ا قدوتها في الفن واألحب الى قلبها، مؤكدة على وجوب تقديرها وتكريمها كما غيرها من الكبار 
ف�ي حياته�م وتكريم أعمالهم التي أس�عدت الكثيرين ف�ي الوطن العربي. واعتبرت أن عودة س�ميرة توفيق 
وإطالتها إعامياً من خال الحديث معها ش�رفاً كبيراً ال يمكن وصف مدى سعادتها به، وأكدت أن منهاجها 
م�ع األغنية البدوية اللبنانية والعربية تس�تمده من تجربة ومس�يرة س�ميرة توفيق مع ه�ذا اللون الغنائي 
البدوي.وتخلل اللقاء أيضاً مداخلة هاتفية مع الفنان والملحن والش�اعر س�ليم عساف، ملحن وكاتب أغنية 
"يا بشر"، وأغنية "فرحة قليبي" التي لحنتها ديانا حداد بنفسها من بين أغنيات األلبوم، الى جانب مداخلة 

من الفنان والملحن وسام األمير الذي لحن أغنية "الطوافة" وأعرب عن حبه واستمتاعه بالتعاون مع "حداد، 
وأثنى على "الخصوصية" في صوتها، فيما وصفته حداد بدورها بالفنان المهذب مش�يرُة ألن أخاقه تس�بق فنه، وانتهت المداخات 

مع الشاعر والملحن اللبناني ياسر جال الذي تعاون معها في أكثر من أغنية خال الفترة الماضية.
هذا وُتِطل "حداد" في برنامج "حديث البلد" عبر قناة mtv اللبنانية في األسبوع األول من شهر مارس)آذار( المقبل 2015، علماً أنها 

أكدت خال مجمل اإلطاالت اإلعامية والصحافية عشقها الكبير للبنان، وأنها دائمة السفر إليه بزياراٍت فنية وعائلية.

سمرية توفيق 
تفاجئ ديانا حداد بإتصال إذاعي

ما ال تعرفونه عن مريم عطاهلل



بيروت: تنتظر نجمة برنامج  "س�تار أكاديمي 10" 
الجزائرية كنزة مرس�لي طرح األغنية الثنائية التي 
تعاونت فيها مع الفنان الس�وري سامو زين، والتي 
تعتب�ر باك�ورة أعماله�ا الفني�ة بع�د خروجها من 
األكاديمية. وإس�تطاعت كنزة خالل مشاركتها في 
برنامج المواهب الشهير أن تبني قاعدة جماهيرية 
واس�عة، وتصل الى قلوب الكثير م�ن متابعيه، فلم 
يك�ن مروره�ا م�رور الك�رام، ورافق�ه الكثير من 
اللغط والمشاكل التي ترى بأنها كانت مفتعلة وهي 
لم تكن تقصد ما نس�ب إليها. وبن�اء على مطالبات 
كثيرة كانت تصلنا عبر وسائل التواصل االجتماعي 
م�ن جمهورها إلجراء حوار ممت�د ومختلف معها، 
كان اإلتفاق مع مرسلي على تحقيق رغبة الجمهور، 

وإليكم التفاصيل:
بطاقة شخصية

كنزة مرسلي، جزائرية، مسقط رأسها بلدة البليدة، 
وليس لديها جنس�ية ثانية، برجها األس�د، فهي من 
مواليد ١٩٩٠/٠٧/٢٧، وتحمل شهادة ليسانس في 
علوم اإلع�الم واإلتصال، تخصص س�معي بصري، 
عزب�اء، األب متوف�ي وكان يعم�ل تقن�ي هندس�ة 
موان�ئ، و األم تفرغ�ت له�ا لمس�اعدتها ب�إدارة 
أعمالها، ولها أخ وأخت. هواياتها المفضلة الرس�م 

والرياضة.
ذكريات الطفولة

ال تذكر كنزة أول أغنية حفظتها وغنتها في حياتها 
لكنها تقول بأنه�ا بدأت تحفظ األغاني بعمر صغير 
ج�داً، وال تذكر متى بدق�ه وتقدر بأنه�ا ربما كانت 
بعمر الثالث أو أربع س�نوات، لكنها تذكر جيداً بأنها 
غنت أمام الجمهور ألول مرة في عرس، و كانت في 
التاسعة من عمرها، حيث شدت بأغنية رأي لمغنية 

جزائرية إسمها جنات. 
تسترس�ل كنزة في ذكريات الطفول�ة قائلة: "كنت 
أح�ب الغيتار وتعلمت الع�زف عليه لفترة و ومن ثم 
توقف�ت". وتؤكد بأنها تدين بنجاحها لوالدتها التي 
شجعتها ودعمتها لدخول المجال الفني. فهي العين 

الساهرة عليها طوال حياتها. 
وتعتب�ر الف�ن وس�يلتها للتعبيرع�ن نفس�ها ب�كل 
حاالتها. أما الفنان الذي تأثرت به وهي صغيرة فهو 
تامر حس�ني، كما تستمع بكثرة ألصالة، وشيرين، 
وإليس�ا،... وغيره�م، ومن جي�ل العمالق�ة تختار 
الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وكوكب الش�رق أم 
كلث�وم، باإلضاف�ة لكل من نجاة الصغي�رة، وفايزة 
أحمد، وتج�زم بأنها لو لم تكون فنانة س�تختار أن 

تكون مذيعة.
ال توجد أخطاء كبيرة في حياتي

ال تؤم�ن كن�زة بالح�ظ، ب�ل بالقضاء والق�در، وال 
تندم على ش�يء، لكنها تس�تدرك وتقول بأنها ربما 
تندم على قرارات أخذتها بطريقه س�اذجة .وعندما 
نس�ألها عن أكبر غلط�ة إرتكبتها ف�ي حياتها حتى 

اآلن تقول: "ال توجد أخطاء كبيرة في حياتي الحمد 
لله، علمتني الحياة أن أعيش اللحظة وأستغلها، وال 

أرهق تفكيري بالغد أو ما سيأتي في المستقبل. 
ول�و ع�اد به�ا الزم�ان الى ال�وراء ل�ن تغير ش�يئاً 
فه�ي ت�رى أن "كل ش�يء س�ار بمح�ض إرادتها و 
اختياراته�ا، وتوضح: أتكلم عن أش�ياء تخصني أنا 
وحياتي الش�خصية، ف�ال توجد أش�ياء حدثت فوق 

طاقتي.....".
إعترافات صغيرة

وعندما نطلبه�ا بإعترافات صغيرة تقول: "اذا كنت 
منزعج�ة أتص�ل بصديق مق�رب أثق في�ه، ونقطة 
ضعفي هي تعلقي الس�ريع ببعض األش�خاص، أما 

نقطة قوتي فهي تريثي في إتخاذ القرارات".
وتعت�رف بأنها تخاف من المس�تقبل، وهي ال تبوح 
بسرها ألحد فالس�ر بالنسبة لها :"هو سر يعني ما 
حدا بيعرفه غيري ورح يضل بيني وبين نفسي..."، 
فالنصيح�ة الت�ي تقدره�ا ه�ي: "أن ال تث�ق بأح�د 

بسرعة". 
بالنسبة لها الفن هو أكبر حلم في حياتها، وتضيف: 
" الحمد لله بدأت بتحقيق�ه". وحكمتها التي تؤمن 
به�ا هي: "أن�ا وإن كن�ت األخير زمان�ه آلت بما لم 
تستطعه األوائل". ال تستبعد فكرة الهجروة وتقول: 
"يمك�ن أن أفكر بالهج�رة لو وجدت أن مس�تقبلي 

سيكون أفضل، ومستثمر بشكل أفضل في بلد ما.

ال تتذك�ر موقفاً محرجاً ال يمكن أن تنس�اه وتقول: 
"م�ررت بعدة مواقف ونس�يتها". وال يوجد ش�يء 

معين تتفاءل به، وتؤكد:" أنا متفائلة دائماً".  
التحب�ذ كنزة مبدأ اإلع�ارة، وتقول: "ان�ا عادة ضد 
أن أعير أغراضي الش�خصية أي�ا كانت، وألي كان". 
وببس�اطة تجي�ب ب�أن أغل�ى فات�ورة دفعتها في 

حياتها لم تكن كبيرة فهي في حدود ٦٠٠ دوالر. 
أم�ا إعترافه�ا الصغير األخي�ر فهو بأنه�ا: ال تمتلك 

سيارة حتى اآلن!!!
تق�ول كنزة ب�أن برنامج ألحان و ش�باب هو 

الناف�ذة الصغيرة التي أطل�ت من خاللها 
كن�زة الهاوية على الجمه�ور المحلي 

لكن طريقها للش�هرة أصبح أوس�ع 
بكثي�ر م�ن خ�الل برنام�ج س�تار 
أكاديم�ي، وه�و برنام�ج تنجي�م 

المواهب الذي طالما حلمت به.
وما ال يعرفه البعض عن كنزة هو 
ش�دة إصراره�ا وعزيمته�ا، فهي 
رغم أنها لم تقبل في البرنامج أول 
م�رة، بقيت تح�اول ورفضت أربع 

مرات من قبل، وعن الس�بب تقول: 
"بعض األش�خاص الذي�ن كانوا هم 
المس�ؤولين ع�ن إختي�ار المواهب، 

وعند تغييرهم قبلت".!!!

وتضيف: "كنت أس�تحق البقاء في المسابقة لفترة 
أط�ول، لكن خروجي ل�م يكن صدمة بالنس�بة لي، 
ألن مثل هذه البرامج لديها أولويات وحسابات أبعد 
بكثير من مج�رد خطأ في التقيي�م، أو الخروج عن 

الطبقة الصوتية في البرايم.....".
وعندما نس�ألها عن الخالف الذي نش�ب بينها وبين 
المش�تركة المغربية إبتس�ام تس�كت والذي بسببه 
تعرض�ت لهج�وم واس�ع عل�ى مواق�ع التواص�ل 
اإلجتماع�ي م�ن قب�ل جمه�ور األخيرة تق�ول: "ال 
توجد عداوة من ناحيتي،  ولألس�ف هي التي أعمى 
بصيرتها البع�ض من المراهقين مم�ن أرادوا خلق 
فتنة بيننا، ونجح�وا في ذلك ألنها أعطتهم الفرصة 

وسارت وفق ارادتهم.
وتضي�ف: "ل�م يزعجن�ي األم�ر بقدر م�ا صدمني، 
وذهل�ت ألنه هجوم ظال�م، وتضخي�م لموضوع ال 

أساس له في الوجود أصالً".
وتس�تنكر فداح�ة اإلته�ام بالق�ول: "أن�ا أس�يء 
للمغ�رب؟؟؟!!!!! لم�اذا م�ا الذي يدفعن�ي إلى ذلك؟ 

ومن أنا حتى أسيء لبلد...؟!!!
سامو زين نجم من العيار الثقيل

عن تعاونها من الفنان س�امو زي�ن ولماذا إختارت 
أن تك�ون أول خطوة فنية لها على طريق اإلحتراف 
مع�ه تق�ول: "هو ال�ذي إختارن�ي لمش�اركته في 
أغنية ديو، وطبعا س�امو زين نجم من العيار الثقيل 

وإنسان ورائع". 
أما ع�ن مش�اريعها المقبلة فتعلن لن�ا بأنها بصدد 

إصدار أغنية منفردة عن قريب خاصة بها وحدها.
التمثيل على األجندة

تعترف بأنها تحب التمثيل وترى بأنها تمتلك قدرات 
فيه، باإلضافة إلى أنها تس�تمتع ب�ه، أما عن تقديم 
البرامج فتقول: تقديم البرامج تخصصي الدراسي، 
ومج�ال أحب خوضه أيضاً، لكن الغناء هو عش�قي 
األكبر، وحلم الطفولة، أحب ان يكون مستحوذاً على 
حصة األس�د في مشاريعي 

المستقبلية.

راندا البحريى : لـم أعد لطليقى رسميا
 أكدت الفنانة راندا البحيري عدم عودتها بشكل رسمي لزوجها السابق سعيد جميل بعد انفصال استمر ألربع سنوات، مؤكدة استعدادها للزواج 
من�ه والع�ودة إلى منزلهما خالل الفترة المقبلة. وقالت البحيري، في تصريح صحفي"، إنه خالل األربع س�نوات الماضية لم تحدث أى خالفات 
بينهما بل كانت هناك عالقة صداقة بينهما قائمة على االحترام.من ناحية أخرى، تنتظر راندا عرض فيلم "برد الشتاء" كما تستعد لخوض سباق 

الدراما الرمضانى الُمقبل من خالل المشاركة فى بطولة مسلسل "حالة عشق".
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عبرت الفنانة سيمون عن سعادتها 
بالعودة إلى التمثيل بعد غياب استمر 
لعدة سنوات من خالل المشاركة في 

بطولة مسلسل»بين السريات«، وكتبت 
عبر حسابها على موقع »فيس بوك«: 

»سعيدة بالعمل في بين السرايات 
ودوري بنت البلد الجدعة الطموحة«.
مسلسل »بين السريات«، يشارك في 

بطولته باسم سمرة وروجينا وصبري 
فواز والعمل من إخراج سامح عبد 

العزيز .

بيروت: ال يزال ترشح الفنانة اإلستعراضية سما المصري لإلنتخابات البرلمانية مثار جدل في وسائل 
اإلعالم المصرية، وكعادته سارع اإلعالمي وائل اإلبراشي مقدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم 

الفضائية إلستضافة الفنانة المصرية بحثًا عن حلقة ساخنة مليئة بالصراخ والعويل ال يسمع فيها 
ضيوفه بعضهم، وقام بوضعها مقابل ما يفترض أن يكون نخبة المجتمع المصري. وجلست سما وحيدة 
دون سند، تواجه الهجوم والتحقير والتسفيه لها ولخطوتها في الترشح للبرلمان، من داخل وخارج 

اإلستوديو، وردت هي كإنسانة متسقة مع نفسها ومع ما تقدمه من فن قد نختلف أو نتفق عليه بسؤال 
بسيط: "لماذا تحجرون على رأي الناس، دعوا الناس تقرر من يمثلهما، لترد عليها السيدة الصحفية 

المثقفة النخبوية متهمة الناس بأنهم جهلة ومرتشين ويسهل على أي كان شراء أصواتهم.والسؤال 
الذي يطرح نفسه بقوة وأنت تسمع نفس هذه العبارة تتكرر منذ أربعة أعوام على لسان النخبة 

المصرية : " ماجدوى الديموقراطية التي قامت ألجلها ثورتين في مصر إن كان الناس غير مؤهلين 
لممارسة حقوقهم وال يدركون مسؤولية اإلختيار".

القاهرة: أجلت محكمة األسرة مجددًا أمس النظر في 
دعوى إثبات نسب الطفلين اللذين أنجبتهما الفنانة 
زينة في الواليات المتحدة األميركية وتقول أنهما 
أبنائها من الفنان أحمد عز بعقد زواج عرفي لجلسة 
5 مارس)آذار( المقبل الستكمال النظر في القضية 

واالستماع إلى النيابة.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في جلسة األمس بعدما 

تسلمت تقارير مصلحة الطب الشرعي التي أفادت بعدم 
حضور عّز أي من الجلسات الثالثة للحصول على تحليل 
الُحمض النووي منه على الرغم من التزام زينة وحضورها 

بالطفلين في المواعيد المحددة.

مي كساب تعلن انفصاهلا عن تامر يف رمضان املقبل
 أكدت الفنانة مي كس�اب عبر حس�ابها الخاص على موقع "تويتر"، اس�تعدادها لخوض سباق 
الدراما الرمضاني الُمقبل من خالل المشاركة في بطولة جزء جديد من مسلسل "تامر وشوقية".

وقالت مي إن الجزء الجديد من المسلسل يحمل اسم "لما تامر ساب شوقية"
وغردت عبر تويتر قائلة: "لما تامر س�اب ش�وقية في رمضان 2015 إن ش�اء الله بطولة نضال 
الشافعي وإدوارد ورجاء الجداوي ولطفي لبيب، والعمل من إخراج عمر رشدي.. استنونا وادعو 

لنا ربنا يكتبلنا النجاح".

الكوميديا عند فارس بال جواد  !!
 بعد الذي حققه الفن�ان المصري )محمد صبحي( في 

االوساط الفنية ترتقي لالشارة واالشادة بها .. ال زلت 

مترددا ف�ي الكتابة عن�ه وخاصة بعد درج اس�مه في 

قائمة الذين كانوا يتمتعون )بالكوبونات النفطية( قبل 

التغيير .. وكم�ا تمتعت بها الفنان�ة المصرية )رغده(  

خالل زيارتها للعراق ايام الحصار !!.

لك�ن الذي دفعني للكتابة عن )محمد صبحي( انه ادلى 

بحديث جعلن�ي اتوقف عنده بعضا من الوقت .. والذي  

قال فيه :

" اذا لم يلعب الفنان في منطقة همومه وهموم وطنه 

.. فلن يبق امامه  س�وى التفاهات .. ولذلك على الفنان 

الحقيقي ان يناق�ش هموم وطنه .. لكونه اكثر الناس 

احساس�ا به�ا .. والبد ان يكون صادقا ف�ي تناوله لها 

.. ش�رط ان ال يتع�ارض ذل�ك الصدق ابدا م�ع الضحك 

.. ولك�ن ولالس�ف فقد اقت�رن الضح�ك االن بالتفاهة 

واالس�فاف .. وانك اذا قدمت شيئا ذا قيمة فلن يضحك 

الن�اس .. وهذا فهم خاطئ للكوميديا .. وهذا ما اثبتت 

كذب�ة مس�رحية � ماما امري�كا � فعل�ى الرغم من ان 

المس�رحية عرضت في اش�رطة الفيديو في االس�واق 

� وكان م�ن الممكن ان يش�اهدها الناس في بيوتهم .. 

فق�د رأيت ان المس�رح لم يكن فيه م�كان خال .. فقد 

اتى الناس ليتعايشوا اللحظة المسرحية .. الن القضية 

تهمهم .. وترتبط بهم .. وبمس�تقبل وحاضر كل منهم 

..."ثم اضاف الفنان )محمد صبحي( قائال :

" ان مس�رحية � مام�ا امري�كا � ه�ي مام�ا امريكا � 

وس�يظل ظلمها وجبروتها موجودين .. ومع ذلك فلن 

نتركه�ا تتدخل ف�ي امورن�ا "وال�ذي وددت قوله : ان 

الفنان محمد صبحي والذي ادى سابقا بطولة )فارس 

ب�ال ج�واد( قد ق�دم لن�ا ومن خ�الل حديث�ه المفهوم 

الحقيقي للكوميديا والذي البد ان يحتذى به !!.

كنزة مرسيل : ال توجد أخطاء كبرية يف حيايت

درة تبدأ التصوير بـ"مشاعر حائرة"
 

بيروت: بدأت الفنانة دّرة تصوير مسلس�لها الجديد "مشاعر حائرة" وهو أول بطوالتها 
الدرامية المطلقة، وهو مسلس�ل إجتماعي رومانس�ي مكّون من 60 حلقة، وتلعب فيه 
دور مهندسة اس�مها ليلى. ويشاركها بطولة العمل كل من أحمد فلوكس، أحمد حاتم، 
رجاء الجداوي، س�لوى عثمان والممثلة الخليجية ش�هد الياسين. علماً أنه من نوعية 
السوب أوبرا، وكتبه باهر دويدار ويخرجه حسين شوكت وينتجه خالد حلمي. إال أنه 
يعد التجربة الثانية لها في المسلسالت الطويلة من فئة الستين حلقة بعد مشاركتها 

يوسف الشريف بطولة مسلسل "زي الورد".
ه�ذا وتقول دّرةع�ن تجربتها مع أول�ى بطوالتها المطلقة أن ش�خصية "ليلى" قد 
جذبته�ا ألنها جديدة بالنس�بة له�ا، وتمّر بمراحل نفس�ية مختلفة ف�ي تركيبتها 
وصراعها مع مشاعرها، وذلك بس�بب الجانب الرومانسي في العمل والشخصية 
التي لم تقدمها منذ فترة، خاصًة أنها تقدم في هذا الموس�م بطولتين في عملين 
ينتميان لإلثارة والتش�ويق وهما "بعد البداية" مع طارق لطفي وخالد سليم من 
تأليف عمر سمير عاطف، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد 
محمود عبد العزيز، و"ظرف أسود" مع عمرو يوسف تأليف أيمن مدحت، إخراج 

أحمد مدحت وإنتاج أروما ووليد صبري ومحمد أسامة.

رسقة فستان لوبيتا نيونج املزّين 
بـ6 آالف لؤلؤة

 
القاهرة: ُس�ِرَق فس�تان الممثلة الكينية الحائزة على األوسكار "لوبيتا نيونج" 
م�ن غرفتها ف�ي فن�دق West Hollywood بعد حفل توزيع جوائز األوس�كار. 
وكان�ت الش�رطة قد اس�ُتدعيت إل�ى الفندق في الس�اعة 11:32 من مس�اء 
األربعاء الماضي حيث صرحت "نيونج" أنه من المرجح أن يكون الفس�تان 
قد ُس�ِرَق بين الساعة الثامنة إلى التاس�عة صباحاً يوم األربعاء في الوقت 

الذي كانت فيه خارج الفندق.
هذا وأمرت الش�رطة بفحص كاميرات المراقبة واإلس�تعانة بالمش�اهد 
لك�ي تتوص�ل إلى هوية الس�ارق ولكنها ل�م تصل لنتيجة بع�د، علماً أن 
الفس�تان يحت�وي على 6 آالف لؤل�ؤة تقدر ب� 150 أل�ف دوالر وهو من 

تصميم "فرانيسكو كوستا" من دار أزياء كالفين كالين .



عماد عبد اللطيف سالم 
نفضُت يدي من اللغو ، والكتابة ، والقراءات العقيمة .. وذهبُت إلى أّمي .

جلسُت بالقرب منها ُمتَعباً ، ومهموماً ، مثُل حصاٍن عتيق . 
وف�ي نوبة حنيٍن ح�اّدٍة ومفاجئ�ة ، ) ربم�ا ارادْت ، كأم ، أن ُتجاِمَل بها وَجعي 
الفاضح الكثيف ( ، عَرَضْت علّي أن اذهب بها ، على الفور ، إلى المقبرة ، لزيارة 

قبر أخي الذي مات صبّياً قبل اربعين عاماً .
ل�م تكن المقبرة بعي�دة . ومع نوبة ُحزٍن حاّدة داهمتني أن�ا ايضاً ، وافقُت على 
الف�ور .ل�م نُزر القبَر منذ س�نين طويلة . بحثن�ا عنه كثيراً ف�ي موقعه القديم . 
وأخيراً وجدناُه محش�وراً بين عدٍد كبيٍر من القب�ور المتالصقة ، إلى درجٍة كان 

يستحيُل معها قراءة اإلسم على شاهد القبر .
لم نذرْف دمعًة واحدة .. ال أنا ، وال أّمي . قرأنا " الفاتحة " ، ووقفنا لدقائق حول 
القبر . بعدها َرَبْتنا بأكّفنا على سطحِه الُمتَرب ، تعويضاً عن بكاٍء لم " يطلَْع " ) 

كما تقول فيروز في احدى أغانيها الرائعة ( .. ونَهْضنا لنعود إلى البيت .
عل�ى ُبعِد امتاٍر من قبر أخي ، مَرْرنا على قبٍر فيِه صورة لش�اٍب يرتدي المالبس 
العسكرية ، كتَب أهلَُه على شاهد قبره هذه الكلمات : " ُهنا يرقُد الشهيُد ) فالن 

( .. الذي عاَش طول ُعمره ، وهو يركُض وراَء ُلقمِة العيش " .
أجهش�ُت أنا وأّمي ببكاٍء مرير ، على انساٍن مّيت ، ال تربُطنا بِه ِصلٌَة ،غير ِصلَة " 

الركض وراء لقمة العيش " .

آسٌف إلزعاجكم .
فأنا لسُت جائعاً ، وال ُمشّرداً ، وال عارياً ، وال ناِزحاً .

ولكّنن�ي ، في هذا الُعْمر ، أجُد نفس�ي مش�غوالً عنكم ، بالبح�ِث عن عيٍش " أقلُّ 
ِركضاً " وراء الهموم .

بالبحِث عن عيٍش " أقلُّ ِرْكضاً " وراء األحالم .
بالبحث عن َعْيٍش " أقلُّ ِرْكضاً " .. وراء الوهم .

ُر فيه كّل لحظٍة ،  الوه�م ب�َعْي�ٍش " ُمخَتلِف " .. ُحلٍْو ، وآمٍن ، وُمض�ي ء .. ال ُنَفكِّ
وعلى اختالف أعمارنا ، ب��س�ُبِل للخالص ، وإلى األبد .. من هذا البلد الُمس�تباح 

.. الغارِق في الُظلَمة .

 جميل ال�شبيبي

تس�رد رواية “صخرة هيلدا”، الصادرة عن “المؤسسة 
العربي�ة للدراس�ات والنش�ر”، للكاتب�ة العراقية هدية 
حس�ين حكاي�ة ام�رأة وحيدة وس�ط ضجي�ج العالم 
المتم�دن وحركت�ه الصاع�دة، م�ن ذاك�رة محش�وة 
بحكايات العذاب والمهانة والقسوة، تسردها الروائية 
عبر شخصيتها الوحيدة “نورهان”، عبر صمت اللسان، 
وتداعيات الذات المنكس�رة وه�ي تعيش زمنا دائريا ال 
يتقّدم إلى األمام، تؤطره وتتحكم فيه لحظات الماضي 

وأحداثه الدامية.
منذ بداي�ة رواية “صخرة هيلدا”، لهدية حس�ين وعبر 
الصوت والصورة، تس�رد مشاهد دامية، وخارج حدود 
المنطق اإلنس�اني حتى في حروبه الماضية، تكش�ف 
دن�اءة النفس البش�رية وهي تنفي ذاته�ا وغيرها من 
البش�ر عبر المذاب�ح المروعة التي ج�رت وتجري في 
واقعنا الراهن “دوي.. دوي.. دوي.. دوي في الس�ماء، 
دوي عل�ى األرض، دوي في رأس�ي، والناس في هياج 
يركض�ون وال يعرفون أي�ن يولون الوج�وه والخطى، 
أصحاب الس�يارات يغيرون المسالك لعلهم يصلون إلى 
أماكن آمنة، وال أمان، وأنا أصرخ، كأن سياطا تضربني 
على ظه�ري )…( خرائط غرائبية من أش�الء بش�رية 
تعلو وتسقط على األرض والحيطان وأغصان األشجار 
وأعمدة الكهرباء وس�طوح األبنية، كأن السماء تمطر 

جثثا”.
عالمان متناقضان

تنقل حس�ين المش�اهد العامة إلى مش�اهد مشخصة 
ومقربة بعدس�ة مكبرة من بينها: رأس أمها المقطوع 
وكأنه�ا “تح�دق بوج�ه م�ن يح�ز رقبته�ا”، أو وهي 
تعي�د “ال�رأس المقط�وع إل�ى الجس�د المحش�ور في 
ثوب القس�طور األخضر فيستقر الش�عر الطويل على 
الكتفين”، وتتكرر هذه المشاهد المقربة في صفحات 
أخرى من الرواي�ة “أعضاء مبتورة وقطع لحم وصلت 
إل�ى قدم�ي ورأس طف�ل م�ن غي�ر جس�د معل�ق بين 
أغصان شجرة”، ثم منظر السيوف والخناجر “سيوف 
وخناجر المعة وصقيلة ال نستحي من رفعها شعارات 
على أعالمنا ومنارات تس�ير تحتها الجموع مغيبة عن 

الوعي”.
عالم الرجال في الرواية عالم منحسر تتردد في أنحائه 

أصوات النساء المستنكرة لتلك القوانين الجائرة
هذه المش�اهد الدامية تتكرر في صفحات الرواية عبر 
ذاكرته�ا المك�دودة باألل�م والمعاناة والخوف وس�ط 
أج�واء حي�اة متفتحة عل�ى عافية وس�الم على حافة 
العال�م في كن�دا، أج�واء احتفالي�ة بالحياة، يعيش�ها 
الصغ�ار والكبار والكهول من الرجال والنس�اء “نزلوا 

من س�يارة كبي�رة بصحبة رجل وام�رأة.. إنهم يغنون 
ويضرب بعضه�م بعضا مزاحا. انش�غل الرجل بنصب 
خيم�ة على العش�ب وحملت الم�رأة كلبه�ا األبيض ذا 
الف�رو الكثيف، وقب�ل أن تطلقه فوق العش�ب أمطرته 

بالقبالت وحكت فرو رقبته”.
في حين يكون انعدام األمان والس�الم، وفقدان الحياة 
ف�ي عالمها البعيد -وطنها- “هو القاعدة، واألمان هو 
االس�تثناء، ولذلك فالكل خائف هناك”، بينما هنا -في 
المنفى- “األمان هو القاعدة، وفقدانه هو االستثناء”، 
في بالدها يعامل اإلنس�ان معاملة الحيوان المنبوذ، 
وهن�ا يعامل الحيوان معاملة إنس�انية، هنا “ال أحد 
يش�هر علّي سالحا، أو س�كينا وال سيفا وال بلوكة 

من تلك البلوكات التي يهشمون بها الرأس”.
ومع كل هذا البعد عن األمكنة المعادية والمتمثلة 
في الوطن، وكل هذا البهاء في الطبيعة واإلنسان 
والقواني�ن الت�ي تحم�ي اإلنس�ان ف�ي المنفى، 
تبق�ى الوحدة والوحش�ة والح�زن الدائم يغلف 
حي�اة نوره�ان، وخطابه�ا مع النف�س يحاور 
أموات�ا ويس�تثني األحياء، فاألحي�اء مقصون 
من حياتها اليومية، وحت�ى حين تلتقي بأحد 
األحياء رجال أو امرأة، فإنها سرعان ما تنهي 
هذا اللق�اء أو الحوار وال تعود إليه، مما يثير 
أسئلة وشكوكا حول جدوى كتابة رواية، بهذا 

االنحسار الش�ديد عن الحياة، ولماذا لم تتمكن 

ن  ه�ا ر نو

أن تعي�ش حياتها، الجديدة وتلف�ظ ماضيها المخيف؟ 
بع�د أن تخلص�ت م�ن كل مظاهر الخ�وف والقتل على 
الهوية “من الس�يطرات الوهمية لرجال ملثمين وغير 

ملثمين يحملون كل أنواع األسلحة”.

يضاف إل�ى ذلك أن روايات ما بع�د التغيير العراقية قد 
اغتن�ت بمظاهر الرعب والخوف وفقدان الهوية، لتبدو 
مظاه�ر العنف ف�ي هذه الرواية وكأنه�ا أصداء خافتة 
لتلك األحداث التفصيلية، التي كتبها روائيون عراقيون 
عاش�وا أج�واء المحنة عن ق�رب، ولم يكون�وا خارج 
هذا المش�هد الدامي، فكتبوا مشاهد تفصيلية تستفيد 
من الواقع التس�جيلي للحي�اة اليومية في العراق، فهل 
أرادت الروائي�ة هدي�ة حس�ين أن تؤرخ لتل�ك األحداث 
الدامية؟ أم أنها أرادت تأكيد الهوية الوطنية على الرغم 
من فضاء الحرية واإلنس�انية، الذي وجدته بطلتها في 

المنفى؟

أنثى تتحرى وجودها
نالح�ظ أن ذاكرة الس�اردة نورهان مكتظ�ة بحكايات 
عالم نس�ائي، وكذلك في مجم�ل حواراتها، وتبدو هذه 
الحياة وس�ط برك آس�نة م�ن المحرم�ات والتهديدات 
وف�روض متنوع�ة للطاع�ة وص�وال إلى إفن�اء الذات، 
يتض�ح ذلك م�ن عين�ات منتق�اة بعناي�ة لحياة 
نس�اء عشن الفترة نفس�ها، وخضعن لعسف 
المجتمع متمثال في الرج�ل؛ األب، األخ، رجل 
الدي�ن، اإلرهابي وهو ينفذ حكما قاس�يا على 
ذات بريئة.وهن�اك حكاي�ات مبثوثة ف�ي ثنايا 
السرد تس�رد معاناة النساء وسط عالم الرجال 

المقنن بقوانينهم ومحرماتهم.
أم�ا عالم الرج�ال في الرواية فهو عالم منحس�ر 
تتردد في إنحائه أصوات النس�اء المستنكرة لتلك 
القواني�ن الجائرة؛ تصف س�ارة الرجال عبر ذاكرة 
نوره�ان “جميعه�م أجالف يا عزيزت�ي نورهان”، 
وكانت س�ارة قد تزوجت “من رجل عسكري صارم 
ذي عيني�ن ناريتين وقلب قّد من حجر”، لم تس�تطع 
العيش معه ففضلت االنفصال عنه، فكان ذلك س�ببا 

في حرقها من قبل أخيها.
أم�ا ش�خصية ش�اهين الحبي�ب فق�د تجلت ف�ي عدة 
صور عبر ذاكرة نورهان فهو “يش�به كمال الشناوي، 
وسيم وسريع الوقوع في الحب، وكنت في أول التفتح 
حين وقعت في حب ش�اهين، لكن�ه خذلني بعد خمس 
س�نوات”.ورواية “صخ�رة هيلدا” تحم�ل خبرة حياة 
ومعاناة قاس�ية، تعيشها النساء المهاجرات في أنحاء 
مختلفة من الوطن العربي، عاش�تها وخبرتها الروائية 

هدية حسين وجسدتها عبر سرد حي ومؤثر.

هدية حسني تقف وحيدة وسط ضجيج العالـم

يشٌء من األسى .. يف الركض وراء ُلقمة احُللم
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قصة قصرية

البحث عن جربا إبراهيم جربا
     خريي من�شور

اإلحاطة بجبرا إبراهي�م جبرا في مقالة اختزال 
فادح، ليس فقط ألنه متعدد األنش�طة اإلبداعية 
والثقافية، بل ألن هذه البانوراما تس�تدعي على 
الفور نصف قرن على األقل من الكدح المعرفي، 
لكن ذكراه بعد عقدين من الرحيل جديرة بما هو 
أبعد من الطقس الموسمي للوداع، خصوصا إذا 
كان الرحيل صامت�ا، كما حدث لجبرا في بغداد، 
الس�تغراق الناس الذين أحب�وه، ومنهم تالميذه 
ف�ي ش�جون فرضه�ا التاري�خ الغاش�م، بحيث 
أصبحت بغداد التي اشتق من اسمها فعل التبغدد 
كداللة عل�ى الرفاهية توأما وقرينا للدم الذي لم 

يتوقف نزيفه َبْعد من خاصرتيها.
عان�ى جبرا حّي�ا وميتا م�ن تعدد أنش�طته في 
ثقاف�ة عربية الذت بالخانات لتصنيف المبدعين 
بين شاعر وروائي وقاص ومترجم وناقد، بحيث 
يتاح للنوايا أن تواري أي صفة من هذه الصفات 
خل�ف غيرها، خصوصا أن مفهوم الش�عرية لم 
يتح�رر بعد من أوهام وادي عبقر، فما أن يكتب 
الشاعر نقدا أو رواية حتى تكون الفرصة مواتية 
لحذفه من خانة الشعراء، وتصبح اإلضافة بهذا 

المقياس طرحا.
كان لجب�را دور ريادي في الحداثة، فهو مبّش�ر 
خصوص�ا  وترج�م،  كت�ب  بم�ا  بحساس�يتها 
كت�اب »الغص�ن الذهبي« لجيمس فري�زر، الذي 
س�رعان ما تحّول ل�دى جيله من الش�عراء إلى 
نبع ينهل�ون من�ه رموزهم ومحاول�ة بعضهم 
عصرنة األس�اطير. وقد وجدت بعد إعادة قراءة 
المقدمات التي كتبها لشعراء أنها بحّد ذاتها ومن 

خالل حاصل جمعها مانفستو مكتمل الشروط 
والعناصر إلخراج الحداثة من نطاق التجريد إلى 
الميدان، فهو كان يحاول زحزحة الباب العمالق 
في مناخ مش�حون بمضادات التحديث، وأحيانا 
الذه�اب إلى م�ا هو أبع�د، ألن توثي�ن الماضي 
لمجرد أنه مضى يعادله تأثيم وتجريم الحاضر، 
إذا ج�ازف باالنعتاق م�ن نماذج�ه، وتلك صفة 
اشترك فيها جبرا مع يوسف الخال، الذي تنطبق 
عليه أكثر من س�واه صفة الصان�ع األمهر التي 
أطلقه�ا ت . س . ألي�وت عل�ى إزرا باوند. وكان 
باون�د قد اقت�رح تغييرات في قصي�دة »األرض 
اليباب« ألليوت، مم�ا دفع هذا األخير إلى القول 
إن أقصى نقد تطبيقي يمارسه الشعراء أنفسهم 
وتش�هد على ذلك مس�وداتهم المليئ�ة بالحذف 

واإلضافة . 
جب�را ش�اعر ت�وارى إلى ح�د كبير خل�ف جبرا 
جب�را  وكذل�ك  والناق�د،  والمترج�م  الروائ�ي 
الرس�ام وناقد الفن التشكيلي، وهذا أيضا قاسم 
مش�ترك بي�ن أصحاب النش�اط المتع�دد، ومنذ 
روايت�ه »صي�ادون في ش�ارع ضّيق« ب�دأ جبرا 
يبث س�يرته الذاتية في ما يكت�ب، لكنه احتفظ 
بالكثي�ر منها كي يفرد له ثالثة كتب موضوعها 
ه�و الس�يرة الذاتي�ة، وم�ا احت�رازات جبرا في 
مقدمات�ه لرواياته، ومنها قول�ه ال عالقة لهذه 
الش�خوص بأي ش�خصيات واقعي�ة، إال بمثابة 
نف�ي يؤدي إلى اإلثبات فال ش�ك أن هناك ش�يئا 
من سيرته في رواية »البحث عن وليد مسعود«، 
و«صيادون في ش�ارع ضّي�ق« وقصص »َعَرْق« 
المبكرة والغرف األخرى ايضا، لهذا كنت أداعبه 

وهو جاري لخمسة عشر عاما وأقول له البحث 
ع�ن جبرا وليس وليد مس�عود، لق�د جاء الفتى 
المقدسي إلى بغداد مثقال بذاكرة تعّج بالمآسي، 
ويبدو أن م�ا قاله المتنبي عن أهل العزم ش�مل 
جب�را، فأتت عزائمه ف�ي الكتابة على هذا النحو 
الكثيف والمتعدد، وتشاء المصادفة أن تستكمل 
التراجيديا دائرتها بقصف بيت جبرا بعد رحيله، 
بحيث تتح�ول كتبه ولوحاته إل�ى رماد، ومنها 
لوح�ة رس�مها أح�د أصدقائه بعن�وان »صورة 
الفنان شابا«، على غرار ما كتبه جيمس جويس 

في روايته »صورة الفنان شابا«، وخالل عقدين 
لم يجد غياب جبر وفاء من األحياء الس�تذكاره، 
فنحن نعيش في زمن ال يذكر الناس فيه موتاهم 
ألكثر من عام، كما قال ناظم حكمت في رسالة 

إلى زوجته.
* * *

ترجم جبرا العديد من الكتب ذات األهمية البالغة 
منه�ا »الغصن الذهب�ي« و»ما قبل األس�اطير« 
مش�روعه  لك�ن  وغيره�ا،  كام�و«  و«البي�ر 
الشكس�بيري واراهما أيضا، ألنه استضاف هذا 

العم�الق المس�رحي إلى اللغ�ة العربي�ة بأمانة 
وأح�س كم�ا ق�ال بأن�ه كان يتنف�س م�ن رئة 
شكسبير. وهناك تجربة فريدة خاضها جبرا مع 
عبد الرحمن منيف هي الرواية المشتركة »عالم 
ب�ال خرائ�ط » وراهن االثنان على تع�ّذر الفصل 
بين أس�لوبيهما، لكن الرواية التي يؤلفها اثنان 
أش�به بام�رأة ذات زوجين، إذ ال بد ف�ي النهاية 
م�ن المفاضلة بينهم�ا، وإذا كان العالم المتخيل 
لديهم�ا بال خرائ�ط فإن الرواي�ة ذات تضاريس 
لغوية وأس�لوبية يمكن للناقد الحصيف أن يشم 

رائحة منيف وجبرا في هذه الصفحة أو تلك.
وم�ن أهم م�ا يميز جب�را ناقدا ه�و قدرته على 
تطوير وعيه وذائقته في التلقي، بحيث ال يشعر 
ب�أي حرج إذا أعاد النظر في ما كتب، ومثال ذلك 
مقالتان ع�ن الجواه�ري ونزار قبان�ي كتبهما 
جبرا في أوج س�ني نضجه وكانتا بمثابة اعتذار 
عم�ا قاله مبك�را عن الش�اعرين، وه�و يذّكرنا 
باعتذار مماثل لجورج لوكاتش حين أعاد النظر 
في ما كتبه مبكرا عن الشاعر طاغور، ربما لهذا 
الس�بب كان جب�را يقول مازحا إن�ه على أبواب 
العش�رين الرابعة م�ن عمره، وم�ن عرفوه عن 
كثب ال بد أنهم يتذكرون تشّبثه بالحياة، وتحدي 
شيخوخة الجس�د والعقل معا، وذات يوم ترجم 
ش�يئا من توم�اس ه�اردي، وردت في�ه عبارة 
مفعم�ة بالمرارة تس�اءل م�ن خالله�ا هاردي 
قائ�ال لماذا يبل�ى الغمد ويبقى الس�يف ماضيا، 
وبالنسبة لجبرا فإن الغمد هو الجسد أما السيف 

فهو الّروح والجوهر.
* * *

الس�يرة الذاتية كما قّدمها جبرا ليس�ت تقليدية 
فهي في جزء منها مبثوثة في نصوصه، وحين 
كتب »البئ�ر األولى«، كّرس�ها لمرحلة الطفولة 
فق�ط، والبئ�ر ف�ي الذاك�رة الفلس�طينية رمز 
للحي�اة والبيت الذي يخلو منها أش�به بصحراء، 
وأحيان�ا أتص�ور بأن رم�ز البئر كما اس�تخدمه 
الراحل يوس�ف الخال بقي ماكثا في ذاكرة جبرا 
الذي كان من أقرب أصدقائه، لهذا لم يش�أ جبرا 
أن تبق�ى البئر مهجورة كما قال يوس�ف الخال، 
يمر بها الناس وال يرمون فيها حجرا تماما كما 
ه�و حال جاره العزيز إبراهيم في قصيدة »البئر 
المهجورة«.إن جبرا الفلسطيني والعراقي بقدر 
ما هو شكس�بيري لم يكن ذل�ك الالمنتمي، كما 
وصفه خصومه من المؤدلجين وذوي الفتاوى 
الدوغمائية، فاتساع الثقافة شرط التساع األفق 
وبالتالي لمعانقة المطلق البشري، لكن من دون 
التخل�ي عن الجذر، وأذكر أن جبرا قال في حوار 
أجري معه في مجلة »الكاتب الفلسطيني« التي 
كانت تصدر ف�ي بيروت وبالتحدي�د عام 1980 
أن�ه إن لم يكن فلس�طينيا فهو ليس ش�يئا على 
اإلطالق.رح�ل جب�را وف�ي حلقه غّص�ة بعد أن 
رأى المدينة التي أحّب تحترق، وشارع األميرات 
يخلو م�ن المارة، بحيث تقطع�ه القطط بهدوء 
وحري�ة، وكان�ت ل�ه أرملتان بخ�الف اآلخرين، 
زوجته لميعة التي س�بقته لتش�عل القنديل في 
بيت�ه اآلخر، ومكتبته التي لم تس�لم من الحريق 
وهذا أم�ر يتجاوز المصادف�ة العمياء لتكون له 
داللة تراجيدية تليق بمن جعل شكسبير يتحدث 

باألبجدية.

أحبك من هنا إىل بغداد
 

ص�در حديًثا عن الهيئ�ة العامة لقص�ور الثقافة، 
دي�وان "أحبك من هنا إلى بغداد"، للش�اعرة دنيا 
ميخائي�ل، ضمن سلس�لة "آف�اق عربي�ة" التي 

تصدرها الهيئة.
يتضم�ن الديوان مجموع�ة م�ن القصائد التي 
تجمع بين متناقضين "الحب" ذلك البعيد الذي 
تحلم الش�اعرة بأن تعيش�ه و"الح�رب"، ذلك 
الواق�ع المرع�ب والمربك الذي يس�يطر على 
الوج�ود والعال�م ال�ذي تعيش�ه اآلن، لتقف 
الش�اعرة ف�ي النهاي�ة ف�ي مفت�رق الطرق 

حائرة بين النقيضين.

سقوط رسداب
 

عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، صدرت رواية جديدة بعنوان “سقوط سرداب”، لمؤلفها 
الكاتب العراقي نوزت شمدين.

أح�داث القص�ة تدور حول ش�اب من مدينة الموصل اس�مه ” ثائ�ر”، قتل والده العمي�د في الجيش 
العراقي خالل حرب الثمانينات، وألنه الوحيد بين خمس بنات، تخشى والدته أن يلقى نفس المصير 
الذي واجهه أبوه، فتخفيه في سرداب المنزل قبل انطالق حرب الكويت بأيام قليلة، ليبقى سنوات 
طويل�ة حبيس المكان والذكري�ات، ال يعرف أمره غير األم والجدة، في حين أن أخواته ومن يعرف 
العائلة ظنوا أن الشاب هرب من خدمة العلم إلى خارج البالد كما أشاعت األم.يقول الكاتب نوزت 
في تذييله لروايته س�قوط سرداب “السجناء وحدهم يعرفون المعنى الحقيقي للصبر. يعيشون 
تجاربهم الجسدية والنفس�ية بتفاصيل غير منقوصة، فيشعرون بآالم األمراض وأوجاعها إلى 
أقص�ى المديات، ويمنحون ذكرياتهم القديمة، وهي تمّر ف�ي كل ما يملكونه من حزن ودموع، 
ويضحكون ملء أفواههم ألتفه لحظة س�عادة تصادفهم، ويخترعونها ألنفس�هم إذا لزم األمر 

لكي ال تجف قلوبهم”. 

ما اجمل اأ�شابع الغيم
مرفت غطا�س

مااجمل 

أصابع الغيم 

وهي 

ترسم المطر

بألوان

االقحوان 

األبيض 

القرنفل 

االحمر

وعينيك الغارقة

في الحيرة

تشعر بالغيظ

تتململ

فتشي بالعشق 

الكامن بين 

الخافق 

وضلعك

الذي لوال اعوجاجه 

ما كنت انا اليوم

من عطر المطر

أثمل ..!
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مدهنم نظيفة..ألهنم يشرتون
 الـ زبالة !

     علي فهد ياسين

نظافة المدن قاعدة وعكس�ها اس�تثناء، وهي مس�ؤولية 
تق�ع على عاتق البلدية وس�اكنيها الملزمة لهم بالقانون، 
والمش�رع المس�ؤول عن صياغة القواني�ن، ُيفترض أنه 
عل�ى دراية بعالقتها الوثيقة بصح�ة المواطن قبل دورها 
ف�ي جمالي�ة المدينة، كي يص�ل الى صياغ�ة قوانين أكثر 

كفاءة إلدارة ثروات الشعب.
يت�م تخصيص مبالغ للنظافة ف�ي جميع مدن العالم، لكن 
أص�ل االختالف بينها هو في البرام�ج والخطط المعتمدة 
لصرف المبالغ وصوالً لتحقيق النتائج، وكانت تلك النتائج 
في المدن العراقية هي األس�وأ طوال الس�نوات الماضية، 
بالرغ�م من زي�ادة التخصيصات أذا ما قورن�ت بمثيالتها 
في مدن العالم على اس�س المساحة وعدد السكان، وهي 

احصاءات معلومة وال جدال حول أرقامها.
لق�د اعتمدت ادارات المدن اس�اليب وبرام�ج بدائية وغير 
مجدي�ة، أدت ال�ى الفش�ل ف�ي تنفي�ذ مهامه�ا، وكان�ت 
التخصيصات المرص�ودة لنظافة المدن تأخذ طريقها الى 
جي�وب المقاولي�ن وش�بكاتهم المنتفعة والجه�ات التي 
تمنحهم مقاوالت التنظي�ف، دون تنفيذ المهام المطلوبة 
منه�م ودون رقاب�ة وال حس�اب من الجه�ات الحكومية، 
كأنه�م ينف�ذون أعماله�م عل�ى ال�ورق فق�ط وليس في 
مواق�ع العمل.بينما ادارات الم�دن النظيفة كانت والتزال 
توظ�ف تخصيصاتها االقتصادية بطرق أساس�ها ش�راء 
)الزبالة(، أي أنها تعتبر )الزبالة( س�لعة لها ثمن، وثمنها 
هنا هو تكالي�ف البرامج المعتمدة ف�ي تجميعها ورفعها 
ونقلها ومعالجتها، وهي أنشطة تحتاج موظفين وعماالً 
ف�ي جميع االختصاص�ات، اضافة الى اآللي�ات ومحطات 
المعالجة، فلكل جهد ثمن ووق�ت، وتنظيف المدن يحتاج 
ال�ى ذل�ك. المطلوب اآلن اعتماد مبدأ ش�راء ال�� )الزبالة( 
لتحقيق ه�دف نظافة المدن ف�ي بلدنا، ولنتذكر س�نوات 
الحصار التي اجبرت معامل البالستك على جمعه باسلوب 
الش�راء، حتى تحول الى س�لعة يبحث عنه�ا الجميع، فما 
الضير اآلن من اعتماد نفس االس�لوب في شراء )الزبالة( 
من شركات ومكاتب تتخصص في جمعها وفرزها ونقلها 
ال�ى محط�ات المعالج�ة أو الطم�ر التي تقوم بأنش�ائها 
البلدي�ات خارج المدن، ويتم تس�عير أصنافها )بالس�تك، 
ورق، م�واد ثقيلة، بقايا مواد غذائي�ة، الخ..(، ليكون هذا 
االجراء باباً مفتوحاً الستقطاب الكثير من االيدي العاملة، 
وس�تكون االموال التي تس�تحوذ عليها شركات التنظيف 
التي ال تؤدي عملها اصالً، كافية لتش�غيل الجميع، وان تم 
تنفيذ ذلك فأن نتائجه س�تتوضح خالل اسابيع في نظافة 
المدن واستثمار المال العام باسلوب مجد ومفيد للمواطن 

والوطن. 

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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انتباه رجاء

من املسؤول عن تطبيق 
انظمة املرور ؟

  
    عادل الزيادي

قد يب�دو ألول وهلة ان المس�ؤول االول والرئيس 
على حس�ن تطبيق المرور ه�و جهاز المرور ذاته 
وهو ام�ر بديهي ألنه صاح�ب الصالحيات األكبر 
واألوس�ع ومس�ؤولياته تقع ضمن ه�ذه الدائرة 
ولك�ن ف�ي الحديث غص�ة .فهل هذا الح�د  يعفي 
المواطن البسيط من اية مسؤولية في هذا الجانب 
وبقدرت�ه على االنصياع واالمتثال ألنظمة المرور 
طوعيا وع�دم التجاوز على مس�الك االخرين باي 

قدر كان.سيكون الجواب كال بالتأكيد.
عل�ى المواطن ان يعي دوره ف�ي االلتزام بالنظام 
والعمل باتجاه زيادة الوعي المروري ونشره بين 
االخري�ن. لذا نجد البعض م�ن المواطنين يتخندق 
ف�ي اجواء غير صحية وتبعا ألهوائه وتجده يلغي 
جمي�ع الضوابط من اجل اختص�ار الزمن او حتى 
احيانا لتاكي�د نزعة ) المخالف�ة ( وعدم االمتثال 
ومن سمات التصدي والتحدي امام مرأى الجميع 
والجه�ات المعني�ة ، ه�ذا االمر يح�دث يوميا في 
ش�ارع االطباء وشارع س�ينما الثورة في الصوب 
الصغير ف�ي مدينة الديواني�ة  واعقدها ما يحدث 
في ش�ارع المواكب الرئيس وب�كال االتجاهين ما 
يجعل المواط�ن في حيرة من امره ل�دى اجتيازه 
الشارع والس�يما اذا كان مثقال ببعض الحاجيات 

الخاصة او مصطحبا الطفاله.
خالصة القول ان المسؤولية تبدو مشتركة مابين 
االثني�ن الجه�ات الرس�مية والمواط�ن وكالهما 
يكم�ل االخر والمديري�ة البد وان تج�ري حمالت 
توعوي�ة الهمي�ة االلت�زام بضوابط الم�رور عن 
طريق الندوات الشعبية المفتوحة مع المواطنين 
وك�ذا المواط�ن ف�ي التزام�ه الطوع�ي بضوابط 
الم�رور لحضاريتها ولتعبيرها عن وعي المواطن 

ذاته .

مر�شى الهموم 

      عماد شريف
 تش�هد ش�وارع العاصمة بغ�داد ومنذ فترة 
ليس�ت بالقليلة زحاماً مروري�اً خانقاً نتيجة 
اس�تيراد المركب�ات بش�كل كبي�ر فضال عن 
تهالك البن�ى التحتية لمنظومة الطرق بالبلد، 
االم�ر الذي جعل من حركة  المرور في  اغلب 
المناط�ق اكث�ر صعوب�ة، ومن بينها س�احة 
األندلس التي تختنق بزحام  مركب، ال تسببه 
كث�رة المركب�ات فق�ط، انما بس�بب وجود 
العدي�د من الدوائر الحكومية واالهلية ناهيك 

عن المستشفيات وغيرها. 
وما ان تصل الى منتصف الجس�ر القادم من 
جه�ة ملع�ب الش�عب الدولي باتجاه س�احة 
االندل�س، وتط�ل بعينيك نحو الش�ارع حتى 
تشاهد تكدساً كبيراً لمئات السيارات العالقة 
وضمن ش�ارع صغير ال يتجاوز طوله الكيلو 
متر الواحد! وكذلك الحال في بقية الش�وارع 
المرتبطة بالساحة وتؤدي الى مناطق عالية 

الكثافة ببغداد .
ويذك�ر احد المواطنين عدداً م�ن تلك الدوائر 
والمستشفيات بداية من جسر الملعب وحتى 
س�احة االندلس، وهي  مستشفى الواسطي 
لجراحة العظام، مستش�فى العلوية للوالدة، 
مستش�فى امراض الثدي، محكم�ة الكرادة، 
المركز الوطني للرقاب�ة والبحوث الدوائية- 
العال�ي  التعلي�م  وزارة  الصح�ة-،  وزارة 

والبحث العلمي، المركز القومي للحاس�بات، 
الس�رطانية،  لالم�راض  االم�ل  مستش�فى 
مديري�ة الج�وازات العام�ة، مختب�ر الصحة 
العام�ة المرك�زي، مستش�فى الش�يخ زايد 
للطوارئ، اتح�اد االدباء والكتاب في العراق، 
الش�ركة العام�ة لتج�ارة المواد االنش�ائية، 
وزارة الزراعة، مستشفى ابن الهيثم للعيون، 
مستش�فى اب�ن النفي�س، مستش�فى كمال 
الس�امرائي، مستش�فى الف�ردوس االهل�ي 

لجراحة العيون، مستش�فى الج�راح، وكلية 
المنص�ور الجامع�ة..! ال�خ. مضيف�ا بقوله 
: كل ه�ذه المنش�آت الحكومي�ة واالهلي�ة، 
تق�ع معظمها على ش�ارع ال يتج�اوز طوله 
كيلومتراً واحداً! ما يجعل المنطقة مزدحمة 
بشكل كبير منذ الصباح الباكر وحتى ساعات 

انتهاء الدوام الرسمي.
 تكدس ال مبرر له 

مم�ن  المواطني�ن  م�ن  الكثي�ر  ويتس�اءل 

يس�لكون هذا الطريق، عن جدوى تكدس  كل 
تلك المنش�آت بمكان واحد، سيما تلك التي ال 
تقدم خدمة آنية عام�ة، مثل المركز القومي 
للحاسبات وشركة الفاروق العامة للمقاوالت 
والمرك�ز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية! 
مع استثناء المستشفيات لصعوبة نقلها الى 
مناط�ق اخ�رى او جمعها في م�كان واحد، 
على الجهات المعنية ان تقوم بنقل الوزارات 
والمديري�ات الموج�ودة ف�ي ه�ذا الم�كان 
الضي�ق عل�ى االقل، ك�وزارة التعلي�م العالي 
ووزارة الزراعة ومديري�ة الجوازات العامة، 
وحصرها في داخل مجمع حكومي واحد، او 
نقلها الى مناطق اخرى بدال من تكدس�ها في 
ش�ارع واحد؟! مما سيسهم في تخفيف حدة 

االزدحام وانسيابية الطريق بشكل كبير.
من الضروري نقل قسم منها

كان من المفروض بالجهات المعنية ان تقوم 
بتوزيع تلك المؤسسات على احياء او مناطق 
متفرق�ة م�ن بغ�داد. النه�ا موزعة بش�كل 
عش�وائي وال رابط بينها، وعلى سبيل المثال 
م�ن الممكن نقل المركز القومي للحاس�بات 
والمركز الوطني للرقاب�ة والبحوث الدوائية 
التي تشغل مساحة كبيرة من المنطقة تصل 
الى س�احة الواث�ق- وكذلك الش�ركة العامة 
للمواد االنشائية الى مناطق اخرى اقل كثافة 
س�كانية ومرورية، وذلك الن وجود كل هذه 
المجمع�ات الحكومي�ة في م�كان واحد هي 

عملي�ة غير مدروس�ة. اذا ما علمنا ان معظم 
دوائ�ر الدول�ة وموظفيه�ا لديه�م خط�وط 
تقلهم من والى مناطق سكناهم، اضافة الى 
مركباته�م الخاصة، بمعنى ان بعد المس�افة 
عن م�كان العمل ال يش�كل معضلة كبيرة ما 
دام�ت هذه ال�وزارة او تلك توف�ر لموظفيها 

سيارات نقل خاصة بهم.
الماضي والحاضر 

ويشير ابو علي من سكنة المنطقة الى حالها  
ف�ي عهد الثمانين�ات وما س�بقه كان افضل 
واجمل،  ما ش�جع الجه�ات صاحبة العالقة 
على انش�اء فندق الس�دير وعل�ى مقربة من 
مقر السفارة السويدية، حيث تمتاز المنطقة 
باله�دوء وتحيط بها الحدائق واالش�جار من 
جمي�ع جوانبها، اما اآلن فقد اصبحت اش�به 
بسوق هرج، وال تصلح ان تكون مكانا مالئما 
لمستشفى او فندق سياحي، إذ من العبث ان 
يحصل كل ذلك، من دون ان يحس�ب حس�اب 
لضي�ق المكان بمس�احته، وهذا م�ا ادى الى 
انحسار المساحات الخضراء بشكل واضح. 

 ولكل من يهمه االمر من مسؤولي محافظة 
بغداد وامانتها اضافة ال�ى الوزارات المعنية 
به�ذا الش�أن، ان تضع ح�داً لم�ا يعانيه هذا 
الش�ارع م�ن مجمع�ات حكومي�ة وأهلي�ة 
مكدسة بطريقة عشوائية، من دون تخطيط 
حقيق�ي يتناس�ب مع ما تش�هده بغ�داد من 

توسعات.

أهالي منطقة البراكية- ش�ارع المطار القديم في مدينة 
الكوف�ة التابعة الى محافظة النجف يش�كون  تصرفات 
بعض أصحاب المولدات األهلية الكيفية حيث ال يلتزمون 
بالتعليم�ات الصادرة من مجل�س المحافظة فيما يخص 
ساعات التش�غيل المقررة على اصحاب المولدات والتي 

تقض�ي بدء التش�غيل عن�د الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا 
وحتى الس�اعة الواحده ليال، اال انهم  يتالعبون بساعات 
التش�غيل حي�ث يتأخ�ر تش�غيل المول�دة حتى الس�اعة 
الخامس�ة عص�را وحت�ى الس�اعة الحادية عش�ر ليال ، 
ويب�ررون ذلك بعط�ل المولدة وعدم كفاءته�ا وذلك من 

اج�ل توفير وقود المولدة واس�تغالله ف�ي غير اغراضه 
او لتحقي�ق ارب�اح مالية م�ن بيعه، علم�ا ان المواطنين 
يدفعون االجور وحسب الضوابط )6000 دينار( لالمبير 
الواح�د ش�هريا.عليه يطال�ب اهال�ي منطق�ة البراكي�ة 
مجل�س المحافظة والمجل�س المحلي التاب�ع للمنطقة 

متابعة اصح�اب المولدات ومحاس�بة المقصرين منهم 
وذلك للحاجة الماسة الى الطاقة الكهربائية بخاصة مع 
وجود طلبة ضمن العائل�ة وملزمين بتحضير واجباتهم 

المدرسية.
عنهم  ميسم االديب

يف ساحة األندلس..الزحامات املرورية خانقة جدًا

اني الخريجة س�رى س�عد صالح مهدي والحاصلة 
)امتي�از(  وبتقدي�ر  )الماجس�تير(  ش�هادة  عل�ى 
باختص�اص الجغرافية م�ن كلية التربي�ة للبنات/ 
جامعة بغداد للعام الدراس�ي 2004. اناش�د معالي 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة على 

تعيين�ي في احدى الجامعات المس�تحدثة او احدى 
المؤسس�ات التابعة الى الوزارة الموقرة لممارسة 
اختصاصي خدمة وطني، ولحاجتي الماسة للعمل 
حي�ث اني من العوائل المتعفف�ة وليس لدينا مورد 
معيشي كاف في ظل ارتفاع االسعار وغالء المعيشة 

ومتطلب�ات الحياة الكثيرة.راجية من معالي الوزير 
االلتفاتة االنس�انية لطلبي لكي استطيع سداد ولو 
بجزء بس�يط من دين اهلي عل�َي وتعبهم من اجلي 
طوال سنوات دراس�تي ولكي اخفف بعض االعباء 

عن كاهلهم من خالل مساعدتي لهم.

      علي احمد التميمي 

يرب�ط ه�ذا الطري�ق ذو المم�ر الواح�د م�دن محافظة 
ميسان ومدن شمال ذي قار بمحافظات الفرات االوسط 
القادس�ية وباب�ل والنجف وكرب�الء, لذل�ك يزدحم  ليال 

ونهارا بس�يارات الحم�ل ومركبات المس�افرين وزوار 
العتبات المقدسة من العراقيين واإليرانيين الداخلين الى 
العراق من منفذ الش�يب, ما اهله ان يكتسب صفة دولية 
ويصبح ذا اهمية سياحية واقتصادية هامة , االمر الذي 
يتطلب من وزارة االس�كان ومشاريع تنمية االقاليم في 

المحافظ�ات المعنية اعطاء هذا الطري�ق اولوية خاصة 
ف�ي اهتماماتها , ومنها انجاز المم�ر الثاني في قاطعي 
العم�ارة والديوانية الذي ب�دأ العمل فيهما منذ س�نوات 
مضت, واالس�راع بتنفيذ الممر الثاني للمقطع المتبقي 
م�ن الطريق والواقع  بين ناحية الفج�ر وناحية ال بدير 

في محافظة ذي قار, واجد من الضروري العمل الفوري 
والس�ريع لصيان�ة الطري�ق الحالي بتوس�يع الجس�ور 
القديم�ة ومعالجة الحفر والمطبات التي تتس�بب يوميا 
بالكثير من الحوادث المرورية المروعة ويذهب ضحيتها 

الكثيرون .

التامس اىل وزير التعليم العايل والبحث العلمي

         تالعب اصحاب املولدات يف منطقة الرباكية     

عبد الواحد الورد
ش�كا عدد من النازحي�ن في محافظ�ة كربالء عدم اس�تالمهم 
منحة المليون دينار التي ش�ملت جميع النازحين ودون معرفة 
اس�باب ذل�ك .كما اكد بع�ض النازحي�ن ومنهم النازح  حس�ين 
علي يونس وابراهيم محمد تقي عدم اس�تالمهم مبالغ تعويض 
نقص مف�ردات المواد الغذائية ضمن البطاق�ة التموينية والذي 
يبلغ ال�17 الف دينار من وكالء تجهيز الغذائية او اي جهة اخرى 
بالرغ�م من حصولهم على بطاقات التموينية من مركز التموين 
ف�ي كربالء، فيما اخرون منهم لم يس�تلموا الص�ة المقررة من 
المواد الغذائي�ة للبطاقة التموينية ومنذ اربعة اش�هر مضت ما 
ع�دا مادة الطحين ومنهم صلح علي س�لمان وعلي ابو حس�ين 

يونس ومصطفى عوني محمد وغيرهم
وقد اك�دوا صعوب�ة ظروفهم المعيش�ية والصحية والس�كنية 
القاس�ية ألنهم كبار الس�ن، ويس�كنون في موكب من المواكب 
الحس�ينية عل�ى طري�ق كرب�الء -النج�ف حيث يضم عش�رات 
العائ�الت النازحة من المناطق الس�اخنة امني�ا ، باالضافة الى  
ضعف سبل الحصول على فرصة للعمل مثل باقي العمال الشباب 

كما ال تتوفر لهم اي فرص اخرى للكسب.
 عليه يطالبون الجهات صاحبة العالقة االهتمام بحالهم المزري 
وانتش�الهم م�ن وضعهم االقتصادي الصعب النهم خس�روا كل 
ما يملكون بس�بب س�يطرة التنظيمات االرهابي�ة  داعش- على 

ديارهم.

 نازحون يف كربالء: لـم نتسلم 
منحة املليون دينار

      فاروق بابان
لم ت�أت المراجع�ات المضني�ة الى 
مكتب الس�يدة وزير الصحة غايتها 
المرج�وة وه�و تحدي�د موعد ثابت 
في ي�وم معي�ن للقاء المباش�ر مع 
المش�تكين م�ن الناس للت�داول في 
قضايا وش�كاوى خاصة بهم. وذلك 
الن مراجع�ة المس�ؤولين ه�ي من 
االمور الضرورية التي تكون حاكمة 
وتل�زم طالبيه�ا الصب�ر ومبلغاً من 
تحم�ل الضغ�ط العصب�ي والتع�ب 
والقلق على مصير قضية من قضايا 
العيش او قضية كفاءة واس�تحقاق 

وما اليه من القضايا.
ل�ذا نجد اقتض�اء منه�ج  معين في 

مراجعات س�يادة الوزيرة  وتحديده 
ضمن اتجاهين رئيسيين:

المواطني�ن  ..مراجع�ة  االول 
وموظفي وزارة الصحة

االتجاه الثان�ي.. لمراجعات االطباء 
العاملين ف�ي الوزارة وتش�كيالتها 
ي�وم   وتخصي�ص  المتقاعدي�ن  او 
للت�داول  اس�بوع  كل  م�ن  مح�دد 
في اه�م القضاي�ا والمش�اكل التي 
تعت�ري طري�ق االطب�اء وذل�ك الن 
دور الطبي�ب دور انس�اني ضروري 
يستلزم التس�هيل لمهامه وحاجاته 
ومس�تلزمات عمل�ه ويقتضي ان ال 
تزيد فترة انتظاره اكثر من اس�بوع 

.
لذا نرجوا من وزارة الصحة ومكتب 
الوزير تسهيل مراجعات المواطنين 
واالطباء الى مكتب الوزارة ، خدمة 

للصالح العام.

يشكو أهالي االحياء الشمالية  التابعة الى محافظة 
النجف وهي )الوفاء - السالم - الجزيرة - المكرمة 
- العس�كري ( من انتش�ار الورش الصناعية قريبا 
م�ن البيوت في االحياء الس�كنية، ما تس�ببه هذه 
ال�ورش من اضرار بيئية وصحية بس�بب مخلفات 
العم�ل والنفاي�ات فضال ع�ن األص�وات المزعجة 
الت�ي تصدره�ا اآللي�ات واألدوات الصناعية خالل 

تأدية عمله�م كذلك تأثيرها  الكبير على اس�تهالك 
الكهرباء والماء في المنطقة. لذا يناشدون الجهات 
المعني�ة وباالخص بلدية النج�ف االلتفات لطلبهم 
والحد من ظاهرة الورش الصناعية قرب المحالت 
السكنية عبر تخصيص اماكن صناعية لهم لمزاولة 

مهنهم.
كم�ا يناش�دون المجل�س البلدي ف�ي المدينة منع 

غسيل السيارات في الشوارع العامة والتي اصبحت 
ظاهرة ملفتة للنظر لما يسببه من تراكم االوساخ 
وش�حة حصص الماء الصالح للش�رب المخصص 
لس�كنة االحياء بس�بب هدره�ا في اس�تخدامات 

العالقة لها بالغرض المخصص له.
 مجموعة من المواطنين
عنهم رياض الحمداني

 امام أنظار وزارة الصحة

مطالب األحياء الشاملية يف النجف

التعجيل يف توسيع طريق العامرة - ناحية الفجر!



      المستقبل العراقي/متابعة 
 

- تهتم الس�يدة ريم س�امي بزوجها وبأم�وره الصغيرة 
والكبيرة كلها، ويش�عر زوجها في كثير من األحيان أن 
ما يصدر منها ما هو إال حب للتملك أو التحكم، وهذا أمر 
يضايق�ه جدا، خصوص�ا أنه من الرج�ال الذين يحبذون 
التصرف كما يحل�و لهم، بعيدا عن المش�اركة الزوجية 

الحقيقية.
ويق�ول الزوج محمد “زوجتي معطاءة، وتهتم بأموري 
كافة، وال تتأخر عني في تلبية أي طلب، لكنها مع األسف 
ال تساوم في بعض المسائل، فمثال تريد مرافقتي دائما، 
وتغت�اظ إذا م�ا ش�عرت أن أح�دا من أصدقائي اس�ترق 
بضع ساعات من وقتها، فأشعر بأنها تتمسك بي كظلي 
فحبه�ا خانق صراحة، وأخاف أن يس�بب ذل�ك يوما ما 

اشتعال حرب بيننا تنهي حياتنا األسرية”.
ويعان�ي العدي�د من األش�خاص من “ح�ب التملك” من 
قبل المقربين منهم، س�واء كان زوجا أو ابنا أو صديقا، 
وه�ذا الحب يجعل الزوج يقدم على أي أمر تجاه زوجته 
والعك�س صحي�ح، ويجع�ل الصدي�ق يحاص�ر صديقه 
ويقيده دائما، فنراه أحيانا حبا غريبا، وقد يزعج وينفر 

الطرف اآلخر.
وتنزعج مروة الس�عدي )28 عاما( من سلوكيات إحدى 
صديقاتها المقربات ال�ذي تصفه ب�)حب التملك(، رغم 
حبها الشديد لها، وتقول “تشعر صديقتي بعدم االرتياح 
عند ظهور فتاة أخ�رى تحاول االقتراب مني، إلى جانب 
رغبته�ا ف�ي االنف�راد والبع�د ع�ن محي�ط الصديقات 

والزميالت، وهذا األمر ال يروق لي أبدا”.
وتضي�ف “تطاردن�ي صديقت�ي بالمكالمات والرس�ائل 
النصي�ة عب�ر الهات�ف النقال أغل�ب األوقات، كم�ا أنها 
تحاصرن�ي باألس�ئلة مع م�ن أتحدث ومع م�ن أضحك 

وكيف قضيت الوقت بعيدا عنها”.
الخالف�ات  م�ن  العدي�د  نش�بت  م�روة،  زواج  وبع�د 
والمش�اجرات بينها وبين صديقتها، بس�بب انش�غالها 
عنه�ا ف�ي العديد م�ن المس�ؤوليات األس�رية الجديدة، 
موضحة “لم تتقب�ل صديقتي هذه التغي�رات، وأصيبت 

جراءها بحالة نفس�ية س�يئة جدا لم تس�تطع الخروج 
منها حتى اآلن”.

وتشكو الطالبة الجامعية سهير فاروق من حب والديها 
المف�رط له�ا، مبينة أنه�ا تق�در حرصهم�ا وخوفهما 
الشديدين عليها، لكنها تشعر دائما أنهما يسيطران على 
شخصيتها بالكامل ومنذ الطفولة، حتى انهما يتسببان 

بإحراجها أمام صديقاتها والغرباء.
وتق�ول “تح�اورت مع والدّي ح�ول هذا األم�ر، وبينت 
لهما أن لكل إنس�ان مس�احة من الحرية والخصوصية، 
لك�ن بدون فائدة، ال أخفي ش�يئا عنهم�ا، لكن يزعجني 
إصرارهما على معرفة كل ش�اردة وواردة عني؛ مع من 
تحدث�ت، بمن أهتم، هواياتي، فرحي، حزني، مالبس�ي، 
والعدي�د م�ن التفاصي�ل الممل�ة، وصراح�ة أغ�ار من 
صديقاتي عندما أرى والديهما يتعامالن معهما بش�كل 

طبيعي بعيد عن حب التملك هذا”.
وفي هذا الس�ياق، يعلق االختصاصي النفس�ي د. خليل 
العبي�دي، قائ�ال “قد يعان�ي الف�رد من حب�ه لتملك كل 

األش�ياء حت�ى ل�و لم يك�ن في 
حاج�ة إليها، ويج�د دوما أن 

والطمأنين�ة  االس�تقرار 
اللذين يحوزهم�ا لن يأتيا 
إال بتمل�ك كل ش�يء وأي 

شيء”.
الش�خص،  هذا  ويكون 
كم�ا يق�ول، يعاني من 
داء نفسي يسمى )حب 
التملك(، وهو الرغبة في 
والتحكم  اآلخ�ر  امتالك 
في مس�ار حيات�ه، ألنه 
م�ن وجهة نظره تابع له 
وليس ش�خصا مس�تقال 

بذاته.
ويضيف “هؤالء األشخاص 

أن  يتجاهل�ون  أو  يتناس�ون 

العالق�ة الزوجي�ة أو بي�ن األصدقاء هي عالق�ة احترام 
وحب متبادل، واالحترام ال يقل أهمية عن الحب، وإذا ما 
أخذ االحترام مكانته الطبيعية في العالقة، فإن الطرفين 
يتوقف�ان ع�ن تقيي�م عالقتهم�ا على أس�اس األش�ياء 
الصغي�رة مثل غي�اب الرجل عن البي�ت لبعض الوقت أو 

تقصير المرأة في هذا الواجب الثانوي أو ذاك”.
وعندما يتجاوز الطرفان تلك النظرة الجزئية في الحكم 
عل�ى بعضهما بعضا، وف�ق أبو زناد، يصب�ح كل منهما 
قادرا على التأقلم مع اآلخر كما هو بسيئاته وإيجابياته 

وبوجوده مع أصدقائه أو في البيت.
واالحت�رام، ف�ي رأي العبي�دي ، ه�و 
الضم�ان لتماس�ك العالق�ة بي�ن 
الزوجي�ن أو األصدق�اء، ويكبر 
يك�ون  عندم�ا  ويترع�رع 
الطرفي�ن  م�ن  واح�د  كل 
لالعت�راف  مس�تعدا 

بخصوصي�ة اآلخر، وبحاجته إلى أن يعود إلى ذاته كلما 
شعر بالتوق إلى ذلك.

وتؤكد التربوية أمل النعميم�ي:”، أن غريزة حب التملك 
تتفاوت عند البش�ر، وه�ذه الغريزة له�ا جانب جيد في 
كونه�ا تدفعن�ا قدما نحو ه�دف معين ننش�د من ورائه 
امتالك ش�يء ما بالط�رق الش�رعية، إال أن لحب التملك 
نوعا آخر، وهو حب تملك األش�خاص ويكون أخطر من 

تملك األشياء.
وت�ردف “ق�د تصل درج�ة عش�ق الطرف لش�ريكه حد 
الرغبة في الس�يطرة عليه، وعلى كل حركاته وسكناته، 
وذل�ك من منطلق الخوف عليه وخش�ية فقدانه في يوم 
من األيام، بحيث يتعلق في ش�ريكه إلى حب الرغبة في 
تملكه، وهو يعتبره كذلك ملكا له ويلغي ش�خصيته وال 
يتحم�ل أب�دا أن يعارضه ف�ي عمل ما وه�ذه الرغبة في 
التملك قد يفس�رها البعض على أنه�ا حبا، وقد يعتبرها 

البعض اآلخر رغبة في السيطرة على اآلخر.
وتوضح أن هذا يعني أن حب التملك يمتلك جانبا إيجابيا، 
وه�و التعبي�ر للط�رف اآلخر ع�ن محبته ل�ه وإعطاؤه 
م�ا يريد وما يحتاج، والجانب الس�لبي م�ن غريزة حب 
التمل�ك، ه�و أن يطغى ح�ب االمتالك ليص�ل إلى حدود 

انتهاك حقوق اآلخرين.
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الذاتي��ة الت��ي يتمتع كل واح��د منهم لمجابهة الظ��روف االنية التي يتع��رض لها خالل تعامل��ه اليومي مع 
المش��اكل الت��ي يتع��رض له��ا ، فهناك من تس��وء حياته ألجل خس��ارة تعرض له��ا، بغض النظ��ر عن نوع 
الخس��ارة صغيرة كانت او كبيرة ، وفي المقابل هناك من تكون هذه الخس��ارة دافعا قويا لتغيير مسار حياته 

بأكملها ،

        المستقبل العراقي /متابعة

 وهذا لن يتحقق اال من خالل قراءة الحالة التي تعرض لها 
بتجرد والتخلص  من “الس�وداوية” التي تجعل من المحن 
مصائب كاس�رة محطم�ة، وبالتال�ي اإلن�زواء بعيداً عن 
المجتمع، وكأن باب الحياة أُغلق بتلك المصيبة ومن خالل 

اشخاص عاشوا تجارب الفشل كتبت التحقيق التالي ..
صحوة بعد يأس

)س ف ( س�يدة انفصلت ع�ن زوجها حديثا بعد ان انجبت 
منه 4 ابناء ، تقول عن تجربتها : اسودت الدنيا في عيني، 
رغ�م أن حيات�ي ل�م تكن س�عيدة، ولكنها لم تكن س�يئة، 
كانت حياة عادي�ة، هو لم يقبلني منذ زواجنا، لكننا بقينا 
كأزواج ف�ي حياة عادية خالية م�ن التفاهم، مضيفًة أنها 
كان�ت تراعيه بق�در اس�تطاعتها، إالّ أنها داخلي�اً لم تكن 
راضية، فلديها إحس�اس بالنقص، ك�ون زوجها ال يقبلها 
نفس�ياً، بل ولم يش�فع لها كل م�ا قدمت�ه، موضحًة أنها 
كانت تغت�اظ عندما ترى م�ن حولها س�يئات الطباع مع 
أزواجهن ومع هذا يس�عى أزواجهن إلرضائهن، مش�يرًة 
إل�ى أنها بعد االنفصال حزنت حزناً ش�ديداً كاد يفتك بها، 
بل وأُدخلت على أثره المستش�فى لتعرضه�ا ل�”جلطة”، 
وأمضت أكثر من ش�هرين ومع هذا لم يتراجع عن قراره، 
رغم أن تراجعه لن يرضيها نفسياً، فهو قد يتراجع شفقًة 
به�ا وليس حباً لها، ذاكرًة أنها بقيت في حالة اكتئاب أكثر 
م�ن عامين، وهي اآلن ف�ي )46( من عمره�ا، وال تتخيل 
أن تعي�ش وحي�دة، بل ت�رى أن الحياة ال تكتم�ل إالّ برجل 

وامرأة.
وأوضحت )س ف(  أنها كانت في الس�ابق تشعر بالنقص 
ك�ون زوجه�ا ال يحبه�ا، والي�وم تش�عر بالنق�ص ألنها 
مرفوضة علناً أمام الناس، ذاكرًة أنها أهملت نفسها ألبعد 
درجة، وهي من كانت تهتم بكل صغيرة وكبيرة، مضيفًة: 
“ف�ي أحد األيام صحوت من النوم وقررت أن أغير حياتي، 
وأن أفتح الباب، فقد تأتيني فرصة ألبدأ حياة جديدة مثلما 
ب�دأ هو حي�اة جديدة، رغم كل ما قي�ل حولي أني أصبحت 
س�يدة كبي�رة وأّماً لع�دد من األبن�اء الش�باب، والفرصة 
س�تكون ضئيلة وقد ال توجد، فطالما هو بدأ حياته، لماذا 
أنا أقف في مكان�ي أبكي على األطالل؟، صحيح ان فرص 
النس�اء أقل بكثير من فرص الرجال، ولكن على األقل أقبل 
على الحياة، ب�دالً من أن أرفضها وأضع األش�واك أمامي، 
فقد تأتي الفرصة، ومن شدة انغالقي تتخطاني، أو ال أنتبه 
لها”، مش�يرًة إلى أنها تزوجت مرة أخرى من رجل أحبها، 
بل ولم تكن تتوقع أن يحدث ذلك، كان لديها إحساس عميق 
أنها ش�خصية غير محبوبة، واكتشفت العكس، مبينًة أن 
المش�كلة تعظم في النفس عندما يرفضك ش�خص تحمل 
ل�ه مش�اعر طيبة، لذا الب�د أن يكون اإلنس�ان محايداً مع 

نفسه أوالً.
استيعاب دروس الحياة

وتحدثت  ) نس�رين كاظم( ع�ن تجربتها في العمل ، حيث 
خس�رت عدداً من المشروعات- على أنها بدأت مثل معظم 
النس�اء بافتتاح مش�غل، إالّ أنها تعرضت لخسارة كبيرة؛ 
مرجعًة خس�ارتها إلى قلة تجربته�ا، لذا كانت بحاجة إلى 
دروس كي تفهم وتس�توعب، مبينًة أن م�ن كانوا حولها 
رددوا: إن حظها سيىء، وأنها لن تفلح أبداً في أي مشروع، 
ذاك�رًة أن هذا الكالم أخذ نصيبه منه�ا لفترة، لتقرر أن ال 

تس�تمع إلى أحد، وأن تلتفت لنفسها وترى لماذا تخسر؟، 
ب�ل وتقتن�ع أن الخس�ارة تجربة الب�د من اإلف�ادة منها، 
مش�يرًة إلى أنه�ا عندما غي�رت تفكيرها تغي�رت طريقة 
تعاملها مع مصاعب الحياة، بل واستوعبت الدرس داخلياً، 
وش�عرت أن األمور مختلفة والتعاطي معها مختلف حتى 
نوعية المشروعات، لتتوسع نظرتها، ولتبدأ تقيس األمور 
بشكل مختلف وأكثر تحديداً ودقة، مؤكدًة على أن الوضع 
التجاري حالياً موفق، صحيح ان هناك خسارات تواجهها، 
ولك�ن هذا أم�ر طبيعي، حيث أصبحت أكث�ر احترافية في 
إدارة أمورها، موضحًة أنه لوال الخس�ارات التي مرت بها 

لما تكونت لديها هذه النظرة والرؤية.
تجربة ناجحة

وقال )حي�در مهدي ( : إنه برغم تحقي�ق هوامش أرباح، 
إالّ أن وج�ود الش�ريك كان منغص�ا له، مم�ا جعل وضعه 
النفس�ي يزداد س�وءاً مع مرور الوقت، حتى قرر في يوم 
م�ا تركه وف�ض الش�راكة، مبين�اً أن كل م�ن حوله المه 
بش�دة على خطوته هذه، وكانوا ي�رون أن دوافعي لفض 
الش�راكة تافهة مقابل ما أحصل عليه منه، مشيراً إلى أنه 
بعد االنفصال فتحت مكتبا منفصال وكنت في البداية غير 

واثق من نفسي وبداخلي شيء يقول: “إني سأفشل”، فلن 
أجد التس�هيالت التي كنت أجدها في الس�ابق، إالّ أن ضيق 
الح�ال التي بدأت أمر بها وعدم رضاي عن نفس�ي جعلني 
في حديث مس�تمر مع نفسي، حيث تساءلت: لنفرض أنه 
مات ماذا سأفعل؟، مؤكداً على أنه تعرض لخسائر مؤلمة 
جعلته يفكر أن ُيعيد الشراكة وُيعلن اعتذاره، إالّ أن عزيمة 
قوي�ة غّيرت طريق�ة تفكي�ره ليعتمد على نفس�ه وعلى 
مجه�وده، حتى فتحت األب�واب، وحص�د أرباحا أضعاف 
ما كان يحصل عليها مع ش�ريكه، مع ارتياح نفسي كبير 
لم يش�عر به من قبل، موضحاً أنه كان بحاجة إلى دروس 
م�ن الحي�اة تعلمه أن الخس�ائر ق�د تكون بداي�ة الطريق 

الصحيح.
تعلمت ماكانت تجهله

فيم�ا تقول ) ش�يماء ابراهيم ( ،  أن خس�ارتها كانت في 
الصحة، وتحمد الله أنها تعرضت لهذه الخسارة لتتعلم ما 
كانت تجهله، فقد كانت تش�تكي من ألم في قدمها بشكل 
غي�ر طبيعي، وتمض�ي بعض األيام ال تس�تطيع الس�ير، 
ذهبت لكل مكان طبي تعرفه أو نصحت للذهاب إليه، حتى 
العالج الش�عبي كان له نصيب كبير، مبينًة أن الطب يقول 

لها 
ن  ا

مه�ا  قد
أي  تعان�ي  ال 

عضوي�ة،  مش�كلة 
والشعبي يقول لها إنها 

عي�ن وس�حر، مضيفًة: 
“أنا في الثانية واألربعين 
يزعجن�ي  عم�ري،  م�ن 
جداً ألم قدمي، فأنا أرى 

نفس�ي ش�ابة، واهتم 
بنفسي ألبعد الحدود، 
عش�ت أزمة نفسية 
طويل�ة  س�نوات 
اآلالم،  بس�بب 
لخوفي أن أتعرض 
إلى إعاقة، وفجأة 

قررت أن أس�أل المختصين وأبحث في مواقعهم وخطوة 
خطوة بدأت تتكش�ف لي األمور، وعرفت أن كل ما أعانيه 
بس�بب وضعي النفس�ي وصراعي مع المس�تقبل، حينها 
عرف�ت كيف أننا الب�د أن ننظر إلى كل الجه�ات لنعالج ما 
يواجهن�ا، وأن التركيز على جهة واحدة أو جانب واحد قد 

يكون أصل المشكلة”.
صبر وعزيمة

وأكدت ) هيفاء حنظل(  مدرسة اجتماع ،  على أن التركيز 
على جانب واحد للحل هو مصدر المش�كلة الفعلي، وهنا 
البد أن يلتفت كل شخص يتعرض لمأزق لكل الجهات، وأن 
ال يدع اليأس يسيطر عليه، مضيفًة أن أهم نقطة هي الصبر، 
وأن كل من صبر وس�عى باتجاهات مختلفة وبحث بوعي 
وتعلم، سيعرف كيف يحل مشكلته، السيما أننا نعيش في 
عصر مفتوح، مش�ددًة على أهمية أن يتوكل اإلنسان على 
الله، مش�يرًة إلى أن بعض الناس يفهمون التوكل بش�كل 
خاط�ئ، ويتوكلون ويس�عون لوقت 
قصير، ب�ل ويعتقدون أنهم س�عوا 
العم�ر كل�ه، مبينًة أن�ه ال يوجد 
ناج�ح ل�م يتعرض لخس�ائر 
أن  إالّ  متك�ررة وقاصم�ة، 
الصب�ر والعزيم�ة هي من 
جعلت�ه يقف ف�ي صفوف 

المنتصرين.

الفشل ...طريق لنجاح البعض وهالك آخرين

حب التملك كعاطفة جياشة ام انانية تزعج االخرين
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مــالحــظــات حــول »داعـــش«
       علي الرجال

هن��اك �س��يء غري مفهوم يف �أغل��ب فيديوهات د�ع�ش: �ل�سحايا ل يبدو عليهم عالم��ات �لهلع ول حتى �لفزع من �ملوت. فالطي��ار �لأردين �ت�سم بثبات نال عليه �إعجاب 
�جلمي��ع حت��ى �سار بطاًل متوجًا على �سفحات �لتو��سل �لجتماعي وتكرر ذلك �أي�سًا مع �لأقباط �مل�سريني، بالرغم من �أن طرق �لقتل هنا تتميز بعنفها �ملرعب، وت�سبقها 
��ستعر��سات فنية وع�سكرية. �لرتويع هو منهج �أ�سيل يف كل ما يقوم به د�ع�ش. وهو ر�سالة بحد ذ�ته عند هذ� �لتنظيم �لذي يتفنن يف �إخر�جها �سينمائيًا وب�سكل متطور 
فنيًا: و�سوح �ل�سورة بال �أي �هتز�ز، و�لإخر�ج عايل �جلودة. ويقال �إن د�ع�ش يقوم بتمثيل عملية �ل�سروع بالقتل مر�ت متعددة حتى تتوقف �ل�سحية عن �لقيام باأي 
رد فعل. ولو �فرت�سنا �سحة �لأمر، فعندها �سيكون �ل�سوؤ�ل هو: ملاذ� يتجنب د�ع�ش ت�سوير رعب وهلع �ل�سحايا؟ ل يعني هذ� �أن عمليات �لقتل مل تقع، كما يقال �أي�سًا.

ويهتم د�ع�ش بالزي و�جل�سد و�لتنا�سق �لعام للم�سهد. 

      ناتالي نوغايريدي

الطريق�ة  ح�ول  النق�اش  عن�د 
المثل�ى لتعامل أوروبا مع روس�يا، 
قلّما تحض�ر الذك�رى الهامة لحدث 
حاسم في الذهن: فقبل سبعين سنة 
وف�ي مثل ه�ذا األس�بوع، التقى كل 
من تشرش�ل، روزفلت وستالين في 
يالطا لتحديد ترتيبات ما بعد الحرب 
عق�ب هزيم�ة النازيين. وكثي�راً ما 
يقال إنه في يالطا قام الثالثة الكبار 

بنحت شكل أوروبا الجديد.
ف�ي الواقع ح�دث ه�ذا فعالً مع 
تق�دم ق�وات االتح�اد الس�وفييتي. 
لقد تّم االتف�اق على أمر واحد، وهو 
إج�راء “انتخاب�ات ديمقراطية” في 
البلدان المحتلة. لكن ستالين لم يكن 
وفي�اً لهذا االتفاق ولو للحظة، فأخذ 
ديكتاتورية ش�يوعية  يفرض نظماً 
روزفل�ت  اعت�رف  م�كان.  كل  ف�ي 
الحقاً، وبش�كل ش�خصي، بأنه هو 
وتشرتشل كانا أحمقين تم التالعب 
بهما.  لكن من جهة أخرى، كان أحد 
أه�م أهدافهم�ا هو ضم�ان انضمام 
االتحاد الس�وفييتي في الحرب على 
الياب�ان، وق�د قاي�ض س�تالين ذلك 
بس�يطرة االتح�اد الس�وفييتي على 

شرق أوروبا.
بالنس�بة لألوروبيين الش�رقيين 
يعّد اس�م يالطا رمزاً لسخرية القدر 
التي أدت للتضحية بحريات قوميات 
صغي�رة مقاب�ل زيادة نف�وذ القوى 
العظم�ى. م�ن جه�ة أخ�رى، يميل 
الروس لتصوير دورهم بأنهم كانوا 
محررين. اليوم يعيد الصراع الجاري 

في أوكرانيا مسألة “مناطق النفوذ” 
إل�ى طاول�ة النق�اش ف�ي أوروب�ا. 
الن�زاع  أن  األق�دار  س�خرية  وم�ن 
الجيوسياس�ي بين أوروبا وروس�يا 
يتركز ح�ول ذات البلد الذي ُعقد فيه 

اجتماع يالطا.
في هذه المواجه�ة، يأتي النزاع 
على الس�رديات بنفس أهمية نتائج 
الحرب العسكرية. عمل بوتين كثيراً 
على نقطة أساسية وهي استحضار 
التاريخ، ف�ي محاولة لتبرير أفعاله. 
ف�ي خطاب مدوٍّ في آذار عام 2014، 
وص�ف بوتي�ن ض�ّم روس�يا للقرم 
بتصحيح لخط�أ تاريخ�ي، كما قال 
إن أبناء روس�يا الذين يعيش�ون في 
أي م�كان م�ن االتحاد الس�وفياتي 
السابق هم جزء من األمة الروسية، 
وقد عنى بذلك إمكانية تصور قيامه 
بتح�ركات تضم�ن ل�ه “حمايتهم”. 
منط�ق التفكير هذا يرق�ى إلى رمي 
فك�رة النظ�ام األوروبي م�ن حيث 
الحك�م ف�ي مزبل�ة التاري�خ، ه�ذا 
النظام الذي كان لالتحاد السوفييتي 
وروس�يا الحقاً مصلح�ة كبيرة في 

نشوئه.
ف�ي أي م�كان من العال�م، هناك 
معرف�ة  إلس�قاط  مفه�وم  إغ�واء 
وعواطف اليوم على أحداث ماضية، 
ومن ثم إع�ادة كتاب�ة التاريخ. لكن 
النظم الشمولية تعتمد على النسخة 
الرس�مية من التاريخ والبروباغاندا 
في س�بيل تعزيز حكمها، لقد وصف 
الكاتب جورج أورويل ذلك في إحدى 

رواياته.
بوتي�ن يعلم أن ش�عور وموقف 

ال�روس نح�و تاريخهم ه�و مفتاح 
ش�رعيته السياس�ية، كم�ا أن إدراك 
ف�ي  الس�وفييتي  االتح�اد  جرائ�م 
ش�رق أوروبا هو عامل أساسي في 
إضعاف روايته المحلية. في نوفمبر 
الماض�ي، ق�ال بوتي�ن ما يل�ي عن 
روس�يا: “نحن ندرك م�دى خطورة 
وجود “س�تار حدي�دي” علينا، ولن 
نس�ير ف�ي ه�ذا ال�درب، ل�ن يبن�ي 

أحد حائط�اً لعزلنا”. لق�د كان لغته 
المخادعة في أعلى مستوياتها، وقد 
أع�اد لذاكرتي مش�اهد فل�م “وداعاً 
لينين”، حيث أبناء امرأة شيوعية من 
ألمانية الش�رقية، وقعت في غيبوبة 
قبيل س�قوط جدار برلين، يحاولون 
تخفي�ف صدمته�ا بعدة ط�رق منها 
إص�دار ب�ث مزي�ف لألخب�ار يصّور 
األلم�ان الغربيي�ن وه�م يحاول�ون 

الهروب أللمانيا الشرقية، وهذا كان 
عكس الحقيقة.

حقيق�ة  لخل�ق  محاول�ة  ف�ي 
بديل�ة، يص�ور بوتين روس�يا بأنها 
الضحية وليس المعتدي في القضية 
انت�زاع  محاول�ة  ف�ي  األوكراني�ة. 
منطق�ة نف�وذ ف�ي أوروب�ا، ينطلق 
بوتين م�ن فكرة تقول بإن روس�يا 
تعرض�ت لظل�م من قبل الغ�رب بعد 

ويمكنن�ا  الب�اردة،  الح�رب  انته�اء 
مالحظ�ة بناء األس�اطير هن�ا، مع 

العلم أن الغرب ارتكب أخطاًء.
كما كتبت المؤرخة ماري أيليس 
س�اروت، لم يكن هن�اك وعد غربي 
بعدم زيادة قوة ونفوذ الناتو. وافق 
غورباتش�وف عل�ى ش�روط إعادة 
توحيد ألمانيا الت�ي وضعت من قبل 
ج�ورج ب�وش األب وهيلموت كول، 

ألن�ه كان بحاجة ماس�ة لدعم مالي 
من ألمانيا لمساعدة اقتصاد االتحاد 
الس�وفييتي المتداع�ي. ولك�ن كان 
هنال�ك أيض�اً ن�وع م�ن “الخيانة”؛ 
فبينما وضعت روس�يا بحالة حرب 
ب�اردة قديمة، توس�ع حل�ف الناتو 
ولم يتم بناء ش�يء آخ�ر لخلق إطار 
المس�تقبل.  ف�ي  أوروبي-روس�ي 
أرجعت س�اروت هذا لس�رعة توالي 
االح�داث بين عام�ي 1989-1999. 
كان ف�ي أي�ادي الالعبي�ن الدوليين 
العدي�د م�ن الك�رات بحيث ل�م يكن 

هناك وقت كاف لإلبداع.
كان�ت كل م�ن فرنس�ا وألماني�ا 
قادرتي�ن على التصال�ح بعد الحرب 
العالمي�ة الثاني�ة لس�بب واحد وهو 
التوافق عل�ى تقيي�م التاريخ. فقط 
عندم�ا تتش�ارك روس�يا وأوروب�ا 
الماضي�ة  لألح�داث  واح�داً  فهم�اً 
يمك�ن عندها قي�ام رابط مس�تدام 
بينهما. لكن ذلك سيجبر روسيا على 
الوصول إل�ى مصالحة مع جروحها 
المفتوح�ة؛ هناك دالل�ة لعدم زيارة 
بوتين رسمياً للنصب المقام لتخليد 
ذك�رى ضحاي�ا الغ�والغ )معس�كر 
اعتق�ال تاب�ع لالتحاد الس�وفييتي( 

في قلب العاصمة موسكو.
يدع�و  اآلن ال يوج�د م�ا  حت�ى 
للتفاؤل، مؤخراً صّرح ناطق باس�م 
مجل�س الدوما الروس�ي بأنه يجب 
التصويت إلدانة ضم ألمانيا الشرقية 
من قبل ألماني�ا الغربية عام 1990، 
ف�ي عالم بوتين -كنكتة س�وفييتية 
قديم�ة- المس�تقبل واض�ح، لك�ن 

الماضي هو الذي يحمل المفاجآت.

فالديمري بوتني يعيد كتابة تاريخ احلرب الباردة

ث�م كيف نج�ح داعش ف�ي تكوي�ن هذه 
المجموعات القتالية المتناسقة الحركة في 
وقت قصير نس�بياً بينما يحت�اج األمر عادة 
لس�نوات م�ن التدري�ب ومن خ�وض القتال 

المشترك؟
.. وال يكفي القول بأن نش�أة داعش كان 
ضد القوات األمريكية في العراق في 2006، 
وبالتالي أتيح له ما يكفي من الوقت لإلعداد 
والتدريب، وهذا لعدة أسباب. أوالً، هذه النشأة 
كان�ت تحت ضغط كبير ومطاردة مس�تمرة 
انته�ت بمقت�ل زعيم�ه األول أب�و مصع�ب 
الزرقاوي. ثانياً هذه السنوات الطويلة كانت 
محص�ورة ف�ي أرض الع�راق، أما التوس�ع 
فه�و حديث العهد، ومن الصعب جداً، تكوين 
مجموع�ات قتالي�ة به�ذا االنضب�اط، حتى 
لو افترضن�ا أن أغلب أعضائه�ا من خلفيات 
عسكرية سابقة، وهى ليست حالة داعش في 
الواقع، أو على األقل ليست الحالة في عموم 
جنوده، وربما تكون صحيحة على مس�توى 
بع�ض القيادات لدي�ه، مثل واق�ع الحال في 
مصر، حيث يق�ود عمليات التدريب واإلعداد 
التكتيك�ي والتخطيط ضابط س�ابق بقوات 
الصاعقة المصرية. ثالثاً، كيف يتوفر لداعش 
معس�كرات تدري�ب آمن�ة ومتط�ورة، حيث 
يتطلب هذا المس�توى من التناغم مساحات 
واسعة ومعدات حديثة ومدربين أكفاء، كما 
أن أغل�ب األجس�اد الت�ي يظهرونها، س�واء 
في العراق أو س�وريا ومصر وأخي�راً بليبيا، 
يبدو عليها القوة، وهي ليس�ت أجسادا تنتج 
عن ممارس�ة الحديد لش�هرين في الصاالت 
المغلق�ة، ولكنه�ا أجس�اد قتالي�ة ال تتس�م 
فق�ط بالقوة العضلي�ة - التي يمكن إنتاجها 
في ش�هور قليلة ومن خالل تدريبات ليست 
متطورة بالضرورة - ولكنها تتسم بالمرونة 
ومع�دة جي�داً لمس�توى مرتفع م�ن القتال 
والمناورة. وحتى يتس�نى للجس�د الوصول 
لتلك المرحلة فعليه أن يقوم بتدريبات شاقة 
م�ا يتطلب مدى زمنيا طويال. فهل يعني ذلك 
أن تلك األجس�اد قليلة داخل صفوف داعش، 
ويظهره�ا للعرض فقط. المؤكد أننا نتحدث 
ع�ن تنظيم ليس على وعي فحس�ب بأهمية 
استخدام الصورة - سواء الثابتة أو المتحركة 
- وإنم�ا ب�أدق التفاصي�ل الت�ي تحملها تلك 
الص�ورة من المعاني والرس�ائل والمجازات 
والدالئ�ل. وه�ى رس�ائل متع�ددة ومتنوعة 
وموجه�ة لله�واة والمحترفين، وللش�عوب 
والق�ادة والسياس�يين، كم�ا أنه�ا موجه�ة 
للخبراء العس�كريين، بل وللمتخصصين في 

مجاالت بعينها مثل التدريب واالعداد.
أم�ا أن يك�ون ذاك ه�و المس�توى العام 
المختلفة  القتالي�ة  للق�وات والمجموع�ات 
الت�ي اس�تطاعت هض�م تجرب�ة القاعدة ثم 
قام�ت بتجاوزه�ا، فالقاعدة، وعل�ى الرغم 
من انتش�ارها ف�ي العديد من بل�دان العالم، 
من أفغانستان إلى اليمن والصومال، لم تقَو 

يوم�اً على االش�تباك والقتال المباش�ر، كما 
تجلى ذلك في أفغانس�تان، المعقل الرئيسي 
له�ا، حي�ث تولت طالب�ان العمل العس�كري 
الصريح والقتال الميداني. واتسمت عمليات 
القاعدة بغياب وجود تنظيم متماس�ك يربط 
بنية القاع�دة المبعثرة ف�ي أماكن مختلفة. 
االنتش�ار  ف�ي  الرئيس�ي  االعتم�اد  وكان 
األفق�ي وإعالن تبن�ي العملي�ات قائما على 
نش�ر الفك�رة وتبن�ي أي مجموع�ة لها، ثم 
مبارك�ة تلك العملي�ات وإعطائها الش�رعية 
السياس�ية والدينية من القي�ادات الروحية، 
ب�ن الدن ث�م الظواهري. كان هن�اك بالطبع 
مس�تويات مختلفة من التواصل والتنسيق، 
ولك�ن عملي�ات الصوم�ال لم تكن ت�دار من 
أفغانستان أو أن خيطاً تنظيمياً واضحاً كان 
يربط بين قاعدة اليمن والقاعدة بالس�ودان. 
وفك�رة “القاعدة” كانت أس�هل بكثير لجهة 
إمكاني�ة تكوي�ن نس�ق ونمط بي�ن األماكن 
ش�اق  تدري�ب  إل�ى  تحت�اج  وال  المختلف�ة 

وطويل األمد. ف�زرع قنابل، أو خطف بعض 
الصحافيي�ن، س�لوك قابل للتكرار بس�هولة 
الى أن يصير نسقاً. والتقنية متوفرة أو على 
األقل يمكن توفيرها بسهولة، فتجار السالح 
كثر ومكاتبهم منتشرة في كل أرجاء العالم. 
ال  التهدي�د،  أو  الخط�ف  عملي�ات  وإخ�راج 
يتطلب أكثر من ش�ريط فيديو وبضعة أقنعة 
حتى يخرج علينا أي كان في زي الملثم وهو 
يتح�دث أو يذبح أو يطلق الرصاص على أحد 
المخطوفين. كما لم تزد عمليات األس�ر عن 
ثالثة إلى خمس�ة أف�راد. أما داع�ش فيقوم 

بأسر العشرات.
التط�ور الطبيع�ي للقاع�دة يتمث�ل ف�ي 
تق�وم  الت�ي  المجموع�ة  مص�ر”،  “أجن�اد 
بتفجي�رات نوعية – مثل تفجير مديرية أمن 
القاه�رة- أو عملي�ات اغتيال مث�ل محاولة 
اغتيال وزي�ر الداخلية. والقاعدة كانت تقوم 
على مبدأ “أضرب واهرب”، أما داعش فيحتل 
ويدي�ر ما ق�ام باحتالله من موارد وس�كان 

وحي�اة، بينما ل�م تتمكن القاع�دة يوماً من 
احت�الل بقعة واحدة من األرض، ولم تتمكن 
يوماً من إدارة الس�كان، ال بش�كل حديث أو 
قديم. وال بد أن هن�اك فروقات في المناحي 

الفقهية بين الحالتين.
وقد انتق�د الظواهري بوضوح وحش�ية 
داعش ف�ي تس�جيله األخير، وه�و التنظيم 
الذي يرث القاعدة في أماكن عدة منها مصر. 
“أجناد مصر” لم يعلن والءه حتى اآلن لداعش 
بينما فع�ل أنصار بيت المقدس في س�يناء. 
وعند اس�تحضار طبيعة العمليات في سيناء 
قبل إعالن أنصار بيت المقدس والءه لداعش 
يتضح أنها كانت تخص تفجير خطوط الغاز 
إلى إس�رائيل، أو اس�تهداف حافالت الجنود. 
أم�ا بعد إعالن الوالء، فقد حدث تطور نوعي 
ف�ي طبيعة تلك العمليات التي صارت تتس�م 
بالمواجهة العس�كرية واالش�تباك المباشر 
واالس�تيالء عل�ى مع�دات الخص�م )عملية 
كرم القواديس، والهج�وم األخير على عمق 

مدين�ة العريش(. ولم تدع القاع�دة إمكانية 
النصر في زمننا هذا، بل كانت تقوم صراحة 
عل�ى تكدير النظام العالم�ي والنظم العربية 
واإلس�المية الموالي�ة ل�ه. أما داع�ش فيعد 
بالنص�ر اآلن. واتس�مت عملي�ات القاع�دة 
بالتباعد الزمن�ي الطويل بين العمليات بينما 
ال تتوق�ف عملي�ات داعش القتالي�ة للحظة. 
ويوج�د ل�دى داعش ما لم يحز ب�ه غيره من 
مصادر التمويل الخاص، سواء بسبب البنوك 
الكبرى التي قام بنهبها أو بس�بب السيطرة 
عل�ى مص�ادر مختلف�ة للنفط، ع�الوة على 

الدعم والتمويل الخارجيين.
األه�م هو ق�درة داعش على اس�تقطاب 
وتجنيد قطاع كبير من الش�باب. فكل شيء 
متوفر لديه: من النساء إلى التحقق الذكوري 
والذاتي من خالل القتال والسيطرة والسلطة، 
إل�ى مجتمع صاحب القضي�ة - بغض النظر 
ع�ن قيمة تلك القضية من عدمها - إلى الزي 
والزه�و العس�كري، إلى نش�وة النصر. كما 

أن طبيع�ة التجني�د المطلوب�ة لتنظي�م مثل 
القاعدة مختلف�ة بالكلية عن طبيعة التجنيد 
المطلوبة لداعش. فلدى داعش جيش حقيقي 
يتطلب كافة أشكال التجنيد ومستوياته، أما 
القاعدة فتعمل بنظام الخاليا النوعية وأقرب 
للطبيعة االس�تخباراتية منه�ا إلى الوحدات 
المقاتل�ة. ونج�ح داع�ش ف�ي اس�تقطاب 
بالقت�ال  يش�اركون  أوروبيي�ن  مس�لمين 
والتروي�ج والتجني�د لصال�ح التنظيم، وهو 
ما لم نره من قبل م�ع التنظيمات الجهادية. 
واتاح ه�ذا تنوع�ا لغويا وإمكانيات أوس�ع 
وأكف�أ ومختلف�ة ف�ي التواص�ل والخبرات 
المتعددة، تظهر على المواقع التابعة لداعش 

وفي بياناته.
وهكذا يؤش�ر داعش إل�ى مرحلة جديدة 
في الص�راع اإلقليمي والى عص�ر جديد في 
اإلره�اب، وذلك على كافة المس�تويات: من 
االجتماعي إلى السياس�ي واالقتصادي، إلى 

الرمزي واللغوي والفكري والفقهي.
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فان جال.. نقطة ضعف مانشسرت يونايتد
انتقدت صحيفة " ميرور" الربيطانية 
األسيلوب الذي يتبعيه الهولندي لويس 
فان جال املدير الفني ملانشسرت يونايتد 
اإلنجليزي بإلقاء الليوم عىل الالعبني يف 
فشيله يف تحقيق نتائيج إيجابية الفرتة 
املاضيية، وذلك بعدما أكيد املدرب أنه ال 
يملك املهاجم الذي يسيتطيع إحراز 20 
هدًفا يف املوسم. الصحيفة نرشت تحليالً 
ألداء مهاجميه خالل املواسيم املاضية، 
وأشيارت إىل أن أبيرز مهاجمييه تألقوا 
وأحيرزوا أكثير مين 20 هدفيا عرشات 
املرات يف السابق، وهو ما يؤكد أن العقم 
الهجومي ال يرجع لوحده ألداء العبيه، 

بل لفكر املدرب الذي يديرهم.
 وأرجع التقرير العقم الهجومي املوجود 
يف يونايتد هذا املوسيم إىل إرصار املدرب 
عىل جعل واين روني قائد الفريق يلعب 
بطريقة كالودييو ميكالييي نجم ريال 
مدرييد اإلسيباني السيابق، فضيال عن 

الطريقة التي يدير بها املباريات.
 ونرشت الصحيفية إحصائيات تهديف 
أبيرز النجيوم خيالل املواسيم املاضية، 
حييث أحرز رونيي 23 هدًفا يف موسيم 
موسيم  يف  هدًفيا  و20   ،2007/2006
موسيم  يف  هدًفيا  و34   ،2009/2008
موسيم  يف  هدًفيا  و34   ،2010/2009
الهولنيدي  أحيرز  2012/2011.بينميا 
روبن فان بيريس، 20 هدًفا يف موسيم 
2009/2008 ميع أرسينال، و22 هدًفا 
بموسيم 2011/2010، و37 هدًفيا يف 
2012/2011 يف نفيس الفريق، قبل أن 
يحرز 30 هدًفا يف موسيم 2013/2012 
مع مانشسيرت يونياتد.أما وافد يونايتد 
الجدييد الكولومبيي راديمييل فاليكاو 
فقيد أحيرز  34 هدًفيا ، و38 هدًفيا يف 
موسمي 2010/2009 و 2011/2010 
مع بورتيو الربتغيايل، و 36 هدًفا و 34 
هدًفيا مع أتلتيكيو مدريد اإلسيباني يف 
موسمي 2012/2011 و 2013/2012. 
الصحيفة أكدت أن هذه األرقام تشر إىل 
أن الخلل باألسياس يتواجد يف فكر فان 
جال يف إدارة قلعة " الشيياطني الحمر" 

خالل املوسم الجاري.

المستقبل العراقي / وكاالت

أنشيلويت يكشف عن حلمه
يف عالـم التدريب

اجلوية يقدم مدربه اجلديد
عباس عطية لوسائل اإلعالم

أكد كارلو أنشيلوتي املدير الفني لنادي ريال 
مدريد بأنيه يحلم بتدريب املنتخب اإليطايل، 

والفوز ببطولة كأس العالم يوماً ما.
كارلو أنشيلوتي رصح خالل مؤتمر صحفي 
قائالً: "حلمي أن أدرب املنتخب اإليطايل يوماً 

ما."
وأضاف: "أتمنى بأن أحقق ذلك باملسيتقبل، 
ألننيي أريد الفيوز بكأس العالم ميع املنتخب 
اإليطايل." وقد تويل أنشييلوتي مسئولية تدريب 

العدييد من األنديية األوروبيية أبرزها أندية 
ريجينيا، وبارميا، واليوفنتيوس، واملييالن، 

وتشييليس، وباريس سيان جرميان وريال 
مدرييد. وحقيق اإليطايل املخيرم مع ناديه 

الحيايل ريال مدرييد أربعة بطيوالت تمثلت يف 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة السيوبر 

األوروبيي، وبطولية كأس العاليم لألندية 
وكأس الكوبا دي راي.

يذكر أن نادي ريال مدريد يحتل املركز األول 
برصيد 60 نقطة، ضمن منافسات بطولة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.

جوارديوال: فزنا عىل ثاين أفضل فريق هازارد يكشف عن عالقته بمورينيو

أكيد بيب جواردييوال املدير الفني لنادي باييرن ميونخ، عىل أن 
فريقيه قد فقد السييطرة خيالل مباراة كولين الجمعة، ضمن 
منافسيات بطولة الدوري األملاني لكيرة القدم.بيب جوارديوال 
رصح عقب انتهاء املباراة قائالً: "أنا سعيد للغاية، لقد انترصنا 
عيىل أفضل ثاني فريق خارج دياره يف بطولة الدوري، وأحرزنا 
أربعية أهيداف، وذلك أمر صعيب للغاية."وأضياف: "لقد بدأنا 
بشيكل جيد، ولكننا فقدنا السييطرة للحظة، لوال إحراز روبن 

للهدف الثالث، لكانت النتيجة مختلفة، لقد استعدنا سيطرتنا 
مجدداً."وأنهيى حديثيه قائياًل: "ولكننيا انترصنيا بسيبب 
تصديات مانويل نوير خالل املباراة."وقد انتهت املباراة بفوز 
بايرن ميونخ عىل نظره كولن بنتيجة 4-1، بأقدام باستيان 

شفاينشيتايجر، وفرانيك ريبيري، وأريني روبين وروبرت 
ليفاندوفسيكي يف الدقائيق 3، و10، و67 و75 عيىل 

الرتتيب.يذكر أن نادي بايرن ميونخ يحتل املركز 
األول برصييد 58 نقطية، ضمن منافسيات 

بطولة الدوري األملاني لكرة القدم.

أكد إيدين هازارد العب تشييليس اإلنجليزي عىل 
أنيه يتمتع بعالقية خاصة مع مدربيه الربتغايل 

جوزيه مورينيو.
إيدين هيازارد رصح لصحيفية اإلندبندنت قائالً: 
"إنيه أمر حقيقي، نحن لدينا عالقة مميزة، ما هو 
جييد باملدير الفنيي للفريق؟ إنيه يدعنا نلعب 

كرة القدم."

وأضياف: "هو دائماً يقيول الحقيقة، ونحن نقدر ذلك، 
إذا كنت سييئاً فإنه يقول ذلك، ولو كنت جيد فسيقول 

ذلك أيضاً، إنه واضح ورصيح."
وأنهيى حديثه قائالً: "ال اعتقد بأنني غرت عقليتي، ال 
يمكنيك تغر ذليك، لقد علمني كيفية إخيراج أفضل ما 

لدّي أثناء املباريات."
يذكير أن إيدين هازارد قد شيارك يف 36 مبياراة وأحرز 
14 هدف مع نادي تشييليس، خالل منافسيات املوسم 

الحايل.

مدرب :التحكيم افسد منافسات دوري كرة اليد

حسن امحد: انسحاب السليامنية رفع 
الضغط عن فرق املجموعة

االوملبية توجه برتمجة آخر مستجدات 
علوم الرياضة

 انتقيد املديير الفني لكرة اليد يف نيادي الرشطة 
الطواقيم التحكيميية الدارة منافسيات دوري 
كرة اليد للموسم الحايل بعد االخطاء الفادحة 
التيي ارتكبت خالل مبارييات الدوري والتي 
فوتت عيىل فريقه االرتقياء اىل مركز افضل 

عيىل الئحية الرتتيب,مؤكيدا يف الوقت ذاتيه اىل ان 
الحكام كانوا السبب الرئييس يف خروج يد الرشطة 
بنقطة وحيدة بعد الخسارة امام الكرخ والتعادل 
امام كربالء بالرغم من املسيتوى الجيد الذي ظهر 
عليها فريق القيثارة الخراء".وقال املدير الفني 
لفرييق كرة اليد بنادي الرشطة رعد عبد رمضان: 
ان"اتحاد كيرة اليد يتحمل بشيكل كبر االخطاء 

الفادحة التي ارتكبتها الطواقم التحكيمية للعديد 
من من مباريات الدوري ومن بينها مباريات نادي 
الرشطة االمير الذي فوت علينيا التواجد يف مركز 
افضل عىل الئحة الرتتيب".واوضح ان"عىل اتحاد 
كرة الييد ان يضع حد لهذه االخطاء التي رجحت 
كفية بعيض الفرق عيىل فيرق اخرى مين خالل 
توجيهيات عقوبات تتالئم والقيرارات التحكيمية 

املنافيية اىل الواقيع مين اجل عيدم تكرارها يف 
مستقبل املسابقة."وختم قوله: يوم الخميس 
املقبل سييكون موعد النطالق مرحلة التكثيف 
من منافسات الدوري باقامة جميع منافسات 
اليدوري لفرق املسيدس الذهبيي يف محافظة 
النجيف وبواقع مبياراة يومياً عيىل ان يختتم 

الدوري يف مرحلة االياب".

 اكيد املديير الفنيي لنيادي نفيط ميسيان حسين احمد بيان انسيحاب فريق 
السيليمانية مين منافسيات اليدوري املمتاز رفيع الضغط عىل 

عيدد كبر من فيرق املجموعة حيول مسيألة الهبوط اىل 
دوري املظاليم,مشيراً يف الوقت ذاته اىل ان ضمان فرق 

املجموعة تواجدهم يف الدوري املمتاز للموسيم املقبل ال 
يعني عىل الفرق عدم اداء املباريات بروحية عالية واملنافسة بقوة عىل 

خطف احدى البطاقات االربعة املؤهلة لالدوار النهائية للمسيابقة.
وقال املدير الفني لكرة نفط ميسيان حسين احمد: ان"انسيحاب 

فريق السيليمانية من منافسيات الدوري املمتاز رفع الضغط من 
عيىل العديد من اندية املجموعة بعد ضمان عدم الهبوط اىل دوري 
املظالييم خالل املوسيم املقبل االمير الذي جعل مين اغلب الفرق 

تلعب بأريحية كبرة دون التفكر يف الغياب املوسيم املقبل عىل 
النسيخة املقبلة مين مسيابقة الدوري".واوضيح ان"ضمان 
الفيرق لعدم مغيادرة اليدوري املمتاز املوسيم املقبل ال يعني 
عدم بذل كل ما بوسيع االندية املتواجدة يف املجموعة من اجل 
ان تكون املنافسية رشيفة يف الحصيول عىل احدى البطاقات 

االربعة املؤهلة لالدوار النهائية.

وجه االمني العام للجنة االوملبية الوطنية الدكتور عادل فاضل قسم العالقات 
الخارجيية يف االمانية العامة برتجمة اخر املسيتجدات واملنشيورات التي تكتب 

يف املواقيع التيي تنضوي تحتهيا اللجان االوملبيية الدولية  حيث سييتم نرش تلك 
الرتجمات يف الجريدة الرسمية لالوملبية بعد وضعها بالصيغة النهائية.

وقال فاضل: ''ان الغرض من توجيه قسم العالقات الدولية بذلك هو لرفع 
الثقافية االوملبيية واطالع جميع االتحيادات الرياضية عيىل تلك املفاهيم 

االوملبية التي ستسيهم برفع الجانيب الفكري والثقيايف االوملبي مبينا اىل 
ان تلك املسيتجدات واملنشيورات يف املواقع االوملبية التي سيترتجم وتنرش  

تتضمن مفاهييم تنظم العالقة بيني اللجنة االوملبيية الوطنية واملنظمات 
االخرى.

واضاف االميني العام ان التوجيه تضمن ايضا ترجميه املفاهيم والنصوص 
التيي تخص عمل اللجنة االوملبية الوطنية العراقية اىل اللغة االنكليزية الغاية 

مين ذلك هي الطالع دول املعمورة بعملنا االوملبيي منوها اىل ان االمانة العامة  
اقامية العدييد من اليدورات والتي سييكون الجميع عىل اطيالع فيها من خالل 

توزيعها اىل وسائل االعالم.

قدميت الهيئة االدارية لنيادي القوة الجوية ظهر امس السيبت مدرب 
فريقهيا الكروي عبياس عطية لوسيائل اإلعالم.وذكير عضو املكتب 
االعالميي لنيادي القوة الجوية محميد عامر العيزاوي: ان ادارة نادي 
القيوة الجويية قدمت ظهر امس السيبت املدرب الجدييد لفريق كرة 
القيدم عباس عطية الذي تم التعاقد معه خلفا للمدرب ناظم شياكر 
الذي اعتذر عن اكمال املشيوار مع الفريق.وتابع: سيرافق املدرب يف 
مهمته املالك التدريبي املساعد ذاته ولن تجري عليه أي إضافات 
ويمتد عقد املدرب عباس عطية لنهاية املوسيم الحايل فيما 

لم يكشف عن القيمة املالية.
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امليزان

ايفون يتحكم بسامسونج

دار لرعاية القطط
أسست سيدة بريطانية داًرا لرعاية 
80 قطة مس�نة، تجاوزت أعمارها 
تس�ع س�نوات، وذلك عىل مشارف 
مقاطع�ة  يف   »Osgodby« قري�ة 

»لينكونشاير«. 
وحس�بما ذكرت صحيفة »مريور« 
الربيطاني�ة، اختارت »جاين هيلز« 
من�زالً عىل مس�احة س�بعة أفدنة، 
ال�دار، ويحت�وي  لتأس�يس ه�ذه 
املن�زل ع�ىل أرسة س�اخنة وأرائك، 

ويهدف إىل توفري مكان آمن للقطط 
التي م�ات مالكه�ا أو تخ�ىل عنها 

أصحابها. 
وقال�ت »هيل�ز« إن رعاي�ة القطط 
كبرية الس�ن مكلفة، بسبب فواتري 
األطب�اء البيطري�ن، لذل�ك يفضل 
القط�ط  رعاي�ة  الن�اس  غالبي�ة 
األصغر س�ًنا، ومن ثم فقد أسست 
هذه الدار للعناية بالقطط الكبرية 

التي ال تجد رعاية.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن ع�دد أن�واع الحيوان�ات 
املوج�ودة ع�ىل األرض يص�ل إىل حوايل 

املليون .
هل تعلم أّن أغلب الّناس الّذِين يعثرون 
يقوم�ون  ضائع�ة،  محفظ�ة  َع�ىل 
ص�ورة  بداخله�ا  كان  إن  بإرجاعه�ا 

لطفل.
ه�ل تعلم أّن�ه ِعندمآ تبح�ث يف جوجل 
الّص�ور،  يف   241543903 رق�م  َع�ن 
فإّنك س�رى الَكثري من الّنآس يضعون 

رأسهم يف ثّلجة.
ه�ل تعل�م أّن ممح�آة قل�م الرّصآص 
اخرع�ت بع�د 220 س�نة ِم�ن اخراع 

القلم.
 zerg ه�ل تعلم أّنك إذا َكتب�ت يف جوجل
rush ثّم انتظرت قليالً، ستقوم جوجل 

بأكل صفحة البحث.

تدع�م ُمعظ�م أجه�زة التلفاز الحديث�ة تقني�ات االتصال مثل 
بلوتوث أو واي-فاي، وهذا بدوره فسح املجال أمام الكثري من 
التطبيقات للظهور من أجل االس�تفادة من ه�ذا الدعم وربط 

األجهزة الذكية بأجهزة التلفاز.
وُيمكن ملس�تخدمي هواتف آيفون تحوي�ل أجهزتهم إىل جهاز 
 JustABlip للتحكم بأجهزة تلفاز سامسونج من خالل تطبيق

املجاني.
ُيمكن من خالل التطبيق تخصيص بعض األزرار لتنفيذ عمليات 
ُمح�ددة، مثل حفظ زر لفتح قناة ُمعين�ة ُمبارشًة، وما ُيمّيزه 
ه�و إمكاني�ة اضاف�ة ويدجي�ت Widget إىل مرك�ز التنبيهات 

للتحكم بالتلفاز دون الحاجة إىل فك قفل الهاتف أوالً.

قد تكون دفعت إىل الترصف بطريقة معينة 
أو مثقل�ة باألعم�ال أنهم حقا ال أش�عر به 
)وخاصة خالل أيام العطل(. إذا كنت تجاهل 
القيود ومالحقة هدفك دون التفكري مرتن، 

قد تكون قيد التشغيل يف خطر كبري. 

1مارس 2015 هو ي�وم لإلرصارا وإلحاحا! 
إذا كان يمكن�ك العث�ور عىل ه�ذه الصفات 
في�ك، والي�وم يثب�ت نجاحا كام�ال! وخالل 
النصف األول من النهار يكون وفرة يف فرص 
وفرص كبرية وسيكون أسوأ خطأ يمكن أن 

تجعل لك ربما تجاهلها.

نجوم الجوزاء تذكر أن أفضل آمنة من آسف. 
مهما فعلت، وتوخي الح�ذر واتخاذ التدابري 
االحرازية املعقدة. خالف ذلك، وحتى أبسط 
امله�ام ممتعة يكون األلم وأش�ياء يمكن أن 
يذهب منحرف. قد تكون غري راغبة يف إظهار 

مشاعرك أو قد تقول شيئا غري مناسب. 

يج�ب أن تك�ون حاجات اآلخري�ن رسطان 
يف األولوية حتى املس�اء. اتخ�اذ تفضيالتك 
النص�ف اآلخ�ر يف االعتب�ار؛ ال تتعارض مع 
إرادة والدي�ك. ال تدفع رأي�ك عن الحق واحد 
فق�ط عىل الش�عب ال�ذي تتحدث مع�ه. إذا 

كنت تعتقد أنك تعرف بشكل أفضل.

النجوم ال يمنع لي�و متعة والتجارب، ولكن 
أق�رح عليك أن يضع يف اعتب�اره ما ال يقل 
ع�ن املعايري األساس�ية للس�لوك: النظافة، 
عىل س�بيل املث�ال. إذا كان عدد من تفاهات 
مزع�ج يرضب كتلته الحرج�ة، قد تكون يف 

عالم من الراحة يف املساء.

برج العذراء ببس�اطة ال يمك�ن التخيل عن 
السيناريو االحتفايل التقليدي، ولكن بالتأكيد 
ل�ن تمانع يجدد هذا االمر مع بعض األفكار 
الجدي�دة. وع�الوة عىل ذلك، فأن�ت بالتأكيد 

تريد كل يشء فعله لنقطة اإلنطالق.
1م�ارس 2015 يثب�ت مش�غول ج�دا لربج 

املي�زان. تكون عىل اس�تعداد للعمل بأقىص 
م�ا نحلة. قد يك�ون هناك األعم�ال املنزلية 
ممل ويه�دأ الجو يف املنزل. ق�د يكون هناك 
أيضا حجج واملنافس�ة )بما يف ذلك تلك التي 

بدأتها أنت(. 

هن�اك س�يناريو وضع�ت تمام�ا يج�ب أن 
تعدل جزئيا. وس�وف شخص أو يشء )ربما 
الحياة نفس�ها؟( أن يكون رمي باس�تمرار 
أن  يمك�ن  العق�رب  طريق�ك.   curveballs
تش�ارك يف مناقش�ات مكثف�ة م�ن األخبار 

وحرق مشاكل.

قد تكون وضعت يف اليوم التقويمية األوىل مع 
نفقات عديدة. قد تتغري فجأة الخطط املالية 
الق�وس. إنفاق املال مجان�ا، ولكن ال تلمس 
أي م�ن صناديق ع�ش البيض الخ�اص بك. 
ليس من املستحسن أن ترشب اليوم، وتناول 

الطعام واللعب عىل حساب شخص آخر. 

العديد من املاعز تذك�ر بجبل جليدي اليوم، 
ولك�ن هذا االنطب�اع مضل�ل. رباطة جأش 
الخ�اص بك س�وف تختف�ي لحظ�ة تضار 
مش�اعرك. أن�ت ل�ن تتوق�ف حت�ى كن�ت 
يبصق�ون علي�ه جميع�ا. س�وف الغض�ب 

الخاص يكون لها تأثري االنفجار النووي.

يح�ب الدل�و اختي�ار موضوع�ات محايدة 
ملناقش�ة من أجل الحفاظ عىل جو احتفايل. 
يجب تأجيل مناقش�ة أي موضوعات حرق 
حت�ى أوق�ات أفضل. خالف ذل�ك، قد يكون 
لديك معركة مع ش�خص ما أو الكشف عن 

أحد األرسار الخاصة بك. 

من أجل فتح الباب يف املستقبل، سوف يكون 
الحوت الغالق الباب يف ماضيهم. كن محددا 

عند القيام بعيدا مع وصالت قديمة. 
تبقي حول�ك الذين تس�تمتع والذين يمكنك 

االعتماد عىل رشكة يف املسائل العملية.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

زراعة رأس برشي
ق�ال الج�راح اإليطايل س�ريجيو كانافريو 
إن إمكاني�ة إجراء أول عملية لزراعة رأس 
إلنس�ان س�تكون يف ع�ام 2017ويس�عى 
الجراح املنتمي ملجموعة تورينو للعمليات 
العصبية املتقدمة، الس�تخدام هذا العالج 
»الثوري« يف مد يد العون للحاالت املتأخرة 
بمرض الرسطان، أو م�ن يعانون أمراضا 
عضال يف صعيد األعصاب والعضالت.ومن 
املق�رر أن يعل�ن كاناف�ريو ع�ن مرشوعه 
يف املؤتمر الس�نوي لألكاديمي�ة األمريكية 
العظ�ام واألعص�اب يف يوني�و  لجراح�ي 
املقبل، بحس�ب مجلة »نيو ساينتس�ت«.

وق�دم كاناف�ريو الش�هر الج�اري رشحا 

إلج�راء  سيس�تخدمها  الت�ي  للطريق�ة 
 Surgical Neurology« العملية يف دوري�ة
International«.وتتلخ�ص طريقة إجراء 
العملي�ة يف تربيد رأس املس�تقبل وجس�م 
املت�ربع قبل إج�راء العملية به�دف إطالة 
أوكس�جن،  ب�دون  الخالي�ا  ف�رة حي�اة 
حيث س�يتم ترشيح األنسجة القريبة من 
العنق، كما يستم توصيل األوعية الدموية 
باس�تخدام أنابيب دقيقة.كما سيتم قطع 
النخ�اع الش�وكي لكال الش�خصن، ونقل 
رأس املس�تقبل إىل جس�م املتربع، وسيتم 
العم�ل ع�ىل دمجه�ا وتوصيله�ا بالنخاع 
الشوكي باستخدام مركب كيميائي خاص 

يس�مى »الب�ويل إيثيلن جاليك�ول«، وبعد 
العملية س�يوضع الشخص يف غيبوبة ملدة 
ش�هر ملنعه من الحركة.ويتوق�ع الجراح 
اإليطايل أن يتمكن الش�خص من الش�عور 
بوجه�ه وتحريك�ه بمج�رد أن يفي�ق، يف 
حن سيتمكن من الحديث بنفس الصوت 
واس�تعادة الق�درة ع�ىل امل�ي بع�د عام 
تقريبا.وكان�ت أول عملية ناجحة لزراعة 
الق�رود يف  رأس تم�ت ع�ام 1970 ع�ىل 
جامعة »كاس ويس�رن ريرسف« بمدينة 
كليفالن�د األمريكية، إذ ع�اش القرد ملدة 9 
أي�ام، قبل أن يرفض جه�از املناعة الرأس 

الجديد.

اغىل شوكوالته يف العالـم
إذا كن�ت أحد عش�اق الش�يكوالتة إذن 
عليك بتذوق هذا الن�وع الفاخر الجديد 
الذى يأتى خصيصا من اإلكوادور.تحمل 
ه�ذه الش�يكوالتة الفاخ�رة الجدي�دة 
اس�م To’ak والتى صنع�ت بعناية من 
أفخ�م وأندر حبوب ال�كاكاو التى تزرع 
خصيصا م�ن اإلك�وادور، لتتح�ول إىل 
شيكوالتة سائلة توضع ىف قوالب فخمة 
وممي�زة، يحت�وى كل قال�ب منها عىل 
81% من الشيكوالتة الخالصة، ليحصل 
املس�تخدم عىل مذاق نق�ى ومميز.أكد 
مصمم هذه الشيكوالتة كارل شفايتزر 
أن إنتاج كل قطعة منها يس�تغرق نحو 
36 خط�وة مختلفة تت�م بعناية فائقة 

ليحصل محبو الش�يكوالتة وعش�اقها 
عىل م�ذاق متميز وتجرب�ة لذيذة، دون 
أى إضاف�ات غريبة مث�ل أوراق الذهب 
أو األملاظ.توض�ع ه�ذه الش�يكوالتة ىف 
بع�ض الصناديق املصنوعة من خش�ب 
الدردار اإلسبانى، مزودة ببعض القطع 
الخش�بية املخصصة لحمل الشيكوالتة 
وتذوقه�ا، حت�ى ال تؤث�ر يد املس�تخدم 
عىل املذاق الخالص للشيكوالتة. ووفقا 
للموق�ع األمريك�ى Odditycentral لم 
تنت�ج الرشك�ة من ه�ذه الش�يكوالتة 
الفاخره�ا الت�ى يبل�غ س�عر القطع�ة 
الواح�دة 260 دوالرا س�وى 574 قطعة 

فقط.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مدينة باكستانية –
 2 – أنوار – عكس�ها من األبجدية 

–
 3 – وطأة – يفشل يف اإلمتحان –

 4 – عكس�ها عائ�ش – م�ن أعالم 
العرب القدماء –

 5 – ضعيفة – حرف مكرر –

 6 – حرف مكرر – رشع باألمر –
 7 – أغني�ة لفريد األطرش – موته 

أو نهايته –
 8 – كث�ري – إحدى معجزات النبي 
محمد صىل الله عليه واله وسلّم –

 9 – يزاحم – رنَّم .

1 – علم األشعة –
 2 – ش�اعر أم�وي أم�ر املنص�ور 

بدفنه حياً –
 3 – ذئب – أسم علم مؤنث –

 4 – مدين�ة أوروبي�ة ه�ي مرك�ز 
مؤسسة عاملية – من األبجدية –

 5 – لفظ�ة هج�اء – أوار الن�ار – 

مماثالن –
 6 – عكس�ها قبيل�ة عربية قديمة 

– أشد قيظاً –
 7 – بلدة لبنانية –

 8 – قيادي فلسطيني راحل –
 9 – أحد الفصول .

سـودوكـو

املكونات
دقيق - كوبان

حليب سائل - ربع كوب
سكر - ملعقة كبرية ونصف

خمرية - ملعقة صغرية
زبدة عىل حرارة الغرفة - ربع كوب

بهارات معمول - ملعقة صغرية
للحشوة:

فستق حلبي مطحون - كوب
سكر بودرة - ملعقة كبرية ونصف

ماء زهر - ملعقة كبرية
نصائح

- زّيني املعمول بالسكر الناعم ثّم قّدميه.
طريقة العمل

1- أخلطي الدقيق، السكر، الخمرية وبهارات 
املعمول يف وعاٍء كبري.

2- أضيفي الحليب والزبدة واعجني املكونات 
معاً حتى تتماسك العجينة.

3- غّط�ي العجينة واتركيها جابن�اً يف مكاٍن 
دافئ حتى يتضاعف حجمها.

4- أخلطي مكونات الحشوة يف وعاء صغري.
5- قّس�مي العجين�ة بعد أن ترت�اح إىل كرات 
صغرية ثّم احش�يها وأغلقيها بالش�كل الذي 

تحبينه أو استخدمي قوالب املعمول.
6- إخبزي املعمول يف صينية فرن لحواىل 20-

25 دقيقة حتى يصبح ذهبّي اللون.

املعمول الشامي

معلومات  عامة
فوائد الكيوي

الكي�وي فاكهة لها ش�كل بيضاوي, بحيث تش�به 
بيض الدواجت إىل مدى كبري , وتغطى ثمار الكيوي 
بقش�ور بنية الل�ون , ومن الداخل له�ا لون أخرض 
به ب�ذور س�وداء صغرية تصل�ح ل�ألكل. وتحتوي 
فاكهة الكي�وي عىل الكثري من املعان والفيتامينات 
ومضادات األكس�دة مثل فيتام�ن ج الذي يوجد يف 

الكيوي أكثر حتى من الربتقال. 
وهي غنية بمضادات األكس�دة مثل البيتا كاروتن. 
وتحتوي عىل البوتاسيوم أكثر من املوجود يف املوز. 
وفاكه�ة الكي�وي غنية أيض�اً بفيتامن ه��, لذلك 
فإن لفاكهة الكيوي فوائد كبرية عىل صحة الجسم 

والوقاية من األمراض. 
وإىل جانب ذلك, فإنها تحتوي عىل كمية من األلياف 
التي تحس�ن الهض�م يف األمعاء وخفض مس�توى 
الكولس�رول يف ال�دم. وه�ي كذلك غني�ة بحمض 
اللينولي�ك وه�و واح�د م�ن أحم�اض أوميج�ا-3 

الدهنية. 
وتحت�وي فاكه�ة الكي�وي عىل مضادات األكس�دة 
مثل اللوتن والزكس�اثينن والبيت�ا كاروتن. وهنا 
س�وف نعرف ماهي فوائد الكيوي وعصري الكيوي 
وما فائدة الكيوي للصحة وللرجيم الغذائي بش�كل 

عام.
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اجلوائز اإلبداعية .. ملن ال يستحق
ت���ي محط���ات في حيا

د . هادي حسن عليوي

السحر و اجلاذبية و الغموض !
مس���احة لل���رأي

لم يعد حرضة موالنا القارئ بحاجة إيل من يحدثه عن 
وحش�ية تنظيم الدولة املكني بداع�ش ، وال همجيته وال 
حت�ى عن كونه مس�مار جحا الذي رش�قته اليس آي إيه 
يف جدران املنطقة البتزاز الخليج و تركيع بش�ار وتحجيم 
الس�ييس » الحظ م�ن فضل�ك أن التنظيم لم يول�د فعليا 
إال بع�د ثورة 30 يوني�و2013 التي كتبت ش�هادة الوفاة 
ملرشوع تقس�يم الرشق األوس�ط الجديد برعاية الواليات 

املتحدة و تنفيذ عمالءها من جماعة اإلخوان » .
الس�ؤال املس�كوت عنه هو : ما هو رس الجاذبية التي 
تملكها ه�ذه املجموعة من القتلة بحي�ث يتقاطر عليها 
الش�باب من أورب�ا تاركني وراءهم حي�اة الرفاهية ؟ أين 
يكم�ن الس�حر يف لوح�ة الرم�ال الصحراوية و الس�كني 
التي تقطر دما مع خلفية عريضة لرايات س�وداء تخفق 
يف اله�واء ؟ كيف اش�تعلت كتلة الوه�ج يف عيون ملثمني 
يتح�دون العال�م و ه�م يله�ون بالدبابات كم�ا لو كانت 
لعب�ة أطفال ويتوعدون عواص�م اإلمرباطوريات القديمة 

بالغزو؟
ال تس�أل كي�ف ظه�رت داعش م�ن العدم فج�أة دون 
مقدم�ات ، وال كيف تم�ددت عرب عدة دول يف وقت قيايس 
، فمث�ل ه�ذه األس�ئلة علمه�ا عن�دي ربي و ربم�ا مقر 
االس�تخبارات املركزي�ة يف النجيل ، لكن�ي أتوقف هنا عند 
نوعية الش�باب املرفه م�ن حملة الش�هادات العليا الذين 
قبس من ن�ار داعش فراح�ت تهيم حوله مثل فراش�ات 
منتش�ية .آخر ه�ذه الفراش�ات محمود الغن�دور – ابن 
ش�قيق الحكم الدويل املرصي جمال الغندور - و الش�اب 
العرشيني الذي تحول من ممثل مرسحي وحكم كرة قدم 
و عاش�ق يحتفظ يف خزانته بأقاصيص البنات إيل مقاتل 
يبايع أبي بكر البغدادي ، ومن قبله » إسالم » ابن األثرياء 
ال�ذي تحول م�ن مطرب راب ومرشوع ملحد إيل » س�يف 

الدولة املسلول » .
وبالطبع ليس�ت س�رة نجوم » القاع�دة » عنا ببعيدة 
، فأس�امة ب�ن الدن ه�و خري�ج كلي�ة االقتص�اد واب�ن 
االرستقراطية السعودية يف طبعتها األحدث ، كما أن أيمن 
الظواهري هو طبيب األطفال املتخرج يف جامعة القاهرة 
و س�ليل الحسب و النس�ب ، أما خالد شيخ محمد العقل 
املدبر لهجمات 11 س�بتمرب مهن�دس ميكانيكا قد الدنيا 
وخريج جامعة نورث كارولينا ، وال تسأل عن محمد عطا 
، قائ�د تل�ك الهجمات ، فقد كان –عقب�ال أملتك – يدرس 
الهندس�ة املعمارية بجامعة هامب�ورج .مرة أخري ..أين 
يكمن السحر يف قاتل يدوس بسنابك خيله عيل كل ما هو 

جميل يف اإلسالم و يظهرنا جميعا بعار الربابرة ؟

توس�ع مفه�وم اإلب�داع والجه�د الخ�الق وخدمة 
اإلنس�انية ليأخذ أبعاداً متعددة،وهو مسألة طبيعية 
مع توس�ع مجاالت الحياة وخدمة اإلنس�انية والعلم 
والتطور،مقابل الجهود املعاكسة يف محاربة اإلنسان 
والحض�ارة والتق�دم ومح�اوالت تدم�ر البرشي�ة .. 
باملق��������اب�ل ال ب�د من توس�ع وتع�دد الجوائز 
اإلبداعي�ة بمتخلف أصنافها ، حتى وصلنا إىل توس�ع 

بشكل خرايف .. 
كان تقديم جائزة أو شكر لجهد متميز يتطلب تقيماً 
وفق أسس تصل إىل درجة نبيلة .. ملنح  جوائز التقدير 
أهمية موضوعية ومعنوية واجتماعية وعلمية ، قبل 
أن تك�ون ذات مردود مايل ،فجوائ�ز نوبل التي تمنح 
للمبدعني يف األدب والطب والفيزياء والكيمياء والعلوم 
، حيث يتم تكريم الذين أجهدوا أنفس�هم يف تقديم ما 
يفي�د البرشية،ويقدم للعال�م انجازات يس�تفيد بها 
ومنها ماليني البرش.. وهكذا حصل املبدعون والعلماء 
واألدباء واألطباء واملخرتعون والفنانون والرياضيون 

عىل جوائز جعلتهم بمصاف الرسل والصديقني .. 
يف العقود األربعة األخرة أصبح توزيع هذه الجوائز 
ملن هب ودب ،أو ممن يدفع أكثر،مقابل اس�تغالل كل 
يشء من قبل الكث�ر من الناس ،من اجل الوصول إىل 
أهداف نبيلة بوس�ائل قذرة ، للحصول عىل مثل هذه 
الجوائ�ز ،حتى تأسس�ت مؤسس�ات عاملي�ة لتوزيع 
مث�ل هذه الجوائ�ز بعيداً ع�ن املوضوعية واألس�س 
العلمية ، فتمنح ش�هادة الدكتوراه الفخرية للجهلة 
واألميني ، وتمنح ش�هادات مل�كات الجمال من وراء 
الس�تار ،وتمنح جوائز األدب ملن ال أدب لهم ، وجائزة 
أحس�ن قصة لكات�ب قصة وضيعة ،وجوائز الس�الم 
لتج�ار الح�روب ،ووصل األمر إىل الدع�وة لتخصيص 
إح�دى جائزة نوب�ل إىل أكرب مناف�ق .. حتى أصبحت 
مواقع التواصل االجتماعي تمثل صورة مسيئة لهذه 

الجوائز الوضيعة !!
كي�ف نعي�د ترتي�ب أخالقياتن�ا وقي�م املجتم�ع 

وسلوكيات أفراده ؟ .. 
ونق�ول  للص�ح ص�ح ، وللخط�أ خط�أ ، ونحرتم 
العل�م واإلب�داع الحقيق�ي والجهود املوجه�ة لخدمة 
اإلنس�انية،ونوقف ه�ذا التداعي ملهرجان�ات الخزي 

والعار تحت سقف العلم واإلبداع  ؟؟
فؤاد حسونكـاريكـاتـير

محمد بركة 

اش�خ��اص ي�ع�ش�ق�ون ال�م�دي��ح
     المستقبل العراقي/متابعة

ب�دأت س�ندس أحم�د تالح�ظ يف اآلون�ة 
األخرة عىل إحدى صديقاتها عش�قها للثناء 
عليه�ا ومدحا وإظه�ار محاس�ن صفاتها.

تقول سندس “ما أن تكون صديقتي متكدرة 
املزاج تعان�ي اكتئابا أو حزين�ة حتى تنقلب 
حالتها رأس�ا ع�ىل عقب بمج�رد أن أمدحها 
وأثن�ي ع�ىل صفاته�ا اإليجابي�ة”. وتتاب�ع 
“أخربها أنها مميزة وصعب أن يجد اإلنسان 
بوفائه�ا وجده�ا، لرتتس�م االبتس�امة عىل 
ش�فتيها، ويتغ�ر مزاجها وتف�رح وتتحدث 
وتلهو وتمازح”.وتنوه سندس أن صديقتها 
اعرتفت لها أنها تحب أن تس�مع منها كالما 
يرف�ع معنوياته�ا، إىل ح�د أن س�ندس باتت 
تتبع هذه الطريقة دوما مع صديقتها، ترى 
انه�ا حزين�ة متكدرة حيث تق�ول “اآلن بات 
مفت�اح صديقتي الس�حري عن�دي فبمجرد 
أن أراه�ا متك�درة املزاج أعرف كيف أحس�ن 
مزاجها”، مس�تدركة  “أن�ا ال أنافق أو أكذب 
عليها أبداً فهي فعالً كما أخربها تتمتع بهذه 
الصفات غ�ر أنها تحب أن تس�تمع للمديح 
والثناء”.هذا األسلوب جعل صديقتها تتقرب 
منه�ا وتخربها أنها األقرب إىل قلبها كما أنها 
تفهمها، وفق سندس.سندس ليست وحدها 
التي تس�تخدم هذا األس�لوب مع صديقتها، 
فمحم�ود هو اآلخ�ر اعتاد عىل اللج�وء لهذا 
األس�لوب مع أح�د مدرائ�ه ال�ذي اذا كان يف 

منتهى عصبيت�ه وانزعاجه فإن كلمة مديح 
واحدة له تنسيه كل يشء وتقلب مزاجه إىل حد 
ينىس ملاذا تكدر أو غضب.يقول محمود “لقد 
اعت�دت عىل طب�ع مديري وأصبح�ت بمثابة 
املهدئ له عندما ينفع�ل، فما أن يعلو صوته 

ويغضب أو حتى لو كان بحالة طبيعية، ألجأ 
إىل الثناء عىل جهده وعمله وإدارته الناجحة 
ليس�عد وينتيش بهذا الحدث”.ويضيف حتى 
طريقة جلس�ته تختلف عندما يسمع املديح 
وكلمات االطراء، مبيناً أنه يحب مديره ويراه 

فعال إداريا ناجحا، ورغم عصبيته الش�ديدة 
إال أن�ه يل�ني ويه�دأ عندم�ا يس�تمع بهدوء 
ل�كالم يثن�ي ع�ىل فكرت�ه أو عمله.كثر من 
األشخاص يحبون س�ماع املديح واستخراج 
أجمل صفاتهم ما ينعكس ذلك عىل مزاجهم، 

ويرف�ع معنوياته�م. ويف ه�ذا الس�ياق يرى 
أن  النف�يس د.محمدالس�اعدي  االختصايص 
معظم الن�اس تلبى حاجاتهم م�ن الكلمات 
السحرية، فهناك أش�خاص بحاجة دائماً اىل 
تش�جيع خارج�ي وتعزيز حتى يع�زز الثقة 
بال�ذات ك�ون مخزونه�م الداخ�يل ال يكفي 
وه�ي  النرجس�ية”  “الش�خصية  .وهن�اك 
ش�خصية تنقلب تمام�اً عند تقدي�م املديح 
لها كونهم دائماً بحاجة اىل “النفخ الش�كيل 
واملعن�وي حتى يس�تطيع أن يم�ارس أداءه 

ألن لديه فراغا ويحاول 
م�أه دائم�اً بالثقة وهذا األمر يع�زز ذاته”، 
وفق حباش�نة. ويش�ر الس�اعدي إىل وجود 
نوع آخر وهو الشخصية “الهسترية” وهي 
بحاجة دائم�اً ألن تكون تحت األنظار ويريد 

أن يش�عر بشكل مس�تمر أنه تحت األضواء، 
الفت�ًا اىل أن هن�اك اختالف�ا ب�ني كل ن�وع 
والثاني. اال أن الساعدي يرى أن الشخصيات 
الطبيعي�ة والعادي�ة بطبيعته�ا تح�ب دائماً 
س�ماع املديح والكالم اإليجابي لكن بش�كل 
طبيعي.وتذهب اختصاصية اإلرشاد النفيس 
والرتب�وي الدكتورة س�لمىالربيعي أن هناك 
حاج�ات يف حياة اإلنس�ان وطبيعة وظروف 
تجع�ل االنس�ان يأخ�ذ قيمته ع�ن ذاته من 
التغذية الراجعة الت�ي يعطيه اياها اآلخرون 
يف حياته، فكلما كانت هذه التغذية الراجعة 
م�ن  ترف�ع  كلم�ات  فيه�ا 
املعنويات وتحسس الشخص 
بقيمت�ه وأهميت�ه واعتب�اره 
االنس�ان س�عيدا.  كلم�ا كان 
وتتابع الربيعي وعندما يالحظ 
الش�خص  صف�ات  اآلخ�رون 
الداخلية ف�إن ذلك يخلق عنده 
سعادة كبرة، مبينة أن احتياج 
الشخص لس�ماع هذه الكلمات 
قد يكون لس�ببني ام�ا أن تكون 
ق�د تلب�ت ه�ذه الحاج�ة كثراً 
منذ الطفولة من أهل الش�خص، 
وترع�رع يف بيئ�ة آمن�ة كان فيها 
كث�ر م�ن الرض�ا واالستحس�ان ع�ن ه�ذا 
الشخص ما جعله يعتاد عىل سماع مثل هذا 
الكالم بالتايل فإن س�ماعها فيما بعد يجعله 

يشعر بالسعادة.

 ابتكر الشيف الربيطاني بن بركيس، واحدا من أطول سندويشات الربغر يف 
العالم، وأطلق عليه اسم »نيلسون«، حيث يحتوي عىل 10.500 سعرات حرارية. 
ووفقاً ملوقع مرور، تحتوي الوجبة عىل الربغر املصنوع من لحم البقر وخمس 
حلق�ات من البصل مع ص�وص البابريكا ولحم الخنزير املدخن وس�تة رشائح 
من جبن الش�يدر م�ع املايونيز والخس والطماط�م والخبز.ويأتي مع رطل من 
البطاطس والخيار املخلل و500 غرام من س�لطة الكول سلو، ووصل سعره إىل 
30 جنيه إسرتليني. وأراد بن خلق نوع من اإلثارة والتحدي بني ضيوف املطعم، 
وحدد ساعة واحدة إلنهاء الوجبة، فإذا تمكن شخص ما من أكله سيحصل عىل 
نقوده بالكامل، أما من قبل التحدي ولم يتمكن من إنهائه س�تذهب نقوده إىل 

الجمعيات الخرية.

تنعى عشائر البو دراج فقيدها الراحل املرحوم الشيخ الحاج حسني املنشد والد كل من »عيل وهاني وجعفر ومسلم وعقيل 
وحبي�ب وحفي�ده حيدر« الذي وافته املنية اثر مرض عضال وبهذا املصاب الجلل اتقدم بأحر التعازي واملواس�اة اىل ش�يوخ 
ووجهاء وابناء عش�ائر البو دراج س�ائالً العيل القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

عشائر البو دراج تنعى فقيدها الشيخ حسني املنشد
أطول سندويش برغر يف العال�م

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والنشر


