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تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية

لتتظافر جهودنا ملساندة
 قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون 

عصابات داعش االرهابية

اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة
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وال���غ���از ال��ن��ف��ط  ق���ان���ون  ت���ري���ع  إىل  ي���دع���و  ال���ب���رة  حم���اف���ظ 

وزير البلديات: نق�دم الدعم اللوجستي لقواتنا املسلحة واملجاهدين من ابناء احلشد الشعبي

اسرائيل وتركيا استحوذتا على القطع الكبيرة

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر دبلوماس�ية, ام�س االح�د, ع�ن قي�ام تركيا 
واس�رائيل وامراء الخليج بش�راء الحصة االكبر من االثار العراقية 

التي هربها تنظيم »داعش« االرهابي من مدينة الموصل.
وبحس�ب المص�ادر, ف�ان »اس�رائيل وتركي�ا تحولتا ال�ى اكبر 
مستودعات سرية لالثار العراقية المهربة من الموصل والتي توثق 

لحقب تاريخية ضاربة في عمق الحضارة االنسانية«.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »كميات كبيرة من 
كن�وز المقابر الملكي�ة في نمرود قد تم س�رقتها وتهريبها خارج 
الع�راق, كما ان كميات كبيرة م�ن المقتنيات قد نهبت هي االخرى 
فض�اًل عن قراب 230 قطعة اصلية ونادرة تم س�رقتها من متحف 

الموصل«.
وبينت المص�ادر ان »تركي�ا نالت حصتها من غنائ�م الحضارة 
العراقي�ة, كما نالت اس�رائيل حصة ه�ي األخرى عبر ش�رائها أو 
مقايضتها مع عناصر تنظيم داع�ش االرهابي ودول الخليج ايضاً 
عبر امراء منحرفين اشتروا تحف نادرة قديمة جداً تملكوها لتكون 

مقتنيات شخصية«.
ووصف�ت المصادر النهب البش�ع الث�ار العراق ب�«االنتكاس�ة 

الكبرى لضمير التاريخ العراقي«.
واب�دت المصادر »تذمرها من صمت اهالي المناطق القريبة من 
اآلثار حي�ال هذا التطاول على اثارهم«, مبينة أنها »افعال ش�نيعة 
طمس�ت فيها معال�م تاريخية مثلت محطات م�ن التاريخ العراقي 
القدي�م على يد الهمج الرعاع الذين س�اندوا داع�ش في تحطيمها 
ألنهم م�ن أقوام غير االقوام التي بنت تل�ك الخضارة وهو ما يبرر 
س�كوت ه�ؤالء وقبوله�م بما فعل�ه داعش ف�ي مدينته�م وحتى 
ساس�تهم او االجنحة السياس�ية التي تتواجد في اقنعة مسؤولين 
كبار س�واء ف�ي البرلمان او في م�كان اخر م�ن الحكومة فهؤالء 

شركاء في الجريمة«.

اآلثار العراقية تتحول إىل مقتنيات لشيوخ اخلليج

المرأة العراقية.. عنوان الصبر 

ص3احلشد يستعيد مناطق »العنجهية«.. واألرض تتزلزل حتت اقدام الدواعش 

ص4

الفساد يستحوذ عىل إيرادات الدولة العراقية
استغالل األزمة االقتصادية الخانقة

       المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية, امس 
االح�د, ع�ن تح�ركات بع�ض 
والسياس�ية  النيابي�ة  الق�وى 
لتشكيل تحالفات جديدة تتخذ 
تتناغ�م م�ع  ص�ور واش�كال 

مطالب الجماهير ولعل ابرزها 
هو محاربة الفساد.

المص�ادر  اب�دت  وفيم�ا 
اس�تغرابها من االعالن مؤخراً 
ع�ن تحال�ف أو تش�كيل يعنى 
بمحاربة الفساد يقوده شخص 
فش�ل بهذه المهمة طيلة فترة 

إدارته إلح�دى الوزارات, أكدت 
أن »آفة الفس�اد نخرت جس�د 

الدولة وافرغته من محتواه«.
ال����مص�ادر  وق����ال�ت 
ل�«المستقبل العراقي«, »هناك 
تح�ركات من قبل بعض القوى 
لتغيي�ر  والسياس�ية  النيابي�ة 

السياس�ي  التكوي�ن  خارط�ة 
الحال�ي عب�ر ايج�اد تحالفات 
تتخ�ذ صور واس�ماء  جدي�دة 
واش�كال تمث�ل اب�رز مطال�ب 
الجمه�ور وطموحات�ه وليس 
اخر هذه التشكيالت هو تشكيل 
محاربة الفساد الذي اعلن عنه 

مؤخرا حيث حظ�ي بانتقادات 
الجمه�ور  قب�ل  م�ن  واس�عة 
العراقي ك�ون القائ�م عليه لم 
يك�ن المث�ل االب�رز لمكافح�ة 
الفساد عندما كان يقود احدى 

الوزارات في وقت مضى«.
وبينت المصادر ان »الفساد 

الذي نخر جسد الدولة العراقية 
حت�ى افرغ�ه م�ن كل محتواه 
اقتصاديا اليزال ه�و المتحكم 
رغم االزم�ة المالي�ة الضاربة 
التي يمر بها البلد«, مشيرة الى 
ان »الفس�اد ال يزال يس�تحوذ 
وغي�ر  رس�مية  مناف�ذ  عب�ر 

رس�مية على نس�ب كبيرة من 
الم�ال المت�اح وم�ن الم�وارد 
االقتصادي�ة عل�ى الرغ�م م�ن 
قلته�ا داعية الى ايج�اد حلول 
االف�ة   ه�ذه  لمحارب�ة  جدي�ة 
الخطي�رة وليس عبر تنظيمات 

وجمعيات شكلية فقط«.

     المستقبل العراقي / سحر حسين

عل�ى الرغم م�ن أن التفري�ق القضائي يعتبر رخصة ش�رعية 
وقانوني�ة وضع�ت النهاء العالق�ات الزوجية  الت�ي يتعذر معها 
استحالة االس�تمرار بالحياة الزوجية, فيكون هنا التفريق عالج 
وليس داء ولكن نج�د حاالت كثيرة جدا يكون الطالق او التفريق 
ألس�باب واهية وغير مبررة من قبل الزوجين أو تعس�فا من قبل 
ال�زوج بح�ق الزوجة فيس�تعملها الزوج  كوس�يلة للضغط على 

الزوجة  لغرض التنازل عن حقوقها .
القاضي االول لمحكمة االحوال الش�خصية في بغداد الجديدة 
الس�يد محمد اديب تح�دث قائال »بان قانون االحوال الش�خصية 
العراقي رقم 188 لس�نة 1959 المعدل في فقراته قد اعطى الحق 
ل�كال الزوجين في طل�ب التفريق القضائي وجع�ل حقوق المرأة 
القانوني�ة مصانة تحت مظلة القانون والس�يما م�ا يترتب على 
الط�الق والتفري�ق من أثار وحق�وق. واوضح اديب ب�ان » لجوء 
ال�زوج  الى التفريق القضائي دون الطالق الرجعي على اعتبار ان 
الحق�وق المترتبة في هذه الحال على الزوج اقل من النوع الثاني 
هو اعتقاد فيه نوع من السطحية مبيناً بان » القانون العراقي لم 
يغفل عن حقوق الطرفين في طلب التفريق كما هو منصوص في 
قانون االحوال الش�خصية بالفقرة )40(  وفيما يخص موضوع 

انصاف المراة وجوازها بطلب التفريق .
                                                                               التفاصيل ص3
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ترصني وحتصني اجلبهة الداخلية
    التحليل السياسي /غانم عريبي

لكث�رة م�ا يج�ري بيننا من 
النظ�ر  وجه�ات  ف�ي  خ�اف 
وس�يادة ف�ي عدم االتف�اق لم 
اعد استحسن كثيرا معادلة ان 
االخت�اف في وجه�ات النظر 
عامل ث�راء وغنى، وتجربة 11 
سنة في الحكم اعطت وتعطي 
انطباعا متوحشا بعدم امكانية 
تحوي�ل الخاف السياس�ي الى 

عامل غنى وعنصر اثراء!.
ان الجبهة الداخلية، واقصد 
به�ا تفاصي�ل مش�هد الدول�ة 
والمؤسس�ات  والحكوم�ة 
الجمهور  الحكومي�ة وحرك�ة 
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي 
وحرك�ة المقاومة االس�امية 
والوطني�ة وكل ال�ذي يتح�رك 
في الس�احة العراقي�ة، واحدة 
الضاغطة  العوام�ل  اه�م  م�ن 
اغن�اء  ف�ي  االه�م  والعنص�ر 
والمنع�ة  الق�وة  تجرب�ة 
السياس�ية واالقتصادي�ة ف�ي 
الدول�ة والحكوم�ة، ومن هنا 
كان لزاما العم�ل على ترصين 
الجبهة الداخلي�ة وتحقيق هذا 
القدر المنطقي من االس�تقرار 
والمجتمع�ي  السياس�ي 
واالقتصادي لضمان اس�تقرار 
الجبهة العسكرية على الحدود 

او في المدن المحتلة.

لان لم اس�تطع الج�زم ان 
السياس�ية  التصريح�ات  كل 
التي تتحدث ع�ن وحدة العراق 
ودعم الجهد الحربي والحش�د 
ف�ي  فع�ا  تص�ب  الش�عبي 
المصال�ح الوطنية العراقية بل 
هي عبارة ع�ن تصريحات في 
اله�واء يطلقه�ا بع�ض القادة 
االدم�ان  بس�بب  السياس�يين 
عل�ى التصريح السياس�ي واال 
ف�ان اي مقارب�ة م�ن الفع�ل 
تحوي�ل  وامكاني�ة  السياس�ي 
ال�كام ال�ى فع�ل مجتمعي او 
سياسي متحرك ستحيل الكام 
الى اطار من النفاق السياس�ي 

المفضوح!.
البع�ض يتامر على الحش�د 
الش�عبي والبع�ض االخر على 
العراقي�ة  المس�لحة  الق�وات 
س�هام  يوجه�ون  واخ�رون 
نقدهم الاذع والجارح لحكومة 
طائفي�ة  الس�باب  العب�ادي 
العاقة لها باولويات البرنامج 
الحكومي او مضمون المعركة 
المفتوح�ة م�ع الدواعش لكن 
ارادة االمة ونضجها السياسي 
الفرصة على  الوطني سيفوت 

دواعش العملية السياسية.
ان الفرصة سانحة لترصين 
الجبهة الوطني�ة الداخلية عبر 
التخل�ي عن روح االنس�حابات 
والع�ودة  المدروس�ة  غي�ر 

ال�ى مجل�س الن�واب ومقاعد 
الحكوم�ة من دون ان تش�كل 
تلك الحالة السلبية اي ردة فعل 
ف�ي مس�توى ورق�ة المطالب 

الوطنية المقدمة.
تل�ك  ان  الس�ائد  االعتق�اد 
ت�درس  ان  يمك�ن  المطال�ب 
في اط�ار حزمة م�ن المطالب 
العام�ة ولي�س عبر  الوطني�ة 

االنتقائية السياسية والطائفية 
ترصي�ن  تس�تهدف  الت�ي 
لبع�ض  السياس�ية  االوض�اع 
الكتل السياسية مع جمهورها 
اكثر من كونها حركة سياسية 
في تنفيذ المطالب السياس�ية 

للجمهور.
ان الترصين هو الذي يقوي 
الجبه�ة العس�كرية ويزيده�ا 

قوة ومنعة وشتان بين الوضع 
السياس�ي عندن�ا هن�ا ببغداد 
وحال�ة ش�به االس�تقرار ف�ي 
بس�بب  السياس�ية  االوض�اع 
حكومة االخ العبادي ومن معه 
م�ن وزراء الحكوم�ة وتدهور 
االوض�اع العام�ة ف�ي الم�دن 
التي يتواجد فيها تنظيم داعش 

االرهابي.
حماي�ة  ان  نق�ول  هن�ا 
العملي�ة السياس�ية من الخرق 
وحماي�ة الجبه�ة الداخلية من 
الخ�رق السياس�ي مس�ؤولية 
كل الش�ركاء والحلفاء والقادة 
وال�وزراء وحت�ى المواطني�ن 
يطالب�ون  الذي�ن  العراقيي�ن 

الحكومة العراقية بالتوحد.
جبه�ة  ف�ي  خل�ل  اي  ان 
الترصين وفي جهود السياسة 
العراقي�ة الت�ي تش�تغل عل�ى 
العراقية  تحرير كافة االراضي 
م�ن احت�ال داع�ش البغي�ض 
سيمكن العدو من ترصين نفسه 
يوم�ا بعد ي�وم بحي�ث تتحول 
»دولة الخرافة الداعش�ية« الى 
دول�ة حقيقية عل�ى اجزاء من 

االراضي العراقية العزيزة.
السياس�يين  ام�ام  لي�س 
مختل�ف  ف�ي  العراقيي�ن 
مستويات المسؤولية القيادية 
والسياس�ية التي ه�م فيها اال 
الوحدة  العم�ل عل�ى ترصي�ن 

الداخلي�ة للعس�كر واالجه�زة 
السياس�ية  االمني�ة واالحزاب 
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي 
السياس�ي  العمل  وكل مظاهر 
والمجتمع�ي في زم�ن الحرب 
اعدائنا  الوطنية ضد  والمعارك 

واعداء االنسانية في العراق.
العمل الف�ردي عمل القيمة 
سياس�ية او مجتمعي�ة ل�ه بل 
اليص�ب اال ف�ي اط�ار العم�ل 
التنافس�ي  او  االنتخاب�ي 

الممجوج!.
الزيارات مطلوبة لكن الفعل 
الترصين�ي هو المطل�ب االول 
والب�د ان يتعرف االخوة القادة 
السياس�يون انه�م ليس�وا في 

زمن المعارضة العراقية 
اشعر ان الحالة الفردية هي 
الطاغي�ة في عمليات االش�ارة 
ال�ى الترصي�ن الوطن�ي ال�ذي 
المقاوم�ة  مجتم�ع  يحتاج�ه 
ف�ي الداخ�ل والزال االخوة في 
والسياس�ية  الحزبية  القيادات 
يتعامل�ون م�ع الترصي�ن كما 
لوكانوا في المعارضة العراقية 
الس�ابقة لنظ�ام ص�دام لك�ن 
ليعلم االخوة ان المكان اختلف 
والظرف اختلف والتحدي اكبر 
والمس�ؤولية تعاظمت واذا لم 
ترتقوا لمس�توى المس�ؤولية 
الكب�رى فانتم لس�تم جديرين 

بتمثيل هذا الشعب العظيم.

ارادة االمة
 ونضجها السياسي 

الوطني سيفوت الفرصة 
على دواعش

 العمليـة السياسيـة

اليوم.. وزراء اخلارجية العرب يناقشون إدانة تدمري الرتاث العراقي
      بغداد / المستقبل العراقي

أدرج مجل�س جامعة ال�دول العربية 
ف�ي خت�ام أعم�ال دورته ال��143 على 
مس�توى المندوبي�ن الدائمين برئاس�ة 
األردن، مش�روع قرار رفع�ه إلى وزراء 
الخارجي�ة العرب ف�ي اجتماعهم اليوم 
االثني�ن، ح�ول تدمي�ر الت�راث الدين�ي 
والثقاف�ي في العراق على يد التنظيمات 

اإلرهابية.
ويدع�و مش�روع الق�رار ال�دول إلى 
عدم التعام�ل باآلثار المنهوبة وإعادتها 
للع�راق، ويدع�م العراق ف�ي حربه ضد 
تنظي�م »داعش«، فضا ع�ن كونه يدين 
الجرائ�م والهجم�ات الت�ي يرتكبها هذا 
التنظي�م بص�ورة صريحة م�ع التأكيد 
على االلتزام بمضم�ون قرارات مجلس 
األم�ن ذات الصلة بمحارب�ة »اإلرهاب« 

وبالذات »داعش«، بحسب موقع »اليوم 
السابع«.

وش�دد القرار على ضرورة أن تقوم 
الدول باتخ�اذ اإلجراءات الصارمة لمنع 
تنقل المس�لحين عبر حدوده�ا وتنفيذ 
ق�رار مجلس األمن رقم 2178 وبش�كل 
صارم وش�امل يحتم عل�ى جميع الدول 
االلت�زام بتطبيقه والعم�ل على تجفيف 
موارد »اإلرهاب« باعتباره جزءا حيويا 

في عملية مكافحته.
ويدعو مش�روع الق�رار إل�ى تقديم 
الدعم والمس�اندة للع�راق لغرض إغاثة 
النازحي�ن داخليا الذين ترك�وا منازلهم 
ومصالحه�م نتيج�ة س�يطرة »داعش« 
على مناطقه�م، باإلضافة إلى الاجئين 
السوريين إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 
260 ألف الجئ س�وري وه�و ما فرض 
على الع�راق أعباء مالية كبي�رة لتوفير 

العراقيي�ن  النازحي�ن  إل�ى  مس�اعدات 
والاجئين السوريين في ذات الوقت.

كما يدعو المش�روع مجلس جامعة 
ال�دول العربية والوفود العربية إلى دعم 
موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة 
)10( م�ن ق�رار مجل�س األم�ن 1566 
ضحاي�ا  تعوي�ض  بش�أن   2004 لع�ام 
التعويض�ات  ه�ذه  وإن  »اإلره�اب«، 
تكل�ف موازنة العراق مبال�غ كبيرة إزاء 
المقدم�ة م�ن  المس�اعدات اإلنس�انية 
تلك ال�دول للنازحي�ن العراقيين التي لن 
ترتقي إلى حجم الكارثة اإلنسانية التي 

يتعرض لها العراق.
ويؤكد مش�روع القرار أهمية تفعيل 
مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة 
العربية بالشكل الذي يأخذ بنظر االعتبار 
األخطار المحدقة بجميع الدول العربية 

والتي تهدد األمن القومي العربي.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال باق�ر الزبي�دي، وزير 
النق�ل، إننا نق������دم كافة 
أن�واع الدع�م ألهال�ي صاح 
داع�ش  لمحارب�ة  الدي�ن 

اإلرهابي.
جاء ذلك خال لقاء الوزير 

مجل�س  رئي�س  نائ�ب  م�ع 
محافظة صاح الدين الش�يخ 
ومع�اون  الجب�وري  مني�ر 
المحاف�ظ الس����يد ف�راس 

الجبوري.
وأوض�ح الزبي�دي »بأنن�ا 
تط�ورات  كث�ب  ع�ن  نتاب�ع 
المحافظة  األمني في  الوضع 

الت�ي  الكبي�رة  والنجاح�ات 
تحققه�ا ق���واتن�ا األمني�ة 
والعشائر  الش�عبي  والحش�د 
ف�ي تطهي�ر المحافظ�ة م�ن 

براثن اإلرهاب«.
وأش�ار إلى أنه »نحن على 
طاق�ات  لتس�خير  اس�تعداد 

الوزارة لهذا الدعم الوطني«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األح�د، عن 
إرسال دفعة جديدة من مقاتليها الى محافظة 
صاح الدين للمش�اركة في عملي�ات التحرير، 
فيما أكد وزي�ر الداخلية محمد الغبان أن قوات 
ال�وزارة كان له�ا الي�د الطول�ى والمس�اهمة 

الكبيرة في تحرير صاح الدين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت  »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »ضمن خطة تجهيز 
ودعم قواتنا القتالي�ة المدربة والمجهزة على 
خ�وض المع�ارك، ودع وزي�ر الداخلية محمد 
س�الم الغبان، اليوم، كوكب�ة جديدة من أبطال 
الش�رطة االتحادي�ة ومديري�ة امن وس�امة 
الوزارة في معسكر الصقر التابع لقيادة قوات 
الش�رطة االتحادي�ة للمش�اركة ف�ي عمليات 

تحرير صاح الدين«.

ونق�ل البيان ع�ن الغبان قول�ه، إن »قوات 
الش�رطة  بأبط�ال  المتمثل�ة  الداخلي�ة  وزارة 
االتحادي�ة كان له�ا اليد الطولى والمس�اهمة 
الكبيرة في تحرير صاح الدين تساندها القوات 
العس�كرية واألمنية وفصائل الحش�د الشعبي 
المب�ارك، ويج�ب عليك�م بذل قص�ارى الجهد 
لتحري�ر ما تبق�ى من المحافظة والمس�اهمة 

الفاعلة في عودة األمن والحياة إليها«.
وكان رئي�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
المس�لحة حي�در العب�ادي أعل�ن، ف�ي )1 آذار 
2015(، ع�ن بدء العمليات العس�كرية لتحرير 
بقية محافظة صاح الدين من س�يطرة تنظيم 
القطع�ات  تمكن�ت  إثره�ا  »داع�ش«، وعل�ى 
العس�كرية المدعوم�ة بمقاتلي�ن من الحش�د 
الش�عبي والعش�ائر من إحراز تق�دم الفت في 
أكث�ر من محور وتواص�ل اقترابها من تكريت، 

وسط تأييد عشائر وشعبي واسع.

الداخلية ترسل دفعة جديدة من مقاتليها 
اىل صالح الدين

وزير النقل: ندعم أهايل صالح الدين
 يف مواجهة »داعش« 

      بغداد / المستقل العراقي 

قال محافظ البصرة ماجد النصراوي 
ال�ذي  النف�ط والغ�از ه�و  ان قان�ون 
ينضم العاقة بي�ن الحكومة االتحادية 
والمحافظات، مؤكدا ان البصرة مصرة 
عل�ى العمل بقانون ) 21 ( كونه قانون 

ناف�ذ. ج�اء ذلك ف�ي تصري�ح صحفي 
لمناقش�ة  التداول�ي  االجتم�اع  عق�ب 
الصاحي�ات المتبادل�ة بي�ن الحكومة 
االتحادي�ة والحكوم�ات المحلي�ة ف�ي 
ادارة النف�ط والغ�از في فن�دق البصرة 
الدولي )الش�يراتون(. واضاف محافظ 
البص�رة »صدمنا بعدم وج�ود موازنة 

عل�ى  بتغي�رات  وقمن�ا   2014 لع�ام 
خططنا، بعده�ا موازنة 2015 حيث لم 
تمنح حصة البترو خمس�ة دوالر وانما 
دوالر واحد فقط«، مؤكدا ان المحافظة 
لديها مشاريع تمت مصادقتها واحالتها 
لكنه�ا توقف�ت بس�بب التخصيص�ات 
وهي بحاجة الى اعادة دراس�ة . وتابع 

النص�راوي إن »قان�ون النف�ط والغاز 
ال غن�ى عن�ه ف�ي تحدي�د صاحي�ات 
للمحافظ�ات  المحلي�ة  الحكوم�ات 
المنتج�ة ف�ي إدارة القط�اع النفطي«، 
موضح�اً أن »الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي 
البص�رة تؤكد في المرحلة الحالية على 
أهمي�ة تفعيل قان�ون المحافظات رقم 

21 لس�نة 2008 المع�دل ، وال�ذي ت�م 
تعطيله ألس�باب غير واضحة«.بدوره، 
ق�ال وزي�ر النف�ط الدكتور ع�ادل عبد 
المه�دي ان »اه�داف االجتم�اع يهدف 
لت�داول المصال�ح االقتصادية الخاصة 
بالمواطني�ن وتحقي�ق كاف�ة االهداف 

التي تعمل عليها وزارة النفط.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
لفت�ة المرش�دي، أم�س األحد، عن تش�كيل 
لجنة إلعادة صياغة قانون األحزاب وربطه 
بهيئ�ة مس�تقلة، وفيم�ا أك�د أن مش�روع 
القان�ون س�يعاد الى الحكومة، عزا الس�بب 
الى وجود الكثير من الثغرات فيه ال تتناسب 

مع الوضع الديمقراطي الحالي. 
الن�واب  إن »مجل�س  المرش�دي  وق�ال 

قرأ مش�روع قانون األحزاب ق�راءة أولى«، 
مبين�ا أن »اللجن�ة القانوني�ة النيابية عملت 
ورش وجلس�ات حواري�ة بحض�ور خب�راء 
قانون وأس�تاذة جامعيين بشأن القانون«.

وأضاف المرش�دي، أن »القانوني�ة النيابية 
ش�كلت لجنة إلعادة صياغ�ة القانون، نظرا 
لوج�ود الكثير م�ن الثغ�رات في�ه والتي ال 
تتناس�ب مع الوض�ع الديمقراطي الحالي«، 
مبين�ا أن »اللجنة تعمل عل�ى ربط األحزاب 
السياس�ية بهيئة مس�تقلة، ال ترتبط الهيئة 

بالجهات التنفيذية أو التش�ريعية«.وأكد، أن 
»مش�روع قانون األحزاب السياسية سيعاد 
ال�ى الحكوم�ة بع�د تعديل�ه«.وكان رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري دعا، األربعاء 
)11 شباط 2015( الى ضرورة القضاء على 
»المال السياسي بواس�طة قانون األحزاب، 
وفيما بين انه ش�وه العملي�ة الديمقراطية، 
ب�«األح�زاب  وصفه�ا  م�ا  بش�دة  انتق�د 
السياس�ية العائلية« التي تمثل عوائل تباشر 

أعمالها في الوسط السياسي.

       بغداد / المستقبل العراقي

البلدي�ات  وزي�ر  حي��ا 
واالش�غال العامة عبد الكريم 
قواتن�ا  االنص�اري  يون�س 
المسلحة البطل�ة والمجاهدين 
من ابناء الحشد الشعبي الذين 
المع�ارك  أش�رف  يخوض�ون 
المغتصب�ة  ارضن�ا  لتحري�ر 
م�ن دن�س عصاب�ات داع�ش 
الوزي�ر  االرهابية.واش���ار 
االنصاري في تصريح صحفي 
البلدي�ات وضعت  ب�أن وزارة 

كل الياته�ا وفنيه�ا في خدمة 
والحش�د  المس�لحة  قواتن�ا 
س�نادها  ال  البط�ل  الش�عبي 
ف�ي عملياتها العس�كرية في 
قواط�ع المواجهة م�ع العدو.

االنص�اري  الوزي�ر  وج�دد 
دعوته ال�ى كل الدوائر البلدية 
في المناطق الس�اخنة بتوفير 
الازم�ة  االحتياج�ات  كل 
لدع�م قواتنا في س�واتر العز 
الجه�ود  وب�ذل  والش���رف 
عمله�ا  ف�ي  االس�تثنائية 
اليوم�ي لخدم�ة المواطني�ن. 

وأك��د االنص�اري بأن قواتنا 
المس�لحة والحش�د الش�عبي 
داعش  سيس�حقان  البواس�ل 
وم�ن لف لفه�ا بأقدامهم ولن 

تحري�ر  بع��د  اال  يتراجع�وا 
ص�اح الدي�ن والموصل وكل 
ش�بر دنسه االشرار الفت�اً الى 
أن من ينتقد الحش�د الش�عبي 
والبط�والت الت�ي س�طرها ال 
يري�د للع�راق الخي�ر وينف��ذ 
معروف�ة.وطال�ب  اجن��دات 
الوزير االنصاري بدعم الحشد 
الش�عبي وه�و يقات�ل ويقدم 
الش�هي��د  الش�هداء  قواف�ل 
تل�و الش�هي�د من اجل الوطن 
وش�رف  وعزت��ه  ورفعت��ه 

االرض والعرض الغاليين.

حمافظ البرصة يدعو إىل ترشيع قانون النفط والغاز

القانونية الربملانية: سنعيد صياغة قانون األحزاب 
ونعيده للحكومة

وزيــر البلديات: نقـدم الدعم اللوجستي لقواتنا 
املسلحة واملجاهدين من ابناء احلشد الشعبي

      بغداد / المستقبل العراقي

قت�ل جن�دي كن�دي وأصيب 
3 آخ�رون، م�ن ق�وات التحالف 
الدول�ي ف�ي الع�راق، ب�«نيران 
صديق�ة«، وف�ق م�ا ذك�ر بيان 
البيان إن  الكندي.وق�ال  للجيش 
الجن�ود تعرض�وا »ع�ن طري�ق 
الخط�أ لني�ران الق�وات األمنية 
إل�ى  عودته�م  أثن�اء  الكردي�ة، 
مرك�ز مراقب�ة خل�ف خط�وط 
الجبه�ة«، ف�ي المواجه�ة م�ع 
العراق.وأوض�ح  ف�ي  داع�ش 
أن�درو  »الس�رجنت  أن  البي�ان 
دويرون قت�ل، وأصيب 3 جنود، 
لكن حياتهم ليس�ت في خطر«.

وذك�ر بي�ان للجي�ش األميركي 
في وقت س�ابق أن الحادث وقع 
ي�وم الجمعة، بينما كان 4 جنود 
ف�ي مهم�ة لتقدي�م »المش�ورة 
والمس�اعدة«، وجرى نقلهم إلى 
منشأة طبية، حيث توفي أحدهم 
متأثرا بجراحه.م�ن جانبه، قال 
الناطق باس�م قوات البيشمركة 
»البارح�ة،  حكم�ت  هلك�ورد 
ق�ام 4 مستش�ارين كنديين في 
منطقة بعش�يقة )شمال شرقي 
خ�ط  إل�ى  بالتق�دم  الموص�ل( 
التم�اس. ول�دى عودته�م، ل�م 
تتعرف إليهم قوات البيش�مركة، 
واطلق�ت عليه�م النار«.وه�ذه 
هي المرة األول�ى التي يتم فيها 
اإلع�ان ع�ن مقت�ل جن�دي في 
عملي�ات غير قتالي�ة في الحملة 
داع�ش،  تنظي�م  ض�د  الدولي�ة 
ال�ذي يس�يطر عل�ى مس�احات 
واسعة من العراق منذ أغسطس 
الماضي.وإل�ى جانب الدعم عبر 
الضربات الجوية ضمن التحالف 
الدولي ضد »داعش«، أرسلت كندا 
حوال�ي 70 عنصرا م�ن القوات 
الخاص�ة لتقدي�م االستش�ارات 
والتدري�ب. واش�تبكت الق�وات 
الكندي�ة وداع�ش 3 م�رات على 

مدار األشهر القليلة الماضية.

»نريان صديقة« 
تطيح بجنـدي كنــدي 

بالقرب من اإلقليم
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            بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر في وزارة المالي�ة عن قيام 
الوزارة بدراس�ة م�ن أجل إعادة س�لفة المئة 
الرات�ب للموظفين، الفتاً إلى أنه�ا هذه المّرة 

ستكون بفائدة مرتفعة.
وق�ال المصدر، ال�ذي رفض اإلش�ارة إلى 
اس�مه، أن وزارة المالي�ة تدرس إعادة س�لفة 
المئ�ة رات�ب للموظفي�ن لكنه�ا ه�ذه المّرة 
ستكون بفائدة مرتفعة قليالً، لكنه لم يكشف 

عنها.
وأوضح المصدر أن الفوائد على السلفة قد 

تساعد في سّد العجز في الموازنة.

إعـــادة ســلــفـــة الـ 100 راتـــب بـــفــوائـــــد

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

ل�م يتوّق�ف الزحف العس�كري 
ف�ي صالح الدي�ن عند ح�د معين, 
فاندفاع الحش�د الشعبي والقوات 
االمنية وصل بهم إلى تحرير المدن, 
التي كانت تعتبر م�ن أبرز مالذات 
اإلره�اب, ف�ي غض�ون س�اعات, 
فضالً عن دخول مناطق لم تصلها 
أّية قوة أمنية منذ عام 2003 حيث 
كان�ت خاضع�ة لتنظي�م القاع�دة 

االرهابي وبعدها ل�«داعش«.
وتشهد صالح الدين منذ اسبوع 
عملية كبرى الس�تعادة الس�يطرة 
عل�ى تكري�ت التي يس�يطر عليها 
عصاب�ات »داع�ش« من�ذ 13 م�ن 

شهر حزيران الماضي.
وبع�د اس�تعادة قض�اء ال�دور 
ومناطق ش�مال س�امراء, تمكنت 
القوات االمنية من احكام قبضتها 
على منطقة البوعجيل وهي تسير 
باتجاه دحر الدواع�ش في ناحية 
العلم.وبحسب مصادر مطلعة, فان 
»ارهابي�ي )داع�ش( الذوا بالفرار 
من منطقة الب�و عجيل بعد قصف 
جوي كثيف ش�نه الطيران الحربي 
العراق�ي وتدمير معظ�م مقارهم 
ومواقعه وتكبدهم خس�ائر كبيرة 
ف�ي االرواح والمع�دات«، مبينا ان 
»الق�وات االمني�ة المش�تركة من 

الجي�ش والحش�د الش�عبي وابناء 
العش�ائر دخلوا المنطقة من دون 

اية مقاومة تذكر«.
واض�اف ان »الق�وات االمني�ة 
العراق�ي  العل�م  والحش�د رفع�وا 
فوق مبن�ى مستش�فى البوعجيل 
ازقته�ا  تمش�يط  ف�ي  وش�رعوا 
لتمكي�ن الجهد الهندس�ي من رفع 

االلغام والعبوات الناسفة منها«.
الس�يطرة  »بع�د  ان�ه  وتاب�ع 
التام�ة على الب�و عجي�ل تحركت 
مرك�ز  ص�وب  االمني�ة  الق�وات 
ناحية العلم لتحريرها من سيطرة 

االرهابيين«.
وحصلت »المس�تقبل العراقي« 
عل�ى معلومات امني�ة تفيد بمقتل 
الوالي العسكري لداعش في ضربة 
جوي�ة ف�ي ناحي�ة العلم ش�رقي 

تكريت.
م�ن جانب�ه, أك�د القي�ادي في 
الحشد الش�عبي جبار المعموري، 
أن عناصر الحشد والقوات االمنية 
وابناء العشائر تقدموا نحو 20 كم 
م�ن مح�ور تقاطع الزرك�ة تجاه 
ناحية العلم ش�رق تكريت، مشيراً 
الى الس�يطرة على مواقع لتنظيم 
»داعش« لم تصلها القوات االمنية 

منذ عام 2003.
واض�اف المعموري »س�يطرنا 
عل�ى مواقع لداعش بي�ن )تقاطع 

ش�مال  الس�اده(  ت�ل   – الزرك�ه 
ش�رقي تكريت، لم تصلها القوات 
االمني�ة من�ذ ع�ام 2003«، مبين�اً 
أن »ه�ذه المواق�ع كان�ت تخضع 

لس�يطرة تنظي�م القاع�دة وم�ن 
بعدها لداعش«.

وس�بق للمتحدث باس�م قوات 
الحش�د الش�عبي كريم النوري ان 

اعتبر ان معرك�ة تحرير محافظة 
لصال�ح  حس�مت  الدي�ن  ص�الح 
الق�وات االمني�ة، مش�يراً إل�ى أن 
إع�الن تحري�ر المحافظة بش�كل 

كامل بات »مسألة وقت«.
ف�ي الغض�ون, اجتم�ع االمين 
العام لمنظم�ة بدر هادي العامري 
مع قيادات عمليات دجلة وشرطة 

محافظة ديالى وفوج امية الجبارة 
لمناقش�ة خط�ة المرحل�ة الثانية 
القتح�ام بقي�ة مناط�ق محافظة 
ارس�لت  ذل�ك,  الدين.ال�ى  ص�الح 
وزارة الداخلي�ة، دفع�ة جديدة من 
مقاتليها الى محافظة صالح الدين 

للمشاركة في عمليات التحرير.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »ضم�ن خط�ة تجهي�ز ودعم 
المدربة والمجهزة  القتالية  قواتنا 
على خ�وض المع�ارك، ودع وزير 
الغب�ان،  س�الم  محم�د  الداخلي�ة 
كوكبة جديدة من أبطال الش�رطة 
االتحادي�ة ومديرية امن وس�المة 
الوزارة في معس�كر الصقر التابع 
لقيادة ق�وات الش�رطة االتحادية 
للمش�اركة ف�ي عملي�ات تحري�ر 

صالح الدين«.
ونق�ل البيان ع�ن الغبان قوله، 
إن »قوات وزارة الداخلية المتمثلة 
بأبطال الشرطة االتحادية كان لها 
الي�د الطولى والمس�اهمة الكبيرة 
ف�ي تحرير صالح الدين تس�اندها 
واألمني�ة  العس�كرية  الق�وات 
وفصائل الحش�د الشعبي المبارك، 
ويجب عليكم ب�ذل قصارى الجهد 
لتحري�ر م�ا تبقى م�ن المحافظة 
والمس�اهمة الفاعل�ة ف�ي ع�ودة 

األمن والحياة إليها«.

احلشد يستعيد مناطق »العنجهية«.. واألرض تتزلزل حتت اقدام الدواعش 
ساعة النصر تقترب في صالح الدين.. وخطط تحرير الموصل تنتظر التنفيذ

        بغداد / المستقبل العراقي 

العس�كرّية  العملّي�ة  م�ع  بالتزام�ن 
ف�ي ص�الح الدي�ن، الت�ي تحق�ق فيه�ا 
الق�ّوات األمنّية تقّدم�اً كبيراً على تنظيم 
�ر محافظة  »داع�ش« اإلجرام�ي، تتحضَّ
االنبار لتطهير م�دن ونواح كان التنظيم 
المتطّرف قد س�يطر عليه�ا في حزيران 

من العام الماضي.
وق�ال مص�در أمن�ي ف�ي االنب�ار، إن 
»هناك تحشدات أمنية وعسكرية لقوات 
الجيش والصحوات في قاعدة عين األسد 
اس�تعداداً لشن عملية عس�كرية واسعة 
الستعادة السيطرة االنبار بشكل كامل«.

وما تزال عّدة جيوب لم ُيسيطر عليها 
ف�ي نواحيي االنب�ار التي عان�ت حصاراً 
اس�تمّر ألكثر من ثالثة أش�هر، وشهدت 

وضعاً إنسانياً متفاقماً.
وأش�ار المصدر، إلى أن »س�تراتيجية 
الس�يطرة عل�ى الحدود مع س�وريا على 
وش�ك االنط�الق«، الفت�ًا إل�ى أن ابن�اء 
العشائر ما يزالون تحت تدريب المدربين 
األميركيين المتواجدي�ن في قاعدة عين 

األسد.
ولّم�ح حيدر العب�ادي، رئيس مجلس 
الوزراء والقائد العام للقّوات المس�لّحة، 
إل�ى اقتراب انط�الق عملّية واس�عة في 
االنب�ار لتطهيره�ا م�ن »داع�ش« الذي 

يس�يطر عل�ى نح�و 65 ف�ي المئ�ة م�ن 
مساحة المحافظة.

وُتعد الس�يطرة على االنب�ار من أكثر 
المهّمات مش�ّقة للقّوات األمنية، إذ أنها 
أرض صحراوي�ة وتحت�وي عل�ى جيوب 
عّدة للتنظيم اإلرهابي، إال أن بسط األمن 
فيه�ا س�يؤّمن محافظة كرب�الء وبغداد 
المحاذيتي�ن له�ا، باإلضاف�ة إل�ى عودة 

الحركة التجارية بين العراق وسوريا.
العس�كرّية، تزداد  العمليات  وبمقابل 

الحالة اإلنسانية في االنبار سوءاً.
أضطر رحمن العبيدي إلى س�ير نحو 
15 ك�م من ناحية البغدادي لترّدي الحالة 
الخدمي�ة، وعدم وج�ود الغ�ذاء والمياه 

الصالحة للشرب.
قال العبيدي، الذي وصل إلى الرمادي، 
البغ�دادي بق�درة ق�ادر  »خرج�ت م�ن 
واتجهت إل�ى الصحراء ومضينا نمش�ي 
على األقدام ألكثر من 15 كيلو متراً ورأيت 
الكثير من النس�اء واألطفال حيث تركت 
العوائ�ل النازحة س�ياراتها وممتلكاتها 

هرباً من جحيم المعارك والجوع«.
وأوض�ح أن�ه »فوجئنا بقطع ش�بكة 
أن  اإلستفس�ار  بع�د  وعرفن�ا  الهات�ف 
المس�لحين ه�م م�ن قام�وا بقطعه�ا«، 
مضيفاً أن »المشكلة تكمن في أنَّ غالبية 
العوائل هربت باتج�اه الصحراء بال ماء 
وال طع�ام وال حتى مالب�س إضافية في 

جو بارد وممطر وبعض الشباب يحملون 
كبار السن والمرضى على ظهورهم«.

وش�اهد العبي�دي »منظ�راً مؤلماً لن 
أنس�اه ما حييت«.و ق�ال أن »لغم أرضي 
انفج�ر عل�ى عائل�ة فقت�ل رب العائل�ة 
وطفلته الصغيرة فاضطررنا ان ندفنهما 
وس�ط الصحراء«، وأردف »كانت مأساة 
الكلم�ة حت�ى وصلن�ا  بمعن�ى  قاس�ية 
إلى إح�دى الق�رى ففتح أهله�ا أبوابهم 
واس�تقبلونا جميع�اً وأكرمون�ا, كان�ت 
رحلة مؤلمة وخطيرة لن أنس�اها أبداً«.

وفي قضاء حديثة، ب�دأت هجرة العوائل 
للمدينة منذ أسبوعين وحتى اآلن وخرج 
م�ن المدين�ة أكثر م�ن نصف س�كانها، 

بحسب األهالي الذي تمكنوا من الخروج 
منها رغم مخاطر الطرق ووعورتها.

وقال أحمد أن »الحياة لم تعد تطاق في 
حديثة والج�وع يفتك باألهالي ولم تصل 
أي مس�اعدات تذكر وال أحد يهتم بالناس 
ال الصحوات وال الحكومة المحلية وال أي 

مسؤول رغم مناشداتنا المستمرة«.
وأض�اف »الن�اس تعي�ش ف�ي ج�وع 
مميت وأس�عار الطحين والس�كر والرز 
وصلت إلى 300 ألف دينار للكيس زنة 50 
كغم وال يوجد ال حليب أطفال وال فواكه 
وال خض�راوات فقررت الن�زوح بعائلتي 
ووصل�ت بغ�داد بع�د رحل�ة اس�تغرقت 

يومين عبر الصحراء«.

االنبار تتجهز لعملية التطهري.. واجلوع يفتك باملناطق املحارصة
األسر الهاربة تهلك على الطرقات.. والحكومة المحلية تواجه بالصمت

االحوال الشخصية تعلن حاجة العراق لـ »ثورة اجتامعية« قبل »الثورة القانونية«
       المستقبل العراقي / سحر حسين

عل�ى الرغم م�ن أن التفري�ق القضائي يعتبر 
رخصة شرعية وقانونية وضعت النهاء العالقات 
الزوجية  التي يتعذر معها اس�تحالة االس�تمرار 
بالحي�اة الزوجي�ة, فيك�ون هن�ا التفريق عالج 
ولي�س داء ولكن نج�د حاالت كثي�رة جدا يكون 
الطالق او التفريق ألس�باب واهي�ة وغير مبررة 
من قبل الزوجين أو تعس�فا من قبل الزوج بحق 
الزوجة فيستعملها الزوج  كوسيلة للضغط على 

الزوجة  لغرض التنازل عن حقوقها .
القاض�ي االول لمحكمة االحوال الش�خصية 
في بغداد الجديدة السيد محمد اديب تحدث قائال 
»ب�ان قان�ون االح�وال الش�خصية العراقي رقم 
188 لس�نة 1959 المعدل ف�ي فقراته قد اعطى 
الحق لكال الزوجين في طل�ب التفريق القضائي 
وجع�ل حق�وق الم�رأة القانوني�ة مصانة تحت 
مظلة القانون والس�يما ما يترت�ب على الطالق 

والتفريق من أثار وحقوق
 واوضح اديب بان » لجوء الزوج  الى التفريق 
القضائ�ي دون الط�الق الرجعي عل�ى اعتبار ان 
الحق�وق المترتب�ة في ه�ذه الحال عل�ى الزوج 
اق�ل من الن�وع الثاني ه�و اعتقاد في�ه نوع من 
الس�طحية مبيناً بان » القانون العراقي لم يغفل 
عن حق�وق الطرفين في طل�ب التفريق كما هو 
منصوص في قانون االحوال الشخصية بالفقرة 
)40(  وفيم�ا يخ�ص موض�وع انص�اف المراة 

وجوازها بطل�ب التفريق فقد اوض�ح اديب بان 
» الم�ادة )43( م�ن قان�ون االحوال الش�خصية 
بالفق�رات م�ن 1-9 أوردت أس�باب محددة عن 
توافرها والتي تمك�ن الزوجة من طلب التفريق 
وه�ي باختص�ار) الحرمان م�ن النفق�ة ( دون 
عذر مش�روع بع�د أمهال الزوج س�تين يوما. أو 
تغيب الزوج أو فقده أو اختفاؤه أو الحكم عليه 
بالحبس مدة تزيد على س�نة مما يتعذر تحصيل 
النفقة من�ه ) الحرمان من المعاش�رة الزوجية 
بسبب بعد الزوج أو مرضه ( وذلك إذا حكم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية مدة أكثر من ثالثة سنوات 
أو هجره�ا م�دة س�نتين فأكث�ر وكان معروف 
اإلقامة . أو علل وإمراض تصيب الجهاز التناسلي 
لل�زوج ) الحرمان من اإلنجاب ( أي عقيم وأيضا 
إذا زوج الرج�ل زوجة ثانية يح�ق للزوجة طلب 
الط�الق ف�ي حال�ة زواج زوجها بزوج�ة ثانية 
ب�دون رضاه�ا أو علمها ولكن بش�رط أن يكون 
ال�زواج بزوج�ة الثانية بدون أذن م�ن المحكمة 
وكذل�ك طلب الزوجة غير المد خول فيها الطالق 

دون أبداء أسباب
ويع�زو اديب الى اس�باب االعتقاد بمظلومية 
الم�راة » ال�ى جهله�ا بالقان�ون وباالج�راءات 
القانونية المتخذة لكس�ب حقوقها ويدعو اديب 
اصح�اب الق�رار ووس�ائل االعالم ال�ى ضرورة 
قيامه�م بالتوجي�ه واالرش�اد االس�ريمن خالل 
تخصيص برامج تدعم الثقافة القانونية تش�رح 

القانون االسري بطريقة مبسطة وسلسلة 

 م�ن جانبه اش�ار القاضي عماد نعيم حس�ن 
قاض�ي اح�وال ش�خصية ف�ي محكم�ة بغ�داد 
الجدي�دة الى ان » االس�تخدام الخاطى للعادات و 
التقالي�د اثرت بش�كل غير مباش�ر على اضعاف 
موقف الم�راة وخاص�ة فيما يتعل�ق بمطالبتها  
بحقوقها المشروعة    موضحا بان » ان التعامل 
على وف�ق تلك العادات و اللجوء الى العش�ائرية 
كبدي�ل لس�يادة القان�ون وص�ل الح�د لحال�ة » 
تغريب القانون » االمر لذي له تداعياته الس�لبية 
عل�ى مختلف ش�رائح المجتمع و ف�ي مقدمتها 
المراة التي لطالم�ا وقعت ضحية لتلك المفاهيم 
الخاطئ�ة و ع�دم انصافهاواوض�ح نعي�م  ان » 
قانون االحوال الش�خصية العراقي لس�نة1959 
يعتبر من ارقى القواني�ن التي صدرت في الدول 
العربية والدول المقاربة للمجتمع العراقي  على 
الرغ�م م�ن اجراء بع�ض التعديالت علي�ه اال انه  
كان قانون مت�وازن واعطى حقوق جيدة للمراة 
» مبيناً بانه التزال هناك بعض الدول مفتقرة الى 
قانون احوال ش�خصية الرصين فمثالً في لبنان 
يوجد لديها 19 قانون »قوانين طوائف« في حين  

العراق اختصر الموضوع بقانون واحد 
 وفيما يخص موضوع التفريق القضائي فقد 
اوض�ح نعيم بان  » القان�ون العراقي هو قانون 
رصين من ناحية حماية حقوق الطرف االضعف 
وه�و المراة وقد ج�اء منصفا له�ا وبما يحفظ 
كرامتها وان المشرع راعي  الجوانب االجتماعية 
لطلب المراة للتفريق مبيناً بان » بعض التطبيقات 

في القانون قد تك�ون غير منصفة منها تضييق 
حد التفريق من قبل محكمة التمييز باعتبار االمر 
متعلق بالحل والحرمة اذ ان للمحكمة فلس�فتها 

واسبابها منها عدم هدم كيان االسرة
ويضي�ف » ب�ان عل�ى المحكم�ة ان تبح�ث 
باسباب التفريق فهناك اسباب غير الئقة وهناك 
اسباب واقعية تدفع بالتفريق فقد يكون التفريق 
باب للنجاة فمثلم�ا يفرح بالزواج نجد هناك من 
يفرح بالطالق اذان المهم هو بناء عالقة  زوجية 
مس�تقرة وليس�ت عالق�ة متوت�رة ومصلح�ة 
االوالد ان يعيش�وا في كنف ام واب منس�جمين 
متفاهمي�ن ويع�زو نعيم اس�باب ضعف موقف 
المراة في موض�وع التفريق القضائي الى »عدم 
ترس�يخ الثقافة القانونية ف�ي المجتمع بمافيه 
الكفاية فمثالً يعتبر لجوء المراة الى المحاكم او 
مراكز الش�رطة في حال تعرضها الى ضغوطات 
او تهدي�دات من قب�ل الزوج من االم�ور المعيبة 
حس�ب ع�ادات والتقاليد المفرض�ة عليهااي ان 
الم�راء مقي�دة بالع�رف االجتماعي الس�ائد في 
مجتمعنا وعليها ان تتحم�ل الضغوطات بعالقة 

زوجية بائسة »
ويضيف نعي�م بان » مجل�س القضاء االعلى 
وبتجربت�ه الفري�دة ق�د انطل�ق او ب�دا بتغير او 
مس�اعدة المراة بتخطي قيود العادات والتقاليد 
م�ن خالل تاس�يس مكات�ب للتحقي�ق القضائي 
ومحكمة االس�رة لضمان حقوقها مما يوفر لها 
الوق�ت والجهد في تقديم ش�كواها على كل من 

يهددها او يضغط عليها 
 ويض�ع نعي�م  مقارنة مبس�طة بي�ن الفكر 
التنظيمي في كردس�تان والنظي�ره في بغداد اذ 
يبي�ن بان » تش�ير االحصائيات الى تزايد نس�بة 
المعنف�ات في كرس�تان على نس�بتها في بغداد 
مم�ا يدل على وج�ود نظرة اجتماعي�ة منفتحة 
ووج�ود ثق�ة باجه�زة الدولة  ف�ي حين نالحظ 
بان المراة في مجتمعن�ا تفتقر الى هذه النظرة 
المتفتحة بالمطالبة بابس�ط حقوقها او حقوق 
اوالده�ا مثلما نج�د في قضايا النفق�ة فبمجرد 
دخ�ول المراة ال�ى المحكم�ة تعتبر ام�ر خارق 

للعادات والتقاليد االجتماعية السائدة »
وتط�رق نعي�م ال�ى موض�وع تادي�ب الزوج 
لزوجت�ه مبين�ا ب�ان » الدس�تور اوض�ح ب�ان 
والواجب�ات  بالحق�وق  متس�اوون  االف�راد  كل 
وااللتزام�ات فاليوجد احد يادب احد حيث تكون 
هذه الحالة من االعراف االجتماعية التي سادت 
ف�ي المجتم�ع االان ه�ذه االع�راف تتع�ارض 
م�ع ثوابت االس�الم وحقوق االنس�ان والوضع 
االجتماع�ي  وقد اس�تقى الدس�تور العراقي في 
اول ديباجة   »ولقد كرمنا بني ادم » فكيف يكرم 

بني ادم وهو يحمل العصا على الثاني
وخل�ص نعيم الى حاجة مجتمعاتنا الى ثورة 
اجتماعي�ة للتخلص من التقاليد الس�يئة قبل ان 
تك�ون ثورة على القواني�ن » وان يكون القانون 
والقضاء خيمة لكال الزوجين واللجؤ الى الطرق 

القانونية لضمان حقوقهم .

قاضي المحكمة: حقوق المرأة مصانة تحت مظلة القانون
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وكان ه�ذا الفريق يه�دف لتحقيق أمرين 
أس�امة  قت�ل  أو  اعتق�ال  هم�ا:  أساس�يين، 
ب�ن الدن، وجم�ع أكبر ق�در م�ن المعلومات 
االس�تخبارية ح�ول زعي�م تنظي�م القاع�دة 
وشبكته. الرصاصة التي وضعت في رأس بن 
الدن أدت إل�ى إنج�از المهم�ة األولى، وفريق 

االستخبارات قام بإنجاز المهمة الثانية.
وم�ن بين ما تم جمع�ه: 10 من محركات 
األق�راص الصلب�ة، وم�ا يقرب م�ن 100 من 
مح�ركات األق�راص الصغي�رة، ودزين�ة )= 
12( م�ن الهوات�ف المحمول�ة. كم�ا ت�م أخذ 
أق�راص فيدي�و رقمي�ة تحتوي عل�ى ملفات 
ص�وت وفيديو، ورزمة من الم�واد المكتوبة 
بخط الي�د، ومواد م�ن الصح�ف والمجالت. 
وبع�د أيام م�ن الغارة، وصف مس�ؤول كبير 
في االس�تخبارات العسكرية األمريكية ما تم 
الحصول عليه بأنه “أكبر مجموعة من المواد 
المتعلق�ة بأحد كب�ار اإلرهابيين تم الحصول 
عليها حتى اآلن“. ووفًقا لمدير االستخبارات 
الوطني�ة، جيمس كالبر، أنتج فريقه أكثر من 
400 تقري�ر منفص�ل بن�اًء عل�ى المعلومات 

الواردة في تلك الوثائق.
ولكن األم�ر المذهل حًقا هو أن ال ش�يء 
ح�دث بعد ذلك. لقد توق�ف تحليل هذه المواد 
بش�كل مفاج�ئ. ووفًق�ا لخمس�ة م�ن كبار 
مسؤولي االس�تخبارات األمريكية، لم يلمس 

أحد تلك الوثائق ألشهر، وربما لسنة حتى.
وفي ربيع عام 2012، وبعد عام من الغارة 
التي قتل فيها بن الدن، وقبل س�تة أشهر من 
االنتخابات الرئاسية لعام 2012؛ أطلقت إدارة 
أوباما حملة منسقة إلقناع الشعب األمريكي 
بأن الحرب الطويلة مع تنظيم القاعدة تس�ير 
نح�و نهايته�ا. وفي خط�اب ألقاه بمناس�بة 
الذكرى السنوية للهجوم، توقع جون برينان، 
كبير مستش�اري مكافحة اإلرهاب في إدارة 
أوباما ومدير وكالة االس�تخبارات المركزية 
في وقت الحق، زوااًل وشيًكا لتنظيم القاعدة. 
وف�ي اليوم التالي، أي في 1 مايو 2012، أدلى 
أوباما بتصريح ج�ريء، قال فيه: “إن الهدف 

الذي وضعته لهزيم�ة القاعدة وحرمانها من 
فرصة إعادة بناء نفسها بات اآلن في متناول 

أيدينا“.
وق�دم البي�ت األبيض 17 وثيق�ة مختارة 
بعناي�ة لمركز مكافحة اإلرهاب في أكاديمية 
ويس�ت بوينت العس�كرية لدراستها، ووصل 
فري�ق المحللين في المركز إل�ى النتيجة التي 
إرادته�ا إدارة أوباما؛ حيث وج�د هذا الفريق 
أن بن الدن كان في عزلة وعاجزاً نسبياً، ولم 
يكن في آخر أيامه س�وى رجل حزين يجلس 
وحيداً على قمة الشبكة اإلرهابية المتداعية.

وعل�ى الرغم م�ن أن ه�ذه النتيجة قدمت 
ص�ورة مطمئنة، إال أنه�ا كانت خاطئة أيضا. 
وق�ال الجن�رال ماي�ك فلي�ن، المدير الس�ابق 
لوكال�ة اس�تخبارات الدفاع، ف�ي مقابلة مع 
شبكة فوكس نيوز: “كنا ال نزال نواجه تزايد 
تهدي�د القاع�دة. ولم يكن ه�ذا أم�ًرا متعلًقا 
بباكس�تان وأفغانس�تان والع�راق فقط. لقد 
رأيناه يتنامى في اليمن أيًضا. ورأينا بوضوح 
كيف كان يزداد في ش�رق إفريقيا“. وأضاف: 
“التهدي�د لم يتم تالش�يه، وأردنا أن نعرف ما 

الذي يمكننا معرفته من خالل تلك الوثائق“.
وبعد معرك�ة بيروقراطية ضارية، أعطي 
فري�ق صغير م�ن المحللين التابعي�ن لوكالة 
اس�تخبارات الدفاع والقي�ادة المركزية فترة 
زمني�ة محدودة والحق في قراءة تلك الوثائق 
فقط. وبالفعل، بدأ الفريق بإصدار التحليالت 

التي تعكس ما كان يقرأه في تلك الوثائق.
وف�ي نفس الوق�ت الذي كان في�ه أوباما 
يبني حملت�ه االنتخابية عل�ى فرضية الموت 
الوش�يك لتنظي�م القاع�دة، أكد أولئ�ك الذين 
تمكن�وا من الوص�ول إلى وثائق ب�ن الدن أن 
العك�س هو الصحيح. ويق�ول الجنرال فلين: 
“بحل�ول ذلك الوق�ت، كانت ق�وة القاعدة قد 

تضاعفت. وكنا نعرف ذلك“.
وألن ه�ذا ل�م يك�ن يري�د البي�ت األبيض 
بقي�ادة أوباما س�ماعه، فقد قطع�ت اإلدارة 
س�بل الوصول إلى الوثائق، وأعطت تعليمات 
للمس�ؤولين ع�ن الفريق بالتوق�ف عن إنتاج 

التحليالت على أساس ما قرؤوه فيها.
ويكش�ف الوصول المحدود إلى مجموعة 
الوثائ�ق عن خط�أ مزاع�م اإلدارة األمريكية 
ح�ول تنظيم القاعدة. لقد كان بن الدن يمتلك 
س�يطرة واضحة على تنظيمه، وش�ارك عن 
كثب في إدارة شؤونه يومًيا. واألهم من ذلك، 
وبالنظ�ر إلى النمو الكبير لتهديد اإلرهاب في 
الس�نوات التي تل�ت، أظهرت الوثائ�ق أن بن 
الدن كان يخط�ط للتوس�ع. ويق�ول الجنرال 
فلين، إن ب�ن الدن كان ينصح أعضاء القاعدة 
فيما يتعلق بكل شيء، بدًءا من تنفيذ عمليات 
محددة في أوروبا، وصواًل ألنواع المحاصيل 
الت�ي يج�ب عل�ى أتباع�ه زراعتها في ش�رق 
إفريقي�ا. وحتى اآلن، ل�م يمنح الجمهور حق 
الوصول س�وى إلى 24 من أص�ل 1.5 مليون 
وثيقة تم الحصول عليها في أبوت آباد. وعلى 

الرغم من أنه من المستحيل رسم صورة كاملة 
لتنظيم القاعدة اس�تناًدا إل�ى هذه المجموعة 
الصغيرة م�ن الوثائق المتاح�ة للجمهور، إال 
أن ه�ذه الوثائ�ق، بما في ذلك تل�ك التي أفرج 
عنها األس�بوع الماضي في محاكمة إرهابيي 
بروكلين، تكشف عن تفاصيل جديدة مذهلة.

ووفًقا لرس�الة بتاريخ يوليو عام 2010، 
س�عى ش�قيق نواز ش�ريف، رئيس ال�وزراء 
الحال�ي ف�ي باكس�تان، للتوص�ل إل�ى اتفاق 
س�الم مع الجهاديين. وقد ت�م إبالغ بن الدن 
أن ش�هباز ش�ريف، ال�ذي كان آن�ذاك رئيس 
وزراء والي�ة بنج�اب، أراد عق�د صفق�ة مع 
حركة طالبان الباكس�تانية. وقالت الرس�الة 
التي كتبها عطية عبد الرحمن، وهو أحد كبار 
نواب بن الدن، إن الحكومة “مس�تعدة إلعادة 
تأس�يس عالق�ات طبيعي�ة طالم�ا امتنع�ت 

)حرك�ة طالبان الباكس�تانية( ع�ن تنفيذ أي 
عمليات في والية البنجاب“. وتكش�ف نفس 
الرس�الة أيًض�ا عن كيفي�ة اس�تخدام تنظيم 
القاع�دة وحلفائ�ه للتهديد بتنفي�ذ الهجمات 
اإلرهابي�ة كتكتيك تفاوضي ف�ي محادثاتهم 
م�ع الجي�ش الباكس�تاني. وتظهر الرس�الة 
كذلك أن االستخبارات الباكستانية كانت على 

استعداد للتفاوض مع القاعدة.
ووصفت رسالة أخرى من رسائل بن الدن 
ش�بكة تنظيم القاعدة في إيران؛ حيث احتجز 
النظ�ام اإليران�ي بع�ض كب�ار ق�ادة تنظيم 
القاع�دة. وخالل ان�دالع االنتفاضات العربية 
في ع�ام 2011، جادل مس�ؤولون ف�ي إدارة 
أوبام�ا بأن تنظيم القاع�دة “همش” من قبل 
االحتجاجات الس�لمية. إال أنه، وقبل أس�ابيع 
فق�ط م�ن مقتل�ه، أرس�ل ب�ن الدن عمالءه 

إل�ى ليبيا وأماك�ن أخرى لالس�تفادة من تلك 
االضطراب�ات. وكتب عطي�ة عبد الرحمن في 
أوائ�ل أبري�ل 2011: “هناك نهضة إس�المية 
جهادية جارية في ش�رق ليبيا، ونحن ننتظر 
هذا النوع م�ن الفرص“. وب�دوره، اعتقد بن 
الدن بأن االضطرابات تق�دم لتنظيم القاعدة 
“فرًص�ا غير مس�بوقة” لنش�ر أيديولوجيته 
المتطرفة. وال ت�زال المعركة حول وثائق بن 
الدن مس�تمرة. ويقول هارفي إنه يعتقد بأنه 
يجب رفع الس�رية عن ه�ذه الوثائق وجعلها 
متاح�ة للجمهور في أق�رب وقت ممكن، بعد 
اتخاذ االحتياطات الالزمة. وأما النائب ديفين 
نوني�ز، وهو رئي�س لجنة االس�تخبارات في 
مجل�س النواب، فقد أدرج فقرة في مش�روع 
قان�ون تفويض االس�تخبارات لع�ام 2014، 

يطلب فيها تحقيق ما يريده هارفي.

     بغداد / المستقبل العراقي

البيت األبيض يعتم عىل 4 آالف وثيقة ختص قادة اإلرهاب
في ساعات الصباح الباكر من 2 مايو 

2011، تم إنزال فريق صغير من أفراد 
الجيش والمخابرات األمريكية داخل منزل 

غامض في أبوت آباد، باكستان

    بغداد/ المستقبل العراقي

أدى دوي االنفج�ار، ال�ذي ُس�مع في مكان 
قري�ب م�ن مق�ر البي�ت األبي�ض، قب�ل إق�الع 
مروحية تق�ل الرئيس األمريكي “باراك أوباما” 
وأسرته إلى مدينة “س�يلما” بوالية أالباما، إلى 
رف�ع حالة التأه�ب بين ضباط الجه�از المكلف 

بحماية الرئيس. 
فعقب س�ماع الصوت قام  ضب�اط الجهاز، 
بإع�الن حال�ة التأهب القص�وى، حي�ث قاموا 
بنقل الصحفيين المتواجدين في حديقة القصر 
لتصوير مغ�ادرة الرئيس األمريك�ي،  إلى قاعة 
المؤتم�رات وغلق�وا األب�واب. كم�ا أوقوف�وا 
الدخ�ول والخ�روج إل�ى البي�ت األبي�ض لفترة 
م�ن الزمن.  وف�ي إطار حال�ة التأه�ب هذه تم 
إغ�الق الش�ارع الواق�ع جن�وب البي�ت األبيض 
أم�ام الم�رور، وأُغلقت المتاج�ر الموجودة في 

الشوارع الجانبية. 
وفيما بعد اتضح أن صوت االنفجار هذا وقع 
جراء حريق ش�ب في شاحنة كانت تبيع الهدايا 

على مقربة من البيت األبيض. 
وعقب ذلك غادر الرئيس األمريكي وأس�رته 
البي�ت األبي�ض، على طائرة الرئاس�ة إلى والية 

“االباما”، وسط تدابير أمنية مشددة.

ملاذا أعلن البيت األبيض 
حالة التأهب؟

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت حملة “حشد”، أمس األحد، 
ع�ن ان نحو اربع�ة آالف ام�رأة قتلن 
وس�بين واغتصبن من قبل الجماعات 
اإلرهابية منذ حزيران العام الماضي، 
داعية الى ضرورة اعداد برامج لتأهيل 

النساء المغتصبات.
وج�اء في بي�ان للحملة الش�عبية 
الع�راق  تفجي�رات  إلدراج  الوطني�ة 
على الئح�ة جرائم اإلب�ادة الجماعية 
)حشد( بمناسبة يوم المرأة العالمي، 
إن االش�هر االخي�رة ش�هدت حدوث 
للغاي�ة  وبش�عة  فظيع�ة  انته�اكات 
بح�ق الم�رأة تمث�ل بعملي�ات القت�ل 

واالغتص�اب والس�بي وبيعهن، حيث 
تعرض�ت نحو 4000 ام�رأة الى القتل 
واالغتصاب والس�بي وابش�ع جرائم 
اإلبادة الجماعية، مشيرة الى أن معظم 
الضحاي�ا كن م�ن النس�اء االيزيديات 
ان  البي�ان  وأض�اف  والمس�يحيات. 
ال�ى  عم�دت  اإلرهابي�ة  الجماع�ات 
تصوير بعض عمليات االغتصاب على 
قرص مدمج وارس�ال نسخ الى ذوي 
النس�اء، الفت�ا الى ع�دم وجود حصر 
العداد النساء المغتصبات نتيجة عدم 
ابالغ ذويه�ن عن تلك الحاالت. ودعت 
الحمل�ة ف�ي بيانه�ا األم�م المتح�دة 
والمنظم�ات  العراقي�ة  والحكوم�ة 
المعني�ة ال�ى انش�اء واع�داد برام�ج 

خاص�ة لتأهيل ه�ذه النس�اء والعمل 
عل�ى دمجهن بالمجتم�ع، محذرة من 
أن التهاون س�يعقد م�ن الوضع اكثر 
اجتماعي�ة  ازم�ات  بخل�ق  ويس�اهم 
“داع�ش”  تنظي�م  وكان  كثي�رة. 
االرهابي قد سيطر على اجزاء واسعة 
م�ن محافظات نين�وى وصالح الدين 
وكركوك وديالى واالنبار، بعد احداث 
الموصل في العاش�ر من حزيران من 
الع�ام الماض�ي، واش�ارت التقاري�ر 
المحلي�ة والدولي�ة ال�ى ان ارهابي�ي 
“داع�ش” ارتك�ب جرائ�م قت�ل االف 
وق�ام  واالطف�ال  والنس�اء  الرج�ال 
باعم�ل س�بي واغتص�اب ضد نس�اء 

المناطق التي سيطر عليها.

»حشد«: اجلامعات االرهابية تقتل وتغتصب وتسبي 4 آالف امرأة عراقية

ايران تزيح الستار عن صاروخ 
»سومار« بعيد املدى

فرنسا: 10 آالف أورويب قد ينخرطون 
يف اإلرهاب هناية العام

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذک�ر قائد ق�وات الجوفضائية للحرس الث�وري االيراني العميد 
اميرعلي حاجي زاده، خالل المراس�م ان صواريخ “س�ومار” هي 
رس�الة من وزارة الدفاع والحرس الثوري لألعداء واالصدقاء بأننا 
ورغم إجراءات الحظر قادرون وبأيدي متخصصينا المحليين على 
التط�ور وهذا دليل عل�ى ان الحظر لم يؤثر أب�دا على تقدم برنامج 

ايران الدفاعي.
وأكد العميد حاجي زاده ان ايران لن تفاوض أحدا حول القضايا 

الدفاعية وصواريخها البالستية.
من جهته أكد وزير الدفاع اإليراني حس�ين دهقان ان منظومة 
“س�ومار” البري�ة لصواريخ ك�روز بعيدة المدى قد ت�م تصميمها 

وصناعتها بيد الخبراء المتخصصين في إيران.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال رئيس ال�وزراء الفرنس�ي مانوي�ل فالس إن عش�رة آالف 
أوروب�ي قد ينخرطون في القتال في العراق وس�وريا بنهاية العام 

الحالي، فيما يعد زيادة تصل إلى ثالثة أمثال العدد الحالي.
وقال فالس لقناة أي تيلي الفرنس�ية “يوجد ثالثة آالف أوروبي 
ف�ي العراق وس�وريا اليوم. إذا م�ا أخذنا بعين االعتب�ار التوقعات 
للش�هور القادم�ة، قد يص�ل العدد إلى خمس�ة آالف قب�ل الصيف 

وعشرة آالف قبل نهاية العام”.
وتساءل فالس “هل تدركون التهديد الذي يمثله ذلك؟”

وأض�اف أن نح�و 1400 أوروب�ي موجودون هن�اك بالفعل في 
مناطق القتال في سوريا والعراق أو عادوا من هناك أو في الطريق 

إلى هناك.
وق�ال فالس “قتل نح�و 90 فرنس�يا هناك بالفعل وس�الحهم 

بأيديهم يحاربون ضد قيمنا”.
وشهدت فرنسا وبلجيكا أكبر أعداد من المتطوعين الذين ذهبوا 
لالنضمام إلى تنظيم داعش، الذي استولى على مساحات كبيرة في 

العراق وسوريا.
وفي الش�هر الماضي صادرت فرنس�ا جوازات س�فر ستة من 
مواطنيها ومنعت أكثر من 40 ش�خصا من الس�فر إلى الخارج بعد 

مزاعم عن تخطيطهم للسفر إلى العراق وسوريا.
وكانت تلك أول مرة يس�تخدم فيها هذا االجراء في فرنس�ا بعد 
اس�تحداث عدد من القوانين المناهضة لإلرهاب في تشرين الثاني 

الماضي.

وزير السياحة يدعو التحالف الدويل إىل محاية اآلثار 
من ختريب »داعش«

»بوكو حرام« النيجريية تبايع اإلرهايب البغدادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزير الس�ياحة واآلث�ار العراقي عادل 
فهد الشرش�اب، أمس االح�د، التحالف الدولي 
الذي تق�وده الواليات المتح�دة االمريكية ضد 
تنظيم داع�ش االرهابي، الى حماية اآلثار التي 
تتع�رض للتدمي�ر على ي�د التنظيم في ش�مال 

البالد.
وقام التنظيم الذي يس�يطر على مساحات 

واس�عة من البالد منذ حزي�ران العام الماضي، 
بتدمي�ر آثار ومواق�ع تراثية قيمة في ش�مال 

العراق خالل االيام الماضية.
ونشر التنظيم في 26 فبراير شريطا يظهر 
تدمي�ر آث�ار ف�ي مدين�ة الموص�ل، وق�ام هذا 
االس�بوع ب� “تجريف” مدينة نم�رود االثرية، 

بحسب الحكومة.
وادانت منظمة اليونيس�كو “تدمير” مدينة 
الحضر على يد التنظيم، علما ان الحادث لم يتم 

تأكيده بعد من مصادر رسمية عراقية.
وتق�ع ه�ذه المواقع ف�ي مناطق يس�يطر 
عليه�ا التنظيم، وال تتواجد فيها قوات عراقية، 
م�ا يحص�ر امكاني�ة الدف�اع عنه�ا بمقاتالت 
التحالف الدولي الذي يش�ن ضربات جوية ضد 

التنظيم في العراق وسوريا.
وقال الشرشاب للصحافيين “السماء ليست 
بي�د العراقيي�ن )...( وبالتال�ي عل�ى المجتمع 

الدولي ان يتحرك باآلليات الموجودة عنده”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت جماع�ة “بوك�و ح�رام” النيجيرية 
المتش�ددة مبايع�ة أبو بك�ر البغ�دادي، زعيم 
تنظي�م “داع�ش” اإلرهابي الذي يس�يطر على 
مناطق واسعة في سوريا والعراق، منذ حزيران 
الماض�ي. وقال أبو بكر ش�يكاو، زعيم جماعة 
أهل الس�نة والدعوة للجهاد، وهو اسم تطلقه 
“بوكو حرام” على نفس�ها، ف�ي فيديو، “نعلن 
مبايعتنا للخليفة، وسنس�مع ل�ه ونطيعه في 
أوقات العسر واليسر”، بحسب موقع “سايت” 

الجماع�ات  مواق�ع  رص�د  ف�ي  المتخص�ص 
الجهادية والمنظمات العنصرية على اإلنترنت 
في أنح�اء العالم. وأضاف ش�يكاو أن جماعته 
بايعت )أبوبك�ر( البغدادي “ألنه ال يوجد عالج 
لالختالف الذي تش�هده األمة )اإلس�المية( إال 
الخالف�ة”، مضيف�ا: “ندعو جميع المس�لمين 
لالنضم�ام إلين�ا”. وخ�الل األش�هر األخي�رة، 
س�يطرت جماعة “بوك�و حرام” عل�ى العديد 
م�ن البل�دات، والقرى ف�ي والي�ات “بورنو”، 
و”يوبي”، و”أداماوا”، الواقعة في شمال شرق 
الب�الد، معلنة إياه�ا جزءا من دول�ة “الخالفة 

اإلس�المية” التي أعلنتها بشكل احادي، قبل أن 
تعلن الحكومة النيجيرية تمكنها من اس�تعادة 

الكثير من البلدات في هذه الواليات الثالث.
تنظي�م  تمك�ن  الماض�ي،  حزي�ران  وف�ي 
“داعش” من الس�يطرة على مساحات بسوريا 
والع�راق، معلن�ا م�ا اس�ماه “دول�ة الخالف�ة 
اإلس�المية” على هذه المناط�ق، فيما تخوض 
ق�وات عراقي�ة وكردي�ة مع�ارك ضاري�ة مع 
التنظي�م مدعوم�ة بغط�اء جوي م�ن تحالف 
دولي تقوده الواليات المتحدة، الس�تعادة هذه 

المناطق.
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تعلن وزارة النقل/ الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت عن ما يأتي:
1- دعوة الرشكات واملكاتب االستشارية واملحلية واالجنبية ذات الخربة واالختصاص 

يف مجال اعداد التصاميم للمنشآت الطبية للقيام باالعمال التالية:-
أ - اعداد الدراس�ة االولية والتصاميم االولي�ة والتفصيلية وجداول الكميات ووثائق 
املناقصة والكلفة التخمينية ملرشوع تنفيذ املركز الطبي وملحقاته للرشكة العامة 

ملوانئ العراق يف البرصة وحسب املتطلبات االتية:-
1-  مساحة االرض النشاء املرشوع )3000( م2.

2- مكونات املرشوع:-
أ - بناية املركز )6( طوابق بمساحة )1000( م2 لكل طابق.

ب - بناية )6( طوابق القامة مقر االطباء يحتوي كل طابق عىل )6( شقق بمساحة 
)48( م2 لكل شقة.

ت -  موقف سيارات خلف االبنية.
ث - سياج مع اي متطلبات رضورية اخرى.

ب - القيام بأعمال التدقيق لالعمال الواردة يف الفقرة )أ( اعاله.
3- دع�وة الرشكات واملكاتب واملقاول�ن ذوي الخربة واالختصاص يف مجال التنفيذ 
ملث�ل هذا املرشوع ممن يحملون )هوية تصنيف املقاولن لغاية الدرجة االوىل نافذة 
املفع�ول( او الرشكات االجنبي�ة الراغبة بالقيام بأعمال التنفي�ذ كاملة بعد اكمال 

التصاميم.
راجن بيان الرغبة للقيام باالعمال اعاله وتقديم البيانات والوثائق املدرجة يف ادناه 
يف مقر رشكتنا الواقع يف )الشالجية خلف جامع براثا – قرب سكة الحديد( يف موعد 

اقصاه يوم االربعاء املصادف 18/ 3/ 2015 :-
1- اوراق تأسيس الرشكة.

2- رسالة تعريفية للرشكة مع النظام الداخيل للرشكة.
3- االعمال املماثلة املنجزة او تحت االنشاء.

4- الخربات السابقة يف مجال العمل املطلوب.
5- الرؤيا الفنية يف ضوء املتطلبات الفنية للمرشوع.

للمزيد من املعلومات اتصل بنا عىل
contracts_dep@scitcp.gov.iq :الربيد االلكرتوني

tenders@scitcp.gov.iq, scitac@scitcp.gov.iq
www.scitcp.gov.iq /موقع الرشكة

تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية فعىل الراغبن باالشرتاك الحضور يف ديوان 
البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ومس�تصحبن معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من القيمة التقديرية ونس�بة من 

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

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد: ب / 21 
التاريخ: 8 / 3 / 2015 

اعـــالن

اعـالن
ابداء رغبة

وزارة النقل
الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع

النقل واملواصالت

املدير العام
الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

5,53م572حانوت مقابل المستشفى1
ثالث 

سنوات
)1600000( مليون وستمائة  

الف دينار سنويا

36 م582حانوت مجاور المستشفى2
ثالث 

سنوات
)2100000( مليونان ومائة  

الف دينار سنويا

6,25 م612حانوت مجاور المستشفى3
ثالث 

سنوات

)1650000( مليون 
وستمائةوخمسون  الف دينار 

سنويا

5,18 م672حانوت مجاور المستشفى4
ثالث 

سنوات
)1600000( مليون وستمائة  

الف دينار سنويا

9,45 م2 68حانوت مجاور المستشفى5
ثالث 

سنوات
)1700000( مليون وسبعمائة  

الف دينار سنويا

8,75 م692حانوت مجاور المستشفى6
ثالث 

سنوات
)1700000( مليون وسبعمائة  

الف دينار سنويا

16 م702حانوت مجاور المستشفى7
ثالث 

سنوات
)1900000( مليون وتسعمائة  

الف دينار سنويا

8
حانوت مقابل كراج 

الرجيبة 
12 م712

ثالث 
سنوات

)1300000( مليون وثالث 
مائة  الف دينار سنويا

38,53 م462حانوت مقابل المستشفى9
ثالث 

سنوات
)2250000 ( مليونان ومائتان 

وخمسون    الف دينار سنويا

28 م482حانوت مجاور المستشفى10
ثالث 

سنوات
)2100000( مليونان و مائة  

الف دينار سنويا

14 م492حانوت مقابل المستشفى11
ثالث 

سنوات
)1850000( مليون وثمانمائة 

وخمسون    الف دينار سنويا

6,21 م502حانوت مقابل المستشفى12
ثالث 

سنوات
)1650000( مليون وستمائة 
وخمسون    الف دينار سنويا

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

ثالث سنوات6,21 م512حانوت مقابل المستشفى13
)1650000( مليون وستمائة 
وخمسون    الف دينار سنويا

ثالث سنوات7,32 م522حانوت مجاور المستشفى14
)1700000( مليون وسبعمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات5,6 م542حانوت مقابل المستشفى15
)1650000( مليون وستمائة 
وخمسون    الف دينار سنويا

ثالث سنوات6,76 م552حانوت مقابل المستشفى16
)1550000( مليون وخمسمائة 

وخمسون   الف دينار سنويا

ثالث سنوات8,5 م92حانوت كراج  البلدية17
)1400000( مليون واربعمائة   

الف دينار سنويا

ثالث سنوات11,5 م102حانوت كراج  البلدية18
)1600000( مليون وستمائة  

الف دينار سنويا

ثالث سنوات10 م122حانوت كراج  البلدية19
)1500000( مليون وخمسمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات12 م142حانوت كراج  البلدية20
)1600000( مليون وستمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات10 م152حانوت كراج  البلدية21
)1500000( مليون وخمسمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات10 م172حانوت كراج  البلدية22
)1500000( مليون وخمسمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات9,25 م182حانوت كراج  البلدية23
)1400000( مليون واربعمائة    

الف دينار سنويا

ثالث سنوات 10 م192حانوت كراج  البلدية24
)1500000( مليون وخمسمائة    

الف دينار سنويا
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الرافدين يعتمد تكنولوجيا مرصفية متطورة ملستخدمي البطاقة الذكية
     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التربي�ة، ام�س االح�د، ع�ن موافقته�ا الغاء 
استيفاء اجور المشرفين التربويين من المدارس االهلية.

وقالت المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة س�امة الحس�ن, 
ان “وزي�ر التربي�ة محمد اقب�ال وافق ايقاف اس�تيفاء االجور 
االشرافية البالغة 250 الف دينار سنويا من المدارس االهلية”.

وأضاف الحس�ن ان “الموافق�ة جاءت بن�اءا على طلب من 
مدي�ر ع�ام المديرية العام�ة للتعلي�م االهل�ي واألجنبي محمد 

الموسوي”.
وتقوم وزارة التربية في كل عام باس�تيفاء مبالغ اش�رافية 
م�ن قبل المدارس االهلية نتيجة قيام بعض المش�رفين بزيارة 

دورية للمدارس الحكومية واالهلية.

     ذي قار/ المستقبل العراقي

كش�ف مص�در في مديرية ش�رطة ذي ق�ار، ام�س االحد، عن 
اعتق�ال 20 مطلوباً بتهم جنائية مختلف�ة في مناطق متفرقة من 
المحافظة. وقال المصدر ، إن “قوة من ش�رطة المحافظة نفذت، 
عملية أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة، أدت الى اعتقال 20 
مطلوب�اً بتهم جنائية مختلفة”، مبيناً أن “تلك الجرائم تنوعت بين 

القتل العمد والسرقة والمتاجرة بالحبوب المخدرة”.
وأضاف المصدر أن “العملية استندت إلى معلومات استخبارية 
دقيقة ونفذت وفق مذكرات قبض قضائية”، مشيرا إلى أن “القوة 

اقتادت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم”.
يذك�ر أن محافظة ذي ق�ار ومركزها مدين�ة الناصرية، )375 
كم جنوب العاصمة بغداد(، تعد من المحافظات المس�تقرة أمنياً، 
إال أنها تش�هد بين الحين واآلخر أعمال عنف وتفجيرات تس�تهدف 
المدنيي�ن ورجال األمن، عل�ى الرغم من قيام الق�وات األمنية في 
المحافظ�ة بالعديد من عملي�ات الدهم والتفتي�ش، تعتقل خالها 

مطلوبين ومشتبه بهم بتهم جنائية و”إرهابية”.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م العالي والبح�ث العلمي,امس االحد, عن 
تمكن تدريسي في كلية العلوم بجامعة واسط من تصنيع روبوت 

غواصة وخلية هيدروجينية تحول الماء إلى وقود.
وق�ال بيان لل�وزارة, تلقته”المس�تقبل العراق�ي, ان “التجربة 
االول�ى للمدرس المس�اعد احمد ج�داح فرحان تضمن�ت، تصنيع 
ومحاكاة خلية هيدروجينية تحول الماء إلى وقود قابل لاش�تعال 
وتحويله إلى غازي الهيدروجين واألوكس�جين وينتج منها شعلة 
تس�تعمل في قطع المعادن والطبخ والتدفئة وم�ن الممكن إنتاج 
كهرب�اء م�ن ه�ذه الخلية  يمك�ن اس�تخدامها في تش�غيل المولد 
الكهربائي في المنزل وتحوير السيارة للعمل بالماء بدل البنزين”.

ولفت البيان الى ان” التجربة الثانية كانت عن محاكاة وتصنيع 
روبوت غواصة  بحجم ربع متر مربع ، تم تصنيعه بأدوات بسيطة 
من أنابيب ماء باس�تيك ومحركات العاب pc وأساك وفلين تربط 
معه كإمرة مزودة بجهاز قياس العمق “س�ونار عمق الماء”وهي 
مربوط�ة بأس�اك وموصل�ة بشاش�ة حاس�وب ، يمك�ن التحكم 
بالغواص�ة بواس�طة ريموت ت�م تصنيعه مع الغواص�ة ومجهزة 
أيضا بمصابيح ، ويمكن بهذه الغواصة كش�ف ما بداخل البحيرات 

واألنهار والتعويض عن عمل الغواصين”.

الرتبية تلغي استيفاء اجور املرشفني 
الرتبويني من املدارس االهلية

رشطة ذي قار تعتقل 20 مطلوبًا
بتهم جنائية خمتلفة

تدرييس يف جامعة واسط يبتكر طريقة 
لتحويل املاء إىل وقود

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن مصرف الرافدين اس�تخدامه 
متط�ورة  مصرفي�ة  تكنولوجي�ا 
لمس�تخدمي البطاقة الذكية في كافة 

فروعه داخل وخارج العراق.
وقال  مدي�ر عام المصرف باس�م 
كمال الحس�ني، في بي�ان صحفي ان 
“ف�روع المص�رف في عم�وم العراق 
وفرت الخدمات الكاملة لمس�تخدمي 
البطاق�ة الذكي�ة كإص�دار او س�حب 

ولمختلف الفئات”.
م�ن  “المس�تفيدين  ان  واض�اف 
البطاقة في دول الخليج ستكون الدول 
االول�ى، وبإمكان  الخط�وة  العربي�ة 

المستفيد استام رواتبه من هناك”.
“المص�رف  ان  الحس�ني  وتاب�ع 
س�ار بخطوات سريعة ومتقدمة نحو 
اس�تخدام تكنولوجي�ا مصرفي�ة من 
ش�أنها ان تس�اعد وتس�اهم في بناء 
ق�درات موظفيه�ا لتنعك�س ايجابيا 

على زبائنها”.
عم�د  الرافدي�ن  مص�رف  وكان   
ال�ى اصدار البطاق�ة الذكي�ة، لزبائنه 
ف�ي ارب�ع دول عربية ه�ي االمارات، 
ومص�ر، ولبن�ان، واالردن، فضا عن 

اصدارها لزبائنه في العراق.

الكهرباء توافق عىل تأهيل حمطة جرف النرص 
وإنارة الطرق الرئيسية باملسيب

الديوانية: الروتني يعرقل االستثامر
وليس القوانني

    البصرة/المستقبل العراقي

أعل�ن المجل�س المحلي ف�ي قضاء 
الزبير بمحافظة البص�رة، امس األحد، 
تشكيل خلية أزمة تتولى متابعة الوضع 
األمني في القضاء الذي تشكل مساحته 
أكث�ر م�ن نص�ف مس�احة المحافظة، 
وأك�دت اتخاذ إج�راءات تش�مل تعزيز 
رئي�س  وق�ال  االس�تخباري.  الجان�ب 
المجل�س ولي�د خال�د المنص�وري ، إن 
“خلي�ة األزمة جاء تش�كيلها بقرار من 
الحكوم�ة المحلية من أجل المس�اهمة 
ف�ي تعزي�ز الوضع ف�ي القض�اء الذي 
أن  مبين�اً  كبي�رة”،  أهمي�ة  يكتس�ب 
“الخلية التي يترأسها القائممقام طالب 
الحصونة عقدت، اليوم، اجتماعها األول 
في مقر مديرية شرطة الزبير بحضور 
قائد العمليات اللواء س�مير عبد الكريم 
وقائد الش�رطة اللواء فيص�ل العبادي، 
وق�د تمخ�ض االجتم�اع عن ق�رارات 
وتوصي�ات هامة”. ولف�ت المنصوري 
ال�ى أن “أعض�اء الخلي�ة ق�رروا رف�ع 
مس�توى التنس�يق بين القوات األمنية 
وتكثي�ف الجه�د االس�تخباري وتعزيز 
اإلنتش�ار األمني في القض�اء للحد من 
الجرائ�م بأنواعها وإلق�اء القبض على 
مرتكبيها”، مضيفاً أن “الوضع األمني 
في القضاء أفض�ل مما كان عليه خال 
األع�وام القليلة الماضي�ة، ونطمح الى 
جعل�ه أفض�ل مم�ا ه�و علي�ه حالياً”. 
وأش�ار رئيس المجلس ال�ى أن “الخلية 
س�وف تضطل�ع أيضاً بمتابعة ش�ؤون 
النازحين الى القض�اء من المحافظات 
الس�اخنة أمني�اً أو الت�ي ينش�ط فيه�ا 
تنظيم )داعش( اإلرهاب�ي”، معتبراً أن 
“جهود الخلية م�ن المؤمل أن تنعكس 
بش�كل إيجابي على الواق�ع األمني في 
القضاء خال الفترة المقبلة”. يذكر أن 
قضاء الزبير الذي تشكل مساحته أكثر 
م�ن نصف مس�احة محافظ�ة البصرة 
س�جل خال العامين الحالي والماضي 
العديد من جرائ�م القتل والخطف، وقد 
تمكنت الق�وات األمنية في القضاء من 
كش�ف مابس�ات بع�ض تل�ك الجرائم 

وإلقاء القبض على مرتكبيها.

البرصة تشكل خلية 
أزمة لتعزيز الوضع 

األمني يف الزبري

    بغداد/المستقبل العراقي

فيما افتتح�ت محافظة بغ�داد بالتعاون مع 
وزارة التج�ارة مرك�ز للتموي�ن بمجم�ع النبي 
يونس للنازحين بالنهروان, وجه محافظ بغداد 
علي محس�ن التميمي الش�ركة التركية المنفذة 
للمش�روع السكني في المحمودية العمل بنظام 
الشفتين النجاز المشروع باسرع وقت من اجل 
توزيعه على الفقراء والمتعففين.  وقال التميمي 
خال زيارت�ه الميداني�ة للمش�روع, ان “العمل 
يس�ير بوتي�رة جيدة حي�ث واجهته ف�ي الفترة 
الماضية بعض المشاكل وتم تذليلها والمباشرة 

بالعمل من جديد من قبل احدى الشركات التركية 
المنفذة”. واشار التميمي الى انه “ وجه الشركة 
التركية المنفذة العمل بنظام الش�فتين لضمان 
انجازه خال العام المقبل ، مؤكدا ان المش�روع 
يحت�وي على 800 وحدة س�كنية س�توزع وعن 
طريق القرعة للش�رائح الفقيرة والمتعففة من 
الذي�ن اليمتلكون س�كن او عق�ار”. على صعيد 
اخ�ر, افتتح�ت محافظة بغ�داد وبالتع�اون مع 
وزارة التج�ارة مرك�ز للتموي�ن بمجم�ع النبي 
يون�س للنازحي�ن بالنهروان. وق�ال بيان صادر 
عن المكت�ب اإلعامي لمحافظ بغ�داد, انه “ تم 
افتت�اح مركز تمويني لتوزي�ع مفردات البطاقة 

التمويني�ة عل�ى النازحي�ن في مجم�ع نبي الله 
يونس في النهروان “ , مشيرا الى  “ ان مفردات 
التموي�ن تتضمن المواد الرئيس�ية واألساس�ية 
للبطاق�ة التمويني�ة منه�ا كالطحي�ن والزي�ت 
والرز والس�كر وغيرها, وان المحافظة تس�عى 
بتوزي�ع الم�واد الغذائية بش�كل دوري ومنتظم 
لكل ش�هر”. واضاف البي�ان, ان “وزارة التجارة 
وبالتعاون م�ع محافظة بغداد ستش�مل جميع 
األس�ر النازح�ة بمبل�غ 17 الف دينار ل�كل فرد 
نازح  تعويضا عن الحصص الس�ابقة بعد التأكد 
من معلوماتهم  بال�وزارة وبعد ها يتم توزيعها 

على النازحين أسوة بباقي المواطنين”.

حمافظ بغداد يوجه باالرساع بإنجاز املرشوع السكني يف املحمودية
لتوزيع وحداته على الفقراء

   الديوانية/ المستقبل العراقي

الديواني�ة  محاف�ظ  اعتب�ر 
عم�ار المدني، ام�س االحد، أن 
عارض�ا  تق�ف  الت�ي  العقب�ات 
بوج�ه االس�تثمار ف�ي الع�راق 
الروتيني�ة  اإلج�راءات  س�ببها 
العراقي�ة”،  القواني�ن  ولي�س 
نافي�ا “ م�ا ت�ردد من ش�ائعات 
عب�ر بعض وس�ائل األع�ام ان 
اقامتها  هناك دع�وى قضائي�ة 
حكوم�ة الديوانية بحق حكومة 
واس�ط بما يخص حقل األحدب 

النفطي.
وق�ال المدن�ي, انن�ا “نعَول 
كثيرا على االس�تثمار في أدامة 
التنمي�ة بوج�ه عام ف�ي الباد 
ونعتق�د جازمين ب�أن العقبات 
بوج�ه  عارض�ا  تق�ف  الت�ي 
االس�تثمار ف�ي العراق س�ببها 

ولي�س  الروتيني�ة  اإلج�راءات 
القوانين العراقية”.

المدني “ ش�اركنا  واض�اف 
ف�ي اعم�ال االجتم�اع التداولي 
لمناقش�ة الصاحيات المتبادلة 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  بي�ن 
ال�ذي  المحلي�ة  والحكوم�ات 
نظمت�ه ام�س وزارة النفط في 
بحض�ور  البص�رة  محافظ�ة 
وزي�ر النف�ط العراق�ي الدكتور 
ع�ادل عب�د المه�دي وع�دد من 
المحافظي�ن ورؤس�اء مجالس 

المحافظات”.
بتفعي�ل  المدن�ي  وطال�ب 
 21 رق�م  المحافظ�ات  قان�ون 
المع�دل، معتب�راً   2008 لس�نة 
بأنه س�يكون هناك نقلة نوعية 
النفطي�ة  المؤسس�ات  ف�ي 
بالمحافظات وس�يأتي ذلك بعد 
التعاون م�ع وزارة النفط والبد 

من تشريع قانون النفط والغاز 
لك�ي يح�دد صاحي�ات اإلقليم 
والمحافظ�ات بحي�ث يفهم كل 

طرف حقوقه وواجباته.
وشدد المدني على “ضرورة 
ان تح�ذوا وزارة المالية وباقي 
ال�وزارات حذو الخط�وات التي 
اتبعته�ا وزارة النف�ط” , نافي�ا 
“ م�ا ت�ردد م�ن ش�ائعات عبر 
بعض وس�ائل األع�ام ان هناك 
دعوى قضائية اقامتها حكومة 
الديواني�ة بحق حكومة واس�ط 
بما يخص حقل األحدب النفطي 
ال�ذي يبعد عن مرك�ز محافظة 
الديوانية بحوالي عشرون كيلو 

متر مربع” .
واوضح المدني بأن الحكومة 
المحلية قد س�لمت ملفا لوزارة 
الحدود  النف�ط يتضم�ن رس�م 
الجغرافية لمحافظة الديوانية .

    بابل/المستقبل العراقي

قض�اء  مجل�س  اعل�ن 
المس�يب، ام�س االح�د، عن 
موافق�ة وزارة الكهرباء على 
الرئيس�ية  المحط�ة  تأهي�ل 
النص�ر،  ج�رف  لناحي�ة 
وتخصي�ص حص�ة اضافي�ة 
الط�رق  إلن�ارة  للقض�اء 
رئي�س  وق�ال  الرئيس�ية. 
ان  رحي�م،  قاس�م  المجل�س 
“وزارة الكهرباء وافقت على 
تأهيل المحطة الرئيس�ية في 
ناحية جرف النصر لتضررها 
بسبب العمليات العسكرية “، 
مبينا ان “طاقة المحطة تبلغ 
32 ميغاواط “. وأضاف رحيم 
ان “المجل�س يس�عى إلعادة 
البن�ى التحي�ة تدريجيا لحين 

تطهي�ر المنطقة من العبوات 
المزروع�ة الناس�فة ومن ثم 
لع�ودة  الموافق�ات  اعط�اء 
النازحين الى ديارهم”. وتابع 
رحيم ان “الوزارة وافقت ايضا 
الى تخصي�ص حصة اضافية 
لقضاء المسيب إلنارة الطرق 
الرئيس�ية في القضاء ليا “، 
مشيرا الى ان”الكوادر الفنية 
سوف تباشر بتأهيل عددا من 

الخطوط الواصلة الى القضاء 
كي يتم انارة الطرق”. وتشهد 
ناحية جرف النصر اس�تقرار 
أمنيا بعد تحريرها من تنظيم 
وس�ط  االرهاب�ي،  داع�ش 
دعوات الحكومة المحلية الى 
العالمية لاستثمار  الشركات 
في الناحية واقامة مش�اريع 
س�ياحية وزراعية وصناعية 

ونفطية.

نصب أول جهاز لفحص القلب باألمواج فوق الصوتية يف كركوك
    كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت إدارة مستشفى آزادي التعليمي في 
كرك�وك، امس األحد، ع�ن نصب جهاز فحص 
القلب باألمواج الف�وق الصوتية “إيكو” ألول 
م�رة في المحافظ�ة. وقال مدير المستش�فى 
كي�ان ق�ادر، إن “المستش�فى نص�ب جهاز 

فحص القلب باألمواج فوق الصوتية، اليوم”، 
موضح�ا أن “هذه األجهزة تم اس�تيرادها من 
قب�ل وزارة الصح�ة العراقي�ة ومن ش�ركات 
عالمية رصينة، وذلك ضمن س�ياقات وخطط 
االرتق�اء  به�دف  متكامل�ة  صحي�ة  تنموي�ة 
بالواق�ع الصحي”. وأض�اف ق�ادر، أن “إدارة 
عل�ى  حريص�ة  التعليم�ي  آزادي  مستش�فى 

توفي�ر األجه�زة الطبية الحديث�ة ذات التقنية 
العالي�ة ألبن�اء مدين�ة كركوك لتقدي�م أفضل 
الخدمات الطبية”. من جهته, قال اختصاصي 
أمراض القلب في المستش�فى غازي عاصي، 
إن “الجه�از يعد األول م�ن نوعه في محافظة 
كرك�وك ويعمل عل�ى فحص القل�ب باألمواج 
فوق الصوتية وإجراء إيك�و بالناظور”، مبينا 

أن “الجهاز تم نصبه في استشارية القسطرة 
 UPS القلبية وهو أميركي المنشأ مزود بجهاز
وسيستخدم لفحص المرضى مجاناً”. يذكر أن 
جهاز فحص للقلب باستخدام تقنية الموجات 
ف�وق الصوتية “إيكو”، يتي�ح إمكانية التعرف 
على ق�وة العضلة القلبية وعلى ش�كل وهيئة 
الصمامات القلبية، وما يعتريهما من أمراض.

    المستقبل العراقي /سيف الدين 

نظم�ت نقاب�ة الصحفيي�ن العراقيين 
بالتعاون مع االتح�اد الدولي للصحفيين 
في مق�ر االتحاد العرب�ي لحماية حقوق 
الملكي�ة الفكري�ة ، دورة صحفي�ة ف�ي 
مجال حقوق األنسان ،من )7الى 8 اذارا( 
بمشاركة “ مؤسس�ة المستقبل العراقي 
الس�تقبل  جري�دة  والنش�ر)  للصحاف�ة 
العراق�ي, وكالة انباء المس�تقبل ( وعدد 

من المؤسسات اإلعامية.
قال نقي�ب الصحفيين العراقيين مؤيد 
الام�ي ف�ي كلم�ة القاه�ا خ�ال أفتتاح 
دورة )اإلع�ام من أجل حقوق األنس�ان 
ف�ي العال�م العرب�ي( “ ان هذه ال�دورة ، 
تأتي من أجل التعريف بحقوق األنس�ان ، 

ودور اإلعام بنشره وتطويره كي يتمتع 
المواط�ن بمعرف�ة كاملة لحقوق�ه التي 
يمك�ن من خاله�ا الحفاظ عل�ى مكانته 
المجتمعية واألنس�انية بي�ن المجتمعات 

األخرى “.
وتط�رق الصحف�ي ع�ادل فاخ�ر في 
محاضرت�ه لليوم األول للدورة الى كيفية 
معالج�ة أنته�اكات حقوق األنس�ان من 
خ�ال الكتاب�ة الصحفي�ة ، لم�ا له�ا من 
أهمية في رف�ع والظلم عن المضطهدين 
من خال نقله وايص�ال اصواتهم ، وذلك 
من خ�ال أبراز أه�م النقاط الت�ي تكفل 
العي�ش وف�ق حق�وق نص�ت  لألنس�ان 
عليه�ا المعاهدات والمواثيق والدس�اتير 

العالمية.
كما تطرق القانوني فاح الياسري الى 

مباديء حقوق األنسان من وجهة النظر 
القانوني�ة ، وأهم القواني�ن واألتفاقيات 

الت�ي تن�ص عل�ى تمت�ع كل ف�رد وعلى 
مختلف أنتماءات�ه بحقوق معينة تفرض 

معها أحترام�ه وتوفير أبس�ط مقومات 
حريته والدف�اع عنها أمام كل من يحاول 

أنتهاكها وبالطرق القانونية.
وف�ي اختتام الدورة ناق�ش الصحفي 
ع�ادل فاخ�ر “المواثيق الدولي�ة لحقوق 
االنس�ان ومنع التمييز وحماية االقليات  

واهمية متابعتها وكيفية التعامل معها
حي�ث ت�م توزي�ع ش�هادات تقديرية 
للمتدربين من قبل ممثل نقابة الصحفيين 
االستاذ حس�ن العبودي والصحفي عادل 

فاخر 
وكان�ت نقاب�ة الصحفيي�ن العراقيين 
نظم�ت العدي�د م�ن ال�دورات وال�ورش 
التدريبي�ة ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات في 
اطار تعزيز الس�امة المهنية للصحفيين 

العراقيين.

نقابة الصحفيني تقييم ورشة عمل »صحافة حقوق االنسان«
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مر الواق�ع العربي يف خضم مرحلة من االضطراب 
والفوىض التي انترشت يف عدد كبري من دوله، حيث 
تمتّد من س�وريا اىل العراق وم�ر وليبيا واليمن، 
م�ن دون أن تب�دو يف األفق بش�ائر نهاية واضحة. 
وتشّكل جماعات التكفري عامالً مشرتكاً يف مختلف 
ه�ذه الس�احات، حي�ث تنطل�ق م�ن إيديولوجيا 
تكفريي�ة مغلق�ة، لتمارس أقىص درج�ات العنف 
املتفلت من أي قيود او ضوابط إنسانية وأخالقية، 
حتى باتت تتفنن يف عمليات القتل وقطع الرؤوس 
وصوالً إىل الحرق، ما يش�كل صدمة عنيفة للوعي 
والش�عور اإلنس�اني، ومحاولة تسعى من خاللها 
للرتويع يف إطار من الحرب النفسية التي تمارسها 

ضد كل من يختلف معها.
وال يقت�ر فع�ل ه�ذه الجماعات عىل ممارس�ة 
القت�ل، بل تق�وم، خدمة لسياس�تها، باس�تخدام 
اح�دث التقني�ات االعالمية من اج�ل تصوير هذه 
العملي�ات ونرشها عىل نطاق واس�ع عرب وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي، بما يحقق لها ما تصبو اليه 
من ترويع، وُيربز ذلك خطورة استخدامها لإلعالم 

يف خدمة اسرتاتيجيتها العنفية.
وان كانت الجماعات انتقلت بالعنف اىل مستويات 
غ�ري مس�بوقة، اال ان ذل�ك ال يعن�ي انه�ا املصدر 
الوحي�د للعن�ف، حي�ث يحف�ل عاملن�ا بالح�روب 
والنزاع�ات، ويكث�ر الحديث ع�ن مصطلح العنف 
وكيفية الس�يطرة عليه عىل مختلف املس�تويات، 
يمث�ل ما ُيت�داول العن�ف األرسي وعن�ف األلعاب 
االلكرتونية وسائر أنواع العنف التي يسهم اإلعالم 
يف انتشارها. فهو مؤسس�ة تبدو بديالً عن ُمجَمل 
الس�لطات، حيث ال اس�تمرار ألي سلطة من دون 

رعايته وحضوره.
فمثالً، مفهوم الرتفيه الذي ُيعتقد أنه ال يتصل من 
قريب أو بعيد بالقضاي�ا الجاّدة يف العالم يعرب عن 
أيديولوجية ُمضم�رة. كذلك تأتي الدعاية واإلعالن 
يف س�ياق يهدف إىل اإلقناع. حتى الدعاية التجارية 
ال ُتعت�رب بريئة إذا ما قورنت بالدعاية السياس�ية. 
إذ إنه�ا تدع�و إىل تبّن�ي نمط حي�اة. فثّمة خطاب 
مزدوج لها، خطاب ظاهر حول الس�لعة وخطاب 
راً معّيناً للحياة. واالعتقاد بخلّوها  كامن ينقل تصوُّ
من الرس�ائل يزيد من خطورتها، ذلك أن الرس�الة 
تنفذ إىل الذاكرة وُتخزَّن يف الالوعي مبارشة، ويؤدي 
تسارع الوقائع إىل تلقي الذهن كماً من املادة أكثر 
مم�ا يس�تطيع أن ُيحلِّل، خصوص�اً أن الصورة ال 

تحتاج إىل فّك رموزها حتى يتّم تخزينها كمعنى.
وهذا العمل يمتّد اىل طريقة عمل الخطاب اإلعالمي 
َكُكّل، وه�و ُيمثِّ�ل نوعاً من العنف ال�ذي ُيعرّب عنه 

عالم االجتماع بورديو بالعنف الرمزي.
هذا العنف يستند إىل نظرية إنتاج اإليمان، وإحداث 
عمل التنش�ئة الرضوري�ة لَِخلق فاعل�ن ُمزّودين 
التوصي�ات  إدراك  له�م  ُتتي�ح  إدراك  بُمخت�زالت 
املنقوشة يف وضع أو يف خطاب، وإطاعتها، ويكون 
م�ن نتائجه تحوي�ر عالقات الس�يطرة والرضوخ 
إىل حاالت عاطفية، وتحويل الس�لطة إىل كاريزما. 
وبالت�ايل، ف�إن أي نف�وذ ُيفل�ح يف ف�رض دالالت 
معين�ة، ويف فرضه�ا بوصفه�ا دالالت رشعي�ة، 
حاجب�اً عالقات الق�وة التي ُتؤَّص�ل قوته، ُيضيف 
إىل عالقات القوة هذه، قوّت�ه الذاتية املخصوصة، 
أي الطابع الرمزي املخصوص ذاته.فكما نعلم، إن 
ح به. وهو سلطة  الخطاب كالم يمارس به ما يرِّ
ُيمرِّر بها ما ُيصم�ت عنه، الذي هو غاية الخطيب 
ومراده والنَّ�اس أطوع للتخييل منه�م للتصديق. 
وهذا ال�كالم يلتقي مع ما يراه ميش�ال فوكو، يف 
أن تحليل الفكر يسعى للبحث عن املعنى الحقيقي 
وراء املعن�ى املج�ازي، بحي�ث يتم العم�ل للعثور 
خلف العبارات نفس�ها عىل قصدية الذات املتكلمة 
وعىل نشاطها الواعي. فالنغمة املوسيقية املوافقة 
ه السامع إىل نظام الكلمات  للخطاب املسجوع ُتوجِّ
وتِرفه، وهو ما يس�مح للمعنى باالنسياب إىل ال 
وعي�ه من دون رقابة. وإذا لم نكن نمتلك الصورة، 
فإن�ه م�ن املمكن أن ُنثريه�ا يف مخّيل�ة الجماهري 
ع�ن طريق االس�تخدام الذكي والصائ�ب للكلمات 
والعبارات املناس�بة. فإذا كانت النغمة يف الخطاب 
املسجوع تؤثر يف إقناع السامعن، فكيف هو الحال 
يف تتابع الصور واملوسيقى، أي يف الخطاب الراهن 
الذي يعتمد عىل وسائل اإلعالم وتقنياته املتطورة، 
حي�ث يمتلك هذا الخطاب س�لطة ال حر لها من 
خالل الص�ورة التي حلّ�ت ِحرَفّيتها مح�ّل تجريد 
اللغ�ة، وأصبحت تص�وغ املعرفة وتنت�ج الخطاب 
وتمّر عرب الجس�م االجتماعي كل�ه.إن هذا التأثري 
الالواعي يف السامعن واملش�اهدين يمّثل نوعاً من 
العنف الرمزي من خالل القيام بمهام أيديولوجية 
من قبل الصورة التي يرس�مها الخطاب يف مخّيلة 
السامعن أو من خالل الصورة التي ُتَبّث يف وسائل 
لًة ما ُيسّمى بثقافة الصورة، من دون  اإلعالم ُمشكِّ

تأسيس ُنُظم معرفية.
لذلك، عندما يراقب املرء عمل وسائل االعالم ويجد 
ه�ذا الضّخ املس�تمر ألف�كار ومفاهيم إنس�انية، 
يالحظ استنس�ابية مرتبطة بمعانيها ومفاعيلها 
ع�ىل مس�توى الضبط والتحك�م املرتب�ط بالعنف 
الرم�زي واإلع�الم والدعاي�ة السياس�ية، وهو ما 

يرتجم يف حاالته القصوى عنفاً واقعياً محضاً.

منى ف�ضل �هلل

العنف املامرس
 يف اإلعالم

تش�هد ش�تى عمالت العال�م تقريب�اً تراجعاً أم�ام الدوالر 
األمريك�ي. ويف غالب األحيان يقف وراء ه�ذا الرتاجع ميل 
الحكوم�ات والبن�وك املركزية نحو خف�ض قيمة عمالتها 
لكس�ب مي�زة يف التج�ارة العاملي�ة وتعزي�ز اقتصاداته�ا 
الضعيف�ة. ومنذ ديس�مرب املايض، هبط�ت قيمة 22 عملة 
أجنبي�ة رئيس�ية بمتوس�ط 4٪ يف املئ�ة مقاب�ل الورق�ة 
الخ�رضاء. وكلم�ا كان�ت العمل�ة أق�ل قيمة قلت أس�عار 
التصدير، وهو ما يجعلها جاذبة للمش�رتين األجانب. كما 
تزيد العمالت املنخفضة قيمة أس�عار الواردات، األمر الذي 

يثبط املستهلكن املحلين عن رشاء السلع املستوردة.
وأعلن مس�ؤولو املالية يف مجموع�ة العرشين أن اإلضعاف 
املتعم�د لعم�الت ال�دول س�عياً إىل تعزيز النم�و املحيل أمر 
مقب�ول، يف ح�ن أن خفض قيمتها للحص�ول عىل ميزة يف 
التجارة الخارجية ليس كذل�ك. وعىل رغم عدم قدرتي عىل 
معرف�ة الف�رق، لكن يبدو أن رئيس�ة مجل�س االحتياطي 
الفيدرايل األمريك�ي )البنك املركزي( »جاني�ت يلن« قادرة 

عىل ذلك!ويف ش�هادتها التي أدلت بها أمام مجلس الشيوخ 
يف الراب�ع والعرشي�ن من فرباي�ر املايض، رفض�ت "يلن" 
جه�ود أعض�اء الكونج�رس الرامي�ة إىل إضاف�ة عقوبات 
قانوني�ة عىل االتفاقيات التجارية ض�د الدول التي تتالعب 
بعمالتها، ألنها يمكن أن تعرقل جهود املجلس، موضحة أن 
»السياسات النقدية« يمكن أن تكون لها أصداء عىل أسعار 
الفائدة. وأضافت: »ال أعتقد حقيقة أنه من الصواب وصف 
ذلك بالتالعب يف العملة ووضعها يف نفس خانة التدخالت يف 
أسواق الرف التي تدفع حقيقة إىل تغيري املشهد التنافيس 

عىل نحو يصب يف صالح إحدى الدول«.

بيد أن مجلس االحتياطي االتحادي يواجه مأزقاً: ففي حن 
تقل�ص دول أخ�رى قيمة عمالتها أم�ام الورقة الخرضاء، 
ال يمك�ن للوالي�ات املتح�دة خف�ض س�عر ال�دوالر عمداً. 
وباعتباره�ا عملة االحتياط�ي العاملي، فأية عملة س�يتم 
تقليص س�عر الدوالر أمامها؟ وتجعل قوة الدوالر الواردات 
األمريكي�ة أرخ�ص، وهو ما يج�رب املنتج�ن املحلين عىل 
تعزيز التنافس�ية عن طريق خفض األس�عار، واالستغناء 
ع�ن املوظف�ن به�دف خف�ض التكالي�ف. ومن ثم يس�ري 
ارتف�اع العملة األمريكية يف االتجاه املعاكس لهدف مجلس 

االحتياطي املعني باستقرار األسعار وتوفري الوظائف.

وعالوة عىل ذلك، تشوش تحركات العمالت البنوك املركزية 
األخرى، فالبنك الوطني الس�ويرسي كان بوضوح من بن 
املتالعبن بالعم�الت عندما ربط الفرنك عن�د 1.20 مقابل 
الي�ورو يف عام 2011. وللحف�اظ عىل هذا الربط، تعن عىل 
املرك�زي الس�ويرسي مواصلة بيع الفرانك ل�رشاء اليورو. 
وحتى ديسمرب املايض كانت 42٪ من أصول البنك باليورو، 

أي ما يعادل 36٪ من إجمايل الناتج املحيل السويرسي.
ولكن فجأة فك البنك ربط عملته باليورو يف الخامس عرش 
م�ن يناي�ر املايض، قبل أس�بوع م�ن إعالن البن�ك املركزي 
األوروب�ي عن دعمه مرشي�ات الدي�ون الحكومية يف إطار 
برنامج التيس�ري الكم�ي. ورسعان ما ارتف�ع الفرنك ٪30 
مقابل اليورو. ومن ثم، تس�ببت الصعوبات االقتصادية يف 
منطق�ة "اليورو" إىل تدفق األموال إىل س�ويرسا باعتبارها 
مالذاً آمناً. وهو ما دفع الفرنك إىل الصعود مقابل "اليورو"، 
بدرج�ة أضعفت الصادرات الس�ويرسية. ويدفع االقتصاد 

السويرسي الثمن يف الوقت الراهن.

قب�ل أكثر من ع�رشة اعوام اعلن�ت االمم املتح�دة وبكل 
فخر ان لجنة حقوق االنسان يف نيويورك اصدرت قرارها 
التاريخي عام 2002 والذي نصه " يعترب خليفة املسلمن 
ع�يل بن اب�ي طالب اع�دل حاكم ظه�ر يف تاري�خ البرش 
"مستندة بوثائق شملت 160 صفحة باللغة االنجليزية.

وبع�د مرور ع�دة اعوام اعلنت اللجن�ة القانونية يف األمم 
املتحدة، بعد مدارس�ات طويلة قام�ت بطرح قول االمام 
عيل ابن أبي طالب عليه السالم )يامالك إن الناس صنفان: 
إم�ا أخ لك يف الدي�ن أو نظري لك يف الخلق( للتصويت؟ وقد 
�ح للتصوي�ت، وصوتت عليه  م�رّت علي�ه مراحل ثم ُرشِّ

الدول بأنه أحد مصادر الترشيع.
وم�ن م�دة ليس�ت بالبعيدة اس�تمعت الس�تاذ ينقل عن 
رحلت�ه للصن واس�تضافته م�ن قبل احد الش�خصيات 
الت�ي لها مرك�ز اجتماعي هناك وخ�الل مرافقته يف احد 
الشوارع الرئيسية اش�ار له بان ينظر اىل عمارة شاهقة 

مكتوب عليها عبارة باللغة الصينية اتخذوها شعارا لهم 
يف حياتهم وهي لرجل عربي، فاشار االستاذ: فسألته: ما 
ه�ي املقوله وملن؟ فاجابه، هي لرج�ل عندكم يدعى عيل 
بن ابي طالب ويقول فيها )لو كان الفقر رجال لقتلته( .

ولو فتش احدنا يف مكتبة الكونغرس االمريكية بواشنطن 
 loss( واطل�ع عىل كت�اب موج�ود عىل رفوفه�ا عنوان�ه
history( )خس�ارة التاريخ( للمؤل�ف االمريكي املعارص 
)ميشيل هاملتون مورغان( سيجد االعجاب الفائق لهذا 
الكاتب بالسياس�ة الحكيمة لش�خص االمام عيل بن ابي 
طال�ب عليه الس�الم كون املؤلف اطلع عىل رس�ائله التي 

حررها اىل والته يف االمصار االسالمية ومنهم مالك االشرت 
مؤك�دا عليه�م ان يعامل�وا املواطنن من غري املس�لمن 
بروح العدل واملس�اواة يف الحق�وق والواجبات. فالكاتب 
االجنبي اعترب ذلك انعكاس�ا صادقا لس�لوكيات الخليفة 
الحميدة املؤطرة بفضائ�ل االخالق التي أهلته للدخول يف 

تاريخ االنسانية من ابوابه العريضة.
وكذل�ك الحال لو عمقنا البحث س�نجد االم�ام عيل عليه 
الس�الم رمز ش�اخص ومنهج علمي يدرس يف اغلب دول 
العالم، ولكننا لو اس�توقفنا طالبا يف مرحلة املتوسطة يف 
اي دولة اس�المية وس�ألناه عن عيل بن ابي طالب عليه 

الس�الم فان جواب�ه اليتعدى املنهج الذي درس�ه يف كتاب 
التاري�خ وال�ذي تناول ش�خص االمام عيل عليه الس�الم 
)بان�ه ابن عم النبي صىل الله علي�ه واله ورابع الصحابة 
الراش�دين وم�ن الع�رشة املبرشي�ن بالجن�ة وكان رجال 

شجاعا يف املعارك وكفى؟؟!!!(. 
اَلم  �ْبع أِلَِمري الُْمْؤِمِنْن َعيِل َعلَْيه الْسَّ �َعاَدة الْسَّ َقوَاِعد الْسَّ

...
ك 1 -اَل تكره أََحدا مهما أَْخَطأ يِف َحقِّ

2 -اَل َتْقلَق أََبدا َمْهَما َبلغت الُْهُموْم
3 -ِعش يِف َبَساَطة َمْهَما َعاَل َشأُْنك

ع َخرْيَا َمْهَما َكُثر الَْباَلء 4 -َتوَقَّ
٥ -أعِط َكِثرْيَا و لَو ُحرِْمت

6 -اْبَتِسم و لَو الَْقلْب َيْقُطر َدَما
٧-اَل َتْقَطع ُدَعاَءك أِلَِخْيك الُْمْسلِم ِبَظْهر الَْغيب ..

 جاري �ضيلينج

حروب العمالت.. تالعب وسياسة

والء �ل�ضفار 

من املسؤول عن إخفاء عيل بن ايب طالب

بش�ائر النر عىل "داعش" تل�وح يف األفق، 
لك�ن معركة أخ�رى س�تكون )عاملية( هذه 
املرة، تطول فيها مواجهة فكر إرهابي يحاول 
بثأرية الحاق�د إحراز )الغلبة العقائدية( بعد 
فشله امليداني الذريع، ومنعاً له من نيل هذه 
الفرصة، تنّبهت الكثري من األوس�اط املعنية 
بمحارب�ة ه�ذا التنظي�م الوح�ي إىل أهمية 

التصدي الفكري
 املدروس.

قب�ل أي�ام وج�ه القائم�ون ع�ىل األزه�ر يف 
القاه�رة، بإنش�اء مراك�ز الكرتوني�ة ترصد 
م�ا يبث�ه تنظي�م "داع�ش" وم�ن معه عرب 

رس�ائل  م�ن  لإلنرتن�ت،  العاملي�ة  الش�بكة 
وأفكار ضالة تس�تهدف الش�باب، وتس�عى 
للتغرير بهم، وبحس�ب بي�ان نرشته معظم 
الصحف املرية، فان تلك الخطوة تعد األوىل 
م�ن نوعه�ا يف االنتب�اه إىل أهمي�ة املواجهة 
اإلعالمي�ة اإللكرتوني�ة املدعوم�ة م�ن قوى 
دينية تمل�ك الحضور ويمكن له�ا أن تحقق 

املرجو بالرسعة املمكنة.
بالتأكيد إن نوايا األزهر النطالق هذا املرشوع 
الكبري تحتاج إىل دراسة جادة، حتى ال تواجه 
عقبات تقنية وإدارية، ولعل دعوته تلك باب 
لتالقي جميع األطياف الخرية، لصنع حش�د 

الكرتوني حقيقي ال يحده مكان، وال تتبناه 
جه�ة واح�دة، فالن�داء موص�ول إىل جمي�ع 
املرجعي�ات الديني�ة يف كل بل�د ي�رى أهمية 
مواجهة فكر "داع�ش" اإلرهابي، ورضورة 
تحجيم�ه، واع�ادة التوجي�ه الفك�ري لكثري 
مم�ن أخذته�م ش�بهات الفت�وى التكفريية 

بعيداً عن جادة الصواب.
لع�ّل م�ن املهم هن�ا التذك�ري بما قال�ه أحد 

الفاري�ن من التنظيم قبل أي�ام، حيث أكد أن 
جمي�ع من وصل�وا إىل معس�كرات "داعش" 
اإلرهاب�ي، صدم�وا بواق�ع م�ا يم�ارس من 
جرائ�م ومخالف�ات "رشعي�ة" تناق�ض كل 
وع�ي وعقيدة مهم�ا كانت متطرف�ة، وقال 
املغ�ّرر ب�ه العائ�د مؤخ�را واس�مه )مان�ع 
املانع( وهو س�عودي الجنس�ية، إن التنظيم 
اإلرهاب�ي غالب�اً م�ا يدف�ع بأف�راده الجدد 

لتنفي�ذ هجمات انتحاري�ة معلالً ذلك بخوف 
قي�ادات "داعش"م�ن إمل�ام الواصل�ن ت�واً 
بأح�كام الرشيع�ة اإلس�المية واعرتاضه�م 
عىل ما يت�م من انتهاكات، األم�ر الذي يدفع 
القيادة للتخلص منهم بوضعهم يف الجبهات 

األمامية، وتكليفهم بمهام املوت املؤكد.
إن دعوات اإلرش�اد والتوجيه الفكري تنطلق 
م�ن غاية إنس�انية عميقة اله�دف، تبقى يف 
الجان�ب الس�لمي وتح�اول اس�تنفار أقىص 
الجهود لتخليص من وقعوا يف مأزق اإليهام، 
قب�ل وصوله�م إىل الطري�ق ال�ذي ال ع�ودة 
فيه، فالوقائ�ع امليدانية تش�ري إىل أن تنظيم 

"داع�ش" يم�ارس التصفيات ب�ن صفوفه 
وبش�كل كبري يح�اول التنظي�م أن ال يجعل 
ذل�ك معلناً خارج محيط�ه، فهو يدرك الوقع 
اإلعالمي ملثل ه�ذه األخبار، ويحاول بصورة 
أو بأخ�رى إش�غال اإلع�الم بأخب�ار يصن�ع 
فجائعه�ا م�ن خالل ممارس�اته املش�ينة يف 
تدمري اآلث�ار أو عمليات حرق من يعارضون 
أف�كاره يف املدن املحتلة، أو من خالل اخرتاق 
مواق�ع الكرتونية مهمة، ورسقة حس�ابات 
عىل مواق�ع "توي�رت" و"الفيس ب�وك" لبث 
الرعب، لكن أفعاله تل�ك زادت من املواجهن 

له، وضاعفت الحشود.

علي �ضايع
احلشد اإللكرتوين

فوؤ�د ح�ضون
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اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )عبد 
الكريم صربي حس�ون( الذي يطلب فيه 
تبديل اللقب من )الحلفي( اىل )الحسني( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد /الرصافة

العدد 306
التاريخ 2015/3/4  

اعالن 
قدم املواطن  )عمر سلمان مراد(  دعوته 
القضائية لتبديل )اسمه( وجعله )احمد 
( ب�دال من )عم�ر(     فمن لديه اعرتاض   
مراجعه ه�ذه املديرية خالل مدة عرشة 
ايام  من تاريخ النرش وبعكس�ه  س�وف 
تنظر  ه�ذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل 
احكام امل�ادة )21( من قان�ون االحوال 
املدني�ة رق�م )65( لس�نة 1972 املعدل 
ع�ىل ان يكون الن�رش باس�م مدير عام 

الجنسية املحرتم .. 
 اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام /وكاله

جمهورية العراق
العدد228/ب2013/2
مجلس القضاء االعىل
التاريخ 2015/3/3

رئاسة محكمة استئناف 
النجفاالتحادية 

اعالن
بن�اء ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذة 
املحكمة بازالة شيوع العقار تسسلسل 
)83/1505(محلة حي الس�عد الحنانة 
يف النج�ف علي�ة تعل�ن ه�ذة املحكم�ة 
عن بي�ع العق�ار املذكور اع�الة واملبينة 
اوصاف�ة ادناة فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة   خ�الل ثالثني 
يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لن�رش االعالن 
مس�تصحبا مع�ة التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق الم�ر محكمة بداءة النجف 
وص�ادر من مرصف الرافدي�ن رقم )7(

يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من 
االع�الن يف املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
االوصاف/العقار املرقم 83/1505 حي 
الس�عد الحنانة يف النجف عبارة عن دار 
س�كن مس�احتة الكلية 640 م يحتوي 
ع�ىل حديق�ة تحي�ط بال�دار م�ن ثالث 
جه�ات ومخرج منة مح�ل بصورة غري 
رسمية مع مخزن عدد اثنني يف الحديقة 
امامة مرافق صحي�ة خارجية وطارمة 
عدد اثنني وغرفة استقبال وهول وغرفة 
طع�ام  وغرف�ة ن�وم واح�دة ومطب�خ 
الطاب�ق  يف  صحي�ة  ومراف�ق  وحم�ام 
االريض وثالث�ة غ�رف ن�وم يف الطاب�ق 
االول والدار مبني من الطابوق ومسقف 
بالشيلمان مع فطور ارضار وتشققات 
كب�رية يف بناء الدار واحد س�قوف غرف 
الطابق االول مهدم والتوجد تأسيس�ات 
للم�اء والكهرب�اء تالف�ة وال�دار بحالة 
رديئ�ة وم�رتوك واليوج�د ش�اغل في�ة 
والقيمة املق�درة للعقار ارضا وبناء هي 
126000000 دينار فقط مليار ومائتان 

وستة عرش مليون دينار الغريها 
القايض /جبار جعفر عيل الفاضيل

جمهورية العراق
العدد11/ش/2015

مجلس القضاء االعىل
التاريخ2015/3/3

رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
اىل املدعى علية /حسني عبد عيل 

حمادي 
م/اعالن

املحكم�ة  ه�ذة  اص�درت  وان  س�بق 
قرارها بالع�دد 11/ش/2015 واملؤرخ 
بف�رض  يق�ي  وال�ذي   2015/2/26
نفق�ة ماضي�ة للمدعي�ة / زم�ن خليل 
موىس بمبلغ مقدارة خمس�ة وسبعون 
الف دينار ونفقة مستمرة لهابمبلغ مئة 
الف دينارونفقة مستمرة   لالوالدكل من 
عيل وسجاد ويوسف بمبلغ مقدارة مئة 
الف دينار شهريا لكل طفل واعتبارا من 
تاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 2015/1/4 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ق�ررت ه�ذة املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني يوميت�ني 
وعن�د ع�دم اعرتاضك عىل الق�رار خالل 
امل�دة القانونية س�وف يعترب مكتس�ب 

للدرجة القطعية وفق القانون .
القايض

اعالن
قدم املدع�ي رزوقي هجه�ج عبد طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل لقبه م�ن كنيش اىل 
االنب�اري   فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
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 عم�ر عالء حس�نني طلبا 
ي�روم في�ه تبديل اس�مه  م�ن عمر اىل 
محمد  فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
ق�دم املدعي حذيفة عالء ابراهيم  طلبا 
يروم فيه تبديل اس�مه  من حذيفة  اىل 
عيل  فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
ق�دم املدعي بكر ع�الء ابراهي�م  طلبا 
ي�روم في�ه تبديل اس�مه  م�ن بكر  اىل 
حيدر  فم�ن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
قدم املدعي سفيان خضري عباس  طلبا 
يروم فيه تبديل اس�مه  من سفيان  اىل 
أس�يد فمن لديه اع�رتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

فقدان
فقدت مني هوية الصادرة من املديرية 
العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة بأس�م / 
رشك�ة ع�يل حم�زة ش�اهني للرخ�ام 
الصناع�ي والطبيعي فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي عمر حس�ني عبادة محسن  
طلب�ا يروم فيه تبديل اس�مه  من عمر  
اىل ابراهي�م فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدمت املدعي�ة ريماس ض�اري صايل 
عبد  طلبا تروم فيه تبديل اس�مها  من 
ريماس  اىل ريم فمن لديه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي )عم�ر جمعة حس�ن( يطلب 
تبدي�ل االس�م املج�رد  من )عم�ر( اىل 
)عمار( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدعي )صامد كريم عيل( يطلب تبديل 
االسم املجرد  من )صامد( اىل )صادق( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي )جم�ال لبي�ب حل�و( يطل�ب 
تبديل لقبه من )عمريي( اىل )البديري( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)سليم حسن جرب( يطلب تسجيل لقبه 
من )الربيع�ي( اىل )االمارة( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
ال�ذي  الزه�ره(  عب�د  )حي�در جب�ار 
يطلب تبديل لقبه من )االحس�اني( اىل 
)الغ�زال( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
ال�ذي  الزه�ره(  عب�د  جب�ار  )عم�ار 
يطلب تبديل لقبه من )االحس�اني( اىل 
)الغ�زال( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عيل 
جبار عبد الزهره( ال�ذي يطلب تبديل 
لقب�ه م�ن )االحس�اني( اىل )الغ�زال( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عب�د الزم كحام�ي( ال�ذي يطل�ب 
تبدي�ل لقب�ه م�ن )البوس�ليمة( اىل 
)املحم�داوي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عواد طلب عتيج( الذي يطلب تبديل 
لقب�ه م�ن )القرغ�ويل( اىل )الغزي( 
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف 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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)حسني عبد ثامر( الذي يطلب تبديل 
لقب�ه م�ن )القرغ�ويل( اىل )الغزي( 
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف 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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)فاض�ل عباس كري�م( الذي يطلب 
اضافة لقب من )الفراغ( اىل )الالمي( 
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف 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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ميث�م عب�د الرض�ا هاش�م( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الحجاج( 
اىل )البيضاني( فم�ن لديه اعرتاض 
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

رقم اإلخطار   54 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م الغائ�ب )ش.م ص�الح 
عبد الحس�ني ماي�ع( املنس�وب إىل 
رشطة الب�رصة ملا كنت متهما وفق 
لس�نة   14 رق�م  ق.ع.د   5 امل�ادة/ 
2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك من 

تاريخ 2009/1/26 .
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل 
ق�وى  محكم�ة  أم�ام  تح�ر  إن 
األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعلي�ق هذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز 
املنقول�ة  املنقول�ة والغ�ري  أموال�ك 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العموميني 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخب�ار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة بأس�م 
)ع�الوي احمد ع�الوي( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة بأس�م 
)سعد عبد الحسني عبد الوهاب( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية باس�م  املهندس )مهند عبد 
الحس�ن عيل( الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقية تاريخ االنتساب 22 / 9 / 2008  عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 430 / اعرتاض الغري/ 2014 

التاريخ /2015/3/9
اعالن

اىل/ املعرتض عليهم اعرتاض الغري:
1- سهام عبد الخالق خلف
2- بثينة عبد الجبار خلف

اعرتض املعرتض اعرتاض الغري) جاسم فاضل 
صيهود( عىل قرار الحكم البدائي العدد 430 / 
ب / 2014 يف 3/ 12/ 2014 وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجلس البل�دي يف 17/ 2/ 2015 قررت هذه 
املحكم�ة تبليغكما نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وتع�ني ي�وم 17/ 3/ 2015 موعدا 
للمرافع�ة وعند عدم حضوركم�ا او من ينوب 
عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وحسب االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 429 / اعرتاض الغري/ 2014 

التاريخ /2015/3/9
اعالن

اىل/ املعرتض عليهم اعرتاض الغري:
1- لؤي عبد اللطيف عبد القادر

2- نادية عبد اللطيف عبد القادر
اعرتض املعرتض اعرتاض الغري) جاسم فاضل 
صيهود (عىل قرار الحكم البدائي العدد 429 / 
ب / 2014 يف 3/ 12/ 2014 وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجلس البل�دي يف 17/ 2/ 2015 قررت هذه 
املحكم�ة تبليغكما نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وتع�ني ي�وم 17/ 3/ 2015 موعدا 
للمرافع�ة وعند عدم حضوركم�ا او من ينوب 
عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكما 

غيابيا وحسب االصول.
القايض

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )بهلول عبد 
خليف( الذي يطلب تبديل لقبه من )العبودي( 
اىل )الي�ارسي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام املادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

دائرة الكاتب العدل يف الكرخ املسائي
العدد 4220 / سجل 22 

اعالن
اىل السيد ياسني نعمة عطية / عنوانه / بغداد 

حي الشهداء محلة 873 ز 79 د 81 . 
بالنظر لتعذر تبليغك بس�بب ت�ركك للدار وان 
الدار خالية من الس�كان حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ملرك�ز رشط�ة ح�ي العام�ل وتاييد 
املجلس املحيل لحي الرشطة وشهادة الشهود 
لذا تقرر تبليغك بمضمون االنذار املرقم 3984 
يف 2 / 3 / 2015 الصادر من كاتب عدل الكرخ 

املسائي بصحيفتني رسميتني .
جهة االنذار :

بم�ا انك ش�اغل العقار املش�يد ع�ىل القطعة 
املرقم�ة 5 / 8179 م 18 العامرية ببدل ايجار 
ش�هري 225 مائتان وخمس�ة وعرشون الف 
دين�ار وحيث انك لم تدفع بدل االيجار لش�هر 
ش�باط 2015 ل�ذا ان�ذرك بوج�وب التس�ديد 
وخ�الل مدة اقصاه�ا ثمانية ايام م�ن تاريخ 
تبليغك بهذا االنذار وبخالف ذلك سوف احملك 
كافة التبع�ات القانونية واقي�م بحقك دعوى 
التخلية لدى املحاكم املختصة لالس�باب اعاله 
م�ع االحتف�اظ بحق�ي القانون�ي باملطالب�ة 
ببدالت االيجار لالش�هر الس�ابقة وهي ايلول 
وت 1 و ت2 و ك 1 و ك2 لع�ام 2014 وكذل�ك 
كان�ون الثان�ي وش�باط لع�ام 2015 وكذلك 
اطالبك بتخلية املاجور وتسليمه لنا خاليا من 
الشواغل وس�وف اظطر بعكس ذلك اىل اقامة 
الدع�وى االصولي�ة وتحميل�ك كاف�ة االتعاب 

واملصاري�ف .
املنذر / حميد اسماعيل ابراهيم

مديرية تربية بغداد الكرخ /1
تبليغ

اىل السيد ابتسام جمعة محمد / معلمة 
يف مدرسة بيعة الرضوان سابقا

وق�دره  مبل�غ  بذمت�ك  ترت�ب 
)9/242/563( تس�عة ماليني ومئتان 
وخمس�مائة  الف�ا  واربع�ون  واثن�ان 
وثالث وستون دينارا عن قيمة الرواتب 
املس�تلمة م�ن قبل�ك ودون وجه حق. 
لذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني 
رس�مية للحضور اىل دي�وان املديرية / 
قسم الحس�ابات لتس�ديد املبلغ كامال 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش هذا 
االعالن وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك .
تربية الكرخ /1
الشعبة القانونية

مديرية تربية بغداد الكرخ /1
تبليغ

اىل السيد س�عد خميس جاسم / معلم 
مدرسة ابن الهيثم االبتدائية / سابقا

وق�دره  مبلغ�ا  بذمت�ك  ترت�ب 
وع�رشون  س�تة   )  26/390/400(
ال�ف  وتس�عون  وثالثمائ�ة  ملي�ون 
وابعمائ�ة دين�ار ع�ن قيم�ة الروات�ب 
املس�تلمة م�ن قبل�ك ودون وجه حق. 
لذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني 
رس�مية للحضور اىل دي�وان املديرية / 
قسم الحس�ابات لتس�ديد املبلغ كامال 
خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش هذا 
التبليغ وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك .
تربية الكرخ /1
الشعبة القانونية

مديرية تربية بغداد الكرخ /1
تبليغ

اىل الس�يد عامر طاه�ر خليفة / مدير 
ثانوية الغزايل املسائية للبنني / سابقا

ترتب بذمتك مبلغ وقدره )26942000( 
وتس�عمائة  ملي�ون  وع�رشون  س�تة 
واثن�ان واربعون  ال�ف دينار عن رواتب 
املحارضي�ن الوهمي�ني املس�تلمة م�ن 
قبلك ودون وجه ح�ق. لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني يوميتني رس�مية للحضور 
اىل دي�وان املديرية / قس�م الحس�ابات 
لتس�ديد املبلغ كامال خ�الل عرشة ايام 
م�ن تاريخ نرش ه�ذا التبلي�غ وبخالفه 
سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك 
تربية الكرخ /1
الشعبة القانونية

مديرية تربية بغداد الكرخ /1
تبليغ

اىل السيدة ارساء نبيل ابراهيم / 
معلمة  / سابقا

ترتب بذمتك مبل�غ وقدره )9037280 
( تس�عة ماليني دينار وسبعة وثالثون 
ال�ف ومئتان وثمان�ون دينار عن قيمة 
الرواتب املس�تلمة من قبلك ودون وجه 
ح�ق. ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني 
يوميت�ني رس�مية للحض�ور اىل ديوان 
املديري�ة / قس�م الحس�ابات لتس�ديد 
املبلغ كامال خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش هذا التبليغ وبخالفه س�يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك .
تربية الكرخ /1
الشعبة القانونية

مديرية تربية بغداد الكرخ /1
تبليغ

اىل الس�يدة ام�رية مال�ك عب�د املجيد / 
معلمة يف ثانوية الحوراء / سابقا

ترتب بذمتك مبلغ وقدره )1/086/621  
( مليون وس�ت وثمانون الف وستمائة 
وواح�د وع�رشون دين�ار ع�ن قيم�ة 
الرواتب املس�تلمة من قبلك ودون وجه 
ح�ق. ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني 
يوميت�ني رس�مية للحض�ور اىل ديوان 
املديري�ة / قس�م الحس�ابات لتس�ديد 
املبلغ كامال خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش هذا التبليغ وبخالفه س�يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك .
تربية الكرخ /1
الشعبة القانونية

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل 
املدعي )س�لمان عيل زوير( يطلب 
تبديل لقب�ه  من )مكص�وص( اىل 
)الجوران�ي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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



        يوسف علوان
 نس�اء بس�يطات كن وراء نجاح أس�رهن وتأمي�ن متطلبات 
الحياة، تحدي�ن الصعاب اليومية والعراقي�ل للوصول الى ما 
يطمحن له في مناحي الحياة كافة، ليسطرن قصص نجاح.

هؤالء النساء لم يجدن طريقا معبدا يمشين عليه، بل قاومن 
وفكرن بالعمل بأكثر من وظيفة أو بتنفيذ مش�اريع صغيرة 
ت�در الدخل عليه�ن، وتس�د حاجاتهن األساس�ية، خصوصا 
عندما يك�ون المعيل الوحيد ألس�رهن غائ�ب وال يوجد أحد 

يقدم لهن المساعدة.
وأم س�عيد هي س�يدة تقطن في محافظة إرب�د، تعلمت منذ 
الصغ�ر مهن�ة الخياط�ة، وحينما رح�ل زوجها وت�رك لها 5 
أطفال، وصلت الليل بالنهار ف�ي منزلها وهي تقوم بخياطة 
المالبس وبيعها لكي تؤمن الطعام والش�راب وتؤمن التعلم 

الجيد ألوالدها.
أم س�عيد اآلن يفخر بها أبناؤها، فواحد أصبح طبيبا واآلخر 
صيدالنيا، وابنتها فنية مختبرات، واثنان ما يزاالن على مقاعد 
الدراسة، وهي تش�عر أن تعبها وسهرها وجهدها المتواصل 
لم تذهب سدى، ويكفيها أنها استثمرت بأبنائها. اآلن تملك أم 

سعيد مخيطة خاصة بدعم من أبنائها العاملين.
وس�هام أحمد هي أيضا واحدة ممن س�طرن النجاح بقوتها 
وش�جاعتها وتصميمها؛ حيث أعالت أس�رتها المكونة من 3 
أف�راد وتوجت نجاحها بتخ�رج أبنائها من الجامعات. وبدأت 
قصة س�هام بعد أن توفي زوجها وأصبحت المعيلة ألسرتها 
فعمل�ت الى جانب وظيفته�ا في تحضير الوجب�ات الغذائية 
واألكالت والحلوي�ات م�ن منزله�ا وبيعها للناس لتحس�ين 
دخلها. وتقول “الحياة ليست سهلة، ولكن بقليل من التصميم 

وبكثير من اإلرادة يمكن تحقيق المعجزات”.

وي�رى مختص�ون أن المرأة لديه�ا إمكانات كبي�رة وقدرات 
عالية في تقسيم الوقت وإدارته بشكل مبدع رغم أنها تعاني 

الكثير من المعوقات.
وبمناس�بة يوم المرأة العالمي، يجتمع العالم اليوم لالحتفاء 
بإنج�ازات المرأة في مناحي الحياة كافة، الذي اتخذ لنفس�ه 
هذا العام ش�عار “تمكي�ن المرأة- تمكين االنس�انية- اجعله 
أمرا ممكنا” لتس�ليط الضوء على التحدي�ات المقبلة وإيجاد 
الس�بل لتفعي�ل التغيي�ر ف�ي مج�ال تحقي�ق المس�اواة بين 

الجنسين وتشجيع جميع الطوائف للقيام بدورها.
ورغم اإلنجازات العديدة التي سجلتها المرأة في العالم أجمع، 
اال أن هنال�ك العديد من الفجوات والثغرات التي يحتاج العالم 

اليوم أكثر من أي وقت مضى لسدها.
وفي الع�راق ، تثابر المرأة وتتقدم ف�ي مناحي الحياة كافة، 

بحسب دراسات لمراكز بحثية 
ويش�ير أس�تاذ علم االجتماع الدكتور حس�ين التميمي ، إلى 
أن مجم�وع م�ا تس�هم فيه المرأة في س�وق العم�ل المنظم 
ال يتج�اوز 16 % وهي نس�بة واعدة مقارن�ة بمجتمع بدأت 
تظه�ر فيها ما نس�ميه في العلم تأنيث التعليم؛ أي أن نس�بة 
الخريج�ات من الجامعات من اإلناث مرتفعة، وهذا يعني أننا 

نعاني من فجوة جندرية في سوق العمل ا.
وي�رى التميم�ي  أن الم�رأة المتمكن�ة اقتصادي�ا تمتلك من 
المعرف�ة والخبرات م�ا ينقلها م�ن متلقية الى ش�ريكة في 
اتخاذ القرارات بدءا من األس�رة وليس انتهاء باتخاذ ش�ريك 

الحياة والتوجه نحو التعلم.
وتع�د مش�اركة المرأة ف�ي العم�ل متطلبا تنموي�اً مهماً في 

عملية التنمية الشاملة، 
والعم�ل بالنس�بة للم�رأة، بحس�ب اختصاصي عل�م النفس 

الترب�وي د. موس�ى مط�ر، يأخذ جانب�ا معنويا ل�ه أكثر من 
المادي، فهي بعملها “تثبت ذاتها وتوسع مداركها وخبراتها 

لينعكس األمر على األسرة والمجتمع”.
والم�رأة قادرة على بناء ش�خصية قوية ق�ادرة على اإلنجاز 
من خ�الل عملها، ويرى مطارنة أن على الم�رأة أن ال تتنازل 

عن هذا الجانب نهائيا.
والمرأة العراقية ، بحسب التميمي ، وعند مقارنتها مع واقع 
المرأة في العالم العربي نجدها في مس�توى مقبول الى اآلن، 
ولكن�ه يرى أنه م�ن الواجب علينا أن نعمل معا كمؤسس�ات 
وأف�راد ووس�ائل إع�الم أن نعم�ل لالرتق�اء بتمكي�ن المرأة 
والس�عي ال�ى تعديل بع�ض الق�رارات اإلدارية والسياس�ية 
ليصار الى اعتماد مبدأ الكفاءة كمعيار إش�غال الوظائف في 

القطاعين العام والخاص.
بدروه�ا، تش�ير الخبيرة في ش�ؤون المرأة د. من�ى ، إلى أن 
إحصائيات شغل المرأة في س�وق العمل تشمل فقط السوق 
المنظم، بي�د أن هنالك عددا كبيرا من النس�اء اللواتي يعملن 
في سوق العمل غير المنظم أي العمل من البيت أو الجمعيات 

أو في مساعدة زوجها في الزراعة والتربية الحيوانية.
وتؤك�د مؤت أن عمل المرأة في بيتها هو عمل يحتس�ب لدى 
الكثي�ر من ال�دول الغربية؛ فالم�رأة التي ت�درس أطفالها أو 

تقوم باألعمال المنزلية توفر على زوجها الكثير من المال.
وت�رى مؤت�م أن المرأة لديها الق�درة على اإلب�داع واالبتكار 
وتنظيم الوق�ت وهي تتغلب عل�ى كل العواقب وتقدم كل ما 

تستطيع وهو أمر مذهل.
وتع�د عائش�ة عبد الله، وهو اس�م مس�تعار اختارته، إحدى 
الس�يدات اللواتي اس�تطعن بكل عزم أن تمنع أسرتها العوز، 
فه�ي بعد أن طلقه�ا زوجها وتركها مع طفلين لم تستس�لم 

للي�أس وقررت أن تلحق ش�غفها وفتحت صالونا نس�ائيا 
واس�تطاعت م�ن خالل�ه أن تبق�ي أطفالها عل�ى مقاعد 
الدراس�ة واس�تطاعت بقوتها أن ال تشعرهم بأي نقص 
م�ادي أو معن�وي. وتق�ول “طف�الي اآلن ف�ي مرحلة 
كبي�را  أنه�م س�يحققون نجاح�ا  وأتوق�ع  الثانوي�ة 
وسأدرس�هم ف�ي الجامع�ات وأن�ا فخ�ورة بنفس�ي 

وبهم”.
وتق�ول د. منى مؤت “في يوم الم�رأة العالمي نحيي 
كل س�يدة في كل أرجاء المملكة على كل ما تقوم به 
س�واء في عملها أو ف�ي منزلها ونأم�ل أن يتم اتخاذ 
سياس�ات العمل المرن للمرأة ألن من ش�أن هذا األمر 
أن يحقق للمجتمع العديد من المنافع ويس�اعد المرأة 

في بداية حياتها”.
وتقول “المرأة لديها الكثير من اإلمكانات والمهارات 
الحياتية التي يجعلها الموظفة المثالية لتس�تغل كل 
دقيق�ة من وقته�ا وتحاول خلق الت�وازن بين العمل 
والبيت وتحاول أن ال تقصر في كل حياتها وهو أمر 

نحييها عليه”.
وتذه�ب إل�ى أهمية خلق بيئة مناس�بة في س�وق 
العمل العراقي للمرأة بحي�ث توفر لهن حضانات 

لألطفال ووسائل النقل وأساليب تحفيز لتمكين 
الم�رأة مثل التفكير بالعمل ع�ن بعد. وتضيف 

“ال بد أن نخ�رج من الصندوق عن�د التفكير 
بآليات عمل المرأة”.

ويش�ير مطر إلى أن عمل المرأة ينعكس 
ايجاب�ا على أس�رتها وأطفاله�ا؛ حيث 

تنشأ أسرة أكثر فاعلية وإنتاجية.هب 
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         المستقبل العراقي/متابعة
 رغبة في خدمة والدته�ا المريضة ومرافقتها في البيت 
فضلت الثالثينية منى أن تبقى عزباء، رافضة الزواج من 
أي ش�اب يتقدم لها. تقول منى “تعرضت والدتي لسكتة 
قلبي�ة جعلتها غير قادرة عل�ى الحركة وقضاء حوائجها 
بنفس�ها دون معين لها”، متابعة “حالة والدتي الصحية 
اضطرتني إلى ان أالزمها البيت ال سيما بعد زواج اخواتي 
جميع�ا”. قص�ص كثيرة تمر به�ا فتيات مم�ن يضحين 
بحياته�ن الخاصة وفرص�ة االرتباط وال�زواج، من أجل 
العائل�ة، إم�ا للعناي�ة بأحد الوالدي�ن، أو إلعالة األس�رة 

ماليا.
تق�ول منى إنها ف�ي كثير من األحيان ترغ�ب بالموافقة 
على ال�زواج، إال أن حال�ة والدتها المرضي�ة تقف عائقاً 
بينه�ا وبين رغبتها في االرتباط، بيد أنها في الوقت ذاته 
تح�اول إخفاء ه�ذه الرغبة أمام والدته�ا حتى ال تجعلها 
تش�عر بالذنب أو الخ�وف على ابنتها، ب�ل إن والدتها في 

كثير من األحيان تحثها على الموافقة وعدم الرفض حتى 
“ال يفوتها قطار العمر”، على حد تعبيرها.كريمة محسن 
)40 ( س�نة ،جعل�ت من س�ني عمرها عم�ال وجهدا في 
سبيل خدمة أختها التي تعاني من اإلعاقة “المتوسطة”، 
إال أنها لم تكن قادرة على تركها تعيش وحدها في البيت 
بع�د وف�اة والديه�ا وزواج باق�ي أف�راد العائلة.وتروي 
كريمة  “ش�عرت بالصدمة بع�د وفاة والدتي قبل ما يزيد 
على الخمس�ة عشر عاماً”، متابعة “تركت وراءها طفلة 
عمره�ا عامان مصاب�ة بإعاق�ة عقلية”.وتضيف “وفاة 
والدتي ومن ثم والدي بعد خمس س�نوات، جعلني أشعر 
بالمس�ؤولية حي�ال ش�قيقتي”، األم�ر الذي ح�ال دون 
ارتباط كريمه.غي�ر أن عزوف كريمة  عن الزواج لخدمة 
طفل�ة صغيرة تعان�ي من إعاق�ة جعلها تش�عر بالرضا 
عن نفس�ها ألنه�ا “تق�وم بعمل إنس�اني لش�قيقتها”.

االختصاصي�ة في علم النفس الدكتورة خولة الس�عدي، 
ترى أن مثل تلك التضحيات قد تكون لها تأثيرات نفس�ية 

فيم�ا بعد قد تتمث�ل ب�”فق�دان الفتاة فيما بع�د لألمان 
األس�ري”، إذ إن بع�ض المجتمعات ت�رى أن الزواج هو 
“األم�ان” للفتاة.وتبين الس�عدي أن التضحية في الحياة 
“أمر رائ�ع ويقدره الجميع”، ولكن في ه�ذه الناحية قد 
تضحي الفتاة بأمور رئيس�ية في حياته�ا مثل االرتباط 
في سبيل خدمة أش�خاص معينين سواء أكانوا الوالدين 
أو غيرهم من أفراد األس�رة، وهي بذلك قد تكسب محبة 
اآلخري�ن وتعاطفهم، كونها أفنت عمره�ا وربما عملها 
في خدمة أحد أف�راد عائلتها، أو إعالتهم مادياً في بعض 
األحيان.االختصاصي االجتماعي د.مفيد س�رحان، يرى 
أن هناك الكثير من األس�باب التي تدفع الفتيات للعزوف 
ع�ن الزواج، ق�د تك�ون اقتصادية أو اجتماعي�ة، وهناك 
فتي�ات يؤخرن زواجهن طواعي�ة، لظرف آخر، ومن ذلك 
تفضل الفتاة تأخير زواجها في س�بيل خدمة األهل على 
المعيش�ة من خالل اإلنفاق، أو في حالة المرض.ويعتقد 
س�رحان أن ه�ذا األمر قد يب�دو “مفهوما ومب�ررا” عند 

الكثيري�ن، إال أن موضوع الزواج يج�ب أن ُينظر إليه من 
منظور مختل�ف يراعي مصلحة الفت�اة، خاصًة وأن هذا 
األمر ق�د يضعف من فرصتها في ال�زواج لدرجة كبيرة، 
أو انعدامها مع مرور الوقت، وما سيلحق الضرر بالفتاة.

ويش�دد س�رحان على أن األه�ل يجب عليه�م أن يراعوا 
مصلح�ة الفتاة في الزواج وبناء أس�رة متكاملة، حتى ال 
تضط�ر مع مرور الوقت ووف�اة الوالدين إلى العيش عند 

إخوتها، وظهور مشاكل اجتماعية جديدة.
قصة أخرى تتحدث فيها خلود )30 عاماً( عن خالتها التي 
رفضت الزواج من أج�ل أن تقوم بتربيتها هي وإخوتها، 
بع�د وف�اة والدتهم حي�ث تق�ول “توجه�ت للعيش عند 
بيت جدت�ي بعد وفاة والدت�ي وزواج والدي، حيث كانت 
جدتي تهت�م بنا وبعد وفاتها حرصت خالتي على تربيتنا 
ورعايتن�ا حيث رفضت الزواج من اجلنا”.وال تنكر خلود 
تقديرها الكبير لخالتها، التي ضحت بحياتها الخاصة في 
س�بيل تربيته�ا وإخوتها، على الرغم م�ن أن الكثير ممن 

يحيطون به�ا كانوا يش�جعونها على االرتب�اط، إال أنها 
رفضت وآثرت العيش معن�ا، إذ تعتقد خلود أن “تضحية 
الفتاة في هذه المرحلة أمر ليس بالسهل، ويتطلب الكثير 

من القوة”.
وت�رى الس�عدي أن الفتاة مع مرور الزمن “قد تتالش�ى 
فكرة الزواج لديها”، بس�بب تقدم العم�ر وانهماكها في 
تقديم األفضل في حياة من تضحي من أجلهم، إال أن ذلك 
ال يمن�ع م�ن أنها كامرأة س�تحتاج إلى ش�خص يدعمها 
نفس�ياً ومعنوياً ومادياً مع مرور الوقت، لذلك يجب على 

التضحي�ة األشخاص الذين  ه�ذه  تلق�وا 
أن  الح�ب منه�ا  يبادلوه�ا 

 ، ن لحن�ا ا ويظهروا له�ا دائماً و
عل�ى  اس�تعداد لخدمتها أنه�م 
 ، تشعر ورعايته�ا تبقى  حتى 
المدى البعيد.باألمان على 

         المستقبل العراقي/متابعة

 “هرم قبل أوانه” بهذه الكلمات لخصت السيدة أم بشير 
ح�ال زوجه�ا )العاط�ل عن العم�ل( منذ أكث�ر من ثالث 
س�نوات، عندما قامت إحدى الش�ركات باالس�تغناء عن 
خدماته وفصله، ساعيا عقبها للبحث عن عمل آخر يوفر 

له دخال يسد متطلبات الحياة المتعددة.
تقول الزوجة “أصبح زوجي عصبي المزاج، يخلد للنوم 
كثي�را هروب�ا من مواجه�ة األعب�اء المترتب�ة أمامنا”، 
متابعة “اس�تدان ماال لم نستطع س�داده حتى اآلن، بعد 
أن كان يف�ي بالتزاماته أوال بأول، ول�وال راتبي الصغير 

الذي أتقاضاه ال أعلم ما كان حل بنا”.
تقول “ف�ي إحدى المناس�بات الت�ي جمعتن�ا باألقارب 
المتواج�دون بش�يخوخة زوج�ي  والمع�ارف فوج�ئ 
المبك�رة إن ص�ح التعبير، فهو في الخمس�ين من عمره 
لكنه يبدو في الس�تين أو أكثر”، مضيفة “ما أثار غضبي 
حينه�ا عندم�ا أبلغتن�ي س�يدة أن وال�دي ينتظرني في 

الخارج للمغادرة!”.
أما السيد أبو ماهر )30( سنه ،المتعطل عن العمل، يقول 
“أش�عر أنني إنس�ان فاش�ل، ليس لدي قيمة في الحياة، 
هذا الش�عور يحمل من الحجج والبراهين واألدلة الكثير 
والكثير م�ن المصداقية وقول الح�ق”، متابعة “كيف ال 
أكون فاش�ال وأنا عاطل، استدين من والدي مبلغا لشراء 

بطاقة الهاتف النقال، وقضاء بعض االحتياجات”.
ويتاب�ع “أش�عر بأل�م وأن�ا أرى أبي الذي ش�اب ش�عره 
وانحنى ظهره وضعف�ت صحته، والذي أرادني أن أكون 
ل�ه في هذا الزم�ن عونا، ال عبئا، وأرى الدنيا س�وداء، ال 

عم�ل، ال زوجة، ال حي�اة”، منوها إلى أنه أصبح يش�عر 
بضي�ق كبير ف�ي التنفس، ال يحب الجل�وس مع عائلته، 
أصبح لديه ش�راهة في تناول الطعام، وزاد وزنه كثيرا، 
متس�ائال “ال أع�رف كيف س�ينتهي بي األم�ر وإلى متى 

سأبقى هكذا”.   
تمثل ه�ذه الحاالت بعض�ا من الرج�ال )المتعطلين عن 
العم�ل( خصوص�ا وه�م يمتلك�ون مقوم�ات العط�اء 
واإلنت�اج، فت�رى بعضه�م يهرم قب�ل أوان�ه، أو يصاب 
بأم�راض ع�دة، ق�د تصب�ح مزمنة م�ع م�رور الوقت، 
فانع�كاس البطال�ة تظه�ر آث�اره س�لبا على الش�خص 

)العاطل( ذاته، والمحيطين به أيضا.
وكانت قد وجدت دراسة جديدة، أن الرجال الذين يبقون 
متعطلين عن العمل لفترة طويلة، قد يش�يخون بش�كل 

أسرع.
وذك�ر موق�ع “هل�ث داي ني�وز” العلم�ي األميركي، أن 
الباحثي�ن بجامعة “امبريال كولي�دج” في لندن، وجدوا 
أن الرج�ال الذي�ن يبق�ون م�ن دون عمل لفت�رة طويلة 

يشيخون أسرع، وهذا يبرز في حمضهم النووي.
وق�ال الباحث�ون إن�ه “التيلومي�رات” وهي تش�كيالت 
حيوية موج�ودة على أطراف الكروموس�ومات، تقصر 

عند هؤالء الرجال.
إل�ى  يش�ير  التيلومي�رات  قص�ر  أن  المع�روف  وم�ن 
الش�يخوخة، وقال�ت الباحثة المس�ؤولة عن الدراس�ة، 
جيس�يكا بوكس�تون، إن “التيلومي�رات األقصر ترتبط 
بزي�ادة خط�ر األم�راض المرتبط�ة بالش�يخوخة مثل 

أمراض القلب، والنوع الثاني من السكري”.
وأضافت “يب�دو أن البطالة طويلة األمد هي أحدث مثال 

على تجربة الحياة المجه�دة التي قد تؤدي إلى تغييرات 
دائمة في الحمض النووي للخلية”.

وأشارت إلى أن دراس�ات أخرى كانت أظهرت أن الكثير 
من العمل يمكن أن يكون مؤذياً كما القليل منه.

وفي هذا الس�ياق يقول االختصاصي النفس�ي د. محمد 
الحباش�نة “تؤدي حالة البطالة عن�د الفرد إلى التعرض 
لكثي�ر من مظاهر عدم التوافق النفس�ي واالجتماعي”، 
إضاف�ة إلى أن كثي�را من العاطلين ع�ن العمل يتصفون 
بح�االت من االضطرابات النفس�ية والش�خصية. فمثال 
يتس�م كثير م�ن العاطلين بعدم الس�عادة وع�دم الرضا 
والش�عور بالعجز وعدم الكفاءة مما ي�ؤدي إلى اعتالل 

في الصحة النفسية”.
ويوضح، من أهم مظاهر االعتالل النفسي التي قد يصاب 
بها المتعطلون )االكتئاب(، تظهر حالة االكتئاب بنس�بة 
أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة بمن يلتزمون بأداء 
أعم�ال ثابت�ة، وتتفاقم حال�ة االكتئاب باس�تمرار، كما 
أن وج�ود حال�ة البطالة عند الفرد ي�ؤدي إلى االنعزالية 
واالنس�حاب نحو الذات، وتؤدي حال�ة االنعزال هذه إلى 
قيام الفرد العاطل بالبحث عن وس�ائل بديلة تعينه على 

الخروج من معايشة واقعه المؤلم.
يضي�ف، ينم�ي العم�ل ل�دى اإلنس�ان رواب�ط االنتماء 
االجتماعي مما يبعث نوعا من اإلحس�اس بالمسؤولية، 
ويرتبط هذا اإلحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من 
خالل العمل، وعلى عكس ذلك، فان البطالة تؤدي بالفرد 
إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه 

حالة من الشعور بتدني الذات وعدم احترامها.
كم�ا أن الحالة النفس�ية والعزلة الت�ي يعانيها كثير من 

العاطلي�ن ع�ن العم�ل تكون س�ببا لإلصاب�ة بكثير من 
األم�راض وحالة اإلعياء البدني وفق الحباش�نة، إضافة 
إلى معاناة س�وء التغذية أو اكتساب عادات تغذية سيئة 

وغير صحية.
م�ن جهت�ه يبي�ن استش�اري االجتم�اع األس�ري مفيد 
سرحان إلى أن األسرة لها متطلبات ومن هذه المتطلبات 
األمور المادية التي ال يستطيع الشخص توفيرها إال من 
خالل العمل والمثابرة وخصوصا في ظل تزايد متطلبات 
األس�رية االجتماعية وغالء المعيش�ة، وتنامي الثقافة 
االس�تهالكية عن�د غالبية األس�ر، مما يجع�ل من العمل 
وتوفي�ر مصدر دخل ثابت أمرا غاية في األهمية لمعظم 
األس�ر واألفراد، وف�ي حالة توقف الش�خص عن العمل 
لس�بب من األسباب فإن لذلك آثار س�لبية على الشخص 

واألسرة والمجتمع.
ويضيف، هذه اآلثار ليس�ت مادية فقط بل آثار نفس�ية 
واجتماعية كش�عور اإلنس�ان بع�دم القدرة عل�ى تلبية 
احتياجات�ه واحتياج�ات اآلخرين والش�عور بالتقصير 
تج�اه الزوج�ة واألبن�اء وع�دم الق�درة عل�ى القي�ام 
بالواجب�ات اإلجتماعي�ة، مم�ا ق�د ي�ؤدي إلى الش�عور 
بالعجز والكآبة وبالتالي ضعف التواصل مع اآلخرين أو 
العزلة عنهم وكذلك ش�عور األبن�اء والزوجة بالحرمان 
وعدم القدرة على مس�ايرة زمالئهم وأقرانهم بما لديهم 

من امكانيات.
ويدعو سرحان إلى ضرورة أن يتكافل المجتمع والقطاع 
الخ�اص لمد يد العون للمتعطلي�ن ومحاولة العثور على 

أعمال وزيادة انتاجيتهم ومنع تعرضهم للفاق
يذكر ان  دراسة امريكية جديدة،كانت قد اشارت الى  أن 

الرجال الذين يبقون عاطلين عن العمل لفترة طويلة، قد 
يشيخون بشكل أسرع.

وذك�ر موق�ع “هل�ث داي ني�وز” العلم�ي األميركي، أن 
الباحثي�ن بجامعة “امبريال كولي�دج” في لندن، وجدوا 
أن الرج�ال الذي�ن يبقون م�ن دون عامل لفت�رة طويلة 

يشيخون أسرع، وهذا يبرز في حمضهم النووي.
وق�ال الباحث�ون إن�ه “التيلومي�رات” وهي تش�كيالت 
حيوية موج�ودة على أطراف الكروموس�ومات، تقصر 

عند هؤالء الرجال.
إل�ى  يش�ير  التيلومي�رات  قص�ر  أن  المع�روف  وم�ن 
الش�يخوخة.وقالت الباحث�ة المس�ؤولة عن الدراس�ة، 
جيس�يكا بوكس�تون، إن “التيلومي�رات األقصر ترتبط 
بزي�ادة خط�ر األم�راض المرتبط�ة بالش�يخوخة مثل 

أمراض القلب، والنوع الثاني من السكري”.
وأضافت “يب�دو أن البطالة طويلة األمد هي أحدث مثال 
على تجربة الحياة المجه�دة التي قد تؤدي إلى تغييرات 

دائمة في الحمض النووي للخلية”.
وأشارت إلى أن دراس�ات أخرى كانت أظهرت أن الكثير 

من العمل يمكن أن يكون مؤذياً كما القليل منه.
وفحص�ت بوكس�تون وزمالؤه�ا الحمض الن�ووي لما 
يزي�د عن 5600 رجل وامرأة ولدوا في فنلندا عام 1966، 
ونظروا بش�كل خاص في ط�ول التيلوميرات في عينات 
الحم�ض النووي الت�ي جمع�ت ع�ام 1997 عندما كان 

المشاركون في الدراسة في عمر31 عاماً.
وظه�ر أن الرجال الذي�ن كانوا عاطلين ع�ن العمل لمدة 
زادت عن سنتين كانوا أكثر عرضة ألن تكون التيلوميرات 

لديهم أقصر منها لدى العاملين.)عربي21(

فتيات يضحني بالزواج من اجل عوائلهن

العاطلون عن العمل يشيخون مبكرًا
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الثقافة القانونية للجميع
تحرص ال�دول المتقدمة على أن يك�ون لدى أفراد 
مجتمعه�ا ح�د أدن�ى م�ن الثقاف�ة القانوني�ة في 
الجوانب الحياتية اليومية سواء تعلق ذلك بالجانب 
القضائي أو األمني أو االقتصادي ونحو ذلك، وذلك 
قناعة بأن هذه المعرفة القانونية ال تش�كل خطرا 
بالنس�بة لها، بل عل�ى العكس تس�هم في حصانة 
المجتمع بمكوناته ومكتس�باته ضد أي محاوالت 
غير سوية يس�تهدف بها جراء النقص الذي تشكل 
لديه نتيج�ة لغياب هذا الوع�ي القانوني، فإذا كان 
تثقي�ف المجتم�ع قانوني�ا يعد من أبس�ط حقوق 
المواطني�ن على الدول�ة، فإنه كذل�ك يجنب الدولة 
تحم�ل تبع�ات غياب ه�ذه الثقافة أي�ا كان نوعها، 
ومن ذلك االستغناء عن الجهود واإلجراءات الالزمة 
إلع�ادة الحال إلى ما كانت علي�ه نتيجة للتجاوزات 
المقترن�ة غالبا »بالجه�ل« بالقوانين أو »اإلفراط« 

في حسن النية بسبب فقد الوعي القانوني.
بالنسبة للعراق فأن الجهود المبذولة من قبل بعض 
األجه�زة الحكومي�ة في س�بيل توعي�ة المجتمع 
قانونيا بحقوقه وواجباته مازالت متواضعة ودون 
المأمول، وذل�ك ألنها غالباً تؤدى عل�ى اعتبار أنها 
م�ن قبيل الواج�ب التنظيمي، كم�ا أن الخطاب في 
هذه الجه�ود موجه للكبار دون الصغ�ار وبالتالي 
تكون أغفلت حق النشء الذين هم عماد المس�تقبل 
واألم�ل بعد الله في كل ما نتطل�ع إليه إيجابيا عند 
الحديث عن إخفاقاتنا، كما أن تلك الجهود المبذولة 
من ناحية أخرى يشوبها قدر من النقص ألنها تنفذ 
غالباً بشكل أكثر في المناطق التي فيها مدن كبيرة 

دون األخرى.
نحن نحتاج لجهد استراتيجي جماعي ومنظم نوحد 
به المبادرات المبذولة لنش�ر الثقافة القانونية بما 
في ذل�ك غرس ثقاف�ة االمتثال للقواني�ن اختيارياً 
بشكل وهدف مهني، كي نحظى بمجتمع ليس فقط 
على قدر مقنع من هذه الثقافة، بل ويعي تصرفاته 
ويعرف التزامات�ه القانونية، ومن ثم يدرك النتائج 

المترتبة عليهما.

استشارات قانونية
احتساب شهادتي بطريقة قانونية 

العدل نيوز:
علي�ك التظلم من القرار وبع�د التظلم إقام�ة الدعوى امام 

القضاء اإلداري وبالتوفيق
مروان يسال:

ان�ي المواط�ن م�روان عل�ي عبد اله�ادي تم قت�ل زوجتي 
االس�تاذة الجامعي�ة ف�ي كلي�ة العل�وم بتاري�خ 22 – 4 – 
2010في منطقة تقاطع ساحة الحرية منطقة الكرادة من 

قبل سيارة عسكرية نوع فورد تابعة الى وزارة الدفاع وتم 
القاء القبض على الجن�دي الذي تم قتلها وحكمت محكمة 
جنح الكرادة بالس�جن لمدة خمس�ة س�نوات واعتبرت ان 
القت�ل خط�أ وفي هذه المنطق�ة علمت ان هن�اك كاميرات 
المراقب�ة ولقد طلبت م�ن القاضية محكمة جن�ح الكرادة 
س�هاد حسين بان ترس�ل كتاب الى محافظة بغداد وتطلب 
منه�م الفلم حتى يتبين طبيعة القت�ل ان كان عمداً او خطأً 
فرفض�ت طلب�ي وقالت ان�ه كان يجب علي�ك ان تطلب من 

قاض�ي التحقيق وهذا مثبت في ملف القضية ولقد راجعت 
محافظة بغ�داد حول هذا الموض�وع بتاريخ 21 9- 2011 
فتم اجابتي ش�فوياً ال توجد وس�يلة تس�جيل للحادث الن 
الطلب مر عليه س�تة أشهر ( على المدعي الشخصي أن هو 
من يقوم الكش�ف على موق�ع الجريمة وينظر هل موجود 
كامي�رات مراقبة في منطقة الحادث وهل تابعة لمحافظة 
بغ�داد أم للقط�اع الخاص عل�ى بنايات المص�ارف االهلية 
والمح�الت حت�ى يتس�نى له أن يكت�ب مذكرة إل�ى قاضي 

التحقي�ق لكي يخاطب محافظة بغ�داد على أن تكون المدة 
أقل من 6 أش�هر .وفي تاريخ 21 – 9 – 2013 ايضاً راجعت 
محافظ�ة بغداد ح�ول الموضوع بعد ان ت�م تغيير محافظ 
بغداد فحصلت على اجابة اخرى وهي ان هذه المنطقة التي 
ت�م بها الحادث ال تخضع عل�ى التصوير من قبل الكاميرات 
علم�ا ان هذه المنطقة تم نصب الكاميرات من قبل ش�ركة 
اجنبي�ة وهي منطق�ة حساس�ة امنيا كما تعلم�ون اطلب 
منك المش�ورة حول لماذا تم تجاهل ه�ذه الكاميرات وهل 

لي الحق بان اش�تكي عل�ى محافظة بغ�داد او على قاضي 
محكم�ة جنح الكرادة او قاضي التحقيق او مركز ش�رطة 

المسبح اكون شاكرا لفضلكم
:says العدل نيوز

نح�ن بغاي�ة الصدمة له�ذا الح�دث الرهيب عليك�م وعلى 
عائلتكم ولكن نس�ال, هل طعنت في الق�رارا أمام محكمة 

اإلستئناف ,وماهو دور وراي اإلدعاء العام بالدعوى ؟؟

الفقه القانوين والثقافة القانونية يف احلياة املعارصة
        فارس حامد عبد الكريم

ال تش�كل الثقاف�ة القانوني�ة ف�ي مجتمعاتن�ا اال حي�زا 
مح�دوداً، في حي�ن ان له�ذه الثقافة نظريات فلس�فية 
وأص�ول وأدبيات تتعلق بأصل الحقوق والحريات العامة 
س�اهم في وضعها كبار الفالسفة منذ نشأتها في عهود 
االغري�ق الى يومنا ه�ذا وينبغي ان يطل�ع عليها كل من 
يعمل في مجال العدالة وحقوق اإلنس�ان وكل من تهمه 
الش�ؤون العامة من رجال السياس�ة واالع�الم والتربية 
وطالب العلم في عموم الكليات والمعاهد الوطنية، فضالً 
عن عم�وم المواطني�ن ليكونوا على بين�ة من حقوقهم 
وواجباته�م لم�ا للثقاف�ة القانونية م�ن ادوار جوهرية 
متنوع�ة ف�ي الحي�اة المعاصرة،منه�ا إدراك الحق�وق 
والحريات العامة وأس�اليب ممارس�تها والقيود الواردة 
عليها وتوجيه عوامل التقدم،ونش�ر ثقافة وقيم العدالة 

الحقة ومكافحة كل ما هو ظالم وغير معقول… 
والحال ان التجربة الديمقراطية الحقيقية تجربة حديثة 
ف�ي العراق، بما وفرته من حق�وق وحريات عامة، ومن 
المتوقع ان تثار بش�أنها نزاع�ات وخصومات متنوعة، 
وحداثة التجربة تتطلب االطالع على النظريات القانونية 
واألحكام القضائية المتعلقة بممارس�ة الحريات العامة 
وحق النقد السائدة في الدول التي ترسخت فيها األنظمة 
الديمقراطي�ة من�ذ ق�رون عديدة ونش�رها في وس�ائل 
االعالم المختلفة للمس�اهمة في خلق ثقافة عامة تقدر 
الحريات العامة وتمارس�ها باس�لوب حضاري يس�اهم 
في تنمية عوامل الخلق واالبداع في المجتمع، وال يحتج 
على ذلك باختالف القوانين، فالقانون علم عالمي راسخ 
ل�ه نظرياته المس�تقرة التي تس�تقي منها التش�ريعات 
الوطنية احكامها، فالقانون ليس مجرد نصوص محلية 
مثبت�ة في نصوص التش�ريعات ، ولو وج�دت اختالفات 
او اس�تثناءات فإنه�ا ال تم�س جوه�ر الح�ق او الواقعة 
وم�ن الميس�ور ادراك تل�ك االس�تثناءات وتطبيقها في 
مواضعها الت�ي وضعت من اجله�ا، فالقواعد واألحكام 
المتعلق�ة بالعدال�ة واالنصاف مس�تمدة ف�ي اغلبها من 
نظرية القانون الطبيعي واألحكام المتعلقة باألشخاص 
المعنوي�ة في اغل�ب قوانين العالم مس�تمدة من نظرية 
الشخص المعنوي وإحكام المديونية واألموال مستمدة 
م�ن نظري�ة االلت�زام التي تط�ورت تدريجياً من�ذ عهود 

الرومان. 
ومف�اد ذل�ك من حي�ث التطبي�ق التش�ريعي ان القاعدة 
القانوني�ة تتكون م�ن عنصرين، هما الف�رض والحكم، 
والفرض،وهو األهم في الدراس�ة والبحث القانوني، هو 
الواقعة التي برزت إلى العالم الخارجي والحكم هو األثر 
المترتب على تل�ك الواقعة، فالنص على انه ) من يرتكب 
جريم�ة قتل عم�داُ يعاقب باالع�دام او الس�جن المؤبد( 
فالقتل هو الفرض والعقوبة هي الحكم، ويتطلب اعمال 
الفرض ف�ي الغالب، لصلته بصفة التجري�د، عمالً عقلياً 
خالص�ا كالتفس�ير واالس�تنتاج المنطقي واالس�تنباط 
والتكيي�ف القانوني للواقعة أما اعمال الحكم فال يتطلب 
ذلك في الغالب لتجس�ده بصورة مدد زمنية او حس�ابات 
مادية، بل ان اجراءات المحكمة منذ رفع الدعوى وما تمر 

به من اجراءات تحقيقية ومحاكمة واس�تماع للش�هود 
والخب�راء واجراءات تحري ومعاينة ومناقش�ات ودفاع 
واثبات�ات حتى خت�ام المرافعة تدور كله�ا حول تحقق 
فرض القاع�دة من عدمه وال تناق�ش العقوبة او الحكم 
اال بع�د ختام المرافع�ة ، وبصورة عامة ف�ان الفروض 
متشابهة او متقاربة في اغلب القوانين خاصة في نظام 
قانوني واحد كالنظام الالتيني المتبع في فرنسا والبالد 
العربية وهو الشائع في اغلب دول العالم ، فاركان جريمة 
القتل او السرقة او القذف وعمليات التكييف بشأنها هي 
ذاتها في فرنس�ا او ايطالي�ا او مصر او في العراق، ومن 
هن�ا كان االلتجاء الى الفقه والقضاء األجنبي او العربي 
وحتى الدراس�ة في كليات القانون األجنبية ممكنا، كما 
ان تغي�ر القوانين او تعديلها م�ن وقت ألخر ال يمس في 
الغالب ف�روض القاعدة القانونية وانم�ا يمس األحكام 
المترتبة عليها وفي احوال معينة قد يمس بعض شروط 
تحق�ق الف�رض، ولو كان�ت الف�روض عرض�ة للتغيير 
الدائم ألصبحت الدراس�ة القانوني�ة والبحوث القانونية 
ش�به مس�تحيلة الن ذلك يعن�ي انهيار للفق�ه القانوني 
القائم ، بينما نجد ان تغير حكم القاعدة ال يتطلب س�وى 
الق�راءة المادية في مت�ون القوانين لألح�كام الجديدة. 

وإيمان�ا به�ذه الحقيقة نص�ت الفقرة )3( م�ن القانون 
المدن�ي العراقي، فيما يتعلق بمص�ادر األحكام، على انه 
) وتسترش�د المحاكم في كل ذلك باألح�كام التي اقرها 
القض�اء والفق�ه في العراق ث�م في الب�الد األخرى التي 

تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية(. 
ان نش�ر ثقاف�ة قانوني�ة تتعل�ق باألص�ول العامة،مثل 
ضرورة القانون ومعنى الدس�تور، مفهوم العدالة وقيم 
الحرية وممارس�تها ومبادئ النظام الديمقراطي، ومبدأ 
س�يادة القانون، ومب�دأ تكافؤ الفرص، ومبدأ مس�اواة 
المواطني�ن أم�ام القانون،ونظري�ة القان�ون الطبيعي، 
والغايات األساس�ية التي يقوم عليه�ا النظام القانوني، 
مبدأ مساواة المواطنين في االنتفاع من المرافق العامة، 
مبدأ المس�اواة في مباش�رة االعم�ال االقتصادية، مبدأ 
المساواة في الضريبة، مبدأ المساواة في المعاملة، مبدأ 
حق الحي�اة لكل فرد، مبدأ تغير األح�كام بتغير األزمان، 
مبدأ عدم جواز االعت�ذار بالجهل بالقانون، مبدأ ضرورة 
س�ير المرف�ق الع�ام بانتظام، مب�دأ بط�الن التصرفات 
نتيجة االك�راه ، مبدأ عدم جواز االلتزامات المؤبدة، مبدأ 
عدم التعسف في استعمال الحق .... لهي ضرورة وطنية 
خالص�ة تس�اهم ف�ي التخلص م�ن ثقاف�ة الدكتاتورية 

التي ترس�خت في عقول بعض ابناء ش�عبنا، مما عرقل 
ف�ي كثير من االحيان التجربة الديمقراطية الناش�ئة في 

العراق. 
ان الدراس�ات القانونية ال تقتصر على ش�رح النصوص 
القانونية باس�لوب الش�رح على المتون الذي يقوم على 
التفسير الحرفي الذي ساد لبعض الوقت في مطلع القرن 
الثامن عش�ر، وهي الس�ائدة ليومنا هذا في العراق التي 
يهتم بها العاملون في المجاالت القضائية، والتي تسهم 
ف�ي تكوين ثقافة قانونية عملية محدودة وهذه ليس�ت 
هي المقصودة بدعوتنا هذه، الن هذا النوع من الدراسات 

من عوامل جمود القانون ال من عوامل تطويره. 
ومن عظمة فقه الشريعة اإلسالمية ،ان فقهاء الشريعة 
وه�م يفس�رون الق�رآن الكريم وه�و كالم الل�ه المنزل 
بطريق الوحي لفظاً ومعناً على رسوله محمد بن عبد الله 
خاتم األنبياء صلى الله عليه وسلم لم يقفوا عند التفسير 
الحرف�ي للق�رآن حصراً، باس�تثناء أهل الظاه�ر، ويكاد 
ان يجمع فقهاء الش�ريعة اإلس�المية على ان النصوص 
تسري بلفظها وفحواها، بمعنى ان التفسير اما ان يقوم 
على استخالص معاني النصوص من ظاهر عبارة النص 
وداللة ألفاظ�ه ) داللة اللفظ على المعنى ( ، او ان يقوم 

على استخالص معاني النص من دالالت مضمون عبارة 
النص) داللة النص على مضمونه ( ولذلك قالوا ان العبرة 
في المقاصد والمعاني ال في األلفاظ والمباني . وتفسير 
علماء المس�لمين تفس�ير علم�ي وعقلي يتمي�ز بحرية 

فكرية محفوفة بالمشروعية . 
وقد تبنى الفقه اإلسالمي بكافة مذاهبه هذا األسلوب في 
التفس�ير ، باس�تثناء اهل الظاهر الذين تمسكوا بحرفية 
النصوص ويقابلهم في الفقه القانوني الغربي مدرس�ة 
الش�رح على المتون كما س�بق البيان، وكال المدرس�تان 
مندثرت�ان في الحال الحاضر، باس�تثناء ان�ه يوجد لهما 
تطبيق واسع لدى رجال اإلدارة والقضاء في بعض البلدان 
العربي�ة، بالنظر لقعودهم عن مواكب�ة القفزات الهائلة 
في مختلف العلوم والنش�اطات االقتصادية والسياسية 
والحاجات االجتماعية المتسارعة في كل يوم . وواضح 
من التفس�يرات االجتهادية العميقة التي جاء بها فقهاء 
المس�لمين وكذل�ك الفق�ه والقضاء المعاص�ر لمعالجة 
النقص في التشريع، ان أدراك اإلنسان ال يقف عند حدود 
األلفاظ كما انه ال يجمد عند المعنى الحرفي للنص وانما 
يغور في أعماق النصوص ويكتش�ف أنواعا من المعاني 
والعالق�ات المتالزم�ة بينها ، والغاية مس�ايرة تفس�ير 
القانون مع تطور المجتم�ع وبهدف الوصول الى حلول 
لمس�ائل ل�م تعالجها النص�وص وفقا لحكمة التش�ريع 
وروح النص�وص واألعراف المتوات�رة والمبادئ العامة 
وقواع�د العدال�ة . ومن األمثل�ة الملفتة للنظر، تفس�ير 
فقهاء المس�لمين قوله تعال�ى ) واتوا اليتامى أموالهم ( 
)52( فذهب�وا إلى ان المقصود هو، واتوا البالغين منهم، 
رغ�م ان البالغ ال يوص�ف باليتم ، وحكمة هذا التفس�ير 
منوط�ة بمصلحة الصغير الذي يم�وت ابواه ويتركان له 
ث�روة ، فان س�لمت له على ه�ذا الحال من صغر الس�ن 
واليت�م ألضح�ى عرضة لس�لب ثروته وللغ�ش والخداع 
مم�ن ال يخاف�ون يوما كان حس�ابه عظيم�اً . ومن ذلك 
ايضاً تفسيرهم لقوله تعالى )) وعلى المولود له رزقهن 

وكسوتهن بالمعروف (( )53( 
وم�ن الواضح ان هذه اآلية الكريمة قد انزلت أصال لبيان 
ان نفق�ة الوالدات والمرضعات وكس�وتهن عل�ى الوالد 
وجوب�اً . ولكن المتأملي�ن المتعمقين فيه�ا أدركوا انها 
تشير الى مدلوالت وأحكام فقهية أخرى لم تكن ظاهرة 
في س�ياق النص ولكنها من لوازمه. وقالوا ، ان في هذه 
اآلية إش�ارة الى ان النسب لآلباء فقط استدالال من الالم 
التي تفيد االختصاص في قوله تعالى )وعلى المولود له( 
والى ان األب ، مادام مختصا بالنسب ، ال يشاركه احد في 
النفق�ة لولده عليه ،وفهم من ه�ذا االختصاص ايضا ان 
األب له عند احتياج�ه ان يمتلك بغير عوض من مال ابنه 
ما يسد به حاجته ألن الالم للملك واالختصاص وإذا كان 
تملك الولد غير ممكن فتملك ماله أمر وارد وجائز . وفي 
ذلك ق�ال الفقهاء المس�لمين ، أن دالالت النصوص على 
األح�كام ال تقف عند حدود المعنى الحرفي والس�طحي 

للنص وانما تتعداها الى جوهر النصوص ومعقولها . 

 *******
باحث في فلسفة القانون 
والثقافة القانونية العامة 

  رياض االسدي / كربالء المقدسة
ق�ال رب العائلة التي قت�ل افرادها 
في كربالء منطقة حي البلدية:"ان 
الس�رقة  بداف�ع  قتله�م  المج�رم 
واخ�ذ يه�دد االم الموج�ودة ف�ي 
البيت وبع�د لحظات انهارت أخذت 
تصرخ فه�رع اليه�ا وضربها على 
رأس�ها فقتلها وبعد القتل لفها في 
عباءته�ا ووضع عليه�ا البطانيات 
والشراش�ف ومن ثم احرقها وبعد 
لحظات استيقظت الفتاة التى كانت 
موجودة هناك وهي بنت أخت األم 
والتفت اليها المجرم وضربها على 
رأس�ها فقتلها ورماها في الغرفة 
التي أشعل النار فيها وبعد لحظات 
وعند البحث عن ضالته وجد طفلة 

كانت في الصالة الدار
المقابل�ة  عن�د  المج�رم  يق�ول   
انن�ي رايتها وتبس�مت في وجهي 
ابتس�امة بريئة كانما تقول ماذنب 
امي وأبن�ة خالتي ،ماذنبي لتقتلني 
يقول مسكتها من اقدامها ورميتها 

في الغرفة المشتعلة فيها النار "
  وتساءل والد الطفلة القتيلة :" ان 
هذه الطفلة عمرها خمس�ة أشهر 
لماذا قتلها انها ال تش�هد وال تتكلم 
وقد تبسمت في وجه المجرم لماذا 
قتلته�ا موضح�ا ان هذا الش�خص 
يعن�ي )المجرم ( مع�روف من قبل 
الكل وهو يعمل ف�ي محطة تعبئة 
القديم�ة  المقب�رة  ق�رب  الوق�ود 
ومسؤول الحماية للمنطقة بمعنى 
ان الدولة قد ائتمنته علي مستودع 

يمكن اذا انفجر تحترق نصف مدينة 
كربالء وكذلك ارواح المواطنين في 
رقبتة لذلك فانا استغرب هذا العمل 

كيف يقدر ان يفعل هذا وحده
 واس�تدرك رب العائل�ة اكي�د ان له 

أع�وان كي�ف وف�ي وق�ت الواجب 
أي ال�دوام الرس�مي وفي الس�اعة 
العاشرة صباحا وفي وضح النهار 
يت�رك النقط�ة ويأت�ي ال�ى البي�ت 
ليس�رق ويقت�ل ويح�رق وال يعلم 

به احد وبمالبس الش�رطة وسالح 
الشرطة وانا اعتقد انه ليس وحده 
فكثير من األحي�ان عندما نعطيهم 
بالمناس�بات  الث�واب  او  الطع�ام 
نراه�م اثنين يجلس�ون ف�ي البرج 

او النقطة وانا اعتقد ان الش�خص 
الثاني كان يغطي الجريمة ويعطي 
االحداثي�ات واال لماذا لم يتفقدونه 
خ�الل س�اعة م�ن غياب�ة عندم�ا 

ارتكب الجريمة "

 واوضح رب االس�رة المنكوبة اننا 
دائما بالبي�ت نبعث له الغ�داء وانا 
ش�خصيا اذهب اليهم واق�ول لهم 
هل انتم محتاجين ش�يء وانني لم 
اتفوه عليهم باي س�وء في حياتي 

ال انا وال الجيران"
 واوضح" ان ه�ذا المجرم لم يراع 
حق�وق االنس�ان وال االطف�ال وال 

القيم العشائرية والشرعية .
 وح�ول عملية الق�اء القبض على 
الجان�ي ق�ال س�الم ناج�ي "بع�د 
زوجت�ي  ام  ات�ت  دقائ�ق  عش�رة 
وقالت ان فالن الش�رطي كان اول 
الموجودي�ن واراد القف�ز من على 
السطح ولم يقدر ورايتة يخرج من 
الباب بداية اضرام النار فأستغربت 
ان�ا قل�ت لنفس�ي اذا كان يري�د ان 
يطف�ا الن�ار اذا لم�اذا ذه�ب قب�ل 
اطف�اء النار وذهب�ت وقدمت علية 
شكوى ومن خالل التحقيق اعترف 

بكل شيء واعترف بجريمته
 واضاف ان الجهات التحقيقية قبل 
القاء القبض على المجرم استندت 
ال�ى التقرير الطبي والدفاع المدني 
وقالت ان سبب الوفاة هو االختناق 
بسبب الحريق في حين ان المجرم 
اعت�رف وق�ال انن�ي ضرب�ت راس 
االم عش�رة م�رات لحي�ن فق�دت 
الوع�ي وكان هن�اك دم وكدم�ات 
حيث وردت الينا بعض االخبار من 
الطب العدلي ان الجثث كانت عليها 
كدم�ات ولكن ل�م تذك�ر بالتقرير 

الطبي 

قصـــة قانونيـــــة

الرشطي السفاح 



مرفت غطاس 
ال تراقب الوقت وتتوتر ... استطيع ان اوقف العقارب 
اآلن ... واجعلك تدور كل الوقت وانت في مكانك ....

ال�ى رجال تجرأ و ترجل عن صهوة القصيدة وضرب 

ل�ي موعدا ..و أنا بكامل أناقت�ي ذهبت ... كان هناك 
مايحملني اليه ... وكيف ال ... وانا امس خلقته تحت 
ش�جرة التوت ..رجال وس�يماً... وأفرطت في دالله 
،حت�ى على ال�ورق تمرد .. وقف أمام�ي وجه لوجه 

... وان�ا التي نحته بأصابع�ي ... ارتجفت أصابعي..
ان�ا التي م�ن الحلم جبلت ل�ه صوت فتكل�م .... في 
أنوثتي قصائد غزل على بحر العش�ق ،حتى سقطت 

في الدوار ...؟

أم انا من ش�دة دهشتي بك ... تس�للت الورق .... ... 
أتحس�س مرورك .... ليصبني حضورك ك�� الهذيان 

..؟!

 خالد حّماد 

ليس األمر بالهّين ف�ي االنتقال والترحال 
م�ن بيت الش�عر إل�ى دروب الرواية، وأن 
تكون ف�ي ذات الوقت س�ابحا في محيط 
النق�د. قليل ونادر أن يمتلك مبدع كل هذا، 
وه�ذا ما نجح�ت فيه الش�اعرة المغربية 
س�عيدة تاقي؛ أن تقّدم نفس�ها الش�اعرة 
والناق�دة والروائي�ة. وج�اء تكريمها من 
قبل مؤسسة المثقف سيدني بمنحها درع 
المثق�ف للثقافة واألدب والفن، أكبر دليل 
عل�ى منجزه�ا اإلبداعي والنق�دي. حول 
تجربة س�عيدة تاقي كان ل�”العرب” هذا 
الح�وار معها.ال تعتقد الش�اعرة والناقدة 
المغربي�ة س�عيدة تاق�ي أن البدايات هي 
ط�ور منصرم م�ن أط�وار الحي�اة، وآيل 
للتسجيل في ذاكرة اإلنس�ان، ونستدعيه 
الماض�ي.  إل�ى  لتخلي�د ذك�راه بالع�ودة 
فالبداي�ات عنده�ا فص�ل نج�دده كل يوم 
عب�ر وع�ودن�ا لذواتنا بالبق�اء والصمود 
والتجدد، وعبر وعودن�ا للح�ياة بتحقيق 
اآلمال وتفعيل األح�الم. البدايات متعددة 
نحياها بوتي�رة متواصلة ومتفّردة. وهي 
ال تتكّرر، لكنه�ا بحكم الترابط الذي يصل 

بينها تنتج وحدة بالتراكم.
حياة األدب

في حديثنا عن البدايات وماذا يتبقي منها 
في ذاك�رة المب�دع، وإن كانت ش�خصية 
الناق�دة تضيف إلى المبدعة بالنس�بة إلى 
الش�اعرة والناقدة المغربية سعيدة تاقي، 
تق�ول الش�اعرة “النقد ال يضي�ف للمبدع 
إال بق�در م�ا يس�لبه. فالكتاب�ة اإلبداعية 
فعل خ�ل�ق وتحّرر وتحرير، والممارس�ة 
النقدي�ة فعل إدراك وضبط وتقييد، وكلما 
اتس�عت الرؤية تضيق فعال العبارة؛ أقصد 
كلم�ا اتس�عت الرؤي�ة النقدي�ة بالعم�ق 
الفك�ري والنضج المعرفي أث�ق�ل الوعي 
الكتابة اإلبداعية بأسئلة الجدوى ومحايثة 

العالم”.
ترى الناقدة والمبدعة سعيدة تاقي األدب 
السياس�ية واالجتماعية  التح�والت  ف�ي 
الت�ي تعرفه�ا المجتمع�ات العربي�ة على 
أن�ه مواك�ب للحي�اة عموما، فه�و فصل 
م�ن فصوله�ا المنتجة. وألج�ل ذلك فمن 
الطبيعي أن ينش�غل بكل ما يم�ّر به عالم 
الحياة من تحّوالت. لكن ينبغي، في رأيها، 

أن نع�ي ب�أن األدب ال ينق�ل الواق�ع، وال 
يعكس بصورة آلّية ما تشهده المج�تمعات 
من حي�وات، وال يناق�ش ق�ضايا ال�ناس 
والمج�تمع أو يحللها أو ينّظ�ر لها، ولذلك 

فهو ليس وس�يطا للفه�م أو لإلفهام.

وتضي�ف قوله�ا: األدب إب�داع يفّك�ر في 
الحياة بلغاته الممّيزة والمتماي�زة. األدب 
يقت�رح بالفع�ل تمّثالته للحي�اة وللواقع 
وللوجود، لكنه ال يّدع�ي مالحقة ما يقع 
أو متابع�ة م�ا يس�تجد، وال يص�ّح له أن 
يّدع�ي ذلك، ف�ذاك امتياز اإلنت�اج الفكري 
وصالحي�ة المتابعة الصحفي�ة وخاصية 
اليومي�ات التس�جيلية. األدب يحت�اج إلى 
الت�روي والتحّرر م�ن إك�راه اللحظة. قد 
يختلف األمر قليال بين جنس الشعر وباقي 
األجن�اس األدبي�ة األخ�رى، نظ�را لكون 
الش�عر دفقة إبداعية ال تأنس إلى الحفظ 
أو التأجي�ل أو “التبريد” أو االختمار. لكن 
هذا االختالف الواس�م للشعر ال ينفي عن 
أصله اإلبداعي خاصيتي التروي والتحّرر. 
ألج�ل ذلك م�ا يكتب على عج�ل يقرأ على 

عجل، ويتوارى كذلك على عجل.
وتؤكد س�عيدة تاق�ي أن األديب والمثقف 
كائنان منتميان إل�ى واقعهما االجتماعي 
والسياس�ي والفكري واإلبداعي، وأن كال 
منهما يفكر في تلك التحوالت المرصودة 
حالي�ا، لكن بطرائق مختلفة، وهذا مكمن 
االغتناء. فمن الطبيعي أن تواصل الكتابة 
األدبية مساراتها. ومن الطبيعي أن يبحث 
الكّت�اب ع�ن صيغه�م الجدي�دة لإلب�داع 
والتجري�ب والخل�ق. وال ش�ك أن أعم�اال 
عدي�دة قد تبّن�ت مخاض الح�راك العربي 
أو عم�دت إل�ى تصوير أجوائه أو س�جلت 
انتماءه�ا إلي�ه. لك�ن في ظل االش�تراط 
المرحلي، االستلهام وحده يمكن أن يكون 
مفي�دا إبداعيا إلنتاج أدب ليس مهلهال وال 
يش�كو من التقريرية أو من االس�تعجال. 
فحياة األدب مثل حياة الش�عوب ال تقاس 

بالسنوات على أطراف األصابع.
ع�ن طبيع�ة الثقاف�ة التكنولوجي�ة ف�ي 
الممارس�ة العربية تعتبر تاقي أن الفضاء 
الرقمي خل�ق مس�احة للتعبي�ر متحّررة 
م�ن القي�ود التي تكّب�ل واقعن�ا الثقافي، 
وأن النش�ر اإللكتروني استوعب ممارسة 
مفتوح�ة عل�ى كل االحتم�االت مقارن�ة 

بالنش�ر الورقي. واألمر حي�ن ننظر إليه، 
بعي�دا عن مكام�ن النقص والخل�ل، يتيح 
ل�أدب ولإلب�داع عموما تفعي�ال حقيقيا 

لروح اإلبداع.
األنوثة والشعر

ع�ن  بعي�دا  الكتاب�ة  ف�ي  األنوث�ة  ع�ن 
موق�ف صريح م�ن وضع األنوث�ة كحيز 
اجتماع�ي مهّم�ش ومعت�دى علي�ه م�ن 
السلط االجتماعية والسياسية والثقافية 
بالتجاه�ل واالخت�الل والنك�ران، تق�ول 
س�عيدة تاقي “فعل الكاتبة ال ينفصل عن 
التمّثالت الس�ائدة داخ�ل المجتمع بوعي 
أو بدون وعي. واللغ�ة التي تحمل الكتابة 

تحم�ل الفكر ال�ذي أنت��ج اللغ�ة، والذي 
أنتج الوعي بهوية الكتابة وبس�لطة اللغة 

وباشتراطات الوجود.
إن الص�ور النمطي�ة الت�ي نحيا وس�طها 
س��تعيد بالض�رورة إنت�اج تمثيالتها إن 
لم تع الذات الكاتبة ش�رط التغيير، بحكم 
ك�ون ه�ذه ال�ذات مازالت موصول�ة إلى 
الثقافة التي ش�كلت تل�ك الصور النمطية 
أو مازالت متماهي�ة مع قيمها المتداولة. 
ألج�ل كل ذلك فع�ل الكتابة -عن�د الكاتبة 
مثل�ه عند الكاتب- ال يمكن�ه أن يعيد بناء 
العالم بشكل يحترم إنسانية اإلنسان دون 
امتث�ال لتصني�ف بيولوجي أو جنس�ي أو 

اجتماعي”.
تق�ول الش�اعرة ع�ن الفج�وة م�ا بي�ن 
النق�د واإلب�داع خاص�ة ف�ي ظ�ل غي�اب 
نظري�ة نقدي�ة عربي�ة: إن هذا الس��ؤال 
يضعن�ا ف�ي صيغ�ته العام�ة أمام صورة 
الج�زر المع�زول�ة ف�ي واق�ع مجتمع�ي 
تع�م�ه الفج��وات، وتتراكم عل�ى أبنيته 

التصّدعات. وذلك صحيح إلى حّد بعيد.
قد يكون السبب في ذلك من منطلق يغرق 
في التشاؤم، تشظي قيم التآزر والتعاون 
في التش�ييد بين كل الفعاليات السياسية 
والفكري�ة والثقافي�ة واإلبداعي�ة. وق�د 
يكون السبب من منطلق يتمسك بالتفاؤل 
تحّرر اإلرادات الفاعلة من س�طوة النفوذ 
انتظ�ام  دون  واش�تغالها  التس�يير  ف�ي 
موّحد، س�ع�يا إل�ى إرباك الف�راغ وإمداد 
العطاء بالس�بل المالئم�ة لإلبداع والخلق 
واإلنتاج واإلشعاع. وقد يكون لتخصيص 
كل عالقة ثنائية يصوغها السؤال بتحليل 

منفرد، تركيب آخر ودالالت أخرى.
س�عيدة تاقي كتبت الشعر ومن ثم قدمت 
للمكتب�ة العربي�ة الرواية والنق�د األدبي 
وهي ال تح�ب النظر إلى األجناس األدبية، 
وكأنه�ا فري�ق محاربي�ن يتقات�ل داخ�ل 
حلبة صراع، والبقاء س�يكون لأش�رس، 
من منطل�ق أن الزم�ن ضّي�ق وثابت، وال 
يحتمل غير س�يادة جنس أدبي واحد. ألن 
األجناس األدبية كينونات حية تس�تطيع 
أن تنم�و وأن تتط�ور. لكنها تس�تطيع أن 

تتحول وأن تتعايش كذلك.
تق�ول محدثتنا لق�د أثبت الش�عر في كل 
س�يرورات اإلنتاج اإلنس�اني قدرته على 
خالق�ة  وروح  مبه�ر  بإب�داع  الصم�ود 
متجددة. وكش�ف عب�ر أنواع�ه وأنماطه 
مح�اورة  ق�بول�ه  اإلبداعي�ة  وصي�غ�ه 
لوج�وده،  الموازي�ة  الثقافي�ة  األنس�اق 
وانف�تاح�ه عل�ى أم�داء ت�ط�ّور الفك�ر 
اإلنس�اني. وال أظن أن الكون الش�ع�ري، 
ف�ي زمننا هذا، س�يفارق خواص وجوده 
ومعت�اد س�جله من�ذ زم�ن المعلّق�ات أو 
زم�ن التراجيديا اإلغريقية أو قبلهما معا. 
أما فيما يخ�ص الرواية فهي ال تمتلك في 
خزانة اإلبداع البشري ما قد حّققه جنس 
الشعر. إنها جنس إبداعي جديد مازال في 
ط�ور النمو واالكتم�ال، يبحث عن صيغه 

ويجّرب أدواته.

ال تراقب الوقت وتتوتر ...
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هرة سيكرييديا رواية عن الفضاءات املهمشة للحرب
عّمار المأمون 

- في روايته “هّرة سيكيريدا”، الصادرة، حديثا، 
ع�ن “دار الس�اقي”، ببي�روت، يق�دم الش�اعر 
والروائي اللبناني رش�يد الضعي�ف صورة عن 

عوائل هشّمتها الحرب األهلية، وهي تحاول 
الحف�اظ عل�ى اس�تمرارها 

وم�ا تبق�ى لها 
أخالقيات  م�ن 
ليظهر التعاطف 
أحيانا  والشفقة 

الموت  ف�ي ظ�ل 
ف  ختط�ا ال ا و
لتقس�يم  ا و

الطائفي.
“ه�ّرة  رواي�ة 
لرش�يد  س�يكيريدا” 

الضعي�ف، كأنها تريد 
بالعدي�د من  تب�وح  أن 
ُيهّم  المقوالت مث�ل: ال 

ما يح�دث، الُمه�ّم أن ال 
نتح�دث عن�ه، يكف�ي أن 
واألعراف  بالقواعد  نلتزم 

العام�ة ك�ي نس�تتر عل�ى 
الفضيح�ة، الفعل مهما بلغ 
كبره ال داع�ي للحديث عنه، 

سلس�لة ما يفترض أن تكون 
فضائ�ح ومصائب تختفي في 
الوتيرة  ظ�ل الح�رب س�ريعة 

السرّية  واالتفاقات  والتحايالت 
لتدارك األخطاء وتلميعها.

لي�س غريبا على رش�يد الضعيف 
ف�”تصطف�ل  الجذاب�ة  عناوين�ه 

ميرل س�تريب” و”ع�ودة األلماني 
إل�ى صب�اه” و”ليرنين�غ أنغل�ش”، 

كلها تقف إلى جانب “هّرة سيكيريدا” وتجذب 
القارئ لمعرفة مصي�ر هذه القّطة وصاحبتها 

الرواي�ة الخادم�ة األثيوبي�ة، تدور 
ل  رضوان ح�و

ب�ن  ال ا
غي�ر 

الش�رعي للخادمة المسيحية س�يكيريدا التي 
ال تجد مش�كلة ف�ي مضاجعة م�ن تريده ثم 
حمله�ا برضوان الذي تجعل�ه العجوز أديبة 
-الت�ي تعمل س�يكيريدا في بيته�ا- بمثابة 
ابنه�ا، وتش�رف على مس�يرة حياته حتى 
البلوغ الش�رعي )15 عام�ا( بوصف هذه 
القضي�ة مفصلي�ة في حيات�ه من وجهة 

نظرها.
التش�ويق الذي تفترض�ه الرواية، نراه 
ينهار أم�ام الصيغة الحتمية واألحكام 
المس�بقة التي تمتلكها الش�خصيات 

عن األحداث
نتعرف على س�يكيريدا في البداية ثم “ماما 
أديبة” التي تخفي الخط�أ الذي قام به رضوان 

حين كان في سن الثالثة عشرة ما أّدى إلى قتل 
رجل، كذلك تقوم بحل مشكلة عالقته الغرامية 
م�ع أمل، المقعدة التي تحم�ل منه، ثم يختطف 
هو صديقه ويختفيا، ليتكرر الماضي عبر زواج 
مؤقت يجعل من أمل مطلّقة لرجل غائب كي ال 
يك�ون طفلها من دون أب، كحالة رضوان الذي 
تّم أيضا اّتباع نفس أسلوب الزواج المؤقت مع 

والدته سيكيريدا.
صوت الضحية

ف�ي  المهمش�ين  أص�وات  الرواي�ة  تس�تدعي 
الحرب، أولئك الذين ال يش�تركون في س�احات 
القت�ال، ألنهم يحاولون الحف�اظ على ما تبقى 
م�ن ش�ذرات حياتهم لالس�تمرار فيه�ا، وكأن 
الحرب حدث اعتيادي، ليظهر ذلك في التعاطف 

الذي أبدته أديبة مع سيكيريديا بالرغم من أنها 
حامل بطفل مجهول األب، وتعاملها مع الطفل 
كأن�ه ابنه�ا وتغطيتها على جريم�ة القتل التي 
قام بها، وكأن االشتراك بالبلوى يجعل الجميع 

متساوين.
فسيكيريدا من بلد آخر وديانة أخرى وخادمة، 
إال أن ابنه�ا يترب�ى كأن�ه لبنان�ي مس�لم حيث 
تحاول أديبة إبعاده عن الحرب ورفاق الس�وء، 
هذا التعاطف بين الش�خصيات يرس�مه فضاء 
الحرب وتكون الفتوى الدينية ظال له وميس�را 
له، حتى في مش�كلة أمه ونس�به له ومش�كلة 
ابنه غير الشرعي من أمل، فالجميع متساوون 
أمام ه�ول الحرب الدائرة والحك�م الديني ال بّد 
من حضوره حتى كانت األسرة متحررة كحال 

أمل ووالدتها.
التأقل�م الذي فرضته الحرب على الش�خصيات 
يجعلها تبدو وكأنها دائما على عجل، إذ تحضر 
ف�ي بالها تفاهة م�ا تمّر به نتيجة الخس�ارات 
التي تس�ببها الحرب األهلي�ة، فموقف الرفض 
غير موجود، لنرى أنفس�نا أمام الحاضرين في 

مكان الحرب قانعين بما يحدث.

الكتاب يقدم صورة عن عوائل هشّمتها 
الحرب األهلية

أما أولئك الغائبون فيش�ار إليه�م فقط، كأبناء 
أديب�ة الذي�ن يحض�ر ذكرهم عبر المس�اعدات 
المالية التي يرسلونها، أو مرض أحدهم، وكأن 
الضعي�ف ينتمي إل�ى فضاء الح�رب ال الخارج 
ال�ذي يعّم�ه الس�الم، والحض�ور م�ن الخارج 
ال�ذي تمّثل في عودة والد أمل المس�افر اتصف 
باالقتض�اب، وكأن أم�ل ابنته المقع�دة معادل 
مج�ازي لبيروت، فهي الجميلة لكنها مقعدة ال 
تستطيع الحراك، والتي اختارت أن تنجب طفال 
ورفض�ت االنتح�ار، إال أن األب غي�ر قادر على 

احتمال وجودها، لنراه يرحل ويغرقها بالهدايا 
الفاخ�رة واألم�وال، ش�ريطة أن ال تكون أمام 

ناظريه دون أي تفاعل أو حميمّية.
التشويق واألحداث

التش�ويق الذي تفترض الرواي�ة حضوره نراه 
ينهار أمام الصيغة الحتمية واألحكام المسبقة 
التي تمتلكها الش�خصيات ع�ن األحداث، وكأن 
معرفة الراوي باألحداث الماضية والمستقبلية 
تتس�لل إل�ى الش�خصيات بحيث تب�دو الحلول 
واضحة أمامها وس�هلة، ما جعل الش�خصيات 
س�طحية، وال تمتلك العم�ق الكافي، وتلجأ إلى 
اختي�ار تصرفاته�ا وكأنه�ا عل�ى علم مس�بق 
بم�ا س�يحدث، بحي�ث يغيب عنصر التش�ويق، 
باإلضاف�ة إل�ى األحداث المفاجئة التي تس�بب 
انقطاعا في حيوات الش�خصيات لتغيب ضمن 
الس�رد كس�يكيريدا، التي تختفي دون أن تذكر 

في بداية الحديث عن رضوان.
كذلك أمل وأمها التي تدور األحداث حولهما بعد 

اختفاء رضوان الذي يتحّول إلى ذاكرة.
وكأن الرواي�ة كبني�ة مع�ادل رم�زي للح�رب 
وديناميكيته�ا وس�رعتها، التي تجع�ل فقدان 
األشخاص أمرا س�هال، بل وحتى عابرا، لتبقى 
المعرفة مخبأة ال يمكن التصريح بها، وتتحول 

الذاكرة إلى حضور مهّمش أمام هول اليومي.
هذا ما نراه في كلم�ات ألفت الفتاة التي أحبها 
رضوان، والتي كان�ت عارفة بحب رضوان لها 
دون أن تتحدث معه، باإلضافة إلى يقينه بأنها 
تعرف ذلك، فاالنقطاعات في األحداث والصمت 
يمكن أن يكون س�ببه الس�ن، فرضوان وألفت 
وأم�ل مراهق�ون، إال أن ذلك ال يرتب�ط بالتردد 
والاليقي�ن المفت�رض في هذا العم�ر بل يعني 
الغياب، فالش�خصيات جميعه�ا على اختالفها 
ومحاول�ة  للس�كون  الوص�ول  إل�ى  تس�عى 

االستمرار في التكّيف، ال إلى تغيير ما حولها.

 

سوسيولوجية النقد القصيص العريب احلديث
 

صدرمؤخ�راً عن دار الجندي للطباعة والنش�ر في القاه�رة � كتاب نقدي جديد 
بعنوان »سوسيولوجية النقد القصصي العربي الحديث – مقاربة في نقد النقد« 
للناقد خالد علي ياس، وقد تضمن مدخالً تنظيرياً للفكرالسوسيولوجي وعالقته 
الدينامي�ة باإلب�داع األدب�ي، وأربعة فص�ول إجرائي�ة تتبعت التج�ارب النقدية 
العربية، وبضمنها تحّوالت المنهج من مرحلة ما قبل الحداثة إلى مرحلة ما بعد 
الحداثة. فالكتاب يسعى إلى التأسيس لمرحلة سوسيولوجية النقد األدبي، بعد 
أن انش�غل أغلب النقاد والباحثين الذين تعّرضوا لأمر بسوسيولوجية األدب، 
ضمن صلة النقد السوس�يولوجي بالنص األدبي .وق�د اتخذت هذه المقاربة 
منهج�اً نقدياً يجم�ع في دائ�رة أدواته المعرفي�ة والفكرية أس�لوبي النقد 
األدبي والنقد االجتماعي، اللذي�ن تضمنا الكثير من األدوات والمصطلحات 
واإلج�راءات التحليلية للعّينات المحددة، بدءاً م�ن مناهج الحداثة وصوال ً 

إلى مناهج ما بعد الحداثة، ممثلة بالمنهج )السوسيونصي( 

أحببت محارًا
 

رواية جديدة للكاتبة العراقية رغد السهيل صدرت حديثا عن المؤسسة 
العربية للدراس�ات والنش�ر 2015. تقع الرواية ف�ي 280 صفحة من 
القطع المتوس�ط . ربما يكون عنوان الرواية صادما ولكننا نقرأ من 
أجوائه�ا: …أي عطر وضعته مس بيْل وه�ي تتجول في بغداد؟ وأي 
عطر انتش�ت به مس كلنتون وهي تنقب عن بذور الخراب الشامل؟ 

وأي عطر باعته إحداهن فتلقت جرعات كهربائية؟
رح�م التاريخ معمل لعطور اإلناث، عطر ن�ازك ما زال يثير فعولن 
وأخواتها..)أعطن�ي قبلًة ي�ا كليوباترا( س�ترت أنطونيو من عار 
الهزيم�ة بعط�ر غريب، عطر هيباش�يا ما يزال ف�ي قلوب رجال 
الكنيس�ة في جريمة اإلس�كندرية، وعطر بنلوب�ي يغزو معامل 
النس�يج العراقية، فتواصل النس�اء انتظارهن لع�ودة قائد آخر 

ليس بأوليسيس.
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تق�ّوم النجمة القديرة يس�را وضع المرأة في 
مصر، وتتحدث عن تجربتها مع رئاس�ة لجنة 
تحكيم مهرجان القاهرة الس�ينمائي الدولي، 
وس�بب توجيهها الش�كر ل�� MBC والتهنئة 
لشيرين، ورأيها في اعتذار عمرو عرفة وغادة 
عادل عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من 

»سرايا عابدين«.
وتتوق�ف معنا عند رس�الة الرئي�س المصري 
له�ا، والصداقة في حياته�ا، والفنانة الكبيرة 
التي افتقدتها، واألمر الذي تعتبره خطاً أحمر 

ال يحق ألحد تجاوزه.
•- كي�ف تعاملت مع االنتق�ادات التي وّجهت 

إلى المهرجان؟
ش�خصياً، لم أش�عر بالرضا عن حف�ل افتتاح 
المهرج�ان. وأج�زم بأن�ه كان هن�اك تقصير 
من القائمي�ن على تنظيم الحف�ل، لكن كفانا 
نظراً إلى الس�لبيات فقط، ألن ه�ذا يعد هدماً 
لم�ا نبذله م�ن مجهود ويش�ّوه صورتنا أمام 
العالم. ويج�ب أن يعي الكثيرون أن النظر إلى 
الس�لبيات دائم�اً يعّطل مس�يرة العم�ل، لذلك 
عندم�ا ننظر إلى حف�ل الختام نجده مش�ّرفاً 

ومنظماً، وتفادينا فيه كل أخطاء االفتتاح.
• م�اذا عن جديد »خوش�يار هانم« في أحداث 

الجزء الثاني؟
أعت�ز ج�داً به�ذا ال�دور ألنه 

مغ�ٍر ل�ي كممثل�ة، أما 
ش�خصية  ع�ن 

فهي  »خوشيار« 
ق�وة  ت�زداد 

الج�زء  ف�ي 
الثان�ي م�ن 
المسلس�ل، 
ف�ي  و

تسلس�ل 
األحداث 
ف  س�و

خ�ل  تتد

سياس�ياً ف�ي الحك�م، لكنه�ا تظل 
تّتس�م بخفة الدم والشر في الوقت 

نفسه.
• اعتذار غ�ادة عادل وعمرو عرفة، 
هل من الممكن أن يؤثر س�لباً في 

الجزء الثاني من المسلسل؟
كنت ضد اعتذار المخرج العبقري 
عم�رو عرف�ة، لك�ن ف�ي الوقت 
نفس�ه ق�درت م�ا عان�اه ط�وال 
عامين ف�ي التحضير وتصوير 
المسلسل الذي أّثر فيه صحياً 
وجس�دياً، مما جعله يشعر 
باإلرهاق وعدم القدرة على 

تحمل هذه المسؤولية.
أم�ا غادة عادل، فأن�ا كنت آخر 
من يعلم باعتذاره�ا عن العمل، 
وش�عرت بالحزن ألنها جسدت 
دورها بش�كل رائ�ع ومميز في 
الموس�م األول، لكنن�ي أحت�رم 
آراء اآلخري�ن وقراراته�م، وال 
أشعر بالقلق ألن ريم مصطفى 
أدت الدور في الموسم الثاني 
بالعمل  بشكل جيد، وسعيدة 
مع المخرج شادي أبو العيون 
ش�اهدت  وعندم�ا  الس�ود، 
الحلقة األولى في المونتاج 
والتميز  بالحرفية  فوجئت 

في إخراج العمل.
التحضي�ر  ع�ن  م�اذا   •
لرمضان 2015 بمسلسل 

»عكس اتجاه«؟
ع�ن  أخي�راً  اعت�ذرت 
المسلسل ألنه استغرق 
ف�ي  طوي�ًا  وقت�اً 
التحضي�رات، وأنا غير 
مس�تعدة أن أب�دأ عماً 
ال يخ�رج بالش�كل الائق 

والمرضي لي.
•  ما رأيك في وضع السينما حالياً؟

الس�ينما أنواع، وأحياناً تقوم بترجمة الواقع 
بقبح�ه أو بجماله وفق الوضع الع�ام، ولهذا 
تسّمى السينما مرآة المجتمع، وأحياناً يكون 
ه�ذا صادم�اً للمتلق�ي، ويعتق�د أن ه�ذا غير 
حقيق�ي كما حدث معي في مسلس�ل »قضية 
رأي ع�ام«، عندما تحدثت ع�ن االغتصاب في 
المجتم�ع منذ حوال�ي ثماني س�نوات، وجاء 
البع�ض معترضاً وقال إن�ه ال يوجد اغتصاب 
به�ذا القبح ف�ي مجتمعنا، لك�ن الحقيقة أننا 
نعان�ي من االغتصاب والتح�رش، وهذا نفاق 
ويج�ب علين�ا أن نواجه مش�كلتنا ونضع لها 
حل�والً وقوانين رادع�ة، تنفذ بش�دة للقضاء 

على الظواهر السلبية.
عل�ى س�بيل المثال فيل�م »إبراهي�م األبيض« 
ألحمد الس�قا وعمرو واكد واج�ه حالة قوية 
من النقد واالعتراض لوجود الس�يوف والدم، 
مع أن هذا من واقع المجتمع، حتى لو اعتبرناه 
نادراً، لكن يجب أن نعلم كيف نتعامل مع هذه 
الس�لوكيات إن وجدت. أما عن س�ينما زمان، 
فكان�ت تعكس واقع الش�ارع المصري آنذاك، 
ألن ذلك الوقت كان يتس�م بالش�ياكة والرقي 
ف�ي جمي�ع الطبق�ات والرجولة والش�هامة 

والحفاظ على الجيرة.
• هل صناعة السينما تواجه أزمة اآلن؟

بالتأكي�د، الس�ينما تحت�اج إل�ى دع�م الدولة 
له�ا من رقاب�ة وقوانين تحم�ي حرية اإلبداع 
والملكية الفكرية، حت�ى نقضي على ظاهرة 
تس�ريب األفام ونغلق القن�وات الذي تعرض 
أفاماً مس�روقة، كل ه�ذه العوامل تعود على 
المنت�ج والم�وزع والممث�ل وحت�ى الدول�ة 

بالخسارة.
نحتاج إلى وجود شاش�ات عرض في مختلف 
المحافظ�ات، حتى نتمكن م�ن زيادة اإلنتاج، 
ونحت�اج إل�ى تغيي�ر النظ�ام البيروقراط�ي 
في اس�تخراج التصاريح للتصوي�ر واألوراق 

الرس�مية، حت�ى يزيد عدد المنتجي�ن وتتنوع 
األعمال واالختيار بين الجيد والسيِّئ، لذا يجب 
على الدولة تقدير أهمية صناعة السينما، ألنها 
من الممكن أن تس�اهم ف�ي نهوض االقتصاد 

وُتدخل المليارات إلى البلد.
• لماذا تميل اختياراتك في الس�ينما أخيراً إلى 

الكوميديا؟
ألن الكوميدي�ا قريبة إلى قلبي وش�خصيتي، 
وهذا ال يمنع أبداً إصراري على وجود رس�الة 
للعمل، ولو نظرنا إلى النجم عادل إمام سنجده 
يط�رح مجموعة من أه�م وأصع�ب القضايا 
الت�ي نواجهها اجتماعياً وسياس�ياً من خال 

الكوميديا.
•ه�ل تش�عرين بأن�ك مفتق�دة نوعي�ة أفام 
متمي�زة مث�ل »دم الغزال« و »طي�ور الظام« 

وغيرهما؟
نعم،أفتقده�ا بش�دة. فم�ن الصع�ب اآلن أن 
تجدي نوعية س�يناريوات مثل »دم الغزال« و 
»طيور الظ�ام« وغيرهما، إال لو عبقري مثل 
وحي�د حامد كان�ت عنده رؤية مس�تقبلية أو 

استشعار لشيء نقدمه اآلن.
أما عل�ى صعيد آخ�ر، نحن في مص�ر ما زلنا 
داخ�ل العاصفة، وحت�ى نك�ون قادرين على 
أن نق�دم عم�ًا عم�ا عش�ناه ف�ي الس�نوات 
األرب�ع الماضي�ة نحتاج إلى التمه�ل وانتظار 
مرور العاصفة، حتى تكون لنا نظرة ش�املة 

وموضوعية إلى األحداث.
•ما هو فيلمك المقبل في السينما؟

بدأت التحضير لعمل س�ينمائي تشاركني فيه 
منة ش�لبي ومن تأليف تامر حبي�ب، لكننا ما 

زلنا في مرحلة الكتابة وبلورة الفكرة.
• م�ا ه�و رد فعل�ك عل�ى توجي�ه الرئي�س 
عبدالفتاح السيس�ي رسالة إليك عن دور الفن 

أثناء احتفاالت الشرطة؟
كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست ليسرا 
أو أحمد الس�قا بش�كل خاص، لكنها موجهة 
إلى الفن بشكل عام، ألن الفن هو ضمير األمة 
وم�رآة المجتم�ع، وبالتال�ي س�يادة الرئيس 
يوّجه هذه الرس�الة إلى الفنانين واإلعاميين 
بأن�ه يج�ب أن يضع ف�ي االعتب�ار أن تراعي 
الرس�الة الموجه�ة م�ن خ�ال العم�ل الفني 
أمن مصر، وتص�ّور األخاق الحميدة لألجيال 
القادمة.وهذا ال يعن�ي أن العمل الفني »كتاب 
إنش�اء«، ألن الفن إبداع وحرية ويجب توعية 
المجتم�ع أيضاً بأن هناك العدي�د من العوامل 
الت�ي يج�ب مراعاته�ا لتنش�ئة جي�ل صالح، 
مثل األس�رة والتعلي�م، ويجب علين�ا اإليمان 
بأن المن�اخ العام يف�رض نوعي�ة معينة من 
المواضيع يج�ب طرحها والبح�ث عن حلول 
لها، مثلما تحدثت عن مشكلة أطفال الشوارع 
واإلتجار باألعضاء البش�رية في مسلسل »إيد 
أمينة«.باختصار، يجب أن نواجه مشاكلنا كي 
نس�تطيع حلّها، وتغيير التوج�ه العام يحتاج 
إلى وقت، لكن البداية في العمل على اإلصاح 

من اآلن.
أنا وفاتن حمامة

أصّرح للم�رة األولى بأنه كان م�ن المقرر أن 
تكون الس�يدة العظيمة فات�ن حمامة- رحمة 
الله عليها- هي الرئيس�ة الش�رفية لمهرجان 
القاه�رة الس�ينمائي الدول�ي، لكنها لألس�ف 
اعت�ذرت، ورحل�ت ع�ن عالمنا لكنها س�تظل 
س�يدة قلوبن�ا، ألنه�ا كان�ت نموذج�اً للرقي 
واالحت�رام والثقافة واالبتس�امة التي تعطي 
األم�ل، فقدت أّم�اً وأختاً وصديق�ًة كنت على 
اتصال دائم بها، أطل�ب رأيها في ما يواجهني 
من مشاكل، مؤمنة جداً بأن الموت علينا حق، 

لكن لحظات الفراق صعبة جداً.

�

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )921(  االثنين 9  اذار  2015 13-12
في اتصال خاص من موقع الفن مع الممثلة الشابة جوي خوري للوقوف على اصداء دورها "لمار" في مسلسل "عالقات خاصة" 
صرحت فيه لموقعنا بأنها سعيدة جدًا باالصداء االيجابية التي تحصدها جراء مشاركتها في مسلسل عالقات خاصة الذي 
يعرض عبر شاشة lbci .  وقالت :"الحمد الله على هذا النجاح الذي حققته من خالل دوري في المسلسل،للحقيقة لم اكن 
اتوقع كل هذا النجاح النني وبصراحة ظننت ان الناس ستكره لمار ولكنهم تعاطفوا مع حزنها ودموعها".وتابعت جوي 
تقول "الدور فيه مطبات كثيرة ونحن حاليا نتابع التصوير ،انتهينا من تصوير 50 حلقة لغاية اليوم وتبقى لنا 20".وحول 
الديو الناجح الذي جمعها بالممثل طوني عيسى قالت لنا جوي :"استثمرنا الديو بيني وبين الممثل الموهوب طوني عيسى 
على افضل ما يكون،قدمنا في السابق ديو في عشق النساء، واالن في عالقات خاصة والحمدالله ان الجمهور احبنا سويًا، 
وربما نجتمع في اعمال الحقة لما ال". وعن الشائعة حول وجود قصة حب بينهما اكدت لنا جوي انها سمعتها بالتأكيد 

:"صحيح هناك عالقة حب بيني وبين طوني وهي اشاعة تم نسجها بناء على االدوار التي لعبناها سويًا، ولكننا في الحقيقة 
نحن عكس ذلك تمامًا، بدل العشق والحب هناك محبة كبيرة بيننا،نحن أصحاب وأصدقاء وزمالء نقدر بعضنا البعض ونحترم 

بعضنا البعض".

الرباط- سافرت الفنانة العراقية مريم حسن إلى 
المغرب، برفقة والدتها وجدتها، لالستجمام ولقضاء 

وقتا ممتعا هناك.
الفنانة العراقية عبرت عن انبهارها بعادات أهل 

المغرب قبل الطعام، وهي غسل اليدين بالطريقة التي 
كانت متبعة قديما.

مريم نشرت صورة لها وهي تغسل يديها بهذه 
الطريقة، وعلقت عليها بقولها: “الله كل شي عندنا 
دلع هني فالمغرب …هذي طريقة قديمة يسوونها 
أهل المغرب قبل ليأكلون )يغسلون اإليد قبل األكل 

وإنتي قاعدة مكانك(”.

بلقيس :أنا من فانز أحالم
   أش�ارت الفنان�ة اإلماراتية بلقيس إلى أن ميري�ام فارس تعجبها كفنانة اس�تعراضية "فهي 

مجتهدة ومركزة في شغلها وهي فنانة على الموضة، رياضية وتتميز بصفات أحبها".
ووردا عل�ى س�ؤال، في ح�ال التقيت أنت والفنان�ة أحام في حفل واح�د، أي منكما لها قاعدة 
جماهيري�ة خليجي�ة أكبر، علقت بلقي�س قائلة :"أحام جمهورها يختلف ع�ن جمهوري، وأنا 
كب�رت مع أغانيها، والجمهور الذي يس�بدأ بمتابعتك منذ بدايت�ك الفنية يكبر معك وأنا من فانز 
أحام وكبرت مع فنها".وتابعت :"أنا ما زلت في بداية مرحلتي الفنية، وأحام لديها اإلمكانيات 
الصوتية ألداء اللون الطربي، والدليل أن لديها بعض األغنيات الكاسيكية الناجحة مثل "عساك 

بخير" و"طولت هالمرة الغيبة".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

شجرة ابو جواد
  في فترة ليس�ت بالبعيدة جدا .. وتحديدا عند بداية 

المرحل�ة التي ج�اءت بعد التغيي�ر .. كانت الجموع 

الفني�ة والثقافي�ة واالعامي�ة تتجم�ع )زراف�ات 

زراف�ات( امام اط�ال دائ�رة كانت تس�مى )دائرة 

االذاع�ة والتلفزين( القابعة ف�ي منطقة الصالحية 

ببغ�داد.. وهي عند ذل�ك االنتظار اليوم�ي المتكرر 

المتع�ب.. والذي اس�تبدل ذلك  التجم�ع  الى يومين 

ف�ي االس�بوع .. وبع�د ان ط�ال االنتظ�ار وطال�ت 

الوعود بصرف الرواتب .. او اقرار العودة  للوظيفة 

االعامية دون جدوى!!.

لقد تذكرت  تلك الفت�رة .. وتذكرت معها االعانات 

الت�ي كانت تعل�ق على ش�جرة مقابلة لمح�ل )ابو 

جواد( حتى باتت تلك الشجرة كلوحة اعانات تاتي 

بالف�رج الذي طال وكثرت مع�ه الوعود والوعود .. 

وما ادراك مثل تلك الوعود ؟!

وذات يوم شهدت تلك الشجرة حادثة طريفة حينما 

تجمع حوله�ا المتجمهرين يحدوهم االمل بان باب 

الفرج انفتحت لهم .. لكن الذي حدث ان ذلك االعان 

كان تأبينا لرحيل الفنانة المصرية امينة رزق!!.

واذا   .. االنس�انية  المس�اعدات  ج�اءت   .. بعده�ا 

بالجم�ع  يتدافع رغم قهره م�ن اجل الحصول على 

تلك المساعدات ش�رط االنتماء الى اتحاد االذاعيين 

والتلفزيونيين الجديد ودفع بدل االشتراك الذي كان 

في وقت�ه مبلغا قدره خمس�ة االف دين�ار .. وعلى 

امل ظهور االس�م ف�ي )قوائم االغاث�ة( التي كانت 

تص�در تباعا .. وبعد ان ازدادت اعداد المنتمين لذلك 

االتح�اد .. توقفت القوائ�م االغاثة ع�ن الصدور .. 

و )ضاعت فلوس�ك يا صاب�ر!!(م .. لقد تذكرت تلك 

الصور المؤلم�ة وحينما كانت تراق كرامة العراقي 

على ارض العراق !!.

رغ�م أن الحدث الرئيس�ي في س�هرة الموضة الت�ي اقامتها  
TRESemme في مدين�ة جميرة بدبي كان للمصمم اللبناني 
العالمي نيكوال جبران، خاصة في ظل حضور ضيوف شرفه 
مم�ن يرتدين تصاميم�ه من المش�اهير وأبرزه�م: أصالة، 
ولطيف�ة، ونج�وى ك�رم، ومقدمة الس�هرة هيل�دا خليفة ، 
والفنانة مايا دياب التي قدمت ثاث اغنيات استعراضية بعد 
عرض أخر تس�ريحات وصيحات الش�عر للموسم من تنفيذ 

.Pace e Luce المزّين وسيم مرقص من صالون

رغ�م هذا كل�ه فقد كانت ش�مس األغنية نجوي ك�رم نجمة الحدث، 
وه�و ما اتضح ف�ي حجم التصفي�ق والترحيب واالقب�ال الهائل من 
جانب حضور الس�هرة ووس�ائل اإلعام، في ظل وجود عدد أخر من 
النجم�ات، فقد حض�رت نجوي ك�رم متأخرة، وقبل ع�رض نيكوال 
بدقائق، دون حضور عرض وس�يم مرقص وأغنيات مايا دياب، لتجد 
عاصفة من التصفيق في انتظارها بمجرد اإلعان عن تواجدها، فهل 

تعمدت نجوي كرم الحضور متأخرة لتحصد لقب نجمة السهرة؟

هل تعمدت نجوى كرم احلضور متأخرة 
يف سهرة TRESemme؟

يرسا: إن راودتني فكرة اإلعتزال لن أعلن عنها



هي التي حفرت إس�مها ف�ي قلوبنا من زمان، 
ه�ي التي ض�اع زمانها "تض�اع الحكي"، هي 
م�ن حف�رت اس�مها بمجد الف�ن الخال�د عبر 
اغنيات ومس�رحيات لم ول�ن تموت ، هي التي 
س�يبقى اس�مها موجوداً على مّر الزمان، انها 
سيدة المسرح والصوت، انها سلوى القطريب 
التي مألت الدنيا اغني�ات، وغنت وغنت وغنت 
"لخلّ�ت الدني تحكي عنها"، ه�ي بنت الجبل ، 
هي حكاية امل، هي االميرة زمرد وياس�مينة 
المس�رح الغنائ�ي وبطلة أعم�ال روميو لحود 

مكتشفها االول واالخير .
س�لوى القطريب رحلت عن عالمن�ا بتاريخ 4 
اذار/مارس 2009، قبل ايام من عيد االم تاركة 
وراءه�ا ابن�ة ُصدم�ت بوف�اة والدته�ا حبيبة 
قلبها، وزوجاً مفجوعاً ، رحلت بطلة المس�رح 
اللح�ودي إثر جلطة دماغية نقل�ت على اثرها 
الى مستش�فى اوتيل ديو ف�ي بيروت ودخلت 
في غيبوب�ة وتوفيت بعد ايام ع�ن عمر يناهز 

59 عاماً . 
سلوى المتحدرة من عائلة فنية عريقة، والدها 
عازف العود القدير صليب�ا القطريب ووالدتها 
ف�دوى حيدر والمولودة ف�ي الميناء طرابلس، 
ترب�ت في عائلة دربتها عل�ى الطموح والعلم ، 
والتي ش�بت وكبرت بين عمش�يت واالشرفية 
حيث تلقت العلم في مدرس�ة زهرة االحسان، 
كان�ت رياضي�ة بامتياز فكان�ت بطلة في كرة 
المض�رب عبر منتخب لبن�ان ، كما كانت بطلة 
عل�ى المس�رح وبطلة ف�ي االهتم�ام بعائلتها 

الصغيرة.
القطري�ب  س�لوى  اكتش�ف  لح�ود  رومي�و 
بالصدفة حين كان خطيب شقيقتها الكسندرا 
، رحمه�ا الله ، وكان يبحث ع�ن صوت جميل 
لمس�رحيته. بخجل أس�معته س�لوى صوتها 
فوق�ع اختي�اره عليه�ا وه�ي كان�ت ال ت�زال 
صبية في عمر العش�رين ، فشكلت معه ثنائياً 

مسرحياً استثنائياً. 
ف�ي رصيده�ا المس�رحي 11 عمالً مس�رحياً 
ابرزها، سنغف س�نغف، بنت الجبل المفترض 

اعادتها م�ع ابنتها الين لح�ود، االميرة زمرد، 
اوكس�يجين، حكاي�ة ام�ل، ياس�مين، ليال�ي 
لبناني�ة، س�وبر س�تار، الحل�م الثال�ث ، وفي 
كان�ت  الت�ي  "ش�هرزاد"  قدم�ت  التلفزي�ون 
الحكاية الجميلة، وقفت سلوى القطريب على 
اكبر واهم المسارح وقدمت اغنيات ما تزال في 
الذاكرة والوجدان، في رصيدها الفني اكثر من 
120 أغنية، ومن أغانيها الجميلة، طال الس�هر 
م�ع الكبير طوني حنا اطال الله بعمره ، خدني 
مع�ك ، ش�و في خل�ف البحر،  على نب�ع المي،  
ب�دي غّن�ي ، وعدون�ي ، قالولي العيد،  اس�مك 
بقلبي،  س�رقني الوقت، يا ب�و العبا ،  مش كل 

السنة، عنقودي الحلو،  يمكن بكرا..
وللجيش والوط�ن قدمت اجمل االغنيات ايضاً 
ابرزه�ا وحدك يا عس�كر لبنان، ان�ت يا لبنان، 

ي�ا ه�ادر م�ن بعيد، ي�ا جي�ش لبنان، 
سلمتك االرزة، يا اول من آب وغيرها 

وغيرها..
الف�ن  أحب�ت  القطري�ب  س�لوى   
والغناء والتمثي�ل فقدمتهم بحب 
واوصلتهم بحب ، وعلى الصعيد 

االنساني كانت انسانة تستحق 
وس�ام االنس�انية بإمتي�از ، 

وكانت زوجة واماً متفانية، 
ولعل خجلها كان السمة 

االبرز في شخصيتها، 
فه�ي ل�م تس�تطع 

ع�ن  التخل�ي 
خجله�ا على 

من  الرغ�م 

الش�هرة واس�مها الذي تخطى حدود االوطان 
كلها وكان وحده جواز شهرتها.

نال�ت العدي�د م�ن الجوائ�ز واوس�مة التكريم 
اهمها:

جائزة سعيد عقل 1976.
جائ�زة تقدير للعط�اء الفني م�ن مدينة لوس 

أنجلوس 1989.
دروع تقديرية من العماد إميل لحود )يوم كان 

قائداً للجيش( ومن العماد ابراهيم طنوس.
درع تكريمي من بلدية عمشيت.

ميدالية االس�تحقاق الذهب�ي برتبة ضابط من 
الرئيس العماد ميشال سليمان.

 ولعل اجمل الكالم لوصفها والذي يختصر كل 
ال�كالم هو ما قاله االس�تاذ رومي�و لحود بعد 
وفاتها :"س�لوى مثل السعادة ال تعرف قيمتها 
إال بع�د زوالها" وهي بالفعل مفتاح الس�عادة 

الدائمة .
س�لوى القطريب بعد ست سنوات على رحيلك 
ل�ك مّن�ا م�ن االرض الى 
تحية  ال�ف  الس�ماء 

وسالم.

لطيفة توّثق تفاصيل حياهتا بصوهتا للجمهور
 

قررت المطربة التونسية، لطيفة، مشاركة جمهورها لقطات فيديو لما تعيشه من أحداث ومشاعر، تعبر فيها 
بصوتها عما تشعر به، وتعلن عن أفكارها حول كل ما يهم الجمهور عنها.وكتبت لطيفة على حسابها الرسمي 
في موقع "تويتر": "من اليوم حاسجلّكم مقاطع بصوتي بأي لحظة حب أو شوق أو حنين بمر فيها بأي مكان 

وأي لحظة.. ابعتولي اقتراحاتكم وطلباتكم على هاشتاغ #لطيفة_تغرد".
ومن المقرر أن تبدأ لطيفة، الحقا، تحضيرات مسلس�لها التليفزيوني الجديد "ماذا لو"، قصة الكاتبة الكويتية 
فجر السعيد، والذي يقال إنها ستخوض به غمار المنافسة في رمضان 2015، رغم أن الوقت بات متأخرا على 

االنتهاء من التصوير قبل الشهر الكريم.
وتنشغل المطربة التونسية المقيمة ما بين القاهرة ودبي حاليا، بتسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، حيث 
تجمعها مؤخرا جلس�ات عمل مع العديد من المؤلفين والملحنين المصريين. علما أن األلبوم سيكون من إنتاج 

شركتها الخاصة.

�
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انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صورة للممثلة التركية 
توبا المشهورة في عالمنا العربي 

وهي من دون ماكياج. وأبدى 
الجمهور إعجابه بجمال توبا 

الطبيعي في حين سادت موجة 
تساؤل عن هوية الفتاة التي 
ترافقها. يذكر أن توبا قامت 

أخيرًا بزيارة إلى مخيم الزعتري 
لتسليط الضوء على معاناة 

الالجئين السوريين.

بدات  الفنانة ماغي بو غصن امس االول السبت ،بتصوير مشاهدها من 
مسلسل "24 قيراط".

وقالت ماغي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل االجتماعي، "اليوم رح 
ابدأ بتصوير 24 قيراط، دعولي اصدقائي، المسؤوليه كبيرة، بس كتييير 
محمسه".ونذكر ان مسلسل "24 قيراط" من تأليف ريم حنا، وإخراج سعيد 
الماروق، وانتاج شركة Eagle Films، لصاحبها جمال سنان . وكانت  بو 
غصن  قد ذكرت في وقت سابق في حديث صحفي انه "قبل أن أعرف في لبنان، 
كنت معروفة في الدول العربية من خالل األعمال السورية التي شاركت فيها، 
إال أنني إنقطعت تسع سنوات عن التمثيل بسبب الزواج واإلنجاب، من هنا 
ال أعتبر أني تأخرت بل قناعتي هي أن كل شيء يأتي في أوانه، وقد أتى هذا 

األوان وأنا حاضرة له، والحمد لله أنا اليوم في مرحلة جميلة جدًا.

علم من مصادر فنية مطلعة "، أن الفنانة نانسي 
نصر الله تقوم بجلسات عمل وتجتمع مع شعراء 
وملحنين إلختيار مجموعة اغنيات جديدة، منّوعة 

ما بين المصري والخليجي، على أمل أن تختار 
المناسب منها لتسجيلها وإطالقها تباعًا على 

طريقة الـ"سينغل".
وكانت نصر الله قد أطلقت في األونة األخيرة 

أغنية "غبلك شي يوم"، وهي تحية منها لجنود 
الجيش اللبناني المخطوفين لدى المجموعات 

اإلرهابية، وقد القت األغنية األصداء اإليجابية لدى 
المستمعين.

رانيا يوسف حتذر من منتحلة شخصيتها
 القاهرة- حذرت الفنانة المصرية رانيا يوس�ف، من منتحلة ش�خصيتها على موقع فيس�بوك، 

ألنها سببت لها مشاكل كثيرة وسوف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدها.
راني�ا قالت ف�ي بيان عب�ر صفحتها الش�خصية: “إن صفحة عل�ى موقع التواص�ل االجتماعي 
“فيس�بوك” تنتحل اس�مها وتسئ للجميع مما يس�بب لها حرج ومش�كالت وصفتها بالكثيرة، 
وحذرت من التواصل مع الصفحة المزعومة، مؤكدة أنها خاطبت إدارة الموقع بهذا الخصوص، 
وأعلنت عدم مسئوليتها”.وأضاف البيان أنه رغم وجود عالمة توثيق للصفحة، والتي تؤكد أنها 

تخصها وعليها صورتها، إال أنها ال عالقة لها بالصفحة المذكورة.

شجرة ابو جواد
  في فترة ليس�ت بالبعيدة جدا .. وتحديدا عند بداية 

المرحل�ة التي ج�اءت بعد التغيي�ر .. كانت الجموع 

الفني�ة والثقافي�ة واالعالمي�ة تتجم�ع )زراف�ات 

زراف�ات( امام اط�الل دائ�رة كانت تس�مى )دائرة 

االذاع�ة والتلفزين( القابعة ف�ي منطقة الصالحية 

ببغ�داد.. وهي عند ذل�ك االنتظار اليوم�ي المتكرر 

المتع�ب.. والذي اس�تبدل ذلك  التجم�ع  الى يومين 

ف�ي االس�بوع .. وبع�د ان ط�ال االنتظ�ار وطال�ت 

الوعود بصرف الرواتب .. او اقرار العودة  للوظيفة 

االعالمية دون جدوى!!.

لقد تذكرت  تلك الفت�رة .. وتذكرت معها االعالنات 

الت�ي كانت تعل�ق على ش�جرة مقابلة لمح�ل )ابو 

جواد( حتى باتت تلك الشجرة كلوحة اعالنات تاتي 

بالف�رج الذي طال وكثرت مع�ه الوعود والوعود .. 

وما ادراك مثل تلك الوعود ؟!

وذات يوم شهدت تلك الشجرة حادثة طريفة حينما 

تجمع حوله�ا المتجمهرين يحدوهم االمل بان باب 

الفرج انفتحت لهم .. لكن الذي حدث ان ذلك االعالن 

كان تأبينا لرحيل الفنانة المصرية امينة رزق!!.

واذا   .. االنس�انية  المس�اعدات  ج�اءت   .. بعده�ا 

بالجم�ع  يتدافع رغم قهره م�ن اجل الحصول على 

تلك المساعدات ش�رط االنتماء الى اتحاد االذاعيين 

والتلفزيونيين الجديد ودفع بدل االشتراك الذي كان 

في وقت�ه مبلغا قدره خمس�ة االف دين�ار .. وعلى 

امل ظهور االس�م ف�ي )قوائم االغاث�ة( التي كانت 

تص�در تباعا .. وبعد ان ازدادت اعداد المنتمين لذلك 

االتح�اد .. توقفت القوائ�م االغاثة ع�ن الصدور .. 

و )ضاعت فلوس�ك يا صاب�ر!!(م .. لقد تذكرت تلك 

الصور المؤلم�ة وحينما كانت تراق كرامة العراقي 

على ارض العراق !!.

سلوى القطريب من األرض إىل السامء ألف حتية وسالم

كان دوره ف�ي فيل�م »أوق�ات ف�راغ« محطت�ه األول�ى مع الش�هرة 
الت�ي دعمها الفنان الش�اب أحم�د حاتم بعد ذلك بأف�الم أخرى، منها  
»الماجي�ك« و»المركب« و»لمح البصر«، ومسلس�الت منها »لحظات 
حرجة« و»فيرتيغو« و»نكدب لو قلنا ما بنحبش« و»السيدة األولى«، 
وأخيراً »ابن حالل« مع محمد رمضان الذي أدى فيه دور ابن المسؤول 

الكبير. وبعيداً من أدواره على الشاش�ة، ال يعرف 
الكثي�رون ش�يئاً ع�ن حيات�ه الخاص�ة وه�و ما 

نكشفه من خالل حوارنا معه.
فلس�فتي في الحياة: لي�س هناك فلس�فة معينة 
أس�ير عليها، فأن�ا على طبيعت�ي وأتعام�ل وفقاً 

للظروف التي تواجهني.
»Interstellar« :أحدث فيلم شاهدته

مطربي المفضل: عمرو دياب وانا مرتبط بأغنياته 
منذ الصغر.

مطربت�ي المفضلة: أنغام، فإحساس�ها بما تغنيه ال 
يصل إليه أحد.

أقرب أغنية إلي قلبي: »تملي معاك«، و»علم قلبي«.
نجم�ي المفض�ل: ع�ادل إم�ام ومحمود عب�د العزيز 
والراح�ل أحمد زكي، فهم من أه�م النجوم في تاريخ 

مصر.
هوايتي: الغناء، رغم أن صوتي سيِّئ، أحب أن أغني لنفسي.

رياضتي المفضلة: الس�باحة، أحرص عليها كلما سمح الوقت، وكرة 
القدم أصبحت أمراً مهماً في حياتي، وأمارسها مع أصدقائي دائماً.

أح�دث ما قرأت: آخر ما قرأت هو األعم�ال الجديدة التي عرضت عليَّ 
ف�ي الفت�رة األخيرة.أول ش�يء اش�تريته: موباي�ل، وكان وقتها من 

أحدث الموبايالت.
وآخ�ر ش�يء: أس�عى حالي�اً إلى ش�راء س�يارة جدي�دة بعدم�ا بعت 

سيارتي
ما ال يعرفه الجمهور عني: أنا واضح وال يوجد ما أخفيه، لكن ال أحب 

الظهور في اإلعالم كثيراً، ربما بحكم طبيعتي االنطوائية.

عيب أحاول التخلص منه: العصبية.
سر النجاح: ال يمكنني أن أقول إنني حققت 

نجاحاً، فأن�ا ما زلت في بداي�ة الطريق، وال 
أس�تطيع أن أقول إنني حققت ش�يئاً، لكن إن 

النج�اح فه�و لحرصي  وجد 
على االختيار في شكل جيد.

أس�اس اختياري أعمالي: أبحث 
في البداية عن الس�يناريو الجيد 
، ثم أس�أل  عندم�ا يع�رض عليَّ
عن المخرج هل سيس�اهم في 
نج�اح العمل أم سيفس�ده، ثم 

األبطال المشاركين.
أكثر ما يعجبن�ي في المرأة: 
الم�رأة ه�ي مح�ور حي�اة 
الرجل، وإذا اختفت لن يكون 
وتعجبن�ي  معن�ى،  للدني�ا 
الم�رأة الت�ي تك�ون عل�ى 

طبيعتها.
ما ال يعجبن�ي فيها: العناد، فدائم�اً ما تحاول أن 
تظهر أنها أقوى م�ن الرجل الذي أمامها، وأعتقد 

أنه فيروس عند النساء.
شخصية أتمنى تجس�يدها:  ال أعتقد أن في ذهن 
أي فنان شخصية يريد أن يؤدي دورها، فالفنان 

يعجب بالشخصية التي تعرض عليه.
أهم خطوة في حياتي: المش�اركة في مسلسل 

»ابن حالل«، وسيكون المقبل أفضل.
حلم�ي: النج�اح في عمل�ي فليس ل�ديَّ غيره، 

وأتمنى تقديم أعمال جيدة ومختلفة.
ما ال أغفره: الكذب والخيانة، فهما من أبشع 

الصفات.

بعد انفصال دام تسع سنوات تقريباً، أكد مدير أعمال 
الممث�ل نور الش�ريف عودته إل�ى مطلقت�ه الفنانة 
المصرية بوس�ي، قبل فترة قصيرة، كاشفاً عن أنها 
تالزمه منذ فترة مرض�ه األخيرة.وأضاف نور عزت 
مدير أعمال الش�ريف، في تصريحات لصحيفة الراي 
"الكويتي�ة  ان االتفاق على العودة، تم قبل 6 أش�هر، 
لكن صحة "نور" كانت سببا لتأخير العودة، ولكنها 
كانت أيضاً س�بباً مباش�راً، في الزواج، خالل ش�هر 

كانون الثاني/يناير الماضي، وقبيل سفر الشريف 
في رحلته العالجية األخيرة إلى الواليات المتحدة، 

والتي رافقته خاللها بوسي.
وأردف أن األم�ر ل�م يك�ن "س�ريا"، كم�ا يظن 
البع�ض، ولك�ن كل المقربي�ن كان�وا على علم 
بالع�ودة، مؤك�داً صح�ة م�ا ذك�ره الم�أذون 
الش�رعي أحم�د عبدالحكيم، ف�ي تصريحات 

تلفزيونية.

الفنان الشاب أمحد حاتم: أ غني لنفيس ألن صويت سيئ  

تفاصيل عودة نور الرشيف وبويس!
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اعــالن
"announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين

ي�ر محافظة الب�رة / مديرية العق�ود الحكومية 
إعالن الوجبة الثاني�ة لعام 2015  والخاصة ب� قطاع 
)كهرباء توزيع( ضم�ن تخصيصات  )برنامج تنمية 
األقالي�م ( فع�ى الراغب�ني م�ن ال�ركات واملقاولني 
الخ�رة  ذوي  م�ن  والعراقي�ة  والعربي�ة  األجنبي�ة 
واالختص�اص مراجع�ة محافظة الب�رة   )مديرية 
العقود الحكومية/ قس�م التعاقدات( الكائن يف بناية 
دي�وان املحافظة لراء مس�تندات املناقصة )التندر( 
بس�عر غري قابل للرد ومب�ني إزاء كل مناقصة اعتبارا 
من يوم األحد املصادف 2015/3/8 علما إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الثانية ظهراً من يوم الثالثاء 
املص�ادف 2015/3/31 علم�ا ان�ه قبل ذلك س�يعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عى استفس�ارات املشاركني يف 
املناقصات بمقر مديرية الكهرباء قبل الساعة الثانية 

عر من يوم الثالثاء املصادف 2015/3/24
 وبحضور ممثيل الركات املتقدمة خالل فرتة الفتح 
عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف داخل ظرف 

واحد  تحتوى عى ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

2- ظرف يتضمن العرض الفني . 
3- ظرف يتضمن كافة  املستمسكات املطلوبة :

رشوط التقديم :
يلت�زم مقدم العط�اء بتقدي�م تأمينات أولي�ة بمبلغ 
مقطوع بنس�بة 3% من الكلفة التخمينية للمشاريع 
عى ش�كل خطاب ضمان أو صك مصدق أو س�فتجة 
ناف�ذ إىل ما بعد انته�اء مدة نفاذية العط�اء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال تقل عن 28 
يوم�ا  صادر من مرف معتمد من عموم محافظات 
العراق وال تقبل أي أوراق تجارية عند تقديم العطاءات 
كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات اعاله 

عى ان 
يكون خطاب الضمان موجه اىل الطرف االول )محافظة 
البرة- مديرية العقود الحكومية( ويذكر فيه اس�م 
ورق�م املناقصة املعنية وأن ال يك�ون خطاب الضمان 

مروطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لراء تندر املناقصة وكذلك 
مقدم العطاء إما املدير املفوض للركة أو حاصل عى 
توكيل أو تخويل رسمي من الركة بالنسبة للركات 

  The province of Basra / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce  the second group 
for 2015 of the sector  )electricity distribution(   
within the allocations of )regions development 
program( those interested companies and contractors 
of foreign, Arab and Iraqi who have experience 
and competence should review the governorate 
of Basra )Directorate of government contracts /
Contracts Department( located in the governorate 
office  for the purchase of tender documents  at a 
non-refundable and shown all over the tender from 
Sunday    on 8/3/2015  noting that the last date 
for deposing tenders is Tuesday on  31/3/2015 
at 2:00 pm Noting that a special conference will 
be held to participants in question in the tenders 
at the directorate of Electricity headquarters 
before twelve o'clock on Tuesday   24/3/2015  
 in the presence of representatives of developed 
companies during the Open that includes the three 
conditions of the tender submitted in one envelope 
contains the following 
1 - envelope includes commercial offer. 
2 – envelope includes the technical offer. 
3 – envelope includes  all required documents  :
Presentation  conditions : 
A - a bidder is committed to present initial insurances 
of a deducted sum of 3% of the estimated cost of the 
projects under a letter of guarantee or certificated 
cheque in a period invalid after the expiration of the 
permeability of the tender specified in the tender 
documents or which has been extended in no less 
than 28 days issued from an accredited bank of all 
provinces in Iraq does not accept any commercial 
paper when submitting tenders also any excuse for 
delay the  above  insurances will not be accepted  in 
the condition that 
Letter of guarantee should be directed to the first 
party )Basra governorate- directorate of government 
contracts( mentioning the name and number of the 
tender.
Letter of guarantee should not be 
conditioned and should be paid on order. 
B - The applicant for the purchase of  tender as 
well as the bidder must be either the authorized 
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األجنبية والعربية .

ج- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة املالية للرشكة 
من خالل تقديم الحسابات الختامية للرشكة  للسنتني 
االخريتني )مربحة( كحد ادنى مصادق عليها من قبل 
املحاسب القانوني للرشكة ومؤيد من قبل املرصف . 

د- يلت�زم مقدم العطاء بتقديم )ش�هادة التأس�يس، 
عقد التأس�يس، النظام الداخيل للرشكة، هوية غرفة 
التجارة، اجازة ممارسة املهنة( وحسب طبيعة العمل 
املعل�ن عنه مصدقة وفق القانون عن�د تقديم العطاء 

)نسخة ملونة عدد 2( .
ه- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة من خالل 
تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي قام بتنفيذها مع 
بيان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها ويعتمد يف ذلك 
عىل الكتب الرس�مية الصادرة عن الجهات الحكومية 
التي تؤيد القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب 

حالته . 
و- كت�اب براءة الذمة من الهيئ�ة العامة للرضائب / 
قسم الرشكات نسخة ملونة نافذة للرشكات املحلية.

ز- حجم االلتزام املايل من خالل تقديم قائمة مفصلة 
باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 
عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها 

.
ح- تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت 

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية
ط- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م ج�دول تق�دم عمل أويل 
للم�رشوع عىل ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل بعد 

توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
ي- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء 
واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية 
يف ذل�ك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املش�اركة مصادق 
عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم كافة املستمسكات 

املطلوبة للرشكتني 
ك- تقدي�م حركة مرصفي�ة من قبل الرشك�ة املنفذة 
) حرك�ة أم�وال الرشك�ة يف املص�ارف لس�تة اش�هر 

االخرية( 
ل- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م ق�رص ) CD ( يحت�وي 
ع�ىل جميع األوراق واملستمس�كات املقدم�ة من قبل 

الرشكة
م- ع�ىل الرشك�ة تقديم كاف�ة املستمس�كات باللغة 

العربية و اللغة االنكليزية .
ن- تلتزم الرشكة بتقديم جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
وبمديره�ا املف�وض ووكالءه أو مخولي�ه مرجمة إىل 

العربية ومصدقة من قبل مرجم قانوني معتمد

manager of the company or having authorization 
of the company for foreign and Arabic companies. 
C – The bidder is committed to offer the financial 
efficiency of the company through the presentation 
of the final accounts of the company for the last two 
years )profitable( at minimum certified by the legal 
accountant and a supporter of the company by the bank. 
D – The bidder is committed to present )establishing 
certificate, establishing contract, the interior system 
of the company, identity of chamber of commerce, 
license of doing the profession( and due to the nature 
of the announced work certified according to law 
when submitting the tender )colored copy number 
2( 
E – The bidder is committed to provide the similar 
works through providing a detailed list of the works 
which he implemented with  referring to the party 
for which he worked ,and is based on the official 
books issued by government agencies that approve 
allocated or completed business on his case. 
F - Book clearance from the GCT / corporate 
department invalid color copy for local companies.  
G - Size of the financial commitment through 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  at 
the tender offer  and the party for which he works 
for. 
H – present what provide implementation efficiency 
with an offer statement of the technical qualifications, 
equipments and specialized machines
I- The company is obliged to present an initial work 
advance table for the project and to present a detailed 
work table after signing the contract for approving.
J- In case of  sharing of more than one 
bidder in presenting a tender to perform the 
contract, their responsibility will be solidarity 
to perform and the sharing contract shall be 
presented with approval with the tender with 
all required documents of the two companies. 
K – presenting a banking movement by executing 
company )the movement of the company's 
funds in the banks for the last six months( 
L - the company is committed to provide 
a disk )CD( containing all the papers 
and documents provided by the company 
M- the company must provide all the 
documents in Arabic and English. 
N - the company is committed to provide all 
the documents of the company and its Director 
Commissioner, agents or his authorized people 
translated into Arabic and certified by a certified 
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س- عىل الرشكة املجهزة التي ستحال عليها املناقصة 
تزوي�د دي�وان محافظ�ة الب�رة- مديري�ة العق�ود 
الحكومية- قسم التعاقدات بكتاب صادر من الرشكة 
املصنع�ة يؤيد ب�أن امل�واد املطلوبة س�تجهز باملوعد 
املحدد يف املناقصة ع�ىل ان يكون هذا الكتاب مصادق 

من السفارة العراقية او من ينوب عنها يف ذلك البلد
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما ييل:؛

*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) أ( من الفقرة 
 )3 (

*أن تق�وم الرشك�ة بتثبيت عن�وان مكتبها مع أرقام 
الهواتف والربيد االلكرتوني عىل الظرف

*يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ة املناقص�ة أج�ور النرش 
واإلعالن 

*إذا ص�ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون 
موع�د الغل�ق يف يوم ال�دوام الرس�مي ال�ذي ييل يوم 

العطلة
* يخض�ع ه�ذا اإلع�الن إىل تعليم�ات تنفي�ذ العقود 
الحكومية رق�م )2( لس���2014�نة وكافة القوانني 

والتعليمات النافذة 
* ال يج�وز ذك�ر اي رشط أو تحف�ظ يخال�ف ما ذكر 

أعاله 
* يلت�زم مقدم العطاء بإرفاق األعمال املماثلة املؤيدة 

من قبل الجهة املستفيدة .
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 

* يف حال�ة طل�ب تمدي�د فرتة اإلع�الن من قب�ل احد 
ال�رشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة أيام 

من تاريخ غلق املناقصة 
* تلت�زم الرشكة باملدة املحددة يف اإلع�الن إال يف حالة 

تقديمها مدة اقل من املدة املحددة يف اإلعالن . 
* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية فقط .

*يف ح�ال اخت�الف املعن�ى بني اللغ�ة العربي�ة واللغة 
االنكليزية تعتمد اللغة العربية

اليتم اصدار قرار احالة اال بعد مصادقة وزارة التخطيط 
وورود تبويب املشاريع 

* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب 
مقتضي�ات املصلح�ة العامة وال يحق للمش�رتكني يف 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

legal translator
O-  the supplying company  to which  the tender 
will be referred should supply Basra Governorate 
Office- Directorate of Government contracts- 
Contracts dept. with a letter issued by the 
manufacturing company certifies that the required 
materials will be supplied at the fixed time in the 
tender in the condition that this letter approved 
by Iraqi Embassy or an agent in that country 
Note / bidders to consider the following:; 
* The show must be invalid as 
stated in )a( of paragraph )3( 
* The company should install the office address with 
phone numbers and e-mail address on the envelope 
* the bidder should  bear wages 
of publishing and advertising 
* If it the closing happened an official 
holiday, the closing date of the official 
working day will follow the day of holiday   
* This announcement is subjected to the instructions 
and implementation of government contracts )2( 2014 
and for all laws and regulations and invalid instruction   
* Not allowed to mention any condition 
or reservation disagree the above 
* the bidder is committed  to attach 
similar pro-business by the beneficiary. 
* The company is committed to work for 16 / hour. 
* In the case of a request to extend the 
period before the announcement by one of 
the companies request will be providing an 
extension  before the seven days of the closing date 
* Company is committed to the time limit in the 
advertisement, except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement. 
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between Arabic 
and English, Arabic language is based.
Its  haven't been referral resolution unless after   
planning  ministry approval and coming projects 
classification.     
*- the office has the right to cancel the tender in 
any stage of its stages before referral, to not execute 
the comparison and according to the public interest. 
The participants in the tender do not have the right 
to demand any compensation.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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ت
.No

رقم المناقصة
Tender number

اسم المشروع
Project nameالدرجةالموقع

Grade
الصنف
Class

مدة االنجاز
 Completion

time

كلفة المشروع
) بالدينار(

Project cost
)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of initial
insur-ances

رقم التبويب
.Classification No

سعر 
التندر ) 
باالف ( 

دينار
 Tender
 price
))IQD

المالحظات
Notes مادة

material
نوع

type

ت 
نوع

 Type
.No

تسلسل
Sequence

1

30/كهرباء/توزيع ش/2015
30/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
Regions 

development 
program for 2014

استحداث حلقة 33 ك.ف من 
نهاية خط االكاديمية الى محطة 

التمور
Construction of a 

ring 33 kv from the 
end of the Academy 

line to Al-Tumoor 
station

العاشرةالهارثة
Tenth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

90 يوم
days 906,079,50075

عرض 
فني

 tech.
offer

2

32/كهرباء/توزيع ش/2015
32/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
Regions 

development 
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد ثالثة من محطة الفيحاء 
)132( الى محطة الكباسي 

والفيحاء
Construction of 
feeders 33 kv 

number three from 
Al-Fayha'a station 
)132( to Al-Kebasy 

and Al-Fayha'a 
station

شط 
العرب

 Shatt
Al-

Arab

الثامنة

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

90 يوم
days 9024,298,50075

عرض 
فني

 tech.
offer

3

33/كهرباء/توزيع ش/2015
33/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الماجدية 
)132( الى محطة الماجدية 

33
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Majidya station
 )132( to Al-Majidya

33

التاسعةالهارثة
Ninth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

90 يوم
days 9016,179,00075

عرض 
فني

 tech.
offer

4

34/كهرباء/توزيع ش/2015
34/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

تأهيل مغذيات 33 ك.ف عدد 
اثنان من محطة ام قصر الى 

محطة سفوان
Qualifying feeders 
33 kv number two 

from Um Qasr 
station to Safwan 

station

الخامسةسفوان
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 12089,940,000150

عرض 
فني

 tech.
offer

5

35/كهرباء/توزيع ش/2015
35/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الدير 
)132( الى محطة الدير 33
 Construction of
 feeders 33 kv

number two from Al-
 Dair station )132( to

Al-Dair station 33

الدير
Al-

Dair
السابعة

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 12030,720,000100

عرض 
فني

 tech.
offer

6

36/كهرباء/توزيع ش/2015
36/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
Regions 

development 
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الدير 

)132( المقترحة الى محطة 
الزريجي والنشوة

 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Dair suggested

 station )132( to
Al-Zeraijy and Al-
Nashwa station

السابعةالنشوة

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 12029,520,000100

عرض 
فني

 tech.
offer

7

37/كهرباء/توزيع ش/2015
37/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الشافي 

)132( الى محطة مجنون
 Construction of
 feeders 33 kv

number two from Al-
 Shafy station )132(
to Majnoon station

الخامسةالنشوة
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 12058,800,000150

عرض 
فني

 tech.
offer

قائمة بإعالن الوجبة الثانية لعام 2015  والخاصة بـ قطاع )كهرباء توزيع (  ضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
A list of the announcement of the second group for 2015 of the sector( electricity distribution) within the allocations of regions 

development program
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8

38/كهرباء/توزيع ش/2015
38/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الماجدية 
)132( الى محطة المسحب 

)اهوار(
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Majidya station
 )132( to Al-Masheb
)station )marshes

الهارثة
السادسة
Sixth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

90 يوم
days 90

39,900,000150
عرض فني
 tech.
offer

9

39/كهرباء/توزيع ش/2015
39/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 
ك.ف عدد اثنان من محطة 
CGS7)132( الى محطة 

باهلة
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 CGS7 station )132(

to Bahela station

اإلمام 
الصادق
Al-

 Imam
Al-

Sadiq

الخامسة
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 120

50,400,000150
عرض فني
 tech.
offer

10

44/كهرباء/توزيع ش/2015
44/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الماجدية 
)132( الى محطة الكرمه/ 

اللطيف
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Majidyya station
 )132( to Al-Garma
station/ Al-Lateef

السابعةالهارثة

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 120

32,220,000100
عرض فني
 tech.
offer

11

45/كهرباء/توزيع ش/2015
45/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الماجدية 
)132( الى محطة الكرمه/ أبو 

حلوه
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Majidyya station
 )132( to Al-Garma
station/ Abu Helwa

الهارثة
السادسة
Sixth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
days 120

41,220,000150
عرض فني
 tech.
offer

12

46/كهرباء/توزيع ش/2015
46/electricity/ 

distribution n/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الشافي 
)132( الى محطة الشافي 33

 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Shafy station
 )132( to Al-Shafy

station33

الدير
Al-

Dair

العاشرة
Tenth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

60 يوم
days 60

6,720,00075
عرض فني
 tech.
offer

13

48/كهرباء/توزيع ج/2015
48/electricity/ 

distribution s/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

تجهيز وفحص مواد لغرض 
استحداث مغذيات 11 ك.ف 
من محطة المشراق الجديدة 

خلف سجن البصرة القديم
 Supply and test

 materials for
 constructing

 feeders 11 k.v from
 Al-Mishraq new
station behind Al-
Basra old prison

المركز
الخامسة
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

130 يوم
days 130

51,509,250150
عرض فني
 tech.
offer

14

49/كهرباء/توزيع ج/2015
49/electricity/ 

distribution s/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

تجهيز مواد وفحص وتنفيذ 
لغرض استحداث مغذيات 

11 ك.ف جديدة من محطة 
الشهداء في القبلة

 Supply materials,
 test and execute
 for constructing

 new feeders 11 k.v
 from Al-Shuheda'a

station in Qibla

المركز
الخامسة
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

140 يوم
days 140

61,620,000150
عرض فني
 tech.
offer
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50/كهرباء/توزيع 
ج/2015

50/electricity/ 
distribution 

s/2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف من محطة ابي 
الخصيب الثانية في 
منطقة كوت الحمداني
 Construction
 of feeders 11
 k.v from Abu
 Alkhaseeb

 second station
in Kut Al-

Hamdany area

المركز

كهرباء/
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال

140 يوم
 140
days

61,349,250150

عرض 
فني

 tech.
offer
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51/كهرباء/توزيع 
ج/2015

51/electricity/ 
distribution 

s/2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف جديدة من محطة 

المعقل الجديدة في 
المعقل

 Construction
 of new feeders

 11 k.v from
 Al-Maqel new
station in Al-

Maqel

المركز

كهرباء/
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال

130 يوم
 130
days

51,000,000150

عرض 
فني

 tech.
offer
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52/كهرباء/توزيع 
ج/2015

52/electricity/ 
distribution 

s/2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف جديدة من محطة 

الشعلة الجديدة
 Construction

 of new feeders
11 k.v from Al-
 Sho'ala new

station

المركز

كهرباء/
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال

130 يوم
 130
days

50,998,500150

عرض 
فني

 tech.
offer
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53/كهرباء/توزيع ج/2015
53/electricity/ 

distribution s/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 ك.ف 
جديدة من محطة بريهة 

المتنقلة الجديدة
 Construction of

 new feeders 11 k.v
 from Braiha new

mobile station

السادسةالمركز
Sixth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/

110 يوم
 110
days

40,738,500150

عرض 
فني

 tech.
offer
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54/كهرباء/توزيع ج/2015
54/electricity/ 

distribution s/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف جديدة من محطة حي 
الحسين/ المنطقة الثانية 

الجديدة
 Construction of
 new feeders 11
k.v from Hai Al-

 Hussain station/
 The new second

area

الخامسةالمركز
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/

130 يوم
 130
days

52,709,250150

عرض 
فني

 tech.
offer
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55/كهرباء/توزيع ج/2015
55/electricity/ 

distribution s/2015
برنامج تنمية األقاليم لسنة 

2014
 Regions

 development
program for 2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف جديدة من محطة 

الجمهورية/ 2 الجديدة خلف 
مستشفى الفيحاء

 Construction
 of new feeders
11 k.v from Al-

 Jemhooryya/2 new
station behind Al-
Fayha'a Hospital

الخامسةالمركز
Fifth

كهرباء/شركات 
متخصصة في 

هذا المجال
 Electricity/

120 يوم
 120
days

48,360,000150

عرض 
فني

 tech.
offer
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56/كهرباء/توزيع 
ج/2015

56/electricity/ 
distribution 

s/2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2014
 Regions

 development
 program for

2014

استحداث مغذيات 11 
ك.ف جديدة من محطة 

الموفقية/2 الجديدة
 Construction

 of new feeders
11 k.v from Al-
 Muafeqyya /2

new station

المركز

كهرباء/
شركات 

متخصصة 
في هذا 
المجال

110 يوم
 110
days

42,270,000150

عرض 
فني

 tech.
offer
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إذا  اإلقن�اع،  ف�ي  ماه�را  س�تكون  اآلن 
اس�تطعَت إقناع أي لندني ولد ف�ي ذلك العام 
أن ه�ذا الجزء م�ن المدينة كان مكاناً بائس�اً 
معروفاً على مس�توى العالم. محطة س�انت 
بانك�راس ُمض�اءة م�ن الداخل إل�ى الخارج، 
ومحط�ة المس�افرين الدولي�ة تع�ّج بركاب 
يوروس�تار المتوجهين إل�ى باريس. الطريق 
ال�ذي مش�اه ألفي ه�و اآلن مكان ع�ام أنيق 
تتخلل�ه ش�قق حديث�ة ومطاع�م عصري�ة. 
“جوج�ل”، وصحيف�ة “الجاردي�ان”، وكلية 
س�انت مارتينز س�نترال، حلت محل األحياء 
الفقي�رة. وفقاً لش�ركة آرجان، الت�ي تتولى 
إع�ادة تطوي�ر المنطق�ة، نصف مش�اريعها 
الكبي�رة ل�م ت�أت بع�د. كينجز ك�روس، مثل 
كن�اري وارف قبله�ا، أصبحت رم�زاً لظهور 
لندن ربما كأنه�ا مدينة العالم - وليس مجرد 

مدينة عالمية.
لكنه�ا أيضاً رمز للتباع�د بين لندن وبقية 
بريطاني�ا. م�ن كينج�ز ك�روس، أو س�انت 
بانك�راس، بإمكان�ك اللحاق بقط�ار متوجه 
إلى زوايا يائس�ة من الش�مال وإل�ى ميدالند، 
تل�ك المناط�ق التي فش�لت في رفع نفس�ها 
م�ن حالة التراجع ف�ي أهميته�ا الصناعية � 
ليس لتقصير في الجه�ود. لندن، في المقابل 
وبش�كل ُيثير الغضب، بإمكانها تحويل حتى 
زواياها األكثر اتس�اماً بالسخرية والفوضى 
والرذيل�ة إلى أماكن مرغوب�ة للعيش والعمل 
فيها. بي�ن عام�ي 2010 و2013 كانت هناك 
رافعات تعم�ل في العاصمة أكثر مما هي في 

بقية بريطانيا مجتمعة.
مش�هد  ولي�س  االقتصادي�ة،  األرق�ام 
ناطحات الس�حاب فقط، ُتش�ير إل�ى مملكة 
غي�ر متح�دة. لقد بل�غ إنتاج لن�دن من حيث 
القيم�ة الُمضاف�ة اإلجمالية للف�رد 175 في 
المائ�ة من المتوس�ط البريطاني عام 2012. 
سوق العقارات في ويلز واس�كتلندا وإيرلندا 
الش�مالية معاً تس�اوي تقريباً نف�س القيمة 
اإلجمالية ألغلى عشرة أحياء في لندن. وأسوأ 
أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية 
لم تُكن كافية إليقاف نمو لندن بنس�بة 12.5 
في المائة بين عامي 2007 و2011 � أكثر من 
ضعف متوسط المملكة المتحدة. بقية البالد 
ال تستطيع مواكبة كينجز كروس، ناهيك عن 
المناط�ق الغنية مثل مايفير وماريلبون، التي 
تب�دو كأنها جني�ف وأبو ظبي أكث�ر مما هي 

أرض بريطانية.
هن�اك كثير من الطلب على لندن بحيث إن 
ش�ركات التطوي�ر العقاري تس�تطيع انتقاء 
واختي�ار م�ن ستس�مح ل�ه بدخ�ول بقعتها 
الجديدة. حول س�احة جران�اري في الطرف 
الشمالي من مشروع كينجز كروس، ال توجد 
سلسلة مطاعم. لقد فّضلت شركة أرجان خلق 
“نس�يج” من خالل منح الشركات المستقلة 
موط�ئ ق�دم. تون�ي تراف�رس، األس�تاذ في 
كلية لندن لالقتصاد، ُيش�ير إلى أن عددا قليال 
من المناط�ق في البالد يس�تطيع أن يمارس 

التمييز بهذا الشكل.

انفصال ثقافي
وهذا هو مجرد الُبعد المادي من الش�قاق 
الوطني. من الناحية الثقافية، أيضاً، انفصلت 
لندن عن بلدها الُمضيف منذ مدة طويلة. فهي 

ليس�ت المدينة األكثر تنوعاً إلى حد كبير في 
بريطاني�ا فقط، لك�ن ربما األكث�ر تنوعاً في 
العالم. وم�ن المعقول، مع أن المؤرخين غير 
واضحين بهذا الش�أن، أنه�ا المدينة العالمية 
األكث�ر تنوع�اً ف�ي التاري�خ. أكث�ر م�ن ُثلث 
سكانها مولودون في بلدان أجنبية. متوسط 
من ه�م من المملكة المتح�دة 13 في المائة. 
البريطاني�ون البي�ض أقلي�ة ف�ي العاصم�ة، 
حيث توج�د أكثر من 300 لغة منطوقة، و50 
مجموع�ة غير أصيل�ة، مع عدد س�كان يزيد 

على 50 ألف لكل مجموعة.
تعتب�ر لندن عولم�ة ُمتجّس�دة. أحياءها، 
وقطاعها المالي، ومطاعمه�ا، حتى نواديها 
لك�رة القدم أعيَد تش�كيلها من ِقب�ل الغرباء. 
لكنها تق�ع في بلد يبدو أحيان�اً أنه يبتعد عن 
الق�وى العالمية واالضطراب�ات التي تجلبها. 
حزب االستقالل البريطاني، الحركة التي تريد 
أن تجعل العالم يبتعد، هي الموضة االنتخابية 
الرائجة ف�ي الوقت الحاض�ر. الحزب يحصل 
عل�ى أصوات م�ن كافة أنح�اء إنجلت�را على 
أس�اس منصته المناهضة للهج�رة، حتى إنه 
فاز في االنتخاب�ات البرلمانية األوروبية في 
أي�ار )مايو(. م�ع ذلك، ف�ي لن�دن، أداؤه أقل 
إث�ارة لإلعجاب بكثي�ر. العاصم�ة تميل نحو 
حزب العمال، مع أنه أكثر ليبرالية من اليسار 
المتش�دد، لهذا الس�بب فاز الُمحافظ العالمي 
بوري�س جونس�ون باثنتين م�ن االنتخابات 

البلدية.
الحكوم�ة تح�اول تضيي�ق الفج�وة بين 
لن�دن وبقي�ة بريطاني�ا. إال أن هذا م�ا تفعله 
الحكوم�ات دائماً. في عقود م�ا بعد الحرب، 
الصناعات الثقيلة التي أبقت المدن الش�مالية 
مس�تمرة، كانت مدعوم�ة أو تم تأميمها. في 
الثمانينيات، ماي�كل هازلتاين، الديجولي بين 

المحافظي�ن، اس�تخدم منصبه وزي�را للبيئة 
لتأس�يس “مجال�س تنمي�ة بلدي�ة” إلحي�اء 
ليفرب�ول وش�مال ش�رق إنجلترا. ف�ي العقد 
التالي، ج�رب حزب العم�ال الجديد “وكاالت 
التنمية اإلقليمية”، وهو مجرد تنويع ش�كلي 
في الموضوع نفس�ه. اآلن ج�ورج أوزبورن، 
وزي�ر المالي�ة من ح�زب المحافظي�ن، يأمل 
“ف�ي إع�ادة ت�وازان” بريطاني�ا م�ع “ق�وة 
محرك�ة ش�مالية” من خالل تحوي�ل األموال 
والصالحي�ات إل�ى أماك�ن مث�ل مانشس�تر. 
المدينة متحّمس�ة لكن التوقعات ارتفعت في 

السابق أيضا.
عندم�ا يتح�دث السياس�يون ع�ن إع�ادة 
الت�وازن، فه�م ف�ي الواقع يقص�دون إحداث 
التوازن. األمر ليس كما لو أن النظام الطبيعي 
لألش�ياء في بريطانيا كان في األصل انتشاراً 
متس�اوياً تقريباً للثروة والس�لطة في جميع 
المناطق. تفّوق لن�دن متأصل تاريخياً. خالل 
ق�رون م�ن الزمن كانت أكبر بع�دة مرات من 
المدينة التي تليها في المس�احة. كل ما تغّير 
هو هوي�ة المدين�ة الثانية. الم�دن من أمثال 
لنكولن ونورويتش وبريس�تول وبرمنجهام 
ظل�ت تتناف�س عل�ى مرك�ز الوصي�ف خالل 

األعوام ال� 500 الماضية أو أكثر.
وم�ع الرهانات الذكية على أن مدنا أخرى 
ستفلح في تحقيق المساواة، ينبغي أن تستعد 
بريطانيا الضطراب سياس�ي في الوقت الذي 
تصب�ح فيه عاصمتها عالم�اً قائماً بذاته، مع 
مصال�ح ومطال�ب متمّي�زة. مدين�ة التداول 
المفتوح هذه تنزع�ج بالفعل من القيود على 
الهج�رة المفروضة على مس�توى بريطانيا. 
فهي معرضة للخس�ارة من جولة جديدة من 
الضرائب على العقارات باهظة الثمن أكثر من 
أي م�كان آخر في المملكة المتحدة. وُيس�هم 

س�كانها على نحو غير متناس�ب في الخزينة 
الوطنية، األمر الذي يعني من الناحية العملية 

أنها تدعم مناطق أخرى.
الحديث ع�ن فقدان لن�دن صبرها مع كل 
ه�ذا، وأنها س�تصبح مدين�ة دول�ة، خيالي. 
لمكت�ب  أكب�ر  صالحي�ات  تفوي�ض  لك�ن 
عمدتها الضعيف )بحس�ب المعايير الدولية( 
يب�دو أم�راً ال مفر منه. ف�ي الوق�ت الحالي، 
ال يمل�ك جونس�ون س�وى س�يطرة معقولة 
على النقل واإلس�كان والش�رطة. قد يضطر 
صّن�اع السياس�ة الوطني�ة أيضاً إل�ى ابتكار 
طرق م�ن أجل اس�تثناء العاصم�ة، مثال عن 
طريق اس�تحداث تأشيرة عمل في لندن فقط 

للمهاجرين.
الغنى والفقر

لك�ن هناك نوعين من الش�قاق في العمل 
هنا، وليس واح�داً فقط. إذا كانت لندن تبتعد 
عن بريطانيا، فإن أجزاء صغيرة مختلفة من 
لن�دن تبتعد أيضاً عن بعضه�ا بعضا. األنماط 
االقتصادية واالجتماعي�ة تختلف على نطاق 
واس�ع في كافة أنح�اء المدينة. ف�ي كينجز 
كروس، متوس�ط العم�ر المتوق�ع 79 عاماً. 
وفي نايتس�بريدج، على ُبع�د ثماني محطات 
فقط م�ن خ�ط بيكاديلل�ي، متوس�ط العمر 
المتوقع 91 عاماً. وينخفض إلى 75 عاماً في 

لويشام، جنوب شرق المدينة.
97 في المائة من السكان في بلدة كامدين 
يستطيعون الدخول إلى اإلنترنت. الرقم يصبح 
82 في المائ�ة فقط في باركينج وداجينهام، 
على الهامش الش�رقي من العاصمة. وبعض 
أفقر األحياء في المملك�ة المتحدة توجد في 
لندن، مثل ت�اور هامليتس وهاكني. هذا كان 
صحيحاً في منتصف التس�عينيات أيضاً، لذلك 
20 عاماً من النمو المذهل جعلت المدينة أكثر 

ثراًء، لكن ليست أكثر مساواة. وحتى في تلك 
األحي�اء يكمن عدم المس�اواة بش�كل كبير، 
حيث ينظر ش�باب الموضة من خالل نظارات 
أوليفر بيبولز )التي يبلغ س�عرها 200 جنيه( 
ويبحلقون في المهاجرين الذين يْش�قون في 
الحص�ول على لقمة العيش في االقتصاد غير 

الرسمي.
عدم المس�اواة عمل على تحفيز شيء من 
رد الفعل ض�د لندن الحديثة المعولمة. ويأتي 
ذلك م�ن اليس�ار الليبرالي بقدر م�ا يأتي من 
المنحازين لحزب االستقالل البريطاني. هناك 
حنين للمدينة كما كانت في السبعينيات: غير 
رائع�ة، لكن بأس�عار معقول�ة. نوتينج هيل 
لم تُك�ن مثالية في ذل�ك الحين. هامبس�تيد، 
اآلن قرية أنيق�ة لألثرياء ج�داً، كانت موطناً 
لألكاديميين من الطبقة المتوسطة. والطرف 
الش�رقي كان ال يزال لندنياً. وش�راء منزل لم 
يُك�ن مهمة تحتاج إلى جه�ود جبارة كما هو 
بالنسبة لس�كان لندن الشباب اليوم. بعضهم 
يرى عالمات استفهام أخالقية بشأن األموال 
األجنبي�ة التي تتدف�ق اآلن إل�ى المدينة، من 
األغني�اء المتنفذي�ن ال�روس وم�ن الش�رق 

األوسط وأماكن أخرى.
المظال�م تكون أحيان�اً ذات طابع جمالي 
أكثر مما هو معنوي: بالنسبة لكل لندني يتلذذ 
بمش�هد األفق الذي يمتلئ بناطحات السحاب 
بس�رعة من هامبس�تيد هيث أو جرين بارك، 
هناك آخرون يش�تمون الزجاج والُصلب الذي 
بال روح، والمجمعات الس�كنية الجديدة التي 

ال تنسجم مع األنماط المعمارية المحلية.
مع ذلك، م�ن الصعب دفع هذا الجانب من 
الحجة بعي�داً بدون تحّول الحني�ن إلى تاريخ 
س�يئ وص�ورة مثالي�ة م�ن الق�ذارة. خراب 
دوكالندز لم يُكن س�احراً، على األقل بالنسبة 

للناس الذين كانوا يعيش�ون هن�اك. اإلهمال 
ال�ذي س�مح للس�اللم الخش�بية ب�أن تبق�ى 
عامل�ة في مرك�ز النقل الرئيس�ي حتى وقت 
متأخ�ر يصل إلى عام 1987 لم يُكن دليالً على 
“الش�خصية” أيض�اً. إذا كانت لن�دن أرخص 
ف�ي الماضي، فذلك بس�بب التراج�ع وهجرة 
الس�كان. انخفض عدد الس�كان ف�ي المدينة 
إل�ى 6.7 مليون نس�مة بحل�ول الثمانينيات. 
وحقيق�ة أنها تج�اوزت في اآلون�ة األخيرة 
ذروته�ا ف�ي كل وق�ت، البالغ�ة 8.6 ملي�ون 
نس�مة، هي دليل عل�ى النجاح، حتى إن كانت 
ُتخف�ي بعض التف�اوت المؤلم ف�ي الثروات. 
الن�اس يختارون الق�دوم إلى لن�دن وإنجاب 

األطفال هنا.
عدم المس�اواة يتجذر في المدن الكبيرة، 
فهي ُتغري الناس المستميتين للحصول على 
فرصة وت�ؤوي أولئك الذين نجح�وا بالفعل. 
إذا أردن�ا الواق�ع، فإن لندن كان�ت بارعة في 
تس�خير ثرواته�ا للخي�ر األوس�ع. ف�ي عهد 
كين ليفينجس�تون، س�لف جونس�ون، كانت 
اتفاقيات ما ُيسمى القطاع 106 ُتلِزم شركات 
التطوي�ر العق�اري ببن�اء مس�اكن بأس�عار 
معقولة، ومرافق بيئية وما شابه ذلك، مقابل 
الحصول عل�ى تصاريح التخطيط. إنها إعادة 
توزيع بوس�ائل أخرى. النمو جلب معه البنية 
التحتية. شبكة المواصالت في لندن تعتبر من 
بين أوسع الش�بكات في العالم، وتستمر في 
الوصول إلى مجاالت جديدة مثل كروس ريل، 
قطار األنفاق السريع الذي يعتبر أكبر مشروع 
إنش�ائي في أوروبا. لندن هي مدينة الثروات 
الضخم�ة المبهرج�ة والفقر المدق�ع، لكنها 
أيضا مدينة المتاح�ف المجانية والمتنزهات 

العامة ذات المستويات العالمية.
الفع�ل  رد  تجاه�ل  يمكنن�ا  ال  ذل�ك  م�ع 
الم�زدوج ض�د لندن – م�ن بلد تخلَّ�ف عنها، 
ومن الرومانسيين داخل أسوار المدينة. ليس 
هناك ش�يء واح�د يس�تطيع أن يقتل هيمنة 
لندن باعتبارها المركز النش�ط للعولمة، لكن 
التراك�م التدريجي للق�رارات االس�تراتيجية 
الس�يئة )أو عدم اتخ�اذ الق�رارات( يمكن أن 
يؤذي هذه الهيمنة مع الزمن. العامل األجنبي 
الذي ال ُيس�مح ل�ه بدخول لندن يس�تطيع أن 
يأخذ مهاراته إلى نيويورك أو س�نغافورة. إذا 
لم ُيسمح لمطار هيثرو بالتوسع، فإن المدن 
الت�ي من قبي�ل أمس�تردام وفرانكفورت هي 
في وضع جيد يؤهله�ا لتكون مركز الطيران 
األوروبي. وإذا ُفِرضت ضرائب أعلى وقوانين 
تنظيمي�ة أق�وى، ف�إن ه�ذا يمك�ن أن يثبط 
المس�تثمرين الذين يتجول�ون في العالم، عن 

وضع أموالهم الفائضة في لندن.
استيقظت لندن من رقادها في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، بما لديها من صفوف 
ناطح�ات الس�حاب واألحياء النش�طة، ومن 
خ�الل االنفتاح على العال�م. وإمكانية بقائها 
مفتوحة على هذا النحو – أو إذا س�محت لها 
القوى السياسية في أماكن أخرى في البلد أن 
تظل كذلك – فهذا واحد من األسئلة األساسية 
في االنتخابات العامة في أيار )مايو( المقبل، 
وهو سؤال ال بد أن يرجو الليبراليون بالمعنى 
القديم أن يكون جوابه باإليجاب. لندن ليست 
مجرد خرسانة وفوالذ، لكنها تجسيد لفكرة، 

هي العولمة.

لندن .. مدينة متيض تاركة اململكة وراءها

     سايمون كوبر

كان�ت الهجم�ات اإلرهابي�ة على 
فرنس�ا صدم�ة. لك�ن الموج�ة التي 
تل�ت ذل�ك بخص�وص أف�كار معظم 
األجانب غير المطلعين على فرنسا ال 
تعد صدمة. حتى بالنس�بة لكثير من 
البل�دان األخرى، لدى فرنس�ا صورة 

دولية مشوهة.
عل�ى خ�الف المتوق�ع، ه�ذا ألن 
األجان�ب يميلون إلى الش�عور بأنهم 
يعرفون فرنس�ا. الحظ أنها هي البلد 
األكثر زيارة في العالم، لكنها ال تزال 
تحت�ل مس�توى غي�ر متناس�ب مع 
حجمها من التركيبة العقلية العالمية، 
وترفض عديدا من الشعارات الدولية 
ح�ول كيفي�ة إدارة دول�ة. كثي�ر من 
األجانب يتحدثون بعض الفرنس�ية، 
لذل�ك اإلغ�راء ه�و أن يش�عروا أنهم 
يفهمون فرنس�ا، ويختلف�ون معها. 
ومن هنا ج�اءت الظاهرة التي تدعي 
تقري�ع الفرنس�يين. أن�ا أعي�ش في 
باريس وأجمع مالحظات حول سوء 
فهم الناس لفرنسا. وفيما يلي بعض 
ه�ذه المالحظ�ات: “فرنس�ا تنزل�ق 
مرة أخ�رى إلى مع�اداة الس�امية”. 
كثير من اليهود الفرنس�يين خائفون 
أربع�ة  قت�ل  عملي�ة  كان�ت  بح�ق. 
أشخاص في سوبر ماركت لألطعمة 
اليهودي�ة أخي�را، هي أح�دث هجوم 

معاد للس�امية هنا. لكن ه�ذا العداء 
للس�امية جاء من مجموعة جهادية 
صغي�رة، تعتب�ر أقلية صغي�رة داخل 
مع�اداة  الفرنس�يين.  المس�لمين 

السامية الرئيسة تبدو أضعف من أي 
وق�ت مضى: أعرب 89 في المائة من 
الفرنسيين في استطالع أجراه مركز 
بي�و لألبحاث في الع�ام الماضي عن 

مواقفهم اإليجابية تجاه اليهود.
“فرنس�ا تعتبر متحفا؛ عالقة في 
الماض�ي”. ب�ل عل�ى العك�س، فقط 
فرنس�ا  ل�دى  كان  الهجم�ات،  قب�ل 

لحظة خالقة جدا.يجادل االقتصادي 
ب�أن  ريفات�ون،  روب�ن  الفرنس�ي، 
الب�الد  أنح�اء  جمي�ع  ف�ي  الن�اس 
أصبح�وا “منفتحي�ن عل�ى العالم”. 

تقري�ر بيس�اني في�ري، بتكليف من 
الوطنية  الحكوم�ة لوضع األه�داف 
لع�ام 2025، يق�ارن معايير فرنس�ا 
تق�ول  أخ�رى، كم�ا  بل�دان  مقاب�ل 
هيلي�ن دري�ك م�ن جامع�ة لوبورو. 
تطلع�ات التقري�ر - مث�ال، بالنس�بة 
لفرنس�ا ف�إن لديها عش�ر جامعات 
الطراز  التخصص�ات “م�ن  متع�ددة 
العالمي” - تعك�س االعتقاد الوطني 
أن فرنس�ا يجب أن تك�ون دائما رقم 
واحد.التفكير الدول�ي آخذ في تغيير 
فرنسا: الش�ركات الناشئة في قطاع 
التكنولوجيا تنظر بالتبجيل إلى وادي 
السليكون. وجلب طهاة المطاعم إلى 
الب�الد األفكار الرئيس�ة م�ن مهمات 
في الفضاء الناطق باإلنجليزية. وفي 
الوق�ت الذي تتس�اءل في�ه المدارس 
الفرنس�ية عن كيفية محاكاة فنلندا، 
يدور نقاش وطن�ي حول إلغاء نظام 
الدرج�ات الوحش�ي في فرنس�ا. أو 
ق�راءة خط�اب الروائ�ي الفرنس�ي، 
جائ�زة  لقب�ول  موديان�و،  باتري�ك 
نوبل لألدب 2014: إن�ه قصيدة مدح 
ألصحاب القدوة األجانب، من أوسيب 
ماندلس�تام إل�ى ألفريد هيتش�كوك.

االقتص�ادي ج�ان تي�رول ف�از لتوه 
بجائزة نوبل أيضا، وتوماس بيكيتي 
يق�وم بتغيي�ر النق�اش االقتص�ادي 
العالمي، وفي كان�ون الثاني )يناير( 
تظاهر 11 مليون ش�خص دفاعا عن 
حري�ة التعبير.“يرفض الفرنس�يون 

التش�بث  يري�دون  ألنه�م  التغيي�ر 
بامتيازاتهم”. صحيح أنه كلما تقترح 
أي حكوم�ة، عل�ى اس�تحياء، نوع�ا 
معين�ا من اإلص�الح، تطيح به بعض 
المجموع�ات بالص�راخ: المزارعون 
وكتاب العدل والطي�ارون واتحادات 
المهنيين، وغيره�م. لكن تعتبر هذه 
8 ف�ي  مجموع�ات صغي�رة. فق�ط 
المائة من العمال الفرنسيين ينتمون 
إل�ى نقاب�ات - أق�ل م�ن الع�دد ف�ي 
الواليات المتحدة.“فرانس�وا هوالند 
اشتراكي متطرف” إنه مدير ومحاور 
وسياس�ي ضعيف، لكنه ليس لينين. 
بدال من ذلك، مثل سلفيه جاك شيراك 
ونيكوال ساركوزي، لم يفعل هوالند 
ش�يئا يذكر تقريبا. لفتت�ه المتطرفة 
الوحيدة، ف�رض ضريبة بنس�بة 75 
ف�ي المائ�ة عل�ى الدخول الت�ي تزيد 
عل�ى مليون يورو، تم إلغاؤها بهدوء 
في اآلونة األخي�رة. اللحظة الراهنة 
للوحدة الوطنية قد تسمح له بإجراء 
ال  فعلية.“الفرنس�يون  تغيي�رات 
يثق�ون باألغني�اء”. عندم�ا طرحُت 
هذه الفكرة على الكاتب كريس�توف 
ديل�وار، رد قائ�ال: “إنه�م ال يثق�ون 
بالفقراء أيضا”. وقال إن فرنسا تعتبر 
مجتمعا منخفض الثقة. الجميع هنا 
مش�تبه فيه.األجان�ب األكث�ر صدقا 
الصي�ن.  يفهم�ون  ال  أنه�م  تقبل�وا 
بإمكانهم أن يحاولوا التصرف بشكل 

متواضع حول فرنسا أيضا.

فرنسا.. جمتمع بال ثقة واجلميع فيه مشتبهون

       نان جانيش

يف الن�شخ��ة الأ�شلي��ة من فيلم “األفي” الذي �شدر عام 1966، نرى مايكل كني يتم�شى يف ال�شارع اخللفي م��ن كينجز كرو�س. املكان عبارة عن خرابة عمرانية: 
لن��دن الت��ي ل تتحرك بن�شاط. يف ع��ام 1987، تويف 31 �شخ�شا يف حريق يف حمطة القط��ار املتهالكة املجاورة. ال�شالمل اخل�شبية الت��ي تئن فوق ال�شحم القابل 
لال�شتعال والقمامة، �شمحت للنار بالنت�شار ب�شرعة كبرية. بعد ذلك بعقد من الزمن، اأخرب توين بلري اأحد ال�شحافيني عن العار الذي �شعر به عندما قاد �شيارته 

مع اأولده عرب كينجز كرو�س، وهو مكان كان يف 1997 ل يزال مرادفًا للت�شرد والدعارة.



مكتبات21
www.almustakbalpaper.net

العدد )921(  االثنين 9  آذار  2015   

املكتبة األسرتالية.. بيت الوثائق واملراجع

ريتشارد فورد.. حياته امتحان متواصل

       نهى حوا

تعترب مكتبة اأ�ش��راليا الوطنية اأكرب مكتبة خمت�ش��ة باملراجع حول اأ�ش��راليا، وبو�شفها مكتبة وطنية، فاإنها تتوىل م�ش��وؤولية االحتفاظ مبجموعة �شاملة من املواد حول 
اأ�شراليا وتطويرها واحلفاظ عليها، وح�شب ت�شنيف الكثري من املتخ�ش�شني. فاإنها، يف العموم، ح�شن املراجع وبيت الوثائق.

وتعود بدايات املكتبة اإىل االأيام االأوىل للفيدرالية اال�ش��رالية عام 1901، عندما جرى تاأ�ش��ي�س مكتبة الكومنولث الربملانية خلدمة الربملان الفيديرايل االأ�ش��رايل 
امل�شكل حديثا اآنذاك، الذي حدد اأهداف املكتبة على ال�شكل االآتي يف عام 1907:

»ت�شع جلنة املكتبة الربملانية ن�شب اأعينها مثااًل يق�شي ببناء مكتبة عامة عظيمة مع تاأ�شي�س الربملان يف العا�شمة الفيدرالية، على غرار املكتبة امل�شهورة عامليا للكونغر�س 
يف وا�شنطن«.

وفي عام 1960، صدر قانون عن البرلمان 
األس�ترالي يقض�ي بفصل المكتب�ة الوطنية 
ع�ن المكتب�ة البرلماني�ة، وانتقل�ت المكتبة 
بمجموعته�ا الوطني�ة وخدماته�ا إلى مبنى 
جدي�د على ش�واطئ »اليك بورل�ي غريفين« 
ف�ي كانبيرا م�ن تصميم الش�ركة المعمارية 
»بانني�غ أند م�ادن«. وتعم�ل المكتب�ة حاليا 
انطالق�ا من خمس�ة مب�ان: أربع�ة منها في 
كانبيرا ومبنى في جاكرتا بإندونيس�يا داخل 
الس�فارة االس�ترالية مخت�ص بالمجموع�ة 

اآلسيوية.
تضم المكتب�ة األعم�ال األوروبية األقدم 
الخاصة بالمستكشفين والرحالة األوربيين، 
ووص�وال إل�ى المطبوع�ات األح�دث عه�داً 
بالب�الد. كم�ا تح�وي مجموع�ات هامة عن 
بلدان مجاورة، أهمها المجموعتين اآلسيوية 
والباس�يفيكية. وف�ي الس�نة المالي�ة 2012 
- 2013، ق�درت مجموع�ة المكتب�ة ب�� 6.5 
ماليين مادة، و2.325.900 مخطوطة تغطي 

10.5 كم من مساحات الرفوف..
 10 إل�ى  ويعتق�د أن مقتنياته�ا وصل�ت 
ماليين مادة أخيراً، وتشمل الكتب والمجالت 
والقط�ع  والخرائ�ط  والص�ور  والصح�ف 
الش�فوي  الت�راث  الموس�يقية وتس�جيالت 
ال�زوال،  س�ريعة  والم�واد  والمخطوط�ات 

وغيرها.
العائ�دة  الم�واد  كل  المكتب�ة  وتجم�ع 
لألس�تراليين، وتل�ك الت�ي تتح�دث عنه�م أو 
ع�ن تجارب اس�ترالية من ش�تى األنواع، بما 
ف�ي ذلك المطبوع�ات على اإلنترن�ت والمواد 
غير المنش�ورة، مثل المخطوط�ات والصور 

والتراث الشفوي والفولكلور.
ومجموع�ة المكتب�ة م�ن الم�واد العائدة 
المرج�ع  لتصب�ح  ط�ورت  الت�ي  ألس�تراليا 
األهم للم�واد التي تس�جل المي�راث الثقافي 
للس�كان األصليين ألستراليا، وتزخر المكتبة 
أيض�ا بمجموع�ة مهمة ف�ي مج�ال الفنون 
المس�رحية، بما في ذلك الرقص، كما تحتفظ 
بصور عائ�دة لفنانين أس�تراليين كبار، مثل: 
نورمان ليندساي، ويل دايسون، فانك هرلي، 
ف�ي أوق�ات الح�روب. إضاف�ة ال�ى رس�ائل 

عاطفية تؤرخ لتلك األزمنة.
وتح�وي المكتب�ة مجموع�ة كبي�رة من 
الصور والمخطوطات عن أس�تراليا أساس�اً، 
إل�ى جان�ب مقتني�ات مهم�ة تع�ود ل�باب�وا 
نيوغينيا ونيوزيلن�دا والمحيط الهادي. وفي 
إطار هذه المجموعة أيضا، توجد مخطوطات 
أوروبية وآس�يوية عن آسيا، إلى جانب صور 

تتميز بأهميتها التاريخية.
وتعود مجموعة المخطوطات األسترالية 
إلى فت�رة عملي�ات االستكش�اف األوروبية، 
اله�ادي  للمحي�ط  االس�تيطان  وعملي�ات 
الجنوب�ي في الق�رن الثامن عش�ر إلى يومنا 
ه�ذا، مع أهم مجموعة تع�ود إلى عام 1890 
وم�ا بعد. وتض�م المجموعة ع�دداً كبيراً من 

المواد الفريدة، مثل:
مذك�رات »جيمس كوك على متن س�فينة 
األبح�اث للبحري�ة الملكي�ة البريطانية إتش 
إم إس ب�ارك انديف�ور« بعن�وان »تشرتس�ي 
كارتولري« من القرن الثامن عشر، المسجلة 
لمنظم�ة  العال�م«  ذاك�رة  »س�جل  ضم�ن 
األم�م المتح�دة للتربي�ة والعل�وم والثقاف�ة 

)اليونيسكو( في العام 2001..
ومذك�رات الرحالة روب�رت أوهارا بروك 
والمستكشف وليم جون ويلز من بعثة »بروك 
وويلز«، وسجل الطيارين تشارلز كنيغزفورد 
س�ميث وتش�ارلز اولم عن كوكب�ة »الصليب 
الجنوب�ي«، ودفتر القبط�ان وليام بالي الذي 
اشتهر بالقس�وة والنظام الصارم عندما كان 
يقود السفينة الش�هيرة »بونتي« في رحلتها 
االستكش�افية ف�ي ج�زر البح�ار الجنوبية، 

وحصل عصيان على متنها عام 1789.
وهن�اك ع�دد كبي�ر م�ن األفراد واألس�ر 
ممثل�ة ف�ي ه�ذه المجموع�ة، م�ع اهتم�ام 

خ�اص بميادي�ن السياس�ة واإلدارة العام�ة 
والدبلوماس�ية والمس�رح والفن�ون واألدب 
واألم�ور الدينية. ومن األمثلة على ذلك أوراق 
أول رئي�س وزراء ألس�تراليا س�ير ادمون�د 
رئي�س  وأوراق   ،)1849-1920( بارت�ون 
الوزراء الثاني ألستراليا الفرد ديكنز )-1856

س�ير  العلي�ا  المحكم�ة  1919(..وقاض�ي 
ج�ون الثالم، والصحافي س�ير كيث مردوخ، 
والفن�ان الرس�ام األس�ترالي س�ير هان�س 
هايس�ون، والقائد العس�كري األسترالي في 
الحرب العالمية األولى س�ير ج�ون موناش، 

والشاعران:
فان�س وتين�ي بالم�ر، والش�اعر إيه دي 
ه�وب، والمؤرخ األس�ترالي مانين�غ كالرك، 
وليامس�ون،  ديفي�د  المس�رحي  والكات�ب 
وغيره�م كثي�رون، بم�ا ف�ي ذل�ك المطالب 
بحق�وق الس�كان األصليين أدي ماب�و، الذي 
أدرجت أوراقه ضمن »س�جل ذاك�رة العالم« 

لليونيسكو عام 2001.
كذل�ك، حصل�ت المكتب�ة عل�ى س�جالت 
العدي�د م�ن األح�زاب والبعث�ات والجمعيات 
وغيره�ا. ولديها حوال�ي 37 الف ميكروفيلم 
ع�ن مخطوطات وس�جالت أرش�يفية، جرى 
الحصول على معظمها من الخارج، وتنطوي 
ف�ي الغالب على اهتمام بالش�أن األس�ترالي، 
أو تتعل�ق بالمحي�ط الهادي.وتعتب�ر المكتبة 

مص�در البحوث األكبر عن آس�يا ف�ي القارة 
االس�ترالية، وتحوي أكب�ر مجموعة باللغات 
اآلسيوية في نصف الكرة األرضية الجنوبية، 
بم�ا يزيد ع�ن نصف ملي�ون مجل�د. وتجمع 
مراج�ع ح�ول كل ال�دول اآلس�يوية س�واء 
باللغات الغربية، أو اللغات اآلس�يوية التالية: 
البورمية، الصينية، الفارس�ية، اإلندونيسية، 
اليابانية، لغة الخمي�ر، الكورية، الالوية، لغة 
المانش�و، المنغولية، التايلندي�ة، التيمورية، 

الفيتنامية.
وترك�ز المجموعة على آس�يا المعاصرة 
من القرن التاسع عش�ر، وتحديداً على شرق 
آس�يا، ال س�يما الصين واليابان وكوريا، كما 
على جنوب ش�رق آسيا الهند الصينية وتايلند 
وبورم�ا. واالهتم�ام بالمجموع�ة ب�دأ ف�ي 
خمس�ينيات القرن الماضي تحت إدارة س�ير 
هارولد وايت، حيث تأس�س القس�م الشرقي 
في المكتب�ة عام 1962 لالهتم�ام بالمصادر 

الصينية واليابانية والكورية والتايالندية.
وتكمن أهمية مجموعة المكتبة اآلسيوية 
في تلك المجموعات الخاصة باللغات اآلسيوية 
والغربية التي اس�تحصلت عليها المكتبة من 

أهل العلم والباحثين ومحبي الكتب.
ومن أهم تلك المجموعات:

البوذية االس�ترالية،  المكتب�ة  مجموع�ة 
آس�يا(،  ف�ي  )البرتغالي�ة  براغ�ا  مجموع�ة 

مجموع�ة كالس�ز )س�ريالنكا(، مجموع�ة 
كوي�دس )الهند الصيني�ة(، مجموعة جمعية 
لن�دن للتبش�ير )الصي�ن(، مجموعة لوس�ي 
هيوم�ان  »ماكالري�ن  مجموع�ة  )بورم�ا(، 
)كوري�ا(، مجموع�ة «أوتلي باي�ر )الفلبين(، 
مجموع�ة س�كاكيبارا )الياب�ان(، مجموعة 
س�ان غي�ي )الصي�ن(، مجموع�ة س�يمون 
)ش�رق آس�يا(، مجموعة هارولد إس وليامز 

) اليابان(.
وبع�ض م�ن ه�ذه المجموع�ات الخاصة 
ُحص�ل عليها خالل خمس�ينيات وس�تينيات 
القرن الماض�ي، ال س�يما مجموعة كويدس 
ع�ن تاريخ وثقافة الهند الصينية، ومجموعة 
والت�ر س�يمون ع�ن لغ�ات الصي�ن والتيبت 
ومانش�وا ومنغولي�ا، ومجموع�ة براغا عن 
البرتغاليي�ن ف�ي آس�يا. وواق�ع أن التجميع 
الممنهج لمواضيع مختلفة عن آس�يا بدأ في 
أوقات حديثة نس�بيا، يشير إلى أهمية المواد 
المعاص�رة للمكتب�ة، عل�ى الرغ�م أن وجود 

بعض المواد القديمة والنادرة.
ومن أهم موجودات المجموعة اآلسيوية، 
الكت�اب المطب�وع ف�ي الق�رن الثاني عش�ر 
للنصوص البوذية باللغة الصينية، ومجموعة 
جمعي�ة لن�دن للتبش�ير الت�ي تس�لط الضوء 
على أعمال بعثات التبش�ير في القرن التاسع 
عش�ر في الصين، وهناك مجموعات الطباعة 
الخش�بية )اليشم( اليابانية من القرن التاسع 
عش�ر، إضافة إلى كتب آسيوية قديمة نسبياً. 

وتتسم مجموعات الكتب بقيمتها، وهي :
بورما: تتكون مجموعة المكتبة من بضعة 
آالف م�ن الكت�ب والمج�الت والميكروفيلم، 
ويع�ود معظمه�ا الى القرن التاس�ع عش�ر، 
وم�ن أه�م المقتني�ات كت�ب وأوراق وصور 
البروفس�ور جي إتش لوس�ي، لما تمثله من 
تغطية شاملة لتاريخ بورما وعمارتها وفنها 
ولغتها وجغرافيته�ا ومختلف نواحي الحياة 
فيه�ا، ومجموعة غريفين ألي�ت التي تعرض 
ص�وراً من بورم�ا من القرن التاس�ع عش�ر 

للمصور إيه أر وايت.
كمبوديا: تح�وي مجموعة صغيرة لكنها 
هامة من المواد بلغة الخمير، ال سيما نسخة 
ن�ادرة للنص�وص البوذي�ة للخمي�ر، إضاف�ة 
إل�ى مجموع�ة تع�ود الى فت�رة االس�تعمار 
الفرنس�ي.الصين: تعتبر المكتبة مصدراً غنياً 
بالمعلوم�ات ع�ن تاري�خ وثقاف�ة وأوضاع 
الصين. والمجموعة هي األكبر في أس�تراليا 

وتركز على الصين المعاصرة.
وأهمي�ة المجموع�ة تكم�ن ف�ي اتس�اع 

تغطيتها، ومجموعات البحوث من أهل العلم، 
وهذه تش�مل مكتب�ات والتر برس�يفال يتس 
ع�ن علم اآلث�ار والفن�ون الجميل�ة الصينية، 
وفانغ ش�اوكينغ عن تاريخ الصين المعاصر، 
ومجموعة جمعية لندن للتبشير، ومجموعة 
والت�ر س�يمون ع�ن اللغ�ة واألدب الصين�ي، 
والمكتبة البوذية االسترالية التي منحها إريك 
لي�او. وف�ي المكتبة أيضا مجموع�ة األعمال 

الصينية عن أستراليا.
وأما كوريا: فهناك فيها 45 ألف مجلد من 
الكتاب�ات الخاصة بمؤلفي�ن و20 صحيفة 
و1500 عن�وان مجل�ة متسلس�لة، إضافة 
إل�ى مجموعة كتب نادرة تع�ود لمجموعة 
»ماكلرن هيومان« السيما في مجال التاريخ 
واألدب، وأقدمه�ا يع�ود إل�ى ع�ام 1490.

وذلك إضافة إلى مجموعة مطبوعات تعود 
ل�الوس مهمة ونادرة نش�رت قب�ل 1975، 
وأخرى تغطي مجمل األوضاع االجتماعية 
والنصوص البوذية بنس�خها المختلفة في 
تايلند، أم�ا المجموع�ة الفيتنامية فتحوي 
مواد م�ن فترة االحت�الل الفرنس�ي تعتبر 

مهمة للدراسات التاريخية.
تفيد مص�ادر مكتبة أس�تراليا الوطنية 
أن %92.1 من مجموعتها جرت فهرس�تها 
إلكتروني�ا بحل�ول يوني�و 2013، وأصب�ح 
يمكن الوص�ول إليها عبر الفهرس المتوفر 
عل�ى اإلنترن�ت. كم�ا تتوافر ف�ي المكتبة 
قاع�دة بيان�ات بيبلوغرافي�ة، وفه�ارس، 
وأرش�يف على ش�بكة اإلنترنت تحت اس�م 

»باندورا«..
إضافة إلى الموقع اإللكتروني »تروفي« 
ال�ذي يح�وي قواع�د بيان�ات المكتبة على 
اإلنترنت بروابط مع صحف ومواقع أخرى 
حول أستراليا. وكان سي إيه بورمستر في 
عام 1981، قد أعد كتاباً بتاريخ المجموعات 
مع ش�رح لتطوره�ا منذ تأس�يس المكتبة 

وحتى عام 1980.
وتركز مجموع�ة اليابان ف�ي المكتبة، 
أساس�اً، عل�ى اليابان المعاص�رة. وأهم ما 
فيها األعمال البحثية التي تشمل مجموعة 
هارولد إس وليامز عن تاريخ المستوطنات 
األجنبية في اليابان، ومجموعة ساكاكيبارا، 
ومجموع�ة كيغان بول عن الكالس�يكيات 
اليابانية وش�رق آس�يا، ومجموع�ة ديفيد 
أيض�ا  المجموع�ة  وتح�وي  سيس�ون. 
مجموعة طباعة خش�بية »اليش�م« تصور 
التغييرات ف�ي المجتمع الياباني من أواخر 

القرن التاسع عشر إلى العشرين.

عندما كتب الروائي األميركي ريتشارد 
ف�ورد ثالثيته التي تس�رد حي�اة مواطن 
أميرك�ي ع�ادي م�ن نيوجرس�ي يدع�ى 
»باس�كومب«، ل�م يخط�ر ببال�ه أن تلك 
الروايات الثالث ستبقى مصدر إلهام بعد 
ثالثة عق�ود. ففي كتاب�ه الجديد بعنوان 
»دعني أك�ن صريح�اً معك«..وهو عبارة 
ع�ن أربع قص�ص قصيرة ت�دور أحداثها 
في فترة ما بعد إعصار ساندي، العاصفة 
الرهيبة التي ضربت الس�واحل األميركية 
ف�ي أوائل خريف ع�ام 2012، يلجأ فورد 
مجددا إلى هذه الش�خصية ليسرد أحداث 
القص�ص، على الرغم من انه أقس�م على 
ع�دم العودة إليه�ا مجددا.وهو يقول في 
مقابلة مع صحيفة »فاينانش�يال تايمز« 
البريطاني�ة، إنه عندما ب�دأ بكتابة ثالثية 
»باس�كومب« في الثمانين�ات من القرن 
الماض�ي، كان يعتق�د أن الكات�ب »يؤلف 
كتابا ويستنزفه، ثم يختار موضوعا آخر 
ويس�تنزفه«. لكن رحل�ة التأليف لم تنته 
على النح�و الذي أراده مطلق�اً على مدى 
30 عام�ا، كما يوضح. وأكد أنه لم يقصد 
كتابة ثالثية في المقام األول، لكنه يقول: 

»طموح الكاتب يفاجئه أحياناً«.
»فران�ك  ثالثي�ة  ف�ي  رواي�ة  أول 
»المح�رر  عن�وان  تح�ت  باس�كومب« 
الرياضي« الصادرة في عام 1986، كتبها 
م�ن دون أي�ة تقدم�ة لكت�اب آخ�ر. لكن 
الرواية الثانية »عيد االستقالل« الصادرة 
في عام 1995 أخذت مسارا مختلفاً، ذلك 
أن مالحظات�ه األولية عنها ب�دت كما لو 
أنها صادرة عن باس�كومب، الش�خصية 
الرئيس�ية في الكت�اب األول، م�ع كل ما 

يتمتع به من فكاهة ونواقص.
وه�و يقر ب�أن ه�ذا أثار قلق�ه، حيث 
اعتق�د أن األم�ر س�ينتهي به إل�ى تأليف 
الكت�اب األول مج�ددا، لكن�ه ادرك الحقاً 
أن »صوت« فرانك ل�م يكن عبئا، بل هبة، 
فالب�دء برواي�ة مجه�زة بصوت س�ردي 
يعرفه ألوف الق�راء، ويعجبون به، يعني 
أن تكون في متناول المرء ميزة أساسية 

يعمل معظم الرواة جاهدين لتحقيقها.

ومع الكتاب الثالث بعنوان »تضاريس 
األرض« الصادر عام 2006، كان قد أنهى 
الثالثي�ة التي يق�ر أنه عانى ف�ي كتابتها 
األمّرين، جس�دياً ونفسياً. ذلك في سبيل 
أن تبدو كما لو أنها حدثت بالفعل بش�كل 
متسلس�ل، عل�ى الرغ�م م�ن أن�ه ابت�دع 
الموض�وع بأكمل�ه، ويق�ول: أدرك�ت أن 
كتابة الروايات عمل سوداوي وانعزالي..

وال ينبغ�ي على أحد خ�وض غمارها، 
وأن كتاب�ة روايات متصل�ة لها متطلبات 
صارمة، وتلك التجربة من الوهن الجسدي 
والنفس�ي المتزايد الذي عانيت منه على 
مدى ثالثة عقود كان بمثابة »عالمة« لي 
بأنن�ي انتهيت أخيراً من ش�خصية فرانك 
باس�كومب، والى األبد، وأصبح بإمكاني 

تأليف كتب مختلفة، وشرعت في ذلك.
 الظروف والنسيان

إل�ى  ف�ورد  ريتش�ارد  ع�اد  فلم�اذا 
باسكومب في مجموعة قصصه الصادرة 
حديثاً؟ يقول إن السبب في ذلك الظروف 
والنسيان وعدم استخدام مهارته، واألهم 
إدراك�ه أن باس�كومب أفضل من يس�رد 

أحداث إعصار ساندي.
وكانت تداعيات عاصفة س�اندي التي 
اختبره�ا م�ع زوجته في هارل�م بمدينة 
نيوي�ورك، دافع�ه لتأليف كتاب�ه األخير، 
لكن�ه يعترف بأنه في العادة، ال يكتب عن 
أحداث راهنة، فمن وجهة نظره، يجب أن 
تتحرر األحداث العامة الكبيرة التاريخية 
من الس�لطة االختزالية لوس�ائل اإلعالم 
الجماهيري، قب�ل أن تتمكن قصة من أن 
تجد شراة بما يكفي لتصبح ضرورية في 

ذهن القارئ.
ني�و  ف�ي  للعي�ش  انتق�ل  ق�د  وكان 
أورليانز، مع زوجت�ه، في أعقاب إعصار 
كاترين�ا عام 2005. وما دع�اه لالنتقال، 
ربما هي نصيحة الش�اعر راندال جاريل، 
التي تفيد بأن الكاتب هو الش�خص الذي 
يحتاج إلى أن تكون لدي�ه الخبرة، وليس 

صاحب الخبرة بالضرورة.
إذ يق�ول: على الرغم من وجود مقدار 
القوة التي يجب أن تمتلكها المأساة وفقاً 

ألرس�طو، إال إنه من الض�روري أيضا أن 
تكون وظيفتي دوما، االنتباه إلى األحداث 
الكب�رى. وإعص�ار س�اندي بالتأكيد كان 
يمتل�ك مقدار الق�وة ذاك، ويق�ول فورد: 
العاصف�ة، زرت مكان�ا  أي�ام م�ن  بع�د 
)مشهدا(، اجتاحته العاصفة على ساحل 
نيو جرسي، موقع مغامرات باسكومب، 

وعدت بالسيارة إلى نيويورك.
وكان رأسي مليئا، ليس فقط بالمنازل 
المحطمة واألرواح المتناثرة على األلواح 
الخشبية، لكن أيضا، باألحاديث الصامتة 
بصوت فرانك باسكومب، وبطريقته في 
اختي�ار الكلم�ات وإيقاعاته�ا، ودعاباته 
وإحساسه بالخطأ والصواب. وأدركت أن 
باس�كومب يمكنه أن يسرد تلك األحداث، 

لكن ال يمكنه أن يصنع قصة بمفرده.
بش�راً  ليس�ت  الرواي�ة  فش�خصيات 
حقيقيين من لحم ودم، وبالتحديد بالنسبة 
للروائي، ب�ل إنها نتف من كتابات مرقعة 
قابل�ة للتبدي�ل، تعك�س حيزا م�ن حياة 
الكات�ب، الذكري�ات والخي�ال والمخاوف 

والرغبات والتج�ارب المقموعة، وبعضا 
م�ن ال�كالم والنق�د الس�اخر للصح�ف، 
واختالس الس�مع وإساءة فهم ما سمع، 
كله�ا تخض�ع إلرادة الكاتب، ث�م توضع 

على الصفحات ليراها اآلخرون.
وم�ا يصنع القص�ة هو ش�عور قوي 
محسوس، س�ببه حدث يختبره المرء أو 
يس�معه أو يتخيل�ه، إعص�ار، حريق في 
غاب�ة، تخلي أهل ع�ن طفلهم، مع غريزة 
مفادها أن الحدث له تبعات لم يجر التعبير 
عنه�ا بع�د أو تصوره�ا. وهذا الش�عور 
الصام�ت هو م�ا يس�ميه الش�اعر بابلو 
نيرودا »ش�يئا يرفس في النفس«. وأدرك 
أن�ه يمكن�ه الكتابة ع�ن ذلك باس�تخدام 
فرانك باس�كومب كأداته، فنيو جرس�ي 

تعتبر مضماره..
كم�ا أن لباس�كومب م�ا يكف�ي م�ن 
المطواع�ة..  األخالقي�ة  المف�ردات 
واإلحس�اس بالفكاهة. أم�ا الباقي فكان 
مجرد ح�ظ، حيث ان معظم اإلبداع برأيه 
هو كذلك. وكانت لديه سنوات من أحداث، 

وقضاي�ا، ون�كات، وجرائ�م، وكوابيس، 
مختزن�ة في دفات�ر مالحظات�ه بانتظار 
اس�تخدامها. ويق�ول إنه رتبه�ا بكلمات 
لتصبح مكونات لتبعات عاصفة ساندي، 
حت�ى انه�ا ل�م تكن..كذل�ك ف�ي األصل. 
فكثير من م�ا يثير إعجابنا باألدب الجيد، 
وحس�ب تصوره، يك�ون منبع�ه تحديدا 
مث�ل تلك الترتيبات الجدي�دة، بذكاء ولغة 
متخيلين حديثاً، حول ما يس�بب األحداث 
ف�ي العالم.ويكم�ل الكات�ب: المهارة في 
الخ�داع ه�و عما نتح�دث عنه هن�ا. إنها 
تمكن من تأمين وظيفة يتسم األداء فيها 
ب� »المواربة«، ويمكن�ه من خاللها، بذل 
أفض�ل ما لدي�ه، وبعث مظاه�ر إنجازات 
من حطام إخفاقات عديدة سابقة. وهذه 
ه�ي المكافأة التي يحص�ل عليها الكاتب 
على أعمال�ه، إذا كان م�ن المحظوظين، 

وقد كان هو واحدا منهم.
الحب والصداقة والعائلة في مواجهة 

الشيخوخة وإخفاقات القرن الجديد
مضت ثماني س�نوات من�ذ أن التقينا 
للمرة األخيرة، الش�خصية الرئيس�ية في 
ثالثي�ة األديب األميركي ريتش�ارد فورد، 
فران�ك باس�كومب، وهو يبي�ع عقارات 
ف�ي نيوجرس�ي، ويدخ�ل ف�ي منتص�ف 

الخمسينات من عمره.
لك�ن م�ن الواضح أن ف�ورد كان لديه 
المزي�د ليقوله على لس�ان فران�ك، وفقا 
لصحيفة »إندبندنت«، في تقرير نش�رته 
أخي�را. وفي القص�ص القصي�رة األربع 
التي تش�كل كت�اب فورد األخي�ر »دعني 
أكن صريحا مع�ك«، نرى فرانك المضحك 
وال�ودود واالنفعالي يواجه ش�يخوخته، 
فيما يدمر إعصار ساندي الخط الساحلي 
لنيوجرس�ي.وبعد أن بل�غ س�ن ال��68، 
أصبح أكثر قلقا وانط�واء وأضعف بنية. 
كانت حياته عبارة عن امتحان متواصل، 
فقد عانى م�ن وفاة طفل، وم�ن التفكك 
علي�ه  وكان  األول،  لزواج�ه  المح�زن 
وداع طموحاته األدبي�ة.. وتلك القصص 
القصيرة، تدور أحداثها في أعقاب إعصار 
س�اندي، حيث هلكت مجتمعات بأكملها 

على منتصف ساحل الواليات المتحدة.
يبدأ الكتاب مع تأمل باسكومب الثري 
والمتقاعد، في خراب بيت الش�اطئ الذي 
كان يملك�ه. ف�ي القصة األول�ى »أنا هنا 
فرانك« فإن سمسار العقارات باسكومب 
يش�هد عل�ى كل الدم�ار، وعل�ى رائح�ة 
الخش�ب المقطوع حديثا وورق القطران 
الحل�و، وما تمثالن�ه من »أج�واء كارثة 
كاملة«، حيث »ال ش�يء ل�ه رائحة الدمار 
كما عب�ق المح�اوالت األول�ى لإلنقاذ«. 
ول�م تدم�ر البي�وت فق�ط، لك�ن فك�رة 
أمي�ركا ع�ن نفس�ها كأمة.وف�ي القصة 
الثانية »كل ش�يء يمكن أن يكون أسوأ« 
يستمع باس�كومب المرأة سوداء ترتدي 
»معطف�ا احم�ر المعاً لموس�م الميالد«، 
تتحدث عن قصتها المحزنة مع التوترات 
العرقي�ة وعدم التواف�ق العائلي، ويقول: 
الس�ود يتحملون عبئا ثقيال، في محاولة 
أن يكون�وا طبيعيي�ن. ف�ال عج�ب انه�م 
يكرهوننا. وفي القصة الثالثة يبدو فرانك 
منغمسا في حديث مع زوجته السابقة..

حي�ث التأمل بالج�روح القديمة. وتنتهي 
المجموعة بقصته »موت اآلخرين«، وهي 
لق�اء تتأرجح في�ه العواط�ف، ويقوض 
فيه�ا الم�رض العض�ال الجس�د. وهناك 
حزن يتس�رب في تلك القصص القصيرة 
المضحك�ة والفلس�فية والدافئة والغنية 
بالعواطف. وفرانك الناجح ال يبدو راضيا 
بوضعه. وم�ن المؤثر رؤيته يقاوم بداية 
موكب الم�وت »الس�قوط المؤثر األخير 

لقطار األفعوانية«.
لكنه يستمر في التأمل بمعنى الوجود 
ف�ي هذه القص�ص، وكل حكاي�ة متصلة 
باألخ�رى، تتح�دث عن الح�ب والصداقة 
والعائل�ة والع�رق والسياس�ة وال�زواج 
وكل  الس�ن  ف�ي  والتق�دم  والخس�ارة 
اضطرابات الحياة التي نعيش�ها. ويقول 
النق�اد، إن ثالثيت�ه األدبي�ة تضيء بروح 
العصر لجيل كامل، ونحن عبر الشخصية 
الرئيس�ية باس�كومب، نش�هد تطلع�ات 
وأحزان وأش�واق وإنج�ازات وإخفاقات 

الحياة األميركية في القرن الجديد.
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برشلونة يقبل هدية بيلباو ويقتنص صدارة الليغا بالفوز عىل رايو فاليكانو 

إقتنص برش�لونة صدارة الدوري  اإلسباني لكرة 
الق�دم م�ن غريم�ه األزيل ريال مدري�د بعد فوزه 
عىل ضيفه راي�و فاليكانو بنتيجة 6-1 يف الجولة 
26 من مس�ابقة الليغا عىل ملعب كامب نو امس 
االحد، يف املباراة التي شهدت إحراز هاتريك جديد 
للساحر األرجنتيني ليونيل مييس، وحالتني طرد، 
وركلتي جزاء. أحرز سداس�ية برش�لونة كل من، 
لويس س�واريز هدفني يف الدقيقة 5 و90، وبيكيه 
يف الدقيق�ة 49، ومي�يس "هاتري�ك" يف الدقائ�ق 
56و63و68، لريتف�ع رصي�ده إىل 62 يف ص�دارة 
ترتي�ب ال�دوري االس�باني لكرة الق�دم، وبفارق 

نقط�ة عن املتعثر ريال مدريد، بينما تجمد رصيد 
الفري�ق الضي�ف عن�د النقط�ة 29 يف املركز 11. 
بدأ برش�لونة املب�اراة بخطت�ه املعت�ادة 3-3-4، 
بوجود بيدرو وسواريز ومييس  يف األمام وخلفهم 
إنييستا وماسكريانو وتش�ايف، بينما لعب الفريق 
الضي�ف بطريقة متوازنة 4-2-3-1، معتمًدا عىل 

بابتيستاو يف األمام، وخلفه كاكوتا وبوينو.
دخ�ل برش�لونة املب�اراة بق�وة كب�رية، وضغ�ط 
هجومًيا منذ اللحظات األوىل عىل أمل إحراز الهدف 
املبك�ر، ول�م يمر س�وى 5 دقائق حتى اس�تطاع 
لويس سواريز أن يرتجم الخطورة بهدف أول من 
تس�ديدة رائعة مس�تغالً تمريرة تش�ايف، لتصبح 
النتيجة 1-صفر للفريق الكتلوني.  رايو فاليكانو 

أعتم�د عىل التكتل يف وس�ط امللعب، واالنقضاض 
بهجم�ات مرتدة، خاصة عن طريقة التس�ديدات 
البعي�دة والعرضي�ات، لكن بدون ج�دوى يف ظل 
يقظة برافو ودفاع برشلونة، وكاد بيدرو أن يعزز 
النتيجة لربش�لونة بعدما انفرد بمرمى الضيوف 
ويسدد يف جسد الحارس يف الدقيقة 22. مييس لم 
يظهر كثريًا يف الشوط األول بسبب الرقابة اللصيقة 
عليه وعىل مفاتيح لعب برش�لونة وخاصة بيدرو 
املرتبك، إال أن الربغوث اس�تطاع أن يهرب يف كرة 
وي�راوغ الحارس نحو مرمى الضيوف لوال س�وء 
الح�ظ يف الدقيقة 32. برش�لونة عابه اس�رتجاع 
الك�رة من الخص�م، وتضارب األدوار بني تش�ايف 
وإنييس�تا، وارتباك خط الهجوم، س�وى سواريز 

الذي يشكل خطورة كلما المس الكرة، بينما قدم 
رايو فاليكانو شوطا جيدا ولم يرتاجع للخلف بعد 
تأخره، قب�ل انتهاء الش�وط األول بتقدم الفريق 
الكتلوني بهدف نظيف. كثف برشلونة هجومه يف 
الش�وط الثاني، عىل أمل ع�دم الوقوع يف أي فخ، 
واستطاع املدافع بيكيه أن يحرز الهدف الثاني من 
تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مستغالً 
ارتداد الكرة من رأسية ماسكريانو يف الدقيقة 48. 
الفريق الضيف تراجع كثريًا ولم يس�تطع مجاراة 
الطوفان الكتلوني، قبل أن يطرد مدافع فاليكانو 
تيت�و بعد تدخله عىل س�واريز ويحصل عىل ركلة 
جزاء، لينفذها مييس ويتصدى لها الحارس، لكن 
الحك�م اعاد تنفيذ الركلة بس�بب دخول الالعبني 

منطقة الجزاء، قبل أن ينفذها مرة أخرى بنجاح 
يف الدقيقة 56، لتصبح النتيجة ثالثية بيضاء.

أنهار الفريق الضيف بش�كل كامل وظهرت عليه 
عالمات االستسالم واالرتباك، خاصة بعدما أحرز 
مييس الهدف الرابع بسهولة، مستغالً كرة مرتدة 
م�ن الحارس بعد تس�ديدة رائعة من س�واريز يف 
الدقيقة 63. برشلونة أخرج ماسكريانو وإنييستا 
وألكانت�ارا  راكيتيت�ش  مكانه�م  وارشك  وألب�ا 
وأدريان�و، بينم�ا دخ�ل كوين�ي م�كان جوزابيد 
لتعزي�ز الدف�اع، قب�ل أن يح�رز مي�يس الهاتريك 
بمهارة فردية رائعة حيث مر من املدافعني وراوغ 
الح�ارس ليضعه�ا يف املرمى بس�هولة يف الدقيقة 
68، لتصب�ح النتيج�ة خماس�ية نظيفة. ش�ارك 

أكوينو وكونجالفيس مكان ليس�ا وبابتيستاو يف 
راي�و فاليكانو، عىل أمل إح�داث التوازن الدفاعي 
والهجوم�ي يف الدقائ�ق األخ�رية. وتحص�ل رايو 
فاليكان�و ع�ىل ركل�ة ج�زاء، بع�د تدخ�ل عنيف 
م�ن الربازي�ي ألفيس ال�ذي حصل ع�ىل البطاقة 
الحم�راء، لينفذها ألربتو بوينو بنجاح يف الدقيقة 
81، لتصبح النتيجة 5-1 لصالح برشلونة. واصل 
برش�لونة طوفان�ه الهجوم�ي، واَضاع س�واريز 
ومييس إنفرادا كامال بمرمى فاليكانو يف الدقيقة 
86، قب�ل أن يح�رز ال�دويل األوروغوياني الرضبة 
القاضية والهدف السادس يف الدقيقة 91 بمهارة 
مس�تغالً تمريرة مييس، لتنتهي املباراة بسداسية 

للفريق الكتلوني مقابل هدف للضيوف.

المستقبل العراقي/ وكاالت

أش�ارت العديد من التقارير الصحفية االنجليزية اىل رغبة الدويل 
االرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح مانشس�رت يونايتد االنجليزي 

يف الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية املوسم الحايل.
وتوقعت صحيفة )ديي س�تار( االنجليزية أال يس�تمر دي ماريا 
)27 عاما( يف ملعب اولد ترافورد لفرتة أطول من موس�م واحد.

ورغم كل ما قدمه الالعب مع ريال مدريد س�ابقا وحصوله عىل 
لق�ب رجل نهائ�ي دوري أبطال اوروبا لكرة الق�دم العام 2014 
م�ع ري�ال مدري�د، ويعاني االرجنتين�ي من تراج�ع يف ادائه مع 
الش�ياطني الحمر تحت قيادة املدرب الهولندي لويس فان غال.

صحيف�ة )صن�داي اكس�ربيس( االنجليزية أك�دت بدورها عىل 
قيام دي ماريا بدراس�ة مس�تقبله يف مرسح االحالم، مشرية اىل 
أن عائلته ال تزال تكافح لتنعم بالراحة يف منزلهما يف وقت سابق 

من العام 2015.ووفقا للصحيفة، تس�عى ادارة 
الش�ياطني الحمر للتخي ع�ن دي ماريا من أجل 

جلب األموال واس�تخدامها يف التعاق�د مع الويلزي 
غاريث بيل جناح ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري 

االس�باني لكرة الق�دم وبط�ل أوروبا.وتوقعت 
)صنداي اكسربيس( أن يرحل دي ماريا اىل 

باريس سان جريمان الفرنيس صيف 
العام الحايل، يف حني س�يكون 

ممفي�س  الهولن�دي 
جن�اح  ديب�اي 

بديله  آيندهوفن 
يف ملع�ب أولد 

كش�ف حارس مرم�ى نادي الرشط�ة محمد كاصد ع�ىل ان فريقه يف ات�م الجاهزية 
ملالقاة فريق الجزيرة االردني ضمن مباريات الجولة الثانية ملنافس�ات كأس االتحاد 
االس�يوي,الفتا اىل ان هن�اك العديد من الضغوطات س�تواجه الرشطة خالل املباراة 
تتمث�ل بإقامة املباراة ع�ىل ارض الخصم وبني جماهريه مبين�ًا ان بالرغم من ذلك 

فالعب�و الفريق عازم�ني عىل الوصول اىل ص�دارة املجموعة ع�رب البوابة االردنية.
وقال حارس مرمى نادي الرشطة محمد كاصد: ان"فريقنا خاض أكثر من وحدة 

تدريبية عىل ملعب نادي الجزيرة األردني خالل اليومني املاضيني حيث ركز املدير 
الفني للفريق املرصي محمد يوسف عىل الجوانب البدنية ومحاولة منح الوقت 

لالستش�فاء لعدد م�ن الالعبني الذين خاضوا عدد م�ن املباريات القوية عىل 
املس�توى الفني والبدني يف وقت قصري ضمن منافس�ات الدوري املمتاز".
وأوض�ح ان"فريقنا س�يواجه العديد من الضغوطات خ�الل مباراة يوم 

غد الثالثاء فباإلضافة للجهد املضاعف الذي بذله الالعبني بس�بب كثرة 
املباري�ات الت�ي خاضها يف وق�ت قصري,فان إقامة املب�اراة عىل ارض 
الخص�م وما ب�ني جماهريه س�يكون له اثر اخر ع�ىل الالعبني وهو 
م�ا تحدث به مدرب الفريق ووض�ع جميع الالعبني يف الصورة التي 
يجب ان يتحلوا بها خالل املباراة التي س�تكون مفتاح لالنتقال إىل 
الجول�ة املقبلة من البطول�ة من خالل ضمان بطاق�ة التأهل عن 

املجموعة".

دي ماريا.. الدجاجة التي ستبيض 
ذهبًا ملانشسرت يونايتد

كاصد: سنواجه العديد من الضغوطات 
إمام اجلزيرة األردين

منتخبنا الوطني يرتاجع ثالثة مراكز يف تصنيف الفيفا

حبيب جعفر: االندية املحلية لـم تتعاون مع املنتخب االوملبي

عباس عطية: عدم تنظيم الكهرباء ساعدنا باحلصول 
عىل النقاط الثالث

كشف املدرب املساعد للمنتخب االوملبي حبيب 
جعف�ر ع�ن ان الفرتة التي ش�هدت انطالقة 
تحض�ريات املنتخب االوملب�ي لم تكون كافية 
لتجهيز الالعبني للدخول يف منافس�ات كبرية 
عىل املس�توى االسيوي,مشريا يف الوقت ذاته 
اىل ان هناك عدم تعاون ملحوظ من قبل عدد 
من االندي�ة يف ترسيح العبيها للتواجد ضمن 
الوحدات التدريبي لالوملبي كما تحدث بشكل 
متك�رر املدير الفن�ي يحي�ى علوان,مبيناً ان 

تواجده ضمن الكابين�ة التدريبية للمنتخب 
االوملب�ي ل�ن تكون م�ن اج�ل اكم�ال العدد 
فقط بل س�يكون دوره مؤثر يف عملية منح 
املش�ورة الفنية واتخاذ القرارات التي تصب 

يف مصلحة املنتخب .
وقال املدرب املساعد للمنتخب االوملبي حبيب 
جعف�ر: ان"الف�رتة الت�ي ش�هدت انطالق�ة 
تحض�ريات العب�ي املنتخب االوملب�ي لم تكن 
كافية كون االي�ام  التي تفصلنا عىل انطالق 
اوىل مبارياتن�ا يف البطولة بات�ت قصرية جداً 
االمر الذي س�يكون له تأثري بدون ادنى شك 

عىل مستوى املنتخب يف التصفيات االسيوية 
املؤهلة الوملبيات ريو دي جانريو".

واوض�ح ان"تواجدي ضمن الطاقم التدريبي 
للمنتخ�ب االوملب�ي ل�ن يك�ون هامش�ياً او 
اكم�ال عدد كم�ا يتصور البع�ض كون مثل 
ه�ذه االم�ور ض�د أيدلوجيتي يف م�ا يخص 
عمي م�ع املنتخب�ات الوطنية وس�يكون يل 
دور فاعل ضم�ن الطاقم التدريبي من خالل 
منحي املش�ورة للمدير الفن�ي يحيى علوان 
ال�ذي س�بق يل وان عملت مع�ه يف العديد من 

املناسبات".

أع�رب املدي�ر الفن�ي لك�رة الق�وة الجوي�ة عباس 
عطي�ة ع�ن أمل�ه بتواص�ل وت�رية نتائ�ج فريقه 
ضمن منافس�ات ال�دوري املمتاز بع�د االنتصار 
األخري الذي تحقق ع�ىل فريق الكهرباء ضمن 
منافس�ات الجولة الخامس�ة من مس�ابقة 
الدوري,مبين�اً يف الوقت ذاته عىل انه انتهج 
أس�لوب فني يعتمد عىل ع�دم التنظيم يف 
صف�وف الخط الدفاع�ي للفريق الخصم 
خصوص�اً يف احدث الش�وط الثاني من 
املباراة التي انته�ت ملصلحة الصقور 

بهدف دون رد.
وق�ال املدي�ر الفن�ي لك�رة القوة 
الجوية عباس عطي�ة: ان"مباراة 
الكهرب�اء ل�م تك�ن س�هله ع�ىل 
الكب�رية  الرغب�ة  فريقن�ا يف ظ�ل 

للفري�ق الخص�م لتحقيق نتيجة ايجابي�ة والهروب 
م�ن مواق�ع املؤخرة الت�ي يقبع فيه�ا والتي تؤهله 
لالن�زالق اىل دوري املظاليم االمر الذي جعلنا نحاول 
جهد إمكاننا ان نركز عىل حسم املباراة مبكراً ولكن 
هذا االمر اصطدم برغبة الكهربائيني بتحقيق نتيجة 

ايجابية".
وأوض�ح ان"اس�تغاللنا لع�دم التنظي�م يف الخ�ط 
الدفاعي لفريق الكهرباء خصوصاً يف احداث الشوط 
الثان�ي من املباراة كانت املفتاح للخروج من املباراة 
بالغلة النقطية الكاملة عرب هدف بشار رسن بالرغم 
م�ن إهدار العديد من الف�رص التي اتيحت لنا والتي 
لم يتعام�ل معها العبونا بالش�كل األمثل لرتجمتها 
الهداف".وب�ني ان"الق�وة الجوية وض�ع يف موقف 
ال يحس�د عليه بع�د االصابات العدي�دة التي لحقت 
بالالعبني حيث تم احداث اربعة تبديالت اضطرارية 
وبق�ي املحرتف الس�وري مؤي�د العج�ان يف املباراة 

بالرغم من إصابته لعدم توفر اي بديل أخر".

تراجع منتخبن�ا الوطني لكرة القدم، اىل املركز 
)97( عامليا وذلك بالتصنيف الدويل لش�هر اذار 
الح�ايل وال�ذي س�يصدر ي�وم الخمي�س القادم 
.وأحتل منتخبنا الوطني املركز التاس�ع اسيويآ، 
وبفارق ثالث نق�اط عن املنتخب العماني صاحب 
املرك�ز الثام�ن اس�يويآ.وتنتظر منتخبن�ا الوطني 
مبارتني مهمتني نهاية الشهر الحايل ضمن مباريات 

الفيفا دي، وس�يخوض يوم الخامس والعرشين من هذا الشهر 
لق�اءه الودي االول امام منتخب الرأس االخرض يف دبي، ومن ثم 
يالع�ب منتخب الكونغو الديمقراطية بالواحد والثالثون من هذا 
الش�هر، وتعترب هاتني املبارتني مهمتني ألسود الرافدين بتحقيق 
نتائج ايجابية لكي تقفز به للمركز الثامن اسيويا بشهر نيسان 
املقب�ل، لكي يقف عىل رأس احدى املجامي�ع الثمان، للتصفيات 

االسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 يف روسيا.
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امليزان

اول زوجني تعارفا باالنرتنت

الكسل يسبب النوبة القلبية

؟؟هل تعلم
*يعيش يف رشق أفريقيا نوع من النمل األبيض 
ُتعمر ملكته 50عاماً، ويصل عدد البيض الذي 

تضعه يومياً اىل 43ألفاً 
*عثة هرقل أضخم فراش�ات الع�ث يف العالم، 
يمتد جناحاها 35 سنتيمرتاً، وتعيش 14 يوماً 

فقط وال تتناول خاللها أي طعام 
*رسب الجراد من الحجم املتوسط يرتاوح عدد 
الجراد فيه حوايل مليون جرادة ، ويس�تهلكون 

حوايل 20طن من الطعام يوميا 
*الج�رذان الت�ي تعي�ش يف ج�زر تروبري�ان 
بالبسفيك تصطاد الرسطانات البحريه بأن تديل 

أذيالها يف املاء كطعم الجتذابها 
*الرصصور الذي يعيش يف املناطق االستوائية 
تص�ل رسعت�ه اىل 36ر3 ميل يف الس�اعة . . أي 
أن يقطع ماي�وازي 50 ضغف طوله يف الثانية 

واحدة

احتفل زوجان أمريكيان يقوالن بأنهما أول زوجني 
تعارف�ا عرب اإلنرتنت بعي�د زواجهما ال� 20، بعد أن 
كان�ا من أوائ�ل من اس�تخدموا أول موقع للتعارف 
ع�رب اإلنرتن�ت يف العالم.التق�ى بيل ش�رتاوس )76 
عاماً( زوجته فريدي )72 عاماً( من س�ان فرناندو 
ف�ايل بوالي�ة كاليفورني�ا للم�رة األوىل ع�رب موقع 
ماتش.ك�وم، بعد إنش�ائه بأس�ابيع قليل�ة يف عام 
1995، وتزوج�ا بع�د ذلك بثالث س�نوات، ويحتفل 
الزوجان حالياً بالذك�رى 20 للقائهما األول.وقالت 
فريدي يف ترصيح لوس�ائل اإلعالم املحلية: »كنا من 
أوائل الذين اس�تعملوا خدمة التعارف عرب اإلنرتنت، 
وم�ن املرجح أن نكون أول رج�ل وامرأة تزوجا عرب 

اإلنرتن�ت يف العالم«.وأضافت فريدي: »عندما أخربت 
صديقاتي أنني أس�تخدم اإلنرتنت للبحث عن رشيك 
لحياتي، شعرن بالصدمة والقلق ألن اإلنرتنت نفسه 
كان جدي�داً يف ذل�ك الوق�ت، وكان التع�ارف ع�ربه 
أمراً غري ش�ائع بني الناس، وبع�د أن تعرفن إىل بييل 
أدركن أنه ال يوجد ما يدعو للقلق من هذه العالقة«.

ويف الوق�ت ال�ذي تع�ج في�ه الصفحات الش�خصية 
ملس�تخدمي مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ومواقع 
التع�ارف ع�رب اإلنرتنت بص�ور أصحابه�ا يف الوقت 
الح�ارض، إال أن صفح�ة فريدي ع�ى املوقع لم تكن 
تحمل أية صورة، واس�تعانت بأحد األصدقاء إلنشاء 

صفحتها ألنها لم تكن تعرف كيف تفعل ذلك.

كرم�ك الزائ�د وتضحيات�ك مصدر فخ�ر، لكن 
بعضهم قد ال يستحق منك هذه املعاملة عاطفياً: 
قد ال تثق بأي كان، والسبب هو تجاربك السابقة 
الت�ي علمت�ك الحذر حت�ى من اق�رب املقربني 
صحياً: تواظب عى ما بدأته عى صعيد الريجيم 

وتتحسن تدريجياً وتستعيد رشاقتك

ال ترتاجع أم�ام الضغوط الكبرية ألنها لن تدوم 
طويالً وستجد أنك املنترص قريباً عاطفياً: عليك 
أن تكون أكثر طيبة مع الرشيك، فهو لم يحاول 
يوم�اً أن يتعرض لك باألذى صحياً: تقوم بجهد 
مضاعف يجعل�ك تعيش تحت وط�أة هاجس 

التخلص من األعباء امللقاة عى عاتقك

تح�اول اليوم أن تحس�ن عالقتك برؤس�ائك يف 
العمل وفتح صفحة جديدة معهم عاطفياً: تعيد 
التفكري والنظ�ر يف عالقت�ك العاطفية وتطرح 
عدداً من التس�اؤالت حول هذه العالقة صحياً: 
تبتعد قدر اإلمكان عن املأكوالت التي تحتوي عى 

كميات كبرية من الدهنيات التي ترضك

وعود بالجملة يف ش�تى املجاالت وهذا يخلق مزيداً 
من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك عاطفياً: يتجمع 
األصدقاء حولك ملساعدتك عى تجاوز خالفاتك مع 
الرشيك، لك�ن هذا االمر يواج�ه بعض الصعوبات 
صحياً: قد تكون منزعجاً من اإلرش�ادات الغذائية 

التي عليك اتباعها، لكنك تتكيف مع هذا الواقع

إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول بذل املزيد 
من الجهد يف األيام القليلة املقبلة عاطفياً: عليك 
أن تكون رحب الصدر مع الرشيك، وغّض النظر 
عن تجاوزاته إذا كانت غري متعمدة صحياً: كن 
حريصاً عى صحتك وابذل كل ما يف وسعك لتبقى 

سليماً معاىف

ُيساهم الحظ يف تنشيط الحياة املهنية، وتنشط 

االتص�االت مع األصدق�اء والزم�الء والجمعيات 

واملؤسسات عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الرشيك 

لن يتحقق مئة يف املئة، فضطر إىل مضاعفة بذل 

جهودك صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثري، 

لكن صحتك تستحق منك أن توليها االهتمام الكايف

تبذل جه�وداً كبرية لتحقيق أهدافك، وهذا يعود 
عليك بالفائدة يف املجاالت املادية واملعنوية كافة 
عاطفياً: بعض ترّصفات الرشيك تثري حفيظتك، 
لكن�ه يقوم بها للف�ت انتباهك صحي�اً: تقاوم 
كسلك وخمولك وتنطلق يف نشاط ريايض تعرف 

أنه الوحيد القادر عى مساعدتك صحياً

ال تقحم نفسك يف شؤون اآلخرين، فذلك يسبب 
لك بعض الخالفات مع الزمالء عاطفيا: خالفات 
مع الرشيك عى أولويات البيت ، لكن االمر بسيط 
وال يستحق الذكر صحياً: ال تبالغ يف هواجسك، 
فالحي�اة ال تس�تحق أن نقل�ق عى أم�ور تزيد 

الوضع الصحي اضطراباً

انت مدع�و إىل عدم إهمال دراس�ة أي تفصيل يتعلق 
باملسألة التي تعمل عليها حالياً والتي يمكنها أن تعود 
عليك بالربح الوفري عاطفياً: يوم مميز تشعر من خالله 
أنك أنجزت الكثري من املطلوب منك عى الصعيد العاطفي 
صحياً: تحاول تحقيق رغبتك يف الحصول عى جسم 

رشيق، لكن األمر يتطلب إرادة قوية والحد من شهيتك

ال ترتّدد يف الدفاع عن حقك، باستطاعتك أن تكون 
محط األنظار، وتفرح لتأييد ما يمهد ملرشوع مهني 
جيد عاطفياً: األوضاع العاطفية عى افضل ما يرام، 
اس�تفد من هذا الوضع عى أفضل ما يرام صحياً: 
الوضعان املهن�ي والعاطفي يرتكان أثراً طيباً عى 

وضعك الصحي، وتبدو ممتلئاً نشاطاً وحيوية

أجواء العمل الجيدة رضورية، ذلك بهدف التمكن من 

إنجاز األعمال املطلوبة منك بجدارة ونجاح عاطفياً: 

ال تعامل الرشيك بجفاء فالتطورات كثرية يف العالقة 

بينكما وخصوصاً األجواء اإليجابية السائدة صحياً: 

تنتقد اآلخرين عى تخاذلهم يف ممارسة الرياضة، وال 

تقوم أنت بما هو مطلوب منك عى هذا الصعيد.

تأثريات إيجابية وجّيدة عى صعيد العمل، وهذا يرتافق 

مع مطالب�ك املالية املحقة وقد تبل�غ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحّسن العالقة بالرشيك وتعود إىل مجراها 

الطبيعي، بعد االختالف يف وجهات النظر بينكما أخرياً 

صحياً: خيبات األمل املتالحقة قد تصيبك بنوع من 

اإلحباط يمكن أن يعقبه تراجع يف الوضع الصحي

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

يف حادثة فريدة من نوعها، فوجئت 
أم بريطانية، بغربان تطري باتجاه 
طفلته�ا بينم�ا تجل�س يف باح�ة 
املنزل، حاملة يف مناقريها أش�ياء 
أمامها،  صغرية متنوعة، لتضعها 
بينم�ا الصغرية تبتس�م، بحس�ب 
موق�ع ب�ي ب�ي يس. واتض�ح أن 
الغربان  اعتادت إطع�ام  الصغرية 
له�م  مخص�ص  صح�ن  بوض�ع 
يومياً، لذا قررت الغربان إعطاءها 

أشياء المعة كهدايا شكر لها. 
وتعترب الغربان من الطيور البالغة 
الذكاء، وتش�تهر بجمعها لكل ما 
يلم�ع م�ن قط�ع صغ�رية لتزيني 

أعشاش�ها، كما أنها من الكائنات 
الحي�ة التي تملك الق�درة العقلية 
ع�ى التحلي�ل وإط�الق األح�كام 
الحلول، بحس�ب علماء  وابت�كار 

البيولوجيا. 
وتق�ول األم لي�زا م�ان: »اعتادت 
ابنتي الصغرية غابي وضع صحن 
م�ن الطعام للغربان، منذ كانت يف 
الرابعة م�ن العمر، وجمعت لليوم 
العدي�د من القط�ع املتنوع�ة، ما 
ب�ني أزرار وقطع معدني�ة وقطع 
ليج�و، وم�رة تلق�ت منه�ا هدية 
ممي�زة عب�ارة ع�ن ق�الدة تحمل 
قلب�اً، وقطعة إكسس�وارات كتب 

عليه�ا »أن�ت األفض�ل« وأخ�رى 
نقش�ت عليه�ا كلم�ة »صدي�ق«، 
عث�روا  صدف�ة  بالطب�ع  وه�ذه 
عليها بينما يجمعون كل ما يلمع 
ويس�تطيعون حمله، لكنها عنت 
الكث�ري«. وتضيف: »لم  لصغريتي 
أص�دق نف�ي حني رأيت املش�هد 
للم�رة األوىل، وبدت ابنتي مرتاحة 
لألم�ر وتفاعل�ت معه�ا الغرب�ان 
وكأنه�ا واح�دة منه�ا، وبينما أنا 
أقف مصعوقة، كانت هي تترصف 
وكأن األم�ر عادي ج�داً، وكأن كل 
منا يمل�ك مجموع�ة أصدقاء من 

الغربان مثالً«.

تنتحر بسبب درجة متدنية
حال�ة ش�ديدة م�ن االكتئ�اب عاش�تها الطالبة 
»تون�ى كونيل«، فور علمه�ا بعدم حصولها عى 
A أو حت�ى B ىف م�ادة الرياضي�ات، ف�كان وقع 
الصدم�ة ش�ديد عليها لدرج�ة الت�ى دفعتها إىل 
االنتحار.الفتاة نرشت فيديو عن نفس�ها وقالت 
فيه »أن�ا قبيحة« ىف صورة أخرى بنفس الفيديو 
 Daily»��الن�اس يكرهونن�ى« وق�ال موق�ع ال«
ذات  املنتح�رة  الطالب�ة  إن  الربيطان�ى،   »Mail
ال�15 عاًما نرشت ع�ى صفحتها اإللكرتونية ىف 
م�ارس املاىض فيدي�و مؤثرا، ظه�رت فيه وهى 
محطمة بسبب املعاملة السيئة التى يعاملها بها 
أصدقاؤها ىف املدرس�ة ووصفهم له�ا بالقبيحة 
واملثرية للش�فقة، وقالت ىف أحد الصور، »العديد 
م�ن الن�اس يكرهون�ى« وىف صورة أخ�رى »أنا 

قبيح�ة«، وأوضحت الجريدة بأن هذا كان بمثابة 
مقدمات لالكتئاب الش�ديد ال�ذى أصيبت به فيما 
بعد.الناس نرشوا الورود عى قرب الطالبة املنتحرة 
تأثرا بقصتها الفتاة نالت املحبة التى لم تس�تطع 
العثور عليها ىف حياتها بعد موتها أما »كولونيل« 
وال�دة الفت�اة، فأكدت أن الضغ�ط األكاديمى هو 
الس�بب األول ىف موت ابنتها، حي�ث أخربوها قبل 
أي�ام من انتحاره�ا بأنها لن تس�تطيع التقدم ىف 
صف الرياضيات لعدم حصولها عى درجة عالية 
ىف م�ادة الرياضي�ات، فش�عرت بالغب�اء واليأس 
وقتلت نفسها«.وقالت األم ىف حوارها مع املوقع: 
»أنا غاضبة جدا من املدرس�ة، فقد كانوا عى علم 
بما تمر به ابنتى وحالة التنمر التى تعيش�ها، إال 

أنهم لم يحركوا ساكنا.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

 1 – قائ�د أنت�رص ع�ى 37 قائ�داً 
ومل�كاً –

 2  - في�م تاريخي ألحمد مظهر –
 3 – تك�رب وتتأل�ب – من ضواحي 

دمش�ق –
 4 – جده�ا يف تن�اكا – مظلم�اً –

 – ش�امتون  عكس�ها   –  5  

لإلس�تفهام –
 6 – رشب امل�اء ب�دون تنف�س – 

مؤسس�ة مالية –
 7 -  رس�ام فرني شهري – تبرص 

»مجزوم�ة« –
 8 – دول�ة أوروبي�ة –

 9 – الضعي�ف .

 1 – إذاعة عربية –
 2 – أغنية لعبد الوهاب ولنجاة ولعبد 

الحليم حافظ –
 3 – حرف مكرر – كرم املحتد –
 4 – إنهاء األمر – حرف مكرر –

 5 – من القوى العسكرية التي كانت 
متواجدة يف لبنان وأخرجت عام 2005 

– أداة أستثناء –
 6 – للنه�ي – عائل�ة صحايف لبناني 

راحل –
 7 – نوع من الرصاص – غري مطبوخ 

–
 8 – أغنية ألم كلثوم –

 9 – مجرى مائي عراقي .

سـودوكـو

املكونات
صدر دجاج - 4

زيت نباتي - ربع كوب
ثوم مهروس - 3 مالعق كبرية

قرش ليمون حامض مبشور - ملعقة كبرية
عصري ليمون حامض - ملعقتان كبريتان

أوريغانو - ملعقة صغرية ونصف
زعرت - ملعقة صغرية
ملح - بحسب الحاجة

فلفل أسود مطحون - بحسب الحاجة
ليمون حامض مقطع إىل رشائح - حبة

نصائح
- يمكنك تقطيع رشائح البطاطس وش�ويها يف 

الفرن مع الدجاج.
طريقة العمل

1- حّم�ي الفرن عى ح�رارة 200 درجة مئوية 
ودّقي صدور الدجاج حتى ترفع قليالً.

2- س�ّخني الزي�ت يف قدٍر عى الن�ار ثّم أضيفي 
الثوم وقلّبيه.

3- إرفع�ي الثوم عن النار بع�د دقائق وامزجيه 
بالخل، قرش الليمون الحامض املبش�ور، عصري 
الليم�ون الحام�ض، األوريغانو، الزع�رت، امللح 

والفلفل األسود املطحون.
4- أس�كبي املزي�ج يف صيني�ة ف�رن ث�ّم ضعي 

صدور الدجاج يف الصينية.
5- إدهني الدج�اج بالقليل م�ن الزيت ونّكهيه 

من جديد بامللح والفلفل األسود املطحون.
ب�ني  الحام�ض  الليم�ون  رشائ�ح  وّزع�ي   -6

الدجاج.
7- أخب�زي الصينية يف الف�رن لحواىل 40 دقيقة 

حتى ينضج الدجاج ثّم قّدميه.

ستيك دجاج

الفلفل االخرضمعلومات  عامة
تحتوي الفليفلة عى العديد من املواد الغذائية الرضورية 
لصح�ة جهاز ال�دورة الدموي�ة بما يف ذل�ك فيتامني يس 
واألم�الح املعدني�ة كما أنه�ا تتضمن كمي�ات كبرية من 
فيتامني »أ« الذي يساعد عى الشفاء من القرحة املعدية، 
وكلما اشتد احمرار الفليفلة زادت كمية فيتامني »أ« فيها 
وأحد أنواع الفليفلة ويدعى بابريكا يتميز بأنه يحمل أكرب 
كمي�ة من فيتامني يس بني جميع األنواع األخرى وبما أن 
الفليفل�ة تحتوي عى كمي�ة كبرية من األم�الح املعدنية 
كالكربي�ت والحديد والكالس�يوم واملغنزي�وم إضافة إىل 
الفوس�فور فإنها تعترب عالجاً ناجعاً ضد مرض الس�كر 
والنفخ�ة والتهاب املفاص�ل والبنكرياس, وم�ن امليزات 

الفري�دة لها قدرته�ا عى العمل كمنش�ط/ إذا أنها تعزز 
التأث�ريات املفي�دة لألعش�اب األخرى ع�ن طريق ضمان 
التوزيع الرسي�ع والكامل للعنارص الفعالة يف األعش�اب 
للمراك�ز الرئيس�ية يف الجس�م، كاألجهزة املس�ؤولة عن 
عمليات االس�تقالب، ونقل املعلومات، والتنفس الخلوي 
والنش�اط الهرموني النووي. استخدامات: وبما أن كمية 
قليل�ة م�ن الفليفل�ة يمكن أن تزي�د من فعالي�ة معظم 
األعشاب األخرى، فقد تم استخدامها يف معظم الخلطات 
العش�بية لزيادة فعاليته�ا، فعند إضافتها للث�وم، مثاُل، 
فإنه�ا تزيد من فعاليته كمضاد حي�وي، كما أنها تقوي 

من تأثريه ليصبح شبيها بالبنسلني«.

عزيزى الكس�ول.. إذا اعتدت حياة الراحة والكس�ل 
والجلوس لس�اعات طويلة، فاعلم أن اآلثار السلبية 
التى تتعرض لها لن تس�تطيع الص�االت الرياضية 
تخليص�ك منها، فقد حذرت دراس�ة طبي�ة أن لكل 
ساعة جلوس تسهم بنسبة 14% ىف تراكم الرتسبات 
الضارة ع�ى ج�دران رشايينك.فقد ق�ام الباحثون 
ىف كلي�ة الطب جامع�ة “ويسكونس�ن” األمريكية 
بتحليل مستوى النشاط بني 2,031 بالغ الذين كان 
متوس�ط أعماره�م 50 عاماً، طبقاً مل�ا ورد بوكالة 

“أنباء الرشق األوسط”.
وألقت الدراس�ة الحديثة بالكثري من اللوم عى نمط 
الحياة الحديثة، مؤك�دة أن الجلوس لفرتات طويلة 

يزي�د فرص إصابتك بالنوبات القلبية والس�كتات 
الدماغية.

وم�ع ذلك، أكد الباحثون أنه إذا اعتقدت أن ذهابك 
للص�االت الرياضي�ة ق�د يحميك من ه�ذه اآلثار 
الخط�رية، فإنها تؤكد لك خطأ ه�ذا االعتقاد.وقد 
ح�ذرت أبحاث حكومية س�ابقة م�ن أن الخمول 
والكس�ل يعتربان من العوام�ل القاتلة مثلها مثل 
التدخني واملس�ئولة عن س�دس ح�االت الوفاة ىف 
بريطانيا.وق�ارن الباحث�ون عدد الس�اعات التى 
يقضيه�ا املش�اركون ىف الدراس�ة كل ي�وم، م�ع 
مستويات تراكم الرتس�بات السامة والضارة عى 

األوعية الدموية املسببة ألمراض القلب.

غربان تأيت باهلدايا لطفلة
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عنرصية عىل وثيقة رسمية
ء ح���رة  را آ

انهمر عيل س�يل من التعليقات والرسائل والتفاعالت تباعا 
للمق�ال الذي كتبته حول األس�ئلة املس�كوت عنه�ا يف مذبحة 
باريس، األغلبية منها تؤيد تساؤالتي، بل وتضيف إليها أخرى 

كثرية لم تكن يف الحسبان.
وبينم�ا كنت أتابع هذا الفيلم الضعيف اإلخراج، وقعت بني 
يداي وثيقة لم يكن يل أن أتخيلها يوما ما.. للوهلة األوىل ظننت 
أنني مخطئة وأن األم�ر اختلط عيّل برمته، فركت عيناي أكثر 
من مرة وتصورت أنها وثيقة صدرت عن أحد األحزاب اليمينية 
املتطرفة، أو عن مثقف متأثر ب� “االسالموفوبيا”، فإذ بي أرى 
ختم وزارة الداخلية اإلسبانية الذي اعتدت أن أراه كلما ذهبت 

لتجديد أوراق إقامتي.
ه�ي بالفع�ل وثيقة تحذير رس�مية صدرت عن املؤسس�ة 
األمنية بإسبانيا و تم توزيعها عىل ضباط الرشطة يف محافظة 
اشبيلية. تش�متل هذه الوثيقة عىل خطة “جهنمية” للتعامل 
مع “ذوي األص�ول العربية« و تطالب رج�ال الرشطة باتخاذ 
تدابري أمنية مشددة، خاصة مع املواطنني الذين ينحدرون من 
أصول جزائرية، ألنهم - حس�بما ظهر يف الوثيقة - أكثر شغبا 

من غريهم.
وتحتوي قائمة التحذيرات التي قرأتها أكثر من عرش مرات 
ع�ىل تعليمات يتوجب عىل الرشطة اتباعه�ا، إحداها تعطيهم 
حق االشتباه يف أي شخص ملجرد أنه يحمل مالمحا عربية، بل 
وتفتيشه للتأكد من أنه ال يحمل أكثر من ١٠٠٠ يورو يف جيبة.

ويح�ق لرجال الرشط�ة بموجب ه�ذه التعليم�ات إيقاف أي 
ش�خص يحمل مالمحا عربية ولديه حاس�وبا الكرتونيا داخل 
س�يارته ألنه -حس�بما ترى هذه األجهزة األمنية القادرة عىل 
حماية بالدها حتى م�ن تلك األخطار التي تحملها امليكروبات 

املجهرية - يشكل خطرا إرهابيا محتمال.
م�ا لفت انتباهي هو بند آخ�ر يعطي الجهات األمنية الحق 
يف التفتيش الجس�دي لهؤالء الذي�ن يحملون أي من املواد التي 
 .”TATP”قد يتم اس�تخدمها يف تجهي�ز مادة متفج�رة تدعى
الغري�ب أن هذه املواد هي األس�يتون “مزيل طالء األظافر” و 
الليمون. ما ذكرته هو مجرد عينة لسياسة عنرصية تستهدف 
الجالي�ات العربية يف أوروبا تحت ذريع�ة توفري األمن، وتجعل 
م�ن مجرد االختالف يف لون الب�رشة أو مالمح الوجه أو اللكنة 
يف الحدي�ث س�ببا وجيها لالش�تباه والتفتيش ث�م االحتجاز، 
وكأن الس�لطات الرس�مية يف أوروبا ق�ررت أن تتعامل مع كل 
عربي عىل أنه “م�رشوع إرهابي”.. إىل أن يثبت العكس ، وهو 
ما يرسم مستقبالً غامضاً ألبناء الجاليات العربية واإلسالمية 
يف أوروبا.ولتذه�ب إىل الجحي�م كل م�ا صدعتنا ب�ه الحضارة 
الغربية عن حقوق اإلنسان والحريات الشخصية، إذ يبدو أنها 
مج�رد قرشة المعة لذهب مزيف طاملا أعمت أبصار الكثري منا 

فؤاد حسونكـاريكـاتـيرسنينا طويلة ..

غادة خليل

تعزي ارسة تحرير مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش )جريدة املستقبل العراقي ووكالة 
انباء املستقبل( بأسف بالغ وحزن شديد الدكتور مضاد االسدي لوفاة املغفور لها والدته سائلني 
الله العيل ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصرب 

والسلوان وستقام الفاتحة عىل روحها الطاهرة يف محافظة البرصة.

وس�ط فرحة االهل واالصدقاء يتقدم االعالمي 
ماج�د الس�وداني مدي�ر العالق�ات واالعالم يف 
املرصف املتحد لالستثمار بأزكى آيات التهاني 
والتربيكات اىل ولده البار حارث ماجد محسن 
علون السوداني بمناسبة عيد ميالده واطفاء 
ش�معته الحادية والعرشين متمن�ني له حياة 

دراسية وعلمية سعيدة.

هتنئة
املستقبل العراقي تعزي الدكتور مضاد االسدي بوفاة والدته

ان ما يجري يف قواطع العمليات العس�كريات شمال بغداد 
وغربها، يعد بداية واعدة لقطع دابر داعش االرهابي، وتحضريا 
اولي�ا ملعركة املوصل، كم�ا ان املنجز العس�كري العراقي عىل 
االرض، يشكل فارقا نوعيا سواء عىل صعيد التقدم واالنتصار، 
او ع�ىل صعي�د الجهد االنس�اني ال�ذي يبذله املقاتل�ون وهم 

يتقدمون يف طي الصفحات واحدة تلو االخرى.
لكن هذا املنجز بصفحتيه العسكرية واإلنسانية لم يقدم اىل 
الجمهور عرب وسائل االعالم بصورته الحقيقية او عىل االقل لم 
تشكل التغطية االعالمية مقاربة جادة ملا يجري من تغريات عىل 
األرض او من رد مفحم عىل االصوات النشاز والوجوه الكالحة 
التي بدأت تذرف دموع التماسيح والتباكي عىل املدنيني والعزل 
والعوائ�ل الربيئة التي باتت بني ناري داعش من جهة والقوات 
العراقية من جهة اخرى، مع تلميح الوجوه اياها اىل خشيتها 
من اعمال انتقامية كذا ستطال املدنيني يف املناطق التي حررت 
من داعش، فيما يش�به الجهد املنظم واملستمر لشيطنة جهد 
الدولة والحشد الشعبي، ووسط ماكنة الرببوغاندة تلك نسمع 
ونش�اهد يوميا عرشات الترصيحات املتناقضة ملا يتحقق عىل 
ارض املي�دان، وبما يش�به الخضم املتالطم م�ن الترصيحات 
التي ضيع�ت او كادت حجم وش�غل املنج�ز امليداني.ما تقدم 
يؤرش الحاجة الحقيقية اىل ايجازات يومية تستقي معلوماتها 
من قيادات ميدانية يف الجيش والحش�د الش�عبي تمتلك رؤية 
واضح�ة ملا يج�ري يف املي�دان، وتقدم اجابات ش�افية ووافية 
وج�ادة، ب�دال من ت�رك حبل الترصيح�ات عىل الغ�ارب، وبما 
يفس�ح املجال لكل من يرغب يف االداء بدلوه، ال بأس ان يقدم 
تلك الترصيحات احد قادة العمليات املش�اركة يف املعركة واحد 
قيادات فصائل الحشد الشعبي، فضال عن قائد ميداني حققت 
تش�كيالته تقدما نوعيا يف امليدان، وهذا االيجاز س�يعزز حتما 
ثقة الجمهور بالقوات املشاركة يف عمليات التحرير، وسيقدم 
ايضا افض�ل مس�تويات الصدقية ويقطع داب�ر الترصيحات 
املجتزأة التي يس�ودها الكثري من االرباك والغموض ما يفيض 

حتما اىل اشاعة البلبلة يف اوساط الرأي العام.
وفيم�ا يخ�ص الجه�د االنس�اني للمقاتل�ني ع�ىل اختالف 
صنوفهم فقد اكد قائد رفيع يف احد فصائل املقاومة االسالمية، 
ان جمي�ع املقاتلني يدينون بالوالء وااللتزام بتوجيهات وأوامر 
املرجعية الرش�يدة، فضال عن التزامهم برشوط االسالم وكلها 
تصب يف جهة التعامل بالحس�نى مع املدنيني والعوائل والنظر 
اليه�م كضحايا لداعش ال�ذي اتخذتهم دروعا برشية يتمرتس 
خلفه�ا عنارصه املجرم�ة. واوض�ح القائد نفس�ه ان بعض 
صفحات املعركة تأخرت بس�بب التحس�ب االنس�اني وكي ال 
تزه�ق االرواح الربيئة ولوال هذا التحس�ب ملا اس�تمرت بعض 

املعارك سوى ساعات قليلة.
وش�دد القائد امليدان�ي ع�ىل ان املقاتلني قدم�وا تضحيات 
متنوع�ة ع�ىل طريق اس�تنقاذ االبرياء من املدني�ني من براثن 
داع�ش او ع�ىل طريق ايصاله�م اىل اماك�ن آمن�ة، لتجنيبهم 
واليات الحرب ورشوها. وقال ان املقاتلني تقاس�موا مع هذه 
الرشيحة من املواطنني، طعامه�م ورشابهم، بل ان الكثري من 
املقاتل�ني فض�ل ان يبيت عىل الط�وى، باذال طعام�ه ورشابه 
لالطفال والنس�اء والش�يوخ، دون منة عىل احد بل هو ابسط 
واجب تقتضيه الفروسية والرجولة ويؤكد عليه ديننا الحنيف 
ونبين�ا االكرم وآل بيته االطهار. ان ه�ذه الصورة التي قدمها 
القائد امليداني عىل اس�تحياء، وعدها واجبه وواجب اخوته يف 
الدين والوطن والس�الح، بحاجة اىل تس�ليط املزيد من الضوء 
عليه�ا الخراس االلس�نة الباطل�ة، التي تبذل جه�دا محموما 
لتفريق الناس وهم يتش�اركون املصري الواحد عىل طريق الغد 
الواع�دة، اما ان لنا كأعالم ان نتوغ�ل قليال اىل اعماق ما تحت 
الق�رشة لنقدم للجمهور الصورة الحقيقية، ولعمري فأن هذا 

تساؤل برسم التنفيذ.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة


