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      المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مصادر سياس�ية ب�ارزة، أم�س الس�بت، ان تصريحات 
مس�ؤول إمارات�ي عن توقع�ه بس�فر االرهابي ابو بك�ر البغدادي 
الى س�احل العاج هي عملية تضليل وتش�ويش عل�ى جهود تعقبه 
ومالحقت�ه، مبين�ة أن البغ�دادي يتنق�ل ما بين الموصل وس�وريا 
وتركيا، الفتة إلى أنه إذا ما قرر الهروب فانه س�يهرب إلى تل ابيب 
او االمارات حيث يؤمن له مقر آمن ال يمكن الحد توقع انه سيكون 

فيه. 
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي« ان »عصابات )داعش( 
رغ�م االنتقادات التي توجه لها من قبل بع�ض دول الخليج اال انها 
صنيعة وادارة يهودية باموال ورج�ال خليجين وعرب«، موضحة 
أن »ه�ذه العصاب�ات هي الة العصر لتدمير وتمزي�ق الدول العربية 

التي يكثر فيها )الشيعة( كاليمن والعراق وسوريا ولبنان. 
وأش�ارت المصادر إل�ى ان »الماكنة اإلعالمي�ة الخليجية تثبت 
بما اليقبل الش�ك ان الخليج داع�م وممول بالمال والرجال للتنظيم 
اإلجرامي اإلرهابي والقلق الذي يبدو جليا على المسؤولين اليهود 
والخليجين من تقدم ابناء الحش�د الش�عبي وانتصاراتهم يعزز تلك 

االدلة ويسندها«.
وتابعت بالق�ول أن »المواق الخليجية تتلّخص في موقف تركي 
الفيص�ل الذي وصف فيه حروب تطهير المنطقة الغربية من دنس 
)داع�ش( بانه احتالل ايراني وهذا هو خير دليل على انهم يدعمون 
الدواعش س�را وعالنية ويقفون الى جانب ما يحصل في البلد من 

عمليات ارهابية«. 
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظ�ة نين�وى، )405 كم ش�مال العاصمة بغ�داد(، في 
)10حزيران2014(، واس�تولى على المقار األمنية فيها ومطارها، 
وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات اآلالف 
من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد 

نشاط داعش، إلى محافظات صالح الدين وكركوك وديالى.

املجرم البغدادي يتنقل بني سوريا والعراق بغطاء إمارايت

االبطال يزرعون االمل

ص3»داعش« خيرس احلرب اإلعالمية يف »تويرت« أمام طالب اجلامعات العراقية

ص4

أنقرة تعرض عىل بغداد »اهلدنة« مع »داعش«
انسحاب التنظيم من صالح الدين مقابل إيقاف العمليات العسكرية

       المستقبل العراقي / خاص

تسعى تركيا جاهدة إلى خلط 
األوراق في العراق، ووتسعى أيضاً 
إل�ى أن يس�تمر تنظي�م »داعش« 
اإلجرام�ي ف�ي س�يطرته عل�ى 
األراض�ي التي احتله�ا أثر خيانة 

تع�ّرض لها الجي�ش العراقي في 
مدن ش�مال وغرب العراق.ويبدو 
أن تح�ّرك الق�ّوات األمنّي�ة التي 
ترافقه�ا قّوات الحش�د الش�عبي 
في محافظة ص�الح، خاصة بعد 
تحقيق االنتصارات المتوالية على 
التنظيم المتط�ّرف، تدفع تركيا، 

حليف�ة اإلخوان المس�لمين، إلى 
الس�يطرة على الموقف من خالل 
إدخ�ال وس�اطات للحيلولة دون 
إبراز الهزيمة أمام اإلعالم والرأي 
دبلوماس�ي  مصدر  الدولي.وقال 
في حديث ل�«المستقبل العراقي« 
أن »الهزائم الت�ي تلحقها القّوات 

األمنية بداعش تقلق تركيا كثيراً 
وأنها تح�اول إيجاد طرق حّتى ال 
يتع�ّرض التنظيم إلى االنهيار في 
قطعات أخ�رى ُيس�يطر عليها«.

وف�رض »داعش« س�يطرته في 
11 حزيران المنصرم، على مدينة 
تكريت، )170 كم شمال العاصمة 

بغداد(، وقضاء الدور،)25 ش�رق 
الش�رقاط،  وقض�اء  تكري�ت( 
)120 ك�م ش�مال تكري�ت(، في 
الش�رطة  ق�وات  تمكن�ت  حي�ن 
والعش�ائر من طردهم من قضاء 

الضلوعية.
وأوض�ح الم���ص�در، ال�ذي 

االش�ارة إل�ى اس�مه، أن »حزب 
الحري�ة والعدال�ة ال�ذي ينتم�ي 
إلي�ه اردوغ�ان ابرق إل�ى وزارة 
ف�ي  عب�ر  العراقي�ة  الخارجي�ة 
محاولة إليجاد هدنة مع داعش«.
الدبلوماس�ي  المص�در  وأض�اف 
أن »الهدن�ة يتقرر على اساس�ها 

انسحاب جميع عناصر داعش من 
محافظة صالح الدين مقابل وقف 
العمليات العسكرية الشرسة التي 
تش�نها القوات العراقي�ة وقبلها 

الحشد الشعبي«.

               التفاصيل ص3

     بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الس�ياحة واآلث�ار، أم�س الس�بت، إن عناصر 
تنظيم »داعش« اإلجرامي دم�روا أطالل مدينة الحضر األثرية 

التي يعود تاريخها إلى ألفي عام بشمال العراق.
وقال مس�ؤول إن ال�وزارة تلقت تقارير م�ن موظفيها في 
مدينة الموصل الشمالية الواقعة تحت سيطرة التنظيم تفيد أن 
الموق�ع األثري في الحضر دمر. وأض�اف أن من الصعب تأكيد 
التقاري�ر، وأن الوزارة ل�م تتلق أي صور توض�ح حجم الدمار 
الذي لحق بمدينة الحضر التي أدرج اسمها ضمن مواقع التراث 

العالمي عام 1987.
لكن أحد س�كان المنطقة قال إنه سمع دوي انفجار عنيف 
ف�ي وقت مبكر وإن آخرين في مناطق قريبة ذكروا أن عناصر 
داع�ش دمروا بعض أكب�ر المباني في الحض�ر وأنهم يدمرون 
مناط�ق أخ�رى بالجرافات.وتق�ع الحضر على بع�د نحو 110 
كيلومترات إلى الجن�وب من الموصل أكبر مدينة عراقية تحت 
س�يطرة »داعش«. وكان المتش�ددون بثوا مقط�ع فيديو قبل 
أس�بوع ظه�روا فيه وه�م يحطم�ون تماثي�ل ومنحوتات في 
متح�ف المدين�ة حيث توجد قط�ع أثرية ال تق�در بثمن وتعود 

للحقبتين اآلشورية والهيلينستية قبل ثالثة آالف عام.
                                                                     التفاصيل ص3
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بني القائد والنائب... لقد أخجلتم العيب 
    التحليل السياسي /غانم عريبي

اس�وء انواع الخالف السياس�ي 
تلك التي تحش�ر المصالح الوطنية 

العليا بالجزئيات التفصيلية!
الاح�د ينك�ر انن�ا ف�ي معرك�ة 
مفتوحة م�ع عدو ش�رس لم يكن 
باالس�تطاعة ط�رده او تحجيم�ه 
او اس�تيعابه اال عب�ر جهد تطوعي 
يعتمد على االم�ة وابنائها الغيارى 
وعل�ى الش�باب المؤمن الرس�الي 
وفت�وى المرجعي�ة الدينية والاحد 
يمك�ن  الدواع�ش  ان  يص�دق  كان 
ال�ى ج�رذان هارب�ة  ان يتحول�وا 
الرس�الية  التي�ارات  حش�ود  م�ن 
الكبي�رة  والوطني�ة  واالس�المية 
وارواح  وغض�ب  عزيم�ة  ل�وال 
المجاهدي�ن، وهناك قادة كانوا الى 
االمس القريب يتحركون ويقاتلون 
ويفتدون المصال�ح الوطنية العليا 
بالغالي والنفيس وهو ديدنهم منذ 
ان عرفوا الكفاح المسلح وتعرفوا 
للمقاوم�ة  البندقي�ة خي�ارا  عل�ى 
المجاهدين  ه�ؤالء  والتحري�ر..ان 
والغي�ارى م�ن ابن�اء الع�راق ه�م 
قاعدة الفخ�ر والعزة والكرامة وال 

كرامة بدونهم.
ال اريد ان اس�مي ه�ؤالء القادة 
لك�ي ال يتح�ول المق�ال الى منصة 
اتس�ائل  ان  ب�ودي  لك�ن  للمدي�ح 
ومعي آالف القراء عن اللغة والفهم 
والسذاجة  الس�طحي  والمس�توى 
السياسية التي ال توصف عند بعض 

النواب وه�م يتحدثون عن ضرورة 
معاقبة النائ�ب الفالني الذي يقاتل 
داعش او احص�اء عدد ايام غيابات 
النائ�ب االخ�ر لكي يت�م فصله من 
مجل�س الن�واب الن�ه لم »ي�داوم« 
ف�ي المجلس واالهم م�ن ذلك انهم 
يحدث�ون جلبة في مجل�س النواب 
حول تلك القضية وكأن ليس هنالك 
قضي�ة اه�م م�ن تل�ك القضية في 
النواب والحياة السياس�ية  مجلس 
العراقية..البع�ض يق�ول ان الجلبة 
الت�ي احدثها البع�ض كان الغرض 
منه�ا االس�اءة النج�ازات كبي�رة 
ومهمة حققها بعض قادة الحش�د 
الش�عبي وق�ادة تي�ارات مناضل�ة 
ف�ي جبه�ات القت�ال لك�ي اليظهر 
ه�ذا القائ�د ام�ام الش�يعة بط�ال 
اوحد يمكن ان يس�تفيد من نضاله 
وخلفيت�ه الجهادية في االنتخابات 

البرلمانية القادمة!.
لقد ت�رك هؤالء الذي�ن اختلقوا 
هذا النقاش الس�اذج كل المش�اكل 
العراقي�ون  بحمله�ا  ين�وء  الت�ي 
والقيادة السياس�ية وشعب العراق 
مع داع�ش وراح�وا يحلمون وهم 
غاضب�ون بالي�وم ال�ذي يخرجون 
فيه من الش�باك المن الباب بسبب 
القادم�ة  االنتخاب�ات  خس�ارتهم 
لس�بب بروز مجموعة م�ن القادة 
وقفوا مع االمة س�اعة الش�دة في 
حين اختبأ البعض في بيته يتحدث 
عن الله والعدالة والحرية والكرامة 
بعي�دا عن دخ�ان البن�ادق ورائحة 

البارود!.
هل هؤالء النواب نواب حقيقيون 
ويتحسس�ون االم امته�م او انه�م 
مث�ال احي�اء ويعيش�ون ويدركون 
ما يدرك�ه العراقيون ويعانونه من 
االم ومعاناة كارثية بس�بب وجود 
داعش ومجموع�ات ارهابية عاثت 
في االرض فس�ادا ام انهم يدركون 
كل ذل�ك ويتحدث�ون به�ذا الش�كل 

اسقاطا لشخصيات وطنية خرجت 
م�ن مجل�س الن�واب العراق�ي الى 
س�وح القتال والمواجه�ة وقررت 
القتال وع�دم العودة ال�ى بغداد اال 
بع�د انج�از وع�د التحري�ر الكامل 

لالراضي العراقية؟!.
باعتق�ادي ان من يتهم اي نائب 
ف�ي س�احة القت�ال بالتغي�ب ع�ن 
مجل�س الن�واب ويح�دث كل هذه 

الجلب�ة بس�بب تغيب�ه ع�ن مقاعد 
المجلس وهو ي�راس تيارا باالالف 
من المجاهدين العراقيين في سوح 
القتال فهو متامر يجلس في مقاعد 
المجل�س او داعش�ي يحجز مقعدا 
تحت قب�ة البرلم�ان وان كان نائبا 
ش�يعيا فهو ش�يعي م�ن الدواعش 

تحت قبة المجلس!.
القت�ال  النائ�ب ف�ي جبه�ة  ان 
قائ�د ويتح�دث ف�ي جبه�ة القتال 
برصاص الكفاح والتحرير ومنطق 
الواقعي�ة الوطنية ومن يتحدث عن 
النائ�ب القائد بما يس�يء لوجوده 
ف�ي  لوج�وده  او  المجل�س  ف�ي 
الحياة السياس�ية فكان�ه يقول لنا 
ان مش�روعكم غير وطن�ي وانكم 
تقاتلون تنفيذا الجندات غير وطنية 
وهو بالمقاب�ل الوطني والحريص 

على الشعب العراقي!.
او  القانوني�ة  المش�كلة  اي�ن 
البرلمانية او »الطامة الكبرى« التي 
س�يدخل العراقيون فيها من جراء 
غياب النائب الفالني عن اجتماعات 

المجلس؟!.
قالها احد قادة الحش�د الشعبي 
وه�و نائ�ب حال�ي انه اخ�ذ اجازة 
بدون مس�تحقات مالية من رئاسة 
حت�ى  العراق�ي  الن�واب  مجل�س 
تحري�ر كام�ل االراض�ي العراقي�ة 
من الدواع�ش وان صلته بالمجلس 
الزالت كما هي بل انه يضع المجلس 
ورئاسته واالعضاء وقيادات الكتل 
السياسية باجواء التطورات االمنية 

والعسكرية وهي مهمة وطنية.
السؤال االخر:

يطالب�ون  الذي�ن  البع�ض م�ن 
بمس�ائلة نائب في الحشد الشعبي 
هم من االسالميين الشيعة واالخوة 
يبدو انهم حريصون جدا على عمل 
المجل�س واالولوي�ة كم�ا يرونها 
حضور النائب »المتغيب« للمجلس 
وكأن المسالة خالف على الحضور 
بالعم�ل  تتعل�ق  مس�الة  وليس�ت 
والمقاوم�ة وتحري�ر مناطقنا من 

االحتالل الداعشي!.
اقول لهؤالء النواب الذين اصبح 
عم�ل المجل�س عنده�م اه�م م�ن 
اولوية المقاومة وتحرير مناطقنا 
العراقي�ة م�ن داعش..ماتفعلون�ه 
بنا مخز وماتفعلونه بالش�يعة عار 
وماترتكبونه من جناية بحق االمة 
اليمكن ان يغتفر ولو اغتسلتم بماء 

زمزم خمسين مرة!.
النائ�ب القائد ش�اهد على زمن 
المقاومة وانتم ش�هود عليه مثلما 
انت�م ش�هود عل�ى اختيارك�م قناة 
التي  بااللق�اب واالحاديث  التناب�ز 
ماقتل�ت ذبابة لكن ب�ودي ان اقول 
اذا كنت�م التس�تطيعون الي  لك�م 
سبب كان الذهاب الى القتال فلماذا 
تتحدث�ون زورا وبهتانا عن الرجال 
المقاومي�ن وكانك�م اوصياء على 
مجلس الن�واب ومنزلون باالصالة 
معتمدون لديه عند الباب العالي؟!.

ياجماع�ة والل�ه لق�د اخجلت�م 
العيب نفسه!.

إذا كنتم
 ال تستطيعون الذهاب 

الى القتال فلماذا تتحدثون 
زورًا وبهتانًا عن الرجال 

المقاومين؟!

لواء تركامين قدم 120 شهيدًا ويعد بمشاركة اكرب يف حترير املدن
      بغداد / المستقبل العراقي

أكد المشرف على لواء التركمان يلماز 
النجار، أمس الس�بت، إن الل�واء 16 »قوة 
التركم�ان« المش�ارك بعملي�ات )لبيك يا 
رس�ول الله( قدم 120 شهيداً وضعف هذا 
الع�دد من الجرحى، مش�يرا ال�ى ان هذه 
الق�وة س�يكون لها دور كبي�ر في معارك 

التحرير.
وق�ال النج�ار إن »أربع�ة االف مقاتل 
م�ن المك�ون التركمان�ي منض�وون في 
الحش�د الش�عبي من خالل لواء 16 »قوة 
التركم�ان« جنب�اً إل�ى جن�ب م�ع ابن�اء 
القومي�ات والديانات األخ�رى للدفاع عن 

الوطن والمقدسات«.
وأض�اف النج�ار أن »مقاتل�ي الق�وة 
ش�اركوا ف�ي تحري�ر آمرلي وبي�ات وبلد 
وعزي�ز بل�د وأط�راف س�امراء وجلوالء 

وقرة تب�ه وغيرها، واالن يش�اركون في 
عملي�ات )لبي�ك يا رس�ول الل�ه( لتحرير 
محافظة صالح الدين من تنظيم )داعش( 
االرهابي، اال أن مش�اركتهم ستكون أكبر 
ف�ي المراحل القادمة ال س�يما في تحرير 
أطراف صالح الدين كقرية بشير فهم على 
اهبة االستعداد للدفاع عن أي موقع ُيطلب 
منه�م«، مبين�اً أن »ق�وة التركم�ان تضم 
أفواجاً من ش�باب آمرلي وطوزخورماتو 
وداقوق وبشير وتازة خورماتو وتسعين 
األخ�رى،  التركماني�ة  المناط�ق  وس�ائر 
وال يقتص�ر دوره�م على حمل األس�لحة 
الخفيفة فحس�ب بل بينهم كتائب خاصة 
بالمدفعيات وأخرى لالستخبارات واألمن 

وغيرها«.
و اش�ار النج�ار الى ان »الق�وة قدمت 
حتى اآلن نحو 120 قتيل وضعف هذا العدد 
من الجرحى«، موضحاً ان »للقوة س�بعة 

معس�كرات يت�م فيه�ا تدري�ب المقاتلين 
عل�ى مختلف صنوف القت�ال وعلى أحدث 
األس�لحة المتوف�رة، إل�ى جان�ب دورات 
الهندسة العسكرية، وتتخرج منها دورات 
تل�و أخرى«،مؤكدا أن »مجاميع من القوة 
آثرت التوجه إلى جبل س�نجار الستطالع 

األرض وتسهيل مهمة تحرير تلعفر«.
وتاب�ع، إن »هذه القوة س�تكون نواة 
الح�رس الوطن�ي المزم�ع إنش�اؤه ف�ي 
المناط�ق التركماني�ة ف�ال يمك�ن التخلي 
ع�ن هذه القوة كي ال تتكرر مأس�اة على 
المواطنين التركمان الذين تعرضوا ألبشع 
صور القت�ل والخطف ونه�ب الممتلكات 
وتفجير دورهم ومس�اجدهم ومعالمهم، 

فنحن من سنتولى الدفاع عن مناطقنا«.
ولف�ت النجار ال�ى ان« س�رية )الحق 
التركماني( التي أعلن عن تأسيس�ها تضم 
مئ�ة مقات�ل وس�تنضم الحقاً إل�ى )قوة 

التركم�ان(، بع�د أن ت�ّم تس�جيل قوائ�م 
بأسماء مقاتلين تركمان من االخوة الُسنة 
في كرك�وك أبدوا رغبتهم في المش�اركة 
في الدفاع عن مناطقهم تحت راية القوة«، 

مش�يداً »بعناصر القوة الذين قِدموا تلبية 
لنداء المرجعية الدينية العليا ودافعوا بكل 
بطولة وش�جاعة عن مناطقه�م وقّدموا 
تضحيات كبيرة، وال شك انهم سيواصلون 

بطوالتهم وتضحياتهم وعلينا كمواطنين 
أن نساندهم وندعمهم كٌل حسب امكانياته 
وم�ن موقع�ه، فاالع�داء كم�ا تالحظون 
يقودون بين الحين والحين حمالت تشويه 
واساءة على أبطال الحشد الشعبي وعلينا 
أن نتصدى لهم اعالمياً وجماهيرياً«.وبين 
اننا«نفتخ�ر بالش�باب المنضوي�ن تح�ت 
عن�وان )الل�واء 16 قوة التركم�ان( حيث 
نجدهم  خ�الل زياراتنا لهم ومش�اركاتنا 
اياهم في الواجبات متحمس�ين ويقظين 

وحذرين ومعنوياتهم عالية ليل نهار«.
وكان رئي�س  حزب الح�ق التركماني 
أم�س  المفتي،أك�د  طوره�ان  القوم�ي، 
الجمعة )06/03/2015( عن تشكيل فوج 
من الحشد الشعبي التركماني في كركوك 
باس�م  »فوج الحق التركماني«، مؤكداً ان 
الفوج باش�ر بالمه�ام االمنية ومس�اندة 

الحشد الشعبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الدف�اع خال�د 
العبي�دي، الس�بت، أن وزارته 
تس�ير بإتج�اه بن�اء جي�ش 
نوعي مجهز بأحدث المعدات 
واالس�لحة، مش�يراً ال�ى أن�ه 
اذا ل�م يتم ايق�اف »االرهاب« 
ال�ذي يضرب منطقة الش�رق 
االوس�ط في الزمان والمكان 
س�يهدد  فإن�ه  المناس�بين 
اجم�ع ف�ي  العال�م  مصال�ح 

المنطقة.
وقال العبي�دي في مؤتمر 
افتت�اح  بمناس�بة  صحف�ي 
المعرض الرابع لالمن والدفاع 
ف�ي مع�رض بغدادالدولي إن 

»ما يميز المع�رض هذا العام 
هو مش�اركة واسعة من قبل 
25 دولة وأكثر من 75 ش�ركة 
باالضاف�ة ال�ى ارب�ع وزارات 

عراقية«.
»البل�دان  أن  واض�اف 
ف�ي  المش�اركة  والش�ركات 
هذا المع�رض النوع�ي الهام 
المنظومات  س�تعرض احدث 
الدفاعية والمعدات العسكرية 
والدع�م  االس�ناد  وانظم�ة 

اللوجستي المتقدم«.
وأضاف أن »الوزارة تسير 
بإتج�اه بن�اء جي�ش نوع�ي 
الحج�م مجهز بأحدث  صغير 
المعدات واالس�لحة ومسنوداً 
الالزم«،  اللوجس�تي  بالدع�م 

مبين�اً أن »الع�راق بمس�اعدة 
التط�رف  يح�ارب  اصدقائ�ه 

نيابة عن العالم«.
وتاب�ع العبيدي »اذا لم يتم 
الذي يضرب  ايقاف االره�اب 
منطقة الش�رق االوس�ط في 
الزم�ان والمكان المناس�بين 
العالم  فإنه س�يهدد مصال�ح 

اجمع في المنطقة«.
رئي�س  أن  ال�ى  يش�ار 
معص�وم  ف�ؤاد  الجمهوري�ة 
دع�ا، ف�ي وق�ت س�ابق، الى 
تشكيل »مجلس أعلى للدفاع« 
وسياسيين  عس�كريين  يضم 
وخب�راء أمنيين إلعادة تقوية 
الجي�ش العراقي على أس�س 

مهنية.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكم�ة التحقي�ق المركزي�ة ع�ن 
تصديق أقوال المته�م بتهديد المواطنين خالل 
تش�ييع قاس�م س�ويدان، مؤكدة أنه اق�ّر ب� 6 

جرائم بين قتل وتفجير.
وق�ال رئي�س المحكم�ة القاض�ي ماج�د 
األعرج�ي، إن »الق�وات األمنية س�بق أن ألقت 
القب�ض عل�ى المتهم ال�ذي ظهر ف�ي تصوير 

فيديوي يهدد المواطنين خالل تش�ييع الشيخ 
قاسم سويدان وفق مذكرة قبض«.

وتاب�ع األعرج�ي أن »المتهم اق�ّر بانتمائه 
إل�ى إح�دى الجماع�ات اإلرهابية«، الفت�اً إلى 
أن�ه »اعترف بتورطه في س�ت جرائم بين قتل 

وتفجير«.
وفيما أش�ار إل�ى أن »بعض ه�ذه الجرائم 
ارتكب�ت في ح�ي العام�ل ببغ�داد«، أف�اد بأن 

»أقوال المتهم ّصدقت قضائياً«.

التحقيق: املتهم بتهديد املواطنني يف تشييع 
سويدان متورط بـ »6« جرائم

وزير الدفاع: متجهون لبناء جيش نوعي
واإلرهاب سيهدد العالـم 

      بغداد / المستقل العراقي 

دعم�اً لقوات الحش�د الش�عبي 
الذي�ن ي�ذودون االن ع�ن حي�اض 
الوط�ن العزيز، اقيم ف�ي محافظة 
البصرة وعلى قاعة عتبة بن غزوان 
للش�عر  االول  البص�رة  مهرج�ان 

الشعبي وبحضور نخبة من شعراء 
العراق. وق�ال محافظ البصرة، في 
كلمة له بالمهرجان، ان »ِمن واجِبنا 
أْن ُنقّدم ُجّل ما نقدر عليِه لُشهداِئنا 
االب�رار وذلك ليس تفض�اًل مْن احٍد 
عليهم وانما هو ح�ٌق لهم في هذه 
المدين�ة، ومهم�ا قّدمن�ا س�نبقى 

ُمقص�رون«. وأوض�ح النص�راوي 
»عمل�ت الحكوم�ة المحلي�ة ومنذ 
انطالق فتوى الجهاد وتلبية االبطال 
له�ا عل�ى خط�وات لدع�م الحش�د 
الش�عبي، حيث تم انشاء وحدة في 
دي�وان المحافظ�ة تهت�م بالحش�د 
الشعبي لمتابعة احتياجاتهم وتفقد 

جرحاه�م وزيارة عوائله�م، كذلك 
تم تخصي�ص ) 290 ( قطعة ارض 
سكنية مميزة في مركز المحافظة 
لذوي الش�هداء«. واض�اف محافظ 
البصرة »وجهنا دائرة صحة البصرة 
بمعالجة جرحى الحشد الشعبي في 
الجن�اح الخاص ِمن المستش�فيات 

وعل�ى نفق�ة المحافظة وارس�ال 
الح�االت المس�تعصية ال�ى خارج 
البل�د لمعالجته�م ضمن مش�روع 
الع�راق  خ�ارج  المرض�ى  ارس�ال 
ال�ذي تبنته الحكوم�ة المحلية منذ 
بداي�ة تس�نمها مهام خدم�ة ابناء 

البصرة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان، 
أمس الس�بت، أن قوات االم�ن العراقية 
عازم�ة على تطهير االراض�ي من دنس 
تنظيم »داعش«، فيما دع�ا الى التعاون 
م�ع ايطالي�ا بمج�ال تب�ادل الخب�رات 
والتس�ليح.وقالت وزارة الداخلي�ة ف�ي 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الداخلية محمد س�الم 
الغبان اس�تقبل بمكتبه في مقر الوزارة 
س�فير إيطالي�ا ف�ي الع�راق ماس�يمو 
ماروتي«. وأكد الغبان، بحس�ب البيان، 
أن »ق�وات االم�ن العراقي�ة عازمة على 
تطهي�ر اراضينا كامل�ة من دنس داعش 
االرهابي«، مشيداً ب�«جهود قوى االمن 

وابطال الحشد الش�عبي وأبناء العشائر 
ف�ي معركة ص�الح الدين الت�ي أظهرت 
تالح�م ابناء ش�عبنا وتوحي�د جهودهم 
ض�د عدوه�م المش�ترك«.ودعا الغب�ان 

ال�ى »التع�اون م�ع ايطالي�ا ف�ي مجال 
تبادل الخبرات والتس�ليح على مستوى 
عمل الداخلية«.م�ن جانبه، أكد ماروتي 
»اس�تعداد بالده حكومة وش�عباً لدعم 
الع�راق عل�ى مختلف االصع�دة وأهمها 

االمنية«.
يذك�ر أن رئيس ال�وزراء القائد العام 
للقوات المس�لحة حيدر العب�ادي أعلن، 
مطل�ع آذار الحال�ي، عن ب�دء العمليات 
العسكرية لتحرير بقية محافظة صالح 
الدي�ن م�ن س�يطرة تنظي�م »داعش«، 
وعلى إثرها تمكنت القطعات العسكرية 
المدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي 
والعشائر من إحراز تقدم الفت في أكثر 
من محور وتواصل اقترابها من تكريت، 

وسط تأييد عشائر وشعبي واسع.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس المجلس االعلى االسالمي 
العراق�ي عم�ار الحكيم من أن التقس�يم 
سيفتح »ابواب جهنم«، مؤكدا أن ال خيار 

امام العراقيين سوى المصالحة.
وقال الحكيم خالل لقائه يوم الس�بت  
والك�وادر  التحري�ر  رؤس�اء  م�ن  ع�دداً 
والصح�ف  الفضائي�ات  ف�ي  االعالمي�ة 
العراقية، بينهم رئيس تحرير المس�تقبل 

العراقي الزميل علي الدراجي ، ان ما يميز 
داعش عن القاعدة أن األخيرة كانت تضم 
أقل م�ن %10 من العراقيين، فيما يتكون 
تنظي�م داع�ش م�ن %90 م�ن العراقيين 

وباقي مقاتلين عرب واجانب«.
واعتب�ر الحكي�م أن »ذل�ك يش�ير الى 
خل�ل كبي�ر م�ن العملي�ة السياس�ية بعد 
الع�ام 2003 يج�ب فحصه بدق�ة ووعي 
ومس�ؤولية قبل أن يقودنا الى التقس�يم 
الذي س�يفتح ابواب جهنم على العراقيين 

من خ�الل حمام�ات دم مؤلم�ة«، مؤكداً 
أن�ه »ال خيار امام العراقيين س�وى خيار 

المصالحة«.
»التقس�يم  أن  ال�ى  الحكي�م  وأش�ار 
ليس خي�اراً يمكن ألح�د أن يراهن عليه، 
ألن خس�ارتنا س�تكون خس�ارة كبرى ال 
محال�ة«، مش�دداً على أهمية أن »تتس�ع 
صدور جميع الفرقاء لالختالف في الرأي 
تحت مظلة العمل الوطني المستمر النقاذ 

العراق من شرور اإلرهاب«

حمافظ البرصة: احلكومة املحلية وضعت ضمن اولوياهتا دعم ابناء احلشد الشعبي

الغبان للسفري االيطايل: قواتنا عازمة 
عىل تطهري اراضينا كاملة 

احلكيم: ال خيار امامنا سوى املصاحلة والتقسيم سيفتح ابواب جهنم

      بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد عضو هيأة رئاس�ة 
مجل�س النواب الش�يخ همام 
حمودي بصبر وتحمل وجهاد 
أبط�ال الحش�د الش�عبي ف�ي 
معركتهم ضد عصابات داعش 
أن  عل�ى  مؤك�داً  اإلرهابي�ة، 
صب�ر المجاهدي�ن والمواقف 
س�طروها  الت�ي  البطولي�ة 
ف�ي إس�تعادة ع�دد كبير من 
المناط�ق م�ن ي�د اإلرهابيين 
الفارق�ة  العالم�ة  س�تكون 

لصنع النصر.
وش�دد حم�ودي عل�ى أن 
الدم�اء الزكية التي ضحى بها 
أبطال الحشد الشعبي هي من 

تصنع العراق الموحد.
خ�الل  حم�ودي  وناق�ش 
زيارت�ه لمق�ر منظم�ة العمل 
محافظ�ة  ف�ي  اإلس�المي 
كربالء المقدس�ة، مع حس�ن 
االس�دي نائ�ب األم�����ي�ن 
العام للمنظمة والشيخ مفتح 
اللجن�ة  ورئي�س  بش�ير  اب�و 
األمني�ة ف�ي كرب�الء وآمري 
سرايا الحشد الشعبي، الجانب 
األمني في المحافظة والجهود 
المبذول�ة م�ن قب�ل الجه�ات 
الشعبي في  األمنية والحش�د 
حماي�ة المحافظ�ة وإحب�اط 
أكث�ر م�ن عملية الس�تهداف 

المواطنين.
س�رايا  أم�ري  بدوره�م، 
الحشد الش�عبي قدموا شرحاً 
للش�يخ همام حم�ودي حول 
المع�ارك ف�ي تكري�ت  س�ير 
م�ن  ع�دداً  تحري�ر  وأهمي�ة 
المناط�ق االس�تراتيجية ف�ي 
تغيير المعادالت على األرض، 
د.  الش�يخ  زي�ارة  مثمني�ن 
الداع�م  باعتب�اره  حم�ودي 
الحش�د  لقضاي�ا  والمس�اند 
الحاض�ن  واالب  الش�عبي، 

لعوائل الشهداء والجرحى.

محودي: صرب احلشد 
الشعبي سيكون العالمة 

الفارقة لصنع النرص





تراهن على الوتر الطائفي.. وتدفع النجيفي إلى التحريض

�سيا�سية4 العدد )920(  االحد  8  آذار  2015
www.almustakbalpaper.net

الهاش�مي وحزب�ه ال يمثل�ون بالطبع 
كل الس�نة، لكنه كان “القناة” التركية في 

السلطة العراقية.
س�بب آخ�ر للع�داء، وه�و أن موق�ف 
المالكي في دعم النظام في س�وريا أفسد 
حسابات أنقرة وصّعب عليها مهمة إسقاط 
الرئيس بش�ار األسد، فقامت القيامة على 
المالكي وش�رعت أنقرة بح�رب ضروس 
إلس�قاطه. ل�م تنج�ح ف�ي ذل�ك، إال عب�ر 
إط�اق العنان لتنظيم “داع�ش” بالتواطؤ 
مع فئات س�نية داخل الجيش وفي اإلدارة 
العراقية وال سيما في الموصل، وفي رأس 
هؤالء محافظ النجف أثيل النجيفي شقيق 
المعتم�د الجديد ألنقرة في العراق أس�امة 

النجيفي نائب الرئيس العراقي الجديد.
اس�تقال المالكي وجاء حي�در العبادي 
ب�دالً من�ه، وكان�ت ناف�ذة لي�س لتغيي�ر 
سياسة تركيا، وال الس�عودية، في العراق 
بل لمحاولة العودة الى المعادلة الداخلية.

ذه�ب العبادي إل�ى أنق�رة ومثله جاء 
أحمد داود أوغلو إلى بغ�داد، وكذلك تبادل 
وزراء الخارجية الزي�ارات بل حتى وزراء 

الدفاع.
ال أح�د يعارض تحس�ين العاقات بين 
تركي�ا والع�راق وال بي�ن أي دولتي�ن ف�ي 
المنطق�ة العربي�ة واإلس�امية، غي�ر أن 
النهج السابق لتركيا في العراق، فضاً عن 
س�وريا، لم يشهد عملياً أي تغيير. المشهد 
اإلعام�ي أو الخارجي ربم�ا يوحي بذلك، 
لك�ن المواق�ف الفعلية بقيت عل�ى حالها 
برغم محاوالت التذاكي التركية في بعض 

العناوين.
وفي حين وقفت تركي�ا، ودول أخرى، 
وراء »غ�زوة داع�ش« إل�ى الع�راق، تأتي 
اآلن وتقول إنها مس�تعدة لتدريب عناصر 
م�ن الجيش العراق�ي أو الح�رس الوطني 

لمحاربة »داعش«.

وعش�ية التحضير، كم�ا ُيقال، لمعركة 
تحري�ر الموص�ل، لفتت تل�ك الحركة غير 
المب�ررة، لك�ن المفهومة ج�داً من جانب 
الترك�ي كم�ا تصريح�ات  الدف�اع  وزي�ر 
لمس�ؤولين أتراك وعراقيي�ن ومنهم أثيل 
النجيفي، إلى أن تركيا مستعدة للمشاركة 
ف�ي معرك�ة تحري�ر الموص�ل وأن إخاء 
ضريح سليمان ش�اه قد يكون من أسبابه 
من�ع »داعش« م�ن االنتقام م�ن الضريح 
والجنود هناك في حال ش�اركت تركيا في 

تلك المعركة.
يبي�ع األتراك س�مكاً ف�ي الم�اء للرأي 
الع�ام العراق�ي والترك�ي والعرب�ي. فبعد 
الدور اإليراني الفاعل على الجبهة العراقية 
ضد »داعش« وظهور قاس�م سليماني مع 
الجيش العراقي على تخوم تكريت وقبلها 
م�ع البش�مركة على تخ�وم أربي�ل، تنظر 
تركي�ا إل�ى الصورة وت�درك م�دى تخلّيها 
حتى عّم�ن تعتبرهم، نظرياً، حلفاءها، أي 

أكراد العراق.
تصريح�ات اثي�ل النجيف�ي وم�ن ث�م 
زيارة أسامة النجيفي إلى تركيا محاوالت 
الستعادة نفوذ تركي متآكل في العراق وال 

سيما في المناطق السنية.
هذه االس�تعادة مدخلها متواضع جداً، 
وال يرقى إلى مس�توى التهديد الذي يمثله 

»داعش«.
ووفقاً لمصادر »حزب العدالة والتنمية«، 
ف�إن تركي�ا س�تكتفي، في حال ش�اركت 
ف�ي المعرك�ة، بإرس�ال بع�ض األس�لحة 
الدولي«،  »التحال�ف  وبالس�ماح لطائرات 
لي�س اإلقاع م�ن قاع�دة »إينجيرليك« بل 
الهبوط فيها عند الضرورة. أما ساح الجو 
الترك�ي فلن يك�ون ل�ه أي دور. فمحصلة 
المش�اركة التركية المحتملة هذه خجولة 
ج�داً وهي من باب رف�ع العتب، كي تخرج 
عل�ى العراقيين وتب�رر مطالبته�ا بحصة 

داخلية من المعادلة السياسية العراقية.
معرك�ة الموصل في ح�ال انطلقت لن 
تكون س�وى بمش�اركة الجي�ش العراقي 
البش�مركة  وق�وات  الش�عبي  والحش�د 
الكردية و »ح�زب العمال الكردس�تاني«، 
وهي كلها ق�وى معنية بتحري�ر الموصل 

لكونها رمزاً لسيطرة »داعش«.
لكن على ما يبدو فإن اتجاهات معركة 
الموصل أكثر تعقي�ًدا، إذ أن قوات الحرس 
الوطني ف�ي الموصل والتابعة للنجيفيين، 
لن تكون مستعدة للموافقة على مشاركة 
الحش�د الش�عبي من جهة، كما أن األكراد 
لن يكونوا مستعدين للمشاركة في تحرير 
مدينة عربي�ة من دون أثمان سياس�ية أو 

جغرافية.

غير أن إحدى العقبات جاءت من تركيا 
نفس�ها، حيث قال داود أوغلو إن الموصل 
يج�ب أن يحرره�ا أبناء الموص�ل حتى ال 
تنفت�ح الطريق أمام صدام س�ني ش�يعي. 

وأكد أن تركيا لن تشارك في المعارك.
النزع�ة  عل�ى  أوغل�و  داود  ويرك�ز 
المذهبي�ة لباده بالق�ول إن »القلق األكبر 
لمحاف�ظ الموصل أثيل النجيفي هو حلول 
ميليش�يات ش�يعية ب�دالً من داع�ش بعد 
خروجها م�ن المدينة«. ويق�ول إنه يجب 
أن تدخل الى الموصل »فقط قوات الحرس 
الوطني السنية«، مضيفاً أنه مهم أن تحرر 
قوات التحال�ف الموصل لكن األهم لتركيا 

هو ما الذي سيحصل بعد ذلك.
ويوغ�ل رئي�س الحكوم�ة التركية في 

توسيع دائرة التحليل، بالقول إن »األمكنة 
الت�ي تخليها داعش س�واء في س�وريا أو 
في العراق يجب أال تدخل إليها ميليش�يات 
شيعية بل سنية«، وهذا ما ال يراه التحالف 

الدولي.
اس�تراتيجية  أن  اوغل�و  داود  واعتب�ر 
التحال�ف ض�د »داع�ش« المتمثل�ة ف�ي: 
»لننظ�ف أي منطق�ة من داع�ش ومن ثم 
نرى«، هي استراتيجية خاطئة، قائاً: »إننا 

ال نريد للخطر أن يقترب من حدودنا«.
ت�زال  ال  تركي�ا  أن  أوالً  الواض�ح  م�ن 
تنظر إل�ى التطورات في العراق وس�وريا 
والمنطق�ة عموماً بعين مذهبي�ة. وثانياً، 
ف�ي وقت تخ�اف عل�ى أمنها م�ن وصول 
»ميليش�يات ش�يعية« إلى حدودها، فإنها 

ال تب�دي أي خش�ية من احت�ال »داعش« 
للموصل ومن كون »داعش« موجوداً اآلن 

مباشرة على حدودها.
وثالث�اً، في ظل اس�تحالة تمكن قوات 
غي�ر  الموص�ل،  ف�ي  الوطن�ي  الح�رس 
الموجود عملياً أو غير الفاعل، فإن موقف 
أنق�رة الفعل�ي ه�و إبق�اء »داع�ش« في 
الموصل بل في كل سوريا والعراق إذا كان 
البديل تحريرها على يد الجيش العراقي أو 

البشمركة فقط.
وبع�د كل ه�ذا، ه�ل يحتاج الم�رء إلى 
مزيد ك�ي يتيق�ن للمرة األلف م�ن وجود 
تحالف وثيق بي�ن تركيا و »داعش«؟ ومن 
أن الرهان عل�ى تغيير في الموقف التركي 

من العراق هو مجرد وهم؟

     بغداد / المستقبل العراقي

تركيا تفضل وجود »داعش« يف املوصل عىل احلشد الشعبي
اتسمت سياسة تركيا تجاه العراق بالعداء الكامل 

لنهج رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. العداء 
مصدره أن الفريق السني الذي تعتمد عليه تركيا، 

أي »الحزب اإلسالمي« بقيادة المطلوب للقضاء 
طارق الهاشمي، أصبح خارج المعادلة بل حتى 

خارج العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

اليمني�ة  العاصم�ة  ش�هدت 
جماهيري�ة  مس�يرة  صنع�اء 
حاش�دة وضخم�ة تحت ش�عار 
نث�ور  االس�تقرار..  أج�ل  )م�ن 
خاله�ا  جاب�ت  باس�تمرار(، 
الحش�ود الجماهيرية المشاركة 
العاصم�ة  ش�وارع  م�ن  ع�دداً 
انطاقاً م�ن جول�ة المصباحي، 
حاملين الفتات وش�عارات تؤكد 
ورف�ض  الث�ورة  اس�تمرارية 
التدخات الخارجية في ش�ؤون 

اليمن الداخلية.
ف�ي  المش�اركون  وأك�د 
التظاه�رة عل�ى اإلس�تمرار في 
ثورة 21 س�بتمبر حت�ى يتحقق 
لليم�ن أمن�ه واس�تقراره وينعم 
بالحري�ة والكرام�ة بعي�داً ع�ن 
والعمالة،  واإلس�تغال  اإلرتهان 
مشددين على أهمية احترام إرادة 
أبناء الش�عب اليمن�ي وقراراتهم 

ش�ؤونهم  ف�ي  التدخ�ل  وع�دم 
الداخلي�ة من أي طرف كان وبأي 

إسلوب كان.
أبن�اء  أن  إل�ى  وأش�اروا 
اليم�ن يم�دون أيديه�م بالمحبة 
واإلحترام إل�ى كل الدول الراغبة 
ف�ي بن�اء عاق�ات قائم�ة على 

الندية واإلحترام المتبادل.
ف�ي  المش�اركون  وطال�ب 
واللج�ان  الجي�ش  المس�يرة 
الشعبية بالتدخل السريع إليقاف 
اعتداءات العناصر التخريبية على 
النفطي�ة  والمنش�آت  الكهرب�اء 

وناقاتها.
واعتبروا أن الخيارات الثورية 
العادل�ة  الش�عبية  والمطال�ب 
العظيم�ة  الش�هداء  وتضحي�ات 
ه�ي ضمانة اإلس�تمرار لتحقيق 
كاف�ة أه�داف ثورة 21 س�بتمبر 
الكامل�ة  الس�يادة  واس�تعادة 
لليمن، والع�زة والكرامة ألبنائه، 

وضمانة المستقبل ألجياله.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ص�رح الموظ�ف الس�ابق 
القوم�ي  األم�ن  بوكال�ة 
س�نودن،  إدوارد  األميركي�ة، 
أن�ه يفض�ل الحص�ول عل�ى 
ح�ق اللج�وء السياس�ي ف�ي 

سويسرا.
وقال س�نودن، في رسالة 
فيدي�و وجهها إل�ى الحضور 
دولي،  س�ينمائي  بمهرج�ان 
السويسرية،  لوكارنو  بمدينة 
بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي 
العودة  4”، “أحب�ذ  “س�يتزن 
إل�ى سويس�را مج�ددا، ل�دي 
ذكري�ات جيدة ف�ي جنيف”، 
حي�ث كان عمل لبعض الوقت 
األميركية  للمخاب�رات  عميا 

هناك.
أن  “أعتق�د  قائ�ا  وتاب�ع 
سويسرا تعتبر خيارا سياسيا 
رائع�ا لم�ا لديه�ا م�ن تاريخ 

محايد”.
ووف�ق���ا للق��وان��ي�ن 
السويس�رية، ف�إن المتق�دم 
لطلب اللجوء السياس�ي يجب 
أن يكون على أرض سويسرية 
حت�ى تنظ�ر الحكوم�ة ف�ي 

طلبه.
س�نودن  أوض�ح  كم�ا 
ف�ي حديثه أن�ه تق�دم بطلب 
ل�21 دولة،  السياسي  اللجوء 
أغلبها وس�ط وغرب أوروبا، 
ولك�ن ب�دون طائ�ل، مب�ررا 
السياس�ية  بالضغ�وط  ذل�ك 

األميركية.
يذكر أن سنودن، الموجود 
حالي�ا ف�ي روس�يا، مطلوب 
للعدالة في أميركا، بعدما قام 
بتس�ريب مس�تندات وملفات 
وكال�ة  ت�ورط  إل�ى  تش�ير 
األمن القوم�ي األميركية في 
عمليات تجسس داخل وخارج 

الواليات المتحدة األميركية.

صنعاء تتظاهر: مستمرون بالثورة.. 
ونرفض التدخالت اخلارجية

سنـودن يفضـل اللجـوء
إلـى سويسـرا

إرسائيل إىل جانب »داعش« يف تكريت!

أمريكي مع »داعش«: سأقتل أوباما

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت مصادر قيادية في الحش�د الشعبي 
أن عملي�ة تحري�ر مدين�ة تكري�ت عاصم�ة 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن بات�ت قريب�ة بع�د 
الس�يطرة عل�ى الطري�ق الرابط بي�ن الدور 
ال�دور  مط�ار  عل�ى  والس�يطرة  وكرك�وك 

بالكامل حيث عثر على أجهزة رصد وتجسس 
إلكتروني�ة إس�رائيلية.  وأعل�ن م�ن جانب�ه 
محافظ صاح الدين رائد الجبوري عن تحرير 
قض�اء الدور جنوب ش�رق تكري�ت بالكامل 
بع�د ه�روب عناص�ر داع�ش م�ن القضاء. 
وفيما يواصل الجيش العراقي ومعه الحش�د 
الشعبي تقدمهما في معركة تحرير تكريت، 

س�يطرت الق�وات العراقي�ة عل�ى الطري�ق 
الراب�ط بي�ن ال�دور وكرك�وك لتقط�ع بذلك 
طري�ق إمداد للمس�لحين. وكش�فت مصادر 
في الحشد الشعبي للميادين عن العثور على 
أجهزة رصد وتجس�س إلكترونية إسرائيلية 
في مطار الدور شرق تكريت والتي سيطرت 

عليه القوات العراقية بالكامل.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن شاب من والية أوهايو األميركية 
تعاطف�ه م�ع تنظي�م “داع�ش” وُوّجهت 
ل�ه تهم�ة التآم�ر لمهاجم�ة الكونغ�رس 
األميركي، مش�يراً إل�ى أنه كان س�ُيطلق 
الن�ار عل�ى رأس الرئي�س ب�اراك أوباما. 
وأبل�غ كريس�توفر كورني�ل )20 عام�اً( 
محط�ة “فوكس 19 دبليو إكس أي إكس” 
التلفزيونية في سينس�ناتي إنه لو لم يكن 
رجال مكتب التحقيقات االتحادي اعتقلوه 
ف�ي كان�ون الثان�ي الماض�ي ل�كان نّفذ 
مؤام�رة مزعومة لوض�ع قنابل في مبنى 
الكونغرس والس�فارة اإلسرائيلية. وقال، 
في اتصال هاتفي من سجن مقاطعة بوني 

ف�ي والية كنتاك�ي، “ماذا كنت س�أفعل؟ 
كنت سآخذ بندقيتي. وكنت سأضعها على 
رأس أوباما وس�أضغط عل�ى الزناد. كنت 
س�أطلق مزيداً من الرص�اص على أعضاء 
مجلس الش�يوخ ومجلس النواب وأهاجم 
السفارة اإلسرائيلية ومبان أخرى مختلفة 
مليئ�ة بالكف�ار الذين يريدون ش�ّن حرب 
علين�ا نح�ن المس�لمون وس�فك دمائنا. 
هذا ما كان س�يحدث”. وأش�ارت شهادة 
مرش�د لمكتب التحقيق�ات االتحادي في 
المحكمة إلى أن كورنيل اعُتقل بعدما قام 
بأبح�اث حول كيفية صنع قنابل وش�راء 
بندقي�ة وذخي�رة ووضع خططاً للس�فر 
إلى واش�نطن وتنفيذ المؤام�رة. كورنيل 
محتج�ز حالياً من دون الس�ماح باإلفراج 

عنه بكفالة. وتش�مل االتهامات الموجهة 
له الش�روع في قتل مسؤولين حكوميين 
وحي�ازة س�اح ن�اري الرت�كاب جريمة 
والتحري�ض عل�ى ارتكاب جريم�ة عنف.  
وق�ال كورنيل: “تلقي�ت أوامر من اإلخوة 
في الخارج ألنني مع )الدولة اإلسامية(. 
والع�راق  س�وريا  ف�ي  هن�اك  أش�قائي 
أعطوني أوامر مح�ّددة للجهاد في الغرب 
ومن ثم فعلت ذلك”. وتقول الئحة االتهام 
الموّجه�ة لكورني�ل إن�ه ب�دأ التخطي�ط 
للهجوم ف�ي آب الماض�ي، واعُتقل بعدما 
نش�ر عل�ى “تويتر” أن�ه يؤي�د “داعش”. 
وقالت وثائ�ق المحكمة إن كورنيل التقى 
مع مرش�د لمكتب التحقيق�ات االتحادي 

لمناقشة خططه.

ب�ات من المس�لم ب�ه أن الح�رب التي 
تخوضه�ا داعش ضد فصائ�ل المعارضة 
العربية في الش�ام هي آخر الحروب التي 
يخوضه�ا الع�رب ض�د العرب. فل�و عدنا 
قليا إل�ى الوراء الكتش�فنا أن المعارضة 
الس�ورية أح�رزت تقدم�اً متواصا نحو 
االس�تحواذ على الس�لطة، وكانت أمامها 
خيارات متعددة للحلول التي تنهي الصراع 
لصالحها. األم�ر الذي دفع القوى العربية 
نحو االستعانة بعصابات همجية للقضاء 
عل�ى جي�ش )النصرة( والجي�ش )الحر(. 
ولو عدنا قليا إلى الوراء الكتش�فنا أيضاً 
أن اإلع�ام الطائفي المتخب�ط كان يقف 
ض�د الدواعش، ويحس�بهم عل�ى إيران أو 

عل�ى النظ�ام الس�وري بكاف�ة فصائلها. 
بع�د  انقل�ب  اإلع�ام نفس�ه  لك�ن ه�ذا 
بضعة أش�هر ليؤازر الدواع�ش، متجاها 
مجازرهم البش�عة، ومتجاها الخس�ائر 
الكبي�رة، التي تكبدها الش�عب الس�وري 
نفس�ه بأس�لحة الدواع�ش. فج�أة خرج 
علينا من يصفنا بالطائفية ألننا اعترضنا 
عل�ى همجي�ة الدواع�ش، فأم�ا أن نكون 
معهم، أو يحس�بوننا مع النظام السوري. 
والترك�ي  والشيش�اني  األفغان�ي  ص�ار 
ال�ذي  ه�و  والصومال�ي،  والباكس�تاني 
يخوض غمار الح�رب التي افتعلها العرب 
ضد العرب، م�ا أدى إلى تبعثر تش�كيات 
انتصاره�ا ال  الس�ورية، ألن  المعارض�ة 

يصب في مصلحة األقطار العربية الداعمة 
للتنظيم�ات اإلرهابي�ة، وف�ي مقدمته�ا 
)قطر( المحرضة عل�ى العنف في الوطن 
العربي كله. قطر اآلن تخوض حربها ضد 
س�وريا بمرتزق�ة التنظيم�ات الظامية، 
ويتعي�ن على اإلعام العربي الش�ريف أن 
يسمي األشياء بمسمياتها، ويضع النقاط 
عل�ى الح�روف، ويعلن صراح�ة عن هذه 
الحرب، التي يخوضه�ا العرب ضد العرب 
لاس�تحواذ على موارد حقل )ليفياثان(، 
ال�ذي يقع في المياه اإلقليمية الس�ورية، 
وُيع�د م�ن أكبر حق�ول الغاز ف�ي كوكب 
األرض. بيد أن اإلعام العربي تجاهلها، أو 

ربما ال يعلم بأسرارها حتى اآلن.

وهكذا تحولت الحرب في منطقتنا من 
عربي�ة - صهيوني�ة إلى عربي�ة - عربية، 
ولم يع�د يخفى على كل لبي�ب أنها تصب 
ف�ي مصلحة أعداء األمة. رغ�م أنها تقوم 
عل�ى قواع�د دوني�ة خبيث�ة. ي�راد منها 
تحقي�ق مكاس�ب سياس�ية، أو س�يطرة 
مذهبية، أو ش�هوة ُسلطانية. كانت حرب 
اجتياح الكويت التي س�بقت هذه الحرب، 
من الحروب العربية – العربية التي حاول 
فيها العراق ابتاع الكويت، واالس�تحواذ 
على حقولها النفطية بالقوة، ثم اشتركت 
قطر في حرب )فجر األوديس�ا( إلسقاط 
الث�روات  فتقاس�مت  القذاف�ي،  نظ�ام 
الليبي�ة مع النات�و، وها نح�ن نقف اليوم 

عل�ى مس�افة قريب�ة ج�داً م�ن خن�ادق 
والت�ي  الش�ام،  ف�ي  المتفج�رة  الح�رب 
انطلق�ت ش�رارتها األول�ى بتكلي�ف م�ن 
األقطار المس�تفيدة من مش�روع أنابيب 
)نابوك�و(، والمش�تركة في ه�ذه اللعبة 
الجيوسياس�ية المريب�ة، وذل�ك م�ن أجل 
فرض س�يطرتها على حقول شرق البحر 
األبيض المتوسط، تمهيداً لبسط هيمنتها 
على الث�روات الكامنة تحت الماء بموازاة 
الس�واحل الس�ورية، لكن أبواق التضليل 
قام�ت بتس�ويق الح�رب بس�يناريوهات 
طائفي�ة ش�ديدة التطرف عب�ر محطاتها 
الس�اطين.  وع�اظ  ومناب�ر  اإلعامي�ة 
الحقيق�ة أن ح�روب قط�ر وأخواتها لها 

أبعاده�ا اإلس�تراتيجية المعق�دة. فه�ي 
تهدف في المقام األول إلى تجزئة األرض 
العربي�ة وتقس�يمها، وته�دف أيض�اً إلى 
تشويه صورة اإلس�ام والمسلمين، وبث 
الفرقة الطائفية، وطمس هويتنا العربية، 
وتدمير آثارنا الحضارية القديمة، ونسف 
معالمنا العقائدية، ونهب ثرواتنا النفطية، 
والهيمنة على حقولنا الغازية التي ال يعلم 
بها عامة الناس. وهذا ما أشار إليه الباحث 
السياسي األمريكي )وليم جونز( أكثر من 
مرة في تحليات�ه المتلفزة، لكن أصحاب 
العقول المش�فرة ال يريدون سماع صوت 

الحق، بل أكثرهم للحق كارهون.
والله يستر من الجايات

آخر حروب العرب ضد العرب
كاظم فنجان احلاممي
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عنوان املناقصة : تجهيز قابلوات جهد واطئة  مع ملحقاتها ملرشوع استثمار غاز الزبري املرحلة االوىل
رقم الطلبية : )ER-C01-2088( ت 2015/6

تدعو رشكة املش�اريع النفطية املجهزين ذوي الخربة واالختصاص لالش�راك يف مناقصة تجهيز) قابلوات جهد واطئة  مع ملحقاتها ملرشوع اس�تثمار غاز الزبري املرحلة االوىل( وتس�ليمها 
وتفريغها يف مخازن الرشكة يف الش�عيبة يف البرصة، عىل ان يكون منش�أ املواد من البلدان التالية )اململكة املتحدة ، الواليات املتحدة  ، تركيا ، لبنان ، ايطاليا ، فرنس�ا( وكما مشار اليه بالجزء 
الفني علما ان املرشوع ضمن مشاريع الخطة االستثمارية وبامكان الراغبني الحائزين عىل شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للرضائب، الحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة من مركز 
هذه الرشكة الكائن يف بغداد يف مقر وزارة النفط قسم املشريات / الطابق السادس لرشاء وثائق املناقصة ورشوطها لقاء مبلغ قدره )250,000( دينار )مائتان وخمسون( دينار غري قابل 

للرد.
علما بان اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة الس�اعة الثانية عرش من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2015/3/24 واخر موعد لتس�ليم العطاءات الس�اعة الثانية عرش من ظهر يوم االثنني املوافق  

 2015/3/30
املستمسكات املطلوبة: 

*شهادة تاسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تاسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق.
*وثائق الخربة السابقة والكفائة مصدقة يف السفارة العراقية او )املمثلية( يف دولة تسجيل الرشكة.

*شهادة تاسيس الرشكة العراقية من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة مع تقديم براءة الذمة من دائرة الرضيبة نافذة.
*تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء.

*يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.
*الحسابات املالية الختامية للسنتني االخرتني.

*وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
*تقدم العطائات بموجب التعليمات الواردة يف وثائق املناقصة وتودع يف صندوق عطائات املقاوالت املحلية العائد لرشكة املش�اريع النفطية واملوجود يف الطابق الس�ادس قس�م املشريات يف 

مقر الوزارة يف بغداد.
املالحظات:

يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف:
االول � يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة

الثاني � يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل
الثالث � يحتوي عىل 

� العرض التجاري الغري مسعر
� مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد

الرابع � يحتوي عىل :
� العرض التجاري املسعر

�  مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد 
الخامس � خطاب ضمان التامينات االولية والبالغة ))15000000 دينار( خمسة عرش مليون دينار فقط ) ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او صك مصدق من مرصف عراقي معتمد 

ويوضع يف ظرف مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة( 
الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

� تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة
� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرنيت

 web site: http:// www.scop.gov.iq
E mail : scop@scop.gov.iq

E mail : pur.cus@scop.gov.iq
E mail : pur.cus@scop.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة االحوال لشخصية يف الزبري

العدد: 437/ش/2015
التاريخ: 2015/3/2
اعالن

كاظ�م  /خال�د  علي�ه  املدع�ى   / اىل 
عطيوي

بن�اءا عىل الدع�وى الرشعي�ة بالعدد  
اع�اله واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة) 
ش�يماء جابر عب�اس( والت�ي تطلب 
فيها اثبات نسب ابنتها القارصة  منك 
)ش�يخة( ولدى تبليغك بموجب كتاب 
مركز رشطة الع�رب بالعدد 1626 يف 
2015/2/25 فق�د تب�ني انك  مرتحل 
اىل جهة مجهولة عليه قررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�تجرى 
املرافعة بحقك غيابي�ا علما ان موعد 

املرافعة يصادف يوم 2015/3/23 
القايض  

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد  
)محمود ش�اكر يارس( املستدعي عن 
ابنه القارص )عم�ر( الذي يطلب فيه 
تبديل اسم ابنه )عمر ( من )عمر(  اىل 
)عم�ار( فمن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) لؤي 
عب�د الله ع�يل ( الذي يطل�ب فيه تبديل 
اللقب  من )ماتقي ( اىل )التميمي( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة 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
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
 ) الواح�د  عب�د  عام�ر  )ش�عالن 
املستدعي عن ابنه القارص )مروان 
ش�عالن عامر( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبديل االسم من )مروان ( اىل )عيل( 
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
)جاسم محمد حسني ( الذي يطلب 
فيه تبديل اللق�ب  من )الدورسي(    
اىل )العيداني( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اي�ام وبعكس�ه  اقصاه�ا ع�رشة 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة  االح�وال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)حسن فالح مرزوق ( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )العمريي ( 
اىل )الجعفري( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اي�ام وبعكس�ه  اقصاه�ا ع�رشة 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة  االح�وال 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد:73/ب/2015
التاريخ:2015/3/1
اعالن 

مط�رود  )نص�ار  املدع�ي  اق�ام 
بحلوك(  الدع�وى  البدائية املرقمة 
73/ب/2015 امام هذه املحكمة 
بحق املدعى عليهم )حرية مطرود 
بحل�وك وصال�ح مط�رود بحل�وك 
والس�يد رئي�س الوق�ف الس�ني/ 
اضاف�ة لوظيفت�ه (والت�ي يطلب 
فيها الحكم بتصفية الوقف الذري 
للعق�ار املرق�م 128 مقاطع�ة 30 
مناوي لجم فمن له عالقة بالوقف 
املذك�ور مراجعة املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2015/3/26 م.    
القايض

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية: 89 / 2015 
تاريخ القرار: 8 / 2 / 2015 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم 
االحد املصادف 8 / 2 / 2015 برئاسة عميد الرشطة 
الحقوقي نزار دمري هاشم وعضوية كل من العميد 
الحقوقي خضري عويف ه�الل والعميد الحقوقي جرب 
عتيوي معلة واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:-

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم 
الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب )ر.ع فراس عب�د النبي 

نريوز سلمان( غيابيا بما ييل:-
1- بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة 
5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/ 
اوال م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008  اوال و 69/ 
لغياب�ه عن مق�ر عمله من تاري�خ 14/ 10/ 2013 

ولحد االن.
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر من حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثانيا م�ن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008 .
3- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثالثا 

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

. 2008
5- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
ه�ادي جخي�م  مبلغ ق�دره عرشون ال�ف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم 

لعنا يف  /  / 2015 م

رئيس املحكمة رقم االخطار

2015/ 111
اعالن

م�ن / محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي رعد  
س�عود جاب�ر(  املنس�وب اىل  قيادة 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة  ملا كنت 
متهما وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 
14  لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مقر 
علم�ك م�ن تاري�خ 2008/10/15  

ولحد االن.
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول 
اقت�ى تبليغك به�ذا االعالن عىل ان 
تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خ�الل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ 
تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك 
وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموالك 
املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني الق�اء القبض 
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومي�ة وإل�زام االهلي�ني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69 
/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)مهتلف محيبس هاشم( الذي يطلب 
في�ه تبديل االس�م م�ن )مهتلف( اىل 
)محمد( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

البرصة
العدد 2497

التاريخ 2015/3/5
اعالن

قدم�ت الس�يدة) حس�نه صباح 
حس�ني( طلب اىل ه�ذه املحكمة 
تطل�ب في�ه اع�اله ع�ن فق�دان 
زوجه�ا املفق�ود )خالد ش�اهني 
ال�دار  ص�ايف( ال�ذي خ�رج م�ن 
بتاري�خ 2007/3/28 ول�م يعود 
ول�م  يظهر من ام�ره يشء وبعد 
االوراق  ع�ىل  املحكم�ة  اط�الع 
لالخب�ار  املتضمن�ه  التحقيقي�ة 
عن فقدان املدعو) خالد ش�اهني  
صايف( ل�ذا قررت املحكمة االعالن 
عن فقدان املفقود) خالد شاهني 
صايف( فع�ىل املفق�ود او ذويه او 
من لديه اي معلومات  عن املفقود  
مراجعة هذه  املحكمة خالل مدة 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن 
وبخالفه س�وف تنتظ�ر املحكمة 
املفق�ود ونصبها  بطل�ب زوج�ة 

قيمة عليه وفق القانون
القايض

شاكر محمود حمود 

اعالن
م�ن  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اء 
الس�يد  )عم�اد س�عدون طاهر( 
ال�ذي يطلب فيه تبديل اس�م ابنه 
القارص من )كاطع( اىل )محمد( 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

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

رقم االخطار
2015/68

اعالن
م�ن / محكمة قوى االم�ن الداخيل 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب )الرشطي فراس 
هاش�م حذية  ( املنس�وب اىل قيادة 
ح�رس ح�دود املنطق�ة الرابعة  ملا 
كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن 
مقر عملك م�ن تاريخ 2009/3/3 
ولح�د االن وبما ان مح�ل اختفائك 
مجهول اقتى تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعلي�ق هذا االع�الن يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العموميني 
الق�اء القب�ض عليك اينم�ا وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخب�ار الجهات املختصة 
وثاني�ا  /اوال   69 للم�ادة  اس�تنادا 
وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)س�نان زيد عبد( ال�ذي يطلب فيه 
اىل  )ال�رايض(  م�ن  اللق�ب  تبدي�ل 
)املوس�وي( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد :364/ب/2015
التاريخ/2015/3/4

اعالن
اىل املدعى علي�ه / انور صبيح 

قاسم 
ادع�ى املدع�ي )عب�د الجب�ار 
الدع�وى  خش�ان(  شنش�ل 
البدائي�ة املرقمة اع�اله ضدك 
والتي يطلب فيها تحويل ملكية 
 �  21121( املرقم�ة  الس�يارة 
برصة اجرة � نوع س�ايبة( له  
ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
ما جاء ب�رشح املبلغ القضائي 
وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
تق�رر  فق�د  املهندس�ني  ح�ي 
بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ني ويف ح�ال  محليت�ني 
ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا يف ي�وم املرافع�ة 
املوافق 2015/3/16 ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
القايض
محمد قاسم عبود

تنويه
ن�رش يف جريدة ال�رشق بالعدد 
2011 بتاريخ 22 / 2 / 2015 
العراق�ي  املس�تقبل  وجري�دة 
بالع�دد 910 بتاري�خ 22 / 2 
/ 2015 اع�الن محكمة بداءة 
الش�عب الدع�وى املرقمة 130 
/ ب / 2015 املطالب�ة باج�ر 
املث�ل العقار املرق�م 2 / 1688 
م9 ثعالبة ع�ن الفرة بني 1 / 
1 / 2014 خطأ والصحيح 1 / 
1 / 2004 لح�ني تاريخ اقامة 

الدعوى. لذا اقتى التنويه .

وزارة النفط
اعالن مناقصةرشكة املشاريع النفطية

مدير عام 
رشكة املشاريع النفطية



العدد ) 920 (  االحد  8  آذار  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

وزيرالنقل: األردن حلقة وصل بني العراق واملغرب العريب
     بغداد/المستقبل العراقي

أف�ادت وزارة البلدي�ات واألش�غال العامة بتأهيل ش�بكات 
المي�اه الصالح�ة للش�رب التي ت�م تدميرها من قب�ل عصابات 
داعش االرهابية ف�ي مناطق الفاضلية في االنبار واليوس�فية 

في بغداد وجرف النصر في بابل.
وق�ال المستش�ار اإلعالم�ي في ال�وزارة جاس�م محمد إن 
“الوزارة تعمل على رصد مبالغ مالية لكل منطقة يتم تحريرها 

إلعادة البنى التحتية إليها”. 
وأشار محمد إلى أن “هناك مشكلة تواجه الكوادر الهندسية 
في محافظة ديالى، كون العبوات الناسفة مازالت موجودة في 

المناطق المحررة”. 
وأعلن وزير االتصاالت حس�ن الراش�د في وقت س�ابق، عن 
توجه الوزارة إلعادة خدمات االنترنت واالتصاالت في المناطق 

التي حررت في محافظة ديالى.

     بغداد/المستقبل العراقي

وجه�ت الهيئة العليا للحج والعم�رة، الخميس، مكاتبها في 
عموم العراق باس�تقبال الفائزي�ن بقرعة حج العام الحالي من 
س�كنة المناطق الس�اخنة نظرا للظروف الخاصة التي يعانون 

منها.
وقال�ت الهيئة في بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه، إنها “وجه�ت مكاتبها كافة في عموم العراق باس�تقبال 
الفائزي�ن بقرع�ة ح�ج ه�ذا الع�ام 2015 من س�كنة المناطق 
الس�اخنة نظرا للظروف الخاصة التي يعانون منها”، مبينة أن 
“تل�ك المحافظات هي األنبار، وص�الح الدين، ونينوى بضمنها 

المدن التابعة لمكتب الجزيرة”.
واوع�زت الهيئة في بيانها ل�”مكاتبها باس�تقبال معامالت 
جمي�ع المواطنين التابعين للمدن المذكورة وتس�هيل اس�تالم 
المبالغ المترتبة عليهم من كلف الحج وتقديم كافة التسهيالت 

الالزمة االخرى وبالتنسيق مع دائرة التخطيط في الهيئة”.

     بغداد/المستقبل العراقي

 طالب مجلس محافظة ديالى امس السبت، الحكومة المركزية 
بتخصي�ص نصف ترليون دين�ار إلعادة أعم�ار المناطق المحررة 
داخل المحافظة، مبينا ان المحافظة تعرضت الى دمار ش�به كامل 
على يد تنظيم “داعش” ابان س�يطرته عل�ى المناطق منذ حزيران 

العام الماضي.
وق�ال عضو المجلس احمد الربيع�ي ان” الحكومة المحلية في 
المحافظة طالب وبش�كل رس�مي الحكومة المركزية بتخصيص 
نص�ف ترليون دين�ار ألعمار المناطق المحررة بع�د طرد ارهابيي 

“داعش” منها خالل االشهر الماضية”.
واش�ار الربيعي ال�ى ان” حجم الدمار للمناط�ق المحررة كبير 
جدا، وان اجمالي المنازل المتضررة بلغت اكثر من ألف منزل فضال 
عن عشرات البساتين”.واضاف ان” اعادة اعمار المناطق المحررة 
سيس�هم في عودة اغلب االس�ر النازحة الى مناطقها، اضافة الى 
تعزيز االستقرار االمني “، مشددا على ضرورة “صرف تعويضات 

عاجلة العادة بناء ما دمره تنظيم داعش”.

البلديات: تأهيل شبكات املياه يف ثالث 
مناطق حمررة من الدواعش

هيئة احلج توجه مكاتبها باستقبال الفائزين 
بقرعة العام احلايل من سكنة املناطق الساخنة

دياىل تطالب بتخصيص نصف ترليون دينار 
إلعادة أعامر املناطق املحررة

     بغداد/المستقبل العراقي

أبدى وزير النقل باقر جبر الزبيدي 
تطلع العراق الى أن تكون األردن حلقة 
وصل له مع المغرب العربي، فيما دعا 
الى ضرورة رسم خارطة طريق أردنية 

عراقية لقضايا النقل.
وقال الزبيدي  خالل مؤتمر صحافي 
م�ع نظيرت�ه األردنية لينا ش�بيب، إن 
بالعدي�د  يرتبط�ان  واألردن  “الع�راق 
من مش�اريع النق�ل الب�ري والبحري 
والتي س�تؤدي الى زيادة حجم التبادل 

التجاري ما بين البلدين.
 مؤك�دا “ض�رورة رس�م خارط�ة 
طري�ق اردني�ة عراقية لقضاي�ا النقل 
لضم�ان س�رعة واس�تمرار تنفيذه�ا 
عل�ى ارض الواقع”. وأض�اف الزبيدي 
أن “الحكوم�ة العراقي�ة تتطلع الى ان 
يش�كل االردن حلق�ة الوص�ل م�ا بين 
الع�راق والمغ�رب العرب�ي م�ن خالل 
العقبة، حيث سيش�كل مشروع الربط 
السككي ما بين بغداد والعقبة احد ابرز 
المشاريع التي ستساهم بنقل البضائع 
ما بين االردن والعراق وتركيا”. وأشار 
الزبيدي الى أن “ش�ركة النسر العربي 
من الشركات التي اثبتت نجاحها خالل 
االع�وام الماضية لربطه�ا البحري ما 
بي�ن االردن والع�راق ومص�ر”، مبينا 
أن�ه “تم اعط�اء التوجيه�ات الى مدير 
عام الموان�ئ العراقية لتجهيز رصيف 
بدب�ي  الع�راق  يرب�ط  ال�ذي  البص�رة 
لتكتم�ل بذلك كافة مناط�ق الربط في 

الشركة”.
“الوض�ع  أن  الزبي�دي  وأوض�ح 
االمني في مناطق غرب العراق يش�هد 
تحس�نا واضح�ا االمر الذي سيس�هل 
عملي�ات التب�ادل التج�اري فيم�ا بعد 
بطرق اكثر امنا، خاصة وان الحكومة 

العراقي�ة ب�دأت تعم�ل على التنس�يق 
م�ع العش�ائر واالجه�زة االمنية كافة 
لتحري�ر تل�ك المناط�ق التي يس�يطر 
عليها المسلحون”، مؤكدا أن “الوضع 
االمني خالل الفترة المقبلة سيس�مح 
بالعم�ل عل�ى انش�اء مش�اريع الربط 

م�ا بين االردن والع�راق”. من جانبها، 
قالت ش�بيب إن “الحكومتين األردنية 
والعراقية تنظران الى مش�روع الربط 
الس�ككي ما بين بغداد والعقبة كواحد 
م�ن اه�م المش�اريع الت�ي يج�ب ان 
تتوح�د في�ه الخط�ط والتصاميم منذ 

اللحظة االول�ى”، معتب�رة أن “وجود 
مش�روع الربط الس�ككي عل�ى اجندة 
حكومت�ي البلدين الش�قيقين يعد من 
ابرز مالمح التع�اون والتكامل العربي 
م�ا بين البلدي�ن للوصول ال�ى اقتصاد 
متكام�ل”. يذك�ر أن الزبي�دي توج�ه، 

ف�ي )4 آذار 2015(، عل�ى رأس وف�د 
رفيع ال�ى العاصمة األردنية عمان في 
زي�ارة رس�مية التقى خالله�ا كال من 
المل�ك األردني عبد الله الثاني، ورئيس 
الوزراء عبد الله النسور، ونظيرته لينا 

شبيب.

التجارة: لدينا تنسيق عاٍل إليصال املواد الغذائية 
إىل سامراء وبلد

وزير النفط: نسعى لتحقيق رشاكة حقيقية
مع جمالس املحافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التربية ,امس السبت , 
عن ممارسة استبيان رأي الطلبة باختيار 
وجدول�ه.  ال�وزاري  االمتح�ان  وق�ت 
ونقل بيان لل�وزارة تلقت “المس�تقبل 
العراقي”نس�خة منه عن الوزير محمد 
اقب�ال ان “ال�وزارة قررت اتب�اع نظام 
جدي�د ف�ي إق�رار مواعي�د االمتحانات 
الوزاري�ة وجداولها ، مؤكداً انه س�يتم 
استبيان رأي الطلبة وتوجههم بشأنها 
واقراره�ا بم�ا يتناس�ب وتطلعه�م”. 
وبي�ن أن “هذه التجرب�ة تعد األولى في 
العراق وهي تأتي انعكاس�اً الستشعار 
أهمي�ة التحول الى اإلدارة بالمش�اركة 
وأخذ رغبات وتصور الطلبة بخصوص 
االمتحانات بنظر االعتبار ،مضيفاً إن” 
ه�ذا النمط من التعام�ل يخلق نوع من 
جو الثقة المطلوبة ويرسخ اإلحساس 
المتبادل�ة”.  اإليجابي�ة  بالمس�ؤولية 
واوض�ح ب�أن” وزارة التربية ش�رعت 
بتنفيذ ه�ذا األمر إذ عممت اس�تطالعاً 
للرأي ش�مل ٥ االف طال�ب من مختلف 
وأن  والمحافظ�ات،  بغ�داد  م�دارس 
االس�ئلة تركزت على محوري�ن، األول 
الوزاري�ة  االمتحان�ات  موع�د  تحدي�د 
والثان�ي الج�دول المقت�رح م�ن قب�ل 
الطلب�ة ، مبدي�اً تفاؤله الكبي�ر بنجاح 
هذه التجربة المهمة وامكانية توس�يع 
ذات  أخ�رى  ملف�ات  لتش�كل  نطاقه�ا 
اهتم�ام مش�ترك بين ال�وزارة والطلبة 
وبما يزيد م�ن الفرص المتاحة أمامهم 

ويدفع بعجلة التعليم إلى األمام “.

    بغداد/المستقبل العراقي

أكد السيد وزير الكهرباء المهندس 
قاس�م محمد الفه�داوي، ان” وزارة 
الكهرب�اء تس�عى الى إقامة ش�راكة 
طويلة األم�د مع الصناع�ة اإليرانية 
في مجال الكهرباء، لتلبية احتياجات 
المح�والت  م�ن  الكهرب�اء  قط�اع 
وأب�راج نقل الطاق�ة وغيره�ا. جاء 
ذل�ك خ�الل لق�اء الوزير الفه�داوي, 
الس�فير اإليراني حس�ن دنائ�ي فر, 
والوف�د المراف�ق ل�ه وممثل ش�ركة 
إيران ترانس�فورمر, المتخصصة في 
صناعة المحوالت الكهربائية.  وقال 
الوزير الفهداوي” أننا بصدد الوصول 
الى نوع معين يتم اعتماده للش�روع 
في تنفيذ هذه الشراكة بموجب قانون 
الش�ركات العراق�ي, داعي�اً” ممث�ل 
الش�ركة اإليرانية الى أخذ الموضوع 
بجدية تامة.  من جانبه أبدى السفير 
اإليراني حس�ن دنائي فر” اس�تعداد 
ش�ركات بالده وفي مقدمتها شركة 
التع�اون  ال�ى  ترانس�فورمر  إي�ران 
م�ع وزارة الكهرب�اء للوص�ول ال�ى 
صيغة اتف�اق نهائ�ي.  وأعرب ممثل 
الشركة اإليرانية عن سعادته لحسن 
االستقبال من قبل الوزير الفهداوي, 
مش�دداً على استعداد ش�ركته إلبرام 
هذه االتفاقية. ودعا الوزير الفهداوي 
الى ض�رورة االلتزام بالتوقيتات التي 
س�يتم وضعها ف�ي االتف�اق النهائي 
م�ن اج�ل ان تك�ون ش�راكة فاعل�ة 

وناجحة.

الرتبية : اتباع نظام جديد 
يف إقرار مواعيد االمتحانات 

الوزارية وجداوهلا

وزير الكهرباء يدعو 
اىل رشاكة طويلة األمد 

مع الصناعة اإليرانية
    كربالء /المستقبل العراقي

طالب عض�و مجلس محافظة 
كربالء حسين ش�دهان العبودي، 
االس�راع  الى  المركزية  الحكومة 

منتس�بي  مس�تحقات  بص�رف 
يتناس�ب  بم�ا  الش�عبي  الحش�د 
وتضحياتهم من اج�ل الدفاع عن 

العراق.
ودعا العب�ودي مجلس النواب 

ال�ى”  صحف�ي  تصري�ح  خ�الل 
االس�راع بتعديل قانون مؤسسة 
الش�هداء لتش�مل ش�هداء الحشد 
الشعبي واالرهاب وشهداء القوات 
واالمتيازات  بالحقوق  المس�لحة 

التي تمنحها المؤسسة”
.واك�د ان” مجل�س المحافظة 
صوت في جلس�ته الماضية على 
الموافق�ة عل�ى اس�كان عوائ�ل 
مقاتلي الحش�د الش�عبي ب�50% 

م�ن ال�دور واطئ�ة الكلف�ة ف�ي 
المحافظ�ة لحي�ن توزي�ع قط�ع 
اراض�ي لهم بعد مخاطب�ة وزارة 
االراض�ي  بتمليكه�م  البلدي�ات 
التابعة لها في االحياء السكنية”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

 3600 تخصي�ص  بغ�داد  محافظ�ة  أعلن�ت 
وحدة س�كنية منجزة للفنانين، الفتة إلى أن تلك 

الوحدات متوزعة على أطراف المحافظة. 
وق�ال نائ�ب المحاف�ظ جاس�م البخات�ي إن 
“المحافظ�ة تتجه لحل مش�اكل الفنانين، ومن 

ضمنها مشكلة السكن”. 
وأوضح البخاتي أن “المحافظة س�توزع في 
القريب اآلجل 3600 وحدة س�كنية للفنانين في 
أطراف المحافظة”.  وأش�ار إلى أن “المحافظة 
وضعت ضوابط تتعلق بعدم التصرف ببيع الوحدة 

السكنية في حال تم تمليكها للمشمولين”. 
يشار إلى أن أغلب المحافظات تعاني من أزمة 

سكن، نظراً الرتفاع أسعار الدور واألراضي.

     البصرة /المستقبل العراقي

طالب رئيس مجلس واس�ط م�ازن الزاملي, 
لمناقش�ة  موس�ع  مؤتم�ر  حض�وره  خ�الل 
الصالحي�ات المتبادلة بين الحكوم�ة االتحادية 
والحكوم�ات المحلي�ة ، ف�ي ادارة النفط والغاز 
ال�ذي عق�د بمحافظ�ة البصرة بإنش�اء ش�ركة 

واس�ط النفطية الن المحافظ�ة تمتلك عددا من 
الحق�ول النفطية وق�ال الزاملي خ�الل تصريح 
ل�”المس�تقبل العراقي” طالبنا بأنش�اء ش�ركة 
واس�ط المت�الك المحافظ�ة لعدد م�ن الحقول 
الواع�دة،  والمستكش�فة  المنتج�ة  النفطي�ة 
وض�رورة ضمان التوزيع العادل لواردات النفط 
والغاز المستخرج والمباشرة بتطوير مستودع 

نفط العزيزية الذي يوفر خدين وطني”.
وأض�اف “ اكدن�ا على انش�اء مصفى نفطي 
في واس�ط ال�ذي ينعكس ايجابا عل�ى الميزانية 
العام�ة للدولة، وض�رورة وضع ح�د لمخلفات 
الحق�ول والمحطة الحراري�ة ودعينا الى تفعيل 
صالحي�ة المحافظي�ن خ�الل فترة الط�وارئ و 
المواس�م الزراعية من حصة المحافظة بنس�بة 

٥٠٪، باالضافة الى تفعيل دور هيئة االس�تثمار 
الوطني�ة”. وم�ن جهته اك�د وزي�ر النفط على 
المض�يء قدماً ف�ي اعطاء الحكوم�ات المحلية 
دوراً كبي�را ف�ي الق�رار والتع�اون عل�ى تنفيذ 
المطاليب التي لها منفعة مباش�رة مع المواطن 
وتقريب وجهات النظر بين المركز والمحافظات 

الجل اقامة المشاريع النفطية فيها.

جملس كربالء يطالب احلكومة االحتادية برصف مستحقات منتسبي احلشد شعبي

ختصيص 3600 وحدة سكنية للفنانني برشط

رئيس جملس واسط : جيب إنشاء رشكة المتالك املحافظة عددًا من احلقول النفطية

   البصرة/ المستقبل العراقي

ش�دد وزير النفط عادل عبد 
عل�ى  الس�بت،  المهدي،ام�س 
ض�رورة إق�رار قان�ون النف�ط 
والغ�از، فيم�ا بين ان ال�وزارة 
تس�عى لتحقيق شراكة حقيقة 
المحافظ�ات  مجال�س  بي�ن 

والوزارة نفسها.
وق�ال عب�د المه�دي ، خالل 
لمناقش�ة  موس�ع  مؤتم�ر 
بي�ن  المتبادل�ة  الصالحي�ات 
الحكومة االتحادية والحكومات 
النف�ط  ادارة  ف�ي   ، المحلي�ة 
والغاز عقده بمحافظة البصرة،  
إن “المؤتم�ر ال�ذي يعقد للمرة 
الثاني�ة تح�ت ش�عار، ش�راكة 
انج�از، يؤك�د على  مس�ؤولية 
أهمي�ة تحقي�ق مبدأ الش�راكة 
مجال�س  بي�ن  الحقيقي�ة،  
ف�ي  وال�وزارة  المحافظ�ات 
التعامالت النفطية والتعاقد مع 

الشركات”.
واضاف “ناقشنا في المؤتمر 
وصايا وأمور مهمة عدة، تخص 
القطاع النفطي مس�تكملين ما 
بدأن�ا به ف�ي المؤتم�ر األول”، 
مش�ددا عل�ى “ض�رورة إق�رار 

قانون النفط والغاز”.
وتاب�ع ان “الوزارة تس�عى 

لتحقي�ق ش�راكة حقيق�ة بين 
وال�وزارة  المحافظ�ة  مجل�س 
نفسها”، مشيرا الى ان “الورشة 
أكدت عل�ى االم�ور التي تخّص 
وكيفي�ة  المس�تخرج  النف�ط 
االشراف المباشر عليه من قبل 
الحكومة المحلية بالشراكة مع 

وزارة النفط”.

    بغداد/المستقبل العراقي

قال مدي�ر الش�ركة العامة 
وزارة  ف�ي  الغذائي�ة  للم�واد 
التجارة عبد المحسن الركابي، 
إن ال�وزارة نس�قت مع القوات 
الغذائية  المواد  األمنية إليصال 
لمخ�ازن  التمويني�ة  للحص�ة 
الش�ركة العامة للمواد الغذائية 
لغ�رض  وبل�د  س�امراء  ف�ي 
ف�ي  للمواطني�ن  إيصاله�ا 

محافظة صالح الدين. 
وأضاف الركابي أن “الوزارة 
س�خرت إمكانياتها وشاحنات 
النق�ل الخاص�ة بنق�ل الم�واد 
الحص�ص  إليص�ال  الغذائي�ة 
التمويني�ة من الم�واد الغذائية 
ألبع�د نقط�ة ومنطق�ة يص�ل 
إليها الجيش ويحررها، لغرض 
والحصص  المس�اعدات  تأمين 
الس�اكنين  للمواطنين  الغذائية 

في تلك المناطق”. 

وأوضح أن “ تدهور الوضع 
الت�ي  المناط�ق  ف�ي  األمن�ي 
“داع�ش”  عصاب�ات  تس�يطر 
االرهابي�ة، جع�ل م�ن الصعب 
والمس�تحيل إيص�ال الحصص 
التمويني�ة إليه�ا مث�ل مناطق 
)هيت وحديث�ة والقائم وعانه 
وبروانة(،ومناط�ق  واروة 
محافظة نينوى وصالح الدين، 
باالس�تيالء  “الدواعش”  لقيام 
عل�ى هذه الش�احنات وحرقها 
الغذائي�ة  الم�واد  وس�رقة 
منها،وبيعه�ا بأس�عار باهظة 

للمواطنين في تلك المناطق”. 
وأعلن�ت وزارة التجارة في 
وقت سابق، وصول دفعة أولى 
من مفردات البطاقة التموينية 
لقاع�دة عي�ن األس�د الجوي�ة 
ف�ي األنب�ار، مؤك�دة تش�كيل 
لجن�ة مش�تركة لتوزيعها على 
المناط�ق المحررة في اليومين 

المقبلين.
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ع�ى رغم أن مطعم »راس�ن« يف غرب لندن كان ُيحس�د 
ع�ى ذيوع صيت�ه ومدي�ح الناقدي�ن وموقع�ه البارز يف 
مواجه�ة متح�ف فيكتوريا وألربت يف ش�ارع برومبتون، 
أعلن قبل أس�ابيع أنه سيغلق أبوابه. وهو طوال 12 عاماً 
قدم األطباق الفرنس�ية الكالس�يكية إىل زبائنه. وبدا أنه 
مؤسس�ة راس�خة وس�تبقى مفتوحة األبواب مئة عام. 
ويق�ول صاحبه، هنري هاري�س، أن املطعم لم يعد قادراً 
عى االستمرار. »تجديد عقد اإليجار هو وراء القرار. لكن 
املش�كلة األساس�ية مردها إىل تراجع عدد س�كان الحي. 
فالزبائن من أبناء الحي غادروا وحل محلهم س�كان غري 
مقيم�ن. ويف بع�ض املباني، 20 يف املئة من الش�قق غري 
مسكونة، أي خمس زبائن راسن املحتملن. وصار يسرياً 
ركن السيارة عى مقربة من املطعم. وهذا كان عصياً عى 

التخيل يف نايتربيدج«، يقول هاريس.
متوسط سعر الشقة 4.5 مليون يورو.

و »راسن« هو الضحية األخرية من سلسلة ضحايا ظاهرة 
تسمى »اليتس آوت لندن« )لندن املطفأة األضواء(: فثمة 
أحياء يغلب عليها مالكون غري مقيمن يش�رون الشقق 
بمبالغ كبرية ويس�اهمون يف رفع األس�عار العقارية من 
غري املس�اهمة يف االقتصاد املحيل. وحن فتح »راس�ن« 
أبوابه يف 2002، بلغ متوس�ط سعر الش�قة يف نايتربيدج 
ح�واىل 745 ألف جنيه اس�رليني، والي�وم ارتفع إىل 3.4 
مليون جنيه اس�رلينيه. ويقدر عدد الش�قق الشاغرة يف 
لندن ب�22 ألف ش�قة. ويخلف هذا الش�غور من السكان 
أث�ره يف القطاع االقتصادي وقط�اع املطاعم وغريها من 

القطاعات.
والشقق الخاوية هي مشكلة بارزة يف العقارات الباهظة 
الكلف�ة املحيط�ة بهارودز. ووفق دراس�ة ص�درت العام 
املايض ع�ن وكال�ة »املن�ازل الخاوي�ة«، »إمبت�ي هومز 
آيجان�يس«، وتناولت منطقتي كنس�ينغتون وتش�يليس، 
ارتفعت نسبة العقارات الشاغرة 40 يف املئة سنوياً. وهذا 
االرتفاع ال نظ�ري له يف جنوب إنكلرا. والش�قق الباهظة 
الثمن فارغة من س�كانها يف مدينة صار من العسري أكثر 
كاً. ويس�عى مس�ؤولون  فأكث�ر أن يك�ون فيها املرء مالاّ
سياسيون إىل إجراءات تقيد هذه الظاهرة. ويف صفحات 
صحيفة »إندبندنت« وصفت تيسا جويل، وهي الساعية 
إىل الف�وز برش�يح حزب العم�ال إىل االنتخاب�ات البلدية 
يف لندن العام املقبل، الش�قق الش�اغرة ب�� »الفضيحة«، 
والتزم�ت يف حال انتخابها، ف�رض رضائب عى مالكيها. 
»الي�وم يف لندن يقيم مئ�ات اآلالف يف منازل موقتة، وهم 
مدرج�ون يف لوائ�ح انتظار ش�قق مش�اريع س�كنية أو 
يضط�رون طوال س�نوات إىل ادخ�ار األم�وال والتقتري يف 
اإلنفاق لرشاء منزلهم األول. ويف الوقت نفس�ه، يش�ري 
فاحش�و الث�راء من أصق�اع العال�م كله من�ازل يف لندن 
يحتفظ�ون بها كما لو أنها س�بائك ذهبية وأصول مالية 
ك�ن الغائبن أن  ولي�س أماكن س�كن وحي�اة... عى املالاّ
يقيم�وا يف بيوته�م أو أن يبيعوها وإال س�تفرض عليهم 
رضائب كبرية...«، كتبت تيس�ا جويل.وخلف اإلقبال عى 
رشاء العقارات اللندنية نتائج غري مبارشة، منها مغادرة 
قدام�ى الس�كان أمكن�ة إقامته�م القديمة إث�ر »موت« 
ش�وارعهم وغياب الحركة فيها. وارتفاع األس�عار يحمل 
ال�رشكات عى ترك مكاتبها يف ه�ذه املناطق. فيلحق بها 
موظفوه�ا الذين كانوا يتناول�ون وجبة الغداء يف مطاعم 
األحي�اء ع�ى نفقتها. »بع�ض زبائننا كان�وا موظفن يف 
رشكات اس�تثمارية أو مص�ارف الحي، وكان�وا يزورون 
املطعم مرة يف األسبوع عى األقل لتناول وجبة فعلية )عى 
خالف الوجب�ات الرسيعة(، ولكنهم غ�ادروا. فعى بضع 
خطوات، يف آخر شارع كينغ، ثمة مكاتب أسعارها زهيدة 
قياس�اً إىل نظريته�ا يف نايتربيدج. ويص�ف صديقي هذه 
الش�وارع بمدينة األش�باح«، يقول هنري هاريس.وحن 
يهبط الظالم، تغيب األضواء عن مباني ساحة كادوغان. 
وح�ن يتجول املرء هناك يف أمس�ية من أمس�يات كانون 
الثان�ي )يناير(، يبعث الظالم واله�دوء القلق يف األوصال. 
لكن نيل هادس�ون، املحلل يف الرشكة العقارية س�افيلز، 
يرى أن أس�باب شغور الش�قق يف هذه األحياء غامضة. 
»فف�ي ه�ذا الجزء م�ن املدين�ة لطاملا كان عدد الس�كان 
الدولين العابرين كبرياً. وبعض الش�قق املعروضة للبيع 
خالي�ة يف انتظار ش�ار جديد. وبعضها اآلخر هي ش�قق 
يقيم أصحابها يف االري�اف، وينزلون فيها حن يقصدون 
لن�دن«، يقول هادس�ون.تتأثر بعض ال�رشكات اللندنية 
بحركة السكان املوسمية. ويقول تيبور إيفنسيس، مدير 
يف متجر روب�رت فرو للكتب القديم�ة والطوابع عى بعد 
مب�اٍن من »راس�ن«، أن املتج�ر يعتمد ع�ى حركة طلب 
السكان املقيمن. »ويف الصيف، قد يقصدنا بعض السياح 
والزبائن العرب. وبعض هؤالء ينقل سيارته ال� »فرياري« 
ع�ى مت���ن س�فينة ليحلو ل�ه التنزه يف ش�وارع لندن. 
وعى األرجح ال يقيم أصحاب هذه الس�يارات يف فنادق«. 
ويزمع هنري هاريس عى نقل مطعم���ه إىل شارع آخر. 
فهو ال يريد أن تقترص عوائده عى ما يسد قيمة اإليجار، 
عى نحو ما هي الحال يف ويس�ت آند. »يحس�ب الناس أن 
املكان مزدحم من الصباح إىل املس�اء، لكن ش�وارع لندن 
ليس�ت عى الدوام معبدة بالذهب«، يق�ول هاريس. وقد 
تصح مالحظته يف أوساط أصحاب املطاعم. لكن أصحاب 
العقارات، ولو كانت منازلهم خاوية، يرون أن بريق هذه 

الشوارع ال يخبو، وأنها تلمع )مثل الذهب(.
 

�إد كوّمينغ

األضواء تغيب عن بعض 
شوارع لندن

أس�باب الحرب الت�ي دارت الع�ام امل�ايض يف أوكرانيا؟ يف 
ليل�ة االنقالب ال�ذي وقع يف كييف، ن�ادى عضو يف الربملان 
األوكراني بس�ن قانون يمنع اس�تخدام اللغة الروس�ية يف 
أوكرانيا -وهو ترصف أحم�ق للغاية، رسعان ما تربأ منه 
زم�الؤه. ولك�ن هل هذا ما س�عت إليه األغلبي�ة الناطقة 
باألوكراني�ة، وحصل�ت م�ن أجل�ه ع�ى دع�م الحكوم�ة 

األمريكية؟ بالطبع ال.
وم�ن ناحية أخرى، هل كانت الحرب ه�ي البداية هجوماً 
روس�ياً، كما زعمت واش�نطن، بهدف ض�م القرم وأراٍض 
أخ�رى، كانت يوم�اً ما تنتمي لإلمرباطورية الروس�ية، إىل 
روسيا الحديثة؟ بعض الناس يف واشنطن يعتقدون أن هذا 
هو ما كان يقصده الرئيس الرويس فالديمري بوتن، حتى 
وإن كان هذا يبدو مهمة كبرية وخطرية للغاية يف مواجهة 

معارضة »الناتو«.
لقد أشار أحد أصدقائي الروس إىل أن االنقالب الذي دعمته 
الواليات املتحدة يف كييف يف فرباير 2014، وأدى إىل إسقاط 
حكومة الرئيس األوكراني الس�ابق فيكتور يانوكوفيتش، 
كان املقص�ود ب�ه يف الواقع هو بوت�ن. وكان يهدف إىل أن 
يقدم لروس�يا نموذجاً لحكومة ليربالي�ة وموالية للغرب، 
مستلهماً انتفاضة ديمقراطية جديدة كانتفاضة »ميدان 
االس�تقالل« يقوم بها الش�عب الرويس، ويطيح بالرئيس 
بوتن، ويقودها -ولَم ال؟- الراحل »بوريس نيمتس�وف«. 
وق�د ُعرِض ه�ذا االقراح خ�الل مناقش�ة دارت قبل عدة 

سنوات!
وتش�ري املظاه�رات الضخمة التي ش�هدتها موس�كو إثر 
مقتل »نيمتس�وف« إىل أنه كان بإمكانه أن يصبح املرشح 
املقبول لقيادة مثل هذه االنتفاضة املفرضة. ولكن، متى 
غرياّ الناس مجرى األحداث الروس�ية من�ذ قيام ثورة 17-

1918؟ ولم تكن هذه حركة ش�عبية من قبل »الجماهري« 
ولكن اس�تيالء عنيفاً عى الس�لطة من قبل جماعة ثورية 

من املثقفن.
وتخىش ال�دول الواقعة عى حدود روس�يا اآلن من حدوث 
مؤام�رة م�ن جان�ب األقلي�ات م�ن املوال�ن لروس�يا يف 
واح�دة أو أكثر م�ن دول البلطيق، وربما بمس�اعدة أولئك 
الرج�ال الخ�ر الذي�ن ظه�روا يف الق�رم ورشق أوكرانيا 
الناطق بالروسية إلسقاط املؤسس�ات األوكرانية وتثبيت 

املؤسسات الجديدة املوالية لروسيا.
ويبدو أن قادة بولندا ودول البلطيق عى قناعة بأن الوضع 
ال ي�زال صعباً، وهم قلقون بش�أن االحتم�االت املحفوفة 
بالخطر التي تش�ري إليها س�جالتهم الوطني�ة والوضع يف 
منطق�ة بح�ر البلطيق. وكل ه�ذه املناط�ق كانت محتلة 

وتحت سيطرة الجيش األحمر أو النازين عى التوايل خالل 
معظم الحرب العاملية الثانية. وبعد الحرب ش�هدت عقوداً 
م�ن االحت�الل االس�تبدادي من قب�ل االتحاد الس�وفييتي 
السابق.وتتش�ابك تجربته�م قب�ل الق�رن العرشي�ن م�ع 
اإلمرباطورية الروس�ية كذلك. فقد مرت إس�تونيا وأجزاء 
م�ن التفيا م�ن الهيمنة الس�ويدية إىل الروس�ية يف مطلع 
القرن ال�18. ويف وقت الحق من القرن، ذهبت بقية التفيا 

وليتوانيا وبولندا إىل اإلمرباطورية الروسية.
ويف الق�رن العرشي�ن، ت�م تحديد مس�تقبل ه�ذه البلدان 
من خ�الل اتف�اق مولوت�وف- ريبن�روب يف 1939، الذي 
بموجبه تم تقس�يم بولندا بن أملانيا واالتحاد السوفييتي، 
ومنح األخ�ري دول البلطيق. وبالنس�بة للبلطيق، كان هذا 
يعني انتقال عدد كبري من الس�كان من روس�يا ألس�باب 
صناعي�ة وسياس�ية. واليوم، يظل ثلث س�كان التفيا من 
الناطق�ن بالروس�ية ونصفهم م�ن مواطن�ي التفيا. أما 
إس�تونيا فهي إستونية بنس�بة 70% وأكثر من ربعها من 
ال�روس. وبالنس�بة لليتوانيا فه�ي ليتوانية بنس�بة %80 
مع وجود أقليات روس�ية وبولندية. ولكن ما هو املكسب 

الحقيق�ي ال�ذي سيش�كله االس�تيالء ع�ى دول البلطيق 
بالنس�بة لبوت�ن، خالفاً لكون�ه اختباراً، وربم�ا حطاً من 
قدر املادة الخامس�ة لحلف »الناتو« التي تضمن استقالل 
جميع الدول األعضاء؟ واملادة الخامسة ليست بالرورة 
ذري�ة. فالديمقراطيون يف دول البلطيق )وبولندا( يجب أن 
يعتمدوا عى اإلنقاذ بالوسائل التقليدية. فهل كتائب اللواء 
173 املحم�ول جواً، واملخصص�ة للمنطقة لتدريب القوات 
الوطنية املوج�ودة بالفعل، كافية لتخوي�ف الروس؟ إنها 
وحدة مثرية لإلعجاب، ولكنها يف وضع غري مواٍت بالنسبة 
لحجم الجيش الرويس، ودول البلطيق ليست يف موقع حيث 
يمكن تعزي�ز القوات الغربية بس�هولة، حت�ى وإن كانت 
اإلرادة السياس�ية موج�ودة للقيام بذل�ك- وهذا قد يكون 
مش�كوكاً فيه.إن اتفاق وقف إطالق النار يف أوكرانيا الذي 
تم التفاوض بش�أنه مؤخراً واملباحثات التي تلته بحضور 
بوت�ن والرئيس األوكراني »بيرو بوروش�ينكو«، يبدو أنه 
ما زال قائماً. وقد أصبح�ت الجبهة بن الجيش األوكراني 
واملتمردي�ن املدعومن من روس�يا، الذين يس�يطرون عى 
جزء م�ن رشق البالد، هادئة تماماً ولعلها يف س�بيلها ألن 
تستمر كذلك.وهناك حل يتمثل يف أن تعلن الواليات املتحدة 
أن »الناتو« لن يقبل أي عضو جديد، وأن تقرح بروكس�ل 
أن تنض�م أوكراني�ا إىل كل من االتح�اد األوروبي والتجمع 
التجاري آلس�يا الوس�طى الذي أسس�ه بوت�ن. ويجب أن 

تنتهي جميع العقوبات االقتصادية املفروضة اآلن.

وليام فاف

أوروبا الرشقية.. عىل حافة اهلاوية

من�ذ الع�ام 2003 والع�راق يعي�ش حال�ة م�ن 
التجاذب واالنقس�ام حول تحديد ش�كل وهوية 
النظ�ام الديمقراط�ي الس�يايس يف الع�راق بن 
نظ�ام فيدرايل او مركزي تم طرحه يف الدس�تور 
بشكل مزدوج، حن اعترب العراق دولة فيدرالية 
اتحادي�ة تتكون من اقاليم يتم انش�اؤها الحقا 
ع�رب طلب املحافظات الراغب�ة وتصويت اغلبية 
الثلث�ن م�ن س�كانها، بينم�ا بق�ي الواقع عى 
حاله من خالل تمس�ك الدول�ة بنهجها املركزي 
يف االدارة والحكم وادارة ش�ؤون املحافظات عن 

طريقها. 
املعارض�ون لفك�رة تش�كيل االقالي�م ي�ربرون 
موقفهم بعدم نضوج االداء السيايس واستقرار 
االوض�اع يف الب�الد وحس�م القضاي�ا الخالفي�ة 
والعالق�ة ب�ن الكت�ل السياس�ية التي تمس�ك 
بمفاتي�ح اللعبة السياس�ية يف العراق واملخاوف 
م�ن ان تكون تل�ك االقالي�م مقدمة لالنقس�ام 
يف  الدخ�ول  وربم�ا  كدول�ة  الع�راق  وتش�ظي 
رصاع�ات وح�روب اهلي�ة دامي�ة فيم�ا بينها، 
بينما يؤكد املتحمس�ون لفكرة انش�اء االقاليم 
الفيدرالي�ة بأنه�ا مج�رد اس�لوب اداري بح�ت 
يس�مح للمحافظات املنتظم�ة بإقليم بأن تدير 
مواردها ومش�اريعها بنفس�ها بعيدا عن قيود 

املركز وبريوقراطية االدارات 
فيه التي تتس�بب بتلكؤ الخدمات ورداءة تنفيذ 
املش�اريع، فضال ع�ن انه�ا تح�رم املحافظات 
م�ن حق االنتفاع بمواردها امل�ايل التي تذهب اىل 

خزينة الدولة املركزية.
املعارض�ون واملؤي�دون لفك�رة اقلم�ة الدول�ة 
العراقية له�م مربراتهم, لكنه�ا تعكس رصاعا 
بن منهج�ن كل منها يرغب بأن تس�ري الدولة 
العراقية ومؤسساتها عليه، وهو ما يفرس عدم 
حس�م الش�كل النهائ�ي لهوية النظ�ام االداري 

والسيايس للدولة العراقية بعد العام 2003 . 
اللج�وء اىل خي�ار توس�يع صالحي�ات مجالس 
املحافظ�ات يمث�ل ح�ال توفيقي�ا ب�ن فكرتي 
الفدرلة واملركزية باعتباره يمثل حالة انتقالية 
ب�ن النظام�ن فهو يبق�ي ع�ى  دور الدولة يف 
االرشاف ع�ى  املحافظ�ات، لكنه يتنازل لها عن 

بعض الصالحيات وحقها يف ادارة 
مؤسس�اتها بنفس�ها وه�ي تجرب�ة باالمكان 
تطويرها وتوس�يعها لتش�مل جوانب وميادين 

مؤسساتية اوسع الحقا.
 املس�ؤولون يف املحافظ�ات العدي�دة من العراق 
م�ن محافظ�ن واعض�اء مجال�س املحافظات 
يشتكون دائما من قلة املوارد دائما وعدم قدرتهم 

عى تنفي�ذ مش�اريعهم واصالحاته�م لتطوير 
محافظاتهم بسبب الطابع املركزي للدولة الذي 
يقي�د من صالحياتهم وخطواته�م، فهم برأيهم 
االقدر ع�ى معرفة طبيعة احتياجات مناطقهم 
وايج�اد الحلول املالئمة له�ا اداريا وعمرانيا من 
دون الحاجة اىل انتظار رأي مسؤول يف العاصمة 

يبعد عنهم مئات الكيلومرات.
الدول�ة العراقية ورغم م�رور أكثر من 11 عاما 
ع�ى التغيري لم تتوصل اىل ابت�كار نموذج اداري 
م�رن يس�مح للمحافظ�ات وحتى املؤسس�ات 
التحدي�ات  بمواجه�ة  بغ�داد  العاصم�ة  يف 
والراكم�ات الصعب�ة الت�ي ورث�ت من�ذ عه�د 
النظ�ام الدكتات�وري املباد، وهو تلكؤ يحس�ب 
عى التداخالت والتجاذبات الحزبية والسياسية 
التي حارصت وبراوة عملي�ة التغيري االداري 
ح�ن زج�ت بمؤسس�ات الدول�ة ووزارته�ا يف 
صميم رصاعاتها ومحاصصاتها.عملية توسيع 
صالحي�ات املحافظ�ات له�ا بعده�ا االيجابي، 

فهي تطلق ايدي املؤسسات فيها الختيار االكفأ 
إلدارة مؤسس�اتها االمني�ة واالداري�ة بعيدا عن 
تدخ�الت املركز وتجاذبات�ه وخصوصا يف املجال 
االمن�ي الذي يواج�ه ارب�اكا وتعدد املس�ؤولن 
الذين يتم تغيريهم بن الحن واآلخر، فتوس�يع 
الصالحي�ات يف املج�ال االمني عى س�بيل املثال 
يمكن املحافظات من نصب منظوماتها االمنية 
ورشاء االجه�زة الكاش�فة للمتفج�رات ويطور 
اجهزتها االس�تخبارية ويس�اعدها يف التنسيق 
املعلومات�ي واالمني م�ع املحافظ�ات املجاورة 
حول تب����ادل املعلوم�ات ومالحقة املطلوبن 
ورسع�ة الق�اء القب�ض عليهم واقام�ة احزمة 
االمان حول االماكن الحساسة املستهدفة، وهو 
ما لم يحدث حتى اآلن ع�ى اعتبار ان الحكومة 
املركزي�ة هي التي تضع الخط�ط االمنية وتعن 
كبار املسؤولن االمنين يف املحافظات وهي من 
تقرر رصف املن�ح املالية لها لتنفيذ مرشوعاتها 
املختلفة ما يؤدي اىل تأخرها وضعف تنفيذها. 

الع�راق وبعد كل هذه امل�دة الطويلة من التغيري 
بحاجة اىل اعادة نظر باساليب االدارة وتخفيف 
قي�ود املركز ع�ى االط�راف ومن�ح املحافظات 
املزيد م�ن الصالحيات املتعلقة ب�إدارة ملفاتها 
االمنية وتنفيذ املش�اريع، خصوص�ا وان هناك 
مش�اكل اجتماعي�ة وخدمي�ة خط�رية تعان�ي 
منها مختلف املناطق يف الع�راق ابرزها البطالة 
وغي�اب خطط التنمي�ة وعدم تط�ور قطاعات 
الزراع�ة والصناعة والس�ياحة وضعف الجانب 
االس�تثماري واستفحال ظاهرة الفساد االداري 
وامل�ايل واهدار املال العام وغي�اب الدور الرقابي 
واالستهداف االرهابي املزمن للبالد وعدم وصول 
الب�الد اىل ضف�ة االس�تقرار.  التح�ول االيجابي 
والسلس نحو نهج االدارة الالمركزية يحتاج اىل 
ع�دة مفاعيل تضمن نجاحه ابرزها توفر اجواء 
االستقرار السيايس واالمني يف املحافظات وتويل 
ش�خصيات مهنية وكفوءة ادارة ملفات االدارة 
والخدم�ات بعيدا ع����ن املحاصصات الحزبية 
والسياسية ووضع خطط لتنويع مصادر الدخل 
عرب استثمار املوارد بجميع انواعها سواء كانت 

برشية أو طبيعية  وتوظيفها بالشكل الذي 
يخدم تنمية املناطق وحل ازماتها املختلفة.

الفيدرالي�ة بطابعه�ا االداري ولي�س الس�يايس 

االنفصايل يمكن القبول بها كإطار لتنظيم شكل 
الدولة العراقية برشط  حل الخالفات العالقة بن 
املكون�ات والكتل واالتفاق عى تعديل للدس�تور 
واق�رار القوانن التي تنظم العالقات بن االقليم 
واملرك�ز بما ضمنه�ا توزيع املوارد وتقاس�مها 
واالبق�اء عى املؤسس�ات الس�يادية املهمة بيد 
الدولة املركزية كاالم�ن والدفاع واملالية ال يحق 

لالقليم انشاء سلطات موازية لها. 
لق�د اس�همت الفيدرالي�ة واالدارة الالمركزي�ة 
يف تط�ور العديد م�ن بلدان العال�م وتحولها من 
امم ضعيفة ومنقس�مة اىل دول قوية ومزدهرة 
اقتصاديا وسياس�يا كس�ويرسا الت�ي ينضوي 
س�كانها يف 22 اقليما فيدراليا والواليات املتحدة 
الت�ي تتكون من 50 والية اتحادي�ة والهند التي 
تتكون م�ن اقاليم ووالي�ات اتحادي�ة كل منها 
له كومته وكذلك االرجنتن واس�بانيا واالمارات 
العربية املتحدة. جميع هذه الدول وغريها تضم 
اقالي�م ودوائر ادارية ال مركزية, لكنها من دون 
نوايا انفصالية او تقسيمية، بل بالعكس نجدها 
اكث�ر تمس�كا باالرتباط مع املرك�ز رغم التنوع 
واالختالف�ات الثقافي�ة واللغوي�ة والدينية بن 
س�كان تلك الش�عوب واملناطق واكثرها تمسكا 

بهويتها ووحدتها الوطنية.

�صادق كاظم

توسيع صالحيات املحافظات

تعيش دول املغرب العربي حالة اس�تنفار كبرية ملواجهة 
االنتشار اإلرهابي يف املنطقة، وبعد فرة اتسمت بضعف 
التنس�يق الجماعي، برزت يف اآلونة األخرية بوادر إرساء 
اس�راتيجية مغاربي�ة واس�عة النطاق تتمث�ل يف تبادل 
املعلوم�ات األمني�ة، فضالً ع�ن التدخل بالوس�اطة بن 
أطراف األزمة الليبية، وهي األزمة التي أصبحت حاضنة 
تفري�خ خطرية لإلرهاب، اس�توعبت دول املغرب العربي 
أن القضاء عى اإلره�اب ال يتم من دون القضاء عليه يف 
ليبيا .من املعلوم أن املغرب العربي هو كيان موجود عى 
الوثائ�ق أكثر مما هو حقيقة واقعية . والبحث يف س�رية 
ه�ذا االتحاد ال يوجد إنجازاً وحيداً قد غري وجه الخريطة 
. ويف تلك الظروف التي بدأت منذ تأسيس�ه الرسمي قبل 
ربع ق�رن، كانت الخالفات البينية، ال س�يما بن املغرب 
والجزائ�ر، هي الس�ائدة ومنعت من اس�تكمال مرشوع 
االتح�اد، أما يف الوضع الحايل ف�إن خطر اإلرهاب الداهم 
إىل املنطق�ة أكرب من س�قف تل�ك الخالف�ات . فالتقارير 

الت�ي تصدر من هن�ا وهناك تحمل حقائ�ق مفزعة عن 
مخطط�ات مش�بوهة لرب اس�تقرار املغ�رب العربي 
انطالقاً من ليبيا، حيث أصبح تنظيم "داعش" اإلرهابي 
أمراً واقع�اً، وتهديداته لتونس والجزائر تتواىل، وجرائمه 
بحق العرشات من الضحايا، فضالً عن توسعه وسيطرته 
ع�ى حقول نف�ط يف رشقي ليبي�ا تدق جرس إن�ذار بأن 
ه�ذا ال�ورم الخطري قابل لالنتش�ار يف الجس�د املغاربي، 
إذا لم يواجه بوقفة اس�راتيجية جماعية تذهب خطره 
وتس�تأصله بقوة .قوات األمن التونسية ضبطت مؤخراً 
ق�رب الح�دود الليبي�ة مخزناً كب�رياً من مختل�ف أنواع 
الس�الح، كما اعتقلت عدداً من اإلرهابين تلقوا تدريبات 

يف ليبي�ا، يف الوقت الذي أحبطت فيه أيضاً صفقة س�الح 
ضخمة يقوم بها سمارسة ليبيون مع تاجر إيطايل القتناء 
مئات قطع األس�لحة ونحو مليون طلقة . وبموازاة ذلك 
تكتش�ف القوات الجزائرية يوميا "ك�وارث" قادمة من 
ليبي�ا، وحتى املغرب البعيد نس�بياً ضاع�ف من جهوده 
األمني�ة وعمل عى تحصن ح�دوده وأجوائه . والجامع 
ب�ن كل هذه اإلجراءات ه�و قناعة املغ�رب العربي بأن 
الخطر اإلرهابي بات يعش�ش داخل مجاله ما يستوجب 
رسع�ة التح�رك ووض�ع خطط اس�تباقية ع�ى جميع 
املس�تويات لإلجهاز عى اإلرهاب يف أوكاره .من املس�لم 
به أن الجماعات اإلرهابية املتمددة يف ليبيا باتت تش�كل 

تحدي�اً كبرياً للعالم واملغرب العرب�ي، عى وجه التحديد، 
ومحاربة تلك الجماعات تقوم عى مس�توين عى األقل، 
األول، مساعدة الليبين عى الخروج من أزمتهم العميقة 
ودعم قواتهم املقاتلة لإلرهاب، والثاني وضع سياس�ات 
أمنية واقتصادية واجتماعية يف بقية دول املغرب العربي 
تتص�دى لهذه املخاطر، وأول خط�وة يجب أن تقوم بها 
تون�س والجزائ�ر واملغ�رب وموريتانيا ه�ي العمل معاً 
للقضاء عى ش�بكات التهريب بأنواعها وجميع أش�كال 
التجارة املوازية، فضالً عن التصدي ملنابر تجنيد الشباب 
املغارب�ي لإلره�اب، وذل�ك بالتصدي لش�بكات التواصل 
ومالحق�ة بع�ض الدول والش�خصيات الت�ي تورطت يف 
التغرير ب�اآلالف لالنضمام إىل الجماعات املتش�ددة، أما 
أعظ�م يشء يمكن أن يحصن املغرب العربي من اإلرهاب 
فهو إعادة حلم االتحاد نفس�ه وإطالق مشاريع التنمية 
الطموحة، وفتح آفاق واس�عة أمام املس�تقبل، فاملغرب 

العربي مرشوع كيان عمالق لو كان أهله يتدبرون .

مفتاح �صعيب

املغرب العريب واإلرهاب

فوؤ�د ح�صون



يب�دو أن ق�در بع�ض النج�وم الذين أمتعون�ا طوال 
تاريخه�م بأعمال متميزة وخالدة في تاريخ الفن أن 
تكون حياته�م الخاصة مليئة بالمآس�ي واألحزان، 
ولعل من أكثر الفنانين الذين كانت حياتهم الخاصة 
عب�ارة عن فيلم تراجيدي طويل الفنان زكي رس�تم 
الذي يعد من أهم نجوم السينما المصرية على مدار 
تاريخه�ا، ولم يكن هذا بش�هادة النق�اد والجمهور 
المصري فقط، إذ اعتبره العديد من النقاد العالميين 
أح�د أكث�ر الفناني�ن موهبة عل�ى مس�توى العالم، 
واختارته مجلة "باري ماتش" الفرنسية كواحد من 
أفضل عش�رة ممثلين في العالم، كما وصفته مجلة 
"الي�ف" األمريكية بأن�ه من أعظم ممثلي الش�رق، 
وأنه ال يختلف عن الممثل البريطاني الكبير تش�ارلز 
لوتون، ورغم ذلك كانت حياته الخاصة من أقسى ما 
يك�ون، فقد عاش طوال حيات�ه وحيدا، لم يتزوج أو 
ينجب أبناء، ولم يكن له أية أصدقاء س�واء من داخل 
الوس�ط الفن�ي أو خارجه، وكان�ت عالقته بزمالئه 
الفناني�ن تنتهي عن�د اللحظة التي يخ�رج فيها من 
اإلس�توديو، حت�ى الخ�روج والس�هرات والحفالت 
لم تكن من األش�ياء التي تس�تهويه، وفي س�نواته 
األخي�رة أصي�ب بالصم�م، فل�م يك�ن يس�مع على 
اإلط�الق، فاضطر إل�ى االبتعاد عن الش�ىء الوحيد 

الذي أحبه في الحياة وهو التمثيل.
وفي ذكرى رحيله نس�ترجع رحلة حياة فنان بارع 
أعط�ى للف�ن كل عمره، فاس�تحق أن يكون من أهم 

ممثلي السينما المصرية.
ابن الباشوات

ولد زكي رس�تم وف�ي فمه ملعقة م�ن ذهب، حيث 
نشأ في قصر يمتلكه جده اللواء محمود باشا رستم 
ف�ي منطق�ة الحلمي�ة، وكان جده من كب�ار ضباط 
الجيش، أما والده محمود بك رس�تم فكان من كبار 
م�الك األراضي الزراعي�ة، ولم يكن في أس�رته من 

يحمل لقب أفندي.
عشق زكى رس�تم التمثيل منذ الصغر، وكان يخرج 
م�ع مربيته لمش�اهدة الموالد وع�روض األراجوز، 

ف�ي وعندما كان طالباً 
حل�ة  لمر ا

االبتدائية كان يذهب مع أس�رته لمشاهدة العروض 
المس�رحية الت�ي تقدمه�ا فرق�ة ج�ورج أبي�ض، 
وف�ي أحد المرات ش�اهد جورج أبي�ض وهو يؤدي 
ش�خصية أوديب في مس�رحية أوديب مل�كاً، فعاد 
لمنزله وحاول اس�ترجاع طريقة تمثيله، ولم يكتف 
بذل�ك فق�ط، إذ كان يجمع أصدقائ�ه وأقاربه تمثيل 
الرواي�ات معه في بدروم القصر، ول�م يكن التمثيل 
هوايت�ه الوحيدة، إذ كان بط�ال رياضيا أيضا، وكان 
يهوى رفع األثق�ال، وحصل على بطولة هذه اللعبة 
ع�ام 1923، وف�ي العام التالي حصل على ش�هادة 

البكالوريا. 
مرحلة التمرد

بع�د حصول�ه عل�ى البكالوري�ا، كان م�ن 
المفت�رض أن يس�تكمل دراس�ته لكلي�ة 
الحق�وق، طبق�ا للتقلي�د الس�ائد ف�ى 
العائ�الت االرس�تقراطية ال�ذي يلزم 
دراس�تهم  باس�تكمال  أبنائه�ا 
الجامعي�ة، ولك�ن المفاج�أة أن�ه 
رف�ض دراس�ة الحق�وق، وأخبر 
والدت�ه برغبت�ه ف�ي أن يك�ون 
ممث�ال، هنا ثارت األم بش�دة، 
وخيرت�ه بين الف�ن والعيش 
معه�ا، فاخت�ار الفن وترك 
األم  فأصيب�ت  المن�زل، 
بالش�لل حزناً على عمل 

ابنها بالتمثيل.
جورج أبيض

بداي�ة  كان�ت 
رس�تم  زك�ي 
التمثيل  ف�ي 
خالل  م�ن 
ن  سليما
 ، نجيب

وال�ذي كان والده صديقا لوالد زكي رس�تم، فقدمه 
لعب�د الوارث عس�ر ال�ذي نجح في ترتي�ب لقاء مع 
ج�ورج أبي�ض، وعندم�ا رآه طلب منه أداء مش�هد 
تمثيل�ي، وبع�د نجاحه في أداء هذا المش�هد بتفوق 
واضح، وافق على انضمامه لفرقته، حيث ظل يعمل 
فيها لمدة سنة ونصف تعلم خاللها االندماج الكامل 
في الشخصية وهو األسلوب الذي اشتهر به جورج 
أبيض، وقد رفض زكي رستم خالل عمله مع جورج 
أبي�ض تقاضي أي أج�ر، فكان حب�ه للتمثيل يجعله 
س�عيدا بممارسة هوايته دون مقابل، رغم أن األجر 
المحدد له كان نحو 7 جنيهات، وهو ثروة بمقاييس 
ه�ذا العص�ر، وقد ظ�ل يعمل ب�دون أجر ف�ي فرقة 
رمس�يس التي انتقل إليه�ا بعد ترك�ه فرقة جورج 
أبيض، إال أن يوس�ف وهبي أقنعه بأهمية االحتراف 
وتقاض�ي أجر، وبالفع�ل تقاضى أول أجر ش�هري 
ف�ي حيات�ه 15 جنيه�ا، وكان من األج�ور المميزة 
داخ�ل الفرقة، حي�ث كان البط�ل األول يحصل على 
25 جنيه�ا، وبعد عامي�ن من عمل�ه بالفرقة التحق 
بفرقة فاطمة رش�دي وعزيز عي�د، وكانت محطته 

المسرحية األخيرة في الفرقة القومية. 
"شيلها أنت"

كان زكي رستم من الرعيل األول الذي قامت صناعة 
السينما على أكتافهم، وقد بدأ مع السينما الصامتة، 
وظه�ر في فيل�م زينب ع�ام 1930، وم�ن المواقف 
الطريف�ة التي حدثت فى تصوير الفيلم - وتدل على 
خف�ة دم زكي رس�تم عكس ما كان يش�اع عنه أنه 
متجه�م وح�اد الم�زاج - أن المخ�رج محم�د كريم 
طلب منه في أحد مش�اهد الفيل�م أن يحمل زوجته 
المريض�ة بالس�ل، والت�ي تجس�د دوره�ا الفنان�ة 
بهيجة حافظ، وبالفعل أدى المشهد، ولكن كريم لم 
يعجبه أداءه، وطلب منه إعادة المش�هد ليكون أكثر 
رومانس�ية، فغضب رس�تم ألن بهيجة كانت ثقيلة 
ال�وزن، فألقاه�ا من ي�ده عل�ى األرض، وصرخ فى 

وجه كريم "اتفضل شيلها أنت".
وبع�د نجاح�ه ف�ي فيلم زين�ب، ق�دم مجموعة من 

األدوار الصغيرة في أفالم الضحايا، الوردة البيضاء، 
العزيمة وليلى بنت الصحراء. 

الفنان ذو األلف وجه
برع زكي رس�تم في أدوار الشر، وساعدته مالمحه 
الح�ادة عل�ى إتقان ه�ذه النوعية م�ن األدوار، وقد 
وصل درجة إتقانه أن الن�اس كانت تكرهه بالفعل، 
وتصوروا أنه فعالً ش�رير، كما تميز أيضا في أدوار 
الباش�ا االرس�تقراطي فى العديد م�ن األفالم، منها  
صراع ف�ي الوادي مع عمر الش�ريف وفاتن حمامة 
اللذي�ن ق�دم معهم�ا دور الباش�ا في فيل�م آخر هو 
نه�ر الح�ب، وقدمه أيضا ف�ي فيلم  أي�ن عمري مع 
الفنانة ماجدة، وفيلم أن�ا الماضي مع فاتن حمامة 
وعم�اد حم�دي، ورغم تميزه ف�ى أداء دور الباش�ا 
االرستقراطي، إال أنه جسد أيضا شخصية الموظف 
المطح�ون ببراعة ملحوظة ال تقل ع�ن براعته في 
تقمص دور ابن البلد أو البلطجي أو تاجر المخدرات 
أو رجل القانون، ولهذا أطلق عليه النقاد لقب الفنان 

ذو األلف وجه.
رائد مدرسة االندماج

كان أه�م م�ا يميز زكى رس�تم قدرت�ه العالية على 
تقمص أي شخصية يقدمها، وفي كثير من األحيان 
عندما ينتهي من أداء مش�هد معي�ن تتصاعد موجة 
من التصفيق م�ن جميع الحاضري�ن، بما فيهم من 
ش�اركوه أداء المش�هد تعبيرا عن إعجابهم بقدرته 
العالي�ة على االندماج مع ال�دور، وقد صرحت فاتن 
حمام�ة فى إح�دى حواراته�ا أنها ش�عرت بالرعب 
عندم�ا وقف�ت أمامه ف�ي فيلم نهر الحب من ش�دة 
اندماج�ه، وعبرت بقولها "رس�تم يندمج في الدور 
لدرج�ة أنه لم�ا يزقني كن�ت بحس أن�ي طايرة في 
اله�واء"، ومن المواقف الش�هيرة اآلخرى التي تدل 
عل�ى أن زك�ي رس�تم يندمج ف�ي الش�خصية التي 
يقدمها وينفعل بها ويتجاوب معها أنه أثناء تصوير 
فيل�م الفتوة أصر على أن يدخل فريد ش�وقي ثالجة 
الخض�ار التي حبس�ه فيها زكي رس�تم ف�ي أحداث 
الفيل�م، وذلك ألن فريد خ�رج من مكانه في الثالجة 
ليتابع األداء البارع لزكي رس�تم، فلم يس�تطع زكي 
أن يواص�ل األداء عندم�ا لمح فريد خ�ارج الثالجة، 
وأص�ر على دخوله الثالجة حتى يكتس�ب المش�هد 

الصدق والفاعلية.
أشهر عازب

رغم أن زكي رس�تم شارك معظم نجوم السينما في 
أعمالهم، إال أنه لم تكن له أي صداقات داخل الوسط 
الفن�ي، وكانت عالقته بالممث�ل تنتهي عند خروجه 
من اإلس�توديو، ف�كان ال يزوره أح�د وال يدعو أحد 
لزيارت�ه، كما عاش حياته عازف�اً عن الزواج، وكان 
له�ذا أس�بابا عدة، فف�ي البداية كان�ت تؤرقه عقدة 
والدته التي توفت بعد إصابتها بالشلل بسبب اتجاهه 
للف�ن، ومع ضغط أس�رته عليه لل�زواج تقدم لفتاة 
م�ن خارج الوس�ط الفني كانت أس�رته قد أش�ادت 
به�ا، ولك�ن عريس آخر كان أس�رع إليه�ا منه، فلم 
يكرر التجربة ثانية، وعندما كبر نصحته ش�قيقاته 
بالزواج من امرأة في مثل سنه لترعاه، ولكنه رفض 

قائالً "ال أنا مش هظلم معايا بنات الناس".
إصابته بالصمم

عان�ى زكي رس�تم في أوائ�ل الس�تينات من ضعف 
الس�مع، وق�د أعتقد ف�ي البداية أنه مج�رد عارض 
سيزول مع األيام، وأنه بحفظه جيداً لدوره وقراءته 
لش�فاه الممثلين أمامه قد يحل المشكلة، ولكن هذا 
لم يحدث، ففي آخر أفالمه إجازة صيف كان قد فقد 
حاسة الس�مع تماماً، فكان ينسى جمالً في الحوار 
أو يرف�ع صوت�ه بطريق�ة مس�رحية، وعندما كان 
المخ�رج يوجه�ه أو يعطيه مالحظاته ال يس�معها، 
مما أحزنه كثي�راً، حتى أنه في أحد المرات بكى فى 

اإلستوديو من هذا الموقف. 
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بيروت: أعلنت خريجة ستار أكاديمي المغنية سارة فرح، عن إحيائها لحفل غنائي يوم غد الجمعة 

يجمعها مع الفنان السوري أذينة العلي في أول تجربة لهما. وأكدت في تصريٍح خاص أنها سعيدة للغاية 
بالتعاون مع "العلي" والغناء معه، مشيرة ألن إقبال الجمهور على الحفل وبكثافة كبيرة يدل على أن 

لونيهما في الغناء متقاربين رغم اإلختالف. وتعتبر هذه الحفلة األولى لـ"فرح" في العام 2015 علمًا أنها 
نقلت إقامتها من بيروت إلى دبي. وفي ذات السياق، أعلنت "فرح" أيضا أنها ستطرح أغنية جديدة لها 
بعد نجاحها في األغنية األخيرة التي طرحتها والتي حملت عنوان " فتى أحالمي". ويأتي ذلك بعد إعالنها 
عن فسخ عقدها مع شركة "العنود" برودكشن بشكل نهائي وبوٍد واحترام ودون أية مشاكل- حسب 
تأكيدها، حيث وجهت التحية واإلحترام للقيمين على الشركة، مشيرًة ألن االختالف كان فنيًا وليس 
قانونيًا.بدوره، أكد "العلي" أنه في غاية السعادة للغناء مع "فرح" في دبي، متمنيًا النجاح فيما يسعى 

لتقديمه للجمهور الذي سيحضر. واعتبر أن بمجرد أن تكون شركة كونكورد بإدارة السيد حسام حطيني 
هي الراعية للحفل فهذا يعطه قيمًة مضافة بسبب احترافية الشركة ومديرها في إدارة حفالت كهذه. 

نفت النجمة سيريناي ساريكايا بطلة 
مسلسل "مد وجزر" والشهيرة في الوطن 

العربي بشخصية "ميرا"، صحة ما تردد 
خالل أكثر من عام حول وجود عالقة 

عاطفية تجمعها بالنجم شاتاي اولسوي 
والذي يشاركها بطولة مسلسل "مد 

وجزر".
وقالت سيريناي ساريكايا، حول هذا 

األمر:"وجود قصة حب تجمعنا بالمسلسل 
ال يعني أنها موجودة في حياتنا، فكل ما 
ُنشر حول عالقتنا العاطفية غير صحيح" .

عال غانم تعود للسينام بعمود فقري
 القاهرة: تعود الفنانة عال غانم للسينما من خالل الفيلم السينمائي "عمود فقري" والذي يقوم 
بإنتاجه المنتج محمد قاس�م، في أولى تجاربه باإلنتاج الس�ينمائي، ويتعاون فيه مع عدد من 
الفناني�ن الش�باب.وتقدم عال في الفيلم الجديد دوراً إجتماعي�اً كوميدياً من خالل فتاة تتعرض 

لمشاكل عدة مع حبيبها، فيما لم يتحدد موعد طرح الفيلم بدور العرض.

الفيلم الذي كتبه حس�ن الش�حري، وحس�ن الصياد، يش�ارك في بطولته نرمين ماهر، وإيناس 
النج�ار باإلضاف�ة إلى الممثل الش�اب وائل عالء ال�ذي يعتبر الفيلم "ه�و أول تجاربه بالبطولة 

التليفزيونية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الرسقات االدبية والثقافية والفنية
عمليات )السطو( كثيرة في االوساط الفنية والثقافية 

.. وبام�كان المتابع والباح�ث ان يقف عند بعض تلك 

السرقات او اكثرها ..

س�واء كان ذلك محليا او خارجيا .. وهناك من االمثلة 

الكثير والكثير ولعل من اش�هرها تلك التي  تم تداولها 

في االوساط الغنائية والموسيقية .. حتى ان المطرب  

رض�ا الخياط ف�ي لقاء تلفازي ولق�اءات صحفية قد 

ذكر الكثي�ر عن االغنية )يا طيور الطايرة( كمثال من 

تلك االمثلة ..

االوس�اط  ان  هن�ا  نذك�ر  ان   الطري�ف  م�ن  ولع�ل 

المسرحية هي االخرى كانت وال تزال حافلة بعمليات 

الس�طو وف�ي وضح النه�ار .. ولكن بط�رق ال تخلوا 

م�ن التحايل.. ومنه�ا )تعريق( النتاجات المس�رحية  

االجنبي�ة وحتى العربية  .. وقد كان )قصب الس�بق( 

ف�ي مثل ذلك التحاي�ل  لدى المصريين بش�كل خاص 

حيث قاموا )بتمصير( الكثير من النتاجات المسرحية 

والسينمائية وحتى التلفازية االجنبية وبشكل خاص 

النتاجات المشهورة عالميا ..

ولقد حدث والزال في العراق ان البعض  من المؤلفين 

النص�وص  باع�ادة كتاب�ة   المؤلف�ات يقوم�ون  او 

االجنبية لتكون مالئمة للحالة االجتماعية المعاش�ة 

في العراق ومن خالل كتاب�ة العبارة الذائعة الصيت : 

)نقل�ت بتصرف( عن الكاتب العالم�ي الفالن الفالني 

الراح�ل .. وذلك تغطية للس�رقة االدبي�ة التي يطالها 

القانون !!.

واالغ�رب من كل ه�ذا وذاك  ان عددا من الكتاب الذين 

يرتادون شارع المتنبي يبحثون عن ضالتهم االدبية.. 

والثقافية بين اك�داس  الكتب المعروضة على قارعة 

الطريق كي ينتحلونها النفس�هم بعد اعادة تنضيدها 

واستبدال اغلفتها باغلفة جديدة!!.

إيناس عيل بني هيفاء وهبي ومسلسلني 
مع شقيقتها ساندي

 
بيروت: إنضمت الفنانة إيناس علي لفريق عمل المسلسل الجديد "مريم" للنجمة هيفاء وهبي 
المق�رر عرضه خ�الل الماراثون الرمضاني القادم، وهي تس�تعد للب�دء بتصوير دورها خالل 
الفترة المقبلة، حيث تم البدء بتصوير المسلسل منذ أسبوعين تقريباً بأحد الفيالت بالقاهرة.

ويش�ارك في بطولة المسلس�ل إلى جانب "وهب�ي" كل من خالد النبوي، ريه�ام عبدالغفور 
وعمر السعيد، وهو من تأليف أيمن سالمة وإخراج محمد علي وإنتاج عاطف كامل. 

م�ن جهٍة أخ�رى، تعاق�دت "علي" أيض�اً على المش�اركة في المسلس�ل الجدي�د "كواليس 
الكوابيس" وهو من نوعية مسلسالت ال�60 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم 
الش�باب من بينهم شقيقتها ساندي، راندا البحيري، ش�يرين، حسام داغر، رامى غيط، نبيل 
عيس�ى وأحمد فؤاد س�ليم، وهو من إنتاج عصام طنطاوى، وإخراج حازم الش�يخ، وتأليف 

عمرو مؤمن وحازم الشيخ ومن المقرر أن يتم تصويره بالكامل في دولة اإلمارات.
هذا وتواصل "علي" تصوير بطولة مسلس�ل "The sister" مع ش�قيقتها س�اندي، وهو أول 

تجربة مصرية في عالم تليفزيون الواقع للمخرج والمنتج أحمد السرساوى.

زكي رستم .. ابن الباشوات الذي عاش حياة مأساوية



   بي�روت: أطلق�ت المغني�ة والممثل�ة إيفون 
الهاش�م مس�اء األربع�اء 4 م�ارس)آذار( في 
الثقافي�ة  لألنش�طة   Station Beirut مرك�ز 
ألبومه�ا الغنائ�ي األول "معلي�ش" الذي يأتي 
بعد بروزها بدور البطولة في مس�رحية فرقة 
ك�ركال "أوبرا  الضيعة"، وتوليها دور البطولة 
في أول مسلس�ل تلفزيوني غنائي في الش�رق 

األوسط "عيلة متعوب عليها".
وس�جلت "الهاشم" موس�يقى "معليش" في 
بلجي�كا وهو يض�م  12 أغنية، كتب�ت ولحنت 
بنفس�ها ثمانية منها، وتعاون�ت في توزيعها 
الموسيقي مع مايك ماسي، ومن بينها أغنيتها 
"انتحر الحب" الت�ي أطلقتها في العام 2012، 
بنس�ختها األصلية وبنس�خة جدي�دة تصفها 
"الهاشم" بأنها "أش�به بمشهد مسرحي أكثر 
منه�ا أغني�ة". وفي األلب�وم أيض�اً أغنية "رح 
ف�ّل" الجدي�دة، التي صورتها كذل�ك في فيديو 
كليب من إخراج إيلي كمال. ويتميز الكليب بأن 

مشاهده التقطت بالهاتف الخليوي.
أم�ا األغني�ات األرب�ع األخ�رى، فإحداه�ا من 
كتابة وتلحي�ن أحمد قعبور بعن�وان "كأّني"، 
والثاني�ة كتبها مه�دي منص�ور ولّحنها زياد 
كان�ت  وه�ي   ،" "الح�بُّ عنوانه�ا  األحمدي�ة 
األغنية الوحيدة بالعربية التي أدتها إيفون في 
مس�رحية OperAdon السويسرية في جنيف، 
والتي تولت فيها الدور الرئيس�ي. وفي األلبوم 
أيضاً تحية لليلى مراد من خالل أغنيتها "أطلب 

عينّي".
أما المفاج�أة المميزة في األلب�وم فهي أغنية 
Comme Ils Disent للمغن�ي الفرنس�ي الكبير 
ش�ارل أزناف�ور، بتوزيع موس�يقي جديد ذي 
طاب�ع ش�رقي. وع�ن هذا تق�ول "الهاش�م": 
"س�جلت األغنية بتوزيعها الشرقي وأرسلتها 
على DVD  ألزنافور مرفقة برسالة من القلب 
عب�رت فيها ع�ن تأث�ري ب�ه وإعجاب�ي بهذه 

األغنية بالذات لما تختزنه من ش�حنة عاطفية 
وإنس�انية تمّس مش�اعري عميقاً، واستأذنته 
منحي حقوق إصدارها، وهذا ما حصل بالفعل، 
إذ جاءن�ي ال�رد بالموافقة من نجله ميش�ا".

وعّب�رت عن افتخارها بكونه�ا المغنية األولى 
ف�ي لبنان والمنطق�ة العربية تحصل على حق 
إعادة توزيع أغنية ألزنافور بموافقته شخصياً. 
وشرحت أن "التوزيع الموسيقي الشرقي لهذه 
األغنية ُيدخل آلتي الرّق والقانون الش�رقيتين 
إلى التش�يللو والبيانو، أما هي فتؤديها بحالة 
إنسانية شاعرية وتخوص عمقها، خاصًة أنها 

ام�رأة تؤدي أغنية بكلمات رج�ل يتنّكر إمرأة. 
إذ أن هذه األغني�ة تتناول وصف رجل وحياته 
ونظ�رة المجتمع إليه. وتضيف: "لطالما أّثرت 
بي هذه األغنية، لعمق كلماتها وكّم المش�اعر 
اإلنسانية التي تختزنها، والتي تعّبر عن الوحدة 
والعزلة، واضطرار الناس للسعي الدائم إلثبات 
حقه�م في الوجود يومياً في مجتمع  ال يرحم 
وال يتقب�ل". وترى "الهاش�م" أن أزنافور كان 
جريئاً ومتقدماً عل�ى عقلية عصره في الفترة 
التي كتب فيها ه�ذه األغنية".  وتتابع: "أردت 
أن أغن�ي هذه األغني�ة في بي�روت، دفاعاً عن 

حرية االنس�ان، وع�ن قيم قبول أنفس�نا أوالً، 
وقب�ول اآلخ�ر، وحقه ف�ي الوج�ود، وأعتقد 
أن ل�دى مجتمعنا الكثير ليتعلّم�ه بعد في هذا 

المجال". 
أم�ا المواضيع الت�ي تتناولها أغني�ات ألبومها 
"معليش"، فه�ي "متنوعة"، وفيها الكثير من 
حس الفكاهة بطريقة ساخرة أحياناً، وأغنيات 
أخ�رى تنطوي عل�ى ه�ّم وج�ودي، وتختزن 
مش�اعر الحنين والحزن والرومانس�ية. وفي 
ما يتعلق باللون الموسيقي، فهو يتنوع أيضاً، 
فيمت�د م�ن ال��pop والج�از إلى الكالس�يكية 
والش�رقي، ومن التانغو والفالس إلى التقسيم 
الشرقي مروراً بالروك والسوينغ. وهي تصف 
تنوع ألبومها باختصار برحلة أنماط موسيقية 
مختلفة س�اهمت كلها مجتمع�ة في تكوينها  

الموسيقي وفي تشكيل هويتها الفنية.
هذا وش�ددت "الهاشم"على أنها "منذ بداياتها 
الفنية، قررت أن تنتهج خط الموسيقى الراقية 
والقريب�ة م�ن الن�اس، وق�ررت أال تستس�لم 
والموس�يقى  الف�ن  ف�ي  التجاري�ة  للموج�ة 
والمسرح، ومش�يرًة ألن ألبومها األول يعكس 

تماماً هذا اإللتزام".
ُيذك�ر أن "الهاش�م كان�ت ق�د أدت ف�ي العام 
2004  دور البطول�ة ف�ي مس�رحية "نس�اء 
الساكسوفون" للمخرج العراقي جواد األسدي.  
ثم س�افرت إلى جنيف حي�ث أدت بطولة عمل 
أوبرال�ي مس�رحي بعن�وان  OperAdonعل�ى 

مدى سنة.
أما تجربتها األول�ى "انتحر الحب" فكانت من 
من كلماته�ا وألحانها، وتوزي�ع الفنان يوري 
مرقدي. فيما تولى إيلي كم�ال إخراج الفيديو 

كليب الخاص بتلك األغنية.

 

بريتني سبريز تتابع عرضها رغم سقوط شعرها املستعار
 القاهرة: تعّرضت المغنية األميركية "بريتني سبيرز" لموقف محرج في عرضها على مسرح Planet Las Vegas في نهاية األسبوع 

الماضي، حيث س�قطت وصلة ش�عرها المس�تعار على المس�رح. ففيما كانت "س�بيرز" تؤدي أغنيتها "Do Something" يوم 
الجمعة الماضي فوجئت بكتلة كبيرة من وصلة ش�عرها المستعار تسقط من رأسها وتعلق بأطراف بدلتها السوداء، لتسقط 
بعدها على األرض، إال أنها تخطت الموقف بش�جاعة وتابعت عرضها بمنتهى الكفاءة المهنية متناس�ية تماما ما حدث، علما 

أنها كانت قد قصت ش�عرها  في ش�هر س�بتمبر)أيلول( الماضي، لكنها أرادت أن ُتطل بش�عٍر طويل في حفل الس فيغاس 
فاس�تعانت بوصل�ة ش�عر. ُيذكر أن "س�بيرز" البالغة من العمر 33 عام�اً واألم لطفلين قد وقعت مع سلس�لة مطاعم 

Planet Hollywood عقداً لتكون الوجه اإلعالني لهم حتى العام 2017.
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نشرت المطربة اللبنانية روال سعد عبر صفحتها 
على الفيس بوك بعض صورها من الحلقة القادمة من 
 otv البرنامج الذى تقدمه " ليالي األنس" على قناة

والمقرر عرضه غًدا.
وظهرت بإطاللة رائعة فى فستان أزرق وكتبت تحت 
الصور معلقة: "هكذا آنا.. أنثى، شقـية...قوية َمن ال 
يعرفني يعتقد أنني مغرورة جدا.. لكني دآئمًا أحب 
اللعب والضحك ودائما أخاطُب آالشخاَص ِبعقولهم ال 

أعمارهم".وحظيت الصورة بإعجاب عدد كبير من 
معجبيها تخطى 10 آالف إعجاب بعد ساعات قليلة 

من نشرها.

 لم تتناول الشاشة  صورة ابناء المسئولين بشكل كبير، حيث كان دائما يظهر المسئول سواء وزيرا او رئيسا بمفرده، وهناك ممثلين برعوا في عدد كبير 
من نوعية هذه األدوار، إال أنهم ظهروا وكأنهم بدون اسرة، وكان اشهر افالم تناولت صورة ابناء المسئولين "التجربة الدنماركية" و"الديكتاتور" و"الغول". 
وهو بطولة خالد سرحان وحسن حسني وعزت أبو عوف ومايا نصري و إدوار، وتدور أحداث فيلم الديكتاتور في إطار سياسي ساخر, حول حاكم يبطش بمن 
يرفض أو يعترض على أوامره, يخشاه الجميع بسبب دكتاتوريته الشديدة . تدور بينه و بين أبنائه التوأم العديد من المواقف و األحداث التي تتناول أزمات 
المواطن العادي إلى أن تحدث مفاجأة عنيفة تقلب األمور رأسا على عقب وهو بطولة عادل امام ونيكول سابا واحمد راتب، وهو فيلم كوميدي يروي قصة 
فتاة دنماركية جميله جدا ومتحررة تنزل ضيفة على قدري وزير الشباب والرياضة واوالده الشباب الرابعة ويتنافسون على نيل اعجاب الضيفة اال ان يكسب 
قدري ودها وتتبدل حياة العائله. عادل عيسي )عادل إمام( صحفي بإحدى الصحف الكبرى، مطلق. ذات مساء وفي إحدى الحانات التي يتردد عليها يرى نشأت 
الكاشف )حاتم ذو الفقار( ابن رجل األعمال المعروف فهمي الكاشف )فريد شوقي( وهو يقتل عامل البار مرسي ويصيب الراقصة نادية بعد أن رفضت المبيت 
بشقته، ويقرر عادل إبالغ الشرطة لكن فهمي الكاشف يتمكن بنفوذه من إبعاد التهمة عن ابنه، إال أن عادل ينجح في الوصول إلى نادية الشاهدة الوحيدة 
والتي بالفعل تدلي بأقوالها، وُيقدم نشأت للمحاكمة، في حين يقع عادل في غرام مذيعة التليفزيون مشيرة )نيللي( ابنة فهمي الكاشف من زوجته القديمة، 

وتمر األيام ويحين صدور حكم المحكمة الذي يصدر ببراءة نشأت، حينها يصاب عادل باإلحباط، وبقتل فهمي الكاشف بواسطة البلطة وسط رجاله.

اصالة هتنئ نوال الكويتية بعيد زواجها
 حرص�ت الفنان�ة أصالة على تهنئة ن�وال الكويتية بعي�د زواجها وبعثت لها رس�الة عبر تويتر 
وغردت قائلة: "العمر كله بس�عادة واس�تقرار لمطربة الذوق وسيدة اإلحس�اس نوالتنا الغالية 

والغالي زوجها مشعل العروج مهندس النغمات". 
ن�وال الكويتية حرص�ت على الرد على أصالة وكتبت لها: "ش�كراً ياحبيبت�ي والله يبارك لك في 

زوجك وأوالدك وشكراً على تواصلك الدائم معي والله يحفظك".

الرسقات االدبية والثقافية والفنية
عمليات )السطو( كثيرة في االوساط الفنية والثقافية 

.. وبام�كان المتابع والباح�ث ان يقف عند بعض تلك 

السرقات او اكثرها ..

س�واء كان ذلك محليا او خارجيا .. وهناك من االمثلة 

الكثير والكثير ولعل من اش�هرها تلك التي  تم تداولها 

في االوساط الغنائية والموسيقية .. حتى ان المطرب  

رض�ا الخياط ف�ي لقاء تلفازي ولق�اءات صحفية قد 

ذكر الكثي�ر عن االغنية )يا طيور الطايرة( كمثال من 

تلك االمثلة ..

االوس�اط  ان  هن�ا  نذك�ر  ان   الطري�ف  م�ن  ولع�ل 

المسرحية هي االخرى كانت وال تزال حافلة بعمليات 

الس�طو وف�ي وضح النه�ار .. ولكن بط�رق ال تخلوا 

م�ن التحايل.. ومنه�ا )تعريق( النتاجات المس�رحية  

االجنبي�ة وحتى العربية  .. وقد كان )قصب الس�بق( 

ف�ي مثل ذلك التحاي�ل  لدى المصريين بش�كل خاص 

حيث قاموا )بتمصير( الكثير من النتاجات المسرحية 

والسينمائية وحتى التلفازية االجنبية وبشكل خاص 

النتاجات المشهورة عالميا ..

ولقد حدث والزال في العراق ان البعض  من المؤلفين 

النص�وص  باع�ادة كتاب�ة   المؤلف�ات يقوم�ون  او 

االجنبية لتكون مالئمة للحالة االجتماعية المعاش�ة 

في العراق ومن خالل كتاب�ة العبارة الذائعة الصيت : 

)نقل�ت بتصرف( عن الكاتب العالم�ي الفالن الفالني 

الراح�ل .. وذلك تغطية للس�رقة االدبي�ة التي يطالها 

القانون !!.

واالغ�رب من كل ه�ذا وذاك  ان عددا من الكتاب الذين 

يرتادون شارع المتنبي يبحثون عن ضالتهم االدبية.. 

والثقافية بين اك�داس  الكتب المعروضة على قارعة 

الطريق كي ينتحلونها النفس�هم بعد اعادة تنضيدها 

واستبدال اغلفتها باغلفة جديدة!!.

إيفون اهلاشم أطلقت ألبومها األول معليش

تكتفي بعمل واحد مميز يف ال�سنة

نجالء فهمي تستعد ألحالم رسمية
بغداد: تس�تعد الفنانة العراقية نجالء فهمي للبدء بتصوير مش�اهدها في المسلسل الذي يحمل عنوان 
"أحالم رس�مية" والذي تؤدي فيه دور البطولة. وفي حديثها " عن هذا الدور قالت أنها رفضت قبله 
عدة نصوص ألنها لم تجد فيها نصاً بمس�توى مسلس�ل "النبي أيوب" الذي ُعِرَض في شهر رمضان 
الماض�ي، لكنها وافقت على المش�اركة في مسلس�ل "أحالم رس�مية" للمخ�رج أركان جهاد الذي 
تجس�د فيه ش�خصية "أحالم" وهو مسلسل من 30 حلقة، وتستعد لتصويره. وشرحت: قبلت هذا 
الدور ألهميته كونه المسلس�ل يناقش في مجمله مش�اكل المرأة بشكٍل خاص، وهذه المواضيع 
ن�ادراً ما ُتطَرح في الدرام�ا العراقية. وهي تمثل معاناة الفتاة التي ُتنهي دراس�تها الجامعية فال 

تحصل على وظيفة الئقة، أو تلك التي تعاني من كبت األهل.
ولفتت ألن مش�كلة "احالم" الش�ابة التي تلعب دورها في المسلس�ل، تتمثل في الزواج الذي ال 
يقّي�د في المحاكم بل يقتصر على رجل الدين فقط. وقالت: من هذا الباب س�نناقش الموضوع  
لنؤكد  أن هذا الزواج ال يضمن حقوق المرأة وال حقوق طفلها. ف�"أحالم" هي امرأة من ريف 
محافظة ميسان تحديداً، وهي شخصية إمرأة مغلوب على أمرها. واستطردت في توضيحها: 
لقد أعجبني في الش�خصية إحساسي بأنها قريبة مني جداً، وذلك ألنني أحب المرأة الريفية. 
فأن�ا أحب أن أوِص�ل معاناة المرأة وأحمل همومه�ا، علماً أن هذا الموض�وع لم يناقش في 

الدراما العراقية مسبقاً.
وختمت حديثها مش�يرًة ألنها تش�ارك بمسلس�ل واحدا في الس�نة وتكرمه بعطائها كما 
فعلت في أدائها بمسلسل "النبي أيوب" الذي حصلت من خالله على 4جوائز،  وقالت: هذا 
ما أعتبره إنجازاً كافياً وأفضل من تقديم خمسة أعمال ال ُتذكر، وبصراحة أنا مقتنعة أن 

عمالً واحداً بنوعية جيدة ومضمون مميز سيكفيني في السنة إذا كنت مقتنعة به. 

 إنعام حممد عيل:

 سأعيد صياغة أعاميل تقنيا .. لو امتلكت الفرصة
 

قالت المخرجة إنعام محمد على، لو أننى امتلكت الفرصة إلعادة تقديم أعمالي الفنية 
برؤية وصياغة جديدة، فس�أختارها كلها إلعادة صياغة الناحية التقنية، الس�تخدام 

اآلالت والكامي�رات والمع�دات الحديثة التي تس�تطيع بث روح العم�ل في قلب وعقل 
المشاهد، ألن التطور الحديث تقنًيا فى اآلالت والمعدات مذهل.

وأضاف�ت -فى تصريح صحفي  وذلك ألجعلها تتناس�ب م�ع الواقع، رغم إنه لم يختلف 
كثيراً، لكني سأعيد صياغتها تقنًيا بنفس النص والسيناريو.

إيامن أبو طالب تنضم ألبطال "ظرف أسود" 
القاهرة: إنضمت اإلعالمية إيمان أبو طالب ألبطال مسلسل "ظرف أسود" الذي انطلق 
تصويره مؤخراً ومن المقرر عرضه خالل السباق الرمضاني. وستشارك في المسلسل 
مع عمرو يوس�ف في ثاني تعاون بينهما بعد اش�تراكهما مس�بقاً في تقديم النش�رة 

الفنية بقناة "روتانا سينما" مع انطالقها قبل احتراف عمرو التمثيل.
هذا وتدور أحداث المسلس�ل في إطار تش�ويقي حول ش�اب يواجه صعوبات متعددة 
في حياته بعد فقدانه ألسرته، فيما يشارك ببطولته درة، فراس سعيد، إنجي المقدم، 
وص�الح عبد الله. وهو من كتابة أيمن مدحت وإخ�راج أحمد مدحت، ويعتبر البطولة 

الدرامية الثانية لعمرو يوسف.



مرفت غطا�س

وح�ده يملك كل اش�ارات المرور عب�ر النبض،عبر ومض�ة تقترفها العين 
أحيانا ً.

اله�ث نحو الطري�ق الطويل الذي ينته�ي دائماً ب�� امرأة لديه�ا من العناد 
والكبرياء ما يفتح شهيتهه على الحب 

يمشي على جسده غير عابئ بالزمن،بين ضلوعه مفتاح الصبر 

الصمت جريمة يتفنن بأقترافها ...فنان في الوجع،في عزف الناي الحزين 
على اوتار الوقت ... يخلع عنه قميص ليرتدي آخر , قمصانه بالوان قوس 

قزح , يحلل ما يشتهي ويحرم ما يكره
هو رجل اللحظة يسعى نحو الحياة , والحياة تغدر بمن تشاء ,

الغدر رفيقه عبر الدرب , الوصول اليعنيه ابدا 
ال ل�ذة في الوصول , كلما كانت تعرجات الطريق كثيرة كلما كان الس�باق 
الى الزحف, على احبال الغسيل المنشور ترك قميصه االحمر ابتكر النسيان 

ليمتطي شرفة الحلم.
مؤمن بان مفتاح الحب سيفتح له الطريق من الشرفة،من قميصه االحمر 

من قصيدته التي نحتها بصوت عاشق لحنه الخشوع 
قناع جديد يصطاد به قلب امرأة تملك من العناد والكبرياء ما يفتح شهيته 
لمالمس�ة الرب،االكذوب�ة تحت ابطه دائما ً .. يدع�ي ان الرب قد يكون في 

صرة امرأة بين خصالت شعرها في خطواتها 
ال هو وصل فعرف حقيقة الله وال .....

 حممد العرقوبي 

'كوزكي' كس�ر للحواج�ز بين اللغ�ة المحلية الضيقة 

والعالمية الواسعة

تونس- بين ثنائيات حائرة ولغة ال فصحى وال عامية، 

ينس�ج الروائي التونس�ي توفيق بن بريك عمله األدبي 

الجديد “َكَوَزكي”، بأسلوب إبداعي مربك يدفع القارئ 

إلى التس�اؤل من أول وهل�ة إذا كانت “َكَوَزكي” رواية 

أم مروي�ة أم حكاية أم مجّرد خواط�ر لمؤلف احترف 

التحرر من البنية الروائية.

ف�ي رواية “َكَوَزك�ي”، الصادرة ضمن سلس�لة عيون 

المعاص�رة عن دار الجنوب للنش�ر في تونس، يكس�ر 

توفي�ق ب�ن بري�ك أس�وار الواقعي�ة ويعي�د هيكل�ة 

الجغرافيا والوجوه، مطلقا العنان لبطله همام المعلم 

بمدرس�ة النور االبتدائية، الذي يرك�ب دراجته النارية 

هاربا من “طاطاوين”، باحثا عن خالص البشرية في 

جب�ال الش�مال الغربي.وأثناء رحلته إلى ريف س�يدي 

حم�د الصال�ح مس�قط رأس�ه وموطن ش�غله يتنقل 

همام عبر جروح النفس ووجع األفكار، ويس�ير عبر 

ثناي�ا انفعاالته ورغباته وآمال�ه وآالمه فارا إلى معبد 

الس�ؤال.ويحّدث نفس�ه قائ�ال: “تحت وط�أة الحمى 

البيضاء أفّر إلى ربوع المباح، آكل لحم البش�ر وأشرب 

من دم�ك. دثروني دثروني أنا كوزك�ي الخيام”. وفي 

مواجه�ة س�يل من األس�ئلة يلجأ إلى دابت�ه الحديدية 

الس�وداء “َكَوَزكي” يحاورها يس�ألها ويسائلها، علّه 

يجد عن�د الكتلة المعدنية أجوبة تش�في غليله، تكون 

دليله لتحطيم األسيجة من حوله.

ولعل الكاتب والناقد حس�ين الواد ف�ي تقديمه للعمل 

تفك�ر كثيرا وتدبر، ثم اس�تنبط واحت�ال ليجد وصفا 

لجنس أدبي محّير، فسماها “مروية”.

وف�ي عمل�ه األدبي يتنق�ل الكات�ب بين لغ�ة فصحى 

ودارجة محلية، في سعي لكسر الحواجز بين المحلي 

الضي�ق والعالم�ي الواس�ع، وإس�قاط الف�وارق بين 

المتعالي والش�عبي.ويقول “إن تجس�د اللس�ان كتابا 

تصطك ل�ه الكواكب تتكلم األيادي ف�ي خلوة الضجر. 

تخط العبر المبتدأ والخبر. تتسارع األلفاظ من الصدر 

إل�ى الحلق حت�ى القلم رصاص�ة أضاع�ت وجهتها”. 

ويس�تطرد قائال “األيادي المتكلم�ة تمّردت على فناء 

الكالم”.وب�ن بري�ك كات�ب وش�اعر تونس�ي ولد عام 

1960 بمنج�م الجريص�ة من أصول قروي�ة من عائلة 

نقابية، عرف ككاتب مقاوم ثائر على الس�لطة ويكتب 

من أجل المساواة والتقّدم.

وس�جن بن بري�ك عدة مرات في عهد الرئيس الس�ابق 

زي�ن العابدي�ن ب�ن علي، قب�ل أن يخت�ار المنف�ى إلى 

فرنسا حيث نشر في أكبر دور النشر، وكتب في أشهر 

الصحف الفرنس�ية، وتّوج بالعديد من الجوائز أبرزها 

“داش�يل هامي�ت” األميركي�ة، ورش�ح لجائ�زة نوبل 

لآلداب عام 2012

 متابعة  - تخصص مجلة “الهالل” عددها الجديد 
)مارس 2015(، للمشهد الروائي العربي، حيث 

تنشر 55 نصا، تتوزع كلها على الجغرافيا اإلبداعية 
للعالم العربي، من مشرقه إلى مغربه، فضال عن 

المبدعين خارجه، معبرا عن تياراته ومدارسه.
جاء في افتتاحية مجلة “الهالل”، في عددها الصادر 
مؤخرا، أن الحماس�ة لهذا العدد الخاص )دراس�ات، 
وقراءات، ونصوص، وش�هادات(، ألن العالم العربي 
موس�وم باإلره�اب، ومتفوق في فنون�ه؛ فال يقدم 
ش�يئا ذا قيمة مقارنة باإلبداع، الرس�الة اإلنس�انية 
األبه�ى، األكثر صدقا وق�درة على تجمي�ل الصورة 

ألصل ينشد الجمال باإلبداع.
وتح�ت عنوان “قريبا من المش�هد الروائي العربي” 
كتب رئيس التحرير س�عد القرش أن الرواية جس�ر 
حميم يتواصل عبره الباحثون عن الدفء اإلنس�اني، 
وم�ن يحنون عل�ى الضعف البش�ري، ويرغبون في 
م�ّد أيديهم إلى مأدبة فيها صن�وف الجمال، جهزها 
بمحب�ة الموهوب�ون، ال الراغب�ون ع�ن الجمال من 

كارهي الحياة؛ المستضعفين والطغاة معا.
حين يطول األم�د على الطاغية، ويفاجأ بأنه وحيد، 
محاصر ومعزول، ال يجد لنفس�ه ملج�أ إال الرواية. 
يترف�ع ع�ن الجل�وس ف�ي مقع�د الق�ارئ، فيقفز 
متخذا موقع “الكاتب”، ويس�طر صفحات يس�ميها 
رواي�ة أو قصة. هكذا فع�ل ص�دام والقذافي، وكاد 
يفعله�ا بعض رجال مبارك ل�وال أن أنقذتنا ثورة 25 
يناي�ر. وأن األمر ال يخلو من حني�ن مفكرين ونقاد 
مرموقين إلى كتابة رواية، لعلها استراحة محارب. 
هك�ذا فعل أو تمنى أن يفع�ل كثيرون: محمود أمين 
العالم، وفاروق عبدالقادر، وإدوارد س�عيد.وأضاف 
أن ه�ذا الع�دد ربم�ا يصب�ح س�جال يرج�ع إليه من 
يري�دون معرف�ة حالة الرواية العربية التي س�حبت 
البس�اط من فنون الكتابة األخرى، في ظل ضغوط 
كوني�ة قاه�رة تدف�ع الف�رد إل�ى الش�عور باليتم، 
وانتظ�ار من يهديه خي�اال، »رواية« تمنحه أس�بابا 
للمتعة والقلق، ثم اللهاث وراء معرفة مصائر أمثاله 
القلقين الباحثين عن يقين، في أماكن أخرى، قصية، 

يقربه�ا خي�ال المبدعي�ن إل�ى ق�راء ربما لم 
يول�دوا بعد. صارت الرواي�ة عروس اإلبداع، 
وحقق�ت نبوءة نجيب محفوظ، حين راهن 
على مس�تقبل هذا الفن، وكّرس له حياته، 
بعزيمة ال تبالي بتجاه�ل النقاد، وهجوم 
عب�اس العق�اد ال�ذي اس�تهان بالرواية، 
ورأى أنها دون الش�عر، بل شبهها بقرن 
الخ�روب “قنطار من الخش�ب ودرهم 

من الحالوة”.
ثم شهد محفوظ نبوءته تنمو وتثمر، 
تج�اوز  بعضه�م  جدي�دة،  وأجي�اال 
التس�عين )ش�ريف حتاتة ويوسف 
تح�ّوالت  وش�هد  الش�اروني( 
وث�ورات، من�ذ انتفاض�ة العم�ال 
والطلب�ة ع�ام 1946، وبعضه�م 
أنضجت�ه ث�ورة 25 يناي�ر، مثل 
الش�اعر الروائ�ي المعتقل عمر 

حاذق.

كوزكي .. مروية توفيق بن بريك اخلارجة عن املألوف

جملة اهلالل تركز عىل املشهد الروائي العريب

رجل اللحظة!!
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متابعات 

عزيزي الكونت دراكوال
 

"عزيز الكونت دراكوال"؛ عنوان الديوان األول للش�اعر عادل سيميح، والذي صدر مؤخرا 
عن دار ميريت بغالف من تصميم الفنان أحمد اللباد.

يضم الديوان 12 قصيدة ويغلب عليه الطابع الرومانسي، عبر حالة حب ممتدة بتقلباتها 
المعت�ادة، وه�و ما نجح غالف اللباد ف�ي التعبير عنه إلى حد بعيد بوردة تتوس�ط دفتر 

رسائل فوقه تحذير ارشادي من اشعال عود ثقاب.
يهدي عادل سميح الديوان إلى "سميح وسومة؛ ليس فقط ألنهما أنجباني. إلى منال.. 
ألنك احتملت ش�خصا مثلي، وإلي طبعا.. ألني أس�تحق"، ويفتتحه ب�"ألننا طيبون لن 
يسمحوا لنا بالمغادرة ولن يمنحونا فرصة أن نفر/ ناسين أننا أيضا يمكننا أن نصبح 

أشرارا مثلهم".
ومن عناوين قصائد الديوان: )هل تسمحين لي أن أذكر اسمك لألصدقاء؟/ يكفي أنك 

هناك/ سكين/ أسئلة مرة/ قسوة/ هل لهذا عالقة بغيابك المتكرر؟(.

مطر عىل رصيف الذاكرة... 
 

ص�در للش�اعر والكاتب الصحف�ي جابر محم�د جابر اص�دارا جديدا 
حمل عن�وان )مطر على رصي�ف الذاكرة ( وتضمن ش�هادة المؤلف 
عن االصدار جاء في بعض منها : كنت احس�ب ان الش�عر هو العالم 
الوحي�د المناس�ب الن اتم�دد فيه واض�ع حياتي كلها بك�رم داخل 
اقواس�ه الذهبي�ة مانعا عن نفس�ي حرية التنفس ف�ي غير هوائه 
وربم�ا الحدي�ث بغير اف�واه ملوكه ،العظ�ام من الش�عراء الكبار 

كالمتنبي والجواهري والسياب وبلند الحيدري وووو الخ.
كما تضمنت المجموعة عددا من القصص القصيرة جدا بعناوين 
م�ن مثل : )الس�رة ، الكحالء ، البحر المي�ت ، الطاوي ، معرض ، 
ذكريات ، موعظة ، حارس المناديل ، عشق ، عنوان ...... الخ ( 

َزيَنُب َوال�ُشموْع
حممد �شني�شل فرع الربيعي

ِفي ُلَجِة لَيٍل 

َنْهٌر َيْسَتيقْظ

َيْسَتِحيُل َمَراَيا لُِنجوٍم َعاِبراِت َطِريْق

َمديَنُة ُدَعاْء

َقَراِبيَن ُشُموْع

َزيَنُب َتْحِرُق َخاَمَة َشَباٍب لََفتُه

ِبَضَماِد َوَجِع الُروِح 

َقبَل أرَبعِة ُعُقوْد

َيْجَمُعَها َمَع خْضِر الَياِس ِحَكاَيْة 

ِريٌق ُمْر

َولَيلَُة اَْرِبعاْء

ُمَقابَل أْن َتْرُفَس َضوَء الَقَمِر أَناُملَها 

ِعَتاُب ُموْيَجاٍت َصِغيَرٍة ِبشُروِد ِفْكٍر

َتْرنِيمُة َغاِئٍب

))) جيتك يشط متعني انذرلك نذر

ليلة اربعاء 

واعلك شموع الخضر

بلكن يعود الغايب العيني

على ادربه اربيه ((( 

ُخضُر الَياِس لَُه َباٌب ِمْن َماْء

ُيْفِتُح ِبَدمِع َشْمَعٍة

َعلَى ُرقَعٍة َضاِحكْة

َوَحارٍس اسُمُه ))سوادي المسودن ((

لَيلُه أَبَيْض 

َيناُم َعلَى َمرَكٍب َشاَخ َعلَى الُجرْف

اْثَقلَتُه ُكفوُف ِحناْء

ادِعيٌة َتنَتظُر إَجاَبْة

َتشُق َطريَقَها ِعبَر أَصابِع الَماْء

َدَنْت َزيَنُب َفَتدلَْت َنْجَمٌة َبعيَدْة 

ال َشيَء َغيُر َمراكٍب َتكِسُر َقَمَر الَضوْء

َوَحَجُر َصغيِري َيْكِسُر ُصورَة الَماْء

بأْمِزَجِة ُحزَمُة َمَزاِميْر َهِرَمْة 

َشْمٌع َيلَْتُف ُمْرَساٌة َواْسطْرالٌب َيدوْر

َوَصَدى َصوُت ُخضِر الَياِس الَذي َتَقمَصُه َسواِدي

ِزنَزاَنُة إنِتَظاْر 

َفَقْط َخَبٌر أَُعانقُه

أَْصَفُع ِبِه َنَظراِت الَشاِمتيَن

أََضُع َمَساِحيَق الَمَساِء

َعلَى َتَجاعيِد َوْجهي الَذي الَ أََراْه

سواِدي َبلْغ ِخضَر الَياِس َتحَياتي

أْخبرُه َما َعاَدْت َزْيَنُب 

َتْسَتيِقُظ َكالَعاَدْة

َمَراِكُب ُتوَدُع أْرِصَفَتَها

أَو َتَتَنْفُس َخَبَر الَعوَدْة

َزَيَنُب َوالَشْمُع َنْسَياً َمْنِسيا

آسيا جبار أول عربية تدخل مؤسسة اخلالدين الفرنسية
      جابر بكر

أي النساء هي؟ هل كانت المرأة المتكئة؟ أم تلك 
التي تجلس أمام “الشيشة”؟ أم هي تلك الخادمة 
التي ترف�ع الس�تائر الثقيلة؟ أم ه�ي ضميرهن 
المس�تتر؟ ه�ل دخلت لوحة "نس�اء الجزائر في 
مخدعهن" للفن�ان األوروبي “أوجين ديالكروا” 
أم أدخل�ت لوحت�ه عال�م النس�اء الجزائري�ات؟ 
لم�اذا هاجرت من بالدها وهي التي دافعت عنها 
بقلمه�ا؟ لماذا طلبت دفن جس�دها ف�ي بالدها 
وه�ي التي تركته�ا؟ لماذا لم تغ�ب بين الجموع 
وتغير انتماءها كما تغير اسمها؟ وتغير ثقافتها 
كم�ا أجب�رت على تغير لغ�ة كتاباته�ا؟ لماذا لم 
تت�رك وراءه�ا كل ذلك األلم وترحل في ش�وارع 
باريس؟ متخلصة من عباءة القهر والظلم اللذين 
أحاطا بالمرأة العربية وال يزاالن إلى اليوم، لماذا 

لم ترم حزنها بعيدا وتستسلم للفرح؟
فاطمة الزهراء

هي الكاتبة الجزائرية الفرنس�ية آس�يا جبار، أو 
كما كان اس�مها ي�وم ميالدها فاطم�ة الزهراء 
املحاي�ن، س�نرحل معها بحثا ع�ن إجابات لتلك 
األسئلة الكثيرة، نتعثر قليال، فلم تترجم الراحلة 
جي�دا بعد إلى العربية، رغ�م أن كتاباتها ترجمت 
إلى أكثر من عشرين لغة، ورغم بعدها أو إبعادها 
عن اللغة العربية ل�م تنكر جبار عربيتها فعبرت 
عنها بفرنسية دفعتها إلى أن تكون في مؤسسة 
اللغ�ة  “أكاديمي�ة  أي  الفرنكفوني�ة  الخالدي�ن 
الفرنس�ية” التي دخلتها عام 2005، لتكون أول 
عربية تدخل هذه المؤسسة وخامسة امرأة تكسر 
ذكوريتها، رغم أنها َترجمت دماء ش�عبها باللغة 
الفرنس�ية في روايات وقص�ص عن تضحياتهم 
ومعاناته�م من االس�تعمار الفرنس�ي، فدخلت 
تلك المؤسس�ة كجزائرية مضمخة بدم ش�هداء 

حرب التحرير، الذين تعتبر نفسها “وارثة” لهم، 
ول�م تكن جب�ار األولى في هذه فق�ط، بل كانت 
أول ام�رأة جزائري�ة تنتس�ب إل�ى دار المعلمين 
في باري�س ع�ام 1955، وأول أس�تاذة جامعية 
ف�ي الجزائ�ر في قس�م التاري�خ واآلداب ما بعد 
االس�تقالل.هنا ندرك أي النس�اء هي، هي المرأة 
التي لم تلد طفال، إال أنها ولدت بالدا بلون الشمس 
في عاصم�ة األنوار، هي الم�رأة الجزائرية التي 
حملت ذخيرة الحرية من بالد الش�هداء ودافعت 
عنها في أرض خصومها، ومن ثم حملت ذخيرة 
حربها النس�وية ضد الظالم لتبقى أعواما طواال 
تنك�ر التمييز وتدعو إل�ى حرية الم�رأة، إذا هي 
ليس�ت تلك المرأة المتكئة أمام الشيش�ة بل هي 
الم�رأة الحاملة لقلمها س�الحا ف�ي وجه الظلم، 
قلم حمل اس�مها إلى الئحة المرش�حين لجائزة 
نوبل عام 2009، وجعلها أول كاتبة عربية تفوز 
بجائزة الس�الم عام 2002، الجائزة التي تمنحها 
جمعية الناش�رين وأصحاب المكتبات األلمانية، 
كم�ا حظيت بالتكريم في محاف�ل دولية عديدة، 

ولكنها لم تعرف عربيا إال قليال.
موت الفرنسية

لم تتردد في نقد كل شيء، حتى اللغة التي يكتب 
بها، حي�ث أطلقت عل�ى إحدى رواياته�ا عنوان 
“اختف�اء اللغة الفرنس�ية”، رواية ال تتوانى عن 
رثاء لغة االستعمار اللغة التي درست من خاللها 
وكتبت من خاللها، اللغة التي كانت سمة مثقفي 
الجزائ�ر ط�وال س�نوات وربم�ا س�مة بعضهم 
إل�ى اليوم، لغ�ة حملتها جب�ار الغرب�ة والحزن 
المش�رقي والش�عور باالغتراب والبعد والشوق 
والف�رح الذي ينط�ق الدمع بش�كله ولونه، نعم 
هو فرح المش�رقيين المبعدين عن بالدهم، كما 
ح�ال الكثي�ر م�ن مثقفي العال�م العرب�ي اليوم 

وبالذات بالد الثورات التي أحالها الُظاّلم سجونا 
ومقاص�ل ال ح�دود لها وال دماء ت�روي نهمهم، 
ب�الد بات�ت بواب�ات م�وت معلن�ة تفت�ح لتضم 
األجس�اد كما ضمت أرض الجزائر مؤخرا جسد 
جب�ار، لُيكتب على لوحة القبر، هنا ترقد فاطمة 
الزهراء ابنة الجزائر التي عاش�ت معظم حياتها 
خارجها وداخلها في آن، كما كان الحزن والفرح 
في لوحة النساء الجزائريات في مخدعهن، فهو 
خارج اللوحة وداخلها في آن.ربما عاد جس�دها 
إلى بالدها وبقيت هي خارجها، فمنذ أن هجرتها 
إل�ى فرنس�ا ع�ام 1980، ل�م تدخلها إل�ى قليال 
وبالذات في العش�رية الس�وداء كم�ا تعرف في 
الجزائ�ر، أي فترة الحرب األهلي�ة المزلزلة التي 
ضربت البالد فقتلت عددا كبيرا من أبنائها واغتيل 
ع�دد من مثقفيها، بالد لم تش�ف من الدماء بعد، 
تلك البالد الجريحة هي ذاتها التي بقيت حاضرة 
في روايات جبار، ولكنها لم تكن يوما في موقع 
المواجهة السياس�ية، وهذا ما ع�رف عنها على 
أق�ل تقدي�ر، لكنها ف�ي أوج الح�رب األهلية تلك 
كتبت “الجزائر البيضاء” و”وهران… لغة ميتة”، 
كتبت عن الموت كما الكثير من الروائيين العرب 
عموما والسوريين على وجه الخصوص يكتبون 
اليوم ع�ن الموت والدم�اء الت�ي تتناثر كحبوب 

الطلع لتلقح الخسائر بخسائر أعظم.
من المفارقة أني أكتب عن جبار من مدينة كتبت 
عنه�ا رواية ع�ن الح�ب “ليالي ستراس�بورغ”، 
خيال العش�اق يعمر هذه الرواية ولكنها لم تكن 
إال قص�ة تهرب فيها من أوجاع الموت الجماعي 
والمج�ازر والكوارث التي عاش�تها الجزائر ولم 
تك�ن إال هربا م�ن غربتها وخوفها م�ن القادم، 
وربما محاولة للعالج بالكلمات وفرصة لتفريغ 
المخاوف والحزن حبرا على أوراق فيذهب معها 

إل�ى اآلخرين الذين يش�اركوننا تل�ك المفارقات 
فتصبح تل�ك األوجاع أق�ل ألما وتعب�ر كغيرها، 
ألن اإلنس�ان ال يقبل بالنهايات المستعجلة، ولذا 
دوما يبحث كما بحث�ت جبار عن طريقة للعالج 

من الجنون بالجنون.
تل�ك الرواية ع�ن الحب المتخيل ف�ي بالد عامرة 
بالح�ب اليوم، هي جواب لس�ؤال لم�اذا لم تترك 
جب�ار هويته�ا وترح�ل ف�ي ثقاف�ة الش�وارع 
الباريس�ية؟ كي�ف له�ا أن ترحل فيه�ا وهي كل 
يوم ترى أه�ل جلدتها وهم يعانون الغربة مثلها 
ألجل حياة بالكاد تقيهم شر الموت جوعا، كيف 
له�ا أن ترحل وهي التي ورثت الحزن كما معظم 
المش�رقيين وصلها عبر الحبل السري ورضعته 

ف�ي حلي�ب أمها الت�ي ما ت�زال على قي�د الحياة 
جسدا دون إدراك وخاصة بعد موت ابنتها، ربما 
من حسنات جبار أنها لم تنجب، فلذا كان هذا ما 
جنت�ه عليها أمها وهي لم تج�ن على أحد، حالها 
اليوم كحال المعري، ولكن هل س�تذكر في كتب 
العرب أم في كتب الفرنس�يين؟ هل سيقال عنها 
الكاتبة الجزائرية أم الفرنسية؟ أين هي هويتها 
بعد كل ما سبق؟ هويتها هناك حيث ولدت في 30 
يوني�و عام 1936 في مدينة شرش�ال الجزائرية 
الس�احلية، من أب يعمل مدرس�ا، هناك هويتها 
حيث دفنت، ولكن للتاريخ كلمته، فكيف ستكون 

هناك وهي التي لم تترجم إلى العربية بعد؟
آسيا جبار والعطش

تلك العطش�ى إل�ى بالدها عادت إليها في جس�د 
عل�ى أمل أن تعود إليها لغ�ة ونصوصا، هي التي 
كتب�ت رواي�ة “العطش” قبل أن تبلغ العش�رين، 
يوم كانت ال تزال طالبة في باريس، لتعالج أزمة 
الهوية التي استشعرتها باكرا فتروي قصة نادية، 
المولودة من زواج مختلط بين أم فرنس�ية وأب 
جزائري، نادية الت�ي بقيت تبحث عن “توازنها” 
وعن الس�عادة ليس مع زوجه�ا ولكن مع زوج 
صديقته�ا، ذاك البحث ربما ل�م يصل إلى مبتغاه 
بعد، فنادية ليست إال آسيا الباحثة عن الراحة في 
بيت أهلها ولم تجدها إال في بيت المستعمر، فما 
أقرب الش�به بين زوج نادية والجزائر وما أقرب 
الش�به بي�ن زوج صديقتها وفرنس�ا، بالد تتقن 
الحري�ة إلى ح�د كبي�ر وتحترم الم�رأة بطريقة 
مختلف�ة عن الش�رق، فكي�ف ال تك�ون صديقة 
مريح�ة وجميل�ة، ولكنه�ا لم تكن يوم�ا هوية.

ألجل ذلك كله عاش�ت جب�ار متنقلة بين الجزائر 
وفرنس�ا والواليات المتحدة حيث كانت أستاذة 
األدب الفرنس�ي في جامعة نيويورك، ربما هذه 

المناصب واألعمال كانت نتيجة دراس�تها باللغة 
الفرنسية وحرمانها من الدراسة باللغة العربية 
في الجزائر فترة االس�تعمار الفرنس�ي الذي ما 
إن انته�ى ونالت الجزائر اس�تقاللها حتى عادت 
جبار إلى بالدها لتدرس مادة التاريخ في جامعة 
الجزائر، وتوقفت ع�ن الكتابة حتى العام 1980 

عندما هاجرت نهائيا إلى فرنسا.
ب�دءا  أعماله�ا  أش�هر  أص�درت  فرنس�ا  وف�ي 
بالمجموع�ة القصصي�ة “نس�اء الجزائ�ر ف�ي 
“الح�ب.. رواي�ات  ث�م   ،1980 ش�قتهن” ع�ام 

الفانتازي�ا” عام 1985، و”الظل الس�لطان” عام 
1987، الت�ي تدعو من خاللها إل�ى الديمقراطية 
وحوار الثقافات وتداف�ع عن حقوق المرأة التي 
لم تغب عن كتابات جبار وال عن هاجسها العام.

كما عملت جب�ار في مجال الس�ينما، فأخرجت 
فيلما طوي�ال للتلفزي�ون الجزائري ع�ام 1977 
بعنوان “نوبة نس�اء جبل ش�نوة” وهي منطقة 
قريبة من مس�قط رأس�ها شرش�ال، نال الفيلم 
جائ�زة النق�د الدولي�ة ف�ي مهرج�ان البندقي�ة 
الس�ينمائي، ثم أخرجت فيلما بعنوان “الزردة أو 

أغاني النسيان” عام 1982.
وآخ�ر ما كتبته جب�ار رواية “ال م�كان في بيت 
أب�ي” والت�ي ص�درت ع�ام 2007، رحل�ت جبار 
فيها إلى س�يرتها الذاتي�ة، وذكرياتها المرتبطة 
بذاكرة شعبها. قضت جسدا في أحد مستشفيات 
باريس يوم الس�بت 7 فبراي�ر 2015 ودفنت في 
مس�قط رأسها شرش�ال غرب العاصمة الجزائر 
تنفيذا لوصيتها، وهنا يأتي جواب س�ؤالنا لماذا 
ل�م ترم حزنها بعيدا وتستس�لم للفرح؟ بأنها لم 
تكن يوما إال فرحة بكل ما تقدمه لبالدها وأهلها 
وش�عبها، فكي�ف له�ا أن تترك ذاك الح�زن الذي 

ترسمه دموع الفرح.
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1--المواطن وحفريات فصل الشتاء
 في فصل الصيف الماضي تم حفر ش�وارع قضاء المشخاب 
من جهة مركز القضاء وش�مل الحفر معظ�م احياء القضاء 
بغي�ة مد ش�بكة انابيب المياه الثقيل�ة وبالفعل تم وضع تلك 
االنابي�ب، لكن م�ا فاجأ المواطن ف�ي فصل الش�تاء الحالي 
ه�و قي�ام عم�ال البلدي�ة بحفر نفس الش�وارع م�رة اخرى 
ووضع انابي�ب بموازاة االنابيب الس�ابقة، حيث تبين بعدها 
ان ه�ذه األنابيب هي لتصريف مياه االمط�ار، وقد وقد تمت 
تغطيتها فقط وتركت الش�وارع عل�ى حالها محفورة وتكثر 
فيه�ا المطبات لتصبح مس�تنقعاً تتجمع فيه مي�اه االمطار 
واالوس�اخ، مما ادى ال�ى صعوبة التنقل والس�ير عليها من 

سائقي السيارات والسابلة من المشاة.
الس�ؤال الذي يطرح نفسه، هل تنفيذ المشاريع الخدمية يتم 
بش�كل عش�وائي ودون تخطيط من القائمين عليها ام توجد 
ارباكات ف�ي العمل ومعرقالت من ه�ذه الجهة او تلك تحول 

دون تنفيذها بشكل سليم ؟
 

2--المبخرون الصبية ولقمة العيش
 الظروف المعيش�ية القاسية وتردي الوضع االقتصادي دفع 
بعوائل كثيرة  الى ارسال ابنائها لسوح العمل وبمهن مختلفة 
وخصوص�ا ً االطف�ال الصغار منهم بعد ما تركوا مدارس�هم 
ومن هذه المهن مهنة ) المبخرون ( حيث يقوم صاحب هذه 
المهنة بحمل منقلة يدوية صغيرة او علبة من الصفيح ويضع 
فيه�ا )الحرمل والفحم(الذي ينبعث منه الدخان ويتجول بها 
الى المحال والدكاكين داخل االسواق واالزقة  لغرض إعطائه 

مبلغ )250( ديناراً لقاء عمله هذا.
ه�ذه الطريق�ة تضاف الى عش�رات االس�اليب الت�ي يتبعها 
بعض المتس�ولين لغرض استمالة االخرين من اجل منحنهم 
مبالغ مالية بس�يطة لالعتماد بإعالة عائالتهم منها.يتوجب 
على الدولة انتش�ال هذه الشرائح الصغيرة والتي حرمت من 
التعلي�م واحتضانه�م كونهم لقمة س�ائغة لضعاف النفوس 

مستغلين بذلك عوزهم وحرمانهم المادي الذي يمرون به.
3--منظفو العيادات المسائية والرشا

 م�ن المعضالت التي تواجه المواط�ن عند مراجعاته للدوائر 
الحكومية وتش�كل هما ً يضاف الى جملة همومه ومعاناته 
هي مس�الة الرش�ا واس�تفحالها في عديد م�ن دوائر الدولة 
وبشكل يثير االستغراب في ظل غياب االجراءات والحلول من 
قبل الجهات الرقابية.ومنها عمال النظافة في عيادات األطباء 
المس�ائية الذين هم موظفون ف�ي الدوائر الحكومية صباحا  
حيث يدفعهم الجش�ع الى استغالل المرضى المراجعين ممن 
يصل�ون متأخرين عن موع�د العيادة فيعق�دوا اتفاقاً معهم 
لقاء مبلغ قدره )5( آالف دينار كي يقوم بإدخالهم الى غرفة 
الطبيب ومتجاهلين المرضى الجالس�ين ف�ي غرفة االنتظار 
او الصال�ة والذي�ن م�ن بينه�م ان�اس كبار الس�ن واصحاب 
ام�راض مزمنة.بدورنا نناش�د االطباء مراقب�ة هذه الحاالت 
في عياداتهم والحفاظ على االنس�يابية ومعاملة المراجعين 
على حٍد س�واء، حفاظا ً على النظام واألحقية ومنع ظاهرة 

الرشا في العيادات الطبية.
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املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 
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انتباه رجاء

 سم قاتل للفار
  

      فاروق بابان

من�ذ زم�ن بعي�د تناس�لت وتكاث�رت الفئ�ران والجرذان 
وشكلت مجاميع صغيرة في أزقة بغداد والمدن العراقية، 
وقد هددت الزرع والبيئة والضرع كما اخذ المرض حصته 

من الناس الفقراء.
وبم�رور األيام زادت وس�منت الفئران والج�رذان، وبدأت 
مع�ارك ضارية بي�ن القطط والفئران س�احاتها »س�وق 
الصدرية ، شارع الكفاح ، شارع الجمهورية..الخ« وقريبا 
م�ن المطاع�م الش�عبية الموج�ودة ف�ي المنطق�ة، فيما 

الصراع  كان عنيفاً ومادته »لقمة العيش«.
وقصص تلك المعارك بين الفرقاء أصابت س�كنة المنطقة 
بالذع�ر والقلق، وبخاصة بعد ان حبك�ت حولها القصص 
الغريب�ة العجيب�ة، فدخ�ل س�كان االحياء الش�عبية حالة 
اس�تنفار بحث�اً ع�ن وس�ائل ناجع�ة لمكافح�ة الفئ�ران 
والج�رذان والخ�الص منه�ا، أحدهم تفتق ذهن�ه بابتكار 
مصيدة متط�ورة عله يحصل على ب�راءة اختراع تصل به 
الى نجومية فناني التلفزيون وآخر اش�تغل مختبرياً على 
صناعة »سم معس�ل« وهكذا دواليك.، فيما وزارة الصحة 
والبيئة منشغلة بمواضيع تهم »صحة االنسان العراقي«!

ومر زمن رديء على الناس الى ان ظهرت من القاع فئران 
جديدة مقتبس�ة اسماء ال زالت حاضرة في الذهن الشعبي 
مث�ل »الس�ندباد وط�رزان وفي�وري«، وه�ؤالء الفئ�ران 
جس�دوا ادوار البطولة في رواية بوليس�ية لكاتب مغمور 
م�ن الدرج�ة الخامس�ة باعتباره�م ش�خوصاً واقعيين، 

يسمون بلغة األدب السياسي »البروليتاريا الرثة"
"الس�ندباد وط�رزان وفي�وري" وغيره�م ال اس�ماء لهم 
أرادوا أن يصعدوا الس�لم بس�رعة، لكن السلم إنكسر بهم 

في وسط المسافة، وخسروا "الصاية والصرماية"
دار الزم�ن دورت�ه وج�اءت فئران س�مان تخ�اف القطط 
منها وهي م�ن نوع جديد تتفوق على »القطط الس�مان«  
بمهارته�ا العالية في الس�لب والنهب والفس�اد وس�رقة 
الجمل بما حمل، ال يفيد معهم »السم المعسل« والمصيدة 
المبتك�رة. س�ٌم قات�ل للف�أر بعدها ب�دأ المواطن يس�مع 
بموضوع التل�وث البيئي واالحتباس الح�راري والتصحر 
وقصص القطط الس�مان، لكن مشكلة الفئران والجرذان 
غابت عن البرامج الحكومية.األمر الذي دفعني لمشاكسة 
صديق�ي الل�دود المخرج«لي�ث« وه�و مش�غول بكتاب�ة 
سيناريو فلم عن ش�ريحة عراقية مظلومة، فقلت له: هل 
ش�اهدت فل�م "القطط الس�مان"أجاب طبعاً، قل�ت له اذاً 
أكتب س�يناريو عن فلم جديد اس�مه "الفئران الس�مينة". 
والت�ي ال ينف�ع معه�ا الس�م القات�ل وال مصي�دة مجهزة 
بقضبان حديد، وبمش�هد يعتمد الكوميديا الس�وداء على 
حال البلد والعراقيين.ضحك الرجل وقال:بالوعي والحراك 
الش�عبي الضاغط وفهم اإلنس�ان لمظلوميته نقضي على 

تلك الفئران ونخلص البيئة والمجتمع من وساخاتها.

مر�شى الهموم 

      واسط – وكاالت
ح�ي الحكي�م م�ن المناط�ق العش�وائية في 
محافظ�ة واس�ط، وموقع�ه بالتحدي�د ف�ي 
جنوب�ي مدينة الكوت قريب�اً من حي داموك، 
اطلق عليه اس�م حي "السوادة" وقت إنشائه 
قب�ل ع�ام 2003، ثم اس�تبدل الى اس�م حي 

الحكيم بعد التغيير. 
  سكنة حي الحكيم يعانون حرمان الخدمات 
البلدية والصحي�ة والمعيش�ية، اما االطفال 
فال مكان لهم للهو واللعب والشباب يشكون 
م�ن البطال�ة، والغري�ب، ال اح�د يلتف�ت من 
المس�ؤولين الحوال الناس في الحي اال قبيل 
االنتخاب�ات حي�ن تش�هد المنطق�ة زيارات 
متك�ررة لعدد من المس�ؤولين حي�ث يكون 
الحي محطاً النطالق حمالتهم االنتخابية ثم 

يتم تناسيهم بعدها.
يتحدث "احد سكنة الحي " عن واقع المنطقة 
اذ يقول ان )حي الحكيم( تس�كنه ما يقارب 
-1000 2000عائل�ة وغالبيته�م من الطبقة 
الفقي�رة. وهم يش�كون من س�وء الخدمات 
وانعدام سبل العيش الكريم لهم، ومضيفا: لم 
تصل الحي اية مساعدات ومن اية جهة كانت 
رغم الزيارات الكثيرة التي تشهدها المنطقة 
من مس�ؤولي المحافظة ومنظمات مجتمع 
مدني ومؤسسات حكومية، لكن دون فائدة، 
ولم نلمس اي تحس�ن ملم�وس لواقع الحي 

والزيارات تكون الغراض انتخابية فقط.
اما س�ائق التاكس�ي ابو احمد  فيقول: اخرج 
من�ذ الفج�ر كل ي�وم ك�ي اتمكن من كس�ب 
رزقي الذي اجنيه من عملي البس�يط كسائق 
تاكسي، خاصة ان الظروف المعيشية صعبة 
بع�د تهجيرنا م�ن مكاننا، فانا معي�ل لعائلة 
متكونة من ثالث بنات وولدين. مضيفا: هناك 
العدي�د من الس�لبيات التي خلفته�ا المناطق 
العش�وائية، كالتس�ول وغيرها، ويذكر مثاال 

لذل�ك ف�ي كل ي�وم تس�تأجره امرأت�ان م�ن 
منطق�ة ح�ي الحكيم ومعهم�ا اطفال وهما 
منقبت�ان الى مركز المدينة، لغرض التس�ول 

بسبب شظف العيش وعدم وجود معيل.
فيما يتحدث الطفل نورس عن صعوبة العيش 
ال�ذي يعاني من�ه ووالدته وأخت�ه التي تبلغ 
الخامس�ة عش�رة من العمر بعد وف�اة والده 
المعيل الوحيد لهم، مشيرا الى سكنه في بيت 
أش�به بالخرابة في حي الحكي�م، وهو حاليا 

يعمل في كراج لغس�ل الس�يارات،ويتقاضى 
اج�رة قدرها  خمس�ة االف دين�ار يومياً. اما 
والدته فتبيع الحلويات والسكائر، وموضحا: 
ان م�ا يحص�ل علي�ه ه�و ووالدت�ه ال يكفي 

لمعيشتهما شهراً كامالً.
الباح�ث ف�ي عل�م االجتم�اع علي عب�د الله 
يبي�ن ب�ان بع�ض العش�وائيات تمث�ل بؤرة 
للمش�اكل االجتماعي�ة واألمني�ة ومناط�ق 
بع�ض الخارجين عن القانون. مضيفا: اغلب 
الس�اكنين في العش�وائيات هم من األميين، 
لذلك الب�د أن يك�ون لمختلف ال�وزارات دور 
في النهوض واالرتقاء بالمناطق العش�وائية 
في المج�االت الصحية والثقافي�ة التعليمية 
والترفيهي�ة واألمنية وخاص�ة وزارة العمل 
الصح�ة  االجتماعي�ة ووزارت�ي  والش�ؤون 
لمحاف�ظ  االول  النائ�ب  والتربية.ويقت�رح 
واس�ط الس�يد عادل عددا م�ن الحلول الزمة 
المناط�ق العش�وائية، اوله�ا: تش�كيل لجنة 
اقتصادي�ة واجتماعي�ة تأخ�ذ عل�ى عاتقها 
دراس�ة تلك المناطق، وعمل قاعدة معلومات 
ش�املة ألنماط األحياء العشوائية في جميع 
الم�دن والمناطق بحيث تس�تطيع اس�تنتاج 
المعايير والمعدالت التخطيطية التي تناسب 
كل مدين�ة اجتماعي�اً واقتصادي�اً وبيئياً من 
حي�ث دخ�ول األف�راد والبني�ان االجتماعي 
الموج�ود. وثاني�ا : تحديد المس�تحقين بعد 
التأك�د م�ن دائ�رة التس�جيل العق�اري عدم 

امتالك أي فرد من أفراد األس�رة قطعة ارض 
في أي مكان أخ�ر , الن هناك الكثير يملكون 
بيوتا قاموا بتأجيرها وسكنوا تلك المناطق.

ثالث�ا : تخصيص بعض المناط�ق التي يمكن 
ان تصل�ح للس�كن واس�تبعاد المناطق التي 
والت�ي  الس�كنية  لالس�تعماالت  التصل�ح 
تتعارض م�ع الواقع العمراني لمدينة الكوت 

او المعايير الصحية والبيئية وأزالتها فورا.
ورابع�ا : إس�تحصال الموافق�ات األصولي�ة 
والقانوني�ة عل�ى المناط�ق الت�ي يت�م البت 
أجه�زة  وقي�ام  س�كنية،  كمناط�ق  فيه�ا 
التخطيط المتمثلة بالبلديات بأعداد تصاميم 
تفصيلي�ة لتلك المناطق وفرزها كالً حس�ب 
الرقع�ة الجغرافية ل�ه ووضع معايي�ر لبناء 
بيوت تتناس�ب ودخ�ول الفئات المش�مولة 
باالس�كان، اضافة الى إزالة جميع المساكن 
التي تتعارض مع التصاميم المعدة. المناطق 

العشوائية والمشاكل..
الحكي�م/  /ح�ي  منطق�ة  تبق�ى  واخي�راً 
والعشوائيات التي استفحلت في عدد كبير من 
المحافظ�ات بعد عام 2003 مؤش�را واضحاً 
لعج�ز الدولة عن حل هذه المش�كلة بش�كل 
ج�ذري، ما يحف�ظ هيبة الدولة وس�يطرتها 
عل�ى اراضيها من جهة، وم�ن الجهة الثانية 
ع�دم معالج�ة هذه الظاه�رة عملي�ا بتوفير 
الس�كن الالئ�ق لس�اكني العش�وائيات م�ن 

المستحقين فعال لهذا السكن .

حي احلكيم »العشوائي« يف واسط.. وواقعه املتدهور

  يعان�ي طلب�ة االقس�ام الداخلي�ة ف�ي مجم�ع 
الس�الم وس�كان محلة 510 في شارع فلسطين 
الواقع في مدينة بغ�داد وعورة الطريق حيث ان 
الش�وارع المؤدية الى المجم�ع تكثر فيها الحفر 
لعدم تبليطها منذ فترة وهذا االمر يشكل معرقالً 

كبيراً اثناء سيرهم في طريق الذهاب واالياب كل 
يوم، ويشكون كذلك من تراكم االوساخ واالتربة 
التي تعد مصدراً رئيس�ياً للتلوث واحد المسببات 

النتقال وانتشار األمراض بشكل اكبر.
 عليه يطالب�ون الجهات المعني�ة وفي مقدمتها 

امانة بغداد بااليعاز الى دائ�رة البلدية المختصة 
باالس�راع في تبليطه وتنظيفه ورف�ع النفايات 
واالنق�اض من�ه وباس�رع وق�ت ممك�ن خدمة 

لصالح الطلبة واهالي المنطقة.
 محمد عبدالرزاق احمد

حفر يف شارع حي 14 متوز ببغداد

 
 المستقبل العراقي/متابعة 

يعد الحي العس�كري في الديوانية من االحياء الشعبية المكتظة 
بالس�كان، وقد انشئ في ثمانينيات القرن الماضي. فيما يشكو 
اهال�ي الحي العس�كري نقص الخدم�ات البلدية ومنه�ا انعدام 
اكس�اء الش�وارع الرئيس�ة والفرعية، ومثاال على ذلك الش�ارع 
الرئي�س الرابط بين حي الزراعيين ومدخل العس�كري الغربي ) 
ش�ارع مدرس�ة الجمهورية (، الذي تكثر فيه  المطبات والحفر 
والتخس�فات ، بحي�ث ال يصل�ح للس�ير اطالقا وذل�ك من جراء 
االهمال وعدم االكساء، اما الشوارع الفرعية في كال االتجاهين 
فه�ي االخرى عب�ارة عن حفر متناث�رة تملؤها المي�اه الراكدة, 
وخاصة في فصل الش�تاء وموس�م هطول االمطار، االمر الذي 
يجبر المواطنون على المكوث في بيوتهم لصعوبة الخوض في 

المياه التي تغرق الشوارع .
الغريب في االمر ان الحي في عقود ماضية كان يتمتع بالش�يء 
القلي�ل م�ن الخدم�ات البلدية لك�ن الي�وم غابت تل�ك الخدمات 
الش�حيحة  ومنها خدمات اكساء الش�وارع وبشكل الفت للنظر 
بس�بب اهمال الجهات المختصة، م�ا زاد معاناة االهالي كثيرا ، 
حيث راجعوا الجهات المس�ؤولة  لغرض حل المش�كلة لكن من 

دون جدوى.
علي�ه يطالب اهالي الح�ي مجلس المحافظ�ة بوضع حد لغياب 

الخدمات واكساء شوارعهم وردم الحفر باسرع وقت ممكن.

اهايل احلي العسكري الغريب
 يف الديوانية يستغيثون !

     المستقبل العراقي/متابعة
ش�كا عدد من المتقاعدين في محافظة 
ديالى تدن�ي رواتبهم التقاعدية قياس�ا 
بمتطلب�ات الحياة مطالبين بتس�ليمهم 
رواتبه�م ش�هريا ب�دال م�ن كل س�تين 
يوم�ا حي�ث ال يصمد الرات�ب التقاعدي 
اضطراره�م  م�ع  مع�دودة  ايام�ا  اال 
ال�ى دف�ع فواتي�ر عدي�دة منه�ا  اجور 
الكهرباء واج�ور الماء فضال عن توفير 
المتطلبات المعيش�ية اليومية. ويصف 
بعض المتقاعدي�ن حالهم بالمظلومين 
حيث يعيش�ون ظروفا معيشية قاسية 
حي�ث لم يلتفت اليهم أح�د  من الجهات 
الحكومية س�واء في اي�ام الرخاء التي 
خلت، او ايام الش�دة الحالية التي يعاني 
العراقي.وهم يتقاضون  منها االقتصاد 
راتبا تقاعديا ضئيال كل ش�هرين، وهذا 
الراتب ال يصمد س�وى شهر واحد فيما 
تتقش�ف العوائل في ايام الشهر التالي. 
وخاصة مع وجود ابناء طلبة يحتاجون 

اج�ل  م�ن  دراس�ية  مس�تلزمات  ال�ى 
استمرارهم في التعليم. اما المتقاعدون 
في القرى الزراعية بديالى فهم يعيشون 
ظروفا معيش�ية بالغة الصعوبة نتيجة 

لهالك بساتينهم ونفوق حيواناتهم بعد 
سيطرة داعش على قراهم وهجرة االف 

العائالت من تلك القرى.
علي�ه يطال�ب متقاع�دو ديال�ى بزيادة 

رواتبهم في ظل انخفاض اسعار النفط 
وازم�ة الس�يولة المادي�ة، ال�ذي ي�راه 
البعض ف�ي الوقت الحاض�ر، ضربا من 

الخيال.

بسمه تعالى نحن سكنه منطقه حي االمام المنتظر 
خل�ف دائ�رة الزراع�ه نش�كو اليك�م ع�دم ش�مول 
ش�ارعناوهو اخر ش�ارع بالبيوت الطابو بالمنطقه 
بالتبلي�ط رغ�م انه مخص�ص له رصي�د مالي ضمن 
المشروع بحجه ان شخص يقع بيته في بدايه شارع 
متجاوز بالبناء على الشارع العام ورغم وجود اكثر 
من ثالث اوامر حكومية بتفليش وازاله التجاوز  على 

الش�ارع العام اال ان  لجنة ازاله التجاوزات تس�ترت 
وغضت النظر الس�باب ... على ه�ذا الموضوع وقد 
قدمنا اكثر من ش�كوى بدون فائدة ؟؟ اين مسؤولي 
المحافظه ؟؟ اين السيد القائمقام الناصرية والسيد 
مدي�ر بلدي�ة الناصري�ة ؟؟ لماذا الس�كوت على هذا 
الش�خص المتجاوز بالبناء على الش�ارع العام االمر 
الذي تس�بب بضيق الش�ارع وعرقله عمل الشركة ؟ 

وف�ي حالة عدم اتخ�اذ اج�راء رادع وتنفيذ القانون 
وزالة التجاوز على الش�ارع العام سوف يعرض هذا 
الموض�وع امام هيئه النزاهه ف�ي المحافظه كونها 
تع�د حالة فس�اد اداري ومالي ورس�التنا هذه امانه 
الل�ه بيد كل مس�ؤول ف�ي المحافظة ولكم الش�كر 

والتقدير.. 
اياد الخاقاني

-الس�الم عليك�م نرج�و م�ن كاف�ة االخ�وة المهتمين 
بالمحافظهوالطرق الى محاسبة المقاولين او الشركات 
التي تفتح الطرق المبلط�ه وتنهى عملها وتتركها على 

حاله�ا بدون تصليح الطريق الذي تم حفره مما يس�بب 
االزدحامات ومش�اكل كثيره وعلى س�بيل الذكر طريق 
سوق الشيوخ الناصرية ومقابل دائرة النفط اما الطريق 

التي تحفر به شركة المجاري فانتم اعلم مني بة الرجاء 
التنس�يق مع الش�ركة لردم ماتحفره ووضع العالمات 

المرورية للتحذير وشكرا 

متقاعدو دياىل يشكون تدين رواتبهم

منطقة خلف الزراعة.. حول جتاوز عىل الطريق

اىل اللجان الفنية يف ذي قار



       المستقبل العراقي/متابعة

لم يعد يمين “الطالق” أمرا يخشى العديد من األزواج 
التلف�ظ به، كم�ا ال تتوانى الزوجات ع�ن طلبه في 
لحظات الغضب ب�دون التفكير بعواقب هذه الكلمة 
وتبعاته�ا على األسرة.فالس�يد راش�د حس�ن أنهى 
عالقت�ه الزوجية بناء على رغبة زوجته التي بادرت 
لرف�ع قضية طالق عليه بس�بب صحن مكس�رات، 
على حد قوله.راش�د، الذي يعم�ل موظفا في إحدى 
الدوائ�ر الحكومي�ة ويتقاضى راتب�ا ال يتجاوز ال�) 
600( ال�ف دين�ارا، يج�د صعوبة ف�ي تأمين بعض 
متطلب�ات زوجت�ه التي يراه�ا ليس�ت ذات أهمية، 
فكان “كيلو مكسرات إكس�ترا” هو الشعرة التي 
قصمت ظهر البعير، كما يقول.ويردف “غضبت 
زوجت�ي لع�دم إحضار مكس�رات اكس�ترا لها 
ووصفتن�ي بالبخي�ل”، موضح�ا أنه�ا وفي 
الي�وم ذاته أخبرته أن�ه إذا لم يحضر لها 
م�ا طلبت، فس�تذهب إلى بي�ت أهلها 
وتطلب الطالق، األمر الذي لم يأخذه 
بعين االعتبار، إال أنه وبعد عودته من 

العمل تفاجأ بما أقدمت عليه.
“عل�ى حفاض�ات طفل في ش�هوره 
األولى كان�ت نهاية بي�ت ابنتي”، هذا 
ما قالته االس�يدة  لقاء محمد عن سبب 
طالق ابنتها الت�ي لم يمض على زواجها 
سوى عامين. وتستهجن لقاء، والمرارة 
تعتصر قلبها، 
ل�ك  ذ

الته�اون الكبير الذي ب�دا من الزوج ف�ي هدم حياة 
عائلته والحكم على ابنه بالضياع بين أب غير مسؤول 
وأم مصدومة ال تستوعب أنها فعال مطلقة.وتضيف 
“من الغريب أن ينسى الزوجان كل جميل يجمعهما 
ولحظ�ات االتفاق بينهما، ليقرر ال�زوج إنهاء حياة 
أس�رة بس�بب طلب الزوجة حفاضات لطفلها الذي 
هو مس�ؤول منه”.. وتتداول عل�ى مواقع التواصل 
االجتماع�ي والمواق�ع اإللكتروني�ة مؤخ�را بعض 
الدعاوى وحاالت الطالق التي س�جلت في المحاكم 
أثارت استياء العديد من الناس الذين تملكهم الخوف 
على منظومة األسرة التي باتت على حافة الهاوية.

وآخ�ر هذه الدعاوى زوج�ة ترفع دعوى طالق على 
زوجها لعدم دفعه فاتورة اإلنترنت وتس�قطها بعد 
حصولها على جهاز لوحي جديد، وآخر يطلق زوجته 
أم�ام الم�أ لتأخرها في التس�وق وقص�ص أخرى 
تعصف برباط الزوجي�ة المقدس وتضع العديد من 
العائ�الت على مفترق طرق ي�ؤدي بها إلى الهاوية.

بدوره، يعزو اختصاصي علم االجتماع الدكتور فتاح 
طعم�ة ذلك إلى قلة الوع�ي والمعرفة الكافيين لدى 
الشباب والفتيات بقيمة الحياة الزوجية وقدسيتها، 
الفتا إلى ضرورة ترسيخ هذه المعاني في نفوسهم 
حت�ى ينظروا إلى العالقة الزوجي�ة على أنها رابطة 
مقدس�ة.والطالق ال يمكن أن يك�ون حال صائبا في 
كثير من الحاالت، في رأي طعمه، فال يمكن أن يكون 
هن�اك إنس�ان كامل وإن كره أح�د األزواج خلقا من 
اآلخر، فال بد من وجود أخالق إيجابية أخرى تستحق 
الصفح والمس�امحة.ومن جهته، يؤكد اختصاصي 
علم النفس التربوي الدكتور موس�ى مطر، أن فكرة 
الط�الق بحد ذاتها هي ظاهرة س�لبية في العالقات 
الزوجي�ة، ال س�يما وأن ضحاياه�ا ه�م األطف�ال 

والزوج�ة الذين قد يتعرضون إلى مش�اكل نفس�ية 
كبيرة.ويع�زو مطر تزايد أس�باب الطالق والتهاون 
به إل�ى ضعف ال�وازع الديني والراب�ط االجتماعي، 
السيما وأن الزواج يربط أسرتين بعالقات اجتماعية 
ودم ونسب، وهو ما لم يعد يقدره الكثير من الناس 
ويحس�ب ل�ه حساب.المسلس�ل التاريخ�ي “الزير 
سالم” كان سببا أيضا في إنهاء عالقة زوجية دامت 
عش�رة أعوام، وكان ضحيتها ثالثة أطفال لم يكمل 
أكبرهم عامه الس�ابع.ولم تك�ن ليليانا طه تعلم أن 
قص�ة تاريخية ش�اهدها الماليين ف�ي عمل درامي 
س�تكون س�ببا في طالقها، والس�بب هو اعتزازها 
بإخوانها وأهلها وعشيرتها.وخان ليليانا الذكاء في 
التهرب من الرد على سؤال زوجها؛ حيث سألها من 
أع�ز الناس إليها هو أم أهله�ا، ومن مصدر فخرها، 
ف�كان رده�ا مازح�ة واالبتس�امة تحت�ل وجهه�ا 
“طبع�ا أهلي”، فكان هذا آخر ما تلفظت به في بيت 
زوجها الذي طلقها على الفور وقال لها “خلي أهلك 
يحووكي”.وإقام�ة عالقات الزواج بس�رعة وبدون 
ضوابط يك�ون نهايتها الطالق، وف�ق طعمه، األمر 
ال�ذي جعل العالقة الزوجية هش�ة، إلى جانب س�ن 
ال�زواج المبكرة التي ال تؤهل الكثير من األزواج إلى 
فتح بيوت وإقامة عالقة زوجية صحيحة تقوم على 
المودة واالحترام فتبق�ى العالقة محصورة بزاوية 
واحدة.ويؤك�د مطر أن هذا الن�وع من الزواج يتميز 
بالف�راغ الفكري وفروقات في الثقافة، وردات فعل 
وحال�ة انفعالية معينة، خصوص�ا في األعمار دون 
25 الذين يعيشون حالة من عدم االستقرار النفسي 
والعاطفي التي س�رعان ما تذوب، األمر الذي جعل 
الكثير م�ن األزواج يطلقون على أبس�ط األس�باب 
وإن كان الس�بب فات�ورة انترنت.كم�ا أن الجف�اف 

األس�ري والعاطف�ي والضغوط�ات النفس�ية التي 
تتعرض لها األس�رة، في رأي مطارنة، كلها أسباب 
أدت إلى انتش�ار ظاهرة الط�الق التي ألقت بظاللها 
على المجتمع، وأصبحت هاجس�ا يقلق العديد ممن 
يريدون اإلقبال على الزواج فتزعزع ثقتهم بنفسهم 
أو حتى إمكانية حصولهم على عالقة زوجية ناجحة، 
بحس�ب مطارنة.ويشير طعمه إلى حاجة المجتمع 
إلى ضرورة بناء منه�ج وقائي إلعالء رابط العالقة 
الزوجية، السيما وأن هناك العديد من األزواج الذين 
يلج�أون إلى الط�الق كخط�وة أولى ولي�س أخيرا، 
ولسبب ليس ذا أهمية يكون التأكد إن كان يعصالج 
ه�ذا الخط�أ أم ال، متجاهلين النتائج الس�لبية لهذه 
الخطوة.وهناك العديد من حاالت الطالق التي تعود 
ألس�باب غير مقنع�ة، كما يق�ول، مؤك�دا أنه يقع 
على عات�ق اآلباء واألمهات على وجه الخصوص أن 
يغرس�وا في نفوس أبنائه�م وبناتهم معاني الحياة 
الزوجية واستحقاقاتها، الفتا إلى وجود العديد من 
الش�باب والفتيات الذين يكتفون بالنظر إلى الحياة 
الزوجية من زاوية واحدة، متجاهلين متطلبات هذه 
العالق�ة المقدس�ة ومتطلباتها ومتطلب�ات الحياة 

األسرية والعائلية التي تحتكم إليه هذه الروابط.
ويلفت مطر إلى أن ضرورة ترس�يخ مفاهيم جديدة 
في المجتمع؛ إذ أصبح�ت العالقة الزوجية ال تحمل 
تلك القدسية والمعاني ذاتها، ولم تعد مؤسسة أمان 
اجتماعي، فأصبحت الزوجة واألطفال يعانون، لذلك 
نجد العديد من األطفال والنساء يعانون نتيجة لذلك 
وانتش�ار ظواهر اجتماعية بسبب أن الطالق أصبح 
أمرا عاديا حت�ى ان بع�ض األزواج أصبحوا يبدأون 
العالقة الزوجية وهم يضعون احتمال الطالق نصب 

أعينهم.

      المس��تقبل العراقي/ ابراهيم جاس��م مهدي

معظ�م األزواج في وقتنا الحاضر يش�عرون بحالة نكد 
ش�به دائم في المنزل، وال يدرك�ون كيف يتصرفون مع 
زوجاتهم في حال حدوث أي عارض أو مشكلة يواجهها 

االثنان معاً.
ولكي ينعم األزواج بحياة زوجية سعيدة، عليهم التعرف 

على أبواب النكد في الحياة الزوجية:
- غيرة الزوج أو الزوجة من أهم أس�باب النكد والشعور 
بع�دم األم�ان ف�ي الحي�اة الزوجي�ة، فقي�ام كل منهما 
بالتحقق من كل سلوك يقوم به اآلخر، وتتبع االتصاالت 
التليفونية ومراقبة التحركات؛ كلها أخطاء يقعون فيها 
وتقلل م�ن ثقتهم ببعضهم بعضا، مم�ا يؤدي إلى تكدر 

صفو الحياة الزوجية.

- غالب�ا ما تق�ع الزوجة في حي�رة من أمره�ا والزوج 
أيض�ا، فبع�د ال�زواج كل واح�د منهم�ا يكتش�ف اآلخر 
عل�ى حقيقته، ويس�تغرب من أن ال�ذي أمامه هو ليس 
الش�خص نفس�ه قبل الزواج، وأنه بحاجة إلى تعديالت 
ليصبح طبق األصل لما يريد، مما يؤدي إلى عدم الشعور 
بالرضا عن ش�خصية اآلخر، وتصبح هناك فجوة كبيرة 

بينهما، مما يهدد الحياة الزوجية بأكملها.
- بعد مرور سنوات من الزواج، يصبح الملل في العالقة 
الزوجية أم�را مفروغ منه، فينس�ى كل منهما واجباته 
لآلخ�ر، وأنه كان بينهما حب وأنهما بحاجة إلى عاطفة 
متجددة دائما، وهناك لفتات بسيطة لها آثار عظيمة في 

نفسية كل واحد منهما.
- انتقاد األزواج لبعضهم ف�ي كل أمر يفعلونه والتدخل 
ف�ي تفاصي�ل حياة اآلخ�ر، أو محاولة إص�دار القرارات 

نيابة عن كل واحد منهما، وبالتأكيد هذا االنطباع ينقلب 
إلى معركة، ال بد أن يخرج كل منهما منتصرا على اآلخر، 
فتتح�ول الحي�اة الزوجية إل�ى حلبة مصارع�ة، البقاء 

يكون فيها لأقوى.
- التواصل والحوار بي�ن الزوجين مهم وحيوي للعالقة 
الزوجي�ة؛ فالزوج�ة تحب األس�ئلة والنق�اش في أمور 
كثي�رة والزوج يتذم�ر ويش�كو دائما ويلت�زم الصمت، 
وأحيانا يكون العكس بين األزواج، فيتحول الحديث بين 
الزوجي�ن إلى نكد له القدرة عل�ى تدمير الحياة الزوجية 

بأسرها.
وهن�اك أف�كار ونصائح تخفف م�ن النك�د والتوتر في 

العالقة الزوجية؛ منها:
- التخلص من الشك غير المبرر والنكد، وإذا انتابك الشك 
في زوجك، فبادري قبل كل شيء إلى رؤية النقص الذي 

عن�دك وحاول�ي التغيي�ر واللجوء إلى أس�لوب االحتواء 
واستوعبي زوجك حتى تختصري المشاكل.

- االس�تمتاع بالحي�اة ألن العم�ر قصي�ر والحي�اة فيها 
الف�رح والس�عادة، ف�ال داعي للوق�وف واالنتق�اد لكل 
مش�كلة، وإنم�ا التغاضي عن بعض المش�اكل الصغيرة 

وحلها في وقتها.
- أن تترفق الزوجة بعدم إثقال الزوج بالطلبات المادية، 
وأن تخفف من رفع صوت الشجار مع أوالدها وزوجها، 
وبخاصة عند العودة من العمل مباشرة، فيمكنها أن تحل 
كل مش�اكلها عن طريق الحوار اإليجابي والهادف، وفي 
الوقت نفس�ه بدون ت�رك أي تراكمات وحق�د وكراهية 
تؤدي إلى زيادة المنازعات، وهذا مطلوب من الطرفين.

- عل�ى كل زوج وزوج�ة البحث عن النقاط المش�تركة 
االيجابي�ة بينهم�ا ف�ي حياتهم�ا، وأن ينس�يا العي�وب 

والس�لبيات ويتعامال بالصبر والحب وع�دم اللجوء إلى 
أسلوب الشتائم والمعايرة.

- علي�ك بالصمت عند حدوث أي نك�د، وبخاصة إذا كان 
ال�زوج عصبيا وق�د يظن أن�ك تهربين من�ه وال تريدين 
س�ماعه، ولك�ن عندم�ا يه�دأ يب�دأ دورك ويمك�ن ح�ل 
مشكلتك بكل س�هولة، ويستمع لك ويعرف أنه مخطئ، 
وأحيان�ا بعض األزواج عندما يه�دأون يبدأون باالعتذار 

والعكس صحيح.
وعليكم�ا أيه�ا الزوجي�ن أن تتخلص�ا من أب�واب النكد 
ومعرف�ة قيم�ة الحياة الزوجي�ة مع بيان كيفي�ة إدارة 

نجاح هذه الحياة والقدرة على التعامل معها.
فالحياة الزوجية هي رس�الة س�امية وهي شراكة بين 
زوجي�ن قائمة على الرباط الوثي�ق منذ بداية الحياة إلى 

نهايتها على أسس سليمة ترضي الزوجين.
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النـكـد.. الـعـدو األول للـحيـاة الـزوجـيـة

          المس��تقبل العراقي/متابعة

تختص�ر نادية ما يمكن أن تالقي�ه المطلقة من نظرات من 
حوله�ا، خصوص�ا وأن عالق�ة الخطبة الت�ي ربطتها بابن 
عمه�ا انتهت بالط�الق بعد عامين م�ن المعان�اة في فترة 

الخطبة.
وتق�ول )28 عاما( أن “لقب مطلق�ة يحاصرني”. وتضيف 
“قبل ان يكتب لي الزواج وقبل ان اش�رع في رس�م معاني 
االس�تقرار داخل االس�رة التي كنت اطمح الى تكوينها مع 

شريك الحياة المرتقب اكتسب هذا اللقب”.
وتش�تكي م�ن ع�دم تفه�م المجتمع لح�ق الفتاة بفس�خ 
خطوبتها إن اكتش�فت أن من على وش�ك أن يكون شريكا 
للحي�اة غير قادر على هذه التبعة، أو انه غير س�وي خلقيا 

كما في حالتها.
وتقول “تحاصرني نظرات الجيران واالقارب المترقبة لكل 
فع�ل او كلم�ة تصدر من�ي، اجلس وكلي ال�م وحرقة وندم 
لع�دم تريثي ف�ي اختيار ش�ريك حياتي، الوم مرة نفس�ي 

واهلي مرات”.
 اال ان س�بب فس�خ خطوبة دالل وطالقها بعد مرور اشهر 
عل�ى حفلة الخطوبة كان مختلفا، وكان مرد قصة طالقها 

الى تدخل االهل في شؤونهما.
 تق�ول دالل “ل�م اك�ن اع�رف ان االه�ل يمك�ن ان يدمروا 
مس�تقبل ابنائهم م�ن اجل ارضاء رغباتهم واش�باع غرائز 

السيطرة لديهم”.
وتضي�ف “كانت المحصلة ان وضعوا خطيبي امام خيارين 
وهم�ا ام�ا ان يختارن�ي او يختاره�م، فكان خي�اره الهله 
النه ضعيف الش�خصية وال يس�تطيع اتخاذ قرارات حياته 

بنفسه”.
ال�ى جانب قص�ة نادي�ة ودالل هنالك الكثي�ر من القصص 
الم�رة التي ما زال�ت تعيش في عتمتها الكثي�ر من الفتيات 
اللوات�ي كت�ب عليهن اس�م مطلق�ة قبل ان ت�رى عالقتهن 

الزوجية النور.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث االجتماعي مفيد سرحان ان 
االحصاءات والدراسات تشير الى ارتفاع نسبة الطالق قبل 
الدخول )قبل اتمام مراسم الزواج( أي خالل فترة الخطبة.

واظهرت الدراس�ات في العام 2004 ان عدد حاالت الطالق 
في وصل الى 10373 حالة، في حين بلغ عدد حاالت الطالق 
البائ�ن قبل الدخ�ول 4602 حالة، أي ان نس�بة الطالق قبل 

الدخول وصلت في هذا العام الى 44%.
وبحس�ب الدراس�ات االجتماعي�ة التي قامت به�ا جمعية 
العفاف يعيد س�رحان االس�باب التي تق�ود الى الطالق في 
فترة الخطبة  إلى التس�رع في اختيار شريك الحياة من قبل 

الشاب او الفتاة.
ويقول “يكتشف الخطيبان وبعد مضي فترة على خطبتهما 
انهما ال يس�تطيعان التعايش معا، وذلك من خالل ما تتيحه 

فترة الخطبة من فرص لاللتقاء والجلوس معا”.
 وم�ن االس�باب االخ�رى المؤدية للطالق تدخ�ل االهل في 
االختي�ار م�ن دون رغبة م�ن الخطيبي�ن او احدهما، حيث 
يش�كل تدخل االهل عامال اساس�يا من العوامل التي تؤدي 
ال�ى الطالق، اذ يلجأ البعض الى إرضاء االهل على حس�اب 
قناعاته الش�خصية، وهو االمر ال�ذي يراه مختصون “غير 

صحي في حالة الزواج”.
ال�ى جانب ذلك تلع�ب الظروف االقتصادي�ة دورا كبيرا في 
هذا األمر، خصوصا وأن تبعات الزواج تثقل كاهل العريس 

من خ�الل طلبات االهل المتزايدة م�ا يجعله غير قادر على 
االيفاء بااللتزامات، فيفضل الطالق قبل اتمام الزواج.

 وف�ي ح�االت اخرى ق�د تحدث بع�ض المش�اكل وتتدخل 
اط�راف خارجي�ة اذا طالت فت�رة الخطبة، اضاف�ة الى ان 
اطالة فترة الخطبة قد تقود الى تغيير نظرة كل من الشاب 

او الفتاة لآلخر.
وتطرح  بعض الدراسات طرقا لتفادي الوقوع في الطالق. 
ويق�ول س�رحان “ال بد من التأكيد عل�ى اهمية المصارحة 
بين الش�اب والفتاة قبل الخطبة لكي يستطيع ان يكون كل 
منهم�ا فكرة جيدة عن االخر بعي�دا عن التقمص او الصور 

الخيالية البعيدة عن الواقع”.
 الى جانب ذلك يلفت سرحان إلى أهمية التركيز على ثقافة 
الح�وار وفهم االخ�ر ضمن الحل�ول والتدرب عل�ى كيفية 
التعام�ل م�ع المش�كالت االجتماعي�ة ما يتطل�ب تضمين 
المناه�ج الدراس�ية ف�ي المراحل العلي�ا مواضي�ع تتعلق 

بأهمية الزواج وبناء االسرة.
ويدع�و الى ضرورة تيس�ير س�بل ال�زواج وع�دم المبالغة 
ف�ي التكالي�ف، وتنظي�م دورات خاصة للش�باب والفتيات 
المقبلين على الزواج تتضمن التثقيف بأسس اختيار الزوج 
او الزوجة واهمية الزواج وكيفية التعامل مع المش�كالت، 

وتوعية االهل بعدم التدخل والتأثير على قرارات االختيار.
 ويبين أنه هنا تمكن المواءمة بين رغبة االهل وقرار الشاب 
او الفت�اة، وان يكون دور االهل ارش�اديا وتوجيهيا وليس 
االجب�ار، وتوعية االهل بان للطالق اث�اره االجتماعية على 
كل من الشاب والفتاة، خصوصا ان هنالك نظرة سلبية لدى 

المجتمع للفتاة المطلقة.
ويذه�ب د. محمد ابو يحيى الى ان الخطب�ة التي تقرأ فيها 

الفاتحة مشروعة في االسالم واوجدتها الشريعة للتعارف 
فيما بين المخطوبين.

ويؤك�د “له�ا اداب ش�رعية منه�ا ان ال تظه�ر المخطوبة 
ال�ى خطيبه�ا اال الوج�ه والكفين، وهذا هو ال�رأي الراجح 
المعتمد، الن الخاطب يعتبر في مثل هذه الحالة اجنبيا، فال 
يج�وز ان تظهر كل زينتها امام�ه، الى جانب حرمة الخلوة 
بالم�رأة المخطوب�ة، والبد من الجلوس معه�ا بوجود احد 

المحارم”.
ويوضح ان الخطبة في الشريعة االسالمية جائزة ومحببة 
تدع�و الى التع�ارف، وحتى ال يكون ندم م�ن كال الزوجين 
بعد اتمام مراس�م الزواج. ويلفت الى ان الخطبة هي تبريك 
وليس�ت عقدا لل�زواج وانما للتع�ارف ويج�وز للخاطبين 

العدول عن الخطبة لسبب شرعي.

ويبي�ن ان�ه ف�ي حال�ة ت�م عق�د ال�زواج فانه يج�وز لكال 
المخطوبين ان يجلسا مع بعضهما البعض، واالفضل ان ال 

تمكن الزوجة زوجها اال بعد الدخول.  
وحفظت الشريعة االسالمية حقوق المطلقة قبل الدخول، 
وفي هذا السياق يؤكد المحامي محمد نوري  بأنه في حال 
وق�ع الطالق اثناء ق�راءة الفاتحة فان�ه ال يترتب على هذه 
الخطبة أي حكم ش�رعي، وليس للمخطوبة أي حقوق النه 

ال يوجد عقد زواج شرعي.
ويضيف أنه في حال تم عقد القران ووقع امر الطالق فيما 
بع�د،  فيترت�ب على الخطي�ب دفع نص�ف المؤجل ونصف 
المعج�ل للخطيبة، اما في حال ان تم الطالق بس�بب غياب 
الخطي�ب لمدة عام او اكثر ووقوع الضرر على الفتاة فانها 

تستحق المهر كامال.

الطالق يف فرتة اخلطوبة: ظاهرة ترتك الفتاة 
حبيسة اللقب اجلديد
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أرستقراطية الرشكات تصمد أمام ثورة املالية العامة
       جون بلندر

في فرنس�ا ما قب�ل الث�ورة كان 
األرس�تقراطيون يتمتعون باإلعفاء 
م�ن الضريب�ة المباش�رة. بحس�ب 
االتجاهات الحالية، ش�ركات النخبة 
ف�ي العالم ربم�ا تجد نفس�ها قريباً 
وهي تحص�ل على االمتياز نفس�ه. 
في البلدان المتقّدم�ة األكبر، قاعدة 
ضريبة الش�ركات تتآكل جزئياً، ألن 
ف�رص التجّنب الت�ي ألقتها العولمة 
تسمح للشركات العالمية بتخصيص 
األرب�اح لمناط�ق االختص�اص ذات 
يوج�د  ال  المنخفض�ة.  الضرائ�ب 
م�كان فيه ه�ذا األمر صحي�ح أكثر 
من الواليات المتحدة، حيث يس�عى 
الرئيس باراك أوباما لفرض ضريبة 
عل�ى ما يزي�د عل�ى تريليوني دوالر 
من األرباح المحتجزة، التي تحتفظ 
بها الشركات األمريكية في الخارج، 
الت�ي ال يمك�ن إعادتها إل�ى أمريكا 

بدون تكّبد غرامة ضريبية.
ف�ي أوائ�ل الخمس�ينيات وصلت 
حص�ة ضريب�ة دخل الش�ركات في 
الواليات المتحدة إلى 5.9 في المائة 
م�ن النات�ج المحلي اإلجمال�ي. بعد 
ذلك، سلسلة من التفكير االقتصادي 
المع�روف باس�م “نظري�ة الخي�ار 
الع�ام” جادلت بأن الدولة الجش�عة 
كانت تس�تغل س�لطتها في تحصيل 
الضرائ�ب لتحقي�ق أقص�ى قدر من 
الذاتية  اإلي�رادات لخدمة المصال�ح 

للسياسيين والبيروقراطيين.
وبحل�ول ع�ام 2013 انخفض�ت 
حص�ة ضرائب الش�ركات إل�ى 1.6 
المحل�ي  النات�ج  م�ن  المائ�ة  ف�ي 
اإلجمال�ي. وعلى الرغ�م من ارتفاع 
معدل الضريبة الرئيسي، إال أن العدد 
الكبير من اإلعفاءات الضريبة الناتج 
عن ضغط الشركات، جنباً إلى جنب 
مع برامج التهّرب ف�ي الخارج، أديا 
إلى أن ُتغَبن الدولة التي ُيفترض أنها 

جشعة.
التراجع  في االتح�اد األوروب�ي، 
كان أقل وضوحاً. انخفضت إيرادات 
ضريب�ة دخ�ل الش�ركات م�ن أكثر 
م�ن 3 في المائة م�ن الناتج المحلي 
اإلجمالي عام 2000 إلى نحو 2.5 في 

المائة عام 2012، وكان االنخفاض 
في المملكة المتح�دة أكثر حّدة مما 
هو ف�ي ألماني�ا وفرنس�ا وإيطاليا. 
لكن الضغط من المنافسة الضريبية 
الدولي�ة واضح ف�ي االنخفاض في 
متوسط معدل الضريبة األعلى على 
دخل الشركات في االتحاد األوروبي؛ 
م�ن 35 في المائ�ة ع�ام 1995 إلى 

22.9 في المائة عام 2014.
من الواض�ح أن هذا لي�س مفيداً 
عندم�ا تكون دي�ون القط�اع العام 
ف�ي كثير م�ن بلدان العال�م الُمتقّدم 
قد ارتفع�ت منذ األزم�ة المالية إلى 
مس�تويات غي�ر قابلة لالس�تمرار. 
تبتك�ر  الت�ي  األصغ�ر،  الش�ركات 
وتس�تحدث ف�رص العم�ل، تحم�ل 
حصة غير عادلة من عبء الضرائب 
ألنها أقل عالمي�ة، وربما تفتقر إلى 
قوة التسعير لتحميل تكلفة ضرائب 

الشركات على زبائنها.
هناك ميزة غي�ر معروفة إلى حد 

ما لمثل هذا التجّنب الضريبي، وهي 
أنه�ا تتزامن مع احتفاظ الش�ركات 
بالنقود وتسهم في زيادتها. إضافة 
إل�ى الواليات المتحدة، بما لديها من 
أكوام من المال في الخارج، قطاعات 
الشركات في اليابان والصين وكوريا 
الجنوبي�ة تدخر أكثر مما تس�تثمر، 
األمر الذي ُيسهم في تخمة مّدخرات 

عالمية.
لقد كان قطاع الش�ركات تقليدياً 
بمثاب�ة ُمقت�رض صاف م�ن قطاع 
اأُلسر. لكن في كثير من االقتصادات 
الكبي�رة ُيعتب�ر اآلن بمثابة ُمقرض 
صاف للحكومات. وُيجادل تش�ارلز 
س�تريت  لومب�ارد  م�ن  دوم�اس، 
لألبحاث، بأنه في عالم يعاني نقص 
الطل�ب، ف�إن الخط�ر هو أن اأُلس�ر 
االس�تهالك،  ف�رص  م�ن  س�ُتحَرم 
األمر الذي ُيس�بب عائق�اً كبيراً أمام 
تحقيق نمو أقوى. وهذا ليس مسألة 
حواف�ز ضريبي�ة بش�كل حص�ري. 

غري�زة  كان�ت  ربم�ا  الياب�ان  ف�ي 
احتفاظ الش�ركات بالنق�ود عالمة 
عل�ى توقع�ات انكماش�ية. بالتأكيد 
حوكم�ة الش�ركات كان�ت عام�اًل، 
ألن هن�اك قليال م�ن الُمس�اءلة من 
ِقب�ل المس�اهمين وبالتالي قليل من 
الضغط لتوزي�ع األرباح.كذلك األمر 
المملوكة  الكبي�رة  المجموعات  مع 
للعائالت في كوريا الجنوبية التي ال 
يح�ب مديروها المالكون دفع أرباح 
األسهم إلى مس�اهمين من الخارج. 
في الصين، في الوقت نفس�ه، كانت 
بكي�ن تاريخي�اً تعم�ل عل�ى تثبيط 
ع�ن  للدول�ة  المملوك�ة  الش�ركات 
توزيع النقود. وبشكل عام أكثر، تم 
النش�طة والرغبة  تخفيف المشاعر 

في االستثمار منذ األزمة المالية.
باللغ�ة  الناطق�ة  البل�دان  ف�ي 
أيض�اً  الحوكم�ة ه�ي  اإلنجليزي�ة، 
بمثابة مش�كلة منذ أن قامت هياكل 
الحواف�ز في مجال�س اإلدارات على 
نح�و متزاي�د بإحب�اط االس�تثمار. 
أكاديمي�ة  مس�وحات  وأظه�رت 
ش�ملت كب�ار المس�ؤولين الماليين 
في الواليات المتحدة، أن الش�ركات 
العامة المدرج�ة في البورصة كثيراً 
م�ا تتخل�ى ع�ن ف�رص االس�تثمار 
الُمربحة من أجل زيادة األرباح على 
الم�دى القصي�ر. االس�تثمار القليل 
يؤدي إلى ادخار أعلى من الش�ركات 

على شكل أرباح مستبقاة.
جمي�ع الحكوم�ات ترغ�ب ف�ي 
تضييق الخناق على التهّرب الضريبي. 
لكن حتى الوالي�ات المتحدة القوية 
كانت ناجحة في معالجة المتهربين 
األفراد من الضرائب بهجومها، مثال، 
على السرية المصرفية السويسرية، 
أكث�ر م�ن معالج�ة أم�ر الش�ركات 
الت�ي تته�رب م�ن الضرائ�ب. وفي 
حين إن اإلص�الح الضريبي متوقع، 
مع حماس�ة الحزبي�ن الديمقراطي 
والجمهوري، إال أن توس�يع القاعدة 

الضريبية سيكون أمرا صعبا.
إلح�داث انتعاش اقتص�ادي أكثر 
ق�وة، فإن نقل الدخل من الش�ركات 
إلى اأُلس�ر بهدف تش�جيع مزيد من 
االستهالك سيكون منطقياً في كثير 
من البلدان. لكن بعض البلدان األكبر 

التي تحتف�ظ بالنقود تفعل العكس. 
مث�ال، تعم�ل الياب�ان عل�ى تحوي�ل 
الدخل إلى قطاع الشركات من خالل 
تخفي�ض قيم�ة العمل�ة واالرتفاع 
األخير ف�ي الضريبة االس�تهالكية. 
والصين تعيد التوازن إلى اقتصادها 
ونقل�ه من االس�تثمار الُمفرط نحو 
االس�تهالك، لكن بالحرك�ة البطيئة. 
أدخل�ت  الجنوبي�ة  وحده�ا كوري�ا 

غرامة ضريبية على الذين يحتفظون 
بالنقود.

ال بد أن تكون النتيجة التي نخلص 
إليها هي أن أرس�تقراطية الشركات 
التروي�ج  عل�ى  س�تعمل  العالمي�ة 
لتخفي�ض االس�تثمار ف�ي مختلف 
أنح�اء العال�م لفترة زمني�ة ال بأس 
بها – دون أن تضطر إلى الخوف من 

المعادل المالي للمقصلة.

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد )عبد الكريم صربي 
حس�ون( الذي يطل�ب فيه تبديل اللق�ب من )الحلفي( 
إىل )الحسني( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها )عرشة أيام( وبعكسه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق أح�كام امل�ادة )21( من 

قانون األحوال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكلة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

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

اعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )حس�ني 
رسح�ان منصور( يطلب تبدي�ل لقبه  من )هذييل( 
اىل )الن�داوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

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

العدد: 1455 
التاريخ: 5/ 3/ 2015

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )عمر 
طال�ب عبد النب�ي( يطلب تبديل االس�م املجرد  من 
)عمر( اىل )عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

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

العدد: 1437 
التاريخ: 4/ 3/ 2015

اعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )عليوي 
زغري عب�ود( يطل�ب تبديل لقبه م�ن )مكصوص( 
اىل )الجوران�ي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

العدد: 1445 
التاريخ: 5/ 3/ 2015

اعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عيل سلمان مرزه( الذي يطلب تسجيل 
لقبه وجعله )العب�ودي( بدال من )فراغ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

العدد: 1449 
التاريخ: 5/ 3/ 2015

اعالن
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)ع�واد ماه�ود حس�ني( يطل�ب اضافة 
اللقب من )الف�راغ( اىل )الجوراني( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

العدد: 1466
التاريخ: 5/ 3/ 2015

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية 
)س�عدية حس�ن جاس�م( تطل�ب تبديل 
االس�م املجرد  من )س�عدية( اىل )زينب( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

العدد: 1465
التاريخ: 5/ 3/ 2015

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعية 
)صبيح�ة حس�ن جاس�م( تطلب تبديل االس�م 
املج�رد  من )صبيح�ة( اىل )زه�راء( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

العدد: 1407
التاريخ: 3/ 3/ 2015

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعية 
)رسمية عبد زيد زايد( تطلب تبديل االسم املجرد  
من )رس�مية( اىل )س�مية( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

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

فقدان
فق�د  مني وصل القب�ض الحكومي الصادر من 
بلدية البرصة املرقم )460192( يف 2014/12/8 
وبمبل�غ )585000( الف دينار امانات وباس�م 
)ذياب فالح حس�ن( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني شهادة كيل صدارة من رشكة توزيع 
املنتجات النفطية والعائدة للسيارة ريو املرقمة 
34169 نينوى باسم )موىس حبيب جعفر( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي اللوح�ة املرقم�ة )1537( ادخال 
مؤقت الص�دارة من كم�رك املنطق�ة الجنوبية  
باس�م رشك�ة) ALE( الرشق االوس�ط عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

تنويه
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
رئاس�ة  اع�الن   2015/3/4 االربع�اء 
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة االتحادي�ة 
س�قط س�هوا محكمة بداءة شط العرب 
الع�دد 430/ اعرتاض الغري/ 2014 لذلك 

اقتىض التنويه

تنويه
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
رئاس�ة  اع�الن   2015/3/4 االربع�اء 
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة االتحادي�ة 
س�قط س�هوا محكمة بداءة شط العرب 
الع�دد 429/ اعرتاض الغري/ 2014 لذلك 

اقتىض التنويه

اعالن
قدم املدعي محمد حمزة جميل  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه م�ن النعيمي اىل الكرعاوي 
فم�ن لديه اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الرصافة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب

العدد 204046 
م / نرش فقدان شخص

قدم املس�تدعي حسن جاسم عبد الله طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه نصبه قيما عىل 
ولده وليد حس�ن جاس�م لفقدانه بتاريخ 
12 / 6 / 2014 فع�ىل م�ن تتوف�ر لدي�ه 
املعلوم�ات حول الطلب اع�اله الحضور اىل 
هذه املحكم�ة لالدالء بها واقتىض النرش يف 

صحيفتني محليتني .
القايض

صفاء الدين ماجد

اعالن
قدم املدعي حي�در حمزة جميل  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه م�ن النعيمي اىل الكرعاوي 
فم�ن لديه اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي حاجم صايف ابراهيم  طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل لقبه م�ن العجييل 
اىل العتاب�ي  فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن قانون االح�وال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي عامر جاس�م محم�د  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه من عمر اىل عيل  
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

   

اعالن
اىل الرشي�ك عصام نعمه ع�يل – اقتىض 
لغ�رض  التاج�ي  بلدي�ة  اىل  حض�ورك 
اس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 

. 14816
الرشيك / امريه انس يعقوب 

فقدان شخص
 

فقد املدعو قاس�م عراده نج�م الطائي 
تاري�خ الفق�دان 5 / 3 / 2006 وه�و 
من مواليد 1983 يرتدي بنطلون اس�ود 
وقمي�ص جوزي فمن لدي�ه اي معلومة 

االتصال بجهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي عب�اس خلف احمد العامري  
طلبا يروم في�ه تبديل لقبه من العامري  
اىل املس�اري  فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
الهيئة االصلية

اعالن
عليه/  املستأنف  الثالث/  الشخص  اىل 

حامد نارص حسني
 66 املرقمة  االستئنافية  الدعوى  عىل  بناء 
/ س / 2015 املنظورة امام هذه املحكمة 
باملستأنفني ناجي صاحب احمد  الخاصة 
رقم  طلب  موضوعها  والتي  وجماعته 
اىل  وتسليمها  ارض  مساحة  عن  تجاوز 
املدعني خالية من الشواغل يف العقار املرقم 
3/ 45 م 27 جبيل يف الصويرة. ولدى ارسال 
الدعوتيه اليك اعيدات غري مبلغة ومرشوحا 
عليها مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ يف مركز رشطة املنصور يف 
بغداد وتأييد املجلس املحيل لحي االندلس. 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور للمرافعة امام 
هذه املحكمة يوم 15 / 3 / 2015 الساعة 
التاسعة صباحا. ويف حالة عدم حضورك 
ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  ارسال  او 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
الرئيس
حامد  الخضريي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد: 1/ ب/ 2012 

اعالن
بتاريخ )31/ 1/ 2012( وبموجب دعوى 
محكمة  اصدرت   2012 ب/   /1 املرقمة 
بداءة الخالص قررار حكم مكتسب الدرجة 
القطعية يقيض بازالة شيوع العقار )1/ 
404 م 82 كصب( بيعا عليه تقرر االعالن 
)ثالثون  ملدة  املحلية  الصحف  يف  بيعه  عن 
يوما( عىل ان يكون البيع يف هذه املحكمة 
الساعة  يف  تجري  التي  املزايدة  طريق  عن 
ابتداءا  املدة  وتحسب  ظهرا  عرش  الثانية 
مصادفة  حالة  ويف  للنرش  التايل  اليوم  من 
املوعد  يكون  رسمية  عطلة  املزايدة  يوم 
ايداع  بالرشاء  الراغب  وعىل  التايل  اليوم  يف 
بدل  من   %  10 بنسبة  قانونية  تأمينات 

البيع اذا لم يكن رشيكا.
االوصاف/

1- رقم العقار/ 1/ 404 م 82 كصب
2- صنف العقار/ ملك رصف

طابقني  ذات  دار  العقار/  اوصاف   -3
صغرية  امامية  حديقة  عىل  يحتوي  االول 
والصحيات  نوم  وغرفة  واستقبال  وهول 
وانه  نوم  غرف  ثالثة  الثاني  الطابق  ويف 
مفرز بصورة غري رسمية بهيئة مشتملني 
مبنيني من الطابوق ومسقف بالكونكريت 

املسلح وان درجة العمران متوسطة.
4-  الشاغل/ ال يوجد

مليونان   2400000 السنوي/  الوارد    -5
واربعمائة الف دينار ال غريها

االرض  قيمة  امل��ق��درة/  القيمة   -6
 + دينار  ميون  عرش  ستة   16000000
عرش  ثمانية   18000000 البناء  قيمة 
االجمالية  القيمة  فتكون  دينار  مليون 

34000000 اربعة وثالثون مليون دينار.

رشكة صناعات االصباغ الحديثة
رشكة مساهمة مختلطة

اىل/ حرضات الس�ادة اعضاء الهيئة العامة املحرتمون
اجتماع الهيئة العامة السنوي

اس�تنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس 
ادارة الرشك�ة املرقم )2( املتخذ يف الجلس�ة )9/ اعتيادية( املنعقدة بتاريخ 23 / 
12 / 2014 يرسن�ا دعوتكم لحضور االجتماع الس�نوي االعتيادي للهيئة العامة 
املقرر عقده يف تمام الساعة )العارشة( من صباح يوم )االثنني( املوافق 23/ 3 / 

2015 ع�ىل قاعة )املركز الثقايف النفطي( للنظر يف جدول االعمال املب�ني ادن�اه:
اوال: االستماع اىل تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 

واملصادقة عليه.
ثاني�ا: االس�تماع اىل تقري�ر دي�وان الرقابة املالية عن حس�ابات الس�نة/ 2013 

واملصادقة عليه.
ثالثا: االطالع عىل الحسابات الختامية للسنة/ 2013 واملصادقة عليه.

رابع�ا: اع�ادة النظر بملف االس�تثمار الخاص بالرشكة الذي جرت مناقش�ته يف 
العام السابق

خامسا: اقرار معالجة الخسارة عن االحتياطيات
سادسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة

سابعا: انتخاب ممثيل القطاع الخاص اربعة االصليني ومثلهم االحتياط.
ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االسبوع 
التايل ويف نفس املكان راجني حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صكوك االنابة 
املرافقة مع كراس الحسابات الختامية او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب 
العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم وفق�ا الحكام املادة )91( م�ن قانون الرشكات 
كما نود ان نؤكد عىل الس�ادة املساهمني برضورة مراجعة مقر الرشكة الستالم 

شهادات االسهم وارباحهم للسنوات السابقة للذين لم يستلموها.
مالحظة/ س�يتم ايداع كراس الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 
12 / 2013 لدى املركز التس�ويقي للرشكة يف ش�ارع النضال ومقرها الكائن يف 

الزعفرانية واملرصف الصناعي.
رئيس مجلس االدارة

عبد الخالق خليل منخي
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االندية االيطالية تدعم بارما إلكامل املوسم

توصلت أندية دوري الدرجة األوىل اإليطايل 
لكرة القدم إىل اتفاق يس�مح لبارما فريق 
الذي�ل املتعث�ر ماديا باس�تكمال املوس�م 

الجاري.
ول�م يحص�ل العبو بارم�ا ع�ى رواتبهم 
طيل�ة املوس�م كما تأجلت آخ�ر مباراتني 
للفري�ق يف ال�دوري.. األوىل بس�بب ع�دم 
امتالك النادي املال الالزم إنفاقه للرشطة 

واملراقبني لتأمني املباراة والثانية بس�بب 
رفض الالعبني خوض اللقاء.

وق�ال ماوريتس�يو برييتا رئي�س رابطة 
ال�دوري اإليط�ايل : "توصلن�ا إىل اتف�اق 
بالتأكي�د عى رغبة الرابطة يف اس�تكمال 

بارما ملنافسات الدوري."
وأضاف أن كارل�و تافيكيو رئيس االتحاد 
اإليط�ايل لكرة الق�دم سيس�افر إىل بارما 

لعرض الخطة املقرتحة عى الالعبني.
وق�ال بارم�ا بموقعه ع�ى اإلنرتن�ت إنه 

حصل عى الضوء األخرض من أفراد األمن 
باس�تضافة مواجه�ة أتالنت�ا ي�وم األحد 
املقبل. ويواجه بارما خطر إعالن إفالسه 
يف 19 مارس آذار الجاري وهناك مخاوف 
من أن يتسبب ذلك يف اعتبار الفريق خارسا 
بنتيجة 3-صفر يف مبارياته املتبقية وهو 

ما سيؤثر عى شكل املنافسة باملسابقة.
وق�ال برييت�ا إن الرابط�ة س�تمنح بارما 
ملي�ون   5.43( ي�ورو  مالي�ني  خمس�ة 
دوالر( من املبالغ املالية التي جمعتها من 

الغرام�ات والعقوب�ات املالي�ة املفروضة 
عى األندية.

 20 أص�ل  م�ن   16 أن  تقاري�ر  وذك�رت 
نادي�ا بالدرج�ة األوىل أيدت الق�رار بينما 
امتنعت ثالثة أندية عن التصويت ورفض 

تشيزينا.
ول�دى بارما ع�رش نقاط فق�ط وتغريت 

ملكيته مرتني هذا العام.
ولم يس�بق لبارما الفوز بالدوري اإليطايل 

ت�وج ب�كأس االتحاد لكن�ه 

األوروبي يف 1995 و1999 كما فاز بكأس 
أوروب�ا لألندية أبطال الكئ�وس يف 1993 
وأح�رز لقب كأس إيطالي�ا ثالث مرات يف 

الفرتة بني 1992 و2002.
واحت�ل بارم�ا املرك�ز الثان�ي بال�دوري 
اإليطايل يف 1997 بقيادة كارلو أنشيلوتي 
وبفض�ل  الح�ايل  مدري�د  ري�ال  م�درب 
مجموع�ة هائلة م�ن الالعب�ني البارزين 
مثل جيانفرانكو زوال وفوس�تينو أسربيا 

وهرنان كريسبو.

المستقبل العراقي/ وكاالت

س�مت الهيئ�ة االدارية لنادي الكاظمية الالعب الس�ابق عبد الحس�ني 
جواد مدرب�ا لفريقها الكروي الذي ينافس ضم�ن اندية دوري الدرجة 
االوى مش�رية اىل ان العب املنتخب الوطني السابق الذي لقبته جماهري 
ن�ادي الرشطة ب�"كومباني "س�يكون له امل�ردود الفني واملعنوي عى 

الفريق من اجل املنافسة وبقوة للوصول اىل دوري االضواء.
وقال املدرب عبد الحس�ني ج�واد: ان"الهيئة االداري�ة لنادي الكاظمية 
س�متني ع�ى رأس اله�رم التدريبي لفريقه�ا الكروي م�ن اجل قيادة 
الفري�ق ضمن منافس�ات ال�دوري التأهي�ي الذي س�تنطلق مبارياته 

االسبوع املقبل".
واوضح ان"الفرتة املقبلة س�يتم من خاللها ادخال الفريق يف معس�كر 
تدريب�ي مغلق من اجل ايصال الفري�ق اىل الجاهزية التامة قبل خوض 
اوىل مبارياتن�ا يف البطول�ة خصوص�ا وان الكاظمي�ة س�بق له�ا وان 
استعانت بعدد من الالعبني املتميزين تمهيدا للمنافسة وبقوة للوصول 

اىل دوري االضواء الذي غاب عنه الفريق منذ عدة مواسم".
واش�ار اىل انه بصدد اضافة عدد من الالعبني الش�باب لصفوف الفريق 

من اجل اضفاء الزخم املعنوي والفني الذي تتطلبه املرحلة املقبلة".

كش�فت لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة عن معارضتها وبش�دة قرار 
اتح�اد مجلس ادارة اتحاد الكرة زي�ادة الفرق املنتقلة اىل مصاف الدور 
التأه�ي لدوري الدرج�ة االوىل بكرة القدم,مؤك�دة يف الوقت ذاته اىل ان 
اللجنة س�بق لها وان عممت لوائح وتعليمات البطولة واملتمثلة بتأهل 
فريق�ني ع�ن كل مجموعة يف العاصمة بغداد وباق�ي مجاميع الجنوب 
والفرات االوسط ولكن يبقى املوضوع منوط بقرار اجتماع اتحاد الكرة 

الذي قرر باالجماع زيادة عدد الفرق.
وق�ال امني رس لجنة املس�ابقات فهمي العام�ري: ان"اللجنة كان لها 
رأي يف ما يخص مس�ألة زيادة الفرق املنتقل�ة اىل الدوري التأهيي وتم 
مناقش�ته م�ع مجلس ادارة اتح�اد الكرة يتمثل بمعارض�ة زيادة عدد 
الف�رق املتاهلة اىل ثالثة بعد ان تم مس�بقاً تبليغ االندية املش�اركة بأن 
التأه�ل ع�ن كل مجموعة يقترص عى املتص�در والوصيف ولكن اتحاد 
الك�رة كان له رأي اخ�ر يتمثل بمن�ح بطاقة التأهل الصح�اب املراكز 

الثالث عن كل مجموعة".
واوضح ان"الرؤي�ة التي طرحتها لجنة املس�ابقات تتمثل بعدم زيادة 
عدد الفرق من اجل عدم زيادة فرتة املنافس�ات من جانب وكذلك لعدم 
بخ�س حقوق عدد من االندية التي لم يكن يف حس�بانها املنافس�ة عى 
املرك�ز الثالث من اج�ل االنتقال اىل الجولة القادمة من املنافس�ات من 

جانب اخر".
الجدير بالذك�ر ان اتحاد الكرة اقر يف اجتماعه االخري زيادة عدد الفرق 
املتأهل�ة اىل ال�دوري التأهي�ي من خالل من�ح بطاقة العب�ور اىل الدور 
املذك�ور لصاح�ب املركز الثال�ث االمر ال�ذي جعل من اندي�ة الصناعة 
والتاج�ي والكاظمي�ة والصناع�ات الكهربائي�ة باالضاف�ة اىل ف�رق 
مجموعتي الجنوب والفرات االوس�ط تس�تفاد من هذا القرار للوصول 

اىل الجولة املقبلة من املنافسات املؤهلة للدوري املمتاز".

عبد احلسني جواد مدربًا 
لكرة الكاظمية

جلنة املسابقات تعارض قرار 
إحتاد الكرة بزيادة الفرق املتأهلة
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بيدرو عىل رادار انرت ميالن

وليد بحر: ابو اهليل ال يتحمل ما حيدث للطالب

ذك�رت تقارير صحفية إس�بانية أن نادي 
إنرت ميالن اإليطايل، وضع الدويل اإلسباني 
بيدرو رودريغيز مهاجم نادي برش�لونة 
لك�رة  االس�باني  ال�دوري  وصي�ف 
القدم، عى قائم�ة املطلوبني يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
"س�بورت"  صحيف�ة  ون�رشت 
الكتالونية خرباً تؤكد من خالله 
أن اإليطايل روبريتو مانشيني 
النرياتزوري طلب  مدرب 
توه�ري  إيري�ك  م�ن 
م�ن  التح�رك 
أج�ل التعاق�د 
"الكناري".

ه�ذا  اإلن�رت  إخفاق�ات  وبع�د 
املوس�م، بدء مانش�يني التفكري 

يف املوس�م املقبل، حيث يريد بناء 
فري�ق تناف�ي قوي خاص�ة بعد 
فش�ل الصفقات الت�ي أبرمهما يف 

املريكات�و الش�توي، وع�ى رأس�ها 
االملان�ي لوكاس بودولس�كي القادم 

م�ن ن�ادي آرس�نال اإلنجلي�زي ع�ى 
س�بيل اإلعارة. وي�رى إداري�و اإلنرت أن 

بيدرو هو الالعب املناس�ب لقيادة هجوم 
الفريق، وسيحاولون استغالل إثبات نفسه 

يف برش�لونة بس�بب تواج�د الثالث�ي مي�ي 
ونيمار وس�واريز. كما أن عدم إجراء إدارة 
البلوغران�ا ملحادث�ات م�ع بي�درو من أجل 

تجديد عقده الذي ينتهي عام 2016، قد 
يعجل من رحيله.

اكد العب فريق الطلبة بأن النتائج الس�لبية االخرية التي ظهر عليها فريقه جاءت 
نتيج�ة العدي�د من الظروف التي اس�همت بهذا الوقع,مش�ريا يف الوق�ت ذاته اىل ان 
املدير الفني السابق للفريق عبد الوهاب ابو الهيل ال يتحمل باي شكل من االشكال 
تلك الخس�ارات بل عى العكس تماماً م�ن ذلك كونه قدم قصارى مجهوداته 
لالرتق�اء بواقع الفريق يف منافس�ات ال�دوري املمتاز. وق�ال العب فريق 
الطلبة وليد بحر: ان"املردود السلبي الذي يقدمه فريقنا يف االونة االخرية 
من منافسات الدوري ال يتحمله شخص واحد بل هو نتيجة لعدة عوامل 
ابرزه�ا الالعب�ني الذين لم يقدموا املس�توى الفني ال�ذي كان يعول عليه 

الجهاز الفني الس�ابق بقيادة عبد الوهاب ابو الهيل باالضافة اىل عدم وضع 
الحلول املناس�بة لالخطاء املتكررة للحد منها يف  مس�تقبل املس�ابقة". واوضح 
ان"املدير الفني السابق عبد الوهاب ابو الهيل لم يكن السبب وراء تدهور نتائج 
الفري�ق بل عى العكس تمام�اً من ذلك ابو الهيل كان له ال�دور البارز يف عملية 
بناء فريق يليق بالدفاع عن سمعة االنيق يف مسابقة الدوري املمتاز ولكن سوء 
الحظ الذي الزمنا من جانب والتأثريات االخرى من جانب اخر جعلت من الفريق 

يصل اىل هذه الحال".

حسناء مكسيكية ختطف قلب كريستيانو رونالدو

رئيس ريال مدريد يضع ليفاندوفيسكي ضمن مرشوعه

تحدثت العديد من وس�ائل االعالم 
الص�ادر  عدده�ا  يف  االنجليزي�ة 
السبت عن دخول الربتغايل كريستيانو 
رونالدو مهاجم ري�ال مدريد متصدر ترتيب 
الدوري االس�باني لكرة الق�دم وبطل اوروبا 
يف عالقة عاطفية جديدة. واش�ارت صحيفة 
)مريور( االنجليزي�ة أن رونالدو )30 عاما( 
ب�دأ ال�رشوع يف خ�وض رحل�ة عاطفي�ة 
جديدة مع املراس�لة املكس�يكية فانيس�ا 
هوبينكوتني - التي لفتت انظار الوس�ط 

الريايض يف مونديال الربازيل 2014. 
ال�دون الربتغ�ايل - أفض�ل ه�داف يف 
الدوريات االوروبية للموس�م املايض 
برصي�د 31 هدف�ا - انفص�ل ع�ن 
عارض�ة االزي�اء الروس�ية ارين�ا 
ش�ايك يف كان�ون الثان�ي/ يناير 
املايض من العام 2015 الس�باب 
عائلية. ويعاني صاروخ ماديرا 
خ�الل  ادائ�ه  يف  تراج�ع  م�ن 
الف�رتة املاضي�ة بس�بب العديد 

م�ن االس�باب، يتقدمه�ا صدم�ة االنفصال 
العاطف�ي ع�ن ارين�ا ش�ايك، والوص�ول اىل 
مرحلة االكتفاء املؤقت )االشباع( بعد رباعية 
املوس�م املايض مع الن�ادي امللكي من خالل 
تتويجه بألقاب، كأس ملك اس�بانيا ودوري 
االوروب�ي  الس�وبر  وكأس  اوروب�ا  ابط�ال 
وكأس العالم لألندية، فضال عن حصوله عى 

الكرة الذهبية الثانية ع�ى التوايل والثالثة يف 
تاريخ�ه. ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيال عى 
اتلتيك بيلباو يف ملعب س�ان ماميس السبت، 
ضمن منافسات االسبوع رقم 26 من بطولة 
الدوري االسباني لكرة القدم .. هل تتوقع أن 
يؤثر االرتب�اط الجديد عى أداء كريس�تيانو 

رونالدو بش�كل س�لبي أم ايجابي ؟.

عامد حممد يكشف أسباب خسارة الزوراء امام نفط الوسط

بني املدير الفني لكرة الزوراء االس�باب التي وقفت وراء خس�ارة فريقه امام نفط الوسط ضمن مباريات 
الجولة الخامسة ملنافسات املرحلة الثانية ملسابقة الدوري املمتاز,موضحاً بأن اهدار العديد من الفرص 
الس�انحة للتس�جيل كانت وراء العودة من النجف بوفاض خال من النقاط,مؤكداً يف الوقت ذاته اىل ان 
الزوراء قدم مس�توى فني جيد طوال ش�وطي اللقاء ولكن لم يكتب لنا ان نهز شباك اصحاب االرض 
والجمه�ور. وقال املدي�ر الفني لكرة الزوراء عماد محمد: ان"القاعدة املعمول بها يف عالم كرة القدم 
يف حال عدم التس�جيل بالرغم من توفر العديد من الفرص فعليك ان تنتظر ان يس�جل يف مرماك 
وهو ما حدث يف لقاء نفط الوسط الذي انتهى بفوز االخري بهدف دون رد". واوضح ان"العبونا 
اهدروا العديد من الفرص الس�انحة للتس�جيل طول حصتي اللقاء تارة بس�بب الترسع امام 
املرمى وتارة اخرى بعدم التعامل كما ينبغي مع مثل هذه الكرات االمر الذي جعل من الفريق 
الخصم يس�تثمر واح�دة من الفرص الش�حيحة التي توفرت امامه ليس�جل ه�دف املباراة 
الوحيد". واش�ار اىل الخس�ارة امام نفط الوس�ط احد الفرق التي تقدم م�ردود فنيا جيدا ال 
تعني نهاية املش�وار امام الزوراء خصوصاً وان فرصة التعويض مازالت متوفرة امامنا من 

اجل املنافسة بقوة عى صدارة املجموعة واالنتقال اىل االدوار النهائية من املسابقة".

المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية إس�بانية أن فلورنتينو 
بريي�ز رئيس نادي ريال مدري�د بطل اوروبا 
ومتصدر الدوري االس�باني لكرة 
القدم، وضع ال�دويل البولندي 
ليفاندوفيس�كي  روب�رت 
باي�رن  ن�ادي  مهاج�م 
الدوري  متص�در  ميونخ 
الق�دم،  االملان�ي لك�رة 

صحيف�ة  ون�رشت  املقب�ل.  مرشوع�ه  ضم�ن 
ديفينس�ا س�ينرتال اإلس�بانية املوالي�ة للنادي 
امللكي، خرباً تؤكد من خالله أن برييز وضع اسم 
ليفاندوفيس�كي كواحد من أبرز الالعبني اللذين 
سيدعمون مرشوعه يف املوسم املقبل. من جانبه 
كش�ف وكيل الفيفا فرانس�وا جاياردو يف إحدى 
الربامج اإلسبانية أن برييز سيعود املوسم املقبل 
م�ن أج�ل محاولة التعاق�د مع "ليف�ا"، بعد أن 
فش�ل يف التعاقد معه املوس�م املقبل، وهو األمر 
ال�ذي س�يجعله مضطراً للتخي ع�ن أحد العبي 

خ�ط املقدمة يف الفريق. ويتلقى اإلس�باني بيب 
غوارديوال م�درب الن�ادي الباف�اري العديد من 
االنتقادات بس�بب تغيري موقع ليفاندوفيسكي 
م�ن مهاجم إىل العب جناح يف بع�ض املباريات، 
وهو األمر الذي قد يستغله برييز من أجل التعاقد 
مع الالع�ب. الجدير بالذكر أن ليفاندوفيس�كي 
انتقل الصيف املايض إىل بايرن ميونخ قادماً من 
بوروس�يا دورتموند بصفقة انتقال حر، بعد أن 
ارتبط اس�مه كثرياً باالنتقال إىل فريق العاصمة 

اإلسبانية.

المستقبل العراقي / وكاالت

اليوم احتاد الكرة حيسم تسمية املدرب املساعد للمنتخب الوطني وجثري االقرب

كشف االتحاد العراقي لكرة القدم عن ان اجتماع 
مجلس ادارته الذي س�يقام اليوم االحد سيحدد 
من خالله االسم التدريبي الذي سيشغل منصب 
املدرب املس�اعد ضم�ن الجهاز الفن�ي للمنتخب 
الوطن�ي بقي�ادة اك�رم احمد سلمان,مش�ريا يف 
الوقت ذاته اىل ان هناك عدد من االسماء التدريبية 
املطروحه من قبل لجن�ة املنتخبات الوطنية من 

جانب واملدي�ر الفني للمنتخ�ب الوطني 
من جانب اخر سيت مناقشته اليوم 

التدريبية  الكابين�ة  لالعالن عن 
الرسمية السود الرافدين.

وقال رئيس لجنة املنتخبات 
م�وىس:  فال�ح  الوطني�ة 

ان"مجلس ادارة اتحاد الكرة سيكون له اجتماع 
اس�تثنائي اليوم االحد من اجل مناقشة عدد من 
القضايا التي تهم املش�هد الكروي العراقي ومن 
بينها حس�م تس�مية املدرب املس�اعد للمنتخب 
الوطن�ي بعد ان اعتذر مدرب فري�ق امانة بغداد 
ثائر احم�د عن التواجد ضم�ن الطاقم التدريبي 
بس�بب ارتباطه بعقد مع الفريق الكروي للنادي 
املذك�ور م�ن جان�ب والس�باب وصفه�ا احمد 
بالصحية من جانب اخر يف اش�ارة واضحة لعدم 
قبول�ه املهم�ة". واوض�ح ان"جمعن�ي اتص�ال 
هاتفي م�ع املدير الفني للمنتخب الوطني 
اكرم س�لمان م�ن اجل الحص�ول عى 
ايضاحات يف هذا الخصوص حيث اكد 
عى انه س�يتواجد يف العاصمة بغداد 
يوم الثالثاء املقبل من اجل الجلوس 

اىل اتحاد الكرة لوضع املنهاج الفني الذي اعده 
لرحلة االس�ود يف التصفيات االس�يوية املؤهلة 

لبطولتي كأس العالم وكأس االمم االسيوية عى 
ان يك�ون تنطلق اس�تعدادات املنتخ�ب الوطني 

بشكل مبكر من اجل الوصول اىل الجاهزية 
االولي�ة قبل الس�فر اىل مدينة دبي 

من اجل خوض معسكر تدريبي 
يمتد لخمسة ايام قبل مواجهة 
يف  االخ�رض  ال�رأس  منتخ�ب 
الخامس والعرشون من شهر 
اذار الج�اري ع�ى ان يلتق�ي 

منتخب الكونغ�و الديمقراطية 
يف الح�ادي والثالثني من الش�هر 

ذاته ضم�ن االطار ال�ودي خالل 
مباريات الفيفا دي".
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امليزان

قط يعود ملنزله بعد 8 سنوات

اغرب توأم يف العالـم

؟؟هل تعلم
* تدمع   عيون التمس�اح اذا التهم فريس�ة 
ضخمة واكرب من فتحة فكية ، عندها تفرز 

عيونه سائال كأنها دموع 
*السمك   البالغ ويستطيع ابتالع سمك اكرب 

منه وتساعده عىل  ذلك معدته   املطاطية 
*الس�مكة الباس�طة ويبل�غ طولها 8 س�م 
وتعيش عىل عمق 1000 مرت وترسل وهيجا 

فضيا منرياً 
*الس�مكة املصفحة وتعيش عىل عمق 500 
مرت وطولها 15 سم ولها انبعاث ضوئي عىل 

امتداد جسمها 
*الس�مك الصياد ل�ه غدة عن�د فتحة األنف 
تعم�ل كطعم إلغراء الفرائ�س عىل االقرتاب 

منه يف نهاية جسمه أجزاء مضيئة 
*قرون استش�عار البعوضة حساس�ة جدا 
لدرجة أنها تس�تطيع كشف تغريات الحرارة 

حتى )0,004( من درجة بالفهرنهايت

فوجئت سيدة بريطانية لدى عودتها للمنزل، بعد 
إج�راء عملية جراحية بقطه�ا الذي فقدته قبل 8 
س�نوات ينتظرها بفارغ الصرب عن�د عتبة املنزل، 
إال أن الق�ط كان يعان�ي م�ن م�رض خطري، مما 
دف�ع صاحبته إىل االعتقاد بأنه جاء ليقيض أيامه 
األخ�رية بصحبتها.عندما وصل�ت كارين رايموند 
)45 عام�اً( إىل املنزل قادمة من املستش�فى، بعد 
أن خضعت لعملية جراحي�ة يف الركبة، لم تصدق 
عينيها عندما ش�اهدت قطها املفقود »سكرويف« 
منذ عام 2007 ينتظرها أم�ام املنزل.وعىل الرغم 
من سعادة السيدة رايموند بعودة قطها العزيز، إال 
أن القط لم يكن عىل ما يرام، ولم يعد ذلك الحيوان 

النش�يط الذي كان يف الس�ابق، ولدى عرضه عىل 
الطبي�ب البيطري تب�ن أنه يعاني م�ن التهابات 
ح�ادة يف الفم، ونص�ح الطبيب ب�أن يدرج ضمن 
برنامج امل�وت الرحيم.إال أن رايموند أرادت قضاء 
بع�ض الوقت مع قطه�ا املدلل يف أيام�ه األخرية، 
وفضل�ت تأجيل تنفيذ حكم امل�وت الرحيم بالقط 
ألسبوع عىل األقل، بحس�ب صحيفة داييل مريور 
الربيطانية.وأش�ارت رايمون�د إىل أن »س�كرويف« 
بات أكثر نشاطاً وحيوية من اليوم الذي عاد يف إىل 
املن�زل قبل ثالثة أيام، وأصبح قط�ًا ودوداً ويحب 
التواجد إىل جان�ب البرش، وهو يرافقها كظلها إىل 

أي مكان تذهب إليه.

ال تقلق إذا الحظت أنك تترصف بطريقة عملية. 
تتمت�ع بطاقة زائ�دة ولذلك س�تالحظ أن اليوم 
من أكثر األيام التي يمكنك فيها أن تؤدي عملك 
بشكل فعال ورسيع. تستطيع إنجاز مجموعة 
م�ن املهام يف وقت وجيز جدا. عليك أن تس�تغل 

اليوم يف تنمية مهاراتك وتطوير مواهبك.

توقع اليوم قوة بدنية مضاعفة. يوم مناس�ب 
لرتتيب غرفتك وتنظيمها بشكل مختلف وجديد. 
بعض األنش�طة كركوب الدراج�ات أو امليش قد 
تكون ممتعة جدا اليوم. من األفضل أن تستغل 
الوقت اليوم يف التخطيط ملستقبلك ويف تحقيق 

أهدافك. هل تجد أن حياتك بحاجة إىل التغيري؟

إذا كان هناك بعض املهام أو املشاريع التي كان 
من الصعب إنجازها يف الفرتة املاضية، اس�تغل 
الفرص�ة اليوم وح�اول أن تنتهي منه�ا. وقت 
مناس�ب لاللتقاء ببعض األش�خاص لتناقش 
معهم بعض األمور املهمة. خرباتك ومهاراتك يف 

االتصاالت ستتطور اليوم.

تشعر أنك متحمس ونشيط جدا يف فرتة الصباح. 
تساعدك الظروف واألجواء اليوم عىل التعامل مع 
أي مشكلة وإنجاز أي مهمة صعبة. إذا كان لديك 
وقت فراغ اليوم عليك أن تس�تغله يف مس�اعدة 

اآلخرين. اهتم بنفسك أوال.

إذا كان هن�اك أمر من املف�رتض أن تتواله، لعل 
اليوم هو األنس�ب لذل�ك عىل اإلط�الق. قدراتك 
ومهارات�ك اليوم س�تجعل اآلخري�ن يتعجبون 
م�ن ترصفاتك. حاول أن تتخلص من ش�عورك 
بعدم األمان بالرتكيز عىل أهدافك أو مش�اريعك 

املستقبلية.

إذا شعرت خالل األيام املاضية أنك لست عىل ما 
يرام، فستالحظ اليوم أن هناك تغريا ملحوظا يف 
أدائك. انتهز الفرصة اليوم لقضاء وقتك يف مكان 
هادئ أو يف النادي ملمارسة رياضتك املفضلة أو 
يف رياض�ة امليش. ننصحك بأن تع�رض أفكارك 

الواضحة عىل اآلخرين لتستفيد من خرباتهم  

إذا كان هناك نشاط ما تراه من وجهة نظرك ممتعا 
وشيقا، لم ال تقوم به يف وقت فراغك؟ املغامرة تعزز 
نشاطك وحماسك وتجلب اإلثارة والسعادة. التحفيز 
املستمر مطلوب هذه األيام للتمتع بصحة جيدة. 
اذهب ملكان لم تزره من قبل أو جرب أي يشء جديد 

حتى تزيد نسبة األدرينالن التي تحتاجها يوميا.

طاقتك تساعدك اليوم عىل الحصول عىل ما تريد 
بسهولة. عليك تنظيم غرف النوم وغرف املالبس 
والخزائن. التنظيم والرتتي�ب أمران مهمان كل 
صباح. فهما يمنحانك ش�عورا بالهدوء واألمان 

والقدرة عىل التحكم يف األشياء.

الطاقة التي تتمتع بها اليوم قد تجعلك مستعدا 
ألي يشء. إذا كان�ت كلمات�ك ت�ؤذي اآلخري�ن، 
علي�ك أن تنتبه ألنها قد ت�ؤدي إىل رصاع داخيل. 
لالس�تفادة من هذه الطاق�ة، عليك أن تفكر يف 

خططك قبل اتخاذ أي خطوة يف الوقت الحايل. 

يوم ممت�از للقي�ام بمهمة م�ا للم�رة الثانية 
بس�بب فش�ل محاولتك يف املرة األوىل. الخضوع 
واالستسالم للمش�اكل والعقبات قد يحطمان 
ثقتك يف نفسك وتقديرك لذاتك. عىل الرغم من أن 
الفشل جزء من هذه الحياة، ولكنه قد يحفزك 

للنهوض مرة أخرى وللعمل بكفاءة أكرب.

قدرتك عىل اتباع منه�ج مبدع ومختلف إلنجاز 
مهامك قد تكون لصالح�ك اليوم. تالحظ اليوم 
أن كل األم�ور تس�ري عىل ما ي�رام. عليك التأني 
وال�رتوي عن�د التفكري يف املرشوع�ات الدقيقة. 
حاول أن تنظر لألشياء من كل الجوانب والزوايا.

إذا فش�لت يف إتمام أم�ر ما البارح�ة، فما زالت 
الفرصة متاحة أمامك الي�وم. ال تؤجل أي عمل 
إىل الغد فالظروف كلها لصالحك اليوم. إذا أجلت 
أي يشء اليوم، ربما ترتاكم املهام بشكل ال يمكنك 
التعام�ل معه. ننصحك بالقي�ام بأي مهمة من 

املفرتض إنجازها اليوم.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

خرست امرأة أمريكية أكثر من 350 
كيل�و من وزنها، بع�د الحادثة التي 
تس�ببت فيها بوفاة ابن ش�قيقتها 
عن غري قصد، يف محاولة لحمايتها 
شقيقتها القاتلة الحقيقية للطفل. 
وكانت مايرا روزاليس )34 عاماً( قد 
اعرتفت بأنها خنقت ابن ش�قيقتها 
عن غري قصد بس�بب وزنه�ا الزائد 
التحقيق�ات  أن  إال   ،2008 ع�ام 
أظهرت زيف ادعائها، بعدما كشفت 
الفحوص�ات أن الطف�ل تويف نتيجة 
إصابات متعددة يف الجمجمة. وبعد 
اعرتاف شقيقتها جامي بجريمتها، 

حكم عليها بالس�جن ملدة 15 عاماً، 
وكانت ه�ذه الحادثة بمثابة نقطة 
تح�ول يف حي�اة ماي�را،  التي قررت 
التخلص من وزنه�ا الزائد، لتتمكن 
من رعاية أطفال شقيقتها اآلخرين 
طيلة مدة مكوثها يف السجن بحسب 
صحيف�ة داي�يل مي�ل الربيطاني�ة. 
ومنذ ع�ام 2011، تمكنت مايرا من 
خس�ارة املئ�ات م�ن الكيلوغرامات 
بمس�اعدة 11 جراح�اً أج�روا له�ا 
العدي�د من عمليات ش�فط الدهون 
باإلضافة إىل إزالة الجلد الزائد.  كما 
غريت طريق�ة تفكريه�ا بالطعام، 

وقالت يف حدي�ث لتلفزيون “أي بي 
الوق�ت  الطع�ام يف  “أتن�اول  يس”: 
الح�ايل ألبقى ع�ىل قيد الحي�اة،  يف 
الس�ابق كان األم�ر مختلف�اً وكنت 
أعي�ش ألتن�اول الطع�ام، وع�ادت 
األمور اآلن إىل مس�ارها الطبيعي”. 
ويف الش�هر امل�ايض ن�رشت ماي�را 
عىل صفحتها يف في�س بوك رغبتها 
بإجراء جراحة جدي�دة إلزالة الجلد 
الزائد من إحدى س�اقيها، كما دعت 
الذين يعان�ون من ال�وزن الزائد إىل 
مراس�لتها، للحص�ول ع�ىل نصائح 

صحية واالستفادة من تجربتها.

قاعدة الـ »20« إلراحة العني
س�اعات طويل�ة يقضيه�ا معظ�م األفراد يف 
اس�تخدام األجهزة اللوحية واملحمولة، حيث 
إنها بات�ت جزءا من حياتن�ا اليومية, وهناك 
من يستخدمها بشكل متواصل.فذلك اإلدمان 
بات يش�كل خطراً عىل الصح�ة وعىل العينن 
بشكل خاص، لذا حذر األطباء من خطر النظر 
إىل الشاش�ات اإللكرتوني�ة بش�كل متواصل, 
وش�ددوا عىل رضورة إراح�ة العن.ومن هنا 
ج�اءت قاع�دة »الرق�م عرشين«. فبحس�ب 
الخرباء يجب إراحة العن كل عرشين دقيقة، 
من خالل النظر إىل هدف بعيد مسافة عرشين 
قدم مدة عرشي�ن ثانية.اتباع ه�ذه القاعدة 
يحمي الع�ن من األش�عة الص�ادرة من تلك 

األجه�زة ويجنب اإلصاب�ة بالجفاف. وقضاء 
وق�ت كاف يف اله�واء الطلق يقل�ل من خطر 
اإلصاب�ة بقرص النظر خاصة ل�دى األطفال، 
إذ يس�اعد ض�وء النهار عىل تنش�يط العينن 
والنظ�ر ويريحهم من الض�وء األزرق الصادر 
من شاش�ات األجه�زة اإللكرتوني�ة. ويلعب 
النظ�ام الغذائ�ي دوراً كبرياً كذل�ك يف حماية 
العينن.فاألطعم�ة الغني�ة بال�«أوميغ�ا 3 » 
كأسماك الس�املون والتونا تساعد يف ترطيب 
العينن وحمايتها من الجفاف, من خالل فرز 
الزيت الذي يحجب الدموع يف العن.وقد يكون 
السويش الوجبة األصح ملس�تخدمي األجهزة 

اإللكرتونية ملا له من فوائد صحية للعينن.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – نجم�ة إنطلق�ت م�ن فيل�م 
»إمرباطوري�ة مي�م« – 

 2 – روائ�ي بريطان�ي راح�ل –
 3 – زهاداً – أرش�دي –

 4 – غاب النجم – عكس�ها هدى 
–

 5 – للتمني – نسق – ثلثي »وفا« 

–
 6 – نقيض أمدح – عكس�ها أسم 

عل�م  مذك�ر –
 7 – م�ن أدوات النّجار – جواب –

 8 – تفس�ريية – إح�دى الجهات 
–

 9 – عسكر – عالمة موس�يقية .

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

 3 – أسم علم مؤنث – سحب –
 4 – عكس�ها يقذفها الالعب – مثال 

ونحات فرنيس شهري –
 5 – عكسها إنتظام وترتيب – للتمني 

–

 6 – نصف »نتلو« – فيلس�وف عربي 
أندليس –

 7 – نوع من الرصاص – جد البرشية 
–

 8 – اإلس�م األول لقائد روماني كبري 
– أحد الوالدين –

 9 – ممثلة لبنانية.

سـودوكـو

املكونات
لتحضري القاعدة:

بس�كويت اوريو مفتت - كوب ونصف أي حواىل 23 
حبة

زبدة مذوبة - ملعقتان كبريتان
لتحضري التشيز كيك:

جبن كريم عىل حرارة الغرفة - 680 غرام
سكر - كوب

بيض - 5
خالصة فانيليا - ملعقتان صغريتان

ملح - ربع ملعقة صغرية
دقيق - ربع كوب

كريمة حامضة - علبة أي 226 غرام
بسكويت اوريو - 6 حبات

للزينة:
كريمة مخفوقة - بحسب الرغبة

طريقة العمل
1- أمزجي الزبدة مع البس�كويت املطحون لتحضري 

القاعدة ثّم رّصيها يف قالب تشيز كيك.
2- لتحضري التش�يز كي�ك، أخفقي جب�ن الكريم يف 
وع�اء كبري ث�ّم أضيفي الس�كر تدريجياً واس�تمرّي 

بالخفق.
3- أضيفي البي�ض الواحدة تلو األخرى واخفقي ثّم 
أضيفي الدقيق، امللح، الفانيليا والكريمة الحامضة.

4- أخفقي حتى تحصيل عىل مزيج متجانس وناعم 
ثّم أضيفي بس�كويت االوريو واخفقي للمرّة األخرية 

لثواٍن.
5- وّزعي املزيج عىل القاعدة املرصوصة.

6- أخب�زي التش�يز كيك يف فرٍن محّمى لس�اعة من 
الوقت.

7- أتركي�ه بعده�ا عىل ح�رارة الغرفة ث�ّم ضعيه يف 
الثالجة ليوٍم كامل.

8- زّيني التشيز كيك بالكريمة املخفوقة ثّم قّدميه.

تشيز كيك اوريو

فوائد فيتامني »c«معلومات  عامة
يعترب فيتامن يس من الفيتامينات الواقيه من 
كثري من االمراض واالضطرابات الصحيه .لذلك 
تجد املرىض الخارجن م�ن اي عملية يأخذون 
فيتام�ن يس ليقوي الجهاز املناعي ويس�اعد 

عىل التئام الجروح وبناء االنسجة.
فوائد فيتامن يس هي

1- يسهم يف الوقاية من أمراض القلب واألوعية 
الدمويه.

2-يحمي الجسم من آثار الضاره التي تسببها 
الجزيئ�ات الحرة.3- رضوري الندمال الجروح 
وللش�فاء بع�د العملي�ات وعالج االس�نان.4- 

يتمت�ع بخصائ�ص وقائي�ة ض�د رسطان�ات 
الرئت�ن والف�م والبلعوم واملع�دة والبنكرياس 
والرح�م واملثان�ة والقول�ون .5- يلع�ب دورا 
وقائي�ا من اعتام عدس�ة العن ويع�زز التئام 
القرني�ة.6- رضوري لصح�ة االوعية الدموية 
ولضم�ان دورة دموية صحيح�ه.7-رضورى 
لضمان صحة االم وصحة ونمو الجنن يف فرتة 
الحمل.8- يقي من االحتش�اء او االنسداد ومن 
اصابات االوعية الدموي�ة الدماغية.11- يعزز 
الجه�از املناعي يف الجس�م ويقويه يف مواجهة 

االمراض..

من الصعب أن نص�دق أن هاتن الفتاتن 
الربيطانيت�ن هم�ا أختان ت�وأم، فاألوىل 
بيض�اء بش�عر أش�قر، وعي�ون زرق�اء، 
واألخرى س�مراء بش�عر مجع�د وعيون 
بنية، ولكنهما بالفعل توأم.وكانت لويس 
ودون�ا إيلم�ر )18 عام�ا(، ولدت�ا يف عام 
1997 لزوج�ن بريطاني�ن، هم�ا ماريا 
من أصول جامايكية، وفينس الربيطاني 
األصل، وس�ط دهش�ة بالغة من العائلة، 
والطواقم الطبية يف املستش�فى، بحسب 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.ويذكر أن 

التوائم غري املتطابق�ة تتكون عند تلقيح 
بي�وض منفصل�ة، بحي�ث ت�رث جينات 
مختلف�ة، ويف ه�ذه الحال�ة فق�د ورثت 
الفتات�ان جينات منفصلة م�ن والدتهما 
نصف الجامايكية، ووالدهما الربيطاني، 
الحدوث.وذك�رت  ن�ادرة  احتم�االت  يف 
الصحيف�ة إن الفتاتن ل�م تواجها أيا من 
املش�اكل، التي يواجهها التوائم س�واء يف 
املدرسة، أو يف املنزل، من حيث عدم تمييز 
إحداهم�ا ع�ن األخرى، مش�رية إىل أنهما 

ترتبطان بعالقة »روحية« ال تصدق.

خترس 350 كيلو من وزهنا
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»داعش« مصدوم وعنارصه هربت صوب املوصل

تتواصل االنتصارات الكربى لقوات اجليش وفصائل املقاومة واحلشد الشعبي


