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العامري: إذا لـم يسمح يل القانون باالنقطاع عن الربملان سأقدم إستقـالتي واستمر يف القتـال

فاتحت مسؤولين عراقيين للضغط

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية ب�ارزة, امس االثني�ن, عن تخصيص 
الس�عودية مبلغ 5 ملي�ارات دوالر إلطالق مب�ادرة اليقاف الحرب 
عل�ى “داعش” بع�د الهزائم الكبيرة الت�ي تلقاه�ا التنظيم على يد 

القوات االمنية والحشد الشعبي في صالح الدين واالنبار.
وفيم�ا تش�ير المصادر ال�ى ان الرياض وعدت قادة سياس�يين 
وبع�ض االح�زاب بام�وال طائلة وهداي�ا ثمينة في ح�ال تحركوا 
اليقاف العملية العسكرية, اكدت ان بعضهم سارع إلطالق دعوات 
بهذا الصدد.وقالت المصادر ل�”المستقبل العراقي”, ان “السعودية 
خصصت مبلغ كبير يقدر ب�5 مليار دوالر لمن يتبنى مشروع يوقف 
به الحرب الدائرة على الدواعش في العراق”, مشيرة الى انها “بدات 
تخاطب ساسة عراقيين بارزين ومسؤولين وقادة احزاب وتعرض 

عليهم منحا وهبات عظيمة وعطايا لتحقيق هذا الهدف”.
واش�ارت المصادر الى ان “قادة بعض االحزاب س�ارع الطالق 
دع�وات لوق�ف المعارك لكن بش�كل غير مباش�ر, فمس�ؤول بارز 
انطلق مس�رعا ال�ى مقابلة اقط�اب دواعش المقنعي�ن من رجال 
الدي�ن, وهنالك م�ن اطلق مب�ادرات عجيب�ة منه�ا المصالحة مع 
داعش وهنالك من يطالب بان يتم عقد هدنة مع الدواعش وغيرها 
من المطال�ب والمقترحات التي تجير على حس�اب تركي الفيصل 
ومال وزارته الموجه الى شراء ذمم من يديرون المشهد السياسي 

العراقي في الوقت الحاضر”.
وبين�ت المصادر انها “ال تس�تغرب ان يطلق ق�ادة في األحزاب 
الس�نية مثل تل�ك الدع�وات, لكن الغري�ب في االم�ر ان تصدر عن 
قادة ش�يعة, معتبرة ذل�ك بمثابة جريمة التقل ع�ن جرائم داعش 
انفسهم بحق شيعة العراق”.واطلق مؤخرا عدد من النواب دعوات 
اليقاف العمليات العس�كرية في صالح الدين وغيرها من المناطق 
المغتصب�ة, بذريع�ة ان القصف والحصار دم�ر المناطق واالهالي 

المتواجدين هناك.

السعودية متنح »5« مليارات دوالر إليقاف العمليات ضد »داعش«

قادمون يانينوى

ص3»داعــش« ينكسـر فـي الـكـرمــة.. وقـيـاداتـه بـيـن املـوت والـهـروب

ص4

»داعـش« يستخـدم نسـاء املوصـل كـدروع بشـريـة
عناصره يتسربون مع اقتراب عملية التحرير

       المستقبل العراقي / خاص

بع�د أن خس�ر معرك�ة صالح 
الدي�ن, يعي�ش تنظي�م »داع�ش« 
االرهابي في مدينة الموصل حالة 
م�ن االنهي�ار والتخب�ط, فاغل�ب 
المنتمين له من ابناء المدينة بدؤوا 

يتس�ربون بع�د ان س�يطر عليهم 
الخوف والهلع وهم يسمعون بان 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
بات�وا ق�اب قوس�ين اودن�ى م�ن 
االقتحام.وم�ا ان ش�عر »داعش« 
الموق�ف حت�ى ذه�ب  بخط�ورة 
االجب�اري«  »التجني�د  باتج�اه 

بارغام كل اس�رة عل�ى تقديم احد 
ابنائه�ا لالنضم�ام ف�ي صفوفه, 
لك�ن التنظيم االرهاب�ي اخذ يفكر 
بطريق�ة مختلف�ة اث�ارة مخاوف 
النس�اء  اخ�ذ  وه�ي  اال  االهال�ي 
وحجزه�ن ف�ي اماك�ن خاص�ة, 
وسط ترجيحات بانه سيتخدمهن 

كدروع بش�رية اليق�اف اي تقدم 
عسكري.وقالت مصادر من داخل 
»الدواع�ش  ان  الموص�ل,  مدين�ة 
ب�داو يخس�رون عناصره�م التي 
باتت تهرب م�ن المدينة وتختفي 
وتتسرب, حيث اختفى قرابة 180 
عنصراالح�د الماض�ي ول�م يعثر 

ان  المص�ادر,  عليهم«.واضاف�ت 
»داع�ش اع�دم قرابة 30 ش�خص 
يخطط�ون  كان�وا  عناص�ر  م�ن 
جه�از  واكتش�فهم  لله�روب 
اس�تخبارات التنظي�م االرهابي«.

ولفت�ت المصادر ال�ى انه »ووفقا 
لهذه االح�داث, فان ق�ادة داعش 

في الموصل اتخذوا تدابير وقائية 
وتحرك�وا لزيادة ع�دد عناصرهم 
عب�ر اقتي�اد ام�راة م�ن كل بي�ت 
تقريب�ا م�ن الموص�ل ومحيطها 
واحتجازه�ن ف�ي دائ�رة الزراعة 
ودار القضاء في الموصل واشتراط 
سالمتهم واطالق سراحهن مقابل 

مش�اركة فرد من ذوي كل واحدة 
منه�ن ف�ي المعرك�ة المقبلة في 
الموص�ل اي انه�ا عملي�ة تجني�د 
اجباري�ة تح�ت التهدي�د بالنس�اء 
ومن بينهن نساء صغيرات بالعمر 

وبنات مراهقات«.
              التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

أك�دت محاك�م تحقيق وجن�ح وروده�ا دعاوى اعت�داء على 
موظفي�ن عامين، مش�يرة إلى أن االعتداء عل�ى األطباء من أبرز 
صور هذه الجرائم، وفيما ش�كا قضاة من ع�دم متابعة الكوادر 
الصحية لدعاواهم، عزوا ذلك الى خش�يتهم على حياتهم بس�بب 
الوضع األمني، أو ان الطابع العشائري في بعض المناطق يسهم 
بحل الخالف�ات ودياً.ويقول القاضي قصي جاس�م محس�ن في 
محكم�ة تحقيق مدينة الص�در إن »العديد من األطباء يس�جلون 
شكاوى أمام ضباط الشرطة، لكن القليل منهم من يتابع شكواه 
في المحكم�ة، ونحن بدورنا كقضاء ن�دون إجراءاتنا وفق مواد 
االعتداء عل�ى الموظفين ف�ي قان�ون العقوبات«.وتفرض مواد 
قانون العقوبات العراقي م�ن )229-231( العقاب بالحبس مدة 
ال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة مالية على كل من منع أو اعتدى 
عل�ى موظف أو ش�خص مكلف بخدمة عام�ة أو مجلس أو هيئة 
رس�مية أثناء تأدية واجباتهم.وعن سبب هذه االعتداءات يجيب 
محس�ن أن »التفجيرات التي تحدث في مدينة الصدر وغيرها في 
مناط�ق بغداد، عادة ما تكون في المس�اء وتخلف إصابات كثيرة 
واحيانا اإلس�عافات والكوادر الطبية ليالً ال تكفي فتحدث حاالت 
وف�اة«، موضحا أن ه�ذا »يترك تصّورا ألهال�ي الضحية بحدوث 

تقصير من بعض األطباء«.
                                                                         التفاصيل ص3
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عراقية احلشد الشعبي وسيستانيته
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ارتبط الحشد الشعبي كمصطلح 
ومش�روع  وحرك�ة  ومضم�ون 
بالفت�وى االس�المية الكريم�ة التي 
اطلقه�ا االم�ام مرجع االمة الس�يد 
انهي�ار  عش�ية  السيس�تاني  عل�ي 
الموصل وما تبعه من تداعيات امنية 
وسياسية مؤسفة خلفت انهيارا في 
جدار اللحمة الوطنية وتمددا خطيرا 
لتنظيم داعش في مس�احات واسعة 
م�ن العراق.ان الحش�د الش�عبي هو 
الذي حفظ العراق من خطر االنزالق 
الى احتالالت اكبر لمساحات واسعة 
من اراضيه، ولوال المتابعة الواقعية 
لموفدين م�ن االمام ومن مرجعيات 
ديني�ة مماثل�ة ومتضامن�ة لكان�ت 
العراقي�ة ستس�ير نح�و  االوض�اع 
االسوء والتداعيات الى ادنى مستوى 
له�ا، وق�د نش�هد انقس�امات ف�ي 
الواق�ع اكبر واهم من االنقس�امات 
السياسية التي نراها ماثلة في واقع 

العملية السياسية..
ان الحشد الشعبي كجماعة ومثال 
وفت�وى ومبارك�ة ومش�روع وتيار 
رس�الي ف�ي االم�ة هو ال�ذي حفظ 
العراق من االنهيار في االنقس�امات 
الجغرافية التي يتح�ول فيها العراق 
ال�ى مقاطع�ات طائفي�ة وقومي�ة 
ضعيف�ة س�يضعف هو ب�دوره من 
خالله�ا وتق�ل تاثيرات�ه ف�ي واقعه 
وف�ي محيط�ه العرب�ي واالقليم�ي 
وتلك من مؤش�رات احتالل الموصل 

وغاياته!.
ان من يتحدث بس�وء نية وطوية 
ويتناول�ه  الش�عبي  الحش�د  ع�ن 
باعتباره حشدا طائفيا في مواجهة 
الطائفة السنية الكريمة وجمهورها 
الم�دن  او  المغتصب�ة  الم�دن  ف�ي 
يس�تهدف  انم�ا  االخ�رى  العراقي�ة 
االمام والمرجعية الدينية ويستهدف 
المكانة والموقع والمهمة والوظيفة 
الشرعية للمرجعية واالمام والمكانة 
والهوية الشيعية التي لوالها لما كان 
هنالك حش�د ش�عبي ولما اس�تطاع 
اي من السياس�يين العراقيين سواء 
الموجودين في الس�لطة العراقية او 
في خارجها تحش�يد عشرات االالف 
من المتطوعين وصبهم في جبهات 
القت�ال دفاع�ا ع�ن الع�راق وتراب�ه 

الوطني.
ان اس�تهداف االم�ام اس�تهداف 
الت�ي  الوطني�ة ف�ي راي�ي  للكلم�ة 
حافظت عل�ى الوطن من الس�قوط 
وعل�ى الت�راب الوطني م�ن البعثرة 
والتم�زق والتش�ظي وعل�ى الوحدة 
الوطني�ة من االنهي�ار ام�ام التمدد 
الطائفي لداعش وهي تخترق المدن 
وتمهد الحتالل طويل االمد تتاس�س 
على ضوئه ام�ارات ودولة »خرافة« 
فوق تراب العراق واي قراءة تستبعد 
االمام وحضوره الذهني والسياسي 
المش�روع  حرك�ة  ف�ي  والروح�ي 
الوطن�ي المق�اوم انم�ا تس�تبعد او 
تحاول ان تشتغل على استبعاد محور 
المقاومة الوطنية التي قامت عليها 

فكرة الحشد الشعبي ومضمونه.
يبق�ى  ان  لزام�ا  كان  هن�ا  م�ن 
الحش�د الش�عبي خ�ارج حس�ابات 
التاويل السياسي او الميداني للقوى 
الوطني�ة الت�ي يتحش�د فيه�ا االف 
المقاتلي�ن وخلفه�م تق�ف قي�ادات 
ميداني�ة كله�ا تش�تغل او جلها على 
اس�تيعاب المس�الة الحش�دية على 
ش�روط ربم�ا يغل�ب عليه�ا الطابع 

الحزبي او االنتخاب�ي او الجهوي او 
حتى الحاق الحشد بمسالة التاثيرات 
االقليمي�ة الت�ي تعم�ل عل�ى تحويل 
العراق الى مصدات خلفية لمش�روع 
اكب�ر م�ن مش�روع حماي�ة العراق 
ال�ى  الوطن�ي  وتراب�ه  ومقدس�اته 
العمل على حماية المصالح القومية 

والعسكرية واالمنية لالقليمي.
الش�عبي  الحش�د  تش�كل  لق�د 

وفكرت�ه المحوري�ة حماي�ة العراق 
من خطار داع�ش االرهابي وارهاب 
المجموع�ات وال�دول الكب�رى التي 
تعم�ل عل�ى اس�تدعاء كل االره�اب 
ال�ى الع�راق البع�اد ش�بح االرهاب 
ع�ن اراضيها وتلك نظري�ة امريكية 
بدات بعد 11 س�بتمبر ف�ي الواليات 
المتحدة على عهد بوش االبن والزلت 
مستمرة والدليل وجود داعش وهذا 
الك�م الهائ�ل م�ن االرهابيي�ن ف�ي 
العراق وس�وريا ومن غير المنطقي 
والحش�د يعمل في المسالة العراقية 
ب�روح عراقي�ة ومقاص�د وطنية ان 
يتحول الى مصدات عس�كرية بالدم 
العراقي بغي�ة حماية مصالح بعض 
ال�دول االقليمية مهما كانت مبررات 
ون�وع  العراقي�ة  للمس�الة  دعمه�ا 
الخط�اب »الث�وري« والوطني الذي 
تس�لكه في ه�ذا االطار.هنالك تذمر 
واض�ح من قب�ل المرجعي�ة الدينية 
بدا يظهر ف�ي الوصايا الت�ي يتلوها 
معتمدو المرجعية الدينية في كربالء 
المقدس�ة بص�الة الجمع�ة وبقي�ة 
الم�دن العراقي�ة الت�ي تج�ري فيها 
صلوات الجمعة وهو تذمر مش�روع 
هدفه التحذير من مغبة اخذ الحش�د 
الش�عبي الى اهداف ومقاصد حزبية 
او سياسية طائفية او المحاولة في 
ح�رف االنظار ع�ن هدفه االس�اس 

بتحرير المدن العراقية المغتصبة.
ليكن واضحا ان المرجعية الدينية 
ممثلة باالمام السيس�تاني هي التي 
ق�ررت تاس�يس ه�ذا الحش�د وهي 

التي اعلنت مس�ؤوليتها عنه واقرت 
عالقت�ه بالدول�ة العراقية وليس مع 
الجهات الحزبية والسياسية العراقية 
وما اكثرها واكثر اهدافها االنتخابية 
كان�ت  واذا  الجانبي�ة  والسياس�ية 
المرجعي�ة مس�ؤولة عن مس�تقبل 
الحش�د وعن تش�كيله ودوره فهي 
مسؤولة عن مستقبل وجوده سواء 
بقي هذا الحش�د في الدولة العراقية 

بعد انجاز هدف التحرير او تم حله.
من المفت�رض ان تدخل االحزاب 
السياس�ية عل�ى خ�ط العالق�ة مع 
الحش�د الش�عبي على خلفية الوالء 
والن�اس  الثغ�ور  للوط�ن وحماي�ة 
والعم�ل على تحرير كاف�ة االراضي 
العراقية من دنس الدواعش وهيمنة 
المش�روع المتطرف والتكفيري اما 
ان تدخل بعض القوى السياسية على 
خ�ط الكس�ب الحزبي واخ�ذ البيعة 
له�ذه الجه�ة السياس�ية او الدينية 
او تلك وتش�ترط تحقيق كل شروط 
االنتس�اب الى الحش�د الشعبي وفق 
هذه االعتب�ارات والش�روط وتلزم 
الحش�دي بدفع مس�تحقاته المالية 
ووج�وده في جبهة القت�ال بتحقق 
»اع�الن البيعة« لهذا الط�رف او ذاك 
فه�ي مخالف�ة صريح�ة لالح�كام 
االس�المية الت�ي ش�كلت الظاه�رة 
العراقي�ة  الس�احة  ف�ي  الحش�دية 

وخرق لفتوى االمام السيستاني.
التتحرشوا بالحشد الشعبي فهو 
يحمل مالم�ح االم�ام المرجع ومن 
يتحرش بالمرجع فقد تحرش بالله.

الحشد الشعبي 
هو الذي حفظ العراق 
من خطر االنزالق الى 

احتالالت اكبر لمساحات 
واسعة من اراضيه

اجلنسية حتدد ثالثة متطلبات إللغاء »الصداميات« واعتامد البطاقة املوحدة
      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة الجنس�ية العامة عن 
ان مش�روع البطاق�ة الوطني�ة الموحدة 
بحاجة الى تهيئة عدة متطلبات قبل البدء 
ب�ه ابرزها اع�داد قاع�دة بيانات ش�املة 
لجميع انح�اء البالد.وقالت االمانة العامة 
لمجلس الوزراء في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنها اس�تضافت 
الفريق المكلف بمشروع البطاقة الوطنية 
الموح�دة، المؤل�ف م�ن مدير ع�ام دائرة 
الجنسية ومدير عام في مستشارية األمن 

الوطني اضافة الى مدير المشروع.
واوضح البيان انه جرى خالل اجتماع 
مجل�س األمانة األس�بوعي الذي ترأس�ه 
األمين الع�ام، بحضور نائب األمين العام، 
ومع�اون األمي�ن العام للش�ؤون اإلدارية 
والمالية والم�دراء العامين لدوائر األمانة 

العامة، اس�تعراض تأريخ المشروع الذي 
يعود الى ع�ام 1982، إال ان�ه مر بمراحل 
تلكؤ عدي�دة خالل الس�نين الماضية ليبدأ 
م�ن جدي�د ع�ام 2012.ونقل البي�ان عن 
مدير عام دائرة الجنس�ية قوله ان »هناك 
مجموع�ة متطلب�ات يج�ب أن تنجز قبل 
البدء بتنفيذ المشروع، منها البنى التحتية 
وقاعدة البيانات الش�املة وتهيئة الكوادر 
الالزمة والمتدربة«.وأضاف أن »الش�ركة 
األلمانية المختصة بتنفيذ المشروع زودت 
وزارة الداخلي�ة باألجه�زة والمعدات، في 
حين تم تجهيز أكث�ر من 90 دائرة ومبنى 
في المحافظات له�ذا الغرض، إضافة الى 

تدريب الكوادر الفنية المختصة«.
وحول أهمية المش�روع قال مدير عام 
الجنس�ية أن البطاق�ة الوطني�ة الموحدة 
تغني المواطن عن جميع المستمس�كات 
األخ�رى إلنها توثق لها وأنها تحمل الرقم 

المدن�ي الخ�اص بالمواط�ن والذي صمم 
بش�كل يصعب تزويره أو انتحاله من قبل 
أش�خاص آخرين«.ومضى قائالً ان »هذه 
البطاقة س�تكون موثق�ة خالل مجموعة 
من اإلج�راءات بما فيها بصم�ة األصابع 
وبصم�ة العين وش�ريحة الكترونية تضم 

المعلومات الشخصية كافة«.
وتاب�ع ان »من مواصفاته�ا أيضا أنها 
س�تكون صالح�ة لمدة 10 س�نوات وانها 
تضم الملكي�ة العقارية والس�جل المدني 
والقي�د الجنائ�ي وكذل�ك ملكية الس�يارة 
وغيره�ا م�ن المعلومات«.وكانت وزارة 
الداخلي�ة قد اعلنت في تش�رين االول عام 
2013 عن توقيع عقد مع شركات ألمانية 
الموح�دة  بالبطاق�ة  الس�كان  لتجهي�ز 
لالستعاضة عن أربع مستمسكات ثبوتية.

المقص�ودة ه�ي هوية  والمستمس�كات 
االح�وال المدني�ة، والش�هادة الجنس�ية، 

وبطاقة السكن، والبطاقة التموينة.
عليه�ا  العراقيي�ن  بع�ض  ويطل�ق 
ب�«الصداميات االربع« العتمادها من قبل 
النظام المقب�ور في جميع دوائ�ر الدولة 
ومؤسساتها حتى بعد سقوط ذلك النظام 
بق�ت مركزية تلك المستمس�كات على ما 
ه�ي عليه.وكانت وزارة الداخلية العراقية 
ق�د اعلن�ت ف�ي ع�ام 2009 ع�ن عزمه�ا 
تنفيذ مش�روع البطاقة الوطنية الموحدة 
الثبوتية  المستمس�كات  واختزال جمي�ع 
في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول 

في العديد من دول العالم.
ومختصي�ن  مراقبي�ن  وبحس�ب 
المراجعي�ن  م�ن  الكثي�ر  ان  اكاديميي�ن 
العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية 
يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات 
الثبوتية المطلوبة النجاز معامالتهم او في 

استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.

      بغداد / المستقبل العراقي

البص�رة،  محاف�ظ  ج�دد 
دع�م  النص�راوي،  ماج�د 
للش�باب  المحلي�ة  الحكوم�ة 
الناش�ط وتوفير ما يمكن من 
احتياج�ات اقام�ة فعالياته�م 
وبرامجه�م. ج�اء ذل�ك خ�الل 
استقباله مجموعة من الشباب 

الناشطين المنظمين لمهرجان 
يوم الش�باب العراقي الذي من 
المق�رر ان يقام ف�ي العاصمة 
بغداد بحضور مختلف ش�باب 
العراقية.ووج�ه  المحافظ�ات 
وس�ائط  بتوفي�ر  النص�راوي 
المش�اركين في  لنق�ل  النق�ل 
المهرجان المزم�ع اقامته في 
بغداد العاصمة، وكذلك التنسيق 

لتوفير السكن للمشاركين من 
ابن�اء البص�رة ف�ي المهرجان 
الناش�ط  الش�باب  المذك�ور. 
عرض�وا للمحاف�ظ افكاره�م 
يعتزم�ون  الت�ي  والبرام�ج 
اقامته�ا ف�ي الفت�رة القادمة، 
عل�ى  النص�راوي  ش�اكرين 
اتاحت�ه فرصة اللق�اء وتقديم 

الدعم الممكن لهم. 

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ّذر وزي�ر الخارجي�ة العراقي�ة إبراهي�م 
الجعفري، أم�س االثنين، امت�داد االرهاب الى 
جمي�ع ال�دول العربية من دون اس�تثناء، فيما 
اعلن حاجة العراق الى الدعم االنساني في حربه 
التي يخوضها ضد تنظيم داعش االرهابي، دعا 

تلك الدول الى المساهمة بتوفيرها له.
وقال الجعفري في كلم�ة له خالل اجتماع 
وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 
143، إن »هن�اك جبهتين االول�ى داخلية وهي 

التي نضحي بها بابنائن�ا ودمائنا في مواجهة 
االره�اب، واالخ�رى التص�دي له نياب�ة عنكم 
م�ن دون اس�تثناء«، مخاطب�اً ال�دول العربية 

»جميعكم مهددون باالرهاب«.
واضاف ان »االرهاب يستهدف المجتمعات 
ذات المكونات المتعددة وهذا ما يحصل اآلن«.

واش�ار الجعفري الى ان »الش�عب العراقي 
بحاجة الى دعم انساني في حربه ضد االرهاب 
ونتعش�م بالجامع�ة العربي�ة ان تق�وم بذل�ك 
باعتب�ار انه يخ�وض حرباً ومع�ارك نيابة عن 

جميع البلدان العربية«.

حمافظ البرصة: احلكومة املحلية داعمة 
للنشاط الشبايب

اجلعفري للعرب: العراق حيارب نيابة عنكم 
ومجيعكم مهددون

بعقوبة: اعتقال خلية نائمة لـ »داعش« ضالعة باغتياالت وتفجريات

      بغداد / المستقل العراقي 

أكد أمين عام منظمة بدر النائب 
ه�ادي العامري، أم�س االثنين، أنه 
البرلم�ان  اس�تقالته م�ن  س�يقدم 
ويبق�ى مع االجه�زة االمني�ة التي 
تقات�ل »داع�ش«، اذا لم يس�مح له 
وت�رك  للقت�ال  بالتف�رغ  القان�ون 
مقعده النيابي، مشددا أنه لن يبقى 
في البرلمان وارض العراق مغتصبة، 

فيما اشار إلى أنه لم يتسلم أي راتب 
من البرلمان حتى اآلن.

»مجل�س  إن  العام�ري  وق�ال 
النواب قلعة من قالع العراق الجديد 
الحصينة«، مؤك�دا »اذا كان قانون 
البرلمان لن يس�مح بتفرغي لقيادة 
المع�ارك، فس�أقدم اس�تقالتي من 
مجل�س الن�واب وابق�ى جنب�ا الى 
جنب م�ع القوات االمنية والحش�د 
الشعبي حتى تحرير جميع االراضي 

العراقي�ة، وال يمك�ن ان اتواجد في 
البرلم�ان وارض الع�راق مغتصب�ة 

من قبل داعش«.
وكش�ف العامري »قبل ان اؤدي 
القس�م امام رئيس المجلس س�ليم 
الجب�وري، طلبت من الجبوري عدم 
تأدية القس�م حتى انته�اء المعارك 
اذا كان قانون مجلس النواب يسمح 
بذلك«، الفتا الى ان »رئاسة المجلس 
قالت لي انه ال مانع من تأدية القسم 

وانا اتواجد في ساحات القتال«.
واش�ار العام�ري ال�ى ان�ه »لم 
اتس�لم اي راتب م�ن مجلس النواب 
منذ تأدية القس�م«، مش�يرا الى ان 
»آخر تس�لمته كان من وزارة النقل 
عندما كنت وزيرا لها في شهر تموز 

من العام الماضي«.
وأعلنت كتلة ب�در النيابية، في ) 
6 آذار الحال�ي(، أن رئاس�ة مجلس 
النواب س�محت لرئيس منظمة بدر 

النائب هادي العامري بعدم حضور 
جلس�ات المجل�س لغ�رض قي�ادة 
فصائل الحشد الشعبي في محاربة 

تنظيم »داعش«.
وكان�ت بع�ض وس�ائل اإلعالم 
التواص�ل  ومواق�ع  المحلي�ة 
االجتماع�ي تناقل�ت خ�الل االي�ام 
القليلة الماضية، أنباء بشأن مطالبة 
عدد م�ن الن�واب رئاس�ة البرلمان 
باتخ�اذ اإلج�راء الالزم تج�اه عدم 

حضور العامري لجلسات البرلمان.
ونف�ى اتح�اد الق�وى الوطنية، 
االح�د )8 اذار 2015( جم�ع نواب�ه 
مجل�س  جلس�ات  داخ�ل  تواقي�ع 
النواب لمحاس�بة النواب المتغيبين 
ع�ن حض�ور الجلس�ات، فيم�ا عدَّ 
اتهام�ات البعض له بجم�ع تواقيع 
»لمحاس�بة« أمين عام منظمة بدر 
النائ�ب ه�ادي العامري »تس�قيطاً 

سياسياً«.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة الس�ياحة واآلث�ار، أمس 
االثني�ن، م�ن اس�تمرار تنظي�م »داع�ش« 
بتدمير وس�رقة اآلث�ار طالما أن�ه لم يجد 
»رادعاً قوياً«، فيما جدد مطالبتها بموقف 
دولي ص�ارم إليقاف جرائ�م التنظيم التي 
تط�ال ذاكرة البش�رية.وقالت ال�وزارة في 
بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »إمعاناً بنهجه�ا اإلجرامي وتماديها 
بتدمير وس�رقة آثار العراق تناقلت األخبار 
قيام عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة بتجريف 
معالم مدينة خرس�باد األثري�ة إحدى أهم 
العواص�م االش�ورية في محافظ�ة نينوى 
والت�ي يعود تاريخها الى القرن الثامن قبل 
الميالد«.وأوضح�ت أن »يد االرهاب مصرة 
عل�ى مح�و تاري�خ االنس�انية م�ن خالل 

محو الم�وروث الرافديني وس�ط دهش�ة 
وإس�تغراب العال�م«، مضيفة »ق�د حذرنا 
س�ابقاً ونح�ذر اآلن ان ه�ذه العصاب�ات 
بفكرها التكفيري المريض س�وف تستمر 
بتدمير وس�رقة اآلثار طالما لم تجد رادعاً 
قوياً«.وأضاف�ت »ال زلن�ا بإنتظ�ار موقف 
دولي ص�ارم إليق�اف جرائم داع�ش التي 
تطال ذاكرة البش�رية وتنال في كل حماقة 
منها إيقون�ات حضارية ت�زدان بنتاجاتها 

الفنية والفكرية كل المتاحف العالمية«.
ودع�ا وزي�ر الس�ياحة واآلث�ار ع�ادل 
الشرش�اب، اليوم االثني�ن )9 اذار 2015(، 
التحالف العس�كري الذي تق�وده الواليات 
المتحدة إلى استخدام القوة الجوية لحماية 
اآلثار في البالد من عناصر تنظيم »داعش«، 
الذي�ن قاموا بنهب وتدمير بعض من أعظم 
الكن�وز األثرية ف�ي العالم.وهاجم مقاتلو 

التنظيم مدينة الحضر األثرية في محافظة 
نينوى التي تعود إلى ألفي عام، في )7 آذار 
2015(، بالجراف�ات بعد أي�ام من الهجوم 
عل�ى مدين�ة نم�رود اآلش�ورية القديمة، 
كما أقدم مس�حلو التنظي�م أمس االحد )8 
اذار 2015(، على جرف مدينة خورس�يباد 
الموص�ل  ش�مال  بعش�يقة  ف�ي  االثري�ة 
ونق�ل آث�ار المدين�ة ال�ى م�كان مجهول.
وأعلنت وزارة الس�ياحة اآلثار، الجمعة )6 
آذار2015( ، أن مس�لحي تنظي�م »داعش« 
أقدموا على تجريف منطقة النمرود االثرية 
التي تبعد مسافة نحو 30 كم جنوب مدينة 
الموصل في محافظة نينوى، مش�يرة الى 
أن عناص�ر التنظيم اس�تخدموا آالت ثقيلة 
لتجريف الموق�ع، فيما دعت مجلس األمن 
الدولي إلى اإلس�راع بعقد جلسته الطارئة 

وتفعيل قراراته السابقة ذات الصلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قي�ادة ش�رطة ديال�ى، أم�س 
االثنين، عن اعتقال خلية نائمة تابعة لتنظيم 
»داعش« االرهابي مكونة من خمسة افراد 
في بعقوبة، مشيرة الى انها ضالعة بجرائم 

اغتياالت وتفجي�رات عديدة في المحافظة.
وقال مدير اعالم شرطة ديالى العقيد غالب 
عطي�ة، ان ق�وة امني�ة خاصة وبن�اء على 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة تمكنت من 
اعتق�ال خلية ارهابية نائم�ة تابعة لتنظيم 
»داع�ش« مكونة من خمس�ة افراد في حي 

المصطفى غ�رب بعقوبة مركز المحافظة.
واكد عطية ان افراد الخلية اعترفوا ابتدائيا 
وقضائيا بارت�كاب جرائم اغتي�االت طالت 
عناص�ر امني�ة ومدنيي�ن خ�الل الفت�رات 
الماضي�ة الى جان�ب ضلوعه�م بتفجيرات 

استهدفت اهدافا مدنية وحيوية.

العامري: إذا لـم يسمح يل القانون باالنقطاع عن الربملان سأقدم إستقالتي واستمر يف القتال

السياحة: عصابات »داعش« ستستمر بتدمري اآلثار 
إذا لـم جتد رادعًا

      بغداد / المستقبل العراقي

قال مسؤول عسكري، أمس 
االثنين، ان حمالت تجري داخل 
الت�ي تخضع لس�يطرة  الم�دن 
الس�تيعاب  العراقي�ة  الق�وات 
تنظي�م  لقت�ال  المتطوعي�ن 
المس�ؤول  وق�ال  »داع�ش«. 
ال�ذي يش�غل منصبا عس�كريا 
في قي�ادة عملي�ات االنب�ار ان 
المتطوعين  اس�تقبال  »حمالت 
فق�ط«. االنب�ار  ابن�اء  تش�مل 
متط�وع   2000« ان  واض�اف 
وصل�وا ال�ى عامري�ة الفلوجة 
ويجري تدريبهم االن باالضافة 
ال�ى 5000 ف�ي الخالدي�ة قرب 
الرمادي وبعضهم اكمل تدريبه 
والتح�ق بمقاتل�ي ف�وج اللواء 
احمد الصداك«. وتابع المسؤول 
 2000 طوع�ت  »الرم�ادي  ان 
وحديثة 1000«. واش�ار الى ان 
»العدد الكلي االن 10000 مقاتل 
وه�و قاب�ل للزي�ادة«، مبينا ان 
»عملي�ة اس�تعادة االرض باتت 
قريب�ة«. وتش�ن ق�وات االم�ن 
عس�كرية  عملي�ات  العراقي�ة 
واس�عة على ع�دة مح�اور في 
محافظة صالح الدي�ن واالنبار 
وديالى تمهيدا لمعركة الحس�م 
ف�ي الموص�ل التي قال�ت عنها 
الحكومة العراقية ان تحضيراتها 
متواصلة بالتنسيق مع التحالف 
كوردس�تان.  واقلي�م  الدول�ي 
وقال الجيش األمريكي، السبت، 
الماض�ي إن الق�وات العراقي�ة 
ط�ردت ارهابيي تنظي�م الدولة 
البغدادي  اإلس�المية من مدينة 
ق�رب قاعدة مهمة يس�تخدمها 
جن�ود أمريكيون ف�ي تدريبات 
عسكرية.وقال الجيش في بيان 
العراقي�ة  األمني�ة  الق�وات  إن 
ومقاتلي عش�ائر من محافظة 
البغدادي  األنبار طهروا مدين�ة 
بدع�م الضرب�ات الجوي�ة التي 

تقودها الواليات المتحدة.

االنبار: 
تطوع عرشة أالف مقاتل 

ضد »داعش«
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اعل�ن عضو لجنة التعلي�م النيابية فرهاد قادر امس االثني�ن ان وزارة التعليم 
العال�ي الغ�ت قرارها بش�أن خفض روات�ب الط�اب المبتعثين النه لي�س قراراً 

مناسباً ويؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير.
وق�ال ق�ادر ان« وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي الغت قرارها بش�أن 
خف�ض روات�ب الطلب�ة المبتعثين لكونه يؤثر عل�ى العملية العلمية بش�كل عام  
وعلى الظروف المعيش�ية للطلبة المبتعثين«.واضاف انه » على الوزارة دراس�ة 
كل قرارتها دراس�ة تامة قبل تتطبيقها واعتماد مجموعة من المستش�ارين في 
مجال التعليم العالي لدراس�ة أي خطوة تخطوه�ا الوزارة ».يذكر ان« الوزارة قد 
أصدرت في 19 من الش�هر الماضي قرارا بتخفيض رواتب الطلبة الدارسين على 
نفقته�ا في الخارج في درجة )البكلوريوس و الماجس�تير والدكتوراه( حس�ب 

خطة الحكومة العراقية المتضمنة سياسة التقشف لسنة 2015«.

التعليـم تلغـي قــرار  ختفيـض رواتـب الطلبــة املبتعثيــن

       المستقبل العراقي / خاص

بع�د أن خس�ر معرك�ة صاح 
الدي�ن, يعي�ش تنظي�م »داع�ش« 
االرهابي في مدينة الموصل حالة 
م�ن االنهي�ار والتخب�ط, فاغل�ب 
المنتمين له من ابناء المدينة بدؤوا 
يتس�ربون بع�د ان س�يطر عليهم 
الخوف والهلع وهم يسمعون بان 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
بات�وا ق�اب قوس�ين اودن�ى م�ن 

االقتحام.
وما ان شعر »داعش« بخطورة 
باتج�اه  ذه�ب  حت�ى  الموق�ف 
»التجني�د االجب�اري« بارغ�ام كل 
اس�رة عل�ى تقدي�م اح�د ابنائه�ا 
لك�ن  صفوف�ه,  ف�ي  لانضم�ام 
يفك�ر  اخ�ذ  االرهاب�ي  التنظي�م 
بطريق�ة مختلف�ة اث�ارة مخاوف 
النس�اء  اخ�ذ  وه�ي  اال  االهال�ي 
وحجزه�ن ف�ي اماك�ن خاص�ة, 
وسط ترجيحات بانه سيتخدمهن 
كدروع بش�رية اليق�اف اي تقدم 

عسكري.
داخ�ل  م�ن  مص�ادر  وقال�ت 
»الدواع�ش  ان  الموص�ل,  مدين�ة 
ب�داو يخس�رون عناصره�م التي 
باتت تهرب م�ن المدينة وتختفي 
وتتسرب, حيث اختفى قرابة 180 
عنصراالح�د الماض�ي ول�م يعثر 

عليهم«.
واضاف�ت المصادر, ان »داعش 
م�ن  ش�خص   30 قراب�ة  اع�دم 
عناصر كان�وا يخططون للهروب 
اس�تخبارات  جه�از  واكتش�فهم 

التنظيم االرهابي«.
ان�ه  ال�ى  المص�ادر  ولفت�ت 
ف�ان  االح�داث,  له�ذه  »ووفق�ا 
ق�ادة داعش في الموص�ل اتخذوا 
تدابي�ر وقائي�ة وتحرك�وا لزيادة 
ع�دد عناصرهم عبر اقتي�اد امراة 
من كل بي�ت تقريبا م�ن الموصل 
ومحيطه�ا واحتجازهن في دائرة 
الزراعة ودار القضاء في الموصل 
واط�اق  س�امتهم  واش�تراط 
سراحهن مقابل مشاركة فرد من 
ذوي كل واحدة منهن في المعركة 
انه�ا  اي  الموص�ل  ف�ي  المقبل�ة 
عملية تجنيد اجبارية تحت التهديد 
بالنساء ومن بينهن نساء صغيرات 

بالعمر وبنات مراهقات«.
ف�ان  المص�ادر,  وبحس�ب   
»االهال�ي يخش�ون ان تس�تخدم 
بناتهم ك�دروع او وس�ائل ضغط 
على من تبقى من س�كان المدينة 
واطرافها لضمان الوالء االجباري 
بات�ت  الت�ي  لداع�ش  والقس�ري 
عصاب�ة يه�رب اعضائه�ا خوف�ا 
وترقب�ا لمعركة تحري�ر الموصل 
بع�د ان ش�اهدوا مس�توى ق�وة 

الحشد الشعبي والجيش في عملية 
تحري�ر ص�اح الدين الت�ي كانت 
بمثاب�ة الحص�ن االمام�ي لدول�ة 
الدواع�ش االجرامية وه�ا هو قد 

انهار وباتت القوات العراقية على 
اعتاب تحرير الموصل«.

ومن المتوقع ان تنطلق عملية 
تحري�ر الموصل بع�د االنتهاء من 

مل�ف االره�اب بمحافظ�ة صاح 
الدين الذي اوشك على االغاق بعد 
التقدم الكبير الذي تحققه القوات 

االمنية والحشد الشعبي.

الص�دري  التي�ار  زعي�م  وكان 
مقتدى الصدر، أمر االحد الماضي 
س�رايا  ع�ن  التجمي�د«  ب�«رف�ع 
الس�ام بالتنس�يق م�ع الحكومة 

»اس�تعداداً« لمعركة تحرير مدينة 
)داع�ش(  تنظي�م  م�ن  الموص�ل 
بع�د تراخي أهاليها م�ن تحريرها 

والرضوخ النسبي لشذاذ األفاق.
ال�وزراء  لرئي�س  وس�بق 
الدف�اع  ووزي�ر  العب�ادي  حي�د 
ان لوح�ا بق�رب  العبي�دي  خال�د 
الش�روع بعملية عس�كرية كبرى 
الس�تعادة الموصل,التي يس�يطر 
العاش�ر  من�ذ  االره�اب  عليه�ا 

منشهرحزيران الماضي.
الغضون, كش�ف س�كان  ف�ي 
محليون في محافظ�ة نينوى، أن 
تنظيم »داع�ش« نفذ حكم االعدام 
بح�ق ثاث�ة م�ن كب�ار الضب�اط 
الطيارين في س�اح الجو العراقي 
خ�ال حقبة النظ�ام البائد، غربي 

مدينة الموصل.
واضاف الس�كان ان »هؤالء تم 
اعتقاله�م األس�بوع الماض�ى من 
منازلهم ف�ي ناحية بادوش غربي 
الموصل«، مش�يرا الى ان »جثثهم 
وصلت إلى دائرة الطب العدلى في 

المدينة«.
»داع�ش«  تنظي�م  واع�دم 
خ�ال الفت�رة الماضي�ة، العدي�د 
اطب�اء  بينه�م  المواطني�ن  م�ن 
وعس�كريون ف�ي المناط�ق التي 
يس�يطر عليه�ا، بس�بب رفضهم 

مباعية التنظيم والعمل معه.

»داعش« يستخدم نساء املوصل كدروع برشية
عناصره يتسربون مع اقتراب عملية التحرير

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

منذ مس�اء االربعاء الماضي والقوات 
االمنية مدعومة بالحشد الشعبي تخوض 
تنظيم«داع�ش«  م�ع  شرس�ة  مع�ارك 
االرهابي بهدف اس�تعادة السيطرة على 

قضاء الكرمة المحاذي للفلوجة.
وتقع الكرمة بمحافظة االنبار وتبعد 
نحو 16 كيلو مترا عن  الفلوجة، كما انها 
مدينة كبيرة وواس�عة المس�احة ويبلغ 

عدد سكانها 266 ألف نسمة.
بوتي�رة  يس�ير  العس�كري  التق�دم 
متصاع�دة, يقابل�ه انس�كار واضح في 
الروح المعنوية ل�دى التنظيم االرهابي, 
ال�ذي تلق�ى هزائم نكرا, بع�د مقتل اكثر 
م�ن 350 م�ن عناص�ره, بينم�ا تحدثت 

الحكوم�ة المحلي�ة لانب�ار ع�ن هروب 
قادة االرهاب م�ن معركة الكرمة صوب 

سوريا.
وقال رئيس مجل�س محافظة االنبار 
صب�اح كرح�وت ف�ي تصري�ح صحفي 
إن »قي�ادات تنظي�م داع�ش م�ن كاف�ة 
الجنس�يات هرب�وا م�ن قض�اء الكرمة، 
بسبب الخس�ائر الكبيرة التي لحقت بهم 
هن�اك, نتيجة تق�دم القطاع�ات االمنية 

بعمليات التحرير بشكل كبير«.
وأض�اف كرح�وت أن »هن�اك تعاوناً 
كبيراً لش�يوخ عشائر الكرمة مع القوات 
االمنية من خ�ال تزويدهم بالمعلومات 
االرهابي�ة  العصاب�ات  تواج�د  ع�ن 
يت�م  لك�ي  القض�اء  ف�ي  واالجرامي�ة 
معالجتها وتحرير القضاء من التنظيم«.

وكان مص�در مطل�ع ف�ي محافظ�ة 
االنب�ار، كش�ف بأن مستش�فى الفلوجة 
قتي�ا   150 م�ن  اكث�ر  اس�تقبل  الع�ام 
وجريح�ا من تنظي�م »داعش« س�قطوا 
ش�رقي  الكرم�ة  ف�ي  المع�ارك  خ�ال 
المحافظ�ة، فيم�ا لفت الى انهي�ار كبير 
التنظيم.وبحس�ب مصدر  ف�ي صف�وف 
امن�ي, ف�أن »الق�وات االمنية وبإس�ناد 
جوي تمكنت من تحرير منطقة الكناطر 
شمال شرقي قضاء الكرمة«.من جانبه, 
قال المتحدث باس�م وزارة الداخلية سعد 
مع�ن، إن حصيلة العملي�ات الجارية في 
الكرمة )عمليات الشهيد نجم السوداني( 
لاربعة ايام الماضية س�جلت مقتل ٣٥٠ 
إرهابيا.وأض�اف معن ان�ه »تم تدمير ٢٠ 
رشاشة أحادية وعشرين عجلة وتفكيك 

٣٨٢ عب�وة ناس�فة ومعالج�ة ٨١ منزال 
مفخخ�ا، واالس�تياء عل�ى ١٢رشاش�ة 
أحادي�ة، االس�تياء عل�ى ث�اث عجات 
هم�ر، تدمير عجلة تحم�ل ارهابيين عدد 
٩ م�ن ضمنه�ا ٦همر، وتدمي�ر ٣٧ وكرا 

ومخبا لإلرهابيين«.
والحش�د  االمني�ة  الق�وات  وتش�ن 
الش�عبي عمليات عس�كرية واسعة على 
ع�دة محاور ف�ي محافظة ص�اح الدين 
واالنب�ار وديالى تمهيدا لمعركة الحس�م 
ف�ي الموصل, التي قال�ت عنها الحكومة 
ان تحضيراته�ا متواصلة بالتنس�يق مع 

التحالف الدولي واقليم كوردستان.
في الغضون, أعلن�ت وزارة الداخلية، 
ع�ن ان خلي�ة الصق�ور االس�تخباراتية 
تمكن�ت م�ن قتل العش�رات م�ن عناصر 

تنظي�م داعش االرهابي بينه�م قياديون 
وتدمي�ر تعزيزات قادمة من س�وريا الى 
التنظيم ف�ي العراق.وقالت ال�وزارة في 
بي�ان لها، إنه »تّم جمع معلومات مؤكدة 
ع�ن وصول تعزيزات لداع�ش قادمة من 
االراضي السورية تجاه العراق لتعويض 
الخس�ائر الفادح�ة الت�ي مني�ت بها في 

محافظتي صاح الدين واالنبار«.
واضاف البيان ان�ه »تّم توجيه ضربة 
جوية اصاب�ت اهدافها بدقة متناهية في 
معمل الفوس�فات ف�ي منطق�ة القائم، 
والذي يستخدم من قبل التنظيم كمعسكر 
للتدريب وقاعة متقدمة لامداد والتموين 
لمقاتليه تجاه محافظات االنبار وصاح 
البي�ان ان تل�ك  الدي�ن ونينوى«.وتاب�ع 
الضربة ادت ال�ى مقتل »أكثر من 60 من 

قي�ادات التنظي�م الميادني�ة وعناص�ره 
المقاتلة وجرح اخرين اضافة الى تدمير 
عدد كبير من معداته العسكرية ومخازن 
عت�اده«، مش�يراً ال�ى ان ه�ذه الضربة 
ستترك آثاراً مهمة على تحركات التنظيم 

وعملياته«.
ولف�ت البي�ان ال�ى ان�ه »ت�ّم رص�د 
المستش�فيات الت�ي تقع تحت س�يطرة 
التنظيم في االراضي العراقية والسورية 
بالقتلى والجرحى م�ن مقاتليه اثر هذه 
العملية إذ تّم التأكد من مقتل ابي سمية، 
مس�ؤول التدريب في المعسكر، والعميد 
عناز طرفه السلماني )ابو عمر(، والعقيد 
عبدالملك مخلف عبدالهادي، وابي عبدالله 
الفلوج�ي، وابي وقاص التونس�ي، وابي 

همام السوري، وعبدالملك رحال«.

»داعش« ينكرس يف الكرمة.. وقياداته بني املوت واهلروب
الداخلية تنفذ عملية نوعية في مدينة القائم وتقطع امدادات االرهابيين

األطباء أكثر املوظفني تعرضًا لالعتداءات لكنهم ال يتابعون ملفاهتم يف املحاكم
       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

أكدت محاك�م تحقيق وجنح ورودها دعاوى 
اعت�داء عل�ى موظفي�ن عامي�ن، مش�يرة إل�ى 
أن االعت�داء عل�ى األطباء م�ن أبرز ص�ور هذه 
الجرائ�م، وفيم�ا ش�كا قض�اة من ع�دم متابعة 
الك�وادر الصحي�ة لدعاواه�م، ع�زوا ذل�ك ال�ى 
خش�يتهم على حياتهم بسبب الوضع األمني، أو 
ان الطابع العش�ائري في بعض المناطق يس�هم 

بحل الخافات ودياً.
ويق�ول القاض�ي قصي جاس�م محس�ن في 
محكم�ة تحقي�ق مدين�ة الص�در إن »العديد من 
األطباء يس�جلون شكاوى أمام ضباط الشرطة، 
لكن القليل منهم من يتابع شكواه في المحكمة، 
ونح�ن بدورنا كقضاء ندون إجراءاتنا وفق مواد 

االعتداء على الموظفين في قانون العقوبات«.
وتفرض مواد قان�ون العقوبات العراقي من 
)229-231( العق�اب بالحب�س م�دة ال تزيد عن 
ث�اث س�نوات وبغرامة مالية عل�ى كل من منع 
أو اعتدى على موظف أو ش�خص مكلف بخدمة 
عام�ة أو مجل�س أو هيئ�ة رس�مية أثن�اء تأدية 

واجباتهم.
وعن س�بب هذه االعتداءات يجيب محسن أن 
»التفجيرات التي تحدث في مدينة الصدر وغيرها 
ف�ي مناطق بغ�داد، عادة م�ا تكون في المس�اء 

وتخل�ف إصاب�ات كثي�رة واحيان�ا اإلس�عافات 
والك�وادر الطبية لي�ًا ال تكفي فتح�دث حاالت 
وف�اة«، موضحا أن ه�ذا »يترك تص�ّورا ألهالي 

الضحية بحدوث تقصير من بعض األطباء«.
ويضيف محسن أن »ضباط الشرطة ينتقلون 
إلى المستش�فى عند حدوث تفجي�رات إرهابية 
لتدوين أقوال المصابين والشهود، لكنهم يتلقون 
شكاوى اعتداء ضد األطباء«، واستدرك قائاً »إال 
أن المش�تكين ال يأت�ون إلى المحكم�ة، ونعاني 
من عدم حض�ور األطباء.. ربما يتخوفون، أو أن 

القضية تحل ودياً«.
ولم ينس قاضي تحقيق مدينة الصدر أن يذكر 
»وجود دعاوى عكسية بحق األطباء ال سيما في 
موضوع الوالدات وحاالت إعطاء العاج بالخطأ، 

وعدم متابعة بعض الحاالت الصحية«.
وبش�أن دور القض�اء ق�ال »نرب�ط التقري�ر 
الصحي وم�ا يس�مى ب�)الطبل�ة( لاّطاع على 
األدوية لكن ال يمكن اتخ�اذ قرار إال عقب إكمال 
تحقي�ق إداري وفن�ي تجري�ه وزارة الصحة عن 
أس�باب الوفاة بحس�ب قانون األطب�اء واذا ثبت 
اإلهمال وف�ق التقرير تتخذ اإلجراءات الازمة«، 
ولف�ت ال�ى أن »ه�ذا التقري�ر الفن�ي أو اإلداري 

يسبب تأخيراً للدعوى«.
لكن المتحدث باس�م وزارة الصح�ة د. أحمد 
الردين�ي ينتقد  »التش�ريعات وضعف القانون«، 

مؤك�داً أن »حماية األطباء نظري�ات على الورق 
وليس�ت مطبق�ة عل�ى أرض الواق�ع«. غير أنه 
يع�ود ليبرر عدم حض�ور األطباء إل�ى المحاكم 
ب��«أن الك�وادر الصحية تتحمل الض�رر المنوي 

والجسدي على أن تتوسع القضايا«.
وي�رى في تصريحات أن »هناك نظرة قاصرة 
للمجتمع تج�اه األطب�اء«، مؤك�دا أن »الغالبية 
لديهم أفكار فطرية مس�بقة عن تقصير األطباء 
حت�ى قبل أن ينظ�روا حالة مري�ض«، داعياً إلى 

ضرورة معالجة هذه الظواهر.
وفيم�ا عّد الرديني أن »االعت�داء على األطباء 
هو الس�بب األبرز لهج�رة الكف�اءات الصحية«، 
بين أن أس�باب التجاوز عليهم تعود إلى »الردود 
أهال�ي  يبديه�ا  الت�ي  واالنفع�االت  العاطفي�ة 
المري�ض، وكذل�ك الع�رف العش�ائري القاس�ي 

تجاههم«.
وأض�اف »البع�ض ي�رى أن الطبي�ب إنس�ان 
ضعيف وليس�ت ل�ه ارتباطات قبلي�ة، وال يحمل 

ساحاً ما يفسح المجال أمامه للتمادي«.
ورداً على سؤال عن نوعية الوظيفة المعرضة 
بكث�رة لاعت�داء، يع�ود القاضي قصي جاس�م 
محس�ن ليجي�ب أن »أي موظ�ف ع�ام مع�رض 
لاعتداء، حتى نحن كقضاة نتعرض لذلك، األغلب 
هو الموظف الذي له تماس مباش�ر مع الناس«، 
وق�ال إن »االعتداءات كثيرة، لك�ن من يحركون 

الشكاوى قليلون«.
وعن مفهوم »الموظ�ف المعتدى عليه«، قال 
إن القان�ون يش�مل »كل موظف مكل�ف بواجب 
رس�مي أو خدمة عامة وهذا يش�مل حتى عمال 
البلدي�ة، وال فرق بين عامل بس�يط وأي موظف 

آخر«.
وع�رف القان�ون العراق�ي المكل�ف بخدم�ة 
عامة: »كل موظف أو مس�تخدم أو عامل أنيطت 
ب�ه مهمة عامة ف�ي خدمة الحكوم�ة ودوائرها 
الرسمية وشبه الرس�مية والمصالح التابعة لها 

أو الموضوعة تحت رقابتها«.
أما اذا كان الموظف ضحية اعتداء من موظف 
آخر، فقال القاضي إن »هناك سياقات إدارية في 
دائرته، واذا طلب أحدهم ش�كوى أمام المحكمة 
فا فرق والقانون واحد ونصه جاء مطلقاً، واذا 
كان بين عسكريين فتحال الشكوى على محكمة 

عسكرية«.
من جانبها، قال�ت قاضية محكمة الجنح في 
مدينة الصدر ميس�ون محمد عيسى إن »دعاوى 
االعتداء عل�ى الموظفين تصل الى قاضي الجنح 
بكام�ل إجراءاتها من قاضي التحقيق«، مش�يرة 
إلى أن محكمتها تقوم »بتدوين أقوال المشتكين 
والمتهمي�ن وربط س�وابقهم وتدق�ق إجراءات 
قاض�ي التحقي�ق وتس�أل المته�م ليجي�ب إم�ا 

باإلنكار أو باإليجاب«.

وع�ن م�دى عقوب�ة الم�دان قال�ت القاضية 
عيسى »بالنس�بة لمحكمة الجنح مقيدة بقانون 
العقوبات العراقي الذي يفرض على الجرائم التي 
نوعه�ا جنحة الحبس مدة ال تزيد عن 5 س�نوات 

وغرامة ال تزيد عن مليون دينار«.
وذك�رت القاضي�ة أن أكث�ر الجن�ح المرتكبة 
بالنس�بة لهذه المس�ألة هي »اإلساءة لمنتسبي 

المستشفيات«.
وتنبه إل�ى أن »المحكمة عندما تنظر إلى هذا 
النوع من الدعاوى يجب عليها التأكيد إذا ما كان 
االعت�داء وقع أثناء أو خ�ارج العمل، حتى تطبق 

القانون«.
وتضيف عيس�ى »على المحكم�ة أن تخاطب 
الجه�ة الت�ي يعمل فيه�ا الموظف عم�ا اذا كان 
االعتداء أثناء العمل، واذا قالت الجهة العكس فا 
تس�ير المحكم�ة بالعقوبة وفقا لم�ادة االعتداء 

على المكلفين بخدمة عامة«.
ومن جانب آخر، قال قاضي تحقيق المحكمة 
المركزي�ة، عب�د الس�تار بيرق�دار إن »القان�ون 

العراقي يعتبر االعتداء على الموظفين جنحة«.
وع�ن إمكاني�ة أن تتح�ول إلى جناي�ة أضاف 
بيرق�دار ان »ه�ذا االعت�داء اذا ادى ال�ى عاه�ة 
مس�تديمة فان الجريمة تعتبر جناية«، مؤكدا أن 
»س�قف العقوبة يرتفع إلى التشديد ألن االعتداء 

كان على مكلف بخدمة عامة«.

قاضي المحكمة: حقوق المرأة مصانة تحت مظلة القانون
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ج�اء ذلك فيم�ا بدأ نح�و 30 ألف عنصر 
عراق�ي م�ن الجي�ش والش�رطة وفصائل 
مس�لحة وأبن�اء بع�ض العش�ائر، عملي�ة 
عس�كرية واسعة الس�تعادة مدينة تكريت 

ومحيطها من سيطرة االرهابيين.
وأوضح ضابط في استخبارات الشرطة 
ومس�ؤوالن محلي�ان، أن “داع�ش” اع�دم 
االش�خاص العش�رين ف�ي بل�دة الحويجة 

جنوب غرب مدينة كركوك.
كان�وا  أن ه�ؤالء  المص�ادر  وأضاف�ت 
يعتزمون االنضمام إلى “الحش�د الشعبي” 
الذي يش�كل غطاء للمجموعات المس�لحة 
الت�ي تقاتل إل�ى جانب الق�وات الحكومية 
ضد التنظي�م. وذكرت قن�اة “الميادين” أن 
عناص�ر “داعش” فجروا مس�جد الس�يدة 
نفيس�ة وس�ط مدينة الموصل ال�ذي يعود 

للقرن السابع هجري.
ف�ي ه�ذه األثن�اء، وص�ل رئي�س هيئة 
األركان المش�تركة للجي�ش األميركي إلى 
بغداد، في خضم الهجوم األكبر الذي تشنه 
القوات العراقية ض�د تنظيم “داعش”، من 
دون مشاركة لطيران التحالف الذي تقوده 
واشنطن. وكان ديمبسي قال قبيل وصوله 
إل�ى العاصم�ة العراقي�ة، إنه س�ينقل إلى 
المسؤولين قلقه من تنامي النفوذ اإليراني، 
ال س�يما م�ن خ�ال الفصائ�ل المس�لحة 

المشاركة بقوة في معارك تكريت.
ووص�ل ديمبس�ي عل�ى مت�ن طائ�رة 
عس�كرية من طراز “س�ي 17” إل�ى بغداد، 

حيث يلتقي عدداً من كبار المسؤولين.
وكان ديمبس�ي، اآلت�ي إل�ى بغ�داد من 

البحرين، قال للصحافيين خال توجهه إلى 
المنطقة، إن اس�تعادة تكريت مسألة وقت 

نظراً لحجم القوات المهاجمة.
لكنه أش�ار إلى أن إيران تع�زز القدرات 
العس�كرية للفصائل المسلحة، من دون ان 
يتضح ما إذا كان ذلك يس�اعد أو يعوق قتال 
“الجهاديين” في العراق، مؤكداً أنه سينقل 
للمس�ؤولين العراقيي�ن قلق�ه م�ن تنامي 

النفوذ اإليراني.
في غضون ذلك، بدأت قوات “البشمركة” 
هجوماً واسعاً على تنظيم “داعش” جنوب 

وغرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال قائد محور جنوب كركوك وس�تا 
رس�ول إن العملي�ة تت�م بإس�ناد جوي من 

طيران التحالف الدولي.
وأوضح مدير شرطة األقضية والنواحي 
الق�وات  أن  ق�ادر  س�رحد  كرك�وك  ف�ي 
المشاركة في العملية “تتقدم بحذر بسبب 
األلغ�ام الت�ي زرعه�ا مس�لحو داعش في 
المنطق�ة”، وهو تكتيك يلج�أ إليه التنظيم 
بشكل واس�ع لإليقاع بالقوات التي تحاول 

التقدم في اتجاه مناطق يسيطر عليها.
وفيم�ا يتعلق بالعملية العس�كرية التي 
ب�دأت بمش�اركة 30 ألف عنصر الس�تعادة 
مدين�ة تكري�ت، أعلنت عملي�ات بغداد، عن 
إحكام القوات األمنية للسيطرة الكاملة على 

مدخل الكرمة الشمالي، شرق الرمادي.
وق�ال المتح�دث باس�م عملي�ات بغداد 
العميد سعد معن، في بيان تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه، إن “قطعات الفرقة 
11 تحك�م الس�يطرة الكامل�ة عل�ى مدخل 

الكرم�ة الش�مالي، )53 كيلومت�راً ش�رق 
الرمادي(”.

وكان مجل�س محافظ�ة األنب�ار أعل�ن 
ه�روب قيادات تنظي�م “داعش” من قضاء 
الكرمة نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت 
بهم، مش�يراً إلى أن القوات األمنية تقدمت 

بعمليات التحرير بشكل كبير.
م�ن جهتها، نعت قي�ادة عمليات األنبار 
نائ�ب قائد الفرق�ة األول�ى التابعة للجيش 

اللواء الركن قاس�م المحم�دي الذي قضى 
في معركة ضد “داعش” اليوم.

وكشف مصدر مطلع في محافظة األنبار 
بأن مستش�فى الفلوجة العام استقبل أكثر 
من 150 قتيا وجريحا من تنظيم “داعش” 
س�قطوا خال المعارك في الكرمة ش�رقي 
المحافظ�ة، فيما لفت إل�ى انهيار كبير في 

صفوف التنظيم.
وقد ب�رز عدد من القي�ادات التي تتولى 

هذه العملية، وهو العدد األكبر ضد التنظيم 
منذ س�يطرته على مس�احات واس�عة في 

العراق في حزيران العام الماضي:
ف�ي طليعة ق�ادة ه�ذه العملي�ة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو القائد 
العام للقوات المس�لحة، حيث أعلن بنفسه 
انط�اق عملي�ات  آذار،  األول م�ن  مس�اء 
“تحري�ر” محافظة صاح الدين، ومركزها 
تكري�ت، خ�ال زي�ارة إل�ى مق�ر القي�ادة 

العس�كرية ف�ي مدينة س�امراء. كم�ا زار 
مرتين منذ ذلك، قيادة العمليات المش�تركة 
ف�ي بغداد “لإلش�راف على س�ير العمليات 

العسكرية” في صاح الدين.
وتسلم العبادي مهامه في آب الماضي، 
خلفا لنوري المالكي الذي تنحى بعد ثمانية 
أع�وام ف�ي الحكم، تح�ت ضغ�وط محلية 
ودولية، اثر الهجوم الكاس�ح للتنظيم على 

الموصل.

     بغداد / المستقبل العراقي

ديمبيس خيالف توجهات اخلليج ويمتدح إيران يف بغداد
أعدم تنظيم »داعش« 20 شخصا في 

محافظة كركوك في شمال العراق، لنيتهم 

االنضمام إلى الفصائل التي تقاتل التنظيم، 

بحسب ما أفاد مسؤولون

»واال« اإلرسائييل: ليربمان نسج عالقات »وطيدة« مع اإلمارات والكويت
    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال موق�ع “واال” العب�ري، إنه 
الحكوم�ة  رئي�س  تجاه�ل  ورغ�م 
نتنياه�و،  بنيامي�ن  اإلس�رائيل، 
مبادرة الس�ام العربية، واس�تيائه 
من خطاب الرئيس األميركي باراك 
أوبام�ا، ف�ي القاه�رة، ورده عل�ى 
أوباما من خال خطاب “بار إيان” 
إال أن نتنياه�و ووزي�ر الخارجي�ة، 
أفيغدور ليبرمان، ورئيس الموساد 
الس�ابق، “مئير داغان”، س�عوا إلى 
إقام�ة عاقات س�رية م�ع عدد من 
الدول العربية التي تصفها إسرائيل 

بالمعتدلة.
ووفق�اً للموق�ع ال�ذي نقل عن 
إس�رائيليين  أمنيي�ن  مس�ؤولين 
كل  ف�ي  أن�ه  تأكيده�م،  س�ابقين 
ما يتعل�ق بالعاق�ات الس�رية بين 
إس�رائيل ودول عربي�ة، وخصوصا 

دول الخليج، ومنذ عودة “نتنياهو” 
إل�ى الحكم، ف�ي الع�ام 2009، فإن 
السياس�ي اإلس�رائيلي األنشط في 
كل م�ا يتصل بالعاق�ات مع العالم 
الخارجي�ة  وزي�ر  كان  العرب�ي، 
“أفيغ�دور ليبرم�ان”، ال�ذي يعتبر 
أح�د صق�ور اليمي�ن م�ن الناحية 
السياس�ية، لدرجة أن السياس�يين 
سياس�يا،  مع�ه  يختلف�ون  الذي�ن 

يعترفون أنه نجح في مفاجأتهم.
ونقل موق�ع “واال” العبري عن 
الدبلوماس�يين اإلس�رائيليين  أح�د 
قول�ه إن “ليبرم�ان” أق�ام ش�بكة 
عاقات ف�ي دول الخليج، كانت تتم 
بعيداً عن وس�ائل اإلعام، ألنه كان 
يرغ�ب أن تس�ير األم�ور عل�ى هذا 
النحو. وبحس�ب أح�د المصادر في 
وزارة الخارجي�ة اإلس�رائيلية، فإن 
الدولتي�ن اللتي�ن نش�ط “ليبرمان” 
فيهما بش�كل خاص، هما اإلمارات 

العربية المتحدة والكويت.
ولفت الموقع إلى أن “ليبرمان” 
القي�ادي   - دح�ان”  و”محم�د 
المفصول م�ن حركة فتح والهارب 
في اإلم�ارات -، كان�ا مقربين جداً 
من الث�ري النمس�اوي – اليهودي، 
مارتن شاف، في وقت ترددت فيه 
أنباء تفيد أن ليبرمان ودحان التقيا 

سراً في باريس. 
وأش�ار الموقع إل�ى أن ليبرمان 
أقام عاقات س�رية مع نظام معمر 
أن  موضح�اً  ليبي�ا،  ف�ي  القذاف�ي 
طائرة خاصة بالثري مارتن شاف، 
وصل�ت في آب من العام 2010، إلى 
ليبي�ا لتعود من هن�اك وعلى متنها 
الصحافي اإلسرائيلي، رفرام حداد، 
الذي كان معتقا ف�ي ليبيا. يضاف 
إل�ى ذلك حس�ب مص�در مقرب من 
ليبرم�ان، أن هناك عش�رات األمور 
الت�ي ل�م تنش�ر وال يمك�ن التحدث 

عنها.
وفي ذات السياق نقل الموقع عن 
ناش�ط في إحدى منظمات الس�ام 
اإلسرائيلية الكبرى قوله: إنه الحظ 
خال لقاءاته مع شخصيات رفيعة 
م�ن دول عربي�ة، أنه يتم ذكر اس�م 
“ليبرمان” طوال الوقت، مشيراً إلى 
أن هذه الش�خصيات ال تجد مشكلة 
ف�ي الحديث ع�ن “ليبرم�ان” رغم 
لهجت�ه العنصري�ة ض�د العرب في 
إس�رائيل، فهم يعتبرونه ش�خصية 
قوية، وأحد الذين يفهمون الخريطة 
اإلقليمي�ة، ويهت�م بم�ا يح�دث في 

المنطقة.
رئي�س  أن  الموق�ع  وكش�ف 
الموساد الس�ابق مئير داغان، نجح 
ف�ي إح�داث اختراق�ات هام�ة في 
العاقات مع دول عربية، األمر الذي 
أدى إل�ى حص�ول تعاون بي�ن هذه 
ال�دول وإس�رائيل، على المس�توى 

لس�نوات  اس�تمر  االس�تخباراتي، 
طويل�ة، رغ�م عدم وج�ود عاقات 

دبلوماسية.
كما نقل الموقع عن أحد الوزراء 
اإلس�رائيليين قوله، أن داغان يعتبر 
مهندس التوجه اإلقليمي والتواصل 
م�ع المحور الس�ني المعت�دل، وأن 
إقام�ة  ف�ي  محص�ورا  كان  دوره 
عاقات والمب�ادرة إليها مع جهات 

كان يصعب إقامة عاقات معها.
ووفق�اً لموق�ع “واال” العب�ري 
بي�ن  األساس�ي  االخت�اف  ف�إن 
نتنياه�و وداغ�ان، ه�و أن األخي�ر 
يرى أن هن�اك عاقة مباش�رة بين 
عاقات إس�رائيل مع الدول العربية 
وبين القضية الفلسطينية، في حين 
يرفض نتنياهو أي ربط بين األمرين 
ويعتب�ر أن الموضوع الفلس�طيني 
بالنس�بة للزعماء الع�رب ليس أكثر 

من ضريبة كامية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا ج�ان كل�ود يونك�ر رئي�س المفوضية 
األوروبي�ة إل�ى إنش�اء جي�ش أوروب�ي إلقناع 
روس�يا بأن االتحاد األوروبي جاد بشان الدفاع 
ع�ن قيم�ه. وأض�اف أن العملي�ات العس�كرية 
لروسيا في أوكرانيا جعلت إنشاء جيش أوروبي 

أكثر إلحاحا.
وقال رئيس المفوضية األوروبية إن تشكيل 
مث�ل هذا الجي�ش س�يؤدي إلى ترش�يد اإلنفاق 
على المعدات العس�كرية وتعزي�ز اندماج الدول 

ال�� 28 االعضاء في االتح�اد األوروبي. وأضاف 
“أن تش�كيل جيش كهذا سيس�اعدنا على وضع 
سياس�ة خارجية وأمنية مشتركة”، ولكنه قال 
إن الجي�ش الجديد ال ينبغي أن ينتقص من الدور 
الدفاعي الذي يضطلع به حلف شمال األطلسي.

وفي مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” األلمانية 
قال يونكر إن حلف شمال األطلسي )الناتو( ليس 
كافي�ا ألن بعض األعض�اء الهامين ف�ي الحلف 

ليسوا من بين أعضاء االتحاد األوروبي.
وقال “لقد تأثرت صورة أوروبا بش�كل كبير 
ج�راء التط�ورات األخيرة خصوص�ا في مجال 

السياس�ة الخارجية، إذ يب�دو اننا ال نؤخذ مأخذ 
الجد.” وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية 
إن الدفاع مس�ؤولية وطنية وإنه ال توجد خطة 

إلقامة جيش أوروبي.
وقال يونكر إنه “في وجود جيشها الخاص، 
يمكن ألوروبا أن تتصرف بصورة أكثر مصداقية 
بش�أن التهديد الذي قد يش�هده السلم في إحدى 

الدول األعضاء أو دولة مجاورة”.
وأض�اف “وج�ود جي�ش أوروبي س�يعطي 
رس�الة واضحة لروس�يا إننا جادون في الدفاع 

عن قيمنا األوروبية”.

وتعرض االتحاد األوروبي النتقادات لتعامله 
مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم العام الماضي 

ولدعمها لانفصاليين شرقي أوكرانيا.
وق�ال إن وج�ود جي�ش لاتح�اد األوروبي 
سيعطي مؤشرات قوية للعالم وإن شراء معدات 

عسكرية سيؤدي إلى “مدخرات كبيرة”.
ولاتح�اد األوروب�ي مجموع�ات قتالية يتم 
تزويده�ا بالجن�ود بص�ورة دوري�ة م�ن الدول 
االعض�اء ف�ي االتحاد واله�دف منه�ا أن تكون 
ق�وات لرد الفعل الس�ريع، ولكنها لم تس�تخدم 

مطلقا في األزمات.
وقال زعم�اء االتحاد األورب�ي إنهم يريدون 
دعم سياس�ة األمن المشترك عن طريق تحسين 

قدرات الرد السريع.
ولكن بريطانيا وفرنس�ا، التي تعد واحدا من 
اكبر القوى العس�كرية ف�ي المنطقة، تعارضان 
زيادة الدور العسكري لاتحاد األوروبي، خشية 

أن يحد من قدرات حلف شمال األطلسي.
وقال متح�دث باس�م الحكوم�ة البريطانية 
“موقفن�ا واض�ح تمام�ا أن الدف�اع مس�ؤولية 
وطني�ة ولي�س مس�ؤولية االتح�اد األوروب�ي 
وأنه ال توجد خطة لتغيي�ر ذلك أو لوجود جيش 
أوروبي”. ولكن وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال 
فون دير ليين رحبت بالفكرة قائلة “مس�تقبلنا 
كأوروبيي�ن س�يكون في مرحلة م�ا مع وجود 

جيش أوروبي”.

أوروبا تدعو إلنشاء جيش ملواجهة روسيا!

    بغداد/ المستقبل العراقي

فضيح�ة م�ن العي�ار الثقيل فجرته�ا القن�اة الثانية اإلس�رائيلية، 
حي�ث أفادت ف�ي تقرير لها أن�ه أثناء خط�اب بنيامي�ن نتنياهو أمام 
الكونغرس، تم ضبط عاملين إس�رائيليين في مجمع البحوث النووية 
في ديمونة وهما يمارسان الجنس في دهاليز المفاعل. وقالت القناة 
في مس�تهل تقريرها إن مجمع البحوث النووي�ة في ديمونة هو أحد 
المنش�آت األكثر حساسية في “اسرائيل”، ومن أجل القبول للعمل في 
تلك المنش�آوة الس�رية يجب اجتياز سلس�لة من الفحوصات، بما في 
ذلك جهاز كش�ف الك�ذب من قبل العاملين بإدارة األمن، نظراً لس�رية 
المنشآة، إال أن حادثاً س�رياً من نوع آخر وقع داخل المفاعل النووي، 
وتس�بب في إح�راج كبير للعاملين ف�ي المكان. واك�دت أن اثنين من 
العاملي�ن المقيمين في إحدى المس�توطنات بجن�وب كيان االحتال، 
امرأة متزوجة ولديها أطفال ورجل مطلق، بدأوا العمل في أحد مطابخ 
مجمع البحوث النووية في ديمونة، وأثناء عملهما أقاما عاقة جنسية 
كاملة. ونقلت القناة عن مسئول بمجمع البحوث النووية: “لقد تسبب 
ذلك في حرج كبير للمنش�آة. الجميع يتحدثون عن تلك القضية، وهذا 

الفعل فاضح”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية عن دخول مسؤولي 
وخبراء مكافحة اإلرهاب األمريكيين في فترة من التشاؤم والكآبة بعد 
مرحلة تفاؤل أعقبت قتل أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة. وأبرزت 
الصحيفة الش�هادة التي أدلى بها “جيمس كابر” مدير االس�تخبارات 
الوطني�ة أمام إح�دى لجان الكونج�رس مؤخرا والتي ذه�ب فيها إلى 
ما هو أبعد من السلس�لة المعتادة م�ن التهديدات وذلك عبر حديثه عن 
أن مع�دالت التهدي�دات اإلرهابية أصبح�ت أخطر م�ن أي وقت مضى 
ف�ي التاريخ. ونقل�ت عن الميجور جنرال “ميش�يل ناجاتا” قائد قوات 
العمليات الخاصة في الشرق األوسط أن تهديد تنظيم الدولة اإلسامية 
“داع�ش” أعظم بكثير م�ن أي تهدي�د كان يمثله تنظي�م القاعدة على 
اإلطاق. أما “ميشيل موريل” النائب السابق لمدير وكالة االستخبارات 
المركزي�ة األمريكية “س�ي آي إي�ه” فتحدث في مؤتم�ر عن اإلرهاب 
أمام ش�رطة نيويورك عن تش�كيكه في أنه س�يعيش حتى يرى لحظة 
انته�اء القاعدة ومن تفرعوا عن�ه، مضيفا أن الحرب ضد التنظيم ومن 
تفرعوا عنه طويلة وسيظل يقاتل فيها جيل أبنائه وأحفاده. واعتبرت 
الصحيفة أن تلك التصريحات تعكس التش�اؤم الذي نشأ داخل مجتمع 
مكافح�ة اإلرهاب ف�ي الواليات المتح�دة خال العام الماضي وس�ط 
سلس�لة من التط�ورات المحبطة. وذك�رت الصحيفة أن م�ن بين تلك 
التطورات المحبطة تنامي تنظيم “داعش” واس�تمرار تدفق المقاتلين 
األجانب إلى س�وريا وانهيار الحكومة المدعومة من أمريكا في اليمن 
وتده�ور الوض�ع األمن�ي في ليبيا بش�كل كبي�ر، مضيف�ة أن التعقيد 
األح�دث كان، أمس الس�بت، بإع�ان جماع�ة بوكو ح�رام النيجيرية 

والءها ل�”داعش”ومبايعتها لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

فضيحة جنسية يف مفاعل ديمونة 
النووي

التشاؤم يسيطر عىل البيت األبيض 
بسبب اإلرهاب

ً

    بغداد/ المستقبل العراقي

أجهزة االس�تخبارات البريطانية تكشف عن 
نح�و 320 تكفيريا عادوا الى بريطانيا من أصل 
700 شخص كانوا قد التحقوا بداعش التكفيري 
في س�وريا أو العراق، حس�بما ذكرت صحيفة 

صنداي تلغراف. 
الصحيف�ة  أوردت�ه  ال�ذي  الرق�م  ويزي�د 
المحافظة )700 غ�ادروا وعاد منهم 320( عن 
األرقام الرس�مية الت�ي تقول إن 500 ش�خص 

غ�ادروا، عاد منه�م 250.وأضاف�ت الصحيفة، 
الت�ي ذك�رت انها اطلع�ت على مش�روع وثيقة 
رس�مية، ان هذا “الرقم دفع وزارة الداخلية إلى 
تحضي�ر إجراءات لتعزي�ز مكافحة التطرف في 

بريطانيا”. 
وتس�تهدف االس�تراتيجية الجديدة للتصدي 
للتطرف “تغيير قواعد الحصول على الجنس�ية 
البريطانية، للتأكد من أن المترش�حين يلتزمون 
التقدم�ات  من�ح  ورب�ط  البريطاني�ة،  بالقي�م 

االجتماعية بتعلم اللغة االنكليزية”. 

التعلي�ق  الداخلي�ة،  ورف�ض ناط�ق باس�م 
على م�ا نش�رته الصحيفة. وأش�ارت “صنداي 
تلغ�راف” إل�ى ان الوثيقة قد ُتنش�ر قب�ل نهاية 
الش�هر الج�اري، أي قب�ل حل البرلم�ان في 30 
آذار )م�ارس( المقب�ل، اس�تعداداً لانتخاب�ات 

التشريعية في السابع من آيار المقبل. 
وكان القان�ون الجدي�د لمكافح�ة االرهاب 
أقر سلس�لة إجراءات لمكافحة التطرف، ومنح 
مسؤوليات جديدة للسلطات المحلية والمدارس 

والجامعات لمنعه.

320 تكفرييًا من »داعش« يعودون اىل بريطانيا

ً
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة 2014/559

التاريخ / 2015/3/8
مذكرة االخبار بالتنفيذ

لالموال غري املنقولة
جب�ار  )ش�مخي  املدي�ن  اىل 
معيل�و(  لق�د تحق�ق لهذه 
املديرية م�ن مجهولية محل 
اقامت�ك علي�ه تق�رر تبليغك 
بالصح�ف اليومي�ة عنوان�ه 
كرم�ة عيل الناحي�ة نخربكم 
بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال 
املنقولة العائدة اليكم   وهي 
العق�ار املرق�م 1484.2307 
الرب�اط الكب�ري لق�اء طل�ب 
الدائ�ن )عب�د الج�واد نج�م 
عبدالل�ه ( البال�غ  309 ثالثة 
ماليني  وتس�عون  الف دينار 
املبل�غ  اداء  عليك�م  فيج�ب 
املذك�ور ادن�اه خ�الل م�دة 
عرشة اي�ام من الي�وم التايل 
لتاريخ   تبليغكم بهذا االخبار 
واال ف�ان االم�وال املحجوزة 
بموج�ب  هذا القرار س�تباع 
وفقا للقانون وذلك اس�تنادا 
قان�ون  م�ن   )87( للم�ادة 
كت�اب  وحس�ب  التنفي�ذ 
املجل�س البل�دي الع�دد61يف 

.2010/1/28
املنفذ العدل
فردوس حسني  شاوي

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل

رقم االضبارة 2014/561
التاريخ / 2015/3/8

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لالموال غري املنقولة

اىل املدين/ شمخي جرب شالكه 
/ مريه جرب ش�الكه/ عنوانه 
كرم�ة عيل الناحية لقد تحقق 
له�ذه املدعية  م�ن مجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا علي�ه تقرر 
تبليغكم�ا بالصح�ف اليومية   
حج�ز  تق�رر  بان�ه  نخربك�م 
اليكم    العائدة  املنقولة  االموال 
املرق�م 18257  العق�ار  وهي 
الناحي�ة   لق�اء طل�ب الدائن 
)عزي�ز كاظم خض�ري( البالغ  
وع�رشون  25.750خمس�ة  
مليون وس�بعمائة وخمسون 
الف دينار فيج�ب عليكم اداء 
املبلغ املذكور ادناه خالل مدة 
ع�رشة ايام م�ن الي�وم التايل  
تبليغكم بهذا االخبار واال فان 
االموال املحجوزة بموجب هذا 
القرار س�تباع وفق�ا للقانون 
وذل�ك اس�تنادا للم�ادة )87( 
م�ن قان�ون التنفيذ وحس�ب 
كتاب املجلس البلدي  العدد يف 

.2010/1/28
املنفذ العدل
فردوس حسني  شاوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 524 / 2015 

التاريخ :2015/3/9
اىل املنفذ عليه/ باسم لطيف 

رشيف
لقد تحقق لهذه املديرية من  
جه�ة ذات اختص�اص ان�ك 
مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
بالحض�ور  اعالن�ا  تبليغ�ك 
الك�وت     تنفي�ذ  مديري�ة  يف 
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
ه�ذه  س�تبارش  حض�ورك 
التنفيذ  املديري�ة باج�راءات 

الجربي وفق القانون.
 اوصاف املحرر

صك دين
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 523 / 2015 

التاريخ :2015/3/9
اىل املنفذ عليه/ باسم لطيف 

رشيف
املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
من  جه�ة ذات اختصاص انك 
مجه�ول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفي�ذ الكوت    خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ م�ن الي�وم 
املعامالت  التايل للنرش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة 

الجربي وفق القانون.
 اوصاف املحرر

صك دين
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
مجلس القضاء االعىل

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف 
الحي

العدد /حجة قيمومة
التاريخ/2015/3/9

اعالن
اىل / سعد علوان نوار يسكن 

الحي العسكري سابقا وحاليا 
مفقود 

قدم�ت زوجت�ك )عروب�ة عيل 
نوار( لهذه  املحكمة تطلب فيه 
نصبه�ا قيما علي�ك لخروجك 
من ال�دار بتاريخ 2014/6/8 
ولحد االن رغم البحث والتحري 
فلم يت�م العث�ور علي�ك تقرر 
تبليغك يف صحيفتني محليتني 
ملراجع�ة محكمتنا خالل فرتة 
خمس�ة ع�رش يوم�ا اذا كنت 
العراقي وثالثون  القطر  داخل 

يوما اذا كنت خارج القطر.
القايض
خالد محمد جالل االعرجي

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد / 3/استمالك/ 2013
التاريخ / 2015/3/8

اعالن
اىل املطل�وب االس�تمالك منهم 
)مالك وس�عود وادبية ونزيهه 
املندي�ل(  اللطي�ف  عب�د  اوالد 
مجه�ول مح�ل االقام�ة اقام 
طالب االستمالك )مدير بلدية 
الهارث�ة اضاف�ة  اىل وظيفته( 
املرقمة  االس�تمالكية  الدعوى 
ل�دى  )3/اس�تمالك/ 2013( 
ه�ذه املحكم�ة يطالبكم فيها 
)باس�تمالك جزء م�ن العقار 
 19 مقاطع�ة   34 املرق�م 
الجزرة املحمدي�ة( وقد اصدر 
فيه�ا ق�رارا غيابي�ا  بحقك�م 
يق�ي بنزع ملكية املس�احة 
البالغ�ة 28 دون�م و 15 اول�ك 
م�ن مس�احة عم�وم العق�ار 
املش�ار  الي�ه اعاله وتس�جل 
باس�م املديرية بلدي�ة الهارثة 
ببدل اس�تمالك ق�دره ثمانية 
واربع�ون  وثالث�ة  ملي�ارات 
مليون وس�بعمائة وخمسون 
ال�ف دين�ار وملجهولي�ة محل 
اقامتك�م حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
لناحي�ة الهارث�ة انتقالكم اىل 
جه�ة مجهولة ق�رر تبليغكم 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف حال ع�دم تقديمكم طعنا 
بالقرار فانه س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية .
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

 التاريخ / 2015/3/4
العدد : 1636/ب/2014

اعالن
اىل / املدعى عليها/ ميسون 

عبد الزهرة محمد
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها 
1636/ب/2014  املرق�م 
 2014/12/24 يف  وامل�ؤرخ 
حكم�ا غيابي�ا يتضم�ن تايي�د 
/671 املرق�م  البدائ�ي  الحك�م 

 2003/1/31 يف  ب/2003 
املحكم�ة  ه�ذه  م�ن  الص�ادر 
التنفيذي�ة  الق�وة  واعط�اءه 
ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ولك حق االعرتاض والنرش خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض
جعفر كاظم املالكي

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد  )منصور عودة هاشم( 
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب 
م�ن )البحران�ي( اىل )البع�اج( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

فقدان
فقدت السنوية للسيارة املرقمة 
3033 فحص مؤقت / انبار نوع 
هون�دا موديل 2000 لون ابيض 
اسم املالك عبد الحسني محسن 
حمادي واسم الحائز نهاد حسن 
جلوب فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد  )عايص حميد جاس�م( 
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)النزال( اىل )الشمس( فمن لديه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  
)مازن سلمان عبد الرزاق( الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل )اس�م ابنه 
الق�ارص  عم�ر( م�ن )عمر (اىل 
)مصطفى (   فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ايام وبعكس�ه  اقصاها ع�رشة 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  
)كاظم احمد خلف( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )الالمي( اىل 
لديه اعرتاض  )الحس�ني( فمن 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ايام وبعكس�ه  اقصاها ع�رشة 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من 
الس�يد  )جعفر عبد الزهرة 
هاش�م( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبديل اللق�ب من )الحجاج 
( اىل )البيضاني( فمن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح

مدي�ر الجنس�ية العام�ة/ 
وكالة

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من 
الس�يد  )امجد عب�د الزهرة 

محمد سعيد
( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن )املغن�زي( اىل 
)املظفر( فمن لديه اعرتاض 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
اقصاها عرشة  خالل م�دة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
الطل�ب  يف  املديري�ة  ه�ذه 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح

مدي�ر الجنس�ية العام�ة/ 
وكالة

فقدان
فقدت  مني هوية الطالب 
محم�د(  عم�اد  )احم�د 
املعه�د  م�ن  الص�ادرة 
التقن�ي � ب�رصة قس�م 
املكائ�ن واملعدات عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�د  من�ي ب�اج الرقيب 
االيل الص�ادر من الرشكة 
للصناع�ات  العام�ة 
بالبرصة  البرتوكيمياوية 
باس�م) اياد عب�د الباري 
ن�ارص(  ع�ىل م�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل 
يف   913 الع�دد  العراق�ي 
فيه�ا  ورد   2015/2/25
محكمة االحوال الشخصية 
يف الب�رصة خطأ والصحيح 
محكمة بداءة الفاو واس�م 
املدعي عليها يوسف  طعمه 
والصحي�ح  خط�أ  خل�ف 
ابراهي�م احم�د حميد عدد 
ل�ذا  7/ب/2015  االع�الن 

اقتىض التنويه

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل 
يف   913 الع�دد  العراق�ي 
الع�دد   2015/2/25
8/ب/2015 ذك�ر محكمة 
يف  الش�خصية  االح�وال 
الب�رصة خط�أ والصحي�ح 
محكم�ة ب�داءة الف�او  لذا 

اقتىض التنويه

اعالن
اىل الرشيك رافد عبد الجبار 
مجي�د – اقت�ىض حضورك 
اىل بلدية التاجي سبع البور 
الجراء معامل�ة اجازة بناء 

العقار 14456 .
حمي�د  حام�د   / الرشي�ك 
حمزة

فقدان باج
فقد باج من دائرة االصالح 
العراقي�ة بأس�م / حم�ود 
بغ�داد   – حس�ني  عل�وان 
مدين�ة الص�در قط�اع 44 
فمن يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

التاريخ 2015/3/9
العدد75/ب/2015

اعالن
الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
الص�ادر من ه�ذة املحكمة 
يف  بالع�دد75/ب/2015 
واملتضم�ن   2015/2/15
الش�يوع  بازال�ة  الحك�م 
العق�ار املرق�م 24107/3 
مقاطع�ة 4 ح�ي ميس�ان 
العلني�ة  باملزاي�دة  بيع�ا 
وتوزيع ثمنة عىل الرشكاء 
اس�تحقاقة  حس�ب   كل 
واملكتسب الدرجة القطعية 
واملوصوف ادناة قررت هذة 
املحكمة االع�الن عن بيعة 
باملزايدة العلنية بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ومل�دة 
الي�وم  م�ن  يوم�ا  ثالث�ني 
الت�ايل لتاري�خ النرش فعىل 
الراغبني بال�رشاء مراجعة 
تم�ام  يف  املحكم�ة  ه�ذة 
ع�رش  الثاني�ة  الس�اعة 
معهم  مس�تصحبني  ظهرا 
القانوني�ة  التامين�ات 
البالغ�ة 10 % م�ن القيمة 
س�بعون  البالغ�ة  املق�درة 
مليون دين�ار بموجب صك 
مصدق المر ه�ذة املحكمة 
ارضا كونها عرصة فارغة 
ان ل�م يكونوم�ن الرشكاء  
وعند انته�اء املدة املذكورة 
س�تجري املزاي�دة العلني�ة 
وف�ق االص�ول م�ع العل�م 
ان الدف�ع نق�دا والداللي�ة 
ع�ىل املش�رتي واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم موعدا لذلك
كاظ�م  اس�عد   / الق�ايض 
الخفاجي

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 207 
وامل�ؤرخ يف 4 / 5 / 2011 
بمبلغ قدره 12900000 / 
اثنا عرش مليون وتسعمائة 
الف دين�ار عن املعرض 93 
/ 3 والص�ادر م�ن امان�ة 
بغداد دائرة العقارات بأسم 
/ ع�يل منش�د مط�ر فمن 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .

وزارة العدل مديريه التسجيل 
العقاري  العامه

دائرة التسجيل العقاري يف ال
كوفه                                                           

العدد /1321
التاريخ/2/ 3/ 2015   

  اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم اىل هذة 
الدائ�رة بتاريخ 2012/12/2 
لتس�جيل تمام العق�ار املرقم 
محله)الرش�ادية(يف   )3452(
الكوف�ه اىل طالبه  التس�جيل 
عيىس  عطي�ة  املجدد)ه�ادي 
( لتس�جيله مج�ددا باس�مه 
املال�ك والحائز للمدة  بصفته 
تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ه 
امللكي�ه املذكورة له�ا تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام قانون 
العق�اري يف )43(  التس�جيل 
لس�نه 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدعي 
حق�وق  او  عالق�ه  بوج�ود  
معينه ع�ىل هذا العقار تقديم 
مالدي�ه م�ن بيان�ات اىل هذة 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما  
اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش 
ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا م�ن اليوم 
التايل  النتهاء مددة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذ الغرض
الحقوق�ي /راف�د س�تار عبد 
االمري 
مدي�ر التس�جيل العق�اري يف 
الكوفه

فقدان
فق�د وص�ل االمان�ات املرقم 
601622 وامل�ؤرخ يف 15 / 2 
/ 2012 والص�ادر م�ن بلدية 
منديل بمبلغ ق�دره 120000 
مائ�ة وع�رشون ال�ف دين�ار 
بأسم / حقي اسماعيل خليل 
فمن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 62823 
بتاريخ 23 / 9 / 2010 بمبلغ 
قدره 6000000 ستة ماليني 
 42 لل�دكان  والتاب�ع  دين�ار 
واجهة جميلة بأسم / صالح 
حس�ني زبون فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 62824 
بتاريخ 23 / 9 / 2010 بمبلغ 
قدره 6000000 ستة ماليني 
 43 لل�دكان  والتاب�ع  دين�ار 
واجهة جميلة بأسم / صالح 
حس�ني زبون فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فقد الوص�ل املرق�م 37932 يف 
بمبل�غ ق�دره   2010 / 1 / 3
2640000 مليون�ان وس�تمائة 
واربعون ال�ف دينار عن الدكان 
املرق�م ) 9 ( املكتب�ة البغدادية 
بأس�م / محم�د ده�ش عباس 
فم�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي عبد الله عبد محسن  
طلبا يروم في�ه تبديل لقبه من 
البوع�يل اىل التميمي  فمن لديه 
اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املدعي عم�ر كاظم طالب  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه 
من عم�ر اىل جعف�ر  فمن لديه 
اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

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

بغداد الكرخ/ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 137 / ب / 2015 
اعالن

اىل املدعي عليه سعدي جعفر 
غني/ مجهول محل اقامته 

حاليا
حلم�ي  )رائ�د  املدع�ي  اق�ام 
املرقمة  الدع�وى  اس�ماعيل( 
ل�دى   )2015 ب/   /137(
ه�ذه املحكمة يطالب�ك فيها 
)باع�ادة ب�دل بي�ع الس�يارة 
اربع�ة   /  108098 املرقم�ة 
مالي�ني دينار - بغ�داد فحص 
مؤق�ت نوعها دايو اس�بريو( 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
البلدي انتقالك  وتأييد املجلس 
اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغك 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني 
بموعد املرافعة يوم )17/ 3/ 
2015( الس�اعة التاسعة ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا س�تجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون.

اعالن
من رشكة املصري للتأمني/ م.خ

اىل/ مساهمني الهيئة العامة للرشكة لغرض االجتماع
استنادا الحكام املادة )87( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة امل�ؤرخ يف 5/ 2/ 2015 ، يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئ�ة العامة للرشكة يف مقر 
ادارة الرشكة والذي س�يعقد يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد 5/ 4/ 2015 يف مقر 

الرشكة والكائن يف )بغداد – املنصور – شارع املأمون – م/ 601 ز/ 7/ د 24(
ويف حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني من 
االس�بوع التايل الذي يصادف تاريخه االحد 12/ 4/ 2015 وذلك لغرض مناقش�ة جدول االعمال 

املبلغ لالعضاء واملتضمن:-
1- مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2012 و 31/ 12/ 2013 

واتخاذ القرار املناسب بشأنه
2- مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالية املنتهي�ة يف 31/ 12/ 2012 و 31/ 12/ 2013 

واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
3- املوافقة عىل تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2012 و 31/ 12/ 

2013 واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
4- اقرار تعيني السيد هيثم فخري مراقب لحسابات عام 2012 ، 2013 .

5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
6- تعيني مراقب حسابات لعام 2014 وتحديد اجوره.

اىل   5.000.000.000 م�ن  اوال(   /55( امل�ادة  اح�كام  وف�ق  الرشك�ة  م�ال  رأس  زي�ادة   -7
7.500.000.000

8- انتخاب مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصلني ومثلهم احتياط
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بموجب سند انابة او من الغري بوكالة مصدقة 
م�ن كاتب الع�دل عىل ان يتم ايداع االناب�ات والوكاالت لدى الرشكة قبل ثالث�ة ايام عىل االقل من 

موعد االجتماع ومراعاة احكام املادة )91( من قانون الرشكات اعاله.
اراك فاضل حميد
رئيس مجلس االدارة
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النفط تعلن ثالث خطط إسرتاتيجية لزيادة إنتاج العراق
     النجف/المستقبل العراقي

أنهت لجن�ة الزراعة في مجلس محافظة النجف تعليق اعمالها 
بعد استجابة الحكومة وتحويل مستحقات الفالحين الى المصارف 
الزراعية في المحافظة. وقال رئيس اللجنة هاش�م الكرعاوي ، إن 
“لجنته باش�رت اعمالها عقب اس�تجابة الحكومة وتحويلها كافه 
المبالغ الى المصارف الزراعية في المحافظة”. وأضاف الكرعاوي 
أن “هذه المبالغ هي مس�تحقات الفالحين عن محصول الش�لب”. 
وأعلن الكرعاوي، الثالثاء )10 ش�باط 2015(، عن تعليق عضويته 
ف�ي المجلس، احتجاجاً على “عدم اس�تجابة” الحكومة المركزية 
لمطالبات�ه ومطالب�ات المزارعين في النجف بصرف مس�تحقات 
محص�ول الش�لب للموس�م الصيف�ي. يذك�ر ان مزارع�ي النجف 
خرج�وا في تظاهرة ام�ام مبنى مجلس المحافظة في )7 ش�باط 
2015( احتجاجا على عدم تس�لم مس�تحقاتهم الماليه منذ اربعة 
اش�هر، فيما هددوا بقطع الطرق المؤدية الى النجف في حال عدم 

استجابة الوزارات المعنية لمطالبهم.

     بغداد/المستقبل العراقي

كشف نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي، امس االثنين، عن الغاء 
جميع تعاقدات حكومة بغداد مع الش�ركات المحلية غير الرصينة 
والمتلكئة في تنفيذ المش�اريع، فيما اكد ان الحكومة توجهت الى 
التعاقد مع الشركات االوربية الرصينة. وقال البخاتي في تصريح 
صحفي, إن “حكومة بغداد المحلية لديها مبدأ الشفافية في اعالن 
المناقص�ات، ولدينا لجان اش�راف مصادقة عليها من قبل محافظ 
بغ�داد ونوابه ولجان فني�ة اخرى”، مبينا ان “ه�ذه اللجان دققت 
واحالت 42 ش�ركة متلكئة بتنفيذ المش�اريع ال�ى هيئة النزاهة”. 
واضاف البخاتي أن “هذه الشركات لم تستقدم على اساس الكفاءة 
والمهنية، وانما على اس�اس العالقات الشخصية والحزبية، والتي 
الق�ت بظالله�ا على واق�ع الخدم�ات في بغ�داد”، مش�يرا الى ان 
“مجل�س المحافظة الغى جميع التعاقدات مع الش�ركات المحلية 
غير الرصينة، واتجه الى التعاقد مع الشركات االوربية الرصينة”.  
واكد رئيس هيئة خدمات بغداد علي جاس�م الحميداوي، الخميس 
)15 كانون الثاني 2015( ان العام الحالي لن يشهد انشاء مشاريع 
خدمية جديدة في العاصمة نتيجة عجز الموازنة وسياسة التقشف 

التي تتبعها الحكومة في الفترة الحالية.

     بغداد/المستقبل العراقي

 بحث�ت وزيرة الصحة عديلة حمود حس�ين، مع وفد الهالل 
االحمر االيراني، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي وعالج 
المرضى. وذكر بيان للوزارة ، امس االثنين، ان “حمود ناقشت 
مع مس�عود حبيبي مدي�ر الخدمات الطبية ف�ي الهالل االحمر 
االيراني، سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين، السيما عالج 
المرضى العراقيين في المؤسسات الصحية االيرانية واستقدام 
االطب�اء االيرانيي�ن ال�ى المراك�ز التخصصية، والمؤسس�ات 
الصحية العراقية الجراء العمليات المعقدة والصعبة في جراحة 
العيون والقلب والكس�ور واالورام السرطانية”.  واشار البيان 
ال�ى ان “هذا اللق�اء يأتي تعزيزاً لمذكرة التع�اون الصحي التي 
ابرمت بين العراق وايران في ش�هر شباط الماضي في مختلف 

المجاالت الصحية”.

جلنة الزراعة بمجلس النجف تنهي 
تعليق اعامهلا

حمافظة بغداد تكشف عن الغاء تعاقداهتا 
مع الرشكات املحلية

الصحة تبحث مع اهلالل االمحر االيراين 
تعزيز التعاون يف املجال الصحي

     بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د 
المه�دي، ام�س االثني�ن، عن س�عيه 
بجول�ة  اس�تثمارية  رق�ع  إلدخ�ال 
تراخي�ص جدي�دة او بالجهد الوطني، 
مشيرا الى انه يعمل وفق ثالث خطط 
اس�تراتيجية لزيادة انت�اج العراق من 
النف�ط والغاز.وقال عب�د المهدي في 
بيان صحف�ي, ان “هن�اك رقع كثيرة 
مازال�ت بعيدة ع�ن العمليات النفطية 
نحاول ان ندخلها اما بجولة تراخيص 
جديدة او بالجهد الوطني”، مشيرا الى 
ان “العراق انجزا منجزا عظيما سابقا 

متمثال بجولة التراخيص النفطية”.
وأض�اف عب�د المهدي ان�ه “يعمل 
وفق ثالث خطط إس�تراتيجية لزيادة 
إنتاج العراق م�ن النفط والغاز تتمثل 
اولهما بج�والت التراخيص وثانيهما 
بش�ركات ال�وزارة الت�ي تدي�ر بعض 
اآلب�ار”، مبين�ا ان “العنص�ر الثال�ث 

يتمثل بالتعاون مع دول الجوار”.
وتاب�ع عب�د المه�دي ان “الع�راق 
وم�ع  اي�ران،  م�ع  مفاوض�ات  ب�دأ 
الكوي�ت في كل م�ا يتعل�ق بالحقول 
المش�تركة، والعم�ل المش�ترك بي�ن 
البلدان المتجاورة، لتسهيل ومساعدة 
كل ط�رف للطرف اآلخر، مما يس�هم 
في تعظيم اإلنتاج ونس�اعد في تنوع 

انتاج العراق”.

واسط تتعهد برصف مستحقات الرشكات 
املنفذة للمشاريع

الرتبية تفتتح أربع مدارس جديدة وجتهزها 
باملستلزمات يف بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت دائرة التش�غيل والقروض في 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ان 
اعداد المتقدمين على الموقع االلكتروني 
لل�وزارة به�دف الحصول عل�ى قرض قد 
تج�اوز التس�عة االف متق�دم من�ذ بداية 
التس�جيل ف�ي 10 م�ن الش�هر الماضي.

وق�ال المتحدث الرس�مي لل�وزارة عمار 
منع�م في بي�ان ل�ه, ان “الوزارة تس�عى 
ال�ى توثي�ق العم�ل الالئق بوصف�ه قيمة 
انس�انية وحضارية وحقا مش�روعا لكل 
مواطن عراق�ي راغب بالعمل وقادر عليه 
م�ن خالل قيامه�ا برعاية ش�ؤون العمل 
والعمال والمساهمة في انشاء المشاريع 
الصغيرة الم�درة للدخل عن طريق برامج 
القروض”.وأشار الى ان “معالجة قضايا 
التش�غيل والبطال�ة ف�ي الع�راق تتطلب 
تظاف�ر الجه�ود الوطني�ة بجع�ل فرص 
التش�غيل المنت�ج والالئ�ق هدف�ا وطنيا 
مالزم�ا للنم�و االقتص�ادي ف�ي اط�اره 
االجتماع�ي والحض�اري مم�ا يدع�و الى 
التوس�ع”.واضاف منعم ان “التقديم على 
الموقع االلكتروني للوزارة للحصول على 
القروض تجاوز التس�عة االف طلب خالل 
اقل من ش�هر، وان التقديم مستمر لغاية 
منتص�ف ش�هر اذار الحال�ي للمحافظات 
السبع وهي ]المثنى، والبصرة، وميسان، 
وديال�ى، وكربالء، والك�وت والديوانية”. 
العم�ل والش�ؤون  ان وزارة  ال�ى  يش�ار 
االجتماعي�ة نفذت ع�دة برامج للقروض 
وهي صندوق دع�م المش�اريع الصغيرة 
المدرة للدخل ، برنامج التاهيل المجتمعي 
، برنام�ج الق�روض الصغي�رة ف�ي ظ�ل 
االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 

وبرنامج الخدمات الصناعية”.

    بابل/المستقبل العراقي

أعلن مدير كهرب�اء بابل علي 
أن  االثني�ن،  ام�س  الس�يالوي، 
دائرته عاجزة عن تنفيذ مشاريع 
خدمي�ة مهمة كان من المخطط 
تنفيذه�ا بداي�ة الع�ام الحال�ي، 
عازياً الس�بب ال�ى توقف الكثير 
من آليات المديرية لعدم إمكانية 
ش�راء الوق�ود وتأخ�ر وص�ول 

التخصيصات المالية. 
وقال السيالوي، إن “مديرية 
كهرب�اء باب�ل بات�ت عاجزة عن 
تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية 
المهم�ة التي كان م�ن المخطط 
تنفيذه�ا الع�ام الحال�ي”، مبينا 
أن “المديرية تعمل باإلمكانيات 
الذاتية في أعم�ال صيانة، لكنها 
باتت عاجزة عن تأهيل الشبكات 
الكهربائي�ة وإدام�ة المح�والت 
القدي�م وش�راء األعمدة بس�بب 

تأخر التخصيصات المالية”. 
وأضاف السيالوي، أن “أغلب 
آلي�ات المديرية متوقفة بس�بب 
عدم إمكانية ش�راء الوقود لها، 

ما اثر على عمل الدائرة”.
غالبي�ة  أن  إل�ى  يش�ار 
المحافظ�ات العراقي�ة بحاج�ة 
إل�ى تنفيذ مش�اريع كبي�رة في 
والصح�ة  الكهرب�اء  مج�االت 
الصح�ي  والص�رف  والتعلي�م 
والمي�اه، نتيج�ة لم�ا عانته من 
العق�ود  دم�ار وإهم�ال ط�وال 

الماضية.

العمل تعلن استالمها  
طلبات من 9 االف مواطن 

للحصول عىل القروض

كهرباء بابل تؤكد عجزها 
عن تنفيذ مشاريع مهمة 

لتأخر التخصيصات املالية
    بغداد/ المستقبل العراقي

أن  واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أك�دت   
الفري�ق البحث�ي لدائرة بح�وث البن�اء احدى 
تش�كيالت ال�وزارة يواصل أعمال�ه في انجاز 
وبحث اس�تخدام تقنية اإلنض�اج الداخلي في 

الخرسانة عالية األداء ذاتية الرص.
وق�ال المرك�ز اإلعالمي لل�وزارة في بيان 
صحف�ي، امس االثنين، أن “هذه التقنية تعتبر 
واحدة م�ن احدث االبت�كارات ف�ي تكنلوجيا 
الخرس�انة وترم�ز )scc( اذ أخذت باالنتش�ار 

ف�ي جميع أنحاء العالم لم�ا لها من خصائص 
و مميزات في حالتها الطرية وهي ذات قابلية 
تش�غيل عالي�ة حيث تنس�اب خالل التس�ليح 
الكثيف او العناصر االنشائية المعقدة هندسيا 
تح�ت تأثير وزنها الذاتي فقط على نحو كافي 
لتمال الفراغات بدون اي انعزال او نضوج دون 

الحاجة إلى تسليط االهتزات عليها”.
وبين أن “من النتائج التي توصل لها الفريق 
البحثي  للخرس�انة  تتضمن السيولة الكافية، 
االنس�يابية الجي�دة، قابليته�ا الم�الء قوالب 
الص�ب، مقاوم�ة لالنع�زال وأكثر اس�تقرارا، 

وهذا يمكن تحقيقه من خالل اس�تخدام نسب 
متوازن�ة وصحيح�ة لمكون�ات الخلط�ة مع 

حسن اختيار المواد”.
وأوض�ح أن “البحث اعتمد على أس�لوبين 
ف�ي اإلنض�اج األول، اس�تبدال جزئ�ي للركام 
الناعم باس�تخدام الطابوق المكس�ر والثاني، 
اس�تخدام البوليم�ر فائق االمتصاص بنس�ب 
حيث اظه�رت نتائج الفحوصات ان اس�تبدال 
ال�ركام الناعم بالطابوق المكس�ر والمش�بع 
بالم�اء كان األفض�ل ف�ي تطوي�ر الخ�واص 

الميكانيكية”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

انج�زت وزارة الموارد المائية، حفر اكثر من 
ال�ف بئر مائي خالل ع�ام 2014 الماضي بعموم 
محافظ�ات العراق ع�دا اقليم كردس�تان.وذكر 
بيان لل�وزارة، ان “الهيئة العامة للمياه الجوفية 
التابع�ة لل�وزارة انج�زت حفر 1038بئ�را مائيا 
خ�الل عام 2014 موزعة على محافظات العراق 
كافة، وحس�ب الحاج�ة الفعلي�ة باإلضافة الى 
نصب 848 طاق�م ضخ وصيانة 107 طاقم ضخ 
وفح��ص966 بئر”.واضاف ان “الهيئة تس�عى 
ال�ى عم�ل دراس�ات هيدروجيولوجية ش�املة 

ومس�تفيضة لواقع المياه الجوفي�ة في العراق 
باعتماد اس�س علمية ورصينة وبمش�اركة اراء 
المهندسين والجيولوجيين والخبراء المختصين 
به�ذا المج�ال”، موضح�ا ان “م�ن اه�م ه�ذه 
الدراس�ات هي االس�تمرار بإدخ�ال المعلومات 
الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية الى قاعدة 
البيانات لكافة االبار المحفورة خالل عام 2014 
وللمحافظ�ات كافة عدا اقليم كردس�تان وكذلك 
االس�تمرار بتنظيم اس�تمارات النه�اءات االبار 
ث�م ادخاله�ا الى قاع�دة البيان�ات لكاف�ة االبار 
المحفورة”.وبي�ن ان “ش�عبة نظ�م المعلومات 
الجغرافي�ة تمكنت من تحوي�ل احداثيات بيانات 

مش�روع مس�ح النق�اط المائية ف�ي محافظة 
نينوى بواقع الفي بئ�ر، واعادة تأهيل الخارطة 
 ،)shape file( بش�كل  المليوني�ة  التكتوني�ة 
وادخ�ال بيانات مس�ح النق�اط المائي�ة بواقع  
الكيميائي�ة خاص�ة  التحالي�ل  بئ�ر م�ع   1300
لمحافظ�ة االنب�ار ، وتهيئ�ة بيان�ات وخرائ�ط 
تخصصي�ة ح�ول الواق�ع المائي ق�رب الحدود 
العراقية االيرانية”.واش�ار البيان الى ان “شعبة 
الجيوفيزيائي�ة عمل�ت عل�ى انج�از 100بالمئة 
الدراس�ة الجيوفيزيائي�ة للمس�ح  م�ن تقري�ر 
الدراس�ة  البئ�ري ضم�ن  والج�س  الكهربائ�ي 
وكذل�ك  الطي�ب،  لح�وض  الهيدروجيولوجي�ة 

القيام بأرش�فة البيانات المستحصلة من العمل 
الحقلي وانج�از تقرير الدراس�ة الجيوفيزيائية 
للمسح الكهربائي والجس البئري ضمن الدراسة 
الطي�ب ،واج�راء  الهيدروجيولوجي�ة لح�وض 
الفح�ص الميدان�ي لكامي�را فح�ص االب�ار في 
محافظة المثنى”.وتابع “كما تم انهاء المتابعة 
الدوري�ة والمس�تمرة ألبار المراقب�ة في عموم 
الع�راق ماعدا اقليم كردس�تان وتحديث قراءات 
التذب�ذب ومتابعة االب�ار المردومة لغرض حفر 
اب�ار بديل�ة، باإلضافة ال�ى تحدي�ث المعلومات 
التحالي�ل  واج�راء  )التذب�ذب(  والمرتس�مات 

الكيميائية للنماذج المرسلة من الفرع.

     بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن�ت امان�ة بغداد،ام�س االثني�ن, ع�ن 
إنجازه�ا أعمال تأهيل مش�روع م�اء البلديات 
ليعمل بطاقة )225( ألف متر مكعب في اليوم، 
لخدم�ة مناط�ق ش�رقي القناة ف�ي العاصمة.

وذك�رت مديري�ة العالقات واالع�الم في بيان 
صحف�ي, ان “دائرة م�اء بغداد أنج�زت أعمال 
صيان�ة خط�وط نق�ل الم�اء الخ�ام الواصل�ة 
لمشروع ماء البلديات، ليعمل بطاقته القصوى 
لتزوي�د مناط�ق الكمالي�ة والعبيدي والرش�اد 
واالمي�ن والبلدي�ات واجزاء م�ن مدينة الصدر 

بالم�اء الصافي”. وأضافت  ان “اعمال التأهيل 
ش�ملت تبديل االجزاء التالفة ف�ي الخط الناقل 
للم�اء الخ�ام المغ�ذي للمرحل�ة االول�ى ف�ي 
المش�روع وتبدي�ل قف�ل بقط�ر )1200( ملم 
وجداريتي�ن حديديتين طول الواحدة متر واحد 
الى جانب تبديل المضخ�ات واالقفال الحاكمة 

المتضررة”.  وبينت ان “المشروع سيسهم في 
معالجة جزء كبير من الشحة التي تعاني منها 
بعض مناطق جانب الرصافة الى جانب مشاريع 
أخرى، منها الخزانات االرضية، ومش�روع ماء 
ش�رق دجلة التي ستش�غل  بطاقاتها القصوى 

خالل موسم الصيف  المقبل”.

اإلعامر تنجز بحث اإلنضاج الداخيل يف اخلرسانة عالية األداء

املوارد املائية حتفر اكثر من الف بئر مائي خالل 2014

أمانة بغداد تنجز تأهيل مرشوع ماء البلديات

   بغداد/المستقبل العراقي 

التربي�ة  وزارة  أعلن�ت 
عن افتتاحه�ا أربع مدارس 
جديدة ف�ي مناطق مختلفة 

من بغداد.
وذك�ر بيان لل�وزارة, ان 
تأت�ي تنفيذاً  الخطوة  “هذه 
لتوجيه�ات الوزي�ر محم�د 
الم�دارس  باس�تالم  إقب�ال 
الت�ي  أو  البن�اء  المكتمل�ة 
على وش�ك االنتهاء من اجل 
تخفي�ف الضغ�ط الحاص�ل 

في المدارس األخرى”.
إن  البي�ان   وأوض�ح 
إنهاء  “التربي�ة ج�ادة ف�ي 
الثنائية  الدوام�ات  ظاه�رة 
والثالثية لبعض المدارس”، 
مضيفاً أن “اإلسراع بانجاز 
اس�تالم الم�دارس يأتي في 

هذا اإلطار”.
“المديري�ة  إن  وتاب�ع   
الثانية  الكرخ  لتربية  العامة 
أرب�ع  مؤخ�راً  افتتح�ت 

مدارس في مناطق مختلفة 
وابت�دأ  للمديري�ة  تابع�ة 
ال�دوام فيها بش�كل فعلي ، 
وه�ي متوس�طة الذاري�ات 
للبنات في منطقة الدورة / 
المصافي ، وابتدائية السالم 
الرضواني�ة،  منطق�ة  ف�ي 

ف�ي  العط�اء  وابتدائي�ة 
وابتدائي�ة عطاء  عويري�ج، 
األرض في منطقة الرشيد”، 
مبين�اً إن “المديرية جهزت 
بالمستلزمات  المدارس  تلك 
األث�اث  م�ن  الضروري�ة 

والمقاعد الدراسية”.

    واسط/ المستقبل العراقي

واس�ط  محاف�ظ  تعه�د 
ام�س  وادي،  خل�ف  مال�ك 
االثني�ن، بصرف مس�تحقات 
الش�ركات والمقاولي�ن الذين 
يقوم�ون بتنفي�ذ المش�اريع 
ف�ي المحافظة ح�ال وصول 
التخصيص�ات المالية، وفيما 
الص�رف  أولوي�ات  أن  أك�د 
س�تكون لمش�اريع خدم�ات 
البن�ى التحتي�ة، أش�ارت الى 
أن موازن�ة العالم الحالي تقل 
بمق�دار 60 ملي�ار دين�ار عن 
موازنة العام 2013، وهي آخر 

موازنة تسلمتها المحافظة.
وقال محافظ واسط مالك 
خل�ف ال�وادي، إن “الحكومة 
أصح�اب  تطمئ�ن  المحلي�ة 
الش�ركات كاف�ة والمقاولين 
بأنها س�تصرف مستحقاتهم 
وفقاً لطرق الصرف القانونية 
المش�اريع”،  بتنفيذ  الخاصة 
مس�تدركاً بالق�ول “لكن عند 

وص�ول التخصيصات المالية 
للمحافظة”.

وأضاف الوادي، أن “إدارة 
المحافظة ستركز في الصرف 
أوالً عل�ى مش�اريع خدم�ات 
البن�ى التحتية الت�ي تحققت 
فيه�ا نس�ب إنج�از متقدم�ة 
ثم المش�اريع األخرى بعد أن 
المعايير  وضعت جمل�ة م�ن 
ال�ى حص�ول أصحاب  تهدف 
على  والمقاولي�ن  الش�ركات 
مس�تحقاتهم المالية بش�كل 
عادل ومنصف كي يس�تمروا 
الوادي،  عملهم”.وأوضح  في 
الحال�ي  الع�ام  “موازن�ة  أن 
2015، تبل�غ 220 مليار دينار 
بواق�ع 95  ملي�اراً م�ن البتر 
م�ن  ملي�اراً  و125  ودوالر 
مخصص�ات تنمي�ة االقالي�م 
وذلك بف�ارق نح�و 60 مليار 
 ،2013 موازن�ة  ع�ن  دين�ار 
دين�ار  ملي�ار   278 البالغ�ة 
وهي آخ�ر موازنة تس�لمتها 
إدارة  المحافظة”.وكان�ت 

محافظة واس�ط قد كشفت، 
ي�وم الخمي�س، )22 كان�ون 
الثان�ي 2015 ( عن إلغاء 118 
مش�اريع  تخ�ص  مناقص�ة 
خدمية متعددة موزعة بعموم 
ومدرج�ة  المحافظ�ة  م�دن 
ضمن خطة 2014 وذلك لعدم 
وجود تخصيصات مالية لها.

محافظ�ة  أن  يذك�ر 
العديد  واس�ط، تش�هد تنفيذ 
الخدمي�ة  المش�اريع  م�ن 
تش�مل  والت�ي  المختلف�ة 
المدنية  القطاع�ات  مختل�ف 
وبتخصيص�ات مالي�ة كبيرة 
ج�داً، فيم�ا تؤك�د حكومتها 
إق�رار  ع�دم  أن  المحلي�ة، 
الماض�ي  للع�ام  الموازن�ة  
وتأخرها هذا العام أثر س�لباً 
في واقع المحافظة وتس�بب 
بتأخير المئات من المش�اريع 
كان م�ن المفت�رض أن تت�م 
إحالتها الى الشركات المحلية 
تل�ك  وتغط�ي  واألجنبي�ة 

المشاريع.
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وزنه�ا  يج�اوز  بم�ا  نفس�ها  بريطاني�ا  ق�درت 
الديبلومايس والعسكري.

 هذا ما أش�ار إليه اجتماع أنجيال مريكل وفرنسوا 
هوالند مع فالديمري بوتني، للتوس�ط يف حل األزمة 

األوكرانية. أما ديفيد كامريون، فلم يتحرك.
 كم�ا كانت بريطانيا بطيئة يف التحرك عندما أعلن 
ب�اراك أوباما ع�ن تأليفه االئتالف ال�دويل ملحاربة 

»الدولة اإلسالمية« يف أيلول املايض. 
ول�م يجتمع مجل�س العموم إال منذ أس�ابيع ملنح 

الحكومة الصالحية لرضب أهداف يف العراق.
 وتقول لجنة القوات املسلحة، إن بريطانيا لم تقم 

إال بغارة واحدة يومياً.
تبقى الحكومة الربيطانية مؤمنة بأنها من القوى 

العظمى يف العالم.
 وبحس�ب مجل�ة »الدف�اع االس�راتيجي«، فق�د 
أعلن�ت بريطاني�ا خفض�اً يف امليزانية العس�كرية 
بحوايل 8 يف املئة. وقد أدى ذلك إىل انحدارها لناحية 
اإلنفاق العسكري، من املرتبة الرابعة إىل السادسة 
بحسب تصنيف مركز »سربي« السويدي، بعد كل 
من فرنس�ا والعربية الس�عودية وروسيا والصني 
وأم�ريكا، علم�اً أن ذلك يع�د من آث�ار الحرب غري 
الناجحة يف أفغانستان والعراق. كما أن التصويت 
التدخ�ل  ال�ذي ج�رى يف ش�هر آب 2013 ح�ول 
العس�كري يف س�وريا، أحب�ط الحكوم�ة وأفش�ل 

خططها.
ويب�دو أن رئي�س األركان هابيون أق�رب إىل الرأي 
الع�ام من بعض السياس�يني.، فوفقاً الس�تطالع 
رأي أجري قبل أسبوعني حول هذا املوضوع وحول 
أولوي�ات بريطاني�ا يف الش�ؤون الدولي�ة، أج�راه 
»معهد ش�اتام هاوس«، تبني أن ثلثي املستطلعني 
يريدون أن تظل بالدهم قوة عظمى، وال يقبلون أن 
تبقى بال أثر جدي يف السياسة الدولية. وهذا يقود 
إىل إع�ادة النظر يف االنس�حاب الربيطاني من قوة 
»النات�و« يف أوروبا الرشقية، التي تش�عر بالتهديد 

الرويس الستقاللها. 
 � الفرنس�ية  املعاه�دة  تبق�ى  ذل�ك،  وبخ�الف 
الربيطاني�ة الت�ي عق�دت يف الع�ام 2010 قائمة، 
وهي تهدف الختبار األسلحة النووية، وإنشاء قوة 
جوية مهاجمة، وتصنيع أس�لحة مضادة للسفن 

الحربية.
وتنوي الحكومة االئتالفية املحافظة وضع موازنة 
دفاع تقدر ب� 60 ملي�ار دوالر. يف حني أن حكومة 
ح�زب العم�ال وضع�ت ميزاني�ة دفاع مل�دة عرش 
س�نوات بقيم�ة 159 مليار دوالر، وذل�ك من أجل 
بن�اء حام�الت طائرات وأس�طول ج�وي متقدم، 
وطائرات مروحي�ة هجومية وغواص�ات. وبذلك، 

تحتفظ بريطانيا بقوتها الهجومية.
وي�راد إنش�اء ه�ذه الق�وة العس�كرية بحل�ول 
الع�ام 2020. لك�ن الخطة تراجعت اليوم بس�بب 
االنتخاب�ات الربملانية التي س�تجري يف ش�هر أيار 
من هذه السنة. وإذا أعيد انتخاب كامريون لفرة 
مقبل�ة، فس�يتأجل إنج�از الخطة تبع�اً لربنامج 

الحكومة املقبلة.
 ويعني ذلك أن الحكومة فشلت يف اإليفاء بتعهداتها 

تجاه حلف »الناتو«.
وي�رى كث�ريون أن بريطانيا س�تخرس تأثريها يف 
السياسة العاملية إذا استمر خفض موازنة الدفاع، 
علماُ أنه، يف حال فاز »حزب العمال« يف االنتخابات، 

فإن انخفاض موازنة الدفاع سيكون أكرب.

�سمري �لتنري

تراجع بريطانيا 
االسرتاتيجي

بصم�ات البعث الفايش كان�ت واضح�ة يف الجرائم التي 
ارتكبها أع�داء العراق بعد 2003  بحق الش�عب العراقي 
بكل مكونات�ه وتاريخه وح�ارضه ومس�تقبله فالبعث 
و"داع�ش" وجه�ان لجريم�ة واح�دة وان أزالم البع�ث 
وأيتام�ه ال يزالون يتمادون يف جرائمهم بحق األبرياء من 
أبناء هذا الشعب بعد ان تحالفوا مع التنظيمات اإلرهابية 

منذ سقوط الصنم وحتى اآلن.
مجرم�و البع�ث وج�دوا يف تنظي�م القاع�دة وم�ن ثم يف 
"داع�ش" وس�يلة مناس�بة وم�الذا يؤمن ل�ه اإلمكانية 
الرت�كاب املزيد م�ن الجرائم بح�ق الش�عب العراقي من 
اج�ل االنتق�ام من�ه واإليغ�ال يف القت�ل والتنكي�ل حيث 
تالقت األهداف الداعش�ية والبعثية يف اس�تهداف التجربة 
الديمقراطية ورضب العملية السياسية من خالل زعزعة 
األم�ن واالس�تقرار فاس�تثمرت "داع�ش" تل�ك النزع�ة 
العدواني�ة لدى أيتام البعث وس�خرتها لخدمة مصالحها 

وأهدافه�ا فكان البعث حاضن�ة مثالية لتنظيم "داعش" 
تؤمن ل�ه الزيادة العددية يف عنارص الخدمة اللوجس�تية 

واملعلومات والتأمني الجغرايف الذي يخدم تحركاتها.
 وهكذا نجد ان البعثيني قد تآمروا مع الغرباء املتوحشني 
ضد أبناء وطنهم لنكون أمام تحالف مدعوم من الخارج 
ب�كل أن�واع الدعم امل�ايل واللوجس�تي واإلعالم�ي لتنفيذ 
أجندات طائفية تس�تهدف وح�دة الع�راق وتريد تمزيق 
نس�يجه االجتماعي. هذا التحالف البغيض أصبح يرتكب 
جرائ�م خط�رية تصل اىل وحش�ية جرائم البع�ث الفايش 
الس�ابقة والتي ارتكبه�ا بحق ابناء الع�راق يف كل مكان 

وخاصة يف قمع االنتفاضة الشعبانية وبحق ابناء حلبجة 
واملتمثل�ة بجريم�ة املقاب�ر الجماعي�ة ورضب املدني�ني 
بالغازات الكيميائية وهذا يثبت بأن البعث هو عدو العراق 
األول وانه كيان فايش يجب ان تصدر بحقه القوانني التي 
تمن�ع الرويج له ولعودته من جديد.رئيس الوزراء حيدر 
العبادي كان قد كش�ف عن اجتماع�ات رسية لبعثيني يف 
بغداد واملحافظات الجنوبية تزامنت مع س�قوط املوصل 
وصالح الدين ليكشف عن وجود خاليا نائمة لهذا الحزب 
الف�ايش ورضورة اس�تئصالها لكي التبق�ى خطرا يهدد 
االم�ن واالس�تقرار يمك�ن ان يظهر يف أي�ة لحظة زمنية 

او حال�ة اس�رخاء يمكن ان يس�تثمرها ه�ؤالء لرضب 
االنج�ازات واملكتس�بات الوطني�ة. ومن الجدي�ر بالذكر 
ان الدس�تور العراق�ي ج�اء يف اكث�ر م�ن فق�رة ليحمي 
العراقي�ني من ع�ودة البعث الف�ايش ومؤامرات�ه الدنيئة 
والبد ان نس�تثمر هذا يف اقرار القوان�ني التي تمنع عودة 
املجرمني اىل العمل الس�يايس بعد ان فش�ل البعث فش�ال 
ذريع�ا يف توفري العي�ش الرغيد والحياة الح�رة والكريمة 
للمواط�ن العراقي عىل مدى عقود م�ن الزمن.ما نريد ان 
نقول�ه هنا بان البعث الفايش أعلن الحرب عىل العراقيني 
عندما تحالف مع "داعش" وعىل ممثيل الش�عب العراقي 
يف الحكومة والربملان ان يعملوا عىل حماية العراقيني من 
رش ه�ذا الحزب وم�ا يحمله من أفكار ش�وفينية تحاول 
ممارس�ة العنف بح�ق العراقيني الذي�ن مازالوا يحملون 
ارث�ا من االلم والحزن من ممارس�ات البعث الفايش عىل 

مدى اكثر من اربعة عقود من الزمن .

�إياد مهدي عبا�س 

وجهان جلريمة واحدة

لي�س مث�ل املنتجع�ات الصيفي�ة والش�توية أماكن 
مفضل�ة إلدارة املفاوض�ات بعي�داً من األض�واء. وال 
يخل�و م�ن وجاه�ة الوص�ف ال�ذي أطلق ع�ىل حوار 
الفرق�اء الليبيني يف الصخريات، ل�دى مقارنته بحوار 
الطائف الذي قاد اإلخوة املتصارعني يف لبنان إىل ضفة 

املصالحة وإنهاء األزمة.
غ�ري أن الطائ�ف كان بمب�ادرة عربي�ة أقرته�ا قمة 
طارئة، اختارت السعودية واملغرب والجزائر إىل لجنة 
حكم�اء س�طع عربه�ا نج�م الديبلوم�ايس األخرض 
اإلبراهيم�ي كمف�اوض ب�ارع يع�رف كي�ف يتجاوز 
املطب�ات واإلحباط�ات عندم�ا تصل األم�ور إىل حافة 
االنهي�ار واألب�واب املغلقة. ومم�ا يحس�ب للمبادرة 
أنه�ا لم تنتظ�ر الضوء األخرض من األم�م املتحدة وال 
انتظرت إيفاد مبعوث�ني دوليني. ففي الجانب املتعلق 
باملصالحة ب�ني الفرقاء نزلت ال�دول العربية بثقلها، 

يوم كان يحسب ملواقفها بمعيار التأثري املبارش.
عىل رغم أن عوامل داخلية وإقليمية تضافرت وقتذاك 
يف توجي�ه دفة أزم�ة لبنان، بالنظر إىل وج�ود البلد يف 
عمق وتماس الرصاع العربي – اإلرسائييل واس�تباحة 
أراضيه كقواعد خلفية معلنة أو متسرة، فإن مبادرة 
الطائف كش�فت وعياً تاريخياً لناحي�ة جذب أطراف 
ال�رصاع إىل دائرة الوفاق وإنهاء مظاهر االقتتال. ولم 
يكن غري العمل العربي املشرك مؤهالً الخراق األزمة 

وتبديد معاملها.
مي�اه كثرية ج�رت تحت الجس�ور العربي�ة منذ ذلك 
الوقت إىل اليوم. أشدها وطأة أن مساعي حل األزمات 
األهلية صارت من اختص�اص األمم املتحدة، مع أنها 
ال تزي�د ع�ن تلوين بروف�ات عربية دخ�ل عىل خطها 
ق�وى إقليمية. فاإليراني�ون يحاولون تجاوز س�قف 
الحل الخليجي يف اليمن ويتم�ددون داخل العراق بعد 
أن عززوا خطواتهم يف س�ورية. وأكث�ر الدول العربية 
تأث�رياً يف األزم�ة الليبية ل�م تحل دون تغلغ�ل تنظيم 
»داع�ش«. وال تقترص التهديدات ع�ىل املحور األفقي 
يف مرشق العالم العرب�ي ومغربه، بل ترشئب أعناقها 
من الجنوب الذي يطوق خرص املجاالت األفريقية، من 

منطقة الساحل إىل »بوكو حرام«.
إن ل�م يكن من هاجس لفرض الوح�دة عىل األطراف 
املتناحرة يف ليبيا س�وى التصدي للتهديدات اإلرهابية 
الت�ي أصبح�ت له�ا عناوي�ن ع�ىل األرض يف ش�كل 
م�الذات معروفة تم�ارس داخلها طقوس�ها املنافية 
لكل األعراف والقيم، فإن املس�ؤوليات واالنعكاس�ات 

تتضاعف. ففي أزمة لبنان التي أنهاها اتفاق الطائف 
كان الرصاع داخلياً بقدر أقل من التمدد الخارجي، أما 
يف الح�ال الليبي�ة، فيجتمع البع�دان املحيل واإلقليمي 
دفعة واحدة، ما يفيد بأن بداية حل األزمة يس�اعد يف 

تطويق الظاهرة اإلرهابية املقلقة.
ل�وال أن املخاوف الت�ي تؤرق بلدان االتح�اد األوروبي 
والجوار اإلقليمي اس�تقرت عند استش�عار املنس�وب 
الهائ�ل من املخاط�ر اإلرهابي�ة، ملا تحركت أوس�اط 
ومس�اع للبحث يف سبل تطويق التهديدات. فقد عانى 
الع�راق عىل امتداد س�نوات م�ن التداعيات الس�لبية 
للمحاصص�ة الطائفي�ة واس�تئثار نزع�ات مذهبية 
بالسيطرة عىل الس�لطة والثروة، ولم ينبثق التحالف 
ال�دويل إال يف ظ�ل تهديدات ما يع�رف بتنظيم »الدولة 
اإلس�المية«. وم�ا م�ن ش�ك يف أن األوض�اع يف اليمن 
س�تفرض نفس�ها عىل صدارة أجندة االهتمام، جراء 
التده�ور األمن�ي الذي يفس�ح يف املجال أم�ام هيمنة 
الفوىض واالضطرابات، وأشكال التطرف، فيما الحالة 
الليبية التي طاولها التدهور منذ فرة لم تقرع أجراس 

املخاطر إال يف غضون تمدد النزعة اإلرهابية.
كيفم�ا كان�ت خالف�ات األط�راف املتصارع�ة، فإنه 
يصع�ب تربي�ر ت�ورط أي منه�ا يف غ�ض الطرف عن 
املمارس�ات اإلرهابية، ألن ذلك يش�كل وثيق�ة إدانة. 
وكما أن االنخراط يف الحرب عىل اإلرهاب أصبح ملزماً 
للدول واملؤسس�ات، فإنه ال يعفي الفصائل املتناحرة 
م�ن االنضم�ام إىل املجتم�ع الدويل يف س�عيه الجتثاث 
مناب�ع اإلرهاب والتط�رف. وأول م�ا يفرضه املوقف 
االتف�اق ع�ىل خطة منهجي�ة وملزمة لنزع الس�الح، 

كونه مصدر كل املتاعب.
يف العراق، َشّكل انهيار الجيش العراقي وحلّه منطلق 
فوىض يف انتشار السالح والتحاق التنظيمات اإلرهابية 
املتطرفة بما تعتربه »جهاداً« ضد االحتالل. ويف اليمن 
توزعت والءات قطاع�ات يف الجيش واألمن، بما أفقد 
املؤسس�ة العس�كرية تماس�كها، ويف ليبي�ا تغلغلت 
ح�االت االنفالت وتم�ددت يف كل اتجاه، م�ا يؤكد أن 
تباع�د مواقف األطراف يف أي أزمة ال يس�تفيد منه إال 

التنظيمات الخارجة عىل القانون.
ب�ني أن يوج�ه األط�راف بنادقه�م يف اتج�اه الع�دو 
املشرك، وبني أن يسددوا الرضبات إىل بعضهم بعضاً، 
تكمن مفارقة االختيار. وثمة سباق عىل األرض بدافع 
الهيمنة وإغالق املنافذ ال يوازيه السباق السيايس الذي 

بدأ متأخراً. لكنه أفضل من ترك الحبل عىل الغارب.

حزمة اإلجراءات القانونية التي أقرها الربملان الركي مؤخراً لتس�وية القضية 
الكردي�ة، أث�ارت الكثري من األس�ئلة والتكهنات حول جدي�ة أنقرة يف حل هذه 
القضي�ة، واملدى الذي س�تذهب إليه يف اس�تغالل املتغريات اإلقليمي�ة والدولية 
إلنه�اء ال�رصاع الدموي ال�ذي أوقع ع�رشات آالف الضحايا ب�ني الجانبني منذ 
منتص�ف ثمانينات القرن املايض .يب�دو أن "حرب داعش" قد قلبت األوضاع يف 
املنطق�ة رأس�اً عىل عقب، وغريت الكث�ري من املفاهيم، بقدر م�ا خلقت وقائع 
جديدة، أملت عىل األطراف املش�اركة فيه�ا واملربصة لحصد نتائجها، مراجعة 
سياس�اتهم ومواقفهم عىل نحو دراماتيكي، حتى ولو كان ذلك عرب استحضار 
قاعدة ميكافيليل الش�هرية "الغاية تربر الوس�يلة" . فمن كان يصدق أن حزب 
العمال الكردس�تاني، املصنف لدى تركيا والغرب باإلرهاب، الذي كان مقاتلوه، 
حت�ى وقت قريب، قد لجأوا إىل الكهوف والجبال يف ش�مال العراق، أصبح اليوم 
رشيكاً مهماً يف عملية السالم، وجزءاً من العملية الديمقراطية يف املنطقة، ال بل 
أصبح متلقياً للس�الح والدعم الغربي يف إطار الحرب عىل "داعش" ضمن قوات 
البيش�مركة الكردية . صحيح أن الحزب أثبت نفس�ه يف ه�ذه الحرب، وأصبح 
حاج�ة ال غن�ى عنه�ا باعتباره العم�ود الفقري لألك�راد يف مواجه�ة التنظيم 
اإلرهابي يف س�وريا والعراق، إال أنه تسبب، يف الوقت نفسه، يف كشف ازدواجية 
الغرب عىل نحو فاقع، حيث ال يزال الغرب يصنفه تنظيماً إرهابياً، ويعرف، يف 
الوقت نفسه، بحاجته إليه ويرغب يف إظهار إنجازاته لتربير الدعم الذي يقدمه 
ل�ه .ع�ىل الجانب اآلخر، تب�دو خطوات أنقرة الس�تيعاب الحزب الكردس�تاني 
اس�تباقية، فرضتها الرضورة، أكثر مما هي نت�اج للتطور الطبيعي يف العالقة 
ب�ني الجانب�ني . صحي�ح أن أنقرة كانت ق�د دخلت يف عملية س�الم مع الحزب 
وأج�رت مفاوضات مع زعيمه عبد الل�ه أوجالن املعتقل يف جزيرة أمرايل يف بحر 
مرم�رة من�ذ عام ،1999 واعرفت يف هذا الس�ياق بالهوية الكردية، وس�محت 
للغة الكردية بالظهور عىل قنوات التلفزة، إال أنها لم تغفل عينها لحظة واحدة 
عن الس�الح الثقي�ل والنوعي الذي يتدفق عىل الحزب الكردس�تاني من دون أن 
تس�تطيع االعراض، أو تس�قط مخاوفها م�ن خروج الحزب ق�وة مهمة جداً 
يف س�ياق ال�رصاع اإلقليمي أو داخ�ل تركيا بالذات . حزمة اإلج�راءات الركية، 
تتضمن ستة بنود، وهي تتمحور أساساً حول نقطتني مركزيتني: إلقاء السالح 
ودمج مقاتيل الحزب يف املجتمع املدني، مقابل توفري الحماية القانونية واتخاذ 
التدابري الالزمة لتعزيز ما يس�مى تكامل النس�يج االجتماع�ي وإرشاك األكراد 
يف عملية البناء الديمقراطي يف إطار إجراءات ومبادئ عملية الس�الم، كس�بيل 
إلنهاء الرصاع وحل القضية الكردية . غري أن هذه اإلجراءات لم تحظ بموافقة 
قوى املعارضة، كما أنها بحاجة إىل ضمانات من جانب أنقرة، يف ظل تس�اؤالت 
جدي�ة حول موقفها م�ن دعوات األكراد لالنفصال، خصوصاً يف ش�مال العراق 
. وهن�اك من يش�ري إىل مح�اوالت أردوغان الس�تغالل هذه العملي�ة يف معركة 
االنتخابات الرئاس�ية يف أغس�طس/ آب املقبل . ثمة من يعتقد أن كل الدعوات 
واالعراض�ات لن تكون عائقاً، ألن التحديات املقبلة س�تفرض تعاون الطرفني 

معاً، لكن الشكوك ستظل قائمة حول إمكانية نجاح العملية برمتها.

حممد �لأ�سهب

»طائف« ليبيا املتأخر

أدى مقتل بوريس نيمتسوف، املعارض القوي للرئيس 
الرويس فالديمري بوتني، يف عملية بدت منظمة األسبوع 
املايض، إىل اتهامات باحتمال ضلوع الكرملني، فضالً 
ع�ن ت�ردد مجموعة م�ن نظري�ات املؤام�رة األخرى 
املنافس�ة التي ال تس�تبعد أي احتمال آخر من تورط 
وكالة االس�تخبارات املركزية األمريكية إىل املس�لحني 
اإلس�الميني والقوميني األوكرانيني.وقد أش�ار معظم 
املتظاهري�ن احتجاج�اً عىل مقتل »نيمتس�وف« يوم 
األح�د قبل امل�ايض، الذين يزيد عددهم عىل خمس�ني 
ألف ش�خص، إىل ت�ورط الحكومة يف جريم�ة القتل، 
وأعي�د نرش رس�وم كارتونية سياس�ية رفعها بعض 
الحضور وتظهر ص�ورة للكرملني يومض بكامريات 

أمنية ولكنها كانت يف الحقيقة »بنادق«.
غ�ري أن أنصار بوتني لم يألوا هم أيضاً جهداً يف عرض 
نظرياته�م. فقد ق�ال الرئي�س الشيش�اني رمضان 
قادي�روف، املوايل لبوتني، يف صفحته عىل إنس�تجرام: 

»الش�ك أن مقت�ل نيمتس�وف نظمته أجه�زة رسية 
غربي�ة، محاِول�ة بأي�ة طريق�ة ممكن�ة خلق رصاع 
داخ�يل يف روس�يا«.ومن جانبه، كتب إري�ك كراوس، 
املدي�ر املف�وض لرشك�ة »نيكيتس�كي كابيت�ال« يف 
موس�كو، عىل صفحته يف فيس�بوك: »ربما أن وكالة 
االس�تخبارات املركزي�ة األمريكي�ة كان�ت متورطة، 
ومن املعلوم أنهم فعلوا ما هو أس�وأ من ذلك بكثري«. 
وأضاف: »وربم�ا أنها أيضاً جماعة قومية روس�ية، 
أو فاش�يون م�ن كييف لم يس�تطعوا تفج�ري طائرة 
أخرى، ويلهثون من أجل املس�اعدة.. ليس لدّي دليل، 
ونح�ن جميع�اً نخّمن. ولكن من الواضح، وألس�باب 

جلي�ة، أن وس�ائل اإلع�الم الغربية تتفادى تس�ليط 
الض�وء عىل ك�ون الرئي�س بوتني ليس�ت ل�ه عالقة 
بالحادث«.أم�ا »مارك جاليوتي«، األس�تاذ يف جامعة 
نيويورك، واملتخصص يف ش�ؤون األمن الرويس، فقد 
أوضح أن عمليات القتل السياس�ية يف روس�يا تسفر 
ع�ن مثل هذه التفس�ريات ألن�ه نادراً ما يت�م حلها، 
وال يت�م تقديم منظميها إىل العدال�ة حتى عندما يتم 
العث�ور ع�ىل الجاني.وأض�اف: »إن الصحفيني باول 
وفالديس�الف  بوليتكوفس�كايا،  وآن�ا  كليبنيك�وف، 
لس�تييف، قتلوا جميعاً خ�الل العقدين املاضيني، ولم 
يت�م التوص�ل حت�ى اآلن إىل ح�ل يف ه�ذه القضايا«. 

وقد أدت قرون من الحكم الس�لطوي إىل ش�عور بأن 
ق�وى ظالمية تعم�ل أحياناً وال يمكن الكش�ف عنها 
أو الس�يطرة عليه�ا. ومن هذا املنظ�ور، تبدو الحياة 
العامة مرسحاً ال يرى الجمهور فيه ما وراء الس�تار 
أبداً.وقد أفاد الصحايف الرويس »أوليج كاش�ني«، الذي 
تع�رض للرضب امل�ربح يف 2010، ع�ىل مدونته يف 28 
فرباي�ر امل�ايض، أنه »يف بع�ض األجزاء م�ن املجتمع 
ال�رويس يعتم�د كل يشء ع�ىل افراض أن�ه ال يوجد 
يشء يحدث مصادف�ة، وكل ذلك يعتمد عىل العالقات 
العامة، فإذا قتل ش�خص عدواً، فبالطبع كانت هذه 
مؤامرة ضد أعداء الشخص القتيل!«. وأضاف: »باتت 
العادة العامة التي يس�تخدمها الجميع كرواية أولية 
تلقائي�ة هي أن كل يشء تقف من خلفه مؤامرة«.وال 
يزال عىل السلطات الروسية أن تكشف عن أية خيوط 
بشأن مقتل »نيمتس�وف«، الذي حدث يف مكان قرب 

الكرملني يف السابع والعرشين من فرباير املايض.

جاك رودنيت�سكي

مقتل »نيمتسوف«.. ونظريات املؤامرة
يون�س �ل�سيد

تركيا واألكراد.. لقاء الرضورة

فوؤ�د ح�سون



الرب�اط –: من الم�رات القالئل التي نجحت 
فيها مواهب برامج المس�ابقات في صنف 
األغني�ة الغربي�ة ف�ي البق�اء إل�ى مراحل 
متقدمة م�ن الس�باق. لكن خول�ة مجاهد 
حص�دت إعجاب�ا كبيرا وبقيت إل�ى الحلقة 
ما قب�ل األخيرة من »ذا فوي�س« عن فريق 
الفنان كاظم الس�اهر، لقبت ب�»بيونس�يه 
حص�دت  األول.  ظهوره�ا  من�ذ  الع�رب« 
فيديوهات مش�اركتها على موقع »يوتوب 
أرقاما« وتعليقات كثيرة بوصفها من أفضل 
م�ن غن�ى بالغربي بي�ن المواه�ب العربية 
الش�ابة، لك�ن خول�ة وف�ي أول إصداراتها 
الغنائي�ة اختارت اللهجة المغربية بش�ركة 
إنت�اج مغربية. ع�ن هذا الجدي�د كان معها 

هذا اللقاء:
■ أصدرت أغنية جديدة؟

□ أطلقت أغنية »أنا كنقول« بلهجة مغربية 
وه�ي من إنتاج علي الركيك وش�ركة إنتاج 
مغربي�ة وهي »أرتكوس�تيك«، م�ن كلمات 
الهاش�يمي هناء والموس�يقى هي للمبدع 
المغرب�ي عب�دو الع�راف المع�روف بلقب 

»بيتهوفن« األغنية عن مشاعر الحب مع 
أن�ي كنت مترددة م�ن أغنية بتيمة 

الحب، ألنه نادرا ما تمسني في 
أعماقي أغاني الحب، ولهذا 

درس�ت جيدا الفكرة قبل 
أن أص�در األغنية ولحد 

الساعة وصلتني عنها 
أصداء طيبة.

بالل�ون  ب�دأت   ■
لكن�ك  الغرب�ي، 
تس�تعينين  اآلن 
ج�ة  ر ا لد با
 . بي�ة لمغر ا

لماذا؟
□ ب�رزت أوال 
الل�ون  ف�ي 

ب�ي  لغر ا

صحي�ح، لك�ن هذا ال 
أني محصورة  يعني 
ف�ي ه�ذا النم�ط، 
ترعرع�ت  فأن�ا 
في وسط طربي 
ألن  بامتي�از، 
يع�زف  وال�دي 
الع�ود والكمان 
وكثيرا ما غنيت 
طربي ف�ي البيت 
ومع العائلة وأحب 
الفن العربي الطربي 
األصيل لكن مع األيام 
وجدت نفسي متفوقة 
أكثر ف�ي األداء الغربي 
وموهبت�ي تصب أكثر 

في هذا االتجاه.
■ أيحد الغناء الغربي 
جماهيري�ة  م�ن 

الفنان العربي؟
يؤث�ر قليال  □ ق�د 

لكن الذي يهمني أكثر اآلن أن أوصل اللهجة 
المغربي�ة للعالمي�ة ب�أن تش�تهر وتصبح 
مألوف�ة س�معا، وإن بش�كل غرب�ي. وق�د 
ط�رح علي ه�ذا الس�ؤال كثيرا ف�ي البداية 
كلم�ا غنيت كالم�ا عربي يس�ألونني لما ال 
تغني باإلنكليزي�ة. لكني أريد ألبوما خليطا 
من كل األلوان واللغ�ات مع تفضيل للهجة 
المغربية. وفي هذا الب�اب أنا معجبة كثيرا 
بتجربة سعد المجرد، الذي كافح كثيرا كي 
يحق�ق المكانة التي ه�و عليها اآلن. فالكل 
ص�ار يردد أغاني�ه المغربية وخط لنفس�ه 

مسارا فنيا متألقا.
■ نرى أنك استعنت بش�ركة إنتاج مغربية، 
رغم ما يقال عن مش�اكل اإلنتاج الفني في 

المغرب؟
□ ألن�ي أفضل أن أنطل�ق مغربيا، كي أكون 
م�ع عائلتي التي ل�م أتعود غيابه�م وأيضا 
ألني أود أن أس�تمر في الدراسة والتحصيل 
العلم�ي في ش�عبة األدب اإلنكليزي وأيضا 
شعبة التواصل واإلشهار التي اخترتها بعد 
مشاركتي في »ذا فويس«، نظرا لعالقة هذا 

التخصص بمجال الفن، وقد س�بق وتلقيت 
عروض شركات إنتاج بعد ذا فويس لكني لم 
ارتح للعقود االحتكارية، س�واء في اإلنتاج 
أو ف�ي الع�روض. ففضل�ت الثري�ت حت�ى 
جمعتني صدفة بحته مع شركتي المغربية 

الحالية أثناء تسجيل إحدى األغاني.
■ يبدو أن الفوز بلقب »ذا فويس« في صنف 
الغناء الغربي غير مت�اح هل يؤثر هذا على 

حماس المشارك؟
□ قد يكون األمر كذلك لكني شخصيا لست 
مهتم�ة كثي�را ب�أن يق�ال مثال ب�أن خولة 
حصل�ت عل�ى اللقب ال�ذي لم يك�ن هدفي، 
ألن األه�م ه�و ماذا بع�د البرنام�ج. األهم 
ه�و اإلجته�اد والجدية والعم�ل المتواصل 
ف�ي بناء المكان�ة الفنية والحف�اظ عليها. 
له�ذا هن�اك أس�ماء كثيرة س�بق وحصلت 
عل�ى ألقاب، لكن ال يتذكره�ا أحد والعكس 
صحيح، وأنا حين تقدمت للمش�اركة كنت 
أدرك صعوب�ة األمر، خصوص�ا وأن ال أحد 
بالفعل حص�ل على اللقب الغربي والس�نة 
التي س�بقت مش�اركتي كان قد ف�از فيها 
مغربي ومع ذلك ش�اركت ووصلت لمراحل 

متقدمة جدا في البرنامج.
■ ماذا أعطتك تجربة »ذا فويس«؟

□ هي مرحل�ة مهمة جدا في حي�اة الفنان 
وانطالق�ة قوي�ة تكس�بك س�نوات طويلة 
م�ن العم�ل وتختصر كثيرا طريق الش�هرة 
وتكون لك قاع�دة جماهي�ر تنتظر جديدك 
بدل أن تتعب وتش�تغل عل�ى أعمال فنية ثم 

تدخل تحدي البحث عن جمهور.
■ أصب�ح جلي�ا أن الم�رور م�ن مث�ل هذه 
البرامج يضمن لك استقباال شعبيا واعترافا 

في بلدك أكثر من برامج البلد؟
□ ه�ي مجرد بهرجة مرحلي�ة تنقضي بعد 
أيام إذا لم يحس�ن الفنان اختياراته وإذا لم 
يقدم الجديد ويش�تغل على نفس�ه سرعان 
ما سينس�ى تماما م�ن الجمهور. وال أومن 
كثيرا بتلك الهالة الكبيرة التي تحيط بالفنان 
الحديث التخرج من برامج المسابقات فهي 

مسألة أيام فقط.
■ كان واضحا تبني كاظم الساهر لموهبتك، 

هل تستشيرينه في خطواتك الفنية؟
□ كاظ��م فن�ان كب�ي�ر وإنس��ان رائ��ع 
م�تواضع أحب�ه ج�دا وشرفن�ي اإلنتم�اء 
لف�ريقه، ال زال يش�ج�عني ويس�أل عن�ي 
فني�ا  أستش�ي��ره  أن  أح��اول  وب�دوري 
وه�و ال يبخل عني وع�ن كل المواهب التي 
تلج�أ ل�ه. وفي أغنيتي الجديدة استش�رته 
واست�شرت أيض�ا الدك�تورة إيمان حسني 
مدربة الصوت في فريقه بخصوص أغنيتي 
الجدي�دة، حي�ث أرس��لت لها نس�خة عبر 
اإلنترن�ت فاس�تمعت له�ا وأب�دت إعجابها 

ومالحظاتها.
■ تمي�زت بطلتك المختلفة عن الجميع، هل 

ستحافظين على هذا اللوك؟
□ طلت�ي تمنح�ن�ي راحة نفس��ية وث�قة 
المي�الة  بالنف�س وتع�كس ش���خصيتي 
المبالغ�ة  م�ن  كثي�ر  دون  التلقائي�ة  إل�ى 
والتصنع. مع أني ح�اولت أح�يانا إح�داث 
تغيي�ر وراقب�ت ردود الفع�ل. لكني إجماال 
أفضل أن أحافظ على الطلة التي تعرف علي 

الجمهور بها أول مرة حين أكون أمامه.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )922(  الثالثاء  10 اذار  2015 9-8
دمشق-التمثيل ِحرفة، والكوميديا لعنة إن لم تكن لمحّلها، ورّبما من المقبول 

أن يكون أي شيء مصطنعًا إال "خّفة الّدم"، ففاقد الشيء ال ُيعطيه، وهذا ما كان 
مفقودًا في برنامج "خليها علينا" الذي ُتقّدمه اإلعالمّية والمغنّية اليمنّية أروى على 
قناة MBC.محاوالت عديدة الصطناع المرح كان واضحًا أّنها ُمعّدة مسبقًا استعانت 

أروى بها لتظهر بمظهر المذيعة الّلماحة تارَة، والمذيعة صاحبة األفخاخ تارَة 
أخرى، ولكن الحقيقة أّنها كانت تظهر في كل مّرة بمظهر تلك المذيعة التي تحاول 

اجترار ضحكة ضيوفها وضحكة مشاهديها على الّسواء.لم تنجح أروى بتقديم 
نمط "الستاند أب كوميدي"، الذي هو عبارة عن كوميديا ارتجالية وأحد أبرز 

أنواع الكوميديا في العالم، التي بدأت في بريطانيا بالقرن الثامن عشر، واشتهرت 
بأمريكا، حيث يؤدي الممثل الكوميدي أدواره مباشرة للجمهور، ويلقي النكات 

الّساخرة وقوفًا.

انطلق برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية »نجمة العرب The Star« عبر قناتي »روتانا سينما« 
و »إل بي سي«، للبحث عن فنانة شابة تملك موهبة تؤهلها الحصول على لقب »نجمة مصر األولى«، 

الذي اشتهرت به نبيلة عبيد.
في الحلقة األولى، ضّمت لجنة التحكيم برئاسة نبيلة عبيد كاًل من الفنانة سوسن بدر والمخرج 
المصري أحمد شفيق، اللذين قّوما مواهب المرحلة األولى من البرنامج. وفيما نالت مجموعة من 

المواهب موافقة لجنة التحكيم لينتقلوا إلى مراحل أكثر تقدمًا، خاب أمل بعض المشتركات 
األخريات اللواتي لم يُحزن إعجاب النجوم الثالثة.أما في الجزء الثاني من البرنامج، فقد دار حوار بين 
مقدم البرنامج، بالل العربي والنجمة نبيلة عبيد، كشفت فيه نبيلة عن أسرار من طفولتها، بدأتها 

بوفاة والدها وتوّلي أمها تربيتها وشقيقتها الكبرى. ومن ضمن االعترافات الخاصة جدًا، قالت 
نبيلة عبيد إنها كانت تغار كثيرًا من عالقة أمها بأختها، ومن الصداقة الحميمة بينهما، قائلًة 

إنها كانت »على نار« من هذه العالقة.

رنا سامحة أمام القضاء
 بي�روت � م�ن جديد عادت األزمة بين نجمة “س�تار أكاديمي” رنا س�ماحة والملحن المصري 
عزيز الش�افعي، لتطفو على س�طح األح�داث الفنية بعدما بدأت رنا فعلي�اً بالتحضير أللبومها 
الجديد على نفقتها الخاصة ورفضها انتظار عزيز الش�افعي مجدداً الذي وعدها بإنتاج األلبوم 
لك�ن ل�م يتخذ أي خط�وة ايجابية، وهو ما رفضته رنا واعتبرت إنه س�يعطل مس�يرتها الفنية 
فقررت فسخ التعاقد إال أن الشافعي رفض وأصر على استمراره، وهو ما اضطرها رغما عنها 

إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقها في فسخ العقد.

حبر على ورق

يع
سر

ع ال

نانيس
 تستجيب ملطالب مجهورها

 
بيروت – تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لتصوير كليبين جديدين مع المخرج جو بوعيد، ألغنيتيها “من اليوم”، 

و”راهنت عليك”، وذلك بعد طلب من جمهورها.
واألغنيتان من ألبوم نانسي األخير “نانسي 8”، وأغنية “من اليوم” من كلمات مارسيل مدّور، وألحان رواد رعد وتوزيع 
باس�م رزق، بينما أغنية “راهنت عليك”، من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد رفاعي وأحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد 

إبراهيم.
من جانب آخر ُتحيي نانسي عجرم حفال في المغرب في منتجع “مازاغان” في 14 مارس الجاري.

 »بيونسيه العرب«.. تطمح للعاملية بالغناء 
عىل الطريقة الغربية

�

سعدون شفيق سعيد

 من خالل التساؤالت التي يطلقها البعض من 
المعنيين في الشؤون االعالمية وفي مقدمتها 
الش�ؤون االذاعية والتلفازي�ة .. نجد ان اكثر 
التس�اؤالت تك�ون منصب�ة ح�ول )احج�ام(  
العدي�د م�ن الك�وادر الفني�ة ع�ن مواصل�ة  
طموحاته�ا .. رغم مرور كل ذل�ك الوقت بعد 

مرحلة  التغيير.

والغريب في االمر ان مثل ذلك )االحجام( ياتي 
ف�ي الوقت الذي ه�م فيه بام�س الحاجة الى 
مث�ل ذلك التواصل .. ولس�ببين ال غير .. االول 
وف�ي المقدمة  )الضائق�ة المادية( .. والثاني 
)االم�راض( الت�ي باتوا عنده�ا .. واصرارهم 
على مزاولة ذلك العش�ق الفن�ي لما يمتلكونه 
من قدرات فنية يصعب االنفكاك منها ولكونها 

باتت مالزمة لحياتهم  حتى باتت )كالصنعة( 
او )المهنة( لديهم !!.

والي�وم وحينم�ا نقف عن�د اس�باب مثل ذلك 
)االحج�ام( نج�ده يق�ف اوال عن�د كل اولئ�ك 
)الوسطاء( الذين باتوا ادواتا ما بين المخرجين 
والمنتجين وحتى المؤلفين لالس�ترزاق على 
حس�اب الفناني�ن .. وخاص�ة حينم�ا تجري 

المقايضات في الخفاء ولقاء عموالت!.
وبمعن�ى : ان الفنان الذي يبغي التواصل عليه 
ان يش�ارك ف�ي تل�ك )اللعب�ة الق�ذرة( ووفق 

المعادلة التالية :
اذا تريد )دورا( في عم�ل ما .. او )ادوارا( في 
اعمال متتالية .. عليك ان )تدفع المقسوم( وما 
يتم االتفاق عليه بينه وبين اولئك الوسطاء ..

وله�ذا ان�زوى الكثير م�ن الفناني�ن  االصالء 
الرافضي�ن وم�ا دام هن�اك انص�اف او ارباع 

فنانين يقبلون التجاوب واالتفاق والدفع !!.
وثانيا .. دخول العناصر النسائية الال فنية في 
االتفاقات الجانبي�ة والتي )اقصت( الممثالت 
الحقيقيات عن الساحة الفنية رغم  ما يملكن 

من مواهب متميزة ابداعية !!.

دور الوسطاء يف العملية االنتاجية



عبد الفتاح القصري ، المعلم الفصيح ، الجاهل 
مدع�ي الثقافة ، الن�وري ، واأللعبان واللعوب 
خفي�ف الدم وال�روح .. فاكه�ة الكوميديا في 
عصره�ا الذهب�ي الذي ضم كوكب�ة كبيرة من 
النجوم منهم إس�ماعيل ياس�ين والنابلس�ي ، 
وحس�ن فابق وزين�ات صدق�ي وغيرهم .هو 
"الكاركت�ر" ال�ذي ل�م يكن مظه�ره يتفق مع 
مخب�ره . فه�ذا المعل�م " األم�ي " ه�و خريج 
المدارس الفرنس�ية " الفري�ر " والذي يتحدث 
الفرنس�ية بطالقة . هو ابن طبق�ة األثرياء .. 
فقد كان والده تاجرا في س�وق الذهب ، شغف 
القصري بالتمثي�ل منذ صغره لذلك فقد التحق 
بفرق�ة عب�د الرحمن رش�دي ثم فرق�ة نجيب 
الريحاني وأنهي حياته التمثيلية علي مس�رح 
إس�ماعيل.. وكان م�ن أبرز م�ن التحقوا بهذه 

الفرق . 
يمكن القول أن ش�عبية ونجومي�ة عبد الفتاح 
مظه�ره   " مفارق�ة  عل�ي  قام�ت  القص�ري 
ومخب�ره " فقد أس�هم في نجومي�ة القصري 
، طبع�ا إلي جان�ب موهبته التمثيلي�ة " حول 
إحدي عينيه " ذلك " الحول " الذي ميزه كنجم 
كومي�دي وصن�ع منه " كاركت�ر " مع ما كان 
يتمتع ب�ه من طريقة خاصة ف�ي نطق الكالم 
" بتفاص�ح " يتناقض مع هيئته .. وكلنا يذكر 
مرافعت�ه البليغة ف�ي فيلم األس�تاذة فاطمة ، 
كما نذكر نداءه الشهير في " ابن حميدو " أيها 
الصيادي�ون " بينما كان يدش�ن نورماندي تو 

مع أم حميدة .  
وبس�بب م�ن هيئت�ه " المكعب�رة"   عل�ي حد 
وصف�ه لنفس�ه ف�ي إح�دي الم�رات "  وهي 
أيض�ا م�ن العوامل التي اس�همت م�ع غيرها 
في نجوميت�ه الكوميدية� لعب القصري كثيرا 
دور " المعل�م " ولكن كان دائما معلما لعوبا " 
عينه زائغة ، مما كان يشكل مفارقة كوميدية 

خاصة مع حول إحدي عينيه .  
وكلن�ا الب�د مازلن�ا نذكر م�ن جمل�ه الغزلية 
الش�هيرة: ياصفايح الزبدة السايحة ، وعندما 
التق�ي بفت�اة رائعة اس�مها " قم�ر " في أحد 
أفالمه قال : أن�ا ف عرض مرصد حلوان . كما 
ال ننس�ي دائما ضعفه الواض�ح امام زوجته " 
أم حميدة " والذي يحاول دائما إظهار عكس�ه 
وه�و المعل�م الكبي�ر في فيل�م " اب�ن حميدو 
" حي�ن كان يح�اول أن يظه�ر رجولت�ه أمام 
ضيوف�ه فينهر زوجت�ه ويرفع صوت�ه عليها 

بأن كلمته الممكن تنزل األرض أبدا .. وبمجرد 
أم حمي�دة معترض�ة  ف�ي وجه�ه  ت�زوم  أن 
ومستنكرة يتراجع مسرعا قائال : خالص تقع 
الم�ره دي .. بس يكون في علم�ك ياام حميده 
ماه�ي واقعه أبدا بعد الم�ره دي.. آه . كذلك ال 
ننس�ي دفاعه المستميت عن ش�رف ابنته في 
نفس الفيلم وترديده لبيت الش�عر المش�هور : 
ال يس�لم الشرف الرفيع من األذي .. حتي يراق 
عل�ي جوانبه الدم " تلك الفصاحة التي تش�كل 
مع هيئته كمعلم كانت بال ش�ك من لوازمه في 

إثارة المفارقات الكوميدية .    
م�ن أش�هر أعمال عب�د الفتاح القص�ري أيضا 
إل�ي جانب ابن حمي�دو واألس�تاذة فاطمة ما 

قدم�ه م�ع الفن�ان إس�ماعيل ياس�ين.. وكلنا 
نذكر أدواره في "إس�ماعيل ياس�ين 

في مستش�في المجانين"" أبو 
طعمه "  والمعلم حنفي في 

"اب�ن حمي�دو" والبلطجي 
عبد المجيد س�اطور في " 
س�ي عم�ر   و" ".وغيرها 

م�ن األف�الم. ولعلن�ا ال 
يمك�ن أن ننس�ي أيض�ا 
دوره المتمي�ز ف�ي فيلم 

المعل�م   " هان�م  س�كر 
ش�اهين الزل�ط " المعل�م اللع�وب 
أيضا المتيم بس�كر هان�م .. ودور 

إبراهي�م نفخو م�ع الريحاني في لعبة الس�ت 
.  يذك�ر أن دوره ف�ي س�كر هان�م 1960 كان 
آخ�ر أدواره الس�ينمائية وان�ه ق�دم للس�ينما 
قبل ه�ذا الفيلم حوال�ي " 62 فيلم�ا . منها ": 
المعل�م بحبح ومب�روك  ولو كن�ت غني  ومن 
ف�ات قديمه واحب البلدي ، الس�وق الس�وداء، 
وفيل�م الدني�ا بخي�ر ،  وس�ر طاقي�ة اإلخفاء 
ومجد ودموع وعروس�ة البحر وبنت المعلم ، 
وكذلك ش�ارك في سكة الس�المة والصيت وال 
الغن�ي واحب الرق�ص  ،دموع الف�رح والعقل 
زينة وليلة الدخل�ة و حماتي قنبلة ذرية وبيت 
االش�باح وبيت النتاش وعلي كيفك وشمشون 
ولبلب وعش�رة بلدي وحرام عليك ونس�اء بال 
رجال وحس�ن ومرقص وكوهين وإس�ماعيل 
يس في مستشفي المجانين وسي عمر ولعبة 
الس�ت وكانت آخر األفالم التي شارك فيها مع 
مطلع الستينيات هي بين إيديك وبنات بحري.

مأساة القصري : 
وعلي الرغم من تلك الحياة الحافلة بالكوميديا 
ف�إن عب�د الفت�اح القص�ري عاني بش�دة في 
أخريات أيامه ، وتحولت حياة هذا النجم الكبير 
ال�ذي مأل حياتنا بالبهجة إلي مأس�اة حقيقية 
حيث فقد بصره بينما كان علي خشبة المسرح 
ي�ؤدي دوره في فرقة إس�ماعيل ياس�ين. في 
ه�ذه الس�نوات انفض عنه كل م�ن كان حوله 
حتي زوجته ، وبعد الكثير من المعاناة المالية 
والصحية توف�ي النجم الكبير في مستش�في 
المب�رة ومم�ا يق�ال أن جنازته ل�م يحضرها 
س�وي أعداد قليلة م�ن المش�يعين . رحم الله 
عبد الفت�اح القصري .. أحد أهم وابرز عمالقة 
الكوميدي�ا ف�ي الس�ينما المصري�ة .  يذكر أن 
القص�ري من موالي�د 15 أبريل عام 1905 وأن 

وفاته كانت في الثامن من مارس 1964.

 

ميس محدان تقّص شعرها من أجل رسامة
 تظهر الفنانة ميس حمدان في مسلسلها »شطرنج« بلوك جديد، حيث قامت بقّص شعرها مع بعض التغييرات األخرى التي تناسب شخصية 

الرس�امة التي تلعبها في المسلس�ل.وأكدت ميس أنها ش�خصياً تعشق الرس�م وتعتبره إحدى هواياتها، وأن هذا س�ّهل عليها  الدور.المسلسل 
يخرجه محمد حمدي ويش�ارك في بطولته نضال الش�افعي.وتدور أحداثه في إطار بوليسي، حول مطاردِة ضابٍط مجرماً هارباً، وهو الذي تقع 

الرسامة في حبه ويتسبب لها بمشاكل نتيجة مطاردة العصابة له في ما بعد، واستغالل عالقته بها كنقطة ضعف في حياته.
من ناحية أخرى، أكدت بطلة »عش�ق النس�اء« أنها لم تحسم بعد مع ش�قيقتيها دانا حمدان ومي سليم تقديم جزء جديد من برنامج »سيسترز 

سوب«، وذلك لضيق الوقت أمامهن، حيث تنشغل كل منهن بأعمال أخرى، وإن كانت شخصياً تتمنى تكرار التجربة معهما.

ten فيفي عبده وبسمة وهبة نجمتا احلملة اإلعالنية لقناة
القاهرة: كثفت قناة Ten حملتها الدعائية للترويج لخريطة برامجها 
الجدي�دة التي تتضمن ع�ودة الفنانة فيفي عبده للشاش�ة كمقدمة 
برام�ج مجدداً من خالل برنامج "5 أموووواه" الذي س�يبدأ عرضه 

نهاية األسبوع الجاري بحلقة أسبوعية.
وتقوم "عبده" في البرنامج الجديد باس�تضافة نجوم الفن للحديث 
عن الفن والقضايا االجتماعية لنحو س�اعتين أسبوعياً حيث ستطل 
عل�ى الجمهور مس�اء كل خميس، علماً بأنها س�تعمل على التوفيق 
بين برنامجها التلفزيوني وتصوير مسلسلها الجديد "يا أنا يا أنتي" 
مع الفنانة سمية الخشاب المقرر عرضه خالل رمضان المقبل.هذا 
وتعود اإلعالمية بس�مة وهبه إلى الشاش�ة من خالل برنامج "هي 

م�ش فوضى" الذي ينتم�ي لنوعية البرامج 
اإلجتماعية، وستقدمه بشكٍل أسبوعي أيضا 
ضم�ن خريطة البرام�ج الجدي�دة للمحطة.

وتج�در اإلش�ارة ألن القن�اة أطلق�ت حملة 
دعائية ه�ي األضخم لبرنامج "التوك ش�و" 
العائد من التليفزيون المصري إلى شاش�تها 
"البي�ت بيت�ك" ال�ذي س�ينطلق عرضه في 
نهاية األس�بوع الجاري، بمشاركة الثالثي 
عم�رو عب�د الحمي�د، إنجي أن�ور، ورامي 

رضوان.
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القاهرة: يشهد موسم الدراما الرمضانية المقبل ظاهرة تحدث ألول مرة منذ أكثر من 15 عامًا وهي غياب كبار نجوم الدراما بشكٍل 
جماعي للمرة األولى، وهم نور الشريف، يحيى الفخراني، ليلي علوي، يسرا، وإلهام شاهين، علمًا أن غيابهم الجماعي يرتبط بظروف 
مختلفة لكل منهم، رغم أن بعض األعوام الماضية قد شهد غيابًا استثنائيًا لبعضهم.ويغيب "الشريف" عن السباق الرمضاني بسبب 
األزمة الصحية التي يمر بها واستمراره في تلقي العالج خارج مصر، األمر الذي أدى لتأجيل مشروعه الجديد "أوالد منصور التهامي" الذي 
كان ُيفترض عرضه بالسباق الرمضاني مع المنتج محمد فوزي والفنانة وفاء عامر.وقرر الفنان يحيى الفخراني تأجيل مشروع درامي جديد 
كان قد بدأ بالفعل التحضير له مع الكاتب عبد الرحيم كمال للعام المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم رغبته في الدخول بسباق مع الزمن 
من أجل إنهاء التصوير باأليام األخيرة من الشهر الكريم.أما الفنانة يسرا، فقررت اإلكتفاء بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا 
عابدين" والمقرر عرضه خالل الشهر المقبل على قناة mbc، وذلك بعدما اعتذرت عن بطولة مسلسل "عكس اتجاه" مع شركة "العدل 
غروب" والمخرجة مريم أحمدي.وجاء قرار الفنانة ليلى علوي باالبتعاد عن السباق الرمضاني بسبب عدم اقتناعها بسيناريو مناسب تعود 
من خالله للجمهور، خاصًة بعد االنتقادات التي تعّرضت لها بمسلسلها األخير "شمس"، وهو نفس القرار الذي اتخذته إلهام شاهين 

بسبب انشغالها بالسينما حيث ستقوم بتصوير دورها في فيلم "يوم للستات" خالل األسابيع المقبلة مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

علن المغني الجزائري 
العالمي الشاب خالد 

في تصريح له، بإحدى 
المواقع الجزائرية، عن 
اعتزاله النهائي للغناء. 

وختم المغني الجزائري 
مشواره، بأنشودة رائعة 
عنوانها “عفوك”، حيث 

عبر فيها عن ندمه 
الكبير وتوبته إلى الله 

تعالى.

دمشق –: يعود سلطان الطرب 
جورج وسوف الي الساحة الغنائية 
في ألبوم جديد في تعاون جديد 

له مع شركة روتانا، ويحمل 
األلبوم الجديد عنوان »اشتقنالك« 
ويتضمن 14 أغنية تم اختيارها 

من مجموعة ألبومات قدمها 
جورج وسوف وتميزت األغاني 

المختارة بألوان مختلفة من األغاني 
الطربية.

لقاء اخلمييس تنضم لبطالت »بعد البداية«
 القاهرة: إنضمت الفنانة لقاء الخميس�ي لبطالت المسلس�ل التليفزيوني الجديد "بعد البداية" 
المق�رر عرضه خالل ش�هررمضان المقبل والذي تقوم بإنتاجه ش�ركة "فن�ون" التي يمتلكها 
المنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار. وتشارك في هذا المسلسل اإلجتماعي الجديد 
م�ع خالد س�ليم، روجينا، طارق لطف�ي ودّرة. وتدور أحداث�ه بحالٍة من الغم�وض التي تالحق 
أبطاله، وقد كتبه عمرو سمير عاطف ويتولى إخراجه أحمد خالد، فيما ستصور جميع مشاهده 

داخل مصر.

عبد الفتاح القرصي .. فاكهة الكوميديا 

ماجدة تعرتف بقصة حّبها لرشدي أباظة
 

كشفت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عدد كبير من أسرار حياتها الشخصية، في مذكراتها التي نشرت في 
القاهرة وصدرت أخيراً عن »مركز األهرام للنشر«.في قراءة سريعة للمذكرات، أفصحت الفنانة للمرة األولى عن 

أباظة، وأش�ارت إلى أنها شعرت بالحب يتسّرب إلى قلبها، وحينما تقدم لطلب قصة حبها للفنان رش�دي 
يدها، قالت له األسرة: »أنت صديقنا الحميم يا رشدي، لكن حياتك الخاصة التي 

يعلمها الجميع لن تستطيع أختنا أن تعيشها وتجاريها وستعاني معك«.وأكدت 
أن�ه غضب غضباً ش�ديداً حينما عل�م بخبر ارتباطها بالفن�ان إيهاب نافع، كما 

أخبر صديقاً له بأنه لو شاهد إيهاب فسيضربه ضرباً قاسياً ويحّطم عظامه.
كم�ا فّجرت ماجدة مفاجأة كبرى، حينما كش�فت عن محاول�ة الفنان الراحل 

يحيى شاهين االرتباط بها قبل زواجه، وطلب منها التفكير، لكنها رفضت ألنها 
كانت في ذلك الوقت زاهدة في الحب، واعتذرت له وحافظت على عالقتها به.

وعن أبرز أس�رار زواجها من الفنان إيهاب نافع، قالت إن إيهاب دفع لها مهراً 
25 قرش�اً مصرياً، والفس�تان ال�ذي ارتدته يوم الزفاف تم ش�راؤه من دولة 
الكويت، كما أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أرسل إليه صباح يوم الزفاف 
هدية عبارة عن »ماكيت« لمركب عبدالناصر، وأحيا الحفل كل من ش�ريفة 

فاض�ل ومه�ا صبري وهدى س�لطان وش�فيق جالل ورقص�ت نجوى فؤاد 
وس�هير زكي.واعترفت ماجدة خالل المذكرات بأنها أخطأت حينما رفضت أن 

تعطي إيهاب نافع فرصة أخرى بعد انفصالهما، كما أنها ش�عرت بالذنب تجاه 
حالة الضياع التي عاش�ها بعد طالقهما.وأشارت إلى أن نافع تزوج 11 مرة 

بعد أن انفصل عنها. وعن أعمالها الفنية، كشفت أنها صاحبة الفضل في 
اكتشاف الفنانة ليلى طاهر، حينما قدمتها في فيلم »قّبلني في الظالم«، 

وأيض�اً الفنان�ة زيزي مصطفى ف�ي فيل�م »المراهقات«.وعن أحد أهم 
أدوار حياته�ا، وه�و فيلم »جميلة بو حيرد«، كش�فت ماجدة تفاصيله 
الكامل�ة، وقال�ت: »حينما كنت أقرأ في الجرائ�د المصرية وأتعرف إلى 

أخب�ار االحتالل الفرنس�ي للجزائر، جذبتني قصة البطل�ة جميلة بو حيرد، 
وتساءلت لماذا ال أقدم حياتها في فيلم يكشف حياة النضال الثوري ألبناء الوطن 

العربي؟«.أضاف�ت: »تحدث�ت مع يوس�ف الس�باعي، ومن خالله حصلن�ا على موافقة م�ن اللجنة العليا 
للجزائر، التي كانت موجودة في مصر بأمر من الرئيس جمال عبدالناصر، وبعد أن انتهى يوسف من عمله، لجأت 

إلى أعتى كّتاب السيناريو والحوار كنجيب محفوظ وعلي الزرقاني وعبدالرحمن الشرقاوي«.

�

 من خالل التساؤالت التي يطلقها البعض من 
المعنيين في الشؤون االعالمية وفي مقدمتها 
الش�ؤون االذاعية والتلفازي�ة .. نجد ان اكثر 
التس�اؤالت تك�ون منصب�ة ح�ول )احج�ام(  
العدي�د م�ن الك�وادر الفني�ة ع�ن مواصل�ة  
طموحاته�ا .. رغم مرور كل ذل�ك الوقت بعد 

مرحلة  التغيير.

والغريب في االمر ان مثل ذلك )االحجام( ياتي 
ف�ي الوقت الذي ه�م فيه بام�س الحاجة الى 
مث�ل ذلك التواصل .. ولس�ببين ال غير .. االول 
وف�ي المقدمة  )الضائق�ة المادية( .. والثاني 
)االم�راض( الت�ي باتوا عنده�ا .. واصرارهم 
على مزاولة ذلك العش�ق الفن�ي لما يمتلكونه 
من قدرات فنية يصعب االنفكاك منها ولكونها 

باتت مالزمة لحياتهم  حتى باتت )كالصنعة( 
او )المهنة( لديهم !!.

والي�وم وحينم�ا نقف عن�د اس�باب مثل ذلك 
)االحج�ام( نج�ده يق�ف اوال عن�د كل اولئ�ك 
)الوسطاء( الذين باتوا ادواتا ما بين المخرجين 
والمنتجين وحتى المؤلفين لالس�ترزاق على 
حس�اب الفناني�ن .. وخاص�ة حينم�ا تجري 

المقايضات في الخفاء ولقاء عموالت!.
وبمعن�ى : ان الفنان الذي يبغي التواصل عليه 
ان يش�ارك ف�ي تل�ك )اللعب�ة الق�ذرة( ووفق 

المعادلة التالية :
اذا تريد )دورا( في عم�ل ما .. او )ادوارا( في 
اعمال متتالية .. عليك ان )تدفع المقسوم( وما 
يتم االتفاق عليه بينه وبين اولئك الوسطاء ..

وله�ذا ان�زوى الكثير م�ن الفناني�ن  االصالء 
الرافضي�ن وم�ا دام هن�اك انص�اف او ارباع 

فنانين يقبلون التجاوب واالتفاق والدفع !!.
وثانيا .. دخول العناصر النسائية الال فنية في 
االتفاقات الجانبي�ة والتي )اقصت( الممثالت 
الحقيقيات عن الساحة الفنية رغم  ما يملكن 

من مواهب متميزة ابداعية !!.

دور الوسطاء يف العملية االنتاجية
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خمتارات من األدب السوداين يف مطالع القرن العرشين
 ممدوح فّراج النابي 

كان لف�وز حّمور زيادة بجائ�زة نجيب محفوظ 
عن روايته ش�وق الدروي�ش لهذا الع�ام 2015، 
أثره ف�ي إبراز األدب الس�وداني الجديد للواجهة 
على مس�توى اإليجاب، وإن كان قد كش�ف على 
مس�توى الّس�لب عن هشاش�ة وعوار المش�هد 
الثقاف�ي العرب�ّي، الذي مازال�ت ذاكرته متوقفة 
عند محطة الطيب صالح في الرواية، والفيتوري 
والبشير التيجاني في الشعر، ورغم حالة الحراك 
الفاعل في األدب السوداني وتصدر أسماء جديدة 
ال تبدأ بأمير تاج الّس�ر أو حتى تنتهي عند حّمور 
زي�ادة وجيل�ه م�ن المبدعي�ن كعبدالعزيز بركة 
س�اكن، ومنص�ور الصّوي�م وعم�اد البيلك ومن 
تالهم كس�ارة الج�اك وغيرها من أجيال ش�ابة 

صارت فاعلة بإنتاجاتها الثقافية.
تأت�ي أهمية الكت�اب الص�ادر حديثا ع�ن مجلة 
الدوحة بعنوان »مختارات من األدب السوداني« 
ع�دد فبراير 2015، انتخاب وتقدي�م علي الملك، 
لتقدي�م لمح�ة ع�ن أدب إقليم يمّثل راف�دا مهما 
للثقاف�ة العربي�ة الت�ي كانت تتصدره�ا مقولة 
رائج�ة قديما، وإن اختفت حاليا »أن مصر تكتب 

ولبنان تطبع والسودان تقرأ«.

أسباب النهضة
يط�رح الكاتب في المقدم�ة القصيرة التي صّدر 
بها الكتاب، منهجه ف�ي االنتخاب، ورؤيته لهذه 
المنتخب�ات التي يقدمها بين ي�دي القارئ والتي 
تضم النتاج األدبي الذي ظهر في آخر العشرينات 
وبداية الثالثينات، مما نش�ر في مجلتي النهضة 
والفج�ر؛ لما تمث�الن من بواكي�ر نهضة فكرية 
س�ودانية تتس�م بالدع�وة اإلصالحي�ة، يلف�ت 
الكات�ب االنتباه إلى أهمي�ة موقع مصر ودورها 
في بزوغ أدب جديد في الس�ودان يستمد وقوده 
من ح�ركات النهضة والتجديد الت�ي قاد لواءها 
محم�ود س�امي الب�ارودي، وهو ما أس�هم في 
إلهام أدباء الس�ودان روح التجديد وهم يقرأون 
ف�ي الصح�ف للعق�اد والمازن�ي وطه حس�ين. 

وهن�اك من دعا األدب�اء المصريي�ن إلى وجوب 
االهتمام بأدباء الس�ودان وم�ا يكتبون كما في 
فعل البش�ير التيجاني، وهو ما يشير إلى موقع 
مصر في قلب ووجدان السوداني، وإن كان يعلو 
صوتها أحيان�ا ويخفت أثرها في بعض األحيان 

إال أنه في النهاية ال يزول.
يستفيض الكاتب في ذكر أسباب النهضة األدبّية 
في الس�ودان، ويرجعه�ا أوال إلى بداي�ة التعليم 
وإنشاء كلية غردون التي أتاحت لطالبها دراسة 
اللغ�ة األنكليزية، وقيام المعه�د العلمي بتهيئة 
الدارس�ين لمعرف�ة اللغ�ة والفق�ه والش�ريعة 
اإلس�المية، ثم صدور الصح�ف والمجالت، التي 
كان أهمه�ا مجل�ة النهض�ة الت�ي ص�درت عام 
1931، ويحّرره�ا محم�د عب�اس أبوالريش، ثم 
جاءت من بعدها مجلة الفجر عام 1934، والتي 

كان يقوم بتحريرها عرفات محمد عبدالله.
يوض�ح الكاتب أس�باب وقوف المخت�ارات عند 
فت�رة الثالثين�ات، ألهمي�ة هذه الفت�رة الزمنية 
من تاريخ الس�ودان، بما اّتسمت من “إرهاصات 
النهض�ة الحاضرة، بجمي�ع مظاهرها من أدبي 
واجتماعي وتاريخي وسياس�ي وفلسفي” كما 
أدرك أبن�اء ه�ذا الجيل بعد تجربة ث�ورة 1924، 
أن الحركة القومية السياس�ية تحتاج لكي تنمو 
وتش�تّد إل�ى ثقافة حّق�ة، وأدرك�وا أن اإلطالع 
والدراس�ة هما أفضل الّس�بل لنيله�ا كما يقول 

محمد أحمد محجوب في مقالته “نحو الغد”.

الكتاب يأتي في ثالثة أبواب
يأت�ي الكت�اب في ثالث�ة أب�واب، يح�وي الباب 
األول بعض�ا من المق�االت المهمة التي نش�رت 
ف�ي مجلتي النهضة والفجر، ألس�ماء مثل أحمد 
يوسف هاشم، ومحمد عشري الصديق، ومعاوية 
محمد نور ومحمد الطي�ب، وجمال محمد أحمد 
وغيرهم، وقد كانت مقاالتهم تبحث في بعضها 
عن أس�باب ه�ذا الركود ال�ذي تعانيه الس�ودان 
فيستنهض أحمد يوسف هاشم الهمم، حيث يرى 
أن الل�ه مّن على الس�ودان م�ن المرافق الحيوية 
واالس�تعداد الفطري، وهو م�ا قابله الحضيض 

العمران�ي واالجتماع�ي والمال�ي ف�ي تناق�ض 
غريب، وإن كان أرجع ه�ذا إلى »الترف الكاذب« 
كم�ا عنون مقالت�ه، نفس الش�يء يفعله محمد 
عش�ري الصديق في مقالته “ماذا وراء األفق؟” 
والتي يس�تنهض فيها الهمم، دافعا بالتذكير لما 
قدمه الوطن للس�وداني، وم�ا عليهم من حقوق 
تجاههم، مبّصرا بفضل هذا الوطن النبيل القديم 
والعريق، مقارنا حال السودان بغيرها من األمم 
في المش�رق والمغرب وجميعه�ا تتطور تطّورا 
عميق�ا، بم�ا تتخذه من أس�اليب تس�اعدها في 

تحقيق ما تطمح إلي�ه من رقي وعظمة، أما في 
الس�ودان فيعجب رغم أنها تقع في هذا الش�رق 
ال�ذي ينهض إال أنه مع األس�ف تقع في الش�رق 
الجامد ال�ذي ال يتطّور بخالف الش�رق الناهض 
الذي تتبعه مصر وتركيا والهند واليابان والصين 
واألفغان، لذا ينتهي بدعوته الصريحة: »فلنعمل 
إذن«، أم�ا معاوي�ة محم�د ن�ور فيكت�ب »ف�ي 
الخرط�وم خواطر وذكري�ات محزون�ة« والتي 
تب�دو للق�ارئ أنها ذكريات إال أنه�ا في الحقيقة 
أش�به بمناجاة للني�ل الذي تتح�رك مياهه هناك 

وهناك، في مقابل جمود الحركة في الس�ودان، 
وهو ما يبعث على التأّمل والتفكير.

أم�ا محم�د أحم�د محج�وب فه�و ينظ�ر نظرة 
مس�تقبلية إلى س�ودان الغ�د في مقالت�ه »مثل 
ويناق�ش  المقبل�ة«،  الس�ودانية  للحي�اة  علي�ا 
فيه�ا المش�اكل الراهن�ة التي تعتري األوس�اط 
البي�ت،  ف�ي  جاهل�ة  األم  حي�ث  االجتماعي�ة 
والثقافي�ة حيث الصراعات بين األدباء والنميمة 
تسري في مجالسهم، وكذلك األوضاع السياسية 
غير المس�تقرة حي�ث ثالث حكوم�ات في فترة 
وجيزة، واالقتصادية حيث األوضاع المعيش�ية 
التي ال تساعد على حياة اجتماعية سعيدة بسبب 
الفقر والكفاف، وهو ما يضطره إلى التس�اؤل: 
م�ا هي طريق اإلصالح؟ وم�ا المثل األعلى الذي 
يحّق علينا أن نضعه لحياتنا االجتماعية ونتبعه؟ 
وجوابه يوجزه في األس�رة موضحا الدور الذي 

ينبغي أن تضطلع به لهذه المهمة إلخ..

الشعر والقصة
الكات�ب ف�ي ذك�ر أس�باب النهض�ة األدبّية في 
السودان، ويرجعها أوال إلى بداية التعليم وإنشاء 
كلية غ�ردون التي أتاحت لطالبها دراس�ة اللغة 
األنكليزية أم�ا الباب الثاني فق�د قصره المؤلف 
على الش�عر، وتمّي�ز بوف�رة المخت�ارات، حتى 
أن بع�ض الش�عراء يختار لهم أكث�ر من قصيدة، 
ومرج�ع هذا كما وّضح الكات�ب إلى أّنه من أكثر 
فنون األدب الس�وداني وفرة وتطّورا، فقد عرف 
الس�ودان من�ذ مطل�ع القرن العش�رين ش�عراء 
كثيري�ن، تبدل�وا على كافة الم�دارس والمذاهب 
وه�و م�ا يعك�س نهض�ة ش�عرية رغ�م جمود 
الحياة السياسية، كما إن التطور لم يقتصر على 
عم�ود الش�عر وبنيت�ه الداخلية، بل ش�مل أيضا 
الموضوع�ات الت�ي تط�رق لها الش�عراء، والتي 
كانت تقترب من ذات الموضوعات التي ش�غلت 
الش�عراء العرب في مصر وبالد الشام والعراق، 
فمثلما كان هناك ش�عراء اعتن�وا بجزالة اللفظ، 
مثل العباس�ي والبّنا، كان هن�اك أيضا من غلبت 
على قصائدهم الموجة الرومانس�ية التي غلبت 
عل�ى ش�عراء أبوللو والمهج�ر وم�ا تخللها من 
نظ�رات حني�ن وتأمل وحكمة ف�ي بعضها، كما 
هو واضح عند محم�د أحمد محجوب وقصيدته 
ش�اعر، التي يقترب فيها م�ن ذات المعاني التي 

حلّق فيها إيليا أبوماضي.
كم�ا يتط�رق إلى تأث�ر الش�عراء العرب بش�عر 
المقاوم�ة الفرنس�ية ثم م�ا وصلهم من ش�عر 
لوركا وناظم حكمت وبابل�و نيرودا، وأيضا من 
الكتاب كمكس�يم جوركي وخاص�ة روايته األم، 

وجون شتاينبك وغيرهما.
أم�ا ثالث األب�واب فقد اعتنى بالقص�ة التي تلت 
الش�عر في الظه�ور حيث يع�زو ال�دور لظهور 
هذا الف�ن إلى عثمان عل�ي نور، الذي ب�دأ كتابة 
القص�ة جاّدا وأخلص له�ا دون أن يجّرب أي فن 
آخر. ورغم أن مجلتي النهضة والفجر أفس�حت 
مس�احة للقصة على صفحاته�ا لكنها لم تماثل 

الشعر والمقالة.

 

مشاغبات مع الكتب
 

صدرمؤخراكتاب  "مش�اغبات مع الكتب" للكاتب الصحف�ى إيهاب المالح، عن 
دار س�المة للنش�ر، وأكد المؤلف  أن الكتاب يأتى في قسمين، األول عن 10 كتب 
تناول�ت موضوع�ات مختلف�ة، مضيفا أنه ل�م يقم فقط بعرضه�ا في صورتها 
األولى كمقاالت نش�رتها في مناس�بات متفرقة، في صح�ف مصرية وعربية، 
لكن�ه أراد ربطها بس�ياق كت�ب أخرى تناول�ت الموضوع ذات�ه، وكأنها قائمة 
ضمنية مقترحة عرضتها في ثنايا الفصل لتكون أقرب إلى قائمة استرشادية 
محتملة".أما القس�م الثاني، فيقول المالح بأنه يعالج موضوعات تتصل بفن 
الرواي�ة العربية والعالمية، عرضُت لروايات قرأتها وأحببتها وتحمس�ُت لها 
وربطتن�ى بأصحابها عالقة محبة نش�أت على الورق قب�ل أن تكون باللقاء 
المباش�ر، فحدثتك عن روائى عظيم اسمه "محمد ناجى" صاحب واحد من 

أهم المشاريع الروائية العربية في ما بعد نجيب محفوظ.

املالح التائه 
 

في سلس�لة كتاب الهالل مارس 2015، صدر لألديب والناقد المصري 
محم�د رضوان كتاب جديد عنوانه “المالح التائه: علي محمود طه”، 
يتن�اول حي�اة الش�اعر المج�دد علي محم�ود ط�ه )1901 � 1949( 
ومس�يرته الش�عرية منذ مولده في مدينة المنصورة بدلتا مصر إلى 
رحيله في القاهرة في 17 نوفمبر 1949، بعد أن ترك رصيدا شعريا 
تمث�ل في خمس�ة دواوين ه�ي “الم�الح التائه”، و”ليال�ى المالح 
التائ�ه” و”زه�ر وخمر”، و”الش�وق العائ�د”، و”ش�رق وغرب”، 
وملحمة ش�عرية عنوانها “أرواح وأش�باح”، ومس�رحية شعرية 
غنائي�ة عنوانها “أغنية الرياح األرب�ع”، وكتاب نثري هو “أرواح 

شاردة”.

اأذرع الوهن ..
 

رجب ال�شيخ 

أناِدي .......

بصوت عال 

اليسمعه من يشتهي ندائي

اصرُخ ....منتصف الليل 

لعِل ابث في تلك األرواح الخامدة

شيء من الوعي 

أجساد تشتهي النوم التشبهني 

تتدحرج ذكرياتي الى حضن ذلك الوهم 

في أعماق ذاكرتي 

خافقي يرتعد اشتياقا إلى جسد خاوي 

أعياه طول السفر

على طرق ملتوية وشواهق يسكنها

أرباب الخوف

الريبة تمالء تلك الدهاليز بشيء من الترقب 

أشكال ال تسر ناظريها 

الرعب والخيبة تمالءن ذلك المكان

العفن ....أصوات مريبة وخرافات 

تحتويها دروب التيه 

موانيء مهجورة وخاوية غادرتها النوارس 

الجائعة 

حينما سلكت دروب أخرى

واحتمت خلف مدن الرذيلة 

والخطيئة 

في أذرع الوهن األبدي ....

 خريي من�شور

نحت�اج إل�ى كثي�ر م�ن الّرومانس�ية غير 
المط�ّرزة بخي�وط ال�دم، لَِنْب�دأ من حيث 
ينبغ�ي لن�ا أن نبدأ، ك�ي ال تك�ون جملتنا 
شبه جملة، والجاّر فيها هو ضمير الغائب 
بينما المجرور هو هذا اإلنس�ان الذي كدح 
أج�داده عدة ألفي�ات كي يجعل�وا من هذا 
الكوكب المتوحش مكانا صالحا لإلقامة، 
والمس�افة بين كهف وناطحة س�حاب أو 
بي�ن حم�ام زاج�ل وفيس�بوك أو يوتيوب 
تب�دو للحظ�ة كما ل�و أنها أقل م�ن ثانية، 
لكنها أطول من خط االس�تواء الذي شطر 
التاري�خ ولي�س الجغرافيا، فكي�ف انتهى 
هذا المجه�ود المضّمخ بالع�رق والدموع 
على شاشات يرش�ح الدم من مساماتها؟ 
وبأي معجزة تح�ّول الفائض إلى نقصان 
ومديوني�ات أخالقي�ة؟ هل حلق اإلنس�ان 
األب�راج  فش�ّيد  واح�د  ف�والذي  بجن�اح 
والص�روح والمصانع التي يختنق الفضاء 
بما تبثه من أكاس�يد، وظ�ّل جناحه اآلخر 
مهيض�ا ألنه من ريش ه�ّش، أم أن الحرب 
األبدية بين الغريزة والعقل وبين الضرورة 
والحرية والنار والهش�يم حسمت لصالح 
ما هو بدائي، فاالختبار اآلن عس�ير، حيث 
كل ش�يء عل�ى المح�ك، م�ن المخط�وط 
والكتاب منذ كانت طباعته تكلف الناش�ر 
قطي�ع عج�ول إلى ح�رب النج�وم، ومنذ 
عش�بة جلجامش إلى الجم�رة الخبيثة. لم 
يتضاعف أي عدد في التاريخ كما تضاعف 
ع�دد أعداء الحي�اة، ألن العلم ال�ذي طالما 
كان ذا وجهين أصبح مكّرسا للتنكيل بهذا 
اآلدمي األعزل الذي أفقدته الطبيعة أنيابه 
ومخالبه وأفقده التاري�خ حرّيته، فتاريخ 
الحضارات كما ق�ال هربرت ماركيوز في 
كتابه »الحب والحضارة« هو تاريخ الكبت 
المتفاق�م، واالس�تبداد المتعاظم، س�واء 
كان ذل�ك سياس�يا أو جس�ديا أو نفس�يا 

واجتماعيا.
إن معظ�م المقاربات المتداول�ة اآلن عبر 
الميدي�ا ح�ول تحلي�ل عين�ات م�ن العنف 
ف�ي أقص�ى تجليات�ه ه�ي مج�رد اجترار 
لطروح�ات أفرزتها أزمن�ة أخرى، لم يكن 

فيه�ا الذئ�ب يطلب من فريس�ته االعتذار، 
ول�م تكن الس�الحف قد ق�ررت أن بيوتها 
ه�ي قبوره�ا، وأن الطريق م�ن المهد إلى 
اللحد ه�و مجرد جملة معترضة في كتاب 

الزمن.
* * *

قديما كتب نقاد وروائيون عن الذبابة التي 
تحوم حول كفل الحصان، التي تفسد عليه 
مزاجه وال يقوى على قتلها، ألن س�الحها 
الفري�د ه�و ضآلتها، واس�تراتيجيتها هي 
الك�ر والف�ر على ذي�ول الجي�اد أو الفيلة، 
فماذا يفعل اآلدمي اآلن، وهو يحقق نبوءة 
إغريقية عن ح�رب غير متكافئة بين اإلله 
أندرا والش�يطان، فس�الح الش�يطان هو 
فقط كونه غي�ر مرئي، وقادرا على ارتداء 
طاقي�ة اإلخف�اء. في األس�طورة الذ اإلله 

أندرا بساق زهرة اللوتس كي يحمي نفسه 
من الشيطان، لكن التاريخ ال يقبل مثل هذا 
الخالص وال يسمح به، ألن حقوله جرداء 
ومروي�ة بال�دم وال م�كان فيه�ا لزه�رة 
اللوت�س أو ش�قائق النعمان.لق�د س�خر 
الواقعي�ون والذرائعي�ون ممن يقيس�ون 
االبتسامة باألصبع ويزنون الدمع بميزان 
الحديد من الش�اعر كيتس حين أدمى كّفه 
وصاح ف�ي وجه من قال له إن قوس قزح 
هو مجرد انعكاس�ات وأطياف وأن القمر 
صخرة عمالقة س�وداء تتسول الضوء من 
الشمس.كم كان محقا حين احتفظ لقلبه 
بح�ق االعت�راض عل�ى علم س�وف ينزع 
الدسم من كل شيء، ويحول الشهد إلى سم 
والبلس�م إلى انفلونزا دج�اج وجنون بقر 
وإيدز يتس�لل من فقدان المناعة الجسدية 

إلى فق�دان المناعة السياس�ية والفكرية، 
وإذا كانت نظرية الفن للفن فقط كما بّشر 
بها أوس�كار وايل�د قد انته�ت إلى هامش 
الفانتازيا، فإن نظري�ات العلم للعلم فقط 
ال ت�زال في صمي�م التاريخ، لهذا ش�ملت 
التكنولوجي�ا إضافة إلى الس�الح النووي 
أدوات التعذيب والتلصص وغسل األدمغة 
واالغتيال بس�موم عضوي�ة ال تتضح عند 
األكث�ر  العن�ف  الجثث.مقارب�ات  تحلي�ل 
رواج�ا اآلن هي بحد ذاتها وصفات عنيفة 
ومدعي�ة ألنه�ا تفت�رض أن واضعيها هم 
من جنس آخر محرر من ش�وائب الغرائز، 
رغم أن ما أفرزته الرأسمالية الطاووسية 
ف�ي ذروة توحّش�ها ه�و اس�تئصال كل 
الهواجس الوجودية لدى ضحاياها، وهذا 
ما لخصه أريك فروم في كتاب فائق العمق 

عنوانه »الكينون�ة أو االمتالك«، فالمقولة 
 to be or not to be الشكس�بيرية الخال�دة
 to have or to be أصبحت كما يقول فروم
، فاالمتالك حّل م�كان الكينونة، وأنجزت 
الحضارة النووية تسليع اإلنسان واختراع 
ُنخاس�ة م�ن ط�راز يلي�ق بحقبة م�ا بعد 
الحداث�ة المرادفة لحداثة ما بعد اإلنس�ان 

وما بعد التاريخ. 
كانت الحرب�ان العالميتان ب�كل ما أنتجتا 
من أرامل وأيتام ومشردين ومن تضاريس 
وأطال�س جدي�دة فضيحة األلفي�ة الثانية 
والس�ؤال  نهايته�ا،  م�ن  تقت�رب  وه�ي 
اإلشكالي الذي طرحه ويل ديورانت مؤلف 
قصتي الحضارة والفلسفة يكاد ينغرز في 
أعيننا وه�و هل تقدمنا هذا بكل ما يقترن 
ب�ه من ضجيج وجماج�م حقيقي؟ يجيب 
ب�أن ما انتهى إليه هذا التقدم هو أن يحول 

البشر إلى قردة ترتدي سراويل.
* * *

إن السباحة ضد التيار قدر تعلقه بالتاريخ 
ه�ي تعبي�ر رم�زي ق�د ال يقب�ل الص�رف 
واقعيا، وبرتراند راسل الذي قاد تظاهرات 
وه�و في التس�عين ضد التس�لح النووي، 
تحول�ت عظام�ه إل�ى رميم لكن التس�لح 
النووي تطور وتضاعف، بحيث أصبح في 
ح�ال اس�تخدامه قادرا على تدمير تس�عة 
كواكب بحجم األرض، وما كان أمثولة في 
هيروش�يما وناجازاكي تح�ول إلى ُدعابة 

قياسا إلى الفناء النووي اآلن .
لقد كان المركيز دو ساد مثقفا وكذلك تيد 
هيوز ولويس ألتوس�ير، لكن ما مارس�وه 
من عنف يحتاج إلى تحليل آخر، مما يجزم 
بأن الجهل وحده ليس س�ببا كافيا للعنف، 
وق�ادة منظم�ات متطرف�ة ك�«القاعدة« 
ليس�وا من الفقراء، مما يج�زم بأن الفقر 
وح�ده لي�س س�ببا للعن�ف، فهل ب�دأ هذا 
الفائ�ض م�ن الجثث على امت�داد خطوط 
الط�ول والع�رض لكوكبنا يف�رض علينا 
إع�ادة النظر في ما تصورن�ا أنه بدهيات. 
إن ما قاله ديورانت عن القرود التي ترتدي 
الس�راويل يذّكرنا بالقرد العاري لديزموند 
موري�س فالعثور على الحلق�ة المفقودة 

أصبح ممكنا.

الكمبيوتر الزاجل

جورجيت طباخ 
أطلق الرب ..الجمال بالكون ..

فكانت األنثى ..وكانت األرض..

سيدة الدنيا ..في ارتفاع قامتك..سماء أخرى ..في 
محرابك ..ماء الحياة ..

وتحت جبينك تجمعت المجرات ..

.أيتها الممعنة بالحب والعطاء ...
ايته�ا األم ..والزوج�ة ..واإلبنة...والحبيب�ة ايتها 

المرأة العربية ..

ايتها السورية ...يا سيدة الحزن .. ..واأللم...أتمنى 
لو امس�ح دمع�ك ...وأطب�ع قبلة على ي�دك ..يا أم 

الشهيد..يضيء القلب بك ..يا أجمل نساء الكون

أمجل نساء الكون
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العامرات يف شارع 
حيفا تتألق من جديد

  
جه�ود س�خية ُيش�كر عليها القس�م 
البل�دي ف�ي ش�ارع الش�يخ مع�روف 
والتابع لبلدية مرك�ز الكرخ الهتمامه 
بتنظيف الشوارع والساحات والحدائق 
الخاص�ة بمجمع العم�ارات الهولندية 
الس�كني الواقع في شارع حيفا محلة 
210 ، والذي يضم قرابة )540( ش�قة 
موزعة على تسع عمارات ذات خمسة 

عشر طابقاً. 
والجدي�ر باالش�ارة ان مجم�ع حيف�ا 
تعرض للتخريب بعد التغيير عام 2003 
، ما اضطر س�كنته ال�ى هجره والذين 
اغلبه�م من اس�اتذة الجامعات وحملة 
الش�هادات االكاديمية، م�ن قبل بعض 
الجماع�ات غي�ر المتحض�رة حيث تم 
تدمير الس�ور الذي يحيط به باإلضافة 
الى إحداث اض�رار متفاوتة في معظم 
الش�قق، وتحول�ت فيم�ا بعد ش�وارع 
مكب�اً  المجم�ع  وحدائ�ق  وس�احات 
لالنقاض والنفايات بس�بب رميها من 
قبل االهالي وسكنته وبشكل عشوائي 
بعيدا عن الحاويات المخصصة لغرض 

جمع النفايات.
الي�وم، ف�ي ض�وء الش�كاوى العديدة 
تنظي�ف  ت�م  االهال�ي  م�ن  المقدم�ة 
النفاي�ات المتراكمة  المجم�ع ورف�ع 
لتخلي�ص الن�اس م�ن التل�وث البيئي 
الحاصل بما يهدد صحتهم وأطفالهم، 
وبجه�ود حثيثة ومش�كورة من عمال 
التنظيف في القس�م البلدي كالمراقب 
"ط�ارق اس�ماعيل هوي�دي" وكل من 
عم�ال التنظيف )اكرم عبدالله جاس�م 
ومثن�ى جبار كاظم وس�مير محس�ن 
باشغ( وغيرهم وتم رفع تلك النفايات 
بواس�طة س�يارات البلدي�ة وتنظي�ف 
المنطق�ة بأكمله�ا، وقد ابدى س�كنه 
المجم�ع ارتياحه�م م�ن تل�ك الجهود 
المتفاني�ة في تقديم هذه الخدمة لهم. 
ويتأمل�ون من القس�م البل�دي تكريم 
تفانيه�م  عل�ى  المذكوري�ن  العم�ال 

وإخالصهم في العمل.
لفيف من سكنة المجمع
عنهم/ ودود عبدالغني داود

كارت اخ�شر

بــابــلــيــون يــطــالــبــون بــاإلســراع فــي إنــجــاز
الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة

 يعاني اهالي المحلة 851 ومحلة 855 شارع 38  التابعتين ادراياً 
الى بلدية الرشيد في بغداد سوء تنفيذ  مشروع المجاري من قبل 
احدى الش�ركات التركية ومنذ ثالثة اش�هر مضت، حيث  قامت 
الش�ركة المنفذة بحفر الشارع الرئيس�ي  ومدت االنابيب لكنها 
لم تقم بدفن االنابيب وبقيت ممدودة في الش�ارع الرئيس�ي، ما 
ش�كل عرقلة امام حركة السيارات والمارة الذين ال يستطيعون 
الدخ�ول لبيوتهم بس�هولة، واالمور تزداد س�وءا عند تس�اقط 
االمطار اذ يتحول الش�ارع الى اوحال واطيان  يصعب اجتيازها 
من قبل الناس ، علما ان هذا الش�ارع سبق  ان تمت له عملية مد 
انابيب المجاري قبل 3 سنوات وفشلت في تصريف المياه. عليه 
يطالب االهالي في المحلتين بلدية الرشيد بإنجاز العمل باحسن 
ما يمكن عبر دفن االنابيب واكس�اء الشارع باسرع وقت ممكن 

وتخليص االهالي من هم كبير.
 

عن اهالي المنطقة
ناهض الجوراني

أمام أنظار بلدية الرشيد
كربالء- عبد الواحد الورد

اش�تكى عدد م�ن العائ�الت النازحة من قض�اء تلعفر 
التاب�ع ال�ى محافظ�ة نينوى م�ن تعرضهم للس�رقة 
والسطو المس�لح بعد منتصف الليل من قبل مجموعة 
من محترفي الس�طو الليلي في محافظة كربالء ،وقد 

ت�م القبض على اح�د اف�راد المجموعة وه�و متلبس 
بالجريم�ة داخل ال�دار وبحوزته بعض الم�واد العينية 
والنقدي�ة  حي�ث تم تس�ليمه لالجه�زة المختصة في 
مخفر ش�رطة المخيم في منطقة الس�عدية في مركز 
المحافظة.كما تشكو العائالت النازحة كثرة االعتداءات 
والتجاوزات التي تعرضوا لها نتيجة لظروف س�كنهم 

القاس�ية النهم يسكنون في دور مهجورة قيد االنشاء 
وغي�ر مكتملة البناء وال تحتوي عل�ى ابواب وال نوافذ 
مم�ا يس�هل عملي�ة التجاوز عليه�ا وس�رقتها ، عليه 
يطالب�ون الجهات المس�ؤولة  في مجل�س المحافظة 
االهتمام بحاله�م وحمايتهم من العصابات االجرامية 

وانزال القصاص العادل بالمجرمين.

يف كربالء.. عائالت نازحة تشتكي من تعرض ممتلكاهتا للرسقة

 جاء ف�ي المادة 13 من قان�ون التقاعد 
المدني الموح�د )ال يمنع عزل الموظف 
او فصل�ه او تركه الخدمة او اس�تقالته 
من اس�تحقاقه الحق�وق التقاعدية، وال 
يص�رف الراتب التقاع�دي اال اذا كان قد 
اكمل 50 س�نة م�ن عم�ره ولديه خدمة 

تقاعدية ال تقل عن20 سنة..الخ(.
م�ن  كثي�رة  اع�داد  لوج�ود  وبالنظ�ر 
المواطنين ممن تركوا وظائفهم بسبب 
معرق�الت خارجة ع�ن إرادتهم وغيرها 
م�ن االس�باب، ولديه�م خدم�ة اقل من 
20 س�نة، ما يترتب عليه عدم ش�مولهم  
بالمادة المذكورة ، وهنا يعني حرمانهم 

من استحقاق الراتب التقاعدي.
علي�ه اقترح على الجهات المعنية وبغية 

انصاف ه�ذه الش�ريحة الواس�عة ممن 
خدم�وا الوطن وقد بلغ�ت اعمارهم 50 
س�نة فاكثر ويعانون ظروفاً اقتصادية 
صعبة، شمولهم بالراتب التقاعدي، وذلك 
بتعدي�ل الم�ادة 13 م�ن قان�ون التقاعد 
المدن�ي وجعل فترة الخدم�ة ال تقل عن 
15 س�نة بدال من 20 س�نة ، والنظر الى 
الموضوع بمنظار انس�اني بحت خاصة 
وانه�م بامس الحاج�ة للراتب التقاعدي  
في ظل ارتفاع االسعار ومن اجل تمشية 
امورهم المعيشية والعيش بكرامة بعيداً 

عن الفاقة والبؤس والمرض.
 

حسين محمد علي جاسم
عن لفيف من المواطنين

  ف�ي األع�وام الماضية انتش�رت ظاه�رة تعاط�ي المخدرات 
من قب�ل بعض الش�باب والمراهقي�ن وذلك النف�الت الحدود 
ودخوله�ا عب�ر المنافذ غي�ر المؤمنة امنيا، فاخ�ذت  الجرائم 
الجنائي�ة تتصاع�د وبخاصة من قبل الش�باب المتعاطي لهذه 
المواد الخطي�رة، وارتكابهم جرائم خط�رة بحق اقرب الناس 
اليهم تح�ت تأثي�ر المخدرات.وتصاع�د وتيرة ه�ذه الظاهرة 
الخطي�رة ال تتناس�ب مع الطموح ف�ي اعداد جيل المس�تقبل 

الواعي وف�ق المفاهيم العلمية والثقافي�ة واالجتماعية بعيداً 
ع�ن االنزالق في هاوي�ة االنحراف، باعتب�ار المخدرات احدى 
ابرز العوامل السريعة والمؤثرة والمساعدة في انهيار الشباب 
وانتشار الجريمة وضياع مستقبلهم .عليه ينبغي من الجهات 
صاحب�ة العالقة في البرلمان والحكومة اقرار قانون مكافحة 
المخدرات وبالسرعة الممكنة لمنع تداولها وبيعها وانتشارها 
ف�ي االس�واق لدى الباع�ة وباالخ�ص المتجولين في س�احة 

المي�دان وب�اب المعظم والباب الش�رقي والمناطق الش�عبية 
المكتظة بالس�كان واحالة كافة الجهات من التجار الموردين 
والباع�ة والوس�طاء له�ذه الم�واد الخط�رة للقض�اء العادل. 
واعتب�ار القانون من ضمن اولوي�ات الحكومة القصوى للحد 
م�ن تداول ودخ�ول المواد المخدرة للبل�د، بالنظر لما يتعرض 
له بلدنا من ش�تى انواع االرهاب النفسي والغذائي والجسدي 

البشع.

رامي المختار
يشكو أهالي السيدية محلة 821 هشاشة الخدمات المقدمة 
اليهم، حتى بات موضوع الخدمات في المنطقة مرضاً مزمناً، 
علما انها ليست الشكوى االولى التي يعرضونها امام انظار 
دائ�رة البلدية المختصة برقعتهم الجغرافية، حيث س�بقتها 
عدد من الش�كاوى فيم�ا يخص تراكم النفاي�ات في المحلة 
لكن لم  يلمسوا اية بوادر لالستجابة عليها، واليوم يكررون 
مطالبه�م ال�ى الجه�ات المعني�ة المتمثل�ة برفع مس�توى 
الخدمات في المنطقة، واولها  رفع النفايات المنتش�رة في 

معظ�م ازقة واركان منطقة الس�يدية وبالتحديد محلة 821 
. وقد أوضح عدد من س�كنة المنطقة بان س�يارة الكابس�ة 
التابعة للبلدية تمر بمنطقتهم لرفع النفايات لكن ما تواجهه 
هو عدم وجود حاوي�ات النفايات في كافة االزقة، وبالتالي 
يلجأ بعض المواطنين للتخلص من النفايات المنزلية برميها 
في الشارع ما ادى الى تراكمها في بعض الشوارع، والبد من 
االشارة الى ان س�يارة الكابسة ال تدخل الى جميع الشوارع 
بحجة وجود الحواجز التي تقطع الشوارع  باالضافة الى ان 
البع�ض االخر من الش�وارع تكثر فيه  التخس�فات ما يحول 

دون مرور س�يارة البلدية اليها، وهذا االمر يجبر المواطنين 
عل�ى حرق ه�ذه النفاي�ات للتخلص م�ن روائحه�ا وأثارها 
الس�لبية ،  وهنا تتصاع�د اعمدة الدخ�ان الخانقة والروائح 

الكريهة مما يزيد من التلوث الحاصل في المنطقة.
 واخيرا يتس�اءلون عن االس�باب التي تعرق�ل رفع الحواجز 
م�ن اجل فتح مدخ�ل الش�ارع التجاري وهو ش�ارع حيوي 
يس�هل دخ�ول الكثي�ر م�ن اهال�ي المنطقة والوص�ول الى 
بيوتهم بش�كل سريع يغنيهم عن الدخول من مدخل اخر هو 

بعيد عنهم.

تعديل املادة 13 من قانون التقاعد املدين

قانون للحد من خماطر انتشار املخدرات

شكاوى من أهايل منطقة السيدية / املحلة 821

        بابل/ حسين مراد

فيما تشهد المش�اريع الخدمية في محافظة 
بابل تلكؤ في مراحل انجازها، بسبب االزمة 
المالي�ة التي باتت تهدد اس�تمرار الكثير من 
المش�اريع المرتبطة بحياة المواطن بش�كل 
مباش�ر، طالب بابليون باإلس�راع في إنجاز 
المش�اريع الخدمي�ة، منه�ا مش�روع مدخل 
مدين�ة الحل�ة م�ن جان�ب منطق�ة الوردية، 
الحل�ة  مج�اري  مش�روع  ال�ى  باإلضاف�ة 
الكبير ومش�روع مياة الهاش�مية، فضالً عن 

المشاريع االخرى في االقضية والنواحي.
وق�ال مدي�ر هيئة االس�تثمار ف�ي محافظة 
بابل باسم الجنابي في تصريح صحفي :" ان 
عدم اقرار موزانة العام الماضي، أثر بش�كل 
واض�ح على المش�اريع، باالضاف�ة الى عدم 
صرف مبالغ موازنة الس�نة الحالية بالشكل 
االمثل، قد فرض نفس�ه على عدم االستمرار 
في استكمال المش�اريع الخدمية في بابل"، 
مش�دداً على ض�رورة "االهتمام ف�ي تنمية 

القطاع الخدمي في المحافظة".
وباس�تمرار  تدع�م  "الهيئ�ة  ان  وأض�اف 
المس�تثمرين، وتؤك�د عل�ى اهمي�ة دخ�ول 
رؤوس االم�وال للمحافظة، الس�يما واننا ال 

نتهاون في معاقبة الش�ركات االتي تتلكأ 
في تنفيذ المش�اريع الس�باب مجهولة"، 
مبين�اً ان "وجه�ات النظ�ر متطابقة بين 
اعض�اء مجل�س المحافظ�ة لح�ل جميع 
االشكاليات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة 
وتنفيذها باسرع وقت ممكن، على الرغم 
من تخفيض حصة المحافظة في موزانة 
الع�ام الحال�ي، مما اثر س�لباً عل�ى انجاز 

بعض المشاريع".
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات مجلس 
بابل حمزة عبيد الخفاجي :" ان المشاريع 
الخدمية التي اقرت في السنوات الماضية، 
ولم تحال الى شركات أثرت كثيراً في بناء 
البن�ى التحتية ف�ي المحافظ�ة، وبالتالي 
ف�ان ه�ذا االم�وال الباقي�ة هي ف�ي ذمة 
المحافظة الى ح�د االن، فضال عن وجود 
تلك�ؤ في ه�ذه المش�اريع، باالضافة الى 
ان المحافظة تعاني م�ن نقص كبير على 
المخصصة  الخدمات والمبال�غ  مس�توى 
لها".وأش�ار ال�ى ان "مجل�س المحافظة 

الغىء جميع المشاريع البالغة كلفتها حوالي 
أكث�ر م�ن 38 ملي�ار دين�ار، وتم اس�تحداث 
ب�دالً عنها مش�اريع البنى التحتي�ة المتمثلة 
بالمج�اري ف�ي داخ�ل المحافظة، بش�قيها 
الصرف الصحي وش�بكات المياة بالرغم من 
ان مجلس المحافظة استحدث ايضاً مشروع 
مج�اري الهاش�مية والقاس�م، الس�يما وان 

التصامي�م ف�ي االقضية تم�ت احالته�ا الى 
الشركات المنفذة لتلك المشاريع". 

وأوض�ح ان "الخطوة التي جاءت لبناء البنى 
التحتية ه�ي جيدة بكل المقاي�س في مجال 
تق�دم المحافظ�ة، الس�يما وان الحكوم�ات 
الس�ابقة كان من المفروض عليها ان تتبنى 
مثل هكذا مشاريع تسعى الى تطوير القطاع 
الخدمي في بابل، حتى انه بعد عشرة سنوات 

نس�تطيع ان نوفر احتيجات المواطن بشكل 
افضل مما هو علية االن"، معرباً عن "اس�فه 
الن البنى التحتية في مركز المدينة واالقضية 
والنواح�ي تحصل على نس�بة خدمات قليلة 
بحوال�ي %10، الس�يما وان الدوائر االخرى 
المتمثلة بالكهرباء والبلدية متعاونه بش�كل 
رس�مي م�ع الش�ركات ف�ي مج�ال انج�از 

المشاريع في الوقت المحدد".

وبين ان "هنالك موافقة من وزارة التخطيط 
واالس�تحداث،  الح�ذف  عل�ى  بالمصادق�ة 
بانش�اء  المحافظ�ة  مجل�س  وسيباش�ر 
ش�بكات المياه في الصرف الصحي وانش�اء 
المحطات ف�ي المحافظة"، الفتاً الى "وجود 
بعض المش�اكل مع الش�ركات بس�بب عدم 
خبرة المحافظة في س�حب االعمال من هذا 
الش�ركات المتلكئ�ة، الس�يما وان اصح�اب 
الش�ركات يلجؤون ف�ي بعض االحي�ان الى 
المحاكم، وكثير م�ن المحاكم تحكم لصالح 
بخص�وص  المس�تثمرة  الش�ركة  صاح�ب 
عائدية االم�وال واالرتباط بالش�ركة، فضال 
عل�ى ان ه�ذه المس�ائل تاخ�ذ وقت�اً طويالً، 
الن�ه عندم�ا نلج�ا ال�ى المحاكم في س�حب 
االعمال من الشركات المتوقفة تاخذ حوالي 
سنتين او ثالث، والدليل على ذلك ان مشروع 
الهاش�مية الضخم منذ س�نة )2004( ولحد 
االن متاخ�ر، ف�ي داخ�ل المحاك�م ونتمن�ى 
ان يك�ون هنالك تش�ريع وتعدي�ل جديد في 
أعط�اء صالحيات للحكوم�ة المحلية او الى 
السلطة التنفذية في حال تلكأت الشركة فأن 

المشروع  يس�حب مباشرًة منها، واستبدلها 
باخرى تمت�از بالكف�اءة دون اللحاق الضرر 

بالشركة القديمة".
وفي السياق ذاته قال مدير شركة وادي الغري 
التابع�ة للقطاع الخاص عامرعلي العيس�ى، 
المس�تثمر لتأهي�ل اح�د مداخ�ل المحافظة 
ان "التج�اوزات والتعارض�ات ف�ي الكهرباء 
والمي�اه الموجودة في بعض المش�اريع في 
المحافظة، وباالخص مدخل الوردية ادت الى 
كثرة التوقف�ات في المش�روع"، موكداً اننا 
"نعمل على قدم وساق لرفع هذا التعارضات 
من اجل المضي قدماً في اتمام هذا المشروع، 
الذي تبلغ كلفتة المادي بحوالي )7( مليارات 
و)400( ملي�ون، باالضاف�ة ال�ى ان المبالغ 
المخصصة لتنفيذ المش�روع لم تسلم بشكل 

كامل لحد االن".
وبي�ن ان "الش�ركة تتع�رض للش�كوى من 
الموطني�ن بي�ن فت�رة واخرى لالس�راع في 
ش�ركة  تلتزمه�ا  الت�ي  المش�اريع،  تنفي�ذ 
الغ�ري"، مضيف�اً اننا "نس�عى ال�ى تحقيق 
طف�رة نوعية في انجاز المش�اريع الخدمية 

المتعلق�ة بالش�ركة عل�ى وج�ه الخصوص 
وتقدي�م التس�هيالت الالزم�ة للمواط�ن من 
خ�الل اس�تكمال المش�اريع الخدمية بوقت 
اقصر".الى ذلك اعرب اح�د اصحاب المخابز 
المتضرر جراء المش�اريع المتأخر انجازها، 
كاظم ماجد عن "اسفه بسبب تاخر استكمال 
المش�اريع ف�ي محافظ�ة باب�ل"، مناش�داً 
الحكومة المحلية "التخاذ خطوات ش�جاعة 
بمحاس�بة ومعاقبة الش�ركات القائمة على 
تنفيذ المش�اريع، الس�يما وان اكثر االوقات 
المح�ددة بثالث س�نوات او اربع لمش�اريع 
صغي�رة نوع م�ا، قد تثي�ر االس�تغراب لدى 

البعض من المواطنين".
واك�د كاظم أن "المش�اريع تعتبر من االمور 
الجيدة في المحافظة، النها ترتقي بالمستوى 
الخدمي، ولكنها تعاني من التوقفات الكثيرة 
وتلح�ق اض�راراً مباش�رة بحي�اة المواط�ن 
البسيط وبالمركبات واالسواق وقطع ارازق 
الكثي�ر من العوائ�ل الفقي�رة، باالضافة الى 
الوقت المح�دد النجاز المش�روع مبالغ فيه 

الى حد كبير".



       المستقبل العراقي/متابعة 
 

بعد أن أنجبت حنان علي طفلها األول في بداية 
حياته�ا الزوجية، توقعت أن�ه وبعد عامين من 
إنجابها س�تقوم بالتخطيط للطف�ل الثاني، اال 
أن م�ا حدث مع حنان عك�س ذلك تماماً، فاآلن 
بلغ عمر طفلها س�بع سنوات وما يزال وحيدا، 
والسبب في ذلك هو الوضع االقتصادي السيئ 

الذي يمنعها من اإلنجاب.
ولع�ل حنان تته�رب يوميا، ه�ي وزوجها، من 
أهليهما لكثرة إلحاحهم في هذا الموضوع، وفي 

كل م�رة يتعلالن بالوضع االقتصادي 
الذي يمنعهما من التفكير في إنجاب 

طفل آخر.
ل  تق�و

حن�ان “منذ س�ت س�نوات نعمل أن�ا وزوجي 
وب�دوام إضاف�ي لك�ي نحق�ق لطفلن�ا حي�اة 
طبيعية، رغ�م أننا نغيب عنه س�اعات طويلة، 
ويش�تكي كثيراً م�ن بقائه وحي�دا”. وتضيف 
“يا دوب ملحقين فكيف س�يكون الحال بطفل 

ثان؟”.
وتؤكد أنه�ا تتمنى أن تنجب أخ�ا البنها، إال أن 
األمني�ات ال يس�ندها الواقع، فبالنظ�ر إلى ما 
تعاني�ه ه�ي وزوجها م�ن أجل تحقي�ق حياة 
بمس�توى ع�ادي ج�داً م�ع ابنهما، ق�ررا عدم 

االنجاب واالكتفاء بهذا االبن الوحيد.
سناء إبراهيم تخالفها الرأي، ورغم أن وضعها 
أق�ل من ع�ادي ه�ي وزوجه�ا، تؤمن أن 
“الطف�ل يأتي ورزقه مع�ه، وأن الله 
ق�ادر عل�ى أن يجلب ال�رزق مهما 

أنجبت”.
ويب�دو أن ه�ذا اإليم�ان جعله�ا 

اإلنجاب، رغم تمي�ل نح�و كثرة 
زوجه�ا  ل�م أن 

يعد يحتمل 
ي�ف  ر لمصا ا

الثقيل�ة، خصوصاً أنه�ا تركت عمله�ا لرعاية 
أبنائها، لكنها تعتبر أن األبناء سند حينما يكبر 
األبوان.االختصاص�ي االجتماع�ي األس�ري د. 
مفيد س�رحان، يعتبر أن الهدف من الزواج هو 
بناء أسرة مستقرة، كون اإلنجاب هو الوسيلة 

الشرعية للتكاثر وعمارة األرض.
الظ�روف االقتصادي�ة الت�ي يعيش�ها غالبي�ة 
المواطنين، ودور وس�ائل اإلع�الم، إضافة إلى 
التركي�ز الكبي�ر في ح�ث األزواج عل�ى تنظيم 
النس�ل، كلها أس�همت في التأثير على قناعات 

العديد من األسر من حيث عدد المواليد.
المجتمع، وفق سرحان، يشهد تناقصا في عدد 
أفراد األس�رة الواح�دة، ما يرى مع�ه أنه ال بّد 
من أن يؤثر على عدد الس�كان الكلي للمجتمع. 
ويبين أنه إذا ما اس�تمر التناقص بش�كل كبير، 
ف�إن ذلك قد يكون له أثر س�لبي على المجتمع 
باعتبار اإلنس�ان هو العنص�ر األهم في إحداث 

التنمية واستمراريتها وبناء المجتمع.
س�رحان يرى أن ضعف الوعي الديني الصحيح 
يسهم في زيادة ظاهرة “اإلكثار من اإلنجاب”، 
الفتا إلى أن اإلسالم ال يمانع في تنظيم األسرة، 
لكن�ه ال يوافق على ما يمكن تس�ميته “تحديد 
النس�ل”، من خالل الحد من اإلنج�اب أو منعه 
أو تقليل�ه بصورة مبالغ فيه�ا، لما في ذلك من 

أخطار وأضرار على الزوجين والمجتمع.
اختصاص�ي الفقه والدراس�ات اإلس�المية د. 
من�ذر زيتون، يؤكد أن الل�ه تعهد بأن يرزق كل 
حي ومخلوق على األرض، مستدال على ذلك 
بقول�ه تعالى “وما من دابة في األرض إال 
عل�ى الله رزقه�ا”. ويبين أن ه�ذا األمر 
من القواع�د الثابتة، إضاف�ة إلى الدليل 
العقل�ي ب�أن الله مس�ؤول ع�ن خلقه 

ومتعهد باألرزاق.

ويش�ير إلى أن الش�ريعة تحرم فق�ط في حال 
تم تحديد النس�ل م�ن خالل الدول�ة والقانون، 
الفتاً إلى أن الس�نة النبوية والنبي عليه الصالة 
والس�الم ح�ث عل�ى اإلنجاب.ويلف�ت إل�ى أن 
ذل�ك ال يعن�ي أن ينجب األش�خاص ما ش�اؤوا 
حين تكون ظروفه�م االقتصادية غير مالئمة، 
مؤكدا أنه “ال بد أن تتم دراس�ة األحوال واألخذ 
باألس�باب”. ويش�ير إل�ى أن كل إنس�ان يخلق 
رزقه موجود في الدنيا، وعلى األب أن يس�عى 

ليحصل له عليه، وليس االنتظار ليأتيه عنده.
ويخت�م بالتأكي�د أن االمتن�اع ع�ن اإلنجاب ال 
يجوز، ويجوز تأجيل األمر حتى تتحسن الحال.

ويذهب اختصاصي العالقات األسرية والزوجية 
أحمد عبدالله، إلى أنه في مسألة اإلنجاب يجب 
أن تراعى أمور عدة، وليس الوضع االقتصادي 
فق�ط، فهناك الوضع النفس�ي ومق�دار أهلية 
الزوجين للتربية، كون كل تلك العوامل لها دور 

في اإلنجاب.
ويعتبر أن الوضع االقتصادي ليس معيارا بقدر 
ما هي نوعية األبناء الذين سيخرجون إلى هذا 
العالم، كون األبناء لهم حقوق نفس�ية ومادية 
ومعنوية على األهل. ويبين أن حساب المسألة 
م�ن ناحي�ة اقتصادية فق�ط خاط�ئ، فهناك، 
أيضا، صح�ة األم والمباعدة بين األطفال حتى 

يأخذ كل منهم حقه، وغيرها من األمور.
وال يقل�ل عبد الله م�ن العام�ل االقتصادي، إال 
أنه ي�رى أن هذا العام�ل يفتح الباب لمش�اكل 
وصعوب�ات عديدة ق�د تواجه األس�ر، فنتيجة 
الوضع االقتص�ادي يضطر الزوجان إلى العمل 
س�اعات طويل�ة خ�ارج البي�ت، ما ي�ؤدي في 
العادة إلى التقصير بدوريهما في حياة األبناء، 
وتترت�ب عل�ى ذلك مش�اكل تربوي�ة عديدة قد 

تعصف بالعائلة.
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ال�زواج هو خط�وة ش�رعية وطبيعية، يقدم 
عليه�ا الناس إلتمام نصف دينهم، وتأس�يس 
العائل�ة س�واء كان تتويًج�ا لعالق�ة ح�ب أو 
بطريقة تقليدية. كان س�ائداً  في الس�ابق أن 
يتزوج ابن العم بابنة العم، أو يتزوج الش�اب 
من فتاة في قريته، أو من قبيلته، انطالقاً من 
مب�دأ »القريب أول�ى من الغري�ب«. حتى أننا 
نج�د أن هن�اك الكثيرات من الفتي�ات اللواتي 
ُيف�رض عليهن االرتباط ب�أزواج من األقارب 

تأكي�داً لهذا المبدأ. وعل�ى الرغم من االنفتاح 
والتوعية، والتحذير من قبل الجهات الصحية 
ع�ن زواج األق�ارب وم�ا ل�ه من انعكاس�ات 
سلبية، نجد أن هناك الكثير من الزيجات التي 
تتم بهذه الطريقة، وإن كانت بنس�بة أقل من 
الس�ابق.   هن�ا تس�تعرض في ه�ذا التحقيق 
ش�هادات حّية لبعض المتزّوجين، آخذة برأي 

أصحاب االختصاص في هذا األمر .

رابطة القرابة
المهن�دس رائ�د وزوجته أش�جان، تربطهما 

قراب�ة أبناء الخالة. متزوج�ان منذ ما يقارب 
الخم�س س�نوات، ق�د تختل�ف قصتهما عن 
اآلخري�ن، فهما ارتبطا عاطفيا لس�نتين قبل 
ال�زواج. يقول رائد: “لطالم�ا تميزت زوجتي 
عن بن�ات العائلة، ف�ي نظري، ب�ل أؤكد أنها 
مختلفة أيضاً عن بنات جنسها. وعندما كنت 
آراه�ا في المناس�بات العائلي�ة واألعياد كان 
ي�زداد تعلّقي بها، وكنت أش�عر بأنها تبادلني 
الش�عور، فعقدن�ا الع�زم عل�ى ال�زواج رغم 
معارضة األه�ل، ووضع العراقي�ل للحيلولة 
دون ارتباطن�ا، وعل�ى الرغم م�ن ذلك  تمكنا 

من الزواج”.
ويضي�ف: »رغ�م م�رور خمس س�نوات 
عل�ى زواجن�ا، إال أن المول�ى لم يش�أ أن 
يرزقنا مول�وداً بعد، لكنن�ا مؤمنان بالله 
س�يأتي  ال�ذي  طفلن�ا  وأن  وبمش�يئته، 
س�يكون بمعزل عن اإلصابة بأي مرض، 

بإذن الله”.
ومن جهتها علّقت أشجان قائلة: “أتمنى 
م�ن كل قلب�ي أن أُرزق طف�اًل من زوجي 

رائد، وأن يكون متمتعاً بصحة جيدة. 
وأنا مؤمنة بما كتبه الله لّي وآمل خيراً”. 

أم محمد: أبنائي أصحاء
الس�يدة خديج�ة أم محم�د، أرمل�ة، وكان�ت 
متزوج�ة من ابن عمتها س�الم منذ ما يقارب 
30 عاماً، ولهما خمسة أوالد. تقول إن أوالدها 
أصحاء »أنا س�عيدة بعائلتي، أبنائي الش�باب 
يش�بهون والدهم كثي�راً، وبناتي يش�بهنني. 
لم تكن مش�اكلنا ف�ي الزواج بس�بب الخوف 
م�ن الم�رض الوراث�ي، فق�د كانت مش�اكلنا 

اجتماعية وزوجية«.

لست نادماً على زواجي بابنة عمي
ابن العم الطبيب “علي .ع” الش�مري وزوجته 
إيمان متزوجان منذ أكثر من 25 عاماً، ولهما 
ثالث بن�ات وولدان. يقول علي: “جرت العادة 
أن ابن العم أولى بابنة عمه، ليحافظ على نسل 
العائلة، ومنذ الصغر أصر والدانا أّن ابنة عمي 
إيم�ان لي، اعترض�ت في الب�دء لكنني بعدها 
قبل�ت باألم�ر، وجاريت الموض�وع واقتنعت 
ب�ه، ولم أكن أع�رف أن أحد أطفالي س�يكون 

مصابً�ا بمرِض ما سببه زواج األقارب”.
بي�ان ابنة علي وإيم�ان ُمصابة بمرض النزف 
الوراث�ي )ثالس�يميا( وه�ي تخض�ع للحقن 
بش�كل متكرر كي ال تتفاقم حالتها الصحية، 
بحس�ب ما ذكرته والدتها إيمان التي تضيف: 
“أنا م�ن عائلة محافظ�ة وكان القرار األخير 
لوال�دي بوج�وب تزويج�ي م�ن اب�ن عم�ي. 
وقديمً��ا لم تكن ح�االت األم�راض الوراثية 
معروف�ة وفح�وص الدم قبل ال�زواج لم تكن 
كافية وش�املة، ولم أعلم ما س�يصيب ابنتي 
من ألم وأذى، فال يمكن أن تشفى بيان نهائًيا، 
وما يس�تطيع الط�ب تقديم�ه هو نق�ل الدم 
إليها بش�كل دوري.  لست نادمة على زواجي 
فل�دي عائلة رائع�ة،  ولكن ألم ابنت�ي يقتلني 
م�ن داخلي، لذا نحاول تعويضها بتدليلها أكثر 
م�ن إخوته�ا”. ويضي�ف الش�مري: “أرى أنه 
م�ن الحرام أن ُيعّرض األهل أوالدهم لمش�قة 
الم�رض إن كان بإمكانه�م معرف�ة العواقب 
ًا، فما أصعب أن ترى فل�ذة كبدك تتألم  س�لف�
مرًض�ا، وبش�كل متواص�ل، وأن�ت عاجز عن 
مس�اعدتها. ونصيحتي للمقبلين على الزواج 
أن يكونوا على مقدار كاٍف من الوعي واإلدراك، 
قبل اإلقدام على هذه الخطوة. أنا لس�ت نادماً 
على زواجي بأم أبنائي، فهي سيدة رائعة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى، وأملك أسرة رائعة 
لن استبدلها بكنوز الدنيا، لكنني ال أطيق رؤية 
ابنتي بي�ان متألمة، وأس�مع أنينها ووجعها، 

وال استطيع مساعدتها سوى بالدعاء لها”.
قال استش�اري األمراض الباطني�ة وأمراض 
الدم واألورام، الدكتور عبد الرحيم قاس�م، إن 
زواج األقارب ينتشر بتفاوت بين منطقة إلى 
أخرى، لنجد أنه يقّل ف�ي المناطق الحضرية، 
ويزي�د ف�ي المناطق القبلّية. لك�ن بوجه عام 
زواج األقارب يحدث بنسبة 5 إلى 10 في المئة 
من الزيجات في ، وتعد هذه نس�بة كبيرة جداً 
مقارنة بالدول الغربية. أما المشاكل الصحية 
التي تنجم عن زواج األقارب فنجد أنها ليست 

بالكثيرة، فإذا أخذنا 1000 زيجة من األقارب، 
س�تظهر المش�اكل الصحي�ة الناجم�ة عنها 
بنسبة ال تتجاوز 2 في المئة. ولكن وفي بعض 
األحيان، هناك مشاكل معقدة وعالجها صعب 
جداً، وفي أحيان أخرى يستحيل عالجها. لذلك 
نحن ُنحذر من زواج األقارب، كما أن الرسول 
صلى عليه وس�لم  حذر من�ه بالقول )اغتربوا 
ال تض�ووا(، بمعنى ال تضعف�وا”. وحول أكثر 
األمراض الوراثية التي يس�ببها زواج األقارب 
ذكر قاس�م أن أمراض الدم هي أكثر األمراض 
الوراثية انتشاراً بس�بب زواج األقارب ومنها 
األنيمي�ا المنجلية، والثالس�يميا بنوعيها ألفا 
وبيت�ا، واألنيميا الفولية وه�ي نقص خميرة 
G6PD، وه�ذا الم�رض ق�د يصيب البن�ات إذا 
ت�زوج رجل مصاب بالم�رض بإحدى قريباته 
الحامل�ة للمرض. وأضاف: “هناك ما يس�مى 
الصفة المتنحية، والصفة الس�ائدة، ونجد أن 
م�رض األنيميا المنجلية ومرض الثالس�يميا 
من الصفات المتنحية، مم�ا يعني أنه لظهور 
هذا المرض يجب أن يكون لألب ولألم جينات 
وراثية. وهناك أمراض سائدة فإن كان الجين 
الوراث�ي موجوداً عند أحد األبوين نجد أنه في 
كثير من األحيان يكون نصف األطفال مصابين 
بالمرض�ط.  وح�ول فح�ص م�ا قب�ل الزواج 
ذك�ر الطبيب المختص  أنه وم�ن الطبيعي أن 
يخف�ض الفحص نس�ب الزواج م�ن األقارب 

وبالتالي تنخفض األمراض الوراثية”

ظاهرة مازالت موجودة
م�ن جانبه�ا، قال�ت االختصاصي�ة  التربوية 
والنفس�ية الدكت�ورة نادية ُنصي�ر إن الحراك 
االجتماعي في النواحي العمرانية، والماديات 
الخارجية، أثرت بشكل كبير وأدت إلى خفض 
زواج األق�ارب ف�ي الم�دن الرئيس�ية، لكنها 
ظاه�رة م�ا زالت موج�ودة ف�ي المحافظات 
المختلف�ة. وأضاف�ت: “م�ن الصع�ب تغيي�ر 
رغ�م  األش�خاص  ه�ؤالء  بي�ن  المعتق�دات 
التوعية باألمراض الوراثي�ة التي قد يتناقلها 
الجي�ل الثالث له�ؤالء المتزوجين. وهذا األمر 
ُيولد الكثير من المش�اكل، من بينها االنفصال 
الُمبكر، بسبب أن الفتاة قد تكون ُغصبت على 
االرتب�اط باب�ن عمه�ا، أو إبن خاله�ا، أو أحد 
أقربائه�ا. والكارث�ة الكبرى هي ال�زواج من 
األقارب من الدرجة األولى أي أن تجمع اآلباء 
واألمهات قرابة وطيدة جداً، وفي هذه الحاالت 
تك�ون نس�بة اإلصاب�ة باألم�راض الوراثي�ة 
والتخلفات العقلية عالية جداً”.  وأكدت ُنصير 
أهمية التوعية التي قد تأتي بالفائدة في تقليل 
زواج األق�ارب »خاصة في الق�رى والمناطق 
النائية، ألن المدن الرئيسية فيها نسبة أقل” . 
وعن األمراض المنتش�رة بكثرة في المجتمع 
جراء زواج األق�ارب قالت: “تأتي في المرتبة 
األولى اإلعاقات العقلية، أو ما يعرف بالتخلف 
العقل�ي، ومن ث�م تأت�ي األم�راض العضوية 
األخرى مث�ل مرض الس�كري، وأمراض الدم 

ومن بينها األنيميا المنجلية والثالسيميا”.
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األوضاع االقتصادية حتتم عىل أزواج
االكتفاء بابن واحد

زواج األقارب مستمر.. واألمراض الوراثية ثمن يدفعه األطفال
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نعيش جميع�ا حياة مليئة باألحداث والمواقف التي تتطلب 
من�ا مرون�ة كبي�رة ق�ادرة عل�ى التعام�ل مع مش�كالتنا 
بطريقة مريحة خالية من التعقيدات التي ترهقنا وتصيبنا 
باإلحباط، بس�بب عدم قدرتن�ا على إيجاد الحل المناس�ب 
الذي يخلصنا من الش�عور المقيت بالعجز، فنحن قد نواجه 
الكثي�ر من األزم�ات لكننا نجهل كيفي�ة اجتيازها والتغلب 
عليه�ا ب�دون أن نضطر لتقديم قائمة طويلة من الخس�ائر 
والتنازالت وحتى نجنب أنفس�نا مزيدا من اإلخفاقات، فال 
ب�د من التخلي عن أس�اليبنا القديمة التي ل�م تعد تجد نفعا 
ربم�ا ألنها جامدة غير ق�ادرة على مج�اراة التغيرات التي 

تعصف بنا اليوم.
الظروف والتعامل المطلوب

لذلك فليس أمامنا س�وى التعامل مع ظروفنا ومش�كالتنا 
بأسلوب مرن يحتمل الكثير من البدائل القائمة على التنوع 
والتجديد بعيدة كل البعد عن النمطية والجمود الذي يقضي 
غالبا على التميز والنجاح واقتناعنا بأن النظر إلى األش�ياء 
من حولنا بطرق مختلفة يساعدنا كثيرا في استخراج حلول 
جدي�دة لم ننتبه لها من قبل، حلول قادرة على إخراجنا من 
مآزق كثيرة قد نقع فيها نتيجة لتفكيرنا الضيق والمحصور 

بنمط واحد من األساليب ال يقبل التغيير.
ونح�ن عندم�ا نتس�م بالمرون�ة نس�تطيع رس�م أهدافنا 
بطريقة سلس�ة تضمن لنا حياة س�عيدة مس�تقرة يسيطر 
عليها الفكر الثاقب المنفتح الذي ال تقيده الحدود، تش�بثنا 
بهذه الس�مة المهمة يمنحنا روحا تشتاق لكل ما هو جديد 
ومختل�ف، لك�ن رغم ذلك يبق�ى هناك أش�خاص يرفضون 
التغيير ويرونه تهديدا واس�تقصاء لما ألفوه واعتادوا عليه 
فه�م يعتق�دون أن التغيي�ر مهما كان بس�يطا س�يقودهم 
حتما إلى الفش�ل، لذلك يفضل�ون االحتفاظ بطريقتهم في 
ح�ل المش�كالت حتى لو كان�ت قديمة قائمة عل�ى التكرار 
الس�لبي الذي ال يجنون منه سوى زيادة حجم األضرار التي 
ق�د تترتب نتيجة اتباعهم ألس�اليب غي�ر مجدية تفتقد إلى 

االبتكار واإلبداع.
المرونة تقوي الشخصية

إن التزامنا بالمرونة واعتبارها جزءا أساسيا من شخصيتنا 
يضاعف من قدرتنا على تجاوز مشكالتنا محاولين التعامل 
مع معطيات الواقع بروح إيجابية ترفض تهويل األس�باب 
وتعظيمها ألن ذلك س�يفقدنا التركي�ز على احتماالت الحل 
وبالتالي سنش�عر بالعجز أمام التعقيدات التي س�تواجهنا 
فقط؛ ألننا لم نس�تطع أن نكون أشخاصا مرنين يتطلعون 
إل�ى مس�تقبلهم بعي�ون متفائلة تطم�ح إل�ى التكيف مع 

مجري�ات الحي�اة الس�ريعة، دراس�تنا للخي�ارات المتعددة 
الت�ي ال نراه�ا غالبا بس�بب النظ�رة الضيقة الت�ي ال تهتم 
سوى باألشياء المكشوفة الواضحة تعطينا فرصة لتجديد 
عقليتن�ا الت�ي تأب�ى التغيير.قد يظ�ن البع�ض أن اتصافنا 
بالمرون�ة نابع من ضعفنا واستس�المنا فقط ألننا نحاول 
البح�ث عن أفكار جديدة مهمته�ا تقليص األضرار الناجمة 
عن المش�كلة والتخلص من فكرة الفش�ل التي اس�توطنت 
عقولن�ا وأس�رت إبداعن�ا وحولتن�ا إلى أش�خاص يهوون 
الجمود ويرون فيه سبيال للهروب من اإلخفاقات ال يدرون 
أن بمرونتن�ا هذه نس�تطيع مقاوم�ة كل المواقف الصعبة 
والمش�كالت المس�تعصية التي تهدد طموحاتن�ا وتعرقل 
أحالمنا وقدرتنا على استبدال بعض الكلمات وتغييرها إلى 
كلمات أخرى تس�هم وبشكل كبير في تحقيق كل ما نصبو 
إلي�ه من أهداف، لذا ال بد لنا من تطوير بعض األش�ياء التي 
ال توائم حاضرنا ليصب�ح بمقدورنا تجاوز جميع الصعاب 
الت�ي م�ن ش�أنها أن تهزمنا وتثب�ط من عزيمتن�ا محاولة 

تجريدنا من كل ما يحفزنا ويدعونا إلى التفاؤل.
االبتعاد عن المشاعر السلبية

ونح�ن إذا أردن�ا أن نكون أش�خاصا مرني�ن يتطلعون إلى 
مستقبلهم بعيون حالمة تترقب المزيد من التميز واإلبداع، 
فعلين�ا أن ننظ�ر إلى أزماتن�ا بطريقة مختلف�ة بعيدة كليا 

عن التش�اؤم واإلحباط، فهذا النوع من المش�اعر السلبية 
يفقدنا الرغبة في حل مش�كالتنا، األم�ر الذي يجعلها أكثر 
تعقي�دا وس�بب ذل�ك أننا عندم�ا نش�عر بالعجز نلج�أ إلى 
الهروب معتقدين أن بهذه الطريقة الس�خيفة سنتحرر من 
ضغوطاتنا وسنستطيع وبسهولة االحتفاظ بمكانتنا بدون 
أن نضطر إلى التراجع متجاهلين كل المشكالت المتراكمة 
والتي تنتظر حلوال مناس�بة تخرجها من حيز اإلهمال إلى 

حيز االهتمام.

اقتناعنا بحقيق�ة أن التغيير جزء ال يتجزأ من الحياة يحفز 
لدين�ا رغبة قوية في إنجاز األفضل وخلق أنماط وأس�اليب 
جديدة تدعو إلى كس�ر الجمود الذي يس�عى دائما إلى هدم 
طموحاتن�ا وزعزعة ثقتن�ا بقدراتنا وقت�ل روح المغامرة 
والتح�دي ف�ي دواخلن�ا، لك�ن بإمكانن�ا التم�رد على هذه 
الفكرة إذا آمنا جيدا بما نملكه من خبرات وتجارب ألن ذلك 
س�يعيننا حتما على قراءة مس�تقبلنا بعمق مبتعدين تماما 

عن السطحية التي تبدد طاقاتنا.

املرونة تكرس اجلمود وجتعل االنسان 
أكثر قدرة عىل حل املشاكل
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»أستون مارتن«.. البحث عن العودة إىل سوق السيارات
      أندي شارمان 

أندي بالمر ما كان ليكون أبدا الرئيس 
التنفي�ذي لش�ركة نيس�ان ف�ي اليابان. 
ذات م�رة ف�ي ب�الط كارل�وس  جل�س 
غص�ن، الرئيس الق�وي لتحال�ف رينو - 
نيس�ان، واش�تهر باعتب�اره موس�وعة 
صناع���������ة الس�يارات، قادرا على 
صياغة كل من حاجيات واس�تراتيجيات 

التسويق.
الفاخ�رة،  إنفينيت�ي  عالم�ة  أدار 
مركب�ات  وط�ور  نيس�ان،  لمجموع�ة 
وآليات الس�وق العامة التي قدمت منافذ 
جدي�دة في س�وق مزدحمة. لك�ن بالمر 
-مث�ل آخرين في مجموع�ة متزايدة من 
المديري�ن التنفيذيين لصناعة الس�يارات 
في منتصف العمر- بلغ ما يمكن تسميته 
“س�قف غص�ن”، المحك�وم علي�ه ب�أال 
يكون مكان غصن، الفرنس�ي - اللبناني 
- البرازيل�ي ال�ذي ال ي�كل أب�دا. يق�ول: 
“أردت أن أكون الرئيس التنفيذي لشركة 
س�يارات - أردت أن أك�ون كذل�ك منذ أن 
كان عم�ري 20 عاما”. ويضي�ف: “أنا ال 
أعتقد أني سأتمكن أبدا من أن أكون خلفا 

لكارلوس غصن”.
ب�دال م�ن ذل�ك، وج�د بالم�ر ش�ركة 
لصناعة السيارات على بعد خمسة أميال 
من مكان مدرس�ته في وس�ط بريطانيا 
- لكنه�ا لم تكن ش�ركة عادي�ة لصناعة 
الس�يارات. بالم�ر البال�غ م�ن العمر 51 
عام�ا، ه�و اآلن ف�ي مقع�د القي�ادة في 
أس�تون مارتن، إحدى العالمات التجارية 
األعلى قيمة في صناعة السيارات، لكنها 
تج�د نفس�ها في وض�ع مال�ي محفوف 

بالمخاطر.
انه�ارت المبيعات من 7300 س�يارة 
ف�ي ع�ام 2007 إلى نح�و 4000 في عام 
2014. وتعان�ي الش�ركة خس�ائر دائمة 
حت�ى أن وكاالت التصني�ف ح�ذرت م�ن 

حمل ديونها.
يقول بالم�ر، وهو جال�س في زاوية 
مكتبه في مقر أستون في وورويكشاير: 
“إنها عالمة تجارية عظيمة ولديها كمية 
كبيرة من الفرص، لكن من ناحية أخرى، 
أصبح لديها كمية كبيرة من المش�كالت 
الكامنة ف�ي الحال التي هي عليه اليوم”. 
ويتابع: “كانت الشركة تدور حول حلقة 

الوفرة والندرة طوال تاريخها”.

ويتعين على بالمر أن يكش�ف النقاب 
عم�ا س�يكون علي�ه مس�تقبل الش�ركة 
المصنع�ة البالغة م�ن العم�ر 102 عام. 
ويدع�و ه�ذا المس�تقبل لمصلحة خطة 
جدي�دة لصناع�ة الس�يارات ف�ي القرن 
األجه�زة  نفس�ه،  الوق�ت  ال�21.ف�ي 
المنظمة تضيق الخناق بشأن االنبعاثات 
بشكل لم يس�بق له مثيل. والعمالء الذين 
يس�تخدمون الهاتف الذكي يدعون لمزيد 
م�ن التواص�ل وأح�دث تكنولوجي�ا في 
التحكم الذات�ي - على الرغم من أن كثيرا 

من الشباب ليس لهم دراية بالقيادة.
وفي غضون ذلك، المنافس�ون الجدد 
يش�اَهدون م�ن م�رآة الرؤي�ة الخلفي�ة 
وه�م يتحركون: “ِتس�ال” مع س�ياراتها 
الكهربائي�ة المتمي�زة، و”جوج�ل” م�ع 
س�يارتها ذاتية القيادة، وحتى “أبل” مع 

شيء سري لكنه مهم بالتأكيد.
خطة بالمر الجديدة -التي وافق عليها 
أصحاب األس�هم الخاصة؛ دار االستثمار 
الكويتية وإنفست إندستريال اإليطالية- 
ترى أس�تون وهي تبن�ي “أفضل وأنقى” 
الس�يارات الرياضي�ة، لك�ن م�ا يس�مى 
منتج�ات الهال�ة لج�ذب العم�الء الثنين 
من الخط�وط الجدي�دة. وس�تكون هذه 
س�يارات صالون�ات فاخ�رة م�ن الن�وع 
الذي يقوده س�ائق خ�اص -جزئيا تحت 
العالم�ة التجاري�ة الت�ي أعي�د إنتاجها، 
وهي الجوندا- ومنتج جديد، ربما يكون 
سيارة االس�تخدامات الرياضية “سوفت 
رودر” )الت�ي تجم�ع بين ش�كل س�يارة 

الصال�ون والس�يارة الرياضي�ة(، وه�ي 
تس�تهدف األمهات الغنيات في األس�واق 

الناشئة والمشترين األصغر سنا.
يقول بالمر، وهو ش�خص مس�تقيم 
وص�ادق، على الرغم م�ن ارتدائه قميصا 
وردي�ا المع�ا وربط�ة عن�ق أرجواني�ة: 
“الس�يارات الرياضية ف�ي الواقع مثيرة 
لالهتم�ام فعال، وه�ي ج�زء رئيس مما 
هي عليه الشركة”. ويضيف: “ومع ذلك، 
تحتاج إلى التوس�ع ف�ي الحديث عن ذلك 
م�ع العمالء الصينيين، أو عمالء الش�رق 
األقص�ى، أو األهم من ذل�ك، الزبونات أو 
الجي�ل األصغر س�نا م�ن الزبائ�ن، الذين 
ال ي�رون بالض�رورة الس�يارة الرياضية 

بالطريقة نفسها التي يراها جيلي”.
تلك األفكار الكبيرة تتناقض مع واقع 
تش�غيل شركة سيارات صغيرة مستقلة. 
أس�تون التي كان�ت جزءا م�ن مجموعة 
لش�ركة  التابع�ة  أوتوموتي�ف،  بريمي�ر 
فورد حتى عام 2007، هي اليوم س�مكة 
صغي�رة نس�بيا. لق�د كان�ت تقاتل فقط 
لتجديد مختل�ف منتجاتها والحفاظ على 
اهتم�ام الزبائن ف�ي عالم حي�ث تطوير 
تقنيات جديدة يكلف المليارات ويتم دعم 

المنافسين من قبل المحسنين األغنياء.
بنتل�ي، مث�ال، الت�ي م�ن المتوقع أن 
تكشف النقاب في جنيف عن سيارة ذات 
مقعدين تنافس أس�تون بق�وة، مملوكة 
لمجموع�ة فولكس�فاجن. وق�د أنفق�ت 
مجموعة صناعة السيارات األلمانية العام 
الماض�ي 13.5 ملي�ار دوالر على البحث 

والتطوي�ر، أي أكثر من أي ش�ركة أخرى 
ف�ي العال�م - بما في ذلك “سامس�ونج” 

و”جوجل” و”مايكروسوفت”.
وكل م�ن رول�ز روي�س ومازيرات�ي 
راع  لديه�ا  وفي�راري  والمبورجين�ي 
صناعي غني. ووفقا لستاندرد آند بورز، 
س�جلت أس�تون خس�ارة قب�ل الضرائب 
بلغ�ت 25 ملي�ون جني�ه اس�ترليني في 
ع�ام 2013 وكان�ت تحمل ديون�ا معدلة 
تبل�غ 424 ملي�ون جني�ه اس�ترليني في 
نهاية أيلول )س�بتمبر(. وخفضت وكالة 
تصنيفه�ا  الماض�ي  الش�هر  التصني�ف 
االئتمان�ي طويل األجل إلى B-، مش�يرة 
إلى خط�ر أن الش�ركة “لن تك�ون لديها 
سيولة كافية” خالل العام المقبل لتمويل 

إنفاقها بالكامل.
ويعت�رف بالمر بحج�م التحدي، لكنه 
يقول من الخطأ أن نرى أستون باعتبارها 
شركة صناعة سيارات تخوض المعركة 
وحيدة. ويقول: “أنا ال أعتقد أنها ش�ركة 
قائمة بذاتها، لكن قد تكون مع ش�خص 
محسن غني”. الداعم المالي ألستون هو 
ديملر، المس�اهمة بنس�بة 5 في المائة. 
وبموج�ب اتفاق وقع ف�ي تموز )يوليو( 
2013، ستتقاسم الشركتان محركات إيه 
إم جي التابعة لش�ركة صناعة السيارات 
األلماني�ة وخبرتها الفنية ف�ي “العمارة 
اإللكترونية” التي تقدم ألستون أي شيء 
ابت�داء م�ن مفاتيح ضب�ط التدفئ�ة إلى 

أنظمة الترفيه.
ويضي�ف بالمر: “لق�د حاولنا أن نجد 
ألنفس�نا مكانا وهو أمر بالكاد يمكن أن 
يحدث الي�وم. يمكنك الحصول على خفة 
الحرك�ة واالس�تقاللية، لك�ن الوص�ول 
إل�ى التكنولوجي�ا يتطلب كمي�ات هائلة 
م�ن المبيعات وكمي�ات هائلة من البحث 

والتطوير”.
وأثار التعاون تكهنات بأن ديملر يمكن 
أن تس�تحوذ عل�ى العالم�ة البريطاني�ة، 
على الرغم من أن رئيسها التنفيذي، ديتر 

زيتشه، استبعد علنا أي تحرك وشيك.
ويق�ول بالمر: “إذا تمكن�ا من إنجاح 
ه�ذا األمر، وأعتقد أن ذل�ك في مقدورنا، 
س�نحصل على أفضل ما ف�ي العالمين”. 
ويضي�ف: “إنن�ا نبق�ي عل�ى خبرتنا في 
تكنولوجيا السيارات الرياضية )...( لكن 
يمكننا استيراد التقنيات التي يجدها جيل 

الشباب األصغر مهمة”.

دائرة الكاتب العدل يف الكرخ 
املسائي

العدد 4220 / سجل 22 
اعالن

اىل الس�يد ياس�ن نعم�ة عطي�ة / 
عنوانه / بغداد حي الشهداء محلة 

873 ز 79 د 81 . 
بالنظر لتعذر تبليغك بس�بب تركك 
لل�دار وان الدار خالية من الس�كان 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ملركز 
رشطة حي العام�ل وتاييد املجلس 
وش�هادة  الرشط�ة  لح�ي  املح�ي 
الش�هود لذا تقرر تبليغك بمضمون 
 /  3  /  2 يف   3984 املرق�م  االن�ذار 
2015 الصادر من كاتب عدل الكرخ 

املسائي بصحيفتن رسميتن .
جهة االنذار :

بما انك ش�اغل العقار املش�يد عىل 
القطع�ة املرقم�ة 5 / 8179 م 18 
العامرية ببدل ايجار ش�هري 225 
مائت�ان وخمس�ة وع�رشون ال�ف 
دين�ار وحي�ث ان�ك ل�م تدف�ع بدل 
االيج�ار لش�هر ش�باط 2015 ل�ذا 
ان�ذرك بوج�وب التس�ديد وخ�الل 
م�دة اقصاه�ا ثماني�ة اي�ام م�ن 
تاريخ تبليغ�ك بهذا االنذار وبخالف 
ذلك س�وف احمل�ك كاف�ة التبعات 
دع�وى  بحق�ك  واقي�م  القانوني�ة 
املحاك�م املختص�ة  التخلي�ة ل�دى 
لالسباب اعاله مع االحتفاظ بحقي 
القانوني باملطالب�ة ببدالت االيجار 
لالشهر السابقة وهي ايلول وت 1 و 
ت2 و ك 1 و ك2 لعام 2014 وكذلك 
كانون الثاني وش�باط لعام 2015 
وكذل�ك اطالب�ك بتخلي�ة املاج�ور 
وتس�ليمه لن�ا خاليا من الش�واغل 
وسوف اظطر بعكس ذلك اىل اقامة 
الدع�وى االصولي�ة وتحميلك كافة 

االتعاب واملصاريف.
املنذر / حميد اسماعيل ابراهيم

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)حس�ن فرح�ان منص�ور( ال�ذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )هذيي( 
اىل )الن�داوي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه 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
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)ع�دي س�اجت صال�ح( ال�ذي يطلب 
فيه تبديل) اس�م ول�ده القارصمحمد 
رض�ا ( من )محمد رضا( اىل )حس�ن( 
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
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)هشام محمد صالح( الذي يطلب فيه 
تبديل) اس�م ابنته القارصة س�عدية (
م�ن )س�عدية( اىل )مل�ك( فم�ن 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
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)احم�د كام�ل طاه�ر( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )العاب�دي( اىل 
)الشمري( فمن لديه اعرتاض 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
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
يطل�ب  ال�ذي  ج�ر(  حس�ن  )س�ليم 
في�ه تبديل  اللق�ب م�ن )الربيعي( اىل 
)االمارة( فمن لدي�ه اعرتاض 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 / تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)محم�د كام�ل طاه�ر( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )العاب�دي( اىل 
)الشمري( فمن لديه اعرتاض 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
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)مه�دي هاش�م ع�ودة( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الدليمي( اىل 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )الصباح�ي( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)محم�د عب�د الحس�ن دليف�ي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الدليمي( 
اىل )الصباح�ي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)ش�هيد عبد ع�ي( ال�ذي يطل�ب فيه 
تس�جيل لقبه وجعله )الزبي�دي( بدال  
م�ن )الف�راغ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)حام�د ش�عالن مزه�ر( ال�ذي يطلب 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )املشايخي( 
ب�دال من  )الفراغ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)عب�اس ش�عالن مزهر( ال�ذي يطلب 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )املشايخي( 
ب�دال  من )الفراغ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عي 
شعالن مزهر( الذي يطلب فيه تسجيل 
لقب�ه وجعل�ه )املش�ايخي( ب�دال  من 
)الف�راغ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)حس�ن ش�عالن مزهر( ال�ذي يطلب 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )املشايخي( 
ب�دال من  )الفراغ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط
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ادارة كربالء تعاقب كوين واحلميص ينجو من العقوبة

راؤول ال يستبعد التحول إىل التدريب عقب اعتزاله

غيغز: دي ماريا يملك الكثري ملساعدة مانشسرت يونايتد

 ق�ررت الهيئة االدارية لن�ادي كربالء معاقبة 
محرتفها املايل عبد العزيز كوني بحسم مبلغ 
مايل مقداره خمسة االف دوالر عن كل مباراة 
بع�د ع�دم التحاق�ه بالفرق من�ذ الجولة 
الرابع�ة ملباريات ال�دوري املمتاز,مؤكدة 
يف الوق�ت ذاته ع�ى ان الالع�ب املحرتف 
الس�وري االخر مجد الحم�ي قدم اعتذاره 
ل�الدارة الكربالئية والتحق بصف�وف العميد 

االمر الذي رفع عنه العقوبة.

وقال عضو الهيئة االدارية لنادي كربالء وليد عيل: 
ان"اجتم�اع الهيئ�ة االدارية لنادي كرب�الء االحد 
املايض تمخض عنه اص�دار قرار معاقبة املحرتف 
املايل بصف�وف فريقنا الكروي عب�د العزيز كوني 
بخص�م مبلغ خمس�ة أالف دوالر ع�ن كل مباراة 
يغيب عنها بع�د عدم التحاقه بالفريق منذ مباراة 
الجول�ة الرابع�ة م�ن منافس�ات ال�دوري املمتاز 

والتواجد يف بغداد منذ ذلك الحني".
واوض�ح ان"املح�رتف االخ�ر يف صف�وف الفريق 
الس�وري مجد الحمي قدم اعت�ذار الدارة النادي 
والتح�ق بالوح�دات التدريبية للعميد واش�رتك يف 

اخ�ر مب�اراة ام�ام املصايف االم�ر ال�ذي جعل من 
االدارة ترتاج�ع ع�ن قرارها بمعاقبت�ه وتوجه له 
انذار نهائي من اجل عدم تكرار مثل هذا الترصف 

املرفوض".
وبني ان" ادارة النادي خاطبت اتحاد الكرة بكتاب 
رس�مي يف ما يخص معاقبة امل�ايل كوني من اجل 
ان يكتسب القرار الدرجة القانونية لعدم استقبال 
اي ش�كوى من قبل الالعب املذك�ور واالرساع من 
قبل لجنة ش�كاوى املدربني والالعبني باتخاذ قرار 
ص�ارم بخصوص�ه من اج�ل ان يكون ع�رة لكل 

محرتف ال يحرتم بنود التعاقد".

اإلس�باني  املهاج�م  ق�ال 
جونزالي�ز  راؤول  املخ�رم 
كوزم�وس  نيوي�ورك  الع�ب 
األمريكي إنه "سيكون غريبا" 
أال يرتدي القميص رقم سبعة، 
ال�ذي اعت�اد علي�ه م�ع أنديته 
الس�ابقة، وقال إنه لم يحس�م 
بعد ق�راره بالتحول إىل التدريب 

عقب اعتزاله اللعب.
وأكد الالعب: "يف ريال مدريد كان 
يل رشف ارتدائ�ه ألع�وام طويلة، 
س�بق  ال�ذي  القمي�ص  وكان 
وارت�داه نجوم كبار وأس�اطري 
يف تاري�خ الن�ادي. واحتفظ�ت 
به الحقا مع شالكه والسد. 
س�يكون األمر غريب�ا. بعد 
20 عاما ب�ات الجمهور 
يربطن�ي بذل�ك الرق�م. 

األب�د".ويف مقابل�ة  إىل  اآلن  م�ن 
مع موق�ع االتحاد الدويل )فيفا(، 
أوضح القائد األسبق لريال مدريد 
واملنتخ�ب اإلس�باني إن�ه عندما 
انضم إىل كوزموس كان القميص 
بحوزة أح�د مواطنيه، هو أيوزي 
جارس�يا، الذي أعرب عندما علم 
بقدومه عن "س�عادته" بالتخيل 

له عنه.
وعل�ق راؤول ع�ى ذل�ك بقول�ه: 
"أش�كره كثريا عى تل�ك البادرة، 
لكنن�ي أخرت�ه أنن�ي ل�ن أج�د 

مشكلة يف اللعب برقم آخر".
وقال الهداف املخرم )37 عاما( 
"جئ�ت إىل هنا من منطلق رغبتي 
يف مواصل�ة اللع�ب، وكوزم�وس 
ي�ريض  مرشوع�ا  ع�يل  ع�رض 
طموح�ي. وفض�ال ع�ن فرص�ة 
لعب ك�رة الق�دم، وهي ش�غفي 
ورغبتي، يمنحني أيضا اإلمكانية 

ملس�اعدته عى تأسيس أكاديمية 
أس�تطيع أن أس�اهم فيه�ا بكل 

خرتي ومعايشاتي".
وبع�د أن لع�ب لري�ال مدري�د ثم 
شالكه فالس�د، أوضح راؤول أنه 
لم يحدد بع�د دوره يف األكاديمية 
املذكورة ألنه ل�م يحدد بعد إذا ما 
كان س�يتجه إىل التدري�ب عق�ب 

اعتزاله.
نك�ون  أن  "س�نحاول  وقال�ك 
املجي�د  التاري�خ  مس�توى  ع�ى 
لكوزموس. بعد ذلك، شيئا فشيئا، 
س�ألعب دورا أكر يف األكاديمية. 
وعندم�ا أق�رر االعت�زال نهائي�ا، 
س�أعمل مع الناش�ئني، ال أعرف 
كمدرب أم كمعاون. س�نرى ذلك، 
ألنه س�يكون عيل أيضا الحصول 

عى رخصة للتدريب".
وبعد أن شدد مجددا عى أن قراره 
واالنتقال  لكوزم�وس  بالتوقي�ع 

إىل نيوي�ورك "كان األصوب"، لم 
يس�تبعد راؤول احتمالية تدريب 
الفري�ق يف املس�تقبل، لكن هدفه 
اللع�ب  "ه�و  الح�ايل  الوق�ت  يف 
ومحاول�ة  الفري�ق،  ومس�اعدة 
إمت�اع الن�اس والف�وز باأللقاب 

املتاحة".
"ال  بالق�ول:  كالم�ه  واختت�م 
يمكنني نفي ذلك اليوم، لكن كذلك 
ال يمكنني قول ما الذي سأفعله. 
سنرى ش�يئا فش�يئا. كرة القدم 
هي شغفي ويف الوقت الحايل أنا يف 
حالة بدنية جيدة ملواصلة اللعب. 

عندما أقرر اعتزايل س�نرى.
وخت�م حديث�ه قائ�ال :/يف قط�ر 
جمعت أيضا بني اللعب واملشاركة 
هن�ا  )اس�باير(.  أكاديمي�ة  يف 
س�أحاول القي�ام باألمر نفس�ه. 
بعد عام أو اثنني س�نرى ما الذي 

يروقني".

المستقبل العراقي/ متابعة

كشف مدرب حراس مرمى املنتخب الوطني عماد هاشم عن ان االسماء املستدعاة 
مؤخراً للذود عن عرين اسود الرافدين لن تكون نهائية وابواب املنتخب ستكون 

مرشعة امام اي حارس يتثبت جدارته خالل منافسات الدوري املمتاز,مشرياً 
يف الوق�ت ذات�ه اىل ان تقيمه لالس�ماء املتواجدة حالياً بمعيته س�يكون بعد 
ان تتاح الفرصة لهم خالل املباريات التجريبية التي س�يخوضها املنتخب يف 

الف�رتة املقبلة تحض�ريا النطالقة تصفيات كأس العال�م. وقال مدرب حراس 
املنتخب الوطني عماد هاشم: ان"من اجل كشف الغموض عن العديد من 

التساؤالت التي انترشت مؤخراً يف االوساط الرياضية حول االسماء 
املقرتحة لحماية الخش�بات الوطني�ة الثالث كانت يل العديد من 

الترصيحات حول املوضوع حيث اوضحت ان الفرصة متاحة 
امام جميع الحراس ال زالت متواجدة والفيصل يف االختيار 

س�يكون املستوى الفني الذي س�يقدمه كل حارس يف 
منافسات الدوري املمتاز او املسابقات 

التي ينشطون من خاللها". واوضح 
لالس�ماء  الحقيق�ي  التقيي�م  ان" 
االربع�ة الت�ي ت�م الكش�ف عنه�ا 
مؤخراً سيكون بعد اتاحة الفرصة 
امامه�م للتعب�ري ع�ن امكانياتهم 

الفني�ة وقدراتهم البدنية يف هذا 
املباري�ات  الخص�وص خ�الل 
للمنتخب  املقبل�ة  التجريبي�ة 

الوطني من اجل اعطاء كل ذي 
حق حقه".

ق�ال راي�ان غيغ�ز مس�اعد مدرب مانشس�رت 
يونايتد الذي ينافس يف ال�دوري االنجليزي 
املمت�از لك�رة الق�دم إنه يبقى بوس�ع 
أنخي�ل دي ماري�ا أن 
يلع����ب دور 
مهما ملساعدة 
ع�ى  الفري�ق 
ه��ذا  النج�اح 
رغ�م  املوس��م 
مستواه  تراجع 
صفق�ة  عق�ب 
انتقال�������ه 
القياسية ف��ي 

بريطانيا قادما من ريال مدريد االسباني.
وب�ات دي ماري�ا )27 عاما( أغ�ى العب ينضم 
لفري�ق بريطان�ي عندما انض�م ليونايتد مقابل 
59.7 ملي�ون جني�ه إس�رتليني )90.3 ملي�ون 
دوالر( الع�ام امل�ايض. ول�م يس�جل الالعب منذ 
يناير/كان�ون الثاني املايض بع�د أن أحرز ثالثة 

أهداف يف أول خمس مباريات.
وقال غيغز قبل مواجهة يونايتد ألرسنال حامل 
اللق�ب يف دور الثمانية لكأس االتحاد االنجليزي 
االثن�ني: "إنه الع�ب يتمتع باملوهبة وس�نتطلع 
له دوما لتقديم أفض�ل أداء ألننا نخوض مباراة 
كبرية تل�و األخرى". وأض�اف: "يعتاد الالعبون 
املشاركة يف كافة مسابقات الدوري لكن البعض 
يفع�ل هذا برسع�ة بينما يس�تغرق األمر بعض 
الوق�ت م�ن اآلخري�ن". وبينما لم ت�رس األمور 

ع�ى ما يرام بالنس�بة لالع�ب األرجنتيني داخل 
امللع�ب فإنها بدت أكثر س�وءا خارجها. وحطم 
متطفلون الباب الخ�اص بفناء منزل دي ماريا 
- ال�ذي اس�تأجره مقاب�ل أربعة مالي�ني جنيه 
إس�رتليني - وذل�ك أثن�اء محاولته�م اقتحامه 
خ�الل وج�ود عائلت�ه داخل�ه يف يناير/كان�ون 
الثان�ي املايض قب�ل أن يفرون م�ن املنزل عقب 
انطالق صفارات اإلنذار. ولجأ دي ماريا وعائلته 
لفندق فخم يف مانشسرت عقب الحادث للخضوع 
لتأمني عى مدار الس�اعة بينما تم عرض املنزل 
للبيع األس�بوع امل�ايض. ويواج�ه يونايتد الذي 
يحتل املركز الرابع يف الدوري االنجليزي مس�رية 
صعبة من املباريات يف ظل س�عيه إلنهاء املوسم 
يف مرك�ز متقدم للع�ودة للع�ب يف دوري أبطال 

أوروبا عقب موسم من الغياب.

المستقبل العراقي / وكاالت

بايرن ميونيخ وتشيليس يأمالن يف استغالل عاميل االرض واجلمهور للتأهل
يأم�ل باي�رن ميون�خ األملان�ي وتش�يليس 
اإلنجليزي يف إنهاء مهمتيهما عى أرضيهما 
األربعاء يف إي�اب دور ال� 16 ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لضمان التأهل لدور الثمانية 
تمك�ن  بعدم�ا  األوروبي�ة  البطول�ة  م�ن 
الفريق�ان من الخ�روج بتعادل�ني ثمينني 
خارج أرضيهما يف جولة مباريات الذهاب.

وكان تشيليس، بطل أوروبا يف العام 2012، 
تع�ادل مع مضيفه باريس س�ان جريمان 
الفرنيس بنتيج�ة 1-1، بينما تعادل بايرن 
ميونخ، بط�ل أوروبا يف العام 2013، بدون 
أه�داف م�ع مضيف�ه األوكراني ش�اختار 

دونتسيك يف مدينة لفيف.
ب�ازل  م�ع  الرتغ�ايل  بورت�و  ويلتق�ي 
السويرسي الثالثاء بعدما تعادل الفريقان 
1-1 يف س�ويرسا يف مب�اراة الذهاب، بينما 
يأمل حامل اللقب املتعثر ريال مدريد يف أن 
يكون تغلب�ه عى ش�الكه 2- صفر خارج 
أرضه يف مباراة الذهاب كفيال بتأهله لدور 
الثماني�ة عندما يس�تضيف مب�اراة اإلياب 
أم�ام الفريق األملاني الثالثاء يف س�انتياغو 

برينابيو.
ولم يظهر بايرن ميونخ باملس�توى املنتظر 
منه عندما فاز 3-1 عى هانوفر يف الدوري 
األملاني لكرة القدم الس�بت، ليوس�ع فارق 
صدارت�ه إىل 11 نقط�ة بعدم�ا خرس أقرب 
له�ذا  مبارات�ه  فولفس�بورغ  منافس�يه 

األسبوع.
الباف�اري، ويف  الن�ادي  ولك�ن كل م�ن يف 
مقدمتهم املدرب االسباني بيب غوارديوال، 
يعرفون جيدا أن الساحة األوروبية وليست 
املحلية هي التي ستحدد ما إذا كان املوسم 

ناجحا أم فاشال بالنسبة لبايرن.
وقال غوارديوال عقب مباراة السبت محوال 
انتباه�ه رسيع�ا إىل لق�اء ش�اختار: "إنها 
بداية جيدة لألس�بوع بالنس�بة لن�ا .. إنها 
مب�اراة أم�ام ش�اختار بأهمي�ة النهائي، 

ويجب أن نفوز بها".
واس�تأنف قائ�د الفريق فيلي�ب الم والعب 
الوس�ط تياغ�و الكانت�ارا تدريباتهما مع 
بايرن ميونخ بعد فرتة ابتعاد طويلة بسبب 
اإلصاب�ة ولكنهم�ا مع ذلك لن يش�اركا يف 

مباراة األربعاء.
بينما حصل تشيليس عى فرتة راحة جيدة 
قب�ل اس�تضافته لباري�س س�ان جريمان 
الفرن�يس األربع�اء عى ملعب س�تامفورد 
بري�دج، حي�ث غ�اب الن�ادي اللندن�ي عن 
منافسات بداية األس�بوع بمسابقة كأس 
االتحاد اإلنجليزي بما أنه ودعها بالفعل يف 

وقت سابق.
ويف املقاب�ل ف�از س�ان جريم�ان 4-1 عى 
النس بالدوري الفرنيس لكرة القدم، ليبقى 

عى مسافة نقطة واحدة من ليون متصدر 
ترتيب البطولة.

وقال غاري كاهيل مدافع تشيليس بموقع 
اإلنرتن�ت: "حظين�ا بف�رتة  الن�ادي ع�ى 
راح�ة أطول من املعتاد لالس�تعداد جيدا يف 
التدريب�ات مل�دة 3 أو 4 أيام قب�ل املباراة.. 
يف  املح�ددة  النق�اط  بع�ض  ع�ى  عملن�ا 

االستعداد للمباراة".
وأضاف: "نعرف مس�توى كف�اءة باريس 
ينتظرن�ا  ال�ذي  والعم�ل  جريم�ان  س�ان 
أمامهم، س�تكون مباراة صعبة كالنهائي، 
مباراة واحدة حاسمة، وسنكون مستعدين 
للخ�روج إىل امللعب وبذل كل ما يف وس�عنا 

للوصول إىل الدور التايل من البطولة".
نيماني�ا  الوس�ط  الع�ب  ع�ودة  ويتوق�ع 
ماتيت�ش لصفوف تش�يليس األربع�اء بعد 
انتهاء عقوبة إيقافه األوروبية التي أصيب 

خالله�ا بإلت�واء يف كاحل�ه أثن�اء احتفاله 
بهدف له يف نهائ�ي كأس رابطة املحرتفني 

اإلنجليزية أول آذار/مارس الحايل.
كما تشهد املباراة عودة املدافع ديفيد لويز 
مللعب س�تامفورد بريدج بع�د انتقاله من 
تش�يليس إىل س�ان جريمان يف صيف العام 
امل�ايض مقابل 50 مليون جنيه إس�رتليني 

)4ر75 مليون دوالر(.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، يس�عى ري�ال مدريد 
للخ�روج م�ن كبوت�ه ع�ن طري�ق التغلب 
عى ش�الكه خاصة بعدما خ�رس صدارته 
للدوري األسباني ملصلحة غريمه التقليدي 
برش�لونة خ�الل مباري�ات هذا األس�بوع 

باملسابقة املحلية.
ويتمتع ريال مدريد بموقف جيد للتأهل إىل 
رب�ع نهائي دوري األبط�ال للعام الخامس 
ع�ى التوايل، وذل�ك بعدما ف�از 2- صفر يف 

مباراة الذهاب بجلسنكريشن.
ومع ذلك أرص العب الوسط إيسكو عى أنه 

ال يجب املجازفة بأي يشء يف مباراة.
وقال إيس�كو: "إننا ال نلعب بمستوى جيد 
يف الوقت الراه�ن، ولذلك علينا التعامل مع 
مباراة الثالث�اء بكل جدية، فهذه املواجهة 

لم تحسم نتيجتها بعد".
وأضاف: "اطلب من الجماهري أن تثق فينا 

وأن تقف وراءنا الثالثاء".
فبدون مس�اندتهم س�تكون األم�ور أكثر 

صعوبة علينا.
جيم�س  الكولومب�ي  غي�اب  ويس�تمر 
رودريغي�ز ع�ن صفوف ري�ال مدريد، وإن 
س�ريخيو  بع�ودة  احتم�االت  هن�اك  كان 
راموس ول�وكا مودريتش أخ�ريا لصفوف 
الفريق بعد تعافيهما تماما 

من اإلصابة.

وذك�رت تقارير إعالمي�ة أن اإليطايل كارلو 
أنش�يلوتي م�درب ري�ال مدري�د يفك�ر يف 
إج�الس الع�ب الفري�ق النرويج�ي اليافع 
مارتن أوديغارد 16 عاما عى مقاعد البدالء 

الثالثاء.
ويحتل شالكه حاليا املركز الخامس برتتيب 
الدوري األملاني لكرة القدم، ولكنه لم يظهر 
بمس�توى مس�تقر يف اآلونة األخ�رية، وإن 
كان شالكه اس�تعاد قدرا كبريا من توازنه 
بع�د هزيمته يف ديربي منطق�ة الرور أمام 
بروس�يا دورتموند بالف�وز عى هوفنهايم 
الس�بت يف البوندس�ليغا.وعلق كريس�تيان 
مواجه�ة  ع�ى  ش�الكه  الع�ب  فوك�س 
ري�ال مدري�د الت�ي يطل�ق عليه�ا "املهمة 
املستحيلة" قائال: "سنتوجه إىل مدريد اآلن 
ملوصلة اللعب بإيجابية.. لن يس�اندنا أحد 

هناك، وربما تكون هذه فرصتنا".
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طال�ب رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة 
العراقية العبي منتخبنا  الوطنية 
بتقدي�م  الق�دم  بك�رة  االوملب�ي 
صورة مرشفة تليق بإسم وإرث 
الك�رة العراقية متعه�دا بتقديم 
كل الدعم واالسناد لتلك الكوكبة 
املميزة م�ن الالعبني، ج�اء ذلك 
خالل حضوره الوحدة التدريبية 
للمنتخ�ب االوملب�ي عرص امس 
االثنني عى اديم ملعب الش�عب 
ال�دويل التي رافق�ه فيها االمني 
امل�ايل رسمد عبداالل�ه واعضاء 
التنفيذي زاه�د نوري  املكت�ب 
وحيدر الجمييل وجميل العبادي 

اضاف�ة اىل املدير التنفيذي للجنة االوملبية جزائر الس�هالني وكان يف 
اس�تقبالهم عضو اتحاد الكرة كامل زغري. وقال رئيس اللجنة االوملبية 
ان الثق�ة عالي�ة بكم وبالجه�از الفني واالداري عى تحمل املس�ؤولية 
امللقاة ع�ى عواتقكم وبالت�ايل عليكم تحقيق االنج�ازات بالتزامن مع 
االنتصارات التي تحققها قواتنا البطلة وزف البرشى للشارع الريايض 
الذي يتأمل بكم خريا يف املهمة املقبلة. من جانب اخر أثنى املدير االداري 
للمنتخب االوملبي عبدالكري�م فرحان عى زيارة رئيس واعضاء اللجنة 
االوملبي�ة. مبينا ان تلك الزيارة لها االثر الكبري يف زيادة معنويات العبي 
املنتخ�ب االوملبي قبل التوجه اليوم الثالثاء اىل دبي للدخول يف معس�كر 

تدريبي استعدادا لتصفيات الدورة االوملبية يف الرازيل.

 اك�د العب فريق نفط الوس�ط فارس حس�ون بأن اس�وء ما ش�هدته 
منافس�ات ال�دوري املمتاز له�ذا العام طريق�ة ادارة املنافس�ات التي 
س�تكون ظاملة لبعض الفرق التي حصدت طوال املوسم نتائج ايجابية 
قد تفقدها من خالل مباراة او مباراتني االمر الذي يعد اخفاقة واضحة 
عى مس�توى التنظيم ,مش�رياً يف الوقت ذاته اىل ان الطريقة التي تبعها 
اتح�اد الك�رة يف هذا الخص�وص يجب عدم تكرارها تح�ت اي ظرف يف 
املوسم املقبلة من اجل ضمان حصول كل فريق عى احقيته يف املنافسة 

عى اللقب.
وقال العب نادي نفط الوس�ط فارس حسون:ان"طريقة تقسيم فرق 
ال�دوري املمتاز ملجموعت�ني ومن ثم توزيع الف�رق الثمانية املتأهلة اىل 
مجموعت�ني مرة اخرى تعد طريقة غري منصف�ة لعدد من االندية التي 
قدم�ت طوال املوس�م مس�تويات فنية كب�رية ضمنت له�ا الرتبع عى 
صدارة املجاميع ولكنها قد تفقد هذه املكاس�ب يف حال خسارة مباراة 

او مباراتني".
واوض�ح ان"عى اتحاد الكرة عدم تكرار ه�ذه الطريقة التي ال تضمن 
حق�وق االندية من جان�ب ناهيك ع�ن االرضار املادي�ة واملعنوية التي 
تس�ببها طول فرتة اقامة املباريات من جانب اخر خالل املواسم املقبلة 

من منافسات الدوري املمتاز".

رعد محودي يطالب االوملبي 
بالتألق يف تصفيات آسيا

فارس حسون: الدوري املمتاز شهد 
اخفاق واضح عىل مستوى التنظيم 
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مدرب سلة الرشطة: قطعنا نصف 
الطريق للتتويج باللقب

بنزيام يوضح خطوات الفوز 
بالكرة الذهبية

 ذك�ر املدير الفني لس�لة الرشطة 
التون�يس ماهر خنفري بأن فريقه 
قط�ع نص�ف الطري�ق للتتوي�ج 
ال�دوري الس�وي املمت�از  بلق�ب 
بع�د تحقي�ق الف�وز ع�ى فري�ق 
الكرخ يف مب�اراة عصيبة عى حد 
وصفه,مؤك�دا يف الوقت ذاته عى 
ان املب�اراة كانت لتنته�ي بفارق 
نقطي مريح ل�وىل إهدارنا للعديد 
م�ن النقاط الت�ي احتس�بت  اثر 
االخط�اء الفني�ة يف الرب�ع االخري 
من املب�اراة. وق�ال املدي�ر الفني 
لفري�ق الرشط�ة التون�يس ماهر 
خنفري: ان"تحقي�ق الفوز الثاني 
يف مباريات البالي اوف عى فريق 
الكرخ يجعل الرشطة يقطع اكثر 
من نص�ف الطريق للتتويج بلقب 
الدوري املمتاز خصوصاً بعد حقق 

فريقنا هذا املوس�م نتائج متميزة 
طوال فرتة املنافس�ات". واوضح 
بامكاني�ة العبي  ان"لق�اء فريق 
ن�ادي الكرخ ل�م تكن س�هله بال 
شك يف ظل امتالك الفريق الخصم 
كاف�ة مقومات اح�راج اي فريق 
ضم�ن اطار ف�رق ال�وري املمتاز 
االم�ر ال�ذي جعلنا نح�ر لهذه 
املباراة بش�كل مختلف تماماً عن 
ما س�بقها من مباريات لنكس�ب 
نتيجة اللقاء يف الختام بعد مباراة 
اق�ل ما يق�ال عنه�ا بالعصيبة". 
يمكن�ه  كان  ان"فريقن�ا  وب�ني 
الخروج من املباراة بفارق نقطي 
مريح لوىل أه�دار العبين�ا العديد 
من الفرص الس�انحة للتس�جيل 
والت�ي توفرت لن�ا اثر احتس�اب 
االخطاء الفني�ة عى فريق الكرخ 
ولكن بالرغم من كل ذلك فتحقيق 

الفوز هو االهم وبأي نتيجة".

أع�رب كري�م بنزيم�ا مهاج�م ري�ال مدريد عن 
أمنيت�ه الكبرية يف الفوز بجائ�زة الكرة الذهبية 
كأفض�ل العب يف العالم ، إال أن�ه أعرتف أن هذا 
الحلم صعب تحقيقه ويتطلب تحقيقه، تقديم 
مستوى غري اعتيادي.وقال بنزيما يف ترصيحات 
لوس�ائل اإلع�الم :"  الفوز بالك�رة الذهبية أحد 
أه�م أه�دايف يف مس�ريتي االحرتافي�ة، لك�ن يف 
الحقيق�ة لن أك�ذب عى نف�يس، املوضوع ليس 

بهذه السهولة". 
وأضاف:" ماذا أقدم للفوز بهذه الجائزة؟، أعتقد أن 
ع�يل الفوز بالعديد من األلق�اب، وإحراز 80 هدًفا يف 

موسم واحد، عيل أن أقدم مستوى استثنائي". 
عى جان�ب أخر أك�د بنزيم�ا أن مباراة الكالس�يكو 
املرتقب�ة يوم 22 م�ارس املقبل يف الليج�ا، هي أقوى 
مباراة يف العالم وخوض هذه املباريات يتطلب رسعة 

كبرية وتركيز يصل ل 100 %. 
وتمنى الدويل الفرنيس أن يمتلك بعض الحظ ويسجل 

أهداف أكثر مع الفريق امللكي خالل الفنرة املقبلة.

المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ متابعة

عامد هاشم: تقييمي حلراس مرمى الوطني سيكون 
بعد املباريات التجريبية

المستقبل العراقي/ وكاالت



Apago PDF Enhancer

اسرتاحة املستقبل العراقي 15
www.almustakbalpaper.net

   العدد )922(  الثالثاء  10  آذار  2015

امليزان

تقنية لقراءة االفكار

ازياء من الشوكوالته

؟؟هل تعلم
*إحدى الباحثات يف متحف التاريخ الطبيعي يف نيويورك 
أعلنت أنها اكتشفت أن ذكر الرصصار يسهر ليالً حيث 

تسبقه أنثاه إىل النوم العميق واألحالم السعيدة 
*االفاعي تغري جلدها الذي يضيق عليها الن نمو جسمها 
يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عىل الجس�م ، 

وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها 
*عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يرتاوح بني 
600 -2000بيض�ة وه�ذا العدد يختل�ف تبعا إلختالف 

فصول السنة وقدرة امللكة عىل وضع البيض وعمرها 
*أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية عىل اإلط�الق، تقفز 50 
ضعف طولها يف قفزة واحدة، مندفعة بواسطة مروحة 

تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية الواحدة   
*أحد أنواع الروبيان يمكن لبيضه املحافظة عىل حيويته 
ط�وال مائة عام بدون ماء . . ثم يفقس عقب س�قوط 
املط�ر، وينمو ويضع بدوره البيض، قبل أن تجف مياه 

املطر 
*الحرشة املس�ماة ) بخنفس�اء الس�جادة ( قد وضعت يف 
زجاجة مغلقة ، وبقيت فيها حية دون طعام . إذ كانت تقتات 

يف هذه املدة عىل جلدها الذي كانت تبدله من حني آلخر

قدمت رشكة أمريكية تقنية رائدة، يمكنها 
استخدام تعبريات وإيماءات الوجه لقراءة 
املش�اعر الحقيقية للش�خص، بما يمكن 
مع�ه اس�تعمال التقني�ة كجهاز لكش�ف 

الكذب، عىل سبيل املثال.
واس�تعرضت رشك�ة »أوف�و« األمريكية، 
املحمولة،  املتخصصة بتطبيقات األجهزة 
تقنيته�ا خ�الل امللتق�ى ال�دويل لألجهزة 
املحمولة يف برش�لونة مؤخرا، مش�رية إىل 
أنها تمثل نتاج سنوات من األبحاث والعمل 
األكاديمي، وتنوي الرشكة ترويجها بشكل 

تجاري، معرتفة أنها قد تسبب قلقا وتضع 
بعض الضغوط عىل البرش. وتعتقد »أوفو« 
بوج�ود فرص�ة جي�دة لتس�ويق التقني�ة 
يف مج�االت العم�ل الس�يايس، والتوظيف، 
وألصحاب املتاجر أيضا، بحس�ب صحيفة 
ت�م  الس�يايس  املج�ال  فف�ي  »تلغ�راف«. 
اختبارها بالفع�ل يف الواليات املتحدة، عىل 
أن يج�رى املزي�د م�ن التجارب مس�تقبال 
عىل نطاق أوس�ع يف االنتخابات الرئاس�ية 
املقبلة، لقياس ردة الفع�ل عىل الخطابات 

واملناظرات السياسية.

أن�ت ُمتفائل وتنظر للّنص�ف املُمتلئ مهما بدا 
الكوب فارغاً فتمّس�ك بمبدئك ،عىل أقل تقدير 
عليك بنفسك وابتعد عن مجالسة أعداء النجاح 
الحس�ودين.عالقتك العاطفية تتحسن بشكل 
كب�ري، خاصة عندما تك�ون رقيقا وكريما مع 

الرشيك، لهذا استمر عىل تلك الطريقة.

عليك أن تنصح اآلخرين بأسلوب لطيف و تضع 
عبارات�ك داخل ورقة س�وليفان جّذابة لتضمن 
األذن الصاغي�ة ل�ك، الفظاظ�ة لن ت�ؤدى ألى 
طري�ق إال للنفور.عليك أن تقوم بتقييم أهدافك 
املس�تقبلية، حت�ى تح�دد األخط�اء التي يجب 

عليك اصالحها لكي تصل إىل ما تريد تحقيقه.

أنت شخص حس�اس ورسيع االنفعال، ولكن 
اذا تغلبت عىل مخاوفك ستكون ترصفاتك أكثر 
ثقة حيث سيمكنك التحكم يف ردود أفعالك بكل 
س�هولة. فعليك أن ت�درك أن مفاجأة كربى يف 
انتظارك هذا املساء، وستكون كفيلة بالقضاء 

تماما عىل قلقك ومخاوفك.

ش�عورك بالصقيع يتوّقف ع�ىل حجم املالبس 
الثقيل�ة التى ترتديه�ا ،ربما قد وفرت قرش�اً 
أبي�ض للي�وم األس�مر، ه�ذا يعن�ى اإلنتب�اه 

مليزانيتك ونفقاتك. 
حاول أن تترصف بثقة وذكاء حتى تغزو قلب 

حبيبتك 

الرغب�ة ىف التس�لّط قد تكون س�بب نزاع بينك 
وب�ني زوجت�ك أو أح�د أف�راد عائلتك،إحتفظ 
بمس�احتك الخاصة ودافع عنها مع إحرتامك 

ملساحات اآلخرين.
اليوم ستحتاج لدعم كبري من كل أصدقائك،

اللجاج�ة واملُجادل�ة م�ع الحمقى ل�ن تقودك 
ألى ش�يئ مفيد، وّفر طاقت�ك وجهدك فاليوم 
مناس�ب للتحصي�ل العلم�ى خاص�ًة إن كنت 
تلمي�ذاً. عليك أن تتخىل ع�ن األنانية وأن تقدم 
كل ما يف وس�عك لكي تحافظ ع�ىل أصدقائك، 

وتستعيد الهدوء يف حياتك.

تؤث�ر علي�ك النج�وم ايجابي�ا لتحج�ب عن�ك 
األزمات واملشاكل مع الحبيب، ولتعيش أجواء 

رائعة من الحب ال تنىس.
وضع�ك الربجي مع مولود برج الحمل ايجابي 
للغاي�ة، ليع�م الهدوء ع�ىل العالق�ة وتجد أنك 

بالفعل ال تريد سوى البقاء بجوار الحبيب.

تط�ّور إيجابى ع�ىل الجبه�ة العاطفّية ُيفرح 
قلبك بمش�يئة الل�ه َتَعاىل ، التع�ّول كثرياً عىل 
ثبات تلك الفرحة إن لم ُتس�ارع بتوفري اإلطار 
الرّس�مى لها.حالة من الفض�ول تعيش فيها 
بحثا عن الحب، لتج�د بالفعل عالقة عاطفية 

جديدة تجذبك. 

يوم مناس�ب لتقريب وجهات نظ�ر متعارضة 
وتصفية الخالفات الشائكة ،سواًء كان الخالف 
يخص�ك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح 
الحل له�ذا الخالف. علي�ك أن تعيد االس�تقرار 
لعالقت�ك العاطفية، خاصة وأنها عالقة طويلة 
املدي مما يتطلب منك تحقيق التوازن واألمان.

ق�د اليك�ون إس�تعدادك للحركة كب�رياً بنفس 
 ، الهاتفّي�ة ووع�ودك  حماس�ك ىف مكاملات�ك 
التتعّه�د بم�ا التس�تطيع الوفاء ب�ه ىف غمار 

حماسة زائدة. 
يوم�ك رائع للغاي�ة خاصة عندم�ا تصطحب 

الحبيب ليندمج مع أصدقائك. 

التس�مح لفرصة مكوث�ك ىف املن�زل أن تكون 
مناس�بة لصنع مش�اكل اللزوم لها مع أفراد 
األرسة، عىل العكس ح�اول أن تصنع جّواً من 

السعادة. 
تعيش حالة ممن االندماج مع كل من حولك

من الجّيد أن تشعر بالنشاط ىف وقت يميل الجميع 
فيه للكسل والوخم، غري الجيد هو توظيفك لهذا 
النش�اط ىف املشاجرات أوالس�عى لصنع املتاعب 
م�ع اآلخري�ن طاقت�ك العاطفي�ة الكب�رية التي 
توازيها غريتك الشديدة ستكون سببا لكي تدخل 

يف سلسلة من املشاجرات السخيفة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

أن  ع�ن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
الذي�ن يش�اهدون األفالم  األش�خاص 
الحزينة يميلون إىل اكتس�اب املزيد من 
الوزن، حيث تتضاعف معدالت تناولهم 
للطعام بنس�بة ترتاوح ب�ني 28 و%55 
أثناء مش�اهدة ه�ذه األف�الم مقارنة 

باألفالم املتفائلة والسعيدة.
وأفادت الدراسة، ، التي أجرتها جامعة 
»كورنيل« األمريكي�ة لألغذية والعالمة 
التجارية يف أبحاثهم، بأن رواد السينما 
يأكل�ون 28% أكثر من الفش�ار يف حال 
الس�عادة  مش�اهدتهم أفالم�ا تضفي 
عىل املش�اهدين، مقابل 25% بالنس�بة 

لألشخاص الذين شاهدوا أفالما حزينة 
وكئيبة حول قصص الحب.

وق�ال الربوفيس�ور كورنوي�ل بري�ان، 
املؤل�ف الرئي�ي للدراس�ة، إن األفالم 
الحزين�ة تدف�ع الناس إىل تن�اول املزيد 
م�ن الطع�ام بغض النظر ع�ن نوعيته 
التي تبتعد عن الطعام الصحي بش�كل 

كامل.
وأضاف براين يف معرض الدراس�ة التي 
نرشت ىف مجلة »جاما للطب الباطني«، 
أن أف�الم الحرك�ة واألف�الم العاطفية 
املؤثرة يبدو أنها تشارك األفالم الحزينة 

يف دفعك نحو البدانة.

من راقب الناس مات مهًا
املقارنة فخ تقع فيه الكثريات والكثريون 
س�واء تعل�ق األم�ر بالجم�ال أو التق�دم 
الوظيف�ي أو الرياض�ة أو حت�ى مهارات 

القيادة وركن السيارة. 
واس�تعرضت مجل�ة »بريغيت�ه« األملانية 
ع�رشة أس�باب تثب�ت أن املقارن�ة غ�ري 

مجدية عىل اإلطالق وهي: 
1- فخ ال ينتهي: دائرة املقارنات ال تنتهي 
فس�تجد دوم�ا من ه�و أفضل من�ك، لذا 
فإضاع�ة الوقت يف املقارنات مس�ألة غري 

مجدية إذ ال نهاية لها. 
2- ظل�م للنفس: ما يحدث يف املقارنة هو 
أننا نضع نقاط ضعفنا يف مواجهة نقاط 
ق�وة اآلخري�ن وه�ي معاملة غ�ري عادلة 

للذات مل�ا فيها م�ن تجاهل نق�اط القوة 
والرتكيز فقط عىل نقاط الضعف. 

3- س�طحية يف التفكري: تعتم�د املقارنة 
عىل رص�د نقاط ق�وة اآلخري�ن الظاهرة 
لن�ا وهو خطأ كبري فالس�عادة الظاهرية 
ليس�ت بال�رورة م�ؤرشا ع�ىل الحال�ة 

العامة لإلنسان. 
4- ضياع االستمتاع بالحارض: من يشغل 
نفسه بمتابعة أحوال اآلخرين، يضيع عىل 
نفسه فرصة االستمتاع باللحظة الراهنة 

وما تهديها له. 
5- رضر للذات: االنشغال بمقارنة أنفسنا 
باآلخرين ي�ؤدي لتدهور الحال�ة املزاجية 
وه�و م�ا يظهر ع�ىل الوج�ه وبالتايل من 

يقارن نفسه باآلخرين يفقد جاذبيته. 
6- الحياة ليس�ت مس�ابقة: م�ن يقع يف 
فخ املقارنة ينىس حقيقة مهمة وهي أن 

الحياة ليست سباق مع اآلخرين. 
7- ل�كل ش�خص مميزاته: لكل ش�خص 
نق�اط الق�وة الخاص�ة به يف ش�خصيته 
اآلخري�ن،  أح�وال  بمتابع�ة  واالنش�غال 
يضي�ع عليك فرصة كب�رية بإبراز إظهار 

نقاط قوتك. 
8- توتر عصب�ي: يقول األطباء إن الجهد 
املب�ذول يف املقارنة م�ع اآلخرين، يضعك 
حال�ة  يف  كأن�ك  عصب�ي  ضغ�ط  تح�ت 
منافس�ة دائم�ة وهو أم�ر يعن�ي التوتر 

العصبي املستمر. 

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – جغ�رايف عربي رس�م أول خريطة 
ملناب�ع الني�ل –

ش�هري  رويس  حس�اب   –  2  
– }1859/1793{

 3 – مسلس�ل تلفزيون�ي لهن�د أب�ي 
اللم�ع –

 4 – م�ن الطي�ور  – ح�رب دامت 40 
س�نة –

 5 – عالمة موس�يقية – من ضواحي 
دمش�ق – نش�ف –

 6 – اإلس�م األول ألح�د املترصف�ني يف 
لبن�ان – يب�ذل جه�داً –

 7 – نحر »مبعثرة« – يف الجس�م  8 – 
فيزيائي إنكليزي نال جائزة نوبل عام 

1951 – ل�زم –
 9 – ش�اعر عبايس .ص

1 – رئيس وزراء أوروبي قىض بصورة 
مفجعة –

 2 – والية أمريكية –
 3 – رفض – عكس�ها عائلة لرئيس 

حكومة لبناني سابق –
 4 – ننجمة أستعراض عاملية – مرتف 

بسيط –

 5 – غزال – كسب –
 6 – عكس�ها ح�رف ج�ر – تنق�ل 

بواسطة الرسائب –
 7 – حرف مكرر – أسجل –

 8 – عكسها أداة نصب – وجوم – برئ 
طبيعي –

 9 – فنان عربي راحل .

سـودوكـو

املكونات
زبدة - 100 غرام

سكر أبيض - 100 غرام
سكر أسمر - 100 غرام

أناناس حلقات - 10
كرز مثلّج

دقيق - 100 غرام
بايكنغ باودر - ملعقة

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية
بيض - 2

نصائح
أو  بالخ�وخ  األنان�اس  إس�تبدال  يمكن�ك   -

اإلجاص بحسب رغبتك.
- قّدم�ي ه�ذا الكي�ك إىل جانب الكابتش�ينو 
الس�اخن م�ع الرغ�وة أو القهوة الفرنس�ية 

اللذيذة.
طريقة العمل

1- أخلطي نصف كمية الزبدة مع نصف كمية 
الس�ّكر البّن�ي لدقيقت�ني يف وعاء ث�م ادهني 

املزيج يف قعر قالب كيك وعىل كّل جوانبه.
2- رّص حلق�ات األناناس جنباً إىل جنب عىل 
جوانب القالب، ثّم ضعي حّبتي كرز داخل كل 

حلقة أناناس.
3- لتحض�ري عجين�ة الكيك، أخلطي الس�ّكر 
األبيض مع الكمّية املتبقية من السّكر البّني، 
ث�ّم أضيف�ي 50 غرام�اً من الزب�دة واخلطي 

املزيج جّيداً.
4- أضيفي البي�ض والبايكنغ باودر والدقيق 
والفانيلي�ا، واخلط�ي املكّون�ات جّي�داً حّتى 

تتماسك العجينة.
5- أس�كبي الخلي�ط يف القال�ب واخبزي�ه يف 
الفرن عىل ح�رارة 160 درجة مئوية ملّدة 35 

دقيقة.
6- اترك�ي الكيك�ة ترتاح مل�ّدة 10 دقائق ثّم 

اقلبيها عىل صينّية.

كيك االنناس

فيتامني B12معلومات  عامة
يس�اعد فيتامني ب 12 عيل إنتاج املايلني يف الخاليا 
العصبية ويزيد من القدرات العقلية وتكوين خاليا 
الدم الحم�راء والتخل�ص من األحم�اض الدهنية 
واألحم�اض األميني�ة التي تنتج الطاق�ة . يرتيبط 
فيتامني ب 12 بحم�ض الفوليك بعالقة قوية جداً 

.
وهناك مصادر عديدة لفيتامني ب 12 مثل اللحوم 
و الحليب والبيض و الجبن و الكبد أو أي ش�ئ من 

أصل حيواني .
عادة ما يعاني كبار الس�ن م�ن نقص فيتامني ب 
12 ويوج�د يف األطعمة ذات املصادر الحيوانية وقد 

يسبب نقص فيتامني ب 12 عن األطفال فقر الدم 
املزم�ن والتع�ب واألرق وفقدان الش�هية وفقدان 

الوزن واإلكتئاب وأحياناً حدوث ش�لل .
مجموع�ة فيتام�ني ب الكامل�ة م�ن الفيتامينات 
القابل�ة للذوب�ان يف الده�ون ورضوري�ة لعملي�ة 

األيض .
ال تستطيع تخزين هذه الفيتامينات لذلك يجب أن 

يستهلك بإنتظام .
م�ن املهم عند تش�خيص نق�ص الفيتامينات عند 
الطبي�ب املتخص�ص ألن بع�ض الفيتامينات عند 

نقصها تكون سامة .

قدم�ت عارض�ات أزي�اء صنعت من 
الش�وكوال يف ع�رض خ�اص ملنتجات 

هذه املادة بموسكو 
إىل  الفعالي�ات  ه�ذه  ج�ذور  وتمت�د 
فرنس�ا حيث أقيم للمرة األوىل منذ 20 
عام�ا أكرب مهرجان تج�اري ملنتجات 

الشوكوال يف العالم.
وقد عادت هذه الفعالية إىل العاصمة 

الروسية للمرة الرابعة عىل التوايل بعد 
انقطاع لس�بع س�نوات، وق�د أقيمت 
ضمن مهرجان الشوكوال يف الفرتة ما 

بني 5 و8 مارس/آذار الحايل.
بمش�اهدة  املش�اركون  واس�تمتع 
العرض وتذوق منتجات متنوعة تفنن 
يف إعدادها خرباء معامل الش�وكوال يف 

العالم.

االفالم احلزينة تسبب البدانة
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تم�ي األيام مث�ل الرياح .. بما ال تش�تهي الس�فن، فهذا 
األس�بوع م�ر ع�ام بالتم�ام والكم�ال عىل ذل�ك الي�وم الذي 
وقف�ت في�ه ألدافع ع�ن رؤيت�ي لألح�داث التي بحث�ت فيها 
مرارا وتك�رارا والتي تضمنتها رس�التي للدكتوراه “العالقات 
اليورومتوس�طية: إش�ارة خاصة اىل مرص” والتي ناقشتها يف 
إحدى الجامعات األوروبية. وقتها كان مثريا للجدل ما خلصت 
اليه من أن املرشوع اليورومتوس�طي يوف�ر لالتحاد األوروبي 
فرص�ة للظهور كالع�ب يف السياس�ة الدولي�ة - باإلضافة إىل 
مصالح�ه الت�ي ال تنتهي يف املنطقة العربي�ة بطبيعة الحال-، 
أي أن�ه يف كث�ري من األحيان ق�د ال يعي م�ا يف بواطن األحداث 
م�ن تفاصيل ومخ�اوف. منذ زمن بعي�د وأن�ا أرى أن االتحاد 
األوروبي يتعامل معنا نحن العرب بازدواجية معايري منقطعة 
النظ�ري، فبينم�ا يدافع باس�تماتة عن حقوق اإلنس�ان، نراه 
واقف�ا مكتوف األيدي أمام االنتهاكات املتالحقة التي تحدث يف 
بالدنا كتلك التي يعيش�ها إخواننا يف سوريا والعراق وليبيا كل 
يوم، كما أن االتحاد األوروبي فش�ل يف لعب دور مهم يف إيجاد 
حلول للرصاع�ات املوجودة يف العالم العربي. لقد س�ئمت من 
كثرة ما قرأت من وثائق وأوراق وقرارات مليئة باألمور التي ال 
وجود لها عىل أرض الواقع. ال يمكنك عزيزي القارئ أن تتخيل 
كم م�رة تظهر كلمة “إره�اب” يف تلك الوثائق الدس�مة، وكم 
م�رة تتكرر جملة “الهجرة غري الرشعي�ة” يف كل ورقة تصدر 
بشأن الوطن العربي وتحمل شعار االتحاد األوروبي، ومع ذلك 
لم تتحرك لهم س�اكنة إال حينما شعروا بالخطر الحقيقي. إن 
األزم�ات التي يواجهها االتح�اد األوروبي يف زيادة مس�تمرة، 
فباإلضاف�ة إىل التوت�رات االقتصادي�ة والسياس�ية ومش�كلة 
أوكرانيا التي تورط فيها، ظهر ش�بح جديد يدق أبواب القارة 
العجوز مثرياً الذعر والقلق. لقد اثبتت التطورات التي نعيشها 
الي�وم أن ظه�ور هذا األخ�ري أصبح مب�ارشا وال يبعد س�وى 
س�اعتني من الس�واحل األوروبية- عىل حد ق�ول وزير الدفاع 
االيطايل-، فضال عن املشهد الذي سيظل عالقا يف األذهان ألحد 

قادة داعش وهو يشهر السيف نحو أوروبا عرب املتوسط.
اآلن فق�ط تق�رع أج�راس الخط�ر بالفعل داخ�ل كواليس 
اإلتحاد األوروبي بس�بب االرهاب، اآلن فقط بدأوا يف الدعوة إىل 
اجتماع�ات طارئة للوقوف عىل حقيق�ة األوضاع، واآلن فقط 
رشعوا يف الحديث عن لجان مشرتكة ملحاربة هذا الخطر الذي 
يزداد يوما تلو اآلخر. والالفت أن حسابات املصالح وتعقيدات 
السياس�ة كثريا م�ا تقف حجر عث�رة أمام بناء اس�رتاتيجية 
حقيقية لتعاون واندماج أوروبي عربي، غري أن دماء مواطني 
فرنس�ا والسويد، باعتبارهما أحدث األمثلة التي سالت عىل يد 
نفس قتلة معاذ الكساسبة واألقباط املرصيني وعنارص األمن 
ع�ىل الحدود التونس�ية، من ش�أنها أن توفر فرص�ة حقيقية 

فؤاد حسونكـاريكـاتـيرلتحرك موحد ضد عدو مشرتك.

غادة خليل

يف ترشي�ن األول 1973 أوف�دت إىل أملاني�ا الرشقية رس�ميا 
،حيث كن�ُت عضواً يف الوف�د العلمي والثق�ايف لتوقيع اتفاقية 
علمية وثقافي�ة بني أملانيا الرشقية والعراق ، وس�ارت األمور 
بش�كل جيد ، واس�تطعُت )أنا( أن أحصل من األملان عىل 500 
زمالة دراس�ية عليا للعراقيني خالل الس�نة األوىل و500 بعثة 

دراسية عليا خالل الخمس سنوات التي تليها .. 
املهم يف أحد األيام وأنا أتجول يف شارع كارل ماركس وسط 
العاصم�ة برلني ، وهو من الش�وارع الرئيس�ية يف العاصمة ، 
وجمي�ل ، وفيه مطعم راقي أتغذى به كلما يعجبني ..)ش�بيه 
بشارع الس�عدون يف أيامه الحلوة( .. كنُت أفكر وأنا أتجول يف 
هذا الش�ارع ، وأتخيل بغداد بهذا الشموخ والبنايات والنظافة 
، بالرغم من إن بغداد كانت يف تلك األيام جميلة ونظيفة ، لكن 
ليس بمس�توى تقدم برلني .. قطع مخيلتي وتفكري س�يارة 
الرشطة املتوقفة وس�ط هذا الش�ارع ،وهناك خمسة رشطة 
يش�كلون دائرة عىل حاش�ية الش�ارع ، وينظ�رون إىل األرض 
ويتحدثون بشكل مستمر ، وكلهم يحدقون عىل عقب سكارة 
مرمية عىل األرض ، وجميعهم منزعجني ، بل يف حالة يرثى لها 
.. تقربُت منهم ،فإذا الرشطية تقول للضابط هذه الس�يكارة 
تعود ألجنبي،ألنها س�يكارة أجنبي�ة ماركة كنت(.. فرُد عليها 
الضابط بانزعاج ودهش�ة قائ�اًل : )وهل األملاني يرمي أعقاب 

السيكارة يف األرض ؟( 
املهم : ال أطيُل القصة عليكم : قامت الرشطة بجولة قريبة 
، ليوقفوا ش�خص عربي الجنس�ية كان يدخن س�يكارة ،أدوا 
ل�ه التحية باحرتام عال ،وس�ألُه الضابط : رج�اًء أي نوع من 
الس�كائر تدخن ؟ .. قال : س�كائر كنت .. قال له : هل جئًت يف 
هذا الشارع من هذه الجهة ؟ وأشار عىل مكان العقب املرمي 
يف األرض .. قال : نعم .. قيدوا يديه بكلبجة وأخذوُه ألبو زعبل 

 ..
سألُت ش�ابة أملانية جميلة إلتقيتها يف الشارع تلك اللحظة 
: )ملاذا أخذوا هذا الش�خص ؟( ..فألقت محارضة طويلة عن : 
)رمي أعقاب السكائر يف غري األماكن املخصصة ( الذي تشكل 
إهان�ه كبرية للذوق العام حس�ب كالمه�ا .. وجريمة أخالقية 
ال تغتف�ر .. وووووووووو ( ..ش�عرُت إنه�ا كان�ت متأمل�ة بل 

وعصبية لهذه الحالة ..سكُت ولم أتكلم ، وتركتها .. 
يف العراق صدر يف تلك الفرتة قرار )بتغريم كل شخص يرمي 
أعقاب السيكارة يف الشارع أو بغري األماكن املخصصة ،غرامة 
فورية خمس�ة دنانري ( أي ما يعادل 15 دوالراً أمريكياً آنذاك ، 
وهكذا كانت ش�وارع وأحياء بغداد نظيفة جدا، ال قمامة ، وال 

أحد يرمي أي يشء .. 
دعوه ألمينة بغداد الجديدة تفعيل قوانني النظافة ، إضافة 
إىل حمالت توعية واسعة .. لتعود بغداد مدينة جميلة ونظيفة 

.. ما تقولوا ؟

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة


