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ص4اخلليج يبدأ موسم »التهجري« الطائفي

التحقيق تؤكد اعرتاف 17 متهام بـ »سبايكر«.. وتعد بمحاكمة تارخيية

انتصارات الحشد اثارت حفيظة البيت االبيض ودول الخليجي

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية مطلع�ة, امس االربعاء, ع�ن انزعاج 
وتذم�ر القي�ادة االمريكية م�ن االنتص�ارات التي حققها الحش�د 
الش�عبي, وأس�فرت عن تحرير العديد م�ن المدن, وفيما اش�ارت 
المصادر الى ان هذه التطورات تعتبر مكس�باً إليران في المنطقة, 
كش�فت أن توجه واش�نطن لبدء اس�تراتيجية موازنة القوى عبر 

تقديم الدعم واألسلحة ل�«داعش«.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, أن »التحول الكبير في 
مجريات االحداث الخاصة بالحرب ضد داعش والتقدم الذي احرزه 
الحش�د الش�عبي اثار حفيظة امريكا ودول الخلي�ج كونهم اتفقوا 
على ان المعركة التي كس�بها الطرف الش�يعي هي مكس�ب إليران 

في المنطقة وخسارة كبيرة لهم«.
وأكدت المصادر، أن »الجميع متفقين ايضا على ان  تركيا اثبتت 
فش�لها في ان تكون الالعب المحرك لإلحداث الذي يتصدى للنفوذ 

االيراني«.
ولفت�ت المص�ادر الى ان »امريكا قد غيرت سياس�تها وس�تبدأ 
بمرحل�ة جدي�دة لتوقف تقدم الحش�د الش�عبي وموازن�ة االمور 
وتقوي�ة جان�ب داعش عبر م�ده باألس�لحة والمقاتلي�ن وتقوية 
الجناح السياسي للدواعش في داخل الحكومة العراقية من ساسة 

ومسؤولين يدافعون عن الدواعش«.
وأشارت المصادر الى ان »العراق يقع ضحية الغطرسة االميركية 
والنزع�ة الخليجي�ة الطائفية ضد المكون الش�يعي ف�ي العراق«, 
داعية ساسة الشيعة في التحالف الوطني وخارجه االلتفاف حول 
الحش�د الش�عبي وتقويت�ه, ألنه المفت�اح االبرز واألق�وى ليكون 

الجيش الشيعي.
وحققت القوات االمنية والحش�د الش�عبي انتصارات كبيرة في 
صالح الدين واالنبار وديالى,اس�فرت عن تكبيد الدواعش خس�ائر 

كبيرة , السيما بعد استعادة السيطرة على االراضي المغتصبة.
وف�رض تنظي�م »داعش« س�يطرته عل�ى مدين�ة الموصل في 
العاشر حزيران الماضي, وتمدد الى المحافظات المحاذية االخرى, 
لكن القوات االمنية والحش�د الشعبي وبعد صدور فتوى المرجعية 
الديني�ة بالجهاد الكفائ�ي, تمكنت من تحرير العدي�د من المناطق 

المغتصبة بعد ان استعادة عنصر المبادرة.

واشـنـطـن تـسـتـنـجـد بـسـاسـة »داعـش«!

فـــرحــة االنـــتــصــار

ص3خطـط حتريـر املوصـل تكتمـل.. و »داعـش« يتحصـن بـ »سـور اخلالفـة«!

اإلقـلـيـم يـزعـج بغـداد بـنـغـمـة »االنـسـحـاب« الـنـشـاز
مصدر حكومي: كردستان حصل على كامل حقوقه

     المستقبل العراقي / خاص

م�ن  مقرب�ة  مص�ادر  اب�دت 
الحكوم�ة انزعاجها من سياس�ية 
ينتهجه�ا  الت�ي  األذرع«  »ل�ي 
الس�نية  اقليم كردس�تان والقوى 
م�ن  ق�در  اكب�ر  عل�ى  للحص�ول 
المكاس�ب, وفيما ترى بان تلويح 
االكراد باالنس�حاب من الحكومة 

اذا ل�م تتحقق مطالبهم ممارس�ة 
ته�دد الوح�دة الوطني�ة العراقية, 
االط�راف  تل�ك  ان  ال�ى  اش�ارت 
تستغل التطورات االمنية والوضع 
الوطني  التحال�ف  الراهن إلجب�ار 
على تقديم تن�ازالت كبيرة.وقالت 
المصادر في حديث ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, ان »االكراد يس�تمرون 
بالع�زف عل�ى نغم�ة االنس�حاب 

من الحكوم�ة وهي ذاته�ا النغمة 
الت�ي ادمنته�ا القوى الس�نية في 
الحكومة والبرلمان والتي تسببت 
بتدمير الوحدة الوطنية في العراق 

منذ 2005 ولغاية االن«.
ولفتت المصادر الى أن »السنة 
تمري�ر  ال�ى  يس�عون  واألك�راد 
مطالبه�م وف�رض اراداته�م على 
المكون الش�يعي ت�ارة باإلرهاب, 

الخارجي�ة,  بالضغ�وط  وأخ�رى 
فضال عن التلويح باالنس�حاب من 
الحكوم�ة ف�ي وق�ت يحت�اج فيه 
العراق الى كل الجهود والى التكاتف 
فيما بي�ن القوى السياس�ية بغية 
مواجه�ة الخط�ر الداه�م المتمثل 
بالهجم�ة االرهابي�ة التي يتعرض 
والمؤام�رات  الع�راق حالي�ا  له�ا 
التي تحاك ضد الوطن«. وكش�فت 

المصادر عن حصول تلك االطراف 
على كل م�ا تريد, لكنهم يس�عون 
ال�ى ني�ل اكب�ر م�ن اس�تحقاقهم 
الضغ�ط  اوراق  اس�تخدام  عب�ر 
المقاطع�ة  ومن�ه  السياس�ي 
الحكومة. وهدد  واالنس�حاب من 
وزي�ر المالي�ة هوش�يار زيب�اري 
مؤخ�را بع�دم البقاء يوم�ا واحدا 
ف�ي بغداد في ح�ال توّصل لقناعة 

مفادها ب�ان الحكوم�ة االتحادية 
تتعم�د ع�دم إرس�ال مس�تحقات 
إقليم كردس�تان، مبينا ان االتفاق 
النفط�ي بي�ن بغ�داد واربي�ل يمر 
بصعوب�ات ع�دة، مس�تدركا ان�ه 
ال ي�زال قائم�ا وصام�دا. وين�ص 
االتفاق النفط�ي بين اربيل وبغداد 
ال�ذي وقعه الطرفان ابان تش�كيل 
الحكوم�ة الحالية الع�ام الماضي، 

على قيام اربي�ل بتصدير 250 الف 
برميل من نفطه و300 الف برميل 
من حقول كركوك يوميا لحس�اب 
وزارة النف�ط مقابل الت�زام بغداد 
بارسال حصة االقليم من الموازنة 
العراقية العامة والبالغة 17بالمئة 
من مجموعه�ا، اال ان الطرفين ما 
زاال يتهمان بعضهما بعدم االلتزام 

الكامل باالتفاق.

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

تحضر الحكومة المحلية في االنبار لعقد مؤتمر )االتحاد( في 
العاصمة بغداد لتنس�يق الجهود مع الحكومة االتحادية من اجل 
تحري�ر المحافظة من عصابات »داع�ش«, وفيما تحقق القوات 
االمنية تقدم�ا كبيرا في ناحية الكرمة خالل المرحلة الثانية من 
عملية الشهيد نجم السوداني, لوح قيادي في الحشد الشعبي الى 

قرب الشروع بعملية واسعة لدحر االرهاب في المحافظة.
وبحس�ب قيادة العمليات المش�تركة , ف�ان ان »قوات جهاز 
مكافحة اإلرهاب نفذت فعالية أمنية في حي األندلس بمحافظة 

األنبار أسفرت عن قتل إرهابي واحد«.
وقال�ت في بيان لها, انه »تم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية 
الشهيد نجم السوداني التي تخوضها قيادة عمليات بغداد لتطهير 
قاطع ش�رقي الكرمة ومرك�ز الناحية من عناص�ر داعش، وتم 
الوصول الى جسر الش�يحة وقتل واحٍد وثالثيَن إرهابياً وتدمير 
تس�ِع عجالٍت مفخخ�ٍة متنوعٍة وعجل�ٍة تحمل رشاش�ا أحاديا 
ودراج�ة نارية مفخخ�ة وعجلة حمل تق�ل إرهابييَن، فضال عن 

قصف تجمع لداعش يتكون من سبعة أفراد«.

                                                                         التفاصيل ص3

ص3ماكغورك يقود خمطـط »التقسيـم« من السليامنية.. والـوطـنـي: االنتصـارات علـى »داعـش« أرعبتــه
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تــحــالف الــكــبـــار!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

يقترب الكبي�ران الواليات المتحدة 
االمريكي�ة ونظ�ام الث�ورة ف�ي ايران 
من انش�اء تحالف س�تراتيجي سيكون 
القاعدة كما يتوقع كثيرون لبناء اسس 
الدوليي�ن  والتضام�ن  للس�لم  جدي�دة 
وقاعدة مماثل�ة متقدمة النهاء واحدة 
من اهم مش�كالت ومعوق�ات التحالف 
م�ن اجل الش�رعية القيمية بي�ن ايران 
وامريكا. اجتماعات لوزان السويسرية 
وااليراني�ون  ماي�رام،  عل�ى  تس�ير 
واالمريكيون ملتزمون بالتهدئة وعدم 
االس�تفزاز وع�دم  التصعي�د وتجن�ب 
االصغ�اء الى م�ا يقول�ه الجمهوريون 
ف�ي الكونغ�رس االمريك�ي م�ن كالم 
المتوق�ع  لالتف�اق  االس�اءة  هدف�ه 
وارباك س�ير المفاوضات وافشال اكبر 
تحالف س�تراتيجي قد يفص�ل في اهم 
نظامين في العالم على اس�اس س�لمي 
ويضع نهاية لمعظم مش�اكل المنطقة 
والعالم. كي�ري ادرك االتفاق ويريد ان 
يك�ون زعيما امريكيا م�ن خالله ومن 
خ�الل التوقي�ع باالح�رف االول�ى مع 
ظريف وزير الخارجي�ة االيراني، واكد 
ان ايران اب�دت تعاونا في اطار االتفاق 
على البرنامج النووي وانها بحاجة الى 
تن�ازالت »صعب�ة« للذهاب ال�ى اتفاق 
منطقي يدرك االيرانيون رغم صعوبته 
ان�ه البوابة »الموضوعية« للخروج من 
نفق العقوب�ات االقتصادية المفروضة 
عل�ى طه�ران من�ذ س�نوات واط�الق 
االم�وال االيرانية المجم�دة في البنوك 
االمريكي�ة والغربي�ة وبداي�ة انفت�اح 

حقيقي بين الغرب واميركا وايران.
الدبلوماس�ية  ان  المه�م  الش�يء 
االيرانية واالمكانية الش�خصية لوزير 

الخارجية االيراني ظريف احدثت خرقا 
مهما في جدار السياسة االمريكية ازاء 
ايران و«فتن�ة كبرى« ف�ي الكونغرس 
االمريك�ي بس�بب اس�تقبال نتنياه�و 
من قبل الجمهوريي�ن واصرارهم على 
تخري�ب االتف�اق الن�ووي م�ع اي�ران 
واصرار الديموقراطيين وادارة الرئيس 
اوبام�ا عل�ى المض�ي باالتف�اق وعدم 
االصغاء الى مايقوله نتنياهو وصقور 
الجمهوريين فما سيكسبه االمريكيون 
م�ن االتفاق مع طهران لن يجدونه بعد 
100 عام م�ع االس�رائيليين خصوصا 
م�ع »اش�كال« و«نماذج« مث�ل رئيس 

الوزراء االسرائيلي الحالي.
ان هذا الخرق عزل الجمهوريين عن 
اتف�اق تاريخ�ي مع طه�ران وحرمهم 
من امتياز في السياس�ة الوطنية داخل 
االدارة االمريكية نوعي واظهرهم امام 
االمريكيي�ن انه�م صهاين�ة اليحب�ون 
الخي�ر المريكا قدر ماه�م عمال اجراء 
ق�دم  بينم�ا  االس�رائيلية  للسياس�ة 
باعتباره�م  الديموقراطيي�ن  االتف�اق 
حزب�ا يحم�ي المصال�ح االمريكية في 
العال�م ويق�دم امري�كا راعي�ة للس�لم 
والتضامن والش�رعية الدولية ويقربها 
الى الش�عوب المحبة للسالم من خالل 

االتف�اق مع دول�ة ترفع ش�عار العمل 
بالقي�م االنس�انية واالس�المية اكث�ر 
من تهديدها الس�لم بالقوة العس�كرية 

والنووي�ة مثل اس�رائيل. ان ايران التي 
قاتل�ت م�ن اج�ل برنامجه�ا الن�ووي 
س�نوات طويلة وصب�رت على بناء هذا 
البرنامج سنوات اضافية غير مستعدة 
الن تف�رط فيه من اج�ل مغانم مؤقتة 
او كالم في السياس�ة اليغني واليسمن 
م�ن ج�وع.. والنه�ا كذلك فق�د جرى 
الفهم االمريكي للن�ووي االيراني على 
النحو الذي يقدم طهران بوصفها دولة 
تس�عى ال�ى االف�ادة م�ن التكنولوجيا 
والطاق�ة  البن�اء  الغ�راض  النووي�ة 
الوطنية والتسعى بالمطلق الى تاجيج 
التلوي�ح  عب�ر  االقليمي�ة  الصراع�ات 

بالسالح النووي ومخزونها من الطاقة 
الفتاكة. ان المستفيد االول من الطاقة 
النووي�ة االيرانية هو االتف�اق القيمي 
بين دولتين تتنافس�ان عل�ى بناء نظام 
يستوعب اشواق االنسانية مرة بالقيم 
الراسمالية واخر قائم على اساس القيم 
االس�المية م�ن دون ان يك�ون العم�ل 
بالقيم االس�المية مبررا لمصادرة حق 
الش�عوب في التمتع بافكارها الوطنية 
الخاصة او بناء نظم سياسية ذات صلة 
باالش�واق المحلي�ة ولي�س بالضرورة 
انظم�ة ش�بيهة بالنظ�ام الث�وري في 
اي�ران.ان البرنام�ج الن�ووي االيران�ي 

اليستهدف الواليات المتحدة االمريكية 
انما يس�تهدف تطوير الطاقة الوطنية 
لبناء »الدولة العصرية العادلة« كما ورد 
في ادبي�ات البرنامج الن�ووي االيراني 
ومواجه�ة االخط�ار التي تته�دد ايران 
في المنطقة ومن حق طهران ان يكون 
لها برنامج تسليحي من هذا النوع بعد 
الح�رب العراقي�ة االيراني�ة التي كانت 
اعالن�ا بموجب ق�رار امريكي في عهد 
كارت�ر باس�قاط النظام الث�وري الذي 
ج�اء على خلفية انقالب ثوري ش�عبي 
على الش�اه المرتبط الى اذنيه باجندة 
تنفيذ المصالح االمريكية واالسرائيلية 

في المنطقة العربية.
ان واش�نطن وبع�د 36 عام�ا م�ن 
ادرك�ت  اي�ران  ف�ي  الث�ورة  انتص�ار 
ضرورة وج�ود اتفاق م�ع طهران من 
خ�الل »الن�ووي االيران�ي« ينهي حالة 
القطيع�ة معها ويب�دا حالة قطيعة مع 
تل ابيب وصقور السياس�ة االسرائيلية 
الن اسرائيل لم تجلب المريكا اال الدوار 
ال�راس والمتاع�ب وخس�ارة  ووج�ع 
المصداقية والسمعة الدولية خصوصا 
ف�ي مش�اعر الع�رب والمس�لمين اما 
االتف�اق مع طهران فيغن�ي االمريكان 
عن كثير م�ن متاعب اس�رائيل ويضع 
واشنطن في قلب العقالنية السياسية. 
الحلي�ف  ه�ي  طه�ران  س�تكون  ه�ل 
االس�تراتيجي لواش�نطن بع�د االتفاق 
في لوزان بالتع�اون مع االمم المتحدة 
وشهادة االتحاد االوربي وهل سيدشن 
الفريق�ان عه�دا جدي�دا م�ن التع�اون 
ننته�ي فيه م�ن داعش ومل�وك التامر 
على االنسانية والقيم الحقة والعقالنية 

والحكمة في ادارة شؤون البشر؟!.
ه�ذا مانامل�ه س�يد كي�ري وه�و 

مانتوقعه منك سيد ظريف!.

ايران التي قاتلت من اجل 
برنامجها النووي سنوات 

غير مستعدة ألن تفرط فيه 
من اجل مغانم مؤقتة

التحقيق تؤكد اعرتاف 17 متهاًم بـ »سبايكر«.. وتعد بمحاكمة تارخيية
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت محكم�ة التحقي�ق المركزية 
القبض على 17 متهماً اعترفوا تفصيليا 
باش�تراكهم ف�ي مج�زرة »س�بايكر«، 
مش�يرة إلى ص�دور أوامر قب�ض بحق 
590 متهم�اً هارباً، ووع�دت بمحاكمة 

تاريخية للجناة.
وقال رئيس المحكمة القاضي ماجد 
االعرج�ي إن�ه التقى األربع�اء بعدد من 
ذوي ضحاي�ا مجزرة س�بايكر بحضور 

النائب فائق الشيخ علي.
وأضاف أنه »تم استعراض اإلجراءات 
القضائية بح�ق المتهمين البالغ عددهم 
17 الذين تم إلقاء القبض عليهم وتدوين 
أقواله�م قضائيا باالعت�راف بارتكابهم 

هذه المجزرة مع شركائهم اآلخرين«.
وأش�ار االعرجي إلى »ص�دور أوامر 
قب�ض بحق 590 متهما به�ذه الجريمة 

وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة 
ومنع سفرهم إلى خارج العراق«.

وتاب�ع »أنن�ا بانتظ�ار ورود نتائ�ج 
لجث�ث   )DNA( المختب�ري  الفح�ص 
الضحاي�ا من أجل إحال�ة المتهمين على 

المحاكم المختصة«.
التحقي�ق  محكم�ة  رئي�س  ولف�ت 
المركزية إلى »أننا طمأنا أهالي الضحايا 
الى سالمة اإلجراءات القضائية وإدخال 
الس�كينة إل�ى قلوبه�م«، مش�ددا على 
»ض�رورة تنفي�ذ أوام�ر القب�ض بح�ق 
إج�راء  لغ�رض  الهاربي�ن  المتهمي�ن 

محاكمة تاريخية لهم«.
العسكريين  المتهمين  أما بخصوص 
اإلج�راءات  »اتخ�اذ  أن  األعرج�ي  أورد 
القانوني�ة في هذا المل�ف مناط حصرا 
بالمحاكم العسكرية استنادا إلى قانوني 
أصول المحاكمات العسكرية والعقوبات 

العسكرية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الع�ام لحركة  أكد األمي�ن 
القي�ادي  والبن�اء  الجه�اد 
ف�ي الحش�د الش�عبي حس�ن 
الس�اري ان عملي�ات تطهي�ر 
تكري����ت تس�ير وف�ق م�ا 
خط�ط ل�ه والت����وقف في 

العمل����يات العسكرية.

وق�ال الس�اري ف�ي بيان 
العراقي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
»الصفح�ة  ان  من�ه،  نس�خة 
االول�ى لتطهي�ر تكري�ت من 
تم�ت  داع�ش  إره�اب  زم�ر 
بنج�اح ووف�ق ما خط�ط لها 
م�ن  التالي�ة   الصفح�ة  وان 
العملية س�تبداء قريبا بعد ان 
المهاجمة  القوات  اس�تكملت 

المرحل�ة  لب�دء  اس�تعدادها 
التالي�ة للقضاء عل�ى ماتبقى 
من جيوب لداعش في المدينة 
.واك�د الس�اري ان  ال توق�ف 
ف�ي س�ير العملي�ات حيث ان 
القوات االمنية وقوات الحشد 
وبنجاح  اس�تكملوا  الش�عبي 
كبي�ر الصفح�ة االول�ى م�ن 

عمليات لبيك يارسول الله .

      بغداد / المستقبل العراقي

النف�ط،  وزارة  اعلن�ت 
أمس االربعاء، عن تخصيص 
محطتي�ن لتعبئة الوقود في 
والرصاف�ة  الك�رخ  جانب�ي 
منبغ�داد للعم�ل 24 س�اعة، 
مبين�ة ان ه�ذا الق�رار يأتي 
رف�ع  ق�رار  م�ع  انس�جاما 
الحظ�ر الليلي عن العاصمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة 

»وزارة  إن  جه�اد،  عاص�م 
تخصي�ص  ق�ررت  النف�ط 
الوق�ود  لتعبئ�ة  محطتي�ن 
س�اعة   24 لم�دة  للعم�ل 
الخدمات  تقدي�م  اج�ل  م�ن 
للمواطني�ن«، مبينا ان »هذا 
الق�رار يأت�ي انس�جاما مع 
ق�رار مجلس ال�وزراء برفع 
الحظ�ر الليلي ف�ي العاصمة 
ان  جه�اد  بغداد«.واض�اف 
ه�ي  المحطتي�ن  »اح�دى 

محطة تعبئة وقود الكيالني 
الرصاف�ة والتي  في جان�ب 
س�تزود المركب�ات بالوقود 
بالس�عر المدعوم 450 دينار 
الى  الواح�د«، مش�يرا  للت�ر 
ان »المحط�ة االخ�رى ه�ي 
الرس�الة ف�ي جان�ب الكرخ 
وستجهز المركبات بالبنزين 
االوكت�ان  عال�ي  الممت�از 
بالس�عر التجاري 900 دينار 

للتر الواحد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات الحشد الشعبي، أمس األربعاء، 
عن رفع العلم العراقي فوق مركز شرطة قرية 

بشير في محافظة كركوك.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الحش�د  إع�الم  وق�ال 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »أبطال 
الحشد الشعبي رفعوا العلم العراقي فوق مركز 

شرطة بشير في كركوك«.
وكان مكت�ب مقرر البرلم�ان نيازي معمار 
اوغل�و أعل�ن، ف�ي وق�ت س�ابق، أن الحش�د 

التركمان�ي س�يطر على قرية الشمس�ية قرب 
قرية البشير ورفع جثث شهداء طوزخورماتو 
الذين قتلهم عناصر »داعش« في شهر حزيران 
الماض�ي، مبين�ا أن من بين الش�هداء ش�قيق 
اوغل�و. وأعلن�ت المجموع�ة التركماني�ة في 
مجل�س محافظ�ة كرك�وك أن ق�وات الحش�د 
الشعبي التركماني وقوات البيشمركة أحرزت 
تقدما كبيرا في تحرير قرية بشير بناحية تازة 
وتمكن�ت م�ن تحرير ع�دة قرى محيط�ة بها، 
مؤكدة أن مس�افة قصيرة تفصل قوات الحشد 

التركماني عن بشير.

الساري: عمليات تطهري تكريت تسري وفق املخطط

النفط ختصص حمطتني لتعبئة الوقود للعمل 24 ساعة

كركوك: احلشد يرفع العلم العراقي فوق مركز رشطة بشري 

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت عضو لجن�ة الثقاف�ة واإلعالم 
س�روة عب�د الواحد، أم�س االربع�اء، أن 
العطل الرسمية لن تتجاوز ال�20 يوماً في 
قانون العطل الجديد الذي س�نقدمه قريباً 

الى مجلس النواب للقراءة االولى.
وقال�ت عبد الواح�د، إن لجنتنا »بصدد 
تقديم مش�روع قان�ون العطل الرس�مية 
الى رئاس�ة البرلم�ان لقراءت�ه قريبا بعد 
الق�راءة  وموع�د  اقتراحاتن�ا  تضمين�ه 
االول�ى تحدده هيئة الرئاس�ة«، موضحة 

ان »قان�ون العطل التعترضه اي مش�اكل 
حت�ى اآلن، وه�و موجود من�ذ 2008 في 

البرلمان، لكنه لم ير النور«.
واضاف�ت ان »اكثر موضوع كان محل 
اختالف الكتل في قانون العطل هو عطلة 
التاس�ع من نيسان، لكننا في هذه الدورة 
الغينا هذه العطلة بالقانون«، مشيرة الى 
ان »ع�دد العطلة الرس�مية لن يتجاوز 20 
يوما في الس�نة، وهي عطل رأس الس�نة 
وايام العيدين واالول والعاشر من محرم«. 
ولفتت عضو لجنة الثقافة واإلعالم الى ان 
»هناك عطال س�تتعلق بطوائف ومكونات 

معين�ة وليس�ت لل�كل«، منوه�ة ال�ى ان 
لجنتنا »اقترح�ت ان يكون يوم ال�25 من 
كان�ون االول م�ن كل عام وهو مناس�بة 
والدة السيد المسيح عطلة رسمية ايضا«. 
وبشأن قانون النش�يد الوطني، بينت عبد 
الواح�د انه »ما زالت هن�اك اختالفات بين 
الكتل السياسية بشان النشيد الوطني، لذا 
يجب ان تتفق الكتل حتى نستطيع ان نقدم 
مشروع قانون النشيد الوطني لكي يوافق 
عليه الجميع من دون اعتراض«، مبينة ان 
»اللجنة ل�م تبحث موضوع النش�يد حتى 

اآلن بسبب االختالفات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الوزراء بهاء االعرجي، 
خالل لقائه الس�فير االيران�ي لدى العراق 
حس�ن دانائ�ي ف�ر، على ض�رورة وقوف 
المجتم�ع الدولي وخصوص�اً دول الجوار 
م�ع العراق ف�ي مواجهته لإلره�اب الذي 
يه�دد المنطق�ة، فيم�ا اب�دى دانائ�ي فر 
اس�تعداد بالده الدائم لتقديم جميع أنواع 
الدعم واإلسناد للعراق في كافة المجاالت.  
وبحس�ب بي�ان لمكت�ب االعرج�ي، ف�أن 

الجانبي�ن بحثا ببغ�داد تط�ورات الوضع 
السياس�ي واألمن�ي واإلقليم�ي وطبيعة 
االنتص�ارات الت�ي تحقق�ت ف�ي جبهات 

المواجهة مع اإلرهابيين.
واكد االعرج�ي، ان الع�راق يدافع عن 
جمي�ع دول العال�م ف�ي مواجهت�ه لقوى 
الش�ر واإلجرام بما ُتشكل من خطر يهدد 
المنطق�ة، مبينا ان هذا م�ا يتطلب تظافر 

جهود الجميع من أجل القضاء عليها.
وأشار إلى أن المعركة ستبدأ بعد تحرير 
المناط�ق الُمغتصب�ة من قب�ل العصابات 

اإلرهابية م�ن خالل الحف�اظ على المدن 
الُمح�ررة وضمان ع�دم عودته�ا بيد تلك 
العصابات، الفتا الى ان هذا يتطلب جهوداً 
سياسية بالتزامن مع العمليات العسكرية 

الجارية في تلك المناطق.
واف�اد البيان بان الس�فير اإليراني اكد 
دعم بالده الُمستمر للعراق حكومًة وشعباً 
بما يمل�ك البلدان من أواصر وُمش�تركات 
كبيرة، مبدياً إستعداد بالده الدائم لتقديم 
جميع أنواع الدعم واإلس�ناد للعراق وفي 

كافة المجاالت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى الفريق 
الركن جميل الش�مري، أم�س األربعاء، عن 
قط�ع تموي�ل يبلغ خمس�ة ماليي�ن دوالر 
يوميا لتنظيم داعش يأتي من صالح الدين، 
مبين�اً ان التنظي�م كان يعتمد على س�بعة 
مص�ادر للتمويل. وقال الش�مري في بيان 

تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »األجهزة األمنية المش�تركة المدعومة 
بالحش�د الش�عبي فرضت س�يطرتها على 
كامل اآلبار النفطية ف�ي حقلي البو عجيل 
وحمري�ن ضمن حدود ص�الح الدين والتي 
تتأل�ف من أكث�ر من 50 بئ�راً بعضها منتج 
جرى اس�تغالله من قبل تنظيم داعش على 
مدار األش�هر الثمانية الماضية في س�رقة 

النف�ط وبيع�ه ال�ى سماس�رة ف�ي خارج 
البالد«. وأضاف الش�مري »ان قيمة ما كان 
يس�رق من النف�ط الخ�ام من حقل�ي البو 
عجي�ل وحمري�ن يزيد عن خمس�ة ماليين 
دوالر وهي تمثل تمويل كبير لتنظيم داعش 
ان األجه�زة  اال  الماضي�ة  خ�الل األش�هر 
األمنية المدعومة بالحش�د الشعبي قطعت 

هذا التمويل بعد تحرير كافة اآلبار«.

الثقافة الربملانية تنوي تقليص العطل إىل 20 يومًا 

ايران تبلغ العراق بتقديم دعم واسناد »دائم« 

دياىل تقطع متويل لـ »داعش« يقدر بخمسة ماليني دوالر يوميًا

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ ذي ق�ار المقال 
يحيى محمد باق�ر الناصري، أمس 
االربع�اء، ع�ن رفع حال�ة التأهب 
بين الق�وات االمنية في المحافظة 
تحسبا ألي طارئ قد يحصل عقب 
تفجي�ر محافظ�ة البص�رة.  وقال 
الناصري في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »الخرق 
األمني ال�ذي حصل ف�ي محافظة 
البصرة استدعى من اللجنة االمنية 
العليا اس�تنفار القوات االمنية في 
االج�راءات  وتش�ديد  المحافظ�ة 
ونش�ر قوات اضافية ف�ي المواقع 
الحيوية ومتابعة الب�ؤر االرهابية 
تحس�با  والح�ذر  الحيط�ة  واخ�ذ 
ألي ط�ارئ«. وأض�اف الناص�ري 
الذي يش�غل منص�ب رئيس اللجنة 
االمني�ة العلي�ا ف�ي المحافظة، أن 
»اللجنة األمنية العليا في محافظة 
ذي ق�ار تتاب�ع التط�ورات األمنية 
في المحافظات المجاورة وعموم 
الب�الد وتتحس�ب لتداعياته�ا على 
أم�ن المحافظة وتتخ�ذ االجراءات 
االمنية بصدده�ا«. وأكد الناصري 
لالجه�زة  توجيه�ات  »اص�دار 
التأه�ب  درج�ات  لرف�ع  األمني�ة 
االرهابي�ة  المخطط�ات  ألفش�ال 
التي قد تس�تهدف امن واس�تقرار 
المحافظة«، مح�ذراً »كل من يريد 
المحافظ�ة ويفكر  االس�اءة ألمن 
في استهداف اس�تقرارها«. وكان 
مص�در أمن�ي بمحافظ�ة البصرة، 
أفاد الي�وم االربعاء 18 اذار 2015، 
بأن س�تة اش�خاص س�قطوا بين 
قتي�ل وجري�ح بانفج�ار ش�احنة 
مفخخة قرب محطة لتحلية المياه 
في ناحية أم قصر جنوب البصرة.

ذي قـار
 ترفع حالة »التأهب« 

بعد تفجري البرصة
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر االعمار واالس�كان ط�ارق الخيكاني، أم�س األربع�اء، تثبيت  300 
م�ن موظفي العقود من منتس�بي الوزارة وتش�كيالتها التي تعم�ل بنظام التمويل 

المركزي على المالك الدائم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، ان الخيكاني قال 
خالل احتفالية أقيمت بهذه المناسبة وحضرها العديد من موظفي العقود المثبتين 
» نهن�ئ جميع المنتس�بين من موظفي العقود بتثبيتهم عل�ى المالك الدائم للوزارة 

وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها ضمن قانون موظفي الدولة ».
وأوضح معاليه بحسب البيان أنه »في الوقت الذي نوفر هذه الفرصة لموظفي 
العقود ندعوهم أن يكونوا على قدر من المسؤولية واالخالص في العمل وان يبادلوا 
ه�ذه المب�ادرة بتنفيذ االعمال الموكل�ة اليهم بكل تفاني وأخ�الص خدمة للصالح 

العام والمواطن«.

االعــمــار: تــثـبـيــت 300 مــن مــوظـفـــي الــعــقــود 

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

فيما بحث رئيس البرلمان سليم 
الجبوري, مع القيادات الكردية في 
اقليم كردس�تان اخر االستعدادات 
حف�ر  الموص�ل,  تحري�ر  لعملي�ة 
تنظي�م »داعش« عدد م�ن الخنادق 
»س�ور  اس�ماها  المدين�ة,  ح�ول 
الخالفة« اليقاف الهجوم المرتقب 
للجيش العراقي والحش�د الشعبي 
الستعادة الس�يطرة على المناطق 
المغتصب�ة, في حي�ن اعلنت قوات 
البيش�مركة ص�د هج�وم ارهابي 

على سنجار.
ووص�ل الجبوري، ظه�ر امس 
األربعاء، إل�ى أربيل على رأس وفد 
نياب�ي، التقى خالله�ا رئيس إقليم 
البارزان�ي،  مس�عود  كردس�تان 
وبحث معه آخر االس�تعدادات لبدء 

معركة تحرير الموصل.
وقال مكتب رئيس البرلمان في 
بيان صحفي, إن » الجبوري التقى 
ف�ي اربيل، رئيس اقليم كردس�تان 
مسعود بارزاني وبحث معه بشكل 
النازحي�ن والي�ات  مفص�ل مل�ف 
المحررة  المناط�ق  ال�ى  عودته�م 
خصوص�ا ف�ي محافظت�ي ديال�ى 
»الجب�وري  أن  مبين�اً  ونين�وى«، 
أك�د ض�رورة التعاون بي�ن االقليم 
والمرك�ز لتحقي�ق االس�تقرار في 

تلك المناطق«.
وأض�اف بيان مكت�ب الجبوري 
، إن »رئي�س مجل�س النواب التقى 
ايضا، وزير داخلية إقليم كردستان 

كريم س�نجاري«، مبيناً أنه »جرى 
خ�الل اللق�اء بحث خط�وات فتح 
معسكرات جديدة لغرض استقبال 
المتطوعي�ن وتدريبه�م وتأهيلهم 
تحري�ر  معرك�ة  لب�دء  اس�تعداداً 

الموصل«.
ولف�ت الى  أنه »ت�م أيضاً بحث 
مفص�ل للواق�ع األمن�ي خصوصاً 
في المناطق المتاخمة لمحافظات 
أوض�اع  ع�ن  فض�اًل  كردس�تان، 

النازحين والمقيمين في اإلقليم«.
وس�بق للجب�وري ، أن كش�ف 
بان حس�م معركة مدينة الموصل 
أصبح وشيكاً، مش�دداً على أهمية 
تأمي�ن المناطق المح�ررة وتوفير 

الخدمات األساسية لسكانها.
ب�دوره, اك�د النائب ع�ن اتحاد 
المفرجي،  العراقية خال�د  الق�وى 
ان نائب رئيس الجمهورية اس�امة 
النجيفي وصل هو االخر الى اقليم 
كردس�تان لبح�ث ع�دة مواضي�ع 
لتحري�ر  التحضي�رات  ابرزه�ا 

الموصل.
وع�ن االج�راءات الت�ي اتخذها 
»داعش« مؤخرا جراء الحديث عن 
قرب ب�دا عملية تحري�ر الموصل,  
قال مص�در مطل�ع ف�ي محافظة 
نينوى، بأن عناصر »داعش« أقاموا 
مدين�ة  ح�ول  خن�ادق  مجموع�ة 
الموصل سميت ب�«سور الخالفة« 
لمقاوم�ة أي هج�وم مفاج�ئ من 
قبل الجيش العراقي وقوات الحشد 
الشعبي لتحرير المدينة، فيما اشار 
إلى أن عناصر التنظيم اس�تخدموا 

الصبية في حفر هذا السور«.
»عناص�ر  إن  المص�در  ولف�ت 
تنظي�م داع�ش ب�دأوا من�ذ أش�هر 
بحفر مجموعة خنادق حول مدينة 
الموصل لغرض مقاومة اي عملية 
م�ن  المدين�ة  لتحري�ر  عس�كرية 

قبضتهم«، مبينا أن »عناصر داعش 
مازالوا مستمرين حتى بحفر هذه 
الخنادق حول المدينة لتكون بشكل 
متصل مع بعضه�ا واطلقوا عليها 

تسمية »سور الخالفة«.
وأض�اف المص�در أن »التنظيم 

أس�تخدم ف�ي حفر ه�ذه الخنادق 
صبية من أهالي المدينة ال تتجاوز 
أعماره�م ال��15 س�نة«، مش�يرا 
إل�ى أن »التنظي�م من�ح مكاف�آت 
ف�ي  للمش�اركين  مجزي�ة  مالي�ة 
 600 ال�ى  الحف�ر تص�ل  عملي�ات 

ال�ف دينار، فيما ف�رض في الوقت 
نفس�ه عقوب�ات بح�ق الرافضين 

بالمشاركة في عمليات الحفر«.
والقت طائ�رات القوة الجوية ، 
منشورات في مدينة الموصل تنبه 
المواطنين بأن ساعة الحسم باتت 

قريبة جدا، وعليهم التهيؤ لها.
ف�ي الغض�ون, نف�ذت طائرات 
التحالف قصفا جويا استهدف رتال 
الجس�ر  إلرهابي�ي »داع�ش« عند 
الراب�ع في الموصل، ما اس�فر عن 
مقت�ل العش�رات م�ن الدواع�ش، 
وتدمي�ر عدد من العج�الت التابعة 
له�م«. ال�ى ذل�ك, ق�ال ضابط في 
الل�واء الثام�ن لقوات البيش�مركة 
في س�نجار، إن »قوات البيشمركة 
تصدت لهج�وم نف�ذه، داعش في 
سنجار«، مبيناً أن »داعش أستخدم 
أس�لحة رشاش�ة وقذائ�ف خ�الل 

الهجوم الذي أستمر لمدة ساعة«.
وأض�اف أن »البيش�مركة قت�ل 
ع�دد من عناص�ر داع�ش«، مؤكدا 
»عدم وقوع خس�ائر ف�ي صفوف 
ق�وات  أن  يذك�ر  البيش�مركة«. 
ش�هر  ف�ي  تمكن�ت  البيش�مركة 
إس�تعادة  الماض�ي  األول  كان�ون 
الس�يطرة عل�ى مناط�ق واس�عة 
ش�مالي قض�اء س�نجار فضال عن 
فك حص�ار مس�لحي داع�ش على 
آالف اإليزيديين النازحين في جبل 
تنظيم«داعش«  وف�رض  س�نجار. 
س�يطرته على مدينة الموصل في 
,العاشر من شهر حزيران الماضي, 
وتم�دد الى المحافظ�ات المحاذية 
االمني�ة  الق�وات  االخرى,لك�ن 
الش�عبي وبع�د ص�دور  والحش�د 
فت�وى المرجعية الديني�ة بالجهاد 
الكفائي, تمكنت من تحرير العديد 
م�ن المناط�ق المغتصب�ة بع�د ان 

استعادة عنصر المبادرة. 

خطط حترير املوصل تكتمل.. و »داعش« يتحصن بـ »سور اخلالفة«!
معسكرات في االقليم لتدريب المتطوعين.. والبيشمركة تصد هجوما على سنجار
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تحضر الحكوم�ة المحلية في االنبار 
لعق�د مؤتم�ر )االتح�اد( ف�ي العاصمة 
بغ�داد لتنس�يق الجه�ود م�ع الحكومة 
االتحادية من اجل تحرير المحافظة من 
عصابات »داعش«, وفيما تحقق القوات 
االمنية تقدم�ا كبيرا ف�ي ناحية الكرمة 
خالل المرحلة الثانية من عملية الش�هيد 
نجم الس�وداني, لوح قيادي في الحش�د 
الشعبي الى قرب الشروع بعملية واسعة 

لدحر االرهاب في المحافظة.
وبحس�ب قيادة العمليات المشتركة , 
ف�ان ان »قوات جه�از مكافحة اإلرهاب 
نف�ذت فعالي�ة أمني�ة في ح�ي األندلس 
بمحافظة األنبار أسفرت عن قتل إرهابي 

واحد«.
وقال�ت في بي�ان لها, انه »ت�م تنفيذ 
المرحلة الثانية من عملية الش�هيد نجم 

الس�وداني التي تخوضها قيادة عمليات 
بغ�داد لتطهي�ر قاط�ع ش�رقي الكرم�ة 
ومركز الناحية م�ن عناصر داعش، وتم 
الوصول الى جس�ر الش�يحة وقتل واحٍد 
وثالثي�َن إرهابي�اً وتدمير تس�ِع عجالٍت 
مفخخٍة متنوعٍة وعجلٍة تحمل رشاش�ا 
أحادي�ا ودراجة ناري�ة مفخخة وعجلة 
حم�ل تق�ل إرهابييَن، فض�ال عن قصف 

تجمع لداعش يتكون من سبعة أفراد«.
وتمكن�ت  الق�وات االمنية من تحرير 
الطري�ق الراب�ط بين جس�ري الش�يحة 
قت�ل  بع�د  الرم�ادي  ش�رق  واليابان�ي 
العش�رات من عناصر تنظي�م »داعش«, 
وتدمي�ر أوكار للتنظي�م، وتفكي�ك أربع 

آليات مفخخة.
وقال�ت مص�ادر امني�ة، إن »قوة من 
فرقة التدخل السريع األولى وبإسناد من 
القطاع�ات األمنية األخ�رى، تمكنت من 
تحرير طريق ال�10كم الرابط بين جسر 

الش�يحة التابع لقضاء الكرمة والجس�ر 
الياباني ش�رق الرم�ادي، بعد مواجهات 
واشتباكات مع مسلحي داعش، أسفرت 

عن مقتل العشرات منهم«.
وأضاف�ت، أن »طيران الق�وة الجوية 
ق�ام بدك مواق�ع للتنظي�م اإلرهابي في 
الكرم�ة أس�فرت ع�ن تكبيده خس�ائر 
كبيرة باألرواح، فضالً عن تدمير عجلتين 

لداعش«.
مكافح�ة  م�ن  »ق�وة  أن  وتابع�ت، 
المتفجرات التابعة للفرقة األولى تمكنت 
م�ن تفكي�ك أربع�ة آليات مفخخ�ة نوع 
شفل، إضافة إلى تفكيك عشرات العبوات 
الناسفة وزورقين مفخخين خالل تقدم 

القطاعات األمنية في الكرمة«.
وكانت قي�ادة عمليات بغ�داد، أعلنت 
عن إحب�اط هجوم انتحاري على جس�ر 

الشيحة شمال قضاء الكرمة.
في سياق متصل, قالت مصادر مطلعة 

إن محافظة االنبار بدأت بالتحرك لدعوة 
ش�خصيات مؤث�رة والتحضي�ر لمؤتمر 
االتحاد لتوحيد الجهود لتحرير المناطق 

الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعش«.
وق�ال متحدث م�ن دي�وان محافظة 
االنب�ار, إن »المحاف�ظ صهي�ب الراوي 
ش�رع بالدعوة لعقد مؤتم�ر االتحاد في 
28 من الش�هر الجاري بالعاصمة بغداد 
لغ�رض توحي�د الجه�ود ودع�م عملية 
لس�يطرة  الخاضع�ة  المناط�ق  تحري�ر 

داعش في االنبار«.
وم�ن المؤمل حضور 500 ش�خصية 
على األق�ل مؤثرة في القرار السياس�ي 

واألمني باالنبار للمؤتمر.
ف�ي الغض�ون, اعتب�ر القي�ادي ف�ي 
الحش�د الش�عبي عدنان الش�حماني, أن 
الهدف الرئيس للعمليات العس�كرية في 
االنب�ار تحري�ر المحافظ�ة كله�ا وليس 
ناحي�ة الكرم�ة فق�ط، مبين�ا أن أبن�اء 

عش�ائر حديثة بعثوا رس�الة للعالم بأن 
»داع�ش« لن يدخل أي منطقة خالية من 

الحواضن.
وقال الشحماني في تصريح صحفي, 
إن » ان الق�وات االمني�ة  تمكن�ت م�ن 
التقدم من جهة الش�ورتان وابراهيم بن 
علي ومن جهة ذراع دجلة«، موضحا أنه 
»تم التضييق على هذه المنطقة بش�كل 
كبي�ر جداً وتحرير مس�احات كبيرة جداً 

منها«.
وبي�ن الش�حماني, وه�و نائ�ب عن 
ائتالف دولة القانون, أن »تحرير الكرمة 
لي�س اله�دف ب�ل ان الهدف ه�و تحرير 
جمي�ع المحافظ�ة واألراض�ي العراقية 
م�ن العصاب�ات اإلجرامي�ة الت�ي ته�دد 
مش�روع الدول�ة العراقية«، مش�يرا الى 
أن »أبناء عش�ائر بعض المناطق السنية 
مثل حديثة وغيرها قدموا أنموذجاً رائعاً 
للعال�م وبعثوا رس�الة للعالم بأن داعش 

ال يمك�ن ان تدخل منطق�ة ال تكون فيها 
حواضن وثوابت«.

وأضاف الش�حماني أن »ه�ذه المدن 
يوجد معها تنسيق عسكري بشكل كامل 
ومدعومة م�ن الدولة بصورة مباش�رة 
عل�ى مس�توى التجهيز وم�ا يحتاجونه 

واإلسناد والدعم«.
وتشهد االنبار تطورات امنية خطيرة 
الس�يما مدين�ة الرم�ادي التي ش�هدت 
االرهابي�ة  الهجم�ات  اعن�ف  مؤخ�را 
لك�ن  المفخخ�ة,  الس�يارات  بواس�طة 
جميع ه�ذه المحاوالت باءت بالفش�ل, 
االرهاب�ي  التنظي�م  يتمك�ن  ل�م  حي�ث 
من ف�رض س�يطرته عل�ى المدينة, في 
المقابل تش�هد ناحية الكرمة المتاخمة 
للفلوجة,عملية عسكرية واسعة تشارك 
فيه قطاعات عسكرية والحشد الشعبي 
بهدف اس�تعادة الس�يطرة على الناحية, 

تمهيدا القتحام الفلوجة.

املعارك تتواصل يف الكرمة.. ومؤمتر يف بغداد خلالص االنبار 
قيادي في الحشد الشعبي: سنهزم اإلرهاب في الغربية

ماكغورك يقود خمطط »التقسيم« من السليامنية.. والوطني: االنتصارات عىل »داعش« أرعبته
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ف�ي الوق�ت الذي يق�ف في�ه الع�راق موقفاً 
مدافع�اً عن العالم أجمع بحرب�ه ضد التنظيمات 
اإلرهابية، وعلى رأسها تنظيم »داعش« اإلرهابي 
الذي أعلن عداءه للعالم وجعل من العراق ساحًة 
لحربه وتصدى له أبناء العراق ببس�الة مدافعين 
ع�ن أرضهم ومقدس�اتهم ووح�دة بالدهم التي 
أريق�ت م�ن اجلها الدم�اء، نج�د ان العالم وقف 

موقف المتفرج ودعم اإلرهاب بشتى الطرق.
أم�ا التحالف الدول�ي الخجول، ال�ذي تقوده 
أمري�كا ضد داع�ش، لم يثم�ر ع�ن أي نفع على 
الع�راق بقدر م�ا ألحقه به من ض�رر؛ وأخر هذا 
م�ا صرح به مس�اعد وزير الخارجي�ة األمريكي 
لش�ؤون س�وريا والعراق بريت ماكغ�ورك على 
هام�ش حضوره ف�ي  ملتقى الس�ليمانية الذي 
انعق�د في الحادي عش�ر من ش�هر آذار الجاري 
بالقول »لس�نا متمسكين بوحدة العراق« ما يدل 

على إن اإلدارة األمريكية تخوض حرباً لتقس�يم 
الع�راق ال لتخليص�ه من داع�ش او الحفاظ على 

وحدة أرضه وشعبه.
وقال ماكغ�ورك في تصري�ح صحفي »نحن 
غير متمس�كين بوحدة الع�راق، وإنما نصر على 
اإلط�ار الدس�توري في الع�راق، وال�ذي اختاره 
أغلبية الشعب العراقي، بمن فيهم المواطنين في 
كردستان، والدستور أكد على النظام الفيدرالي، 
ال�ذي ضمن حق اإلدارة الذاتية إلقليم كردس�تان 

إضافة إلى باقي المحافظات العراقية«.
وأضاف »نحن نؤمن بأن النظام الفيدرالي هو 
الضامن األفضل لالس�تقرار في العراق، واإلطار 
ال�ذي يضمن اس�تفادة الكرد من نف�ط الجنوب، 
إضافة إلى ش�راكة األجزاء العراقية األخرى في 

الثروات الطبيعية بإقليم كردستان«.
وفي هذا الس�ياق، ق�ال النائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي عب�د الحس�ين الزيرجاوي إن م�ا قاله 
مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون العراق 

وس�وريا لي�س تصريحاً ب�ل هو مش�روع نائب 
الرئيس األمريكي ج�و بايدن الذي قدمه من قبل 
لتقس�يم العراق الى ثالث دويالت وقيل أربعة إذا 

وجد مكون آخر أو منطقة جغرافية أخرى.   
وش�دد على أن هذا التصري�ح ليس االول من 
نوعه ب�ل ه�و اس�تكماال للتصريح�ات والنوايا 
الس�ابقة لباي�دن وغيره من الذين يس�عون الى 

تقسيم العراق.
واضاف الزيرجاوي، في حديث ل�«المستقبل 
العراق�ي« ان »ما يحصل عل�ى االرض من قضية 
داع�ش والتعقيدات الحاصلة في مس�ألة تحرير 
ص�الح الدي�ن وم�ا قال�ه آل النجيفي م�ن انهم 
يرفضون اس�تقبال الحشد الش�عبي في معركة 
تحري�ر الموص�ل كذلك وض�ع محافظ�ة االنبار 
ووض�ع العوائ�ق أم�ام تق�دم الجيش والحش�د 
الش�عبي ي�دل على انه هن�اك أكثر من س�يناريو 
موض�وع لبق�اء ه�ذه المناط�ق تحت س�يطرة 
اإلرهابيين واليراد لها ان  تحرر بإرادة الحكومة 

االتحادية س�واًء عن طريق الحش�د الش�عبي او 
الجيش او الشرطة«.

وأش�ار إلى أن »مس�ألة عدم تحرير المناطق 
المحتلة عن طريق ابناء الشعب العراقي وفرض 
مش�اركة التحال�ف الدولي يعتبر ه�ذه المناطق 
تحتف�ظ بخصوصيتها وخصوص�ا ان هنالك من 
يخل�ط خ�روج داعش في مس�ألة القض�اء على 
الثورات في ه�ذه المناطق ويعتبر وجود داعش 
ه�و إضاف�ة ق�وة لم�ا يس�موه بالث�ورات التي 

انطلقت من ساحات االعتصام وماشابه«.
وش�دد بالق�ول أن »كل م�ا يح�دث االن م�ن 
معطيات على األرض وعدم دعم التحالف الدولي 
بقي�ادة أمريكا كل هذا يؤش�ر عل�ى ان الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة فعال ليس�ت حريصة تماما 

على وحدة العراق«.
وأش�ار إلى إن »هذه التصريحات التي تنطلق 
من كردستان لها داللة واضحة«، معلالً ذلك بأنه 
»عندما يحضر مس�ؤول بمس�توى مساعد وزير 

الخارجي�ة األمريكي�ة الى كردس�تان ويفترض 
أن يكون إقليم كردس�تان هو جزء من الحكومة 
االتحادي�ة وكأن ه�ذا الرجل المس�ؤول موجود 
ف�ي دولة أخرى وليس في إقلي�م تابع للحكومة 
االتحادي�ة، ي�دل على أنهم يس�عون إلى تقس�يم 

العراق«.
م�ن جانبه قال النائب عن دولة القانون رزاق 
محيبس ان »ما صرح به مساعد وزير الخارجية 
بريت ماكغ�ورك يدل على ان هناك خطة لتمزيق 
وح�دة العراق وهذا األمر لي�س جديداً عليهم، بل 
يؤكد استمرار األمريكان بالمضي قدماً بمشروع 

بايدن لتقسيم العراق«.
واض�اف محيبس ف�ي حديث ل�«المس�تقبل 
العراقي« ان »العراقيين وما حققه من انتصارت 
على زمر داع�ش ارهابية دم�ر خططهم وخيب 
رغ�م  للتمزي�ق  قاب�ل  غي�ر  والع�راق  آماله�م، 
السياس�يين  بع�ض  ومح�اوالت  محاوالته�م 

العراقيين الذين ينفذون خططهم«.

واشنطن تعيد إحياء مشاريع بايدن

ً
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لم يرد حتى اآلن توضيح رس�مي إماراتي 
أو لبناني ألس�باب قرار الس�لطات اإلماراتية 
لبناني�اً،  س�بعين  بترحي�ل  للج�دل  المثي�ر 
معظمهم ش�يعة، من أراضيه�ا. وبينما تزداد 
التكهن�ات ح�ول تل�ك األس�باب، يأت�ي قرار 
الس�لطات اإلماراتية ليس�لط الض�وء مجدداً 
على االتهام�ات التي تواجهه�ا دول خليجية 
بانته�اك حقوق اإلنس�ان من خ�ال الترحيل 
بشكل تعسفي، سواًء لمن يحملون جنسياتها 
أو لألجان�ب. ويته�م حقوقي�ون خليجي�ون 
ومنظم�ات دولية س�لطات تلك ال�دول بلعب 
الورقة الطائفية للضغط على المعارضين من 
جهة، وعلى ال�دول التي تجمعها بها خافات 

من جهة أخرى.
هي ليس�ت المرة األولى الت�ي ترحل فيها 
اإلمارات ودول خليجية أخرى لبنانيين شيعة 
من أراضيها. فقد س�بق وأن رّحلت العشرات 
منه�م ع�ام 2009 لاش�تباه ف�ي عاقته�م 

بمنظمة حزب الله.
 وف�ي ع�ام 2013 رحلت قط�ر 18 لبنانياً 
بناًء على قرار صادر عن دول مجلس التعاون 
الخليج�ي بف�رض عقوب�ات على ح�زب الله 
بسبب اتهامه بتقديم الدعم العسكري لقوات 
نظام األس�د في س�وريا. لكن الق�رار األخير 
أثار المزيد من الجدل بسبب حالة االستقطاب 
السياس�ي والطائف�ي الح�اد التي تش�هدها 
المنطق�ة حالياً. وتش�ير بع�ض التقارير إلى 
أن أكث�ر م�ن مائ�ة أل�ف لبناني يعمل�ون في 
اإلم�ارات. كما تس�تضيف دول الخليج أعداداً 
كبيرة من المهاجري�ن اللبنانيين من مختلف 
الطوائ�ف. ويعتب�ر يوس�ف المحافظة، نائب 
رئيس الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان، أن 
قرار الس�لطات اإلماراتية هو رسالة موجهة 

لحزب الل�ه اللبنان�ي بعد تصريح�ات زعيمه 
حسن نصر الله المنتقدة لدول خليجية. 

ويق�ول المحافظة “ال�رد على تصريحات 
نص�ر الل�ه كان بالتهدي�د بطرد الش�يعة من 
الخلي�ج، خصوصاً في البحرين. بش�كل عام، 
هن�اك اضطهاد سياس�ي من جه�ة وطائفي 
من جه�ة أخرى للمعارضين لسياس�ات دول 

خليجية والمطالبين بالديمقراطية فيها”.
لك�ن الصحف�ي والخبير الس�عودي خالد 
الغنامي ينفي أن تكون هناك أس�باب طائفية 
وراء ق�رار اإلم�ارات، مضيف�اً، أن “اإلمارات 
ل�م تكن يوم�اً دول�ة طائفي�ة، وال أعتقد أنه 
يمك�ن اتخاذ ق�رارات كهذا لمج�رد الرد على 
انتقادات جهة ما. الواقع هو أن لبنان - شئنا 
أم أبينا - متورط في الحرب األهلية السورية، 
التي يس�عى الجميع كي ال تنتش�ر، بما فيهم 

اإلمارات”. 
ويعتقد الغنامي أن قرار اإلمارات بترحيل 
هؤالء األش�خاص راجع إلى عاقتهم بحزب 
الله، ال�ذي “يبدي جلياً التزام�ه بمبدأ تصدير 
الث�ورة كما جاء في نصوص )مرش�د الثورة 
اإلسامية في إيران( الخميني”، حسب تعبير 
الخبير الس�عودي. ويرى الغنامي أن من حق 
كل دولة الس�عي للحفاظ على أمنها الداخلي 
في حال استش�عرت أن أف�راداً أو جماعات أو 
طوائف “يمكن أن يتس�ببوا ف�ي كارثة أمنية 
مفاجئة أو يمكن أن يشكلوا خطراً على السلم 
االجتماعي ولو بعد حين، أو يمكن أن يكونوا 
جهاٍت اس�تخباراتية لحزب الل�ه، مثاً”. لكن 
الناش�ط الحقوقي يوس�ف المحافظة يقول 
إن دول الخلي�ج ترتك�ب انته�اكات لحق�وق 
اإلنس�ان وللمواثي�ق الدولي�ة بإقدامه�ا على 
س�حب جنس�يات وترحيل أع�داد كبيرة ممن 

تعتبرهم معارضي�ن لتوجهاتها بدعوى أنهم 
يشكلون خطراً على أمنها.

وكان�ت منظمة العف�و الدولية قد انتقدت 
الش�هر الماضي لج�وء الس�لطات البحرينية 
إلى سحب الجنس�ية من 72 مواطناً “لتكميم 
أفواهه�م”، م�ن ضمنه�م أربع�ة صحفيين. 
عيس�ى  البحرين�ي  اإلع�ام  وزي�ر  وص�رح 
الحم�ادي ب�أن معظ�م م�ن أس�قطت عنهم 
الجنس�ية متواجدون في الخارج، مضيفاً أن 
بإمكانه�م التق�دم بطلب تظلم أم�ام القضاء 
حسب ما يخوله لهم القانون. لكن المحافظة 

يؤكد أن قرارات الترحيل وس�حب الجنس�ية 
تعارض القوانين الدولية وحتى دس�اتير هذه 
البلدان، ويتابع بالقول: “الدستور البحريني، 
مث�ًا، ال يجيز ترحي�ل المواطني�ن. لكن ذلك 
يح�دث عل�ى أرض الواقع، وق�رارات ترحيل 
الناس، س�واًء كانوا مواطنين أو أجانب، هي 
ق�رارات سياس�ية وتحدي�داً ق�رارات ملكية 
وليست قرارات تمر عبر القضاء كما ينبغي”.

م�ن  للكثي�ر  تعرض�ت  بدوره�ا  الس�عودية 
االنتقادات بهذا الخص�وص، خاصة بعد عزل 
الرئي�س المص�ري الس�ابق المحس�وب على 

جماعة اإلخوان المسلمين محمد مرسي. فقد 
تم اتهام السلطات السعودية بترحيل قيادات 
م�ن اإلخوان من أراضيها. لكن الغنامي يقول 
إن م�ا تقوم به هذه ال�دول ال يدخل في نطاق 
ممارس�ة للضغط عبر استخدام السياسية أو 
الطائفية، وإنما “هي إجراءات قانونية تماماً، 
ب�ل من واج�ب تلك ال�دول الحف�اظ على أمن 
أوطانها ومواطنيها في ظل ظروف سياسية 
غي�ر طبيعي�ة والتعام�ل م�ع المل�ف األمني 
بم�ا تقتضي�ه المصلح�ة الوطني�ة. الترحيل 
قانوني تماماً بناًء على ما يمليه مبدأ السيادة 

الوطنية”. لكن الناش�ط البحريني المحافظة 
يعتب�ر أن الح�االت الت�ي يت�م فيه�ا س�حب 
الجنسية، مثاً، إذا حدث ذلك في دول متقدمة، 
يك�ون عبر محاكم�ة عادلة وبق�رار قضائي 
وأدل�ة واضح�ة عل�ى أن ه�ؤالء األش�خاص 
ارتكب�و جرائ�م أو مخالفات في ال�دول التي 
اس�تضافتهم، مضيف�اً: “ه�ؤالء ضحايا قبل 
أن يكون�وا ورقة سياس�ية تس�تخدمها هذه 
الدول بحجة أنهم يشكلون خطراً على سلمها 
وبقرارات يعتبرونها غير قابلة للنقاش ألنها 

سيادية ومصادرها سرية”.

     بغداد / المستقبل العراقي

اخلليج يبدأ موسم »التهجري« الطائفي
يثير إقدام دول خليجية على ترحيل أشخاص، سواء 

كانوا من مواطنيها أو أجانب، من أراضيها الكثير من 

االنتقادات، خاصة أن بعض هذه القرارات يبنى على 

أسباب سياسية وطائفية. فهل بات الترحيل سالحا 

في يد هذه الدول لقمع حقوق اإلنسان؟

    كتب: القاضي سامي كاطع عالوي

تناولت وس�ائل االع�ام بكاف�ة انواعها 
المسموعة والمقروءة وعلى شبكات التواصل 
االجتماعي اس�م منير اب�و صالحة االمريكي 
الجنس�ية والملق�ب اب�و هري�رة االمريك�ي 
والذي تم تجنيده كانتحاري في س�وريا وقد 
فجر نفسه هناك ضمن التنظيمات االرهابية 
للدفاع عن قضية يعتقد بها انها مقدسة وذلك 
بقتل اكبر عدد من المدنيين االبرياء الس�باب 
طائفية وعنصرية باس�م االسام ونعتقد ان 
ظاه�رة ابو هري�رة االمريكي ه�ي جزء من 
نظرية الفوضى الخاقة التي تبلورت فكرتها 
ونش�أتها وديموم�ة تواصلها ف�ي الواليات 
المتح�دة االمريكية. وال يمكن الي باحث في 
الش�ؤون االس�تراتيجية االمريكي�ة ان ينكر 
دور المراكز البحثية في وضع الس�تراتيجية 
االمريكية الس�يما بعد اح�داث 11 / ايلول/ 
2001 وم�ا جلبت�ه هذه االح�داث من فرصة 
الع�ادة تنش�يط وتطوي�ر االف�كار واع�ادة 
صياغته�ا وتطبيقه�ا على الس�احة الدولية 
ومن ه�ذه االفكار الفوض�ى الخاقة، اذ تعد 
المراك�ز البحثية ومنها مؤسس�ة واش�نطن 
في الش�رق االدنى ومؤسسة مشروع القرن 
االمريكي الجديد التي س�اهمت باعطاء زخم 
له�ذا المصطل�ح الهامي الكبي�ر عن طريق 
عق�د مجموعة م�ن الن�دوات والمحاضرات 

اذ ت�م تكوي�ن ه�ذا المصطل�ح بعناي�ة تامة 
وبرؤى امريكي�ة معمقة نابعة م�ن العقلية 
االمريكي�ة البرجماتية والت�ي تعد المصلحة 
االمريكي�ة ف�وق كل ش�ي بقط�ع النظر عن 
الطريق�ة او الوس�يلة إعم�اال بمب�دأ الغاي�ة 
تبرر الوس�يلة/ ميكافيل�ي / ويذكر عدد من 
الخاق�ة  الفوض�ى  ان مصطل�ح  الباحثي�ن 
ق�د تبل�ور مضمون�ه النظ�ري ف�ي ورق�ة 
عم�ل قدمتها مؤسس�ة واش�نطن لسياس�ة 
الش�رق االدن�ى ذات المي�ول الصهيونية الى 
الخارجي�ة االمريكة ومضم�ون هذه الورقة 
ان الوالي�ات المتحدة تش�جع حال�ة الغليان 
وعدم االستقرار في الشرق االوسط وإشاعة 
والتي تك�ون خطوة نحو اصاح واس�تقرار 
ف�ي المنطقة بش�كل عام وذلك على اس�اس 
تقس�يم المنطقة الى مقاطع�ات وكانتونات 
طائفية على اسس مذهبية والتعامل مع دول 
المنطقة العربية والش�رق االوس�ط بش�كل 
عام باعتبارها فسيفس�اء قابلة لتفكيك عبر 
اشاعة الفضوى الخاقة والقاقل وانهاكات 
بالصراعات الطائفية وما يحصل في سوريا 
والعراق في ه�ذه االيام اوضح تطبيق عملي 
للمنه�ج النظري للفض�وى الخاقة. ومعنى 
الفوض�ى الخاقة على وف�ق رؤية كونداليزا 
راي�ز ف�ان مفه�وم الفوضى الخاق�ة يعني 
التخلي عن مفاهيم االمن واالس�تقرار حتى 
لو ادى ذلك الى اس�قاط العدي�د من االنظمة 

الحليف�ة والموالي�ة للوالي�ات المتحدة تحت 
دعوى االصاح والديمقراطية اذ تطالب رايز 
من خطته�ا الجديدة بت�رك التفاع�ات التي 
تموج بها المنطقة لتحدث اثرها حتى لو ادى 
ذلك الى سيادة الفوضى التي ربما ينتج عنها 
وض�ع افض�ل من وجه�ة نظهره�ا وهذا ما 
يحصل االن ف�ي العراق التنظيمات االرهابية 
وصلت الى مشارف بغداد واالدارة االمريكية 
لم تحرك ساكن وتنتظر حلوال من السياسيين 
رغ�م وجود االتفاقي�ات االمنية مع الواليات 
المتحدة التي تكون ملزمة بها قانونا باعتبار 
االلتزام�ات المش�تركة بي�ن الطرفين ويرى 
بع�ض السياس�يين األمريكيي�ن ان الفوضى 
الخاق�ة تعن�ي فوض�ى عارم�ة اضطرابات 
االجتماعية واالقتصادية والسياس�ية  للبنى 
وتفكيكها وتش�ويها اخاقي�ا وفكريا للقيم 
الس�ائدة الفكري�ة واالعامي�ة والعس�كرية 
انطاقا م�ن فرضية مكافح�ة االرهاب التي 
تروج لها الواليات المتح�دة وهي بحد ذاتها 
ش�كل الفوضى العالمية ويذكر بوب رود في 
كتابه )بوش في حرب( »2« ويأخذ جزءا من 
مق�والت جورج وكربوش والت�ي يذكر فيها 
ان اس�تراتيجية الواليات المتح�دة هي خلق 
فوضى وخلق فراغ وفراغ ستنبثق عنه اشياء 
جديدة وس�تقوم بتصدير العنف الذي ناقيه 
م�ن الجماع�ات المس�لحة المتطرف�ة اليهم 
من جديد وذلك دفاع�ا عن بلدنا العظيم وفي 

ه�ذا الصدد يقول وزير الدفاع العراقي وكالة 
س�عدون الدليمي في اخر تصريح »ان داعش 
مدرس�ة عراقية بامتياز تخرجت من س�جن 
بوكا« وفي تصريح لسفير الواليات المتحدة 
ايان كروكر في العراق السابق ال توجد حرب 
س�نية ف�ي الع�راق وانم�ا ح�رب تحرير من 
يقودها الجيش العراقي ض�د تنظيم ارهابي 
يق�وده ابو بك�ر البغدادي وجماع�ات اخرى 
بعثي�ة يتض�ح من اه�م االهداف السياس�ية 
لمشروع الشرق االوسط الكبير الذي هو نتاج 
الفوض�ى الخاق�ة بتغيير المعال�م والحدود 
السياس�ية المرس�ومة بين الدول الى جانب 
تغيير اش�كال النظم السياس�ية وق�در تعلق 
االمر بمش�روع الش�رق االوس�ط الكبير في 
مطلع الق�رن الحادي والعش�رين فان اعادة 
رس�م الحدود من جدي�د وتقطي�ع المنطقة 
دينيا وقوميا ومذهبيا من األهداف الرئيس�ة 
التي يكمن وراءها هذا المشروع فعلى سبيل 
المثال تمتلك )اسرائيل( عاقات مع مجموعة 
قليلة من دول الش�رق االوس�ط وبعد تكوين 
دول وكيانات جديدة ربما تس�تطيع اسرائيل 
ان ترف�ع ع�دد اصدقائه�ا ف�ي المنطقة الى 
الضع�ف بعد قطر وتركي�ا واالردن ممكن ان 
تك�ون دول )كردية انفصالي�ة( في المنطقة 
ومن الطبيع�ي ايضا هذه الكيان�ات الجديدة 
التي س�وف تنش�ئ هي كيان�ات قائمة على 
اس�س ديني�ة مذهبي�ة وقومية االم�ر الذي 

س�يؤدي الى ذوبان فك�رة الكيان الصهيوني 
ه�و كيان دين�ي عنصري على هذا االس�اس 
تكمن اهم االهداف السياس�ية للمشروع في 
زي�ادة تطب�ع العاق�ات الدبلوماس�ية لدول 
االقليم الش�روق االوس�طي مع )اس�رائيل( 
لجع�ل عملي�ة التفاعل صحية ف�ي المنطقة 
عبر فتح س�فارات )اس�رائيليلة( ف�ي الدول 
التي ال تمتلك عاقات مع )اس�رائيل( مع ذلك 
س�تتمكن )اس�رائيل( من تحيي�د اصدقائها 
الش�رق اوس�طين الج�دد واضع�اف ال�دور 
)الش�عبي( المتبقي ف�ي المطالبة في قضية 
االمة العربية االزلية الفلسطينية فالهدف من 
الفوضى الخاقة ف�ي نظر االرادة االمريكية 
ومعها اس�رائيل تفضي الى تفتيت الش�عوب 
والدول العربية جزيئات متنابذة ومتصارعة 
الغي�ر  الوحي�د  الكي�ان  )اس�رائيل(  لتبق�ى 
المتفت�ت فتك�ون ه�ي االق�وى واالمنع في 
المنطقة وعن طريق حلف جديد غير مرتبط 
بهوية او ديانة او قومية االمر الذي س�يؤدي 
الى نسيان القضية الفلسطينية عبر التحالف 
مع تنظيم ارهابي يسوق الى جهاد المناكحة 
اح�د أهداف�ه ووس�ائله المهم�ة والرئيس�ة 
وع�ودا على بدء ان المنظمات االرهابية التي 
تعمل تحت س�تار اس�امي ديني متشدد هي 
من خلق منظمات صهيونية لضرب االس�ام 
م�ن داخله الت�ي تحاول طم�س معالم الدين 
االسامي وتشويهه وتمزيقه ومن جهة ثانية 

ومن المؤكد ان الواليات المتحدة واس�رائيل 
لن تقوم بعمليات تبش�يرية لجعل المسلمين 
يقوم�ون بترك دينه�م ومن ث�م ابتدعت هذا 
التكتي�ك لك�ي تض�رب الطوائ�ف والمذاهب 
ببعضه�ا ويجزا المنطقة وتقس�يمها وايضا 
تص�ل ال�ى نقطة تفكيك االس�ام م�ن داخل 
االس�ام وه�ذا ه�و دي�دن فك�رة الفوض�ى 
الخاق�ة والت�ي توف�ر للوالي�ات المتحدة و 
)اس�رائيل( مناخ�ا فكري�ا بخلق لهم�ا بيئة 
امنة للتواجد المس�تقر في اطار المجتمعات 
وترم�ي  المتفكك�ة.  والمس�لحة  العربي�ة 
الفوضى الخاقة الى زي�ادة اواصر الصداقة 
بي�ن البت�رو دوالر والمصال�ح االمريكي�ة و 
)االس�رائيلية( اذ التقى الطرف�ان على هدف 
يخ�دم مصالحهم�ا معا في تقس�يم وتجزئة 
وتفكيك الجغرافية العربي�ة واعادة تركيبها 
واالس�رائيلية  االمريكي�ة  لاه�داف  خدم�ة 
ف�ي المنطقة عبر الس�يطرة عل�ى مواردها 
وثرواتها وبالمقابل حماية االنظمة النفطية 
الخليجية لها من ان تطاله�ا عمليات التغيير 
ول�و بش�كل مؤق�ت والمقص�ود هن�ا دول 
الخليج الغنية بالمنطقة اذ لم يطالها س�وى 
حراك تم تس�ويتها وتهدئت�ه الى حين )مثال 
ذلك البحرين( وقد جاء في صحيفة نيويورك 
تايم�ز االمريكية يوم 14 نيس�ان 2011 عن 
ضخ الحكوم�ة االمريكية لمايين الدوالرات 

عبر وكاالت »3« مختلفة.

ابــو هــريــرة االمــريــكــي

دمشق تسقط هدف أمريكي »معادي«
     بغداد / المستقبل العراقي

أكد مصدر عس�كري س�وري، 
إس�قاط  أن  األربع�اء،  أم�س 
الدفاعات الجوية السورية لطائرة 
االستطاع األميركية ليل أمس تم 
باعتبارها “هدفاً معادياً”، مشيراً 
إل�ى أن “مجرد دخوله�ا األجواء 
الس�ورية يعني أنه�ا كانت تجمع 

معلومات أمنية وعسكرية”.
وق�ال المص�در إن�ه “ل�م يتم 
التعرف على الطائرة لدى رصدها، 
وتم التعام�ل معها كهدف معاد”، 
مضيفاً انه “بمج�رد دخولها إلى 
األج�واء الس�ورية، نعتب�ر أنه�ا 
تس�عى إلى جمع معلومات أمنية 
وعسكرية عن األراضي السورية. 

هل دخلت للنزهة؟”.
وكانت وكالة األنباء السورية 
ان  ذك�رت  “س�انا”  الرس�مية 
الس�ورية  الجوي�ة  “الدفاع�ات 
أسقطت طائرة استطاع أميركية 

معادي�ة ش�مال الاذقي�ة”، فيما 
أشار مصدر عسكري أميركي إلى 
أن باده “فقدت االتصال” بطائرة 
م�ن دون طي�ار في س�وريا، من 

دون أن يؤكد سقوطها.
العس�كري  المص�در  ورج�ح 
السوري أن تكون الطائرة “دخلت 
عبر األراض�ي التركية”، الفتاً إلى 
أن “التحقيق�ات جاري�ة ف�ي هذا 

الشأن”.
وأضاف المص�در أن “الجيش 
ف�ي جهوزي�ة تام�ة للتعامل مع 
أي اعت�داء أي�اً كان مصدره. نحن 
جاهزون بش�كل دائم للتصدي”، 
إل�ى أن “كل حال�ة يت�م  مش�يراً 
التعام�ل معه�ا وف�ق معطياته�ا 
الخاصة. وهذه الحالة تم التعامل 

معها كهدف معاد”.
وفيما رد المصدر على س�ؤال 
تنظي�م  وج�ود  إمكاني�ة  ح�ول 
العراق  “الدول�ة اإلس�امية ف�ي 
والشام” – “داعش” في المنطقة، 

أجاب بالنفي، مش�يراً في الوقت 
ذاته إلى أنه “قد يكون هناك بعض 

المواقع لجبهة النصرة”.
من جهته، أكد مدير “المرصد 
الس�وري لحقوق اإلنسان” رامي 
عبد الرحمن عدم وجود أي مواقع 
م�ا  أو  “المعارض�ة”  لمقاتل�ي 
يسميه “التنظيمات الجهادية” في 
المنطقة التي تم إسقاط الطائرة 
“الطائ�رة  أن  موضح�اً  فيه�ا، 
س�قطت في قري�ة المقاطع على 
بعد عش�رة كيلومترات من مدينة 

الاذقية”.
و هذه هي الم�رة األولى التي 
يتم فيها إس�قاط طائرة أميركية 
بنيران الجيش السوري منذ نهاية 
أيلول الماضي، تاريخ بدء الغارات 
الت�ي ينفذها “التحال�ف الدولي” 
بقي�ادة واش�نطن عل�ى مناط�ق 
مواق�ع  مس�تهدفاً  س�وريا  ف�ي 
وتجمع�ات لتنظيم�ات إس�امية 

متطرفة.

واشنطن حتاكم ضابطًا بتهمة االنضامم لـ »داعش«

البحرين: النظام متورط يف دعم اإلرهاب بسوريا

     بغداد / المستقبل العراقي

اتهم القضاء األمريكي ضابط س�ابق 
في الجيش األمريكي باالنضمام لداعش 
في سوريا وتم ترحيله من تركيا مؤخراً 
تهمتي�ن  األمريك�ي  االدع�اء  ووج�ه   .
عل�ى األق�ل إلى ضاب�ط س�ابق بالجيش 
األمريكي، تم ترحيل�ه من تركيا مؤخراً، 

بينم�ا كان ف�ي طريق�ه لانضم�ام إلى 
التركي�ة  الس�لطات  . وأوقف�ت  داع�ش 
الضابط الس�ابق بساح الجو األمريكي، 
تايرود ناثان وبستر بوغ، أثناء محاولته 
العبور إلى الجانب الس�وري من الحدود، 
الماض�ي،  الثان�ي  يناي�ر/ كان�ون  ف�ي 
وقام�ت ترحيله إل�ى الوالي�ات المتحدة 
الحق�ًا، حيث م�ن المق�رر أن يمثل أمام 

المحاكمة هذا األسبوع. وجه اإلدعاء إلى 
بوغ تهمتي “محاول�ة تقديم دعم مادي 
إلى جماعة إرهابية”، و”إعاقة العدالة”، 
بحس�ب ما أعلنت وزارة العدل األمريكية 
الثاث�اء، قبل يوم من بدء محاكمته أمام 
محكم�ة اتحادي�ة علي�ا ف�ي نيوي�ورك، 
موكل�ه  إن  محامي�ه  وق�ال  األربع�اء، 
سيدفع بأنه “غير مذنب” أمام المحكمة. 

وبحس�ب ملف الدعوى، فإن  بوغ سافر 
م�ن مصر إل�ى تركيا، حيث ت�م توقيفه، 
وأعادته الس�لطات التركي�ة إلى القاهرة 
م�رة أخ�رى، وبدورها قامت الس�لطات 
المصرية بترحيله إلى الواليات المتحدة، 
ولم يتضح على الفور س�بب تواجده في 
مصر قبل محاولته االنضمام إلى تنظيم 

“داعش.”

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد القيادي في تيار العمل االسامي 
في البحرين الشيخ اسماعيل االبراهيمي، 
أن النظ�ام الخليف�ي مت�ورط ف�ي دعم 
االره�اب ف�ي س�وريا ف�ي حي�ن يمعن 
هذا النظ�ام الفاجر في قم�ع المعارضة 
الشعبية في البحرين و يحبس الكثير من 
المعتقلين في الس�جون. وف�ي تصريح 
لوكال�ة انب�اء ف�ارس، ق�ال االبراهيمي 

ان ت�ورط النظام البحريني ومس�ؤوليه 
ف�ي  المس�لحة  الجماع�ات  دع�م  ف�ي 
س�وريا يكش�ف طبيعة هذا النظام الذي 
معارضت�ه  بع�دم  البحرينيي�ن  يطال�ب 
لكن�ه ف�ي نف�س الوق�ت يق�دم االموال 
والجنود لما يس�مى المعارضة السورية 
. واض�اف: ان ه�ذه االم�وال تعط�ى الى 
جه�ات تم�ارس اعماال خطي�رة جدا من 
حيث االره�اب حيث القتل عل�ى الهوية 
وهناك ش�ق للصدور واستخراج لاكباد 

وهدم المراقد المقدس�ة لدى المسلمين 
وه�ذا ي�دل ان النظ�ام البحرين�ي يغض 
الط�رف ع�ن كل ه�ذه االم�ور بينما في 
المقاب�ل يجعل االتصال بحزب الله جرما 
ويصفه باالرهابي والعياذ بالله . وأشار 
االبراهيم�ي عل�ى حك�م الب�راءة بح�ق 
معذب�ي آيات القرم�زي و ق�ال : النظام 
لقم�ع  وس�ائله  كّل  يس�تنفذ  الخليف�ي 
الحراك الش�عبي، حيث أنها توقعت حكم 
البراءة بحق معذبتها نورة آل خليفة و أن 

من بّرأ قتلة الشهداء لن يجّرم من عّذبها. 
ولف�ت الى أن القاض�ي المحكمة لم ُيعر 
اهتماًم�ا لم�ا قالت�ه القرم�زي. وكانت 
الرابع�ة  الجنائي�ة  الصغ�رى  المحكم�ة 
برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر 
ناص�ر الحايكي، قد بّرأت ي�وم الخميس 
الماضي 13 مارس/ آذار 2015 الضابطة 
ن�ورة آل خليفة من تهم�ة االعتداء على 
سامة جسم “آيات القرمزي” أثناء فترة 

احتجازها على ذمة قضية تجمهر.
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وزارة الصحة
الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)باس�م عبد كريم( الذي يطلب تسجيل 
اللق�ب وجعله )الش�حماني( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها سبعة  ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 14 م�ن القانون االح�وال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عثمان هادي حميد( الذي يطلب تبديل 
االس�م املجرد من )عثمان( اىل )عصام( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عمر س�عد ابراهيم( الذي يطلب تبديل 
االسم املجرد من )عمر( اىل )عمار( فمن 
لديه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي 
)محيسن ابراهيم مبارك( الذي يطلب تبديل 
االس�م املجرد من )محيسن( اىل )محسن( 
فم�ن لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي 
)سفيان احمد محيسن( الذي يطلب تبديل 
االس�م املجرد م�ن )س�فيان( اىل )محمد( 
فم�ن لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)كاظم ج�واد فارس( الذي يطلب تبديل 
اللقب من )العجي�ي( اىل )البدري( فمن 
لديه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي 
)حامد محس�ن عليوي( الذي يطلب تبديل 
اللقب م�ن )الدلفي ( اىل )املوس�وي( فمن 
لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي )دين�ار ج�واد ف�ارس( ال�ذي 
يطل�ب تبديل اللقب م�ن )العجيي( اىل 
)البدري( فمن لدي�ه اعراض 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 القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

رقم االخطار
2014/498

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي عم�ار خنجر جالب(  املنس�وب اىل    قيادة رشطة 
محافظ�ة الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  2012/5/3 ولحد االن  
  وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خ�الل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك 
اىل اق�رب س�لطة حكومية وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/134

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب  )املالزم وس�ام س�امي محس�ن(  املنسوب اىل    قيادة رشطة محافظة 
الب�رصة  مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر 
عمل�ك م�ن تاريخ  2012/8/16 ولح�د االن واملادة 35 / من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
الختالس�ك املس�دس الحكومي املرقم )FWS957 ( نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع )15( 

اطالقه من نوعه 
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
قوى االمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطل�ب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االم�ن الداخي رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)شنش�ول طعم�ه عطي�ه( الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل االس�م م�ن 
)شنش�ول( اىل )ابراهي�م( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض  لدي�ه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال املدنية 

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

محكمة بداءة كركوك
العدد / 45/ب2015/2

اس�ود  )حس�ني  علي�ه  املدع�ي  اىل 
حسن( قررت  محكمة بداءة كركوك 
بتاري�خ 2015/2/26 ويف الدع�وى 
املرقمة اعاله بتمليك املدعي )محمد 
ف�ؤاد رفي�ق( تم�ام العق�ار املرقم 
حكم�ا  خ.ت   54 م   /1856/21
غيابي�ا قاب�ال لالع�راض والتمييز 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
رس�ميتني يوميتني وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
يوسف طلعت الحاج عزت

محكمة االحوال الشخصية يف مدينة الصدر
العدد 1520 / ش / 2015 

اعالن
للمدع�ى عليه�م 1 – محم�د حم�زة صي�اح 2 – احتف�ال دحروب 
اس�ماعيل اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 11 / 3 / 2015 حكما 
غيابي�ا بحقكما يتضمن الحكم بتس�ليمكما الطفل ) امري ( لوالده 
املدعي حمزة جميل حس�ن بحكم القان�ون لكون والدته قد توفيت 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكما يف محافظ�ة الديواني�ة – حي االنصار 
وحس�ب اش�عار القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحي لحي االنصار 
واملص�دق م�ن قب�ل املجلس البل�دي ملحافظ�ة الديوانية  ل�ذا تقرر 
تبليغكم�ا بصحيفتني محليتني يوميتني ولكما حق االعراض خالل 
املدة القانونية عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 71 / ب / 2014 

اعالن
تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 30 / 31 م27 جبل املوصوف 
تفاصيل�ه يف ادن�اه فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور امام ه�ذه املحكمة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش بالصحف املحلية الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا مس�تصحبني معهم التأمين�ات البالغ�ة 10 % من القيم�ة املقدرة 

ويتحمل املشري الداللية والنرش.
القايض

املواصفات
• رقم العقار/ 3 / 31 م27 جبل

• مساحته: 39 دونم
• املش�تمالت: ارض زراعية تقع عىل نهر دجلة وش�واطيء تفصل قس�م منها 
سدود ترابية واالرض بدرجة خصوبة عالية جدا وهو مشاع بني عدد من الرشاء 
ويحتوي عىل اربعة دور سكنية وبها مساحة 10 دونم تقريبا مغروسة بأشجار 

النخيل والحمضيات
القيمة التقديرية: مليار وسبعمائة مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد 404 / ش / 2014 
اعالن

اىل املدعي عليه / احمد كريم قاسم / مجهول محل االقامة .
اقامت زوجتك س�يماء جعفر س�لمان الدع�وى الرشعية املرقمة 
404 / ش / 2014 امام محكمة االحوال الش�خصية يف بني س�عد 
وقد اصدرت املحكمة قرارها القايض بالتفريق فيما بينكم استنادا 
للم�ادة 43 / اوال وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه تق�رر تبليغك 
بواس�طة الصح�ف املحلي�ة خالل مدة ع�رشة ايام م�ن ثاني يوم 
الن�رش واذا كان لديك اع�راض مراجعة املحكمة اعاله ضمن املدة 

القانونية وسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض

محمود جاسم محمد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السنية
العدد: 315  

اعالن
بصحيفت�ني  االع�الن  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
محليت�ني يوميتني بخصوص طلب املس�تدعي 
)يحيى عب�د زيد رايض( الذي ي�روم فيه نصبه 
قيم ع�ىل ولده املفقود )عم�اد يحيى عبد زيد( 
والذي فقد بتاريخ 12 / 6 / 2014 ولم يعد لحد 
االن فم�ن لديه اية معلومات عن مصري املفقود 

امللصق�ة صورته اع�اله مراجعة ه�ذه املحكمة خالل مدة ع�رشة ايام من 
تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه سوف يتم نصب املستدعي قيما عن املفقود 

اعاله.. مع التقدير.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة      
العدد/176 /ب2015/1

التاريخ/2015/2/5
اعالن

اىل املدعى علية /غسان طالب هجوج 
اقام املدعي/ثائر رحيم حمود ضدك الدعوى البدائية املرقمة 176/ب2015/1 
طل�ب فيها دف�ع مابذمتك من املبل�غ ال�ذي قدرة)10000$(وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب الرشح القائم بالتبليغ وأشعار مختار واختيارية منطقة حي 
العسكري /2 فقد تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام هذة املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2015/3/22 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك اوارس�الك من ينوب عنك قانونا اوتقديمك ملعذرة 

مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة عفك
العدد: 321 / ب / 2014 

اعالن
بالنظر الكتساب الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 321 / ب / 2014 يف 31 / 12 / 
2014 الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 2 / 4153 والواقعة يف قضاء 
عف�ك واملوص�وف ادناه فقد قررت هذه املحكم�ة االعالن عن بيعه باملزاي�دة العلنية ملدة 
خمس�ة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�رش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة 
بداءة عفك يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التأمينات القانونية 10 
% م�ن القيمة املقدرة )130.000.000( فقط مائة وثالثون مليون دينار ان لم يكونوا من 
الرشكاء مع العلم ان الدفع نقدا واذا صادف يوم االحالة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي 

يليه موعدا لذلك مع التقدير.
القايض
ناظم عبد خنجر

االوصاف
1- املساحة 410 م2

2- عرصة خالية من الشواغل )ركن( تقع يف منطقة ام العظام يحدها من الجهة االمامية 
الشارع الرئييس ملدخل مدينة عفك ومن الجهة االخرى الشارع الفرعي ومن جهة الخلف 

عرصة خيالة من الشواغل ومن جهة الرشق عرصة خالية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد/503/ش/2015       

التاريخ2015/3/16
اعالن

اىل املدعى علية /حس�ام ص�ادق حس�ن/اقامة املدعية /نضال 
محس�ن هاشم /الدعوى املرقمة اعالة امام هذة املحكمة تطلب 
فيه�ا /التفريق القضائ�ي للهجر وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذة املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 2015/3/23 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك اومن ينوب عن�ك قاونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
    القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة التاريخ/2015/3/17
العدد/274 /ب2015/1

اعالن
اىل املدعى علية /غسان طالب هجوج 

بتاري�خ 2015/2/25 اقامت املدعيةأبتس�ام توفي�ق محمد ضدك الدعوى 
البدائية املرقمة 274/ب2015/1 طلبت فيها دفع مابذمتك من املبلغ الذي 
قدرة )خمس�ة عرش مليون دينار (وملجهولية محل اقامتك حس�ب الرشح 
القائ�م بالتبلي�غ وأش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة حي العس�كري /2 
فق�د تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور امام هذة 
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2015/3/25 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك اوارس�الك م�ن ينوب عن�ك قانونا اوتقديم�ك ملعذرة 

مرشوعة فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

إعالن
وزارة الصحة/ الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

يرسنا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدن�اه التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول 
أدن�اه( وال�واردة ضمن حس�ابات املوازنة الجاري�ة. واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 

يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وع�ىل ال��م��وق��ع الخ��اص بال�ش��رك��ة
)www.kimadia.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.moh.gov.iq( علما ان ثمن مستندات 
املناقص�ة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( س�تون الف وخمس�مائة دينار غري 
قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )121,000( مائة وواحد وعرشين 
ال�ف دين�ار غري قابل لل�رد ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة اجور االع�الن وعىل ان يتم 
تقدي�م وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية التي يجب ان تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من 
املرصف  اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة 
او  سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب 
رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة  رضورة تقديم التامينات القانونية )كفالة 
حس�ن االداء( البالغ�ة 5% من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضم�ان او كفالة مرصفية 
او ص�ك مصدق او مس�تندات القرض الت�ي تصدرها املصارف الحكومي�ة ولغرض االطالع 
يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2015/4/2. 
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو 

آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق، ويكون اليوم التايل موعدا  فتح العطاء.

املدير العام
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الزبيدي يؤكد استعداد العراق الستقبال الرشكات العربية لالستثامر بمجاالت النقل
     بغـداد/المستقبل العراقي 

ع�ن  أألربع�اء,   والمعادن,ام�س  الصناع�ة  وزارة  اعلن�ت 
المباش�رة بعملية منح اجازات التأس�يس ألصحاب المش�اريع 
الصناعي�ة ف�ي محافظ�ة الديوانية.وذك�ر بي�ان لل�وزارة ان “ 
المديرية العامة للتنمية الصناعية,بدأت بإجراءات منح االجازات 
الخاصة بالمش�اريع الصناعية للراغبين في الحصول عليها من 
الصناعيي�ن ف�ي الديوانية”، مش�يرا الى انه “س�يتم في الوقت 
ذات�ه اس�تحصال الموافقات الالزمة على منح االس�م التجاري 
ألصحاب المش�اريع بالتعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة 
وغرف�ة التجارة فيها”.واوضح ان “ه�ذه االجراءات جاءت بعد 
لقاء وفد المديري�ة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي مجلس 
محافظة الديوانية، ومدراء الدوائر والبلديات فيها مع مجموعة 
م�ن الصناعيي�ن والتجار ف�ي المحافظة، حي�ث طرحت خالل 
اللقاء مجموعة من االجراءات والخدمات التي من ش�أنها دعم 

القطاع الخاص والنهوض بواقع الصناعة في العراق”.

     ديالى/المستقبل العراقي 

كشفت جامعة ديالى، امس األربعاء، عن احتضان اكثر من 600 
طال�ب نازح من ثالث جامعات تقع في مناطق س�اخنة في البالد، 
فيم�ا أكدت اتخاذها جملة م�ن القرارات الهامة لمس�اعدة الطلبة 
النازحين.وق�ال مدي�ر إعالم جامعة ديالى محم�د عدنان مطر، إن 
“جامع�ة ديال�ى تحتضن اكثر م�ن 600 طالب ن�ازح من جامعات 
االنب�ار وتكريت والموصل بس�بب وضع تل�ك المحافظات االمني 
الساخن منذ اشهر طويلة”.واضاف مطر ان “جامعة ديالى اتخذت 
جملة من القرارات الهامة لمس�اعدة الطلبة النازحين ابرزها الغاء 
االقس�اط الس�نوية لالقس�ام الداخلية والغرام�ات المادية اضافة 
ال�ى توزيع مس�اعدات انس�انية”.وبين مدير اع�الم جامعة ديالى 
أن “رئاس�ة جامعة ديالى تولي ملف الطلب النازحين اهتمام بالغ 
وهي تتابع امورهم االنسانية عن كثب من اجل تقديم المساعدات 
الممكن�ة اليهم الجل دعمهم في مواصلة مش�وار نيل الش�هادات 
العلمية”.وتأسس�ت جامعة ديال�ى عام 1999 وه�ي تتالف حاليا 
م�ن 17 كلية تضم اكثر من 19 الف طالب وطالبة في اختصاصات 

علمية وانسانية مختلفة.

     بغداد/المستقبل العراقي

اوع�ز محافظ بغداد علي محس�ن التميمي بتش�كيل لجن�ة لمتابعة 
مش�روع اكساء الشارع الرئيس�ي لمنطقة سبع قصور والمنفذ من قبل 
امانة بغداد الى جانب مخاطبة كهرباء شمال الصدر الجراء اعمال تأهيلية 
ف�ي المنظومة الكهربائية للمنطقة.وقال التميمي خالل اس�تقباله وفد 
من وجهاء منطقة سبع قصور,” ان “لقاءاتنا مستمرة بوجهاء وممثلي 
عموم مناطق بغداد, حيث يتم خالل تلك اللقاءات الوقوف على المشاكل 
الخدمي�ة وتلبية المتطلبات التي يتقدم بها الوفود ، مؤكدا انه تم االيعاز 
بتش�كيل لجنة لمتابعة مش�روع اكساء الش�ارع الرئيسي لمنطقة سبع 
قص�ور والمنفذ من قب�ل امانة بغداد الى جانب مخاطبة كهرباء ش�مال 

الصدر الجراء اعمال تأهيلية في المنظومة الكهربائية للمنطقة “.

منح اجازات تأسيس ملشاريع صناعية 
يف الديوانية

جامعة دياىل حتتضن اكثر من 600 طالب 
نازح من ثالث جامعات

حمافظ بغداد يوعز بتشكيل
جلنة ملتابعة اكساء طريق سبع قصور

     بغداد/المستقبل العراقي

أكد وزير النقل باقر الزبيدي، امس 
األربعاء، اس�تعداد العراق الس�تقبال 
كاف�ة الش�ركات العربية لالس�تثمار 
والتشغيل المشترك في مجاالت النقل، 
فيما أش�ار إلى أن العراق بوابة ألوربا 

وآسيا من خالل موقعه الجغرافي.
بي�ان  ف�ي  النق�ل  وزارة  وقال�ت 
صحف�ي ، إن�ه “على هام�ش مؤتمر 
الس�كك الحديدي�ة للش�رق األوس�ط 
دول�ة  رئ�س  نائ�ب  اس�تقبل   2015
اإلم�ارات العربية المتح�دة محمد بن 
راش�د آل مكت�وم وزي�ر النق�ل باق�ر 
الزبي�دي مع عدد من وزراء األش�غال 
والنقل العرب المش�اركين في مؤتمر 
ومع�رض الش�رق األوس�ط للس�كك 
الحديد المنعقد في مركز دبي التجاري 
العالمي بمشاركة ثالث وثالثين دولة 
وأكثر من 170 ش�ركة من القطاعين 

العام والخاص”.
وأضاف�ت أنه “جرى خ�الل اللقاء 
اس�تعراض العالقات العربي�ة البينية 
م�ع ال�وزراء الع�رب والتأكي�د عل�ى 
أهمي�ة التع�اون العرب�ي بي�ن الدول 
أن  مبين�ة  وش�عوبها”،  الش�قيقة 
“اله�دف هو التضام�ن ووحدة العمل 
العربي المشترك وتحقيق الحد األدنى 
م�ن طموحات ش�عوبنا ف�ي التعاون 
الحقيق�ي وبن�اء عالق�ات اقتصادية 
وتجاري�ة واس�تثمارية مبني�ة عل�ى 
تحقيق أهداف األمة العربية في الرخاء 
واالستقرار وخلق فرص عمل للشباب 

على مساحة الوطن العربي”.
للبي�ان،  وفق�اً  الزبي�دي  واعتب�ر 
ف�ي  حقيقي�ة  طف�رة  “المؤتم�ر  أن 

مج�ال الرب�ط الس�ككي بي�ن ال�دول 
عالي�ة  انس�يابية  العربي�ة وتحقي�ق 
والبضائ�ع”،  المس�افرين  نق�ل  ف�ي 

مؤك�داً “اس�تعداد العراق الس�تقبال 
كاف�ة الش�ركات العربية لالس�تثمار 
والتشغيل المشترك في مجاالت النقل 

كافة باعتباره بوابة ألوربا واسيا من 
خالل موقعه الجغرافي”.

يذكر ان وزير النق�ل باقر الزبيدي 

وص�ل، االثني�ن الماض�ي, إل�ى دولة 
اإلمارات للمش�اركة بمؤتمر الس�كك 

الحديدية في الشرق األوسط 2015.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التربية، ام�س االربعاء، 
الوزاري�ة  لالمتحان�ات  موع�د  تحدي�د 
للعام الحالي 2015-2014، مش�يرة الى 
مناقش�ة بعض المقترحات حول تحديد 

موعد وجدول لالمتحانات.
وقال مدير عام التقويم واالمتحانات 
بوزارة التربية شاكر عبد عون,ان “ما تم 
تداول�ه في مواق�ع التواصل االجتماعي 
م�ن تحديد موعد او ج�دول لالمتحانات 
الوزاري�ة ع�ار ع�ن الصح�ة”، مبينا ان 
“الوزارة لم تحدد رس�ميا لغاية االن اي 

موعد او جدول لالمتحانات الوزارية”.
وأض�اف عب�د ع�ون ان�ه “يت�م االن 
مناقش�ة بعض المقترحات حول تحديد 
موع�د وج�دول لالمتحان�ات الوزاري�ة 
للصفوف المنتهية من السادس ابتدائي 
والثالث متوس�ط والس�ادس اعدادي”.

وكانت بعض مواقع التواصل االجتماعي 
قد اشارات ,امس االول الثالثاء, ان وزارة 
التربي�ة اعلنت ان االمتحان�ات الوزارية 
ستكون بين نهاية شهر حزيران وبداية 
ش�هر تموز المقبلين، مؤكدة انها أعدت 
ج�دول امتحان�ي يتالئ�م م�ع ظ�روف 
الطلبة.وأعلن وزير التربية محمد إقبال، 
ف�ي 7 اذار عن إتباع نظ�ام جديد بإقرار 
مواعيد االمتحان�ات الوزارية وجداولها 
بإس�تبيان رأي الطلبة بما يتناس�ب مع 
تطلعهم ورغباتهم.يش�ار الى أن وزارة 
التربي�ة تقي�م مطلع ش�هر حزيران في 
كل ع�ام االمتحان�ات الوزاري�ة لطلب�ة 
الصف�وف الس�ادس اإلع�دادي بفروعه 
والثالث المتوس�ط والسادس االبتدائي، 
وتك�ون هي الجهة الوحيدة المس�ؤولة 
عن تحديد مواعيد وجدول الدروس التي 

يجري االمتحان بها من قبل الطلبة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة االتصاالت ، أن الشركات 
التابعة لها كافة تحقق أرباحاً وال تعاني 
من أي خسارة، مبينة أنها تسهم بنسبه 
تفوق ال�50 بالمئ�ة بالجهد األمني ضد 

اإلرهاب.
وق�ال وزير االتصاالت حس�ن كاظم 
الراشد، خالل افتتاح بناية شركة السالم 
العام�ة، ف�ي منطق�ة العالوي، وس�ط 
بغ�داد، إن “ال�وزارة ارت�أت نق�ل مق�ر 
ش�ركة الس�الم العامة التابع�ة لها، من 
منطقة التاجي، ش�مالي بغداد، إلى قلب 
العاصمة، بعد تأهيل البناية المخصصة 
لذل�ك”، عاداً أن “المقر الجديد سيس�هم 
في االرتقاء بعمل الشركة بعدما أصبحت 
قريب�ة م�ن المعه�د العال�ي لالتصاالت 
الس�لكية والالسلكية وش�ركة االنترنت 

التابعين للوزارة”.
وأكد الراش�د، أن “الش�ركات التابعة 
للوزارة كلها رابحة وال تصنف على وفق 
الهيكلة الجديدة للش�ركات الخاس�رة”، 
مبيناً أن “نجاح تشكيالت الوزارة يشكل 
انتصاراً كبيراً للحكومة العراقية السيما 
أنها تش�ترك بنسبة كبيرة ال تقل عن 50 
بالمئة بالمجهود األمني ضد اإلرهاب”.

من جانبه, قال المدير العام لش�ركة 
السالم العامة علي البياتي، إن “الشركة 
معني�ة باإلج�راءات األمني�ة المتعلق�ة 
باالتص�االت”، مبيناً أن “تأهي�ل البناية 
الجديدة للشركة تم بمدة شهرين وكلف 

150 مليون دينار عراقي”.
يذكر ان وزارة االتصاالت تمتلك عددا 
من الشركات التي تدير جزءا واسعا من 
قط�اع االتصاالت في العراق، وتتقاضى 
رس�وما عل�ى خدماتها بش�كل يس�مح 

بتمويل عملياتها.

الرتبية تنفي حتديد 
موعد لالمتحانات 

الوزارية للعام احلايل

االتصاالت تؤكد: رشكاتنا 
رابحة وتسهم بتعزيز 

اجلهد األمني

بابل ختصص مليار دينار لتنظيف االهنر 
واملبازل من »الشمبالن«

   بابل/المستقبل العراقي

ق�رر مجلس محافظ�ة بابل، 
ال�ى  دين�ار  ملي�ار  تخصي�ص 
المائية لتنظيف  الموارد  مديرية 
نبات�ات  والمب�ازل م�ن  االنه�ر 
“الشمبالن”، فيما قرر منع سير 
المركبات المظللة في المحافظة 
وتش�كيل لجنة لدراس�ة اختيار 
ارض بديلة ع�ن المخصصة في 
ناحي�ة الطليعة إلنش�اء معامل 
الطابوق.وق�ال عض�و مجل�س 
محافظ�ة باب�ل حس�ن كمون�ة 
، إن “المجل�س ق�رر تخصي�ص 
مبل�غ ملي�ار دين�ار عراق�ي من 
ام�وال البترودوالر ال�ى مديرية 
الم�وارد المائية ف�ي المحافظة 

لتنظي�ف االنه�ر والمب�ازل من 
م�ادة الش�مبالن لعج�ز الوزارة 
م�ن ح�ل ذلك”.وأض�اف كمونة 
أن “المجل�س ق�رر من�ع س�ير 
المركبات المظللة في المحافظة 
اي كانت بدءاً بالمحافظ ورئيس 
وأعضاء المجلس والمس�ؤولين 
يس�تثنى  وال  بالمحافظ�ة 
اح�داً وتكلي�ف مديري�ة المرور 
لمتابعة ذلك وبحج�ز المركبات 
ان  ال�ى  مش�يرا  المخالف�ة”، 
المجل�س “ق�رر أيض�اً تش�كيل 
لجن�ة من ثالثة اعضاء لدراس�ة 
اختيار م�كان بديل ع�ن المكان 
المخص�ص في ناحي�ة الطليعة 
إلنش�اء معامل طاب�وق باعتبار 
ان المكان الحالي المخصص يعد 

منطقة زراعية وما لها من تأثير 
في حال انشاء معامل للطابوق”.

وبين كمونة أن “رئيس المجلس 
قط�ع  الجب�وري  حم�زة  رع�د 
اجازت�ه وحظ�ر اجتم�اع اليوم 
لبضع�ة دقائ�ق وخ�رج لواجب 
رسمي ثم قام المجلس بتكليفي 
ف�ي ادارة جلس�ة الي�وم وإدارة 
الجلسة في المس�تقبل في حال 
غي�اب رئي�س المجلس”.يذك�ر 
أن “نباتات الش�مبالن” تش�كل 
خط�ورة كبي�رة وه�ي دغلي�ة 
س�ريعة التكاث�ر تجت�اح المياه 
لتس�هم بش�كل كبي�ر في ش�ح 
المياه والتس�بب بالجفاف، وقد 
تس�د قنوات الري ف�ي االراضي 

الزراعية فتضر بالمحاصيل.

التجارة توقع مذكرة تفاهم مع ايران للتعاون 
يف توريد وجتهيز املواد االنشائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

التج�ارة  وزارة  أعلن�ت 
توقيع مذكرة تفاهم مع ايران 
للتع�اون ف�ي مج�ال الم�واد 
االنش�ائية.ونقل بيان للوزارة 
عن مدير عام الش�ركة العامة 
لتجارة المواد االنشائية خليل 
ابراهي�م قول�ه, ان “ش�ركته 
وقعت مذكرة تفاهم مش�ترك 
للتع�اون ف�ي مج�ال توري�د 
االنش�ائية  الم�واد  وتجهي�ز 
االيراني”.وبين  الجان�ب  م�ع 
زيارت�ه  ان�ه خ�الل  ابراهي�م 
م�ع وف�د ال�وزارة ال�ى ايران 
ق�د اج�رى ع�دة لق�اءات مع 
الخاص�ة  الش�ركات  ممثل�ي 

بانتاج حديد التسليح والحديد 
الصناعي واالسمنت والكاشي 
واالب�واب  والس�يراميك 
تمخ�ض  وق�د  واالنابي�ب 
عنها انش�اء مذك�رات تفاهم 
مش�تركة مع ممثلي المعامل 
الرصين�ة والمعتم�دة من قبل 
والمع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
والتجارة االيرانية”.ولفت الى 
“اهتم�ام وزير التجارة مالس 
محمد عبد الكريم بتطوير اداء 
الشركة واالرتقاء بها جاء من 
خالل تفعيل نشاطها لمواكبة 
المحلي�ة  الس�وق  حاج�ة 
ذات  االنش�ائية  الم�واد  م�ن 
الجودة  العالي�ة  المواصف�ات 
الحاص�ل  للتوس�ع  نتيج�ة 

والمتوق�ع في عملي�ات البناء 
واالعمار التي يشهدها البلد”.

وأش�ار مدي�ر ع�ام الش�ركة 
العامة لتجارة المواد االنشائية 
الى ان “نشاط الشركة متوقف 
نتيج�ة  س�نوات  عش�ر  من�ذ 
للظروف التي ش�هدها العراق 
خالل هذة الفترة”.يش�ار الى 
ان وزارة التج�ارة كان�ت ق�د 
وقع�ت م�ع الجان�ب االيراني 
خالل الفترة الماضية مذكرات 
تفاهم مشتركة في المجاالت 
عل�ى  والمع�ارض  التجاري�ة 
هامش انعقاد اللجنة العراقية 
المش�تركة  العلي�ا  االيراني�ة 
التي انعقدت في 16 من ش�هر 

شباط الماضي.

الوقف الشيعي ينظم محلة للتربع بالدم جلرحى القوات األمنية واحلشد الشعبي
    المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

أقام مكتب المفتش العام لديوان الوقف 
الش�يعي حملة للتبرع بالدم إلنقاذ جرحى 
القوات المسلحة والحشد الشعبي في مقر 

الديوان في باب المعظم .
وقال الس�يد عبد الحسن جمال عبد الله 
المفت�ش العام في ديوان الوقف الش�يعي, 

ان “ه�ذه الحمل�ة تهدف الى دع�م القوات 
المس�لحة والحشد الش�عبي األبطال الذين 
يخوضون معارك العز والش�رف والكرامة 
دفاعاً عن ارض الوطن”, مؤكدا “مشاركة 
اعداد كبيرة من منتس�بي الوقف الش�يعي 
ف�ي حمل�ة التبرع بال�دم حيث عب�روا عن 
رغبته�م واندفاعهم الكبي�ر لتقديم الدعم 
للق�وات األمني�ة وه�ي تش�ن حرب�ا على 

العصاب�ات اإلجرامية والعناصر التكفيرية 
الدخيلة على الوطن”.

“م�اي  ان  الع�ام  المفت�ش  وأض�اف 
قدمه منتس�بي الديوان يعد جزءاً بس�يطاً 
إلخوانهم في القوات المس�لحة والحش�د 

الشعبي األبطال”.
وأوض�ح مص�در إعالمي م�ن المكتب, 
ان “الحمل�ة الت�ي نظم�ت بالتع�اون م�ع 

المركز الوطني لنق�ل الدم عبرت عن مدى 
التالحم والوحدة التي تجمع أبناء الش�عب 
العراق�ي ووقوفهم يدا واح�دة مع القوات 
األمنية ومقاتلي الحش�د الش�عبي األبطال 
ضد عصابات داع�ش اإلرهابية التكفيرية 
الت�ي تح�اول جاه�دة ل�زرع ب�ذور الفتنة 
والكراهي�ة اال ان تالح�م العراقيين افش�ل 

جميع المخططات اإلرهابية الحاقده” .

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يف البرصة

اىل املتهمني الغائبني املنس�وبني اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملدرجه اس�مائهم ادناه ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء كل 

اس�م منك�م وبما ان محل اختفائكم مجهول اقت�ى تبليغكم بهذا االعالن عىل ان تحرضوا امام محكم�ة قوى االمن الداخيل للمنطقة 

الخامس�ة يف الب�رصة ه�الل مدة )30( يوما من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتكم وتجيبوا عن الته�م املوجه ضدكم وعند عدم 

حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليكم 

اينما وجتم وتسليمكم اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائكم باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 

)69/اوال وثانيا ورابعا( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم /17/لسنة 2008.

رئيس املحكمة

المادةتاريخ الغيابرقم االخطاراسم المتهم الكاملالرتبةت

5 ق.ع.د18/16/2012 ولحد االن445/2012محمد جاسم قاسمش1

5 ق.ع.د3/3/2012 ولحد االن478/2014علي طارش حريجةش2

5 ق.ع.د29/10/2011 ولحد االن482/2014والء عبد اللطيف زعترش3

م.اول ش4
كاظم محمد مزبان 

عبد الرحمن فاضل نجم
496/2014

لقيامهم بتعذيب المجنى عليه )علي عودة طعمه( مما 
ادى الى وفاته بدون قصد

410 ق.ع

مبارك املولودة اجلديد
جاءتك طفلة حلوة كالبدر .. وجهها يفوح عذوبة وعيناها 
بريئتان كالفجر .. ونفسها صافية كالنهر وتجعل الحياة 
حديق�ة م�ن زهر .. به�ذه العب�ارات الصادق�ة والتهاني 
الحارة التي تقدم بها )كريم اياد( 
اىل اخيه العزيز )حس�ام عبد 
الجب�ار( بمناس�بة املول�ودة 
الجديدة التي اسماها ) رقية 
( .. ب�ارك الل�ه فيها ورزقها 

الرب والصالح ..

عيد ميالد سعيد
االه�ل  فرح�ة  وس�ط 
واالق��ارب اطف���أت 
)فاطم���ة  الجميل�ة 
الزيرج��اوي(  وس�ام 
شمعتها الثانية متمنني 
له�ا الحي�اة الس�عيدة  

والعمر املديد وكل عام وه�ي بأل�ف خ�ي�ر.

مبارك الزواج
اتقدم بأس�مى آيات التهاني والتربي�كات اىل االخ 
العزي�ز )كري�م الدهلك�ي( بمناس�بة زواج ولده 

)مصطف�ى( داعي�اً م�ن الع�يل 
القدير ان يرزقه الس�عادة 

الدائمة والحياة الزوجية 
اله�ان�ئ�ة وب�ال�رف�اء 

والبنني.
اخوك

ابو فاطمة
اخوك

كريم اياد
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م�ن عىل رشفة منزل�ه املطلة عىل س�نرتال بارك، 
أش�ار صديقي، وهو مقاول ميس�ور، اىل ورش�ة 
بناء برج »نوردس�رتوم« قائالً :«هذا الربج الواقع 
يف 225 غرب نيويورك ش�ارع 57 والبالغ ارتفاعه 
1770 قدماً، سيحجب رؤية مبنى إمباير ستايت، 
أش�هر ناطحة س�حاب يف العالم«. والتعاطف مع 
خس�ارة ه�ذا املليون�ر جوهرة م�ن جواهر عقد 
األضواء الذي يزين مش�هد رشفته، عس�ر. ولكن 
خس�ارته يش�اركه فيه�ا كل النيويوركيني الذين 
يفقدون مش�هداً مألوف�اً من مش�اهد مدينتهم، 
ويفق�دون كذلك الضوء واله�واء عىل وقع ارتفاع 
مبان باهظة العلو يف وس�ط مانهاتن كما لو أنها 
شجرات فاصولياء عمالقة تصل األرض بالسماء. 
وتشّيد عرشات األبراج الشاهقة – علوها ألف قدم 
أو أكث�ر- يف نيويورك. وهذه األبراج ال تربز كما يف 
دبي أو ش�نغهاي يف قفر خال، بل تزدحم يف أحياء 
مكتّظة تتصدر أولويات س�كانها نوعية الحياة - 

والضوء والهواء من أركان الحياة.
وتش�ييد سلس�لة أبراج حول »إمباير س�تايت«، 
مشكلة من املشاكل. فطوال 85 عاماً، كان املبنى 

رم�ز املدينة وبوصل�ة زوارها. فما ع�ىل من ضّل 
طريق�ه يف مانهات�ن غ�ر أن يتلّف�ت اىل أن يلقى 
الس�ارية الذائع�ة الصي�ت الت�ي تعلق به�ا كينغ 

كونع، فيعرف وجهته.
وم�ع بروز األب�راج الجدي�دة - يس�دل الظل عىل 
املدين�ة ويحج�ب عنه�ا الض�وء. ويف 2013، ب�دأ 
الكات�ب ورن جون ال�ذي يعيش ع�ىل مقربة من 
سنرتال بارك، حملة لوقف ظهور ناطحات سحاب 
جديدة جنوب سنرتال بارك، مخافة حجب الضوء 
ع�ن املالعب. ولكن عمدة املدين�ة يومها البليونر 
مايكل بلومربغ، لم يتحرك لوقف مشاريع أنداده 
من األثري�اء النافذي�ن. وتفاجأ املراقبون بس�ر 
خلف�ه العم�دة الش�عبوي، بي�ل دي بالزيو، عىل 
خطاه وإحجامه عن تذليل املش�كلة. وسّوغ دي 
بالزيو موقفه بالقول أنه لن يكبح حركة التطور 

)العمراني( يف املدينة.
والح�ال أن عم�دة نيوي�ورك يدير الظه�ر لتاريخ 
عم�ران املدين�ة، ال�ذي درج عىل تقيي�د تطورها 
)العمران�ي( بقوان�ني ناظمة وترجي�ح املصلحة 
العامة عىل املصلحة الخاصة. وقبل أكثر من قرن، 

كان�ت نيوي�ورك رائدة يف س�ن مجموع�ة قوانني 
تصّن�ف املناط�ق وترم�ي اىل ضمان نف�اذ الضوء 
واله�واء اىل كل س�كانها، واىل أكثره�م حرمان�اً 
وع�وزاً، عىل وج�ه التحدي�د. فف�ي 1879، أقرت 
املدينة »قانون الشقق« الذي قىض بتزويد الشقق 
الصغرة يف مباني سكن الطبقات الدنيا بمسارب 
ه�واء عمودية. ويف 1901، عدِّل القانون ليش�مل 
إنش�اء فناءات كبرة حول مث�ل هذه املباني. ويف 
الوق�ت نفس�ه، كان عمالقة الصناعة يش�يدون 
أبراجاً يف وس�ط املدينة ويف حّيها امل�ايل. وحينها، 
كانت مقرات الرشكات التجارية الضخمة ُتقرص 
عىل عدد من األحي�اء. وهذا النوع من الفصل بني 
وظائ�ف املدين�ة واس�تخداماتها، لم يع�د قائماً. 
وبع�ض املبان�ي، وخصوص�اً مبن�ى »إيكويتبل« 
ال�ذي أنجز يف 1915 ومس�احته أكث�ر من مليون 
قدم مرب�ع، هيمن ع�ىل املدينة. فب�ادرت البلدية 

اىل تقيي�د ارتف�اع املبان�ي وضم�ان نف�اذ الضوء 
واله�واء اىل الش�وارع. والتقييد ه�ذا، وهو قىض 
بتقليص مس�احة الطوابق بع�د الطابق العارش، 
وزي�ادة التقليص كلما ارتف�ع البناء يف العلو، هو 
وراء بروز نماذج بن�اء فريدة من نوعها يف القرن 
العرشي�ن عىل غ�رار برج »ودينغ كاي�ك« )كعكة 
الزف�اف(. و«إمباير س�تايت« و«كريس�لر« هما 
نموذجان من نماذج هذا الطراز من البناء الفاره 
الطول. فالقوانني أجازت تشييد األبراج مهما بلغ 
ارتفاعه�ا، ولكنه�ا حددت مس�احة األبراج هذه 
بأق�ل من ربع املبنى املنحف�ض االرتفاع واملجاور 

لها.
ولك�ن يف 1961، عدَّل�ت بلدي�ة نيوي�ورك قوانني 
تصني�ف املناط�ق، وأطاحت مرحلة أب�راج قالب 
الحلوى. وتأثر املسؤولون بمرشوع املهندس مايز 
ف�ان دير روه لبناء برج س�يغرام يف بارك أفينيو، 

وأقروا قوانني تصنيف مناطقي يدعم إنشاء أبراج 
مقاب�ل ترشيع املقاول حيزاً أمام املأل. ولكن ليس 
كل املهندسني مثل فان دير روه، وال يضاهي كرم 
كل الزبائ�ن ك�رم س�يغرام. وعمت املدين�ة أبراج 
س�خيفة يف س�احات ش�به موصدة أمام الناس، 
وحجبت الض�وء عنهم. ولكن تل�ك املرحلة كانت 
مرحلة نهضة الطبقة الوسطى، وكثرت مشاريع 
بناء ش�قق يف متناول أبنائها. وعىل رغم أن برجي 
التج�ارة العاملية )بل�غ ارتفاعهم�ا 1368 قدماً( 
تجاوزا ارتفاع إمباير س�تايت، غردا خارج رسب 
املبان�ي األخ�رى التي ل�م يتجاوز ع�دد طوابقها 

الستني دوراً.
ويب�دو أن موج�ة األب�راج الت�ي تحاك�ي أق�الم 
الرص�اص وهي بالغة االرتف�اع، فاجأت الجميع، 
عىل رغ�م أن التكنولوجيا التي تتيح تش�ييد مثل 
ه�ذه األبراج )تضمن ارتفاعه�ا اآلمن من قاعدة 
ضيقة وم�ن غر أن تميل( تع�ود اىل عقود خلت. 
وارتف�ع أخراً برج 432 ب�ارك أفينيو 1396 قدماً 
من موقع ال تزيد مس�احته ع�ن 90 قدماً مربعاً. 
واألبني�ة الجدي�دة مؤتلفة من أدوار الش�قة فيها 

طاب�ق. وس�اهمت حرك�ة الطل�ب عىل الش�قق 
الخاصة التي يبلغ س�عرها ب�ني 20 مليون دوالر 
اىل مئة مليون دوالر، واملطلة عىل اتجاهات املدينة 
كله�ا، يف بروز طراز جديد من األبراج التي صارت 
علم�اً عىل هوة الالمس�اواة يف نيويورك. والالفت، 
أن بن�اء ه�ذه األبراج ل�م يقتِض حي�ازة رخصة 
م�ن البلدية التي لم تعد تع�نيِّ حدود االرتفاع، ويف 
وس�ع املقاولني رشاء حقوق »الهواء« من املباني 

املجاورة.
وعىل خالف واقع الحال يف نيويورك، تناقش بلدية 
لندن ومس�ؤولو التخطيط العمران�ي فيها حجم 
كل مبن�ى وش�كله، وال يش�ّيد أي مبنى اس�تناداً 
اىل »ح�ق« )معط�ى(. ولكن هذه القي�ود لم تحل 
دون تش�ييد مهن�دس »ب�ارك أفيني�و 432« برج 
»ووكي توك�ي« يف لندن. ولكن ع�ىل خالف الربج 
النيويوركي، يوفر هذا الربج اللندني مرافق ترفيه 
عام�ة. واألبراج الجديدة تعيث الفوىض يف س�ماء 
نيوي�ورك التي كان�ت املباني فيها ط�وال معظم 
القرن العرشين، تش�ّكل نوعاً م�ن زقورة )معابد 

متدرجة( أعالها ارتفاعاً مبنى إمباير ستايت.

فرد �آي. برن�ستاين
أبراج تغزو سامء نيويورك 

هن�اك لعن�ة انتقل�ت م�ن اروق�ة السياس�ة اىل فضاء 
اإلع�الم، وهي لعنة املبالغة يف التوظيف الس�يايس، ولم 
يس�تطع اإلعالم العراقي التخلص منها، وأنا ال اتحدث 
عن زمالئنا اإلعالميني والكّتاب وال عن املؤسسات بقدر 
م�ا اتحدث ع�ن املنهجي�ات والبيئة التي يتح�رك فيها 
إعالمن�ا، فاملتابع لإلعالم املرصي منذ نش�أته يجد أنه 
ق�د يختل�ف يف امور كث�رة تبعا ألمزج�ة وإيديولوجيا 
املمولني ورغباتهم السياس�ية، لكن حني يصل االمر اىل 
األمن الوطني او الس�يادة الوطنية او املواطن املرصي، 
تج�د كل الفضائي�ات املرصي�ة والصح�ف والدوريات 
تتب�ارى يف الدفاع عن البلد وتوس�يع دائرة املش�رتكات 
حتى يش�عر املتاب�ع ان اإلعالم املرصي وق�ت االزمات 
تتحك�م ب�ه قناع�ة واح�دة تصنع ال�رأي الع�ام الذي 
تحتاجه أي مرحلة وأي عقبة، كما س�اهمت املدرس�ة 
املرصية يف اإلعالم يف تجس�ر الهوة بني الدولة كمفهوم 
وبني النزعات الش�عبية والتقاطعات السياس�ة بغض 
النظ�ر ع�ن طبيعة النظ�ام الحاكم الذي ص�ار اإلعالم 
يش�ارك يف صنعه يف مرحلة ما بعد مب�ارك. اما اإلعالم 
الخليجي فهو يدير ملف�ات اقليمية هامة اعتمادا عىل 
ما يتمتع به من دعم س�يايس وم�ايل، ونجح يف ذلك اىل 
حد كبر نتيجة الس�تقطابه خ�رة العقول والتقنيات. 
وال يمك�ن لن�ا إال االع�رتاف بتأث�ر اإلع�الم الخليج�ي 
وخصوصا اإلع�الم املوجه للخارج الذي تحول اىل اعالم 

صانع للسياسات االقليمية. 
أم�ا إعالمن�ا العراق�ي فوق�ع يف االخطاء الت�ي وقعت 
فيها املدرس�ة اإلعالمية اللبنانية لألس�ف الشديد إال يف 
استثناءات قليلة، فهناك وسائل إعالم مخصصة لشتم 
س�يايس ما، وأخرى مخصصة لتلميع صورة س�يايس 
آخر، حتى خارج االطر املهنية لإلعالم الفئوي والحزبي، 
وتشيع يف بعض وس�ائل اعالمنا مظاهر عدم الحرفية 
والصياغ�ات الفج�ة التي توحي بالكثر م�ن االرتجال 
والصبياني�ة، كل ه�ذا عائ�د يف تقدي�ري لعدة اس�باب 
منها ش�حنة السياسة العالية يف مجتمعنا ما ساهم يف 
تغيي�ب الفعاليات الحياتية االخ�رى التي يتيح حراكها 
وس�جاالتها مس�احة اعالمية جديدة يمك�ن اضافتها 
اىل الس�جال الس�يايس، ف�ال يوج�د ح�وار يف االقتصاد 
وال يف الصناع�ة او الس�ياحة او الزراع�ة او الثقافة او 
غرها. ومن هذه االس�باب ان اإلعالم اصبح الوس�يلة 
السياس�ية الفعالة الوحيدة للتواصل مع الجمهور بعد 
عجز العقل السيايس العراقي عن ابتداع وسائل تواصل 
جدي�دة للتواص�ل، لذلك ت�الىش عنرص الج�ذب وغابت 
ل�ذة "الفرج�ة" يف اعالمن�ا وه�ي عنرص تعتم�د عليه 
اغلب املؤسس�ات اإلعالمية الكب�رة لرتويج بضاعتها. 
وهناك س�بب آخر يتعل�ق بضمور س�وق االعالن الذي 
تتي�ح عائداته امام الوس�يلة اإلعالمي�ة فرصة للتمتع 
باستقاللها املايل والسيايس اللذين يقودان اىل االستقالل 
يف السياسيات التحريرية وبالتايل الحصول عىل انتشار 
اكرب وقدرات مالية اكرب لتمويل القصص والربامج التي 
تحتاجها وس�ائل اإلعالم لتزيد من قدراتها التنافس�ية 
فبقي�ت الكثر من وس�ائل اعالمنا عال�ة عىل مموليها 
وخاضعة الشرتاطاتهم يف الوقت نفسه. كل هذا وغره 
صنع تخندقا يف التلقي اإلعالمي بمواجهة فئوية وسائل 
اإلعالم. واذا تجاهلُت ع�ن عمد التخندق اإلعالمي الذي 
بن�ي عىل اس�اس س�يايس، فانني ال اس�تطيع تجاهل 
تخن�دق التعام�ل مع املعركة، فحت�ى يف معركة املصر 
العراقي مع ارهابيي "داع�ش" يغيب يف اغلب االحيان 
الخطاب الذكي الذي يس�اهم يف خل�ق مناخات النرص 
إال يف ح�دود ضيقة، بمقابل خطاب عاطفي يقرتب من 
الغرائزية متناس�ني ان اإلعالم وجه م�ن وجوه التأثر 
يف اآلخر العدو، واآلخر الحليف، واآلخر الداعم واملس�اند 
واملتعاطف. س�أطرح مثاال صغرا من الخطأ تجاوزه، 
فنحن نجد أن هناك تركيزا من كل وسيلة اعالم مرتبطة 
بأحد فصائل الحش�د الش�عبي عىل مقات�ي وقادة ذلك 
الفصي�ل، دون ان ننجح يف صنع حال�ة عراقية واحدة 
تتعام�ل مع الحدث كحدث عراق�ي وليس حدثا يخص 
هذا الفصي�ل او ذاك، يقابل ذلك غياب لحضور الجيش 
وتش�كيالت وزارة الداخلية التي تمثل الدولة العراقية، 
متناس�ني ان ال�دم العراقي هو دم واح�د والتحدي هو 
تح�د واحد، ف�"داع�ش" ال يفرق ب�ني مقاتي فصائل 
الحشد الش�عبي او الجيش او املدنيني العزل. يف الوقت 
نفس�ه ال ت�زال مؤسس�ات اعالمية اخرى تس�تثمر يف 
الفتن�ة ولغة الخراب والحنني اىل املايض االس�ود نتيجة 
لوقوعها اس�رة ملا اعتادت عليه من مشاكسة وتناغم 
م�ع منهجي�ة عرقلة امل�رشوع العراق�ي والعبث بعقل 
العراقي�ني وأمنهم الوطني دون ان تش�عر بأن القضاء 
عىل الظاهرة الداعش�ية مس�ؤولية يج�ب ان نتحملها 
جميعا عرب توس�يع دائرة املشرتكات اإلعالمية ووضع 
مصلح�ة الوط�ن ف�وق كل اعتب�ار، بغ�ض النظر عن 
توجهاتنا السياس�ية وتفاصيل سياس�اتنا التحريرية 
ورغب�ات من يدفع رواتبنا، فتنظي�م مغيب العقل مثل 
تنظي�م "داعش" يكفر غالبية س�كان الك�رة االرضية 
ليست لديه حدود فاصلة بني اعالم مناهض له، واعالم 
يجامله عىل حياء، وال يفرق بني س�يايس يحشد الجهد 
للقض�اء ع�ىل عن�ارصه، وبني س�يايس آخر ي�ربر له 
جرائمه ويمنحه الغطاء عرب توجيه النقد وإثارة اللغط 
حول القوات املسلحة التي تسعى لقهر هذا التنظيم وال 
تحتاج ليشء غر الوقوف وراءها ودعمها كي ال يشعر 

املقاتل انه لوحده يف ساحة املعركة.

حممد �لكاظم

إعالمنا وشيطان 
التفاصيل

ال ش�ك أن املس�ؤولية الك�ربى تقع عىل أط�راف األزمة 
الليبية املش�اركة يف جولة املشاورات التي ترعاها األمم 
املتحدة يف مدين�ة الصخرات املغربي�ة والتي تأجلت إىل 
يوم غد )الخميس(، من أجل العمل معاً، وبروح وطنية 
عالية، بغية التوصل إىل اتفاق سيايس لوضع حد لألزمة 
السياس�ية واألمني�ة املتفاقم�ة يف الب�الد، والت�ي تهدد 
بتفتي�ت ليبيا إىل دويالت تنهش�ها التنظيمات اإلرهابية 
وحارضه�ا  مس�تقبلها  ع�ىل  املتكالب�ة  وامليليش�يات 

وماضيها . 
الليبيون يمكنهم إيجاد حل ألزمة بالدهم، باالعتماد عىل 
دعم عربي وإقليم�ي ودويل، وجميل أن يتحاور الفرقاء 
الليبيون رغم رصاعاتهم املسلحة، التي تؤدي إىل تقسيم 
البالد إىل ثالث دويالت، وأن ترفع الجلسات وأن تستأنف 
بع�د أيام قليل�ة، وهذا إن دل ع�ىل يشء، فإنما يدل عىل 

أن هن�اك أمالً بالتوصل إىل ح�ل وبإمكانية االتفاق عىل 
تش�كيل حكوم�ة انتقالية، لك�ن من األج�دى أن يتفق 
املتحاورون عىل قرارات يتم تنفيذها عىل مراحل زمنية 
مح�ددة تك�ون كفيل�ة بإيصال بالده�م إىل ب�ر األمان 
وتكون عىل مس�توى التحديات واملخاطر التي تواجهها 

ليبيا والشعب الليبي وتهدد بجر البالد إىل املجهول .
األم�م املتحدة وجميع املنظم�ات الدولية املعنية والدول 
الك�ربى مطالب�ة بمواصلة دع�م الح�وار الليبي إلحراز 

تقدم ملموس يعيد األمن واالستقرار إىل ليبيا . 

األمم املتحدة الراعية للحوار الليبي ال بد أن تكون طرفاً 
نزيهاً وحيادياً ال تتدخ�ل إال عندما تصل املفاوضات إىل 
طريق مس�دود، واملتح�اورون يج�ب أن يتمتعوا بروح 
وطني�ة عالي�ة تقبل التنازل عن املكاس�ب الش�خصية 
واملناطقي�ة الضيق�ة ألج�ل الصالح الع�ام وأن يضعوا 
نص�ب أعينهم إح�راز تقدم مه�م يف املحادث�ات إليجاد 
حل س�لمي، واالتفاق عىل ترتيبات أمنية تمهد الطريق 
إىل وق�ف دائم إلط�الق النار، واس�تعادة عملية االنتقال 
الديمقراطي من خالل اس�تكمال عملية وضع مسودة 

الدستور وتش�كيل حكومة وحدة وطنية تراقبها هيئة 
ترشيعية توافقية وإنهاء االنقسام املؤسيس يف البالد . 

التأجي�ل املتك�رر للمفاوض�ات والفش�ل يف التوصل إىل 
حل س�يايس يفت�ح املجال أمام تنام�ي االقتتال يف ليبيا 
وتمك�ني املتش�ددين من وق�ت إضايف لتخري�ب ما بقي 
م�ن الب�الد وتقس�يمها إىل دوي�الت متحاربة، ل�ذا فإن 
جمي�ع اآلمال تعقد عىل اجتماع�ات املغرب التي ينتظر 
منها اتخاذ قرارات رسيعة وحاسمة وتسويات صعبة، 
تش�كل فرص�ة لتدارك الوض�ع الخطر يف ليبي�ا، وتنهي 
الف�وىض العارمة الت�ي تهدد النس�يج الوطني، وتفوت 
الفرص�ة ع�ىل اإلرهابي�ني الذي�ن يس�عون جاهدين إىل 
إفش�ال أي تواف�ق محتمل حول حل س�لمي لألزمة من 
أجل تكريس نفوذه�م يف ليبيا، وتقوية فرص تهديدهم 

للمنطقة وأوروبا والعالم برمته.

�أحمد م�سطفى علي

ال بديل عن التوافق الليبي

ازدادت آف�اق الربازي�ل االقتصادي�ة قتام�ة بعد خروج 
أكث�ر من مليون مواطن غاضب إىل الش�وارع يوم األحد 
املايض من أجل الدعوة إىل عزل الرئيس�ة ديلما روسيف. 
احتجاج�ات ال ش�ك أنه�ا تزيد م�ن احتم�االت الجمود 
السيايس وتضاف إىل الصعوبات والعراقيل الحالية التي 
تواج�ه الربازيل مثل انخفاض النمو، وارتفاع التضخم، 

وانهيار العملة، وفضائح الفساد.
والواق�ع أنه بعد أن كادت تس�ر عىل خط�ى األرجنتني 
نح�و إع�الن عجزها ع�ن الوف�اء بالتزاماته�ا املالية يف 
2002، عرفت الربازيل انتعاشا الفتا تحت حكم الرئيس 
املنتخب حديثا آنذاك »لويس إينياس�يو لوال دا سيلفا«، 
حيث تسارع النمو، وتقوت احتياطي العمالت األجنبية، 
وتدفقت االس�تثمارات عىل البالد. وبينما ارتفعت قيمة 
العملة »الريال«، حل تح�دي تزايد تدفق رؤوس األموال 
مح�ل التخوفات بش�أن ه�روب رؤوس األم�وال. ولعل 
األهم من ذلك أن الفقر تراجع يف وقت ازدادت فيه فرص 
العم�ل، إىل جانب الرتكيز الحكوم�ي الكبر عىل الرعاية 

الصحية والتعليم.
وكان اقتص�اد الربازيل يتمتع بالكثر من الزخم لدرجة 

أنه كان من بني االقتصادات األوىل التي تعافت من أزمة 
2008 املالي�ة العاملية. ومّثل ذلك التح�ول الرسيع فرقا 
كبرا مع حلقات س�ابقة من انعدام االستقرار العاملي، 
الذي تس�بب يف زيغ�ان االقتص�اد الربازيي عن س�كته 
لوق�ت طويل، غر أنه رسعان م�ا تبني أن هذا األمر هو 

آخر األخبار الجيدة لبعض الوقت.
إذ ب�دال م�ن أن تبني عىل التق�دم الذي حقق�ه الرئيس 
»لوال«، أحس�ت »روس�يف« بالخوف، وهي التي درست 
القديم�ة املتمثل�ة يف  الع�ادات  االقتص�اد، فع�ادت إىل 
س�يطرة الحكومة املركزية عىل التخطيط والسياسات 
االقتصادي�ة. وع�ىل س�بيل املثال، وّس�عت »روس�يف« 
دور وحج�م بن�ك التنمي�ة الوطني بش�كل مه�م، وهو 
مؤسس�ة لم تش�تهر يف أي يوم بفعاليته�ا. كما أّخرت 
مس�ألة التخلص من التأثرات املضادة للنمو يف النظام 

الرضيب�ي. ولم تركز ع�ىل اإلصالح�ات القطاعية، مثل 
املعاش�ات وسوق العمل. ونتيجة لذلك، جاء النمو فاترا 

وضعيفا.
الي�وم، توج�د الربازي�ل يف موقف ه�ش وضعيف. ومما 
يزيد م�ن صعوبة وتعقي�د تحدياتها الداخلي�ة تأثران 
س�لبيان م�ن الخارج لي�س له�ا عليهما أي س�يطرة. 
األول يتمثل يف انخفاض أس�عار السلع، مما حرم البالد 
عائدات الصادرات واس�تثمارات خارجية وداخلية. أما 
الثان�ي، فيتمثل يف تغير جزء كبر م�ن رؤوس األموال 
األجنبي�ة التي تدفقت عىل البالد التجاهها، مما س�حب 
األكسجني من االقتصاد بطريقة مفاجئة وغر منظمة 
ع�ىل نحو مماثل. وبالنظر إىل الطريقة املحتش�مة التي 
ردت به�ا الحكوم�ة عىل ضغوط تباط�ؤ النمو وارتفاع 
التضخم وتضعضع العمل�ة، لم يكن لدى البنك املركزي 

خيار سوى رفع معدالت الفائدة. وكانت املسألة مسألة 
وقت فقط قب�ل أن تصبح نقاط ضع�ف البالد واضحة 
ومكشوفة للجميع، بدءا بتفيش الفساد يف رشكة النفط 

والغاز الوطنية العمالقة »بيرتوبراس«.
وتأسيس�اً عىل ما تقدم، فإن املهمة العاجلة اآلن تكمن 
يف وقف التأثرات االقتصادية واملالية والسياس�ية التي 
تتس�بب يف تآكل املكاس�ب املهمة التي تسنى تحقيقها 
من�ذ 2002. الخرب الس�ار هو أن الحكوم�ة لديها اليوم 
السياس�ات والتقنوقراطي�ني املخرضم�ني لالس�تعانة 
به�م، غ�ر أن ما ينقصها ه�و التصميم الس�يايس من 
أجل امليض قدم�ًا. إن احتجاجات األحد ينبغي أن تكون 
بمثابة املحفز بالنسبة لحكومة »روسيف« للميض قدماً 
يف تنفيذ اإلصالحات التي س�تتيح اس�تغالل اإلمكانيات 
الكب�رة التي تزخر به�ا البالد، والتي ال تتم االس�تفادة 
منه�ا عىل الوج�ه األمثل. أم�ا إذا أدت االحتجاجات بدال 
من ذلك إىل جعل الحكومة أكثر احتشاما سياسيا وأكثر 
تردداً اقتصادياً، مثلما أخىش أن يحدث، فقد ينتهي األمر 
بالربازيل يف دوامة قوية س�تكون عواقبها محسوس�ة 

عرب العالم النامي برمته.

حممد �لعريان

الربازيل.. وتداعيات االقتصاد املركزي

فوؤ�د ح�سون



أكدت الفنانة وفاء عامر أنها تتوقع نجاح المخرج خالد يوس�ف في انتخابات البرلمان المقبل، ألنه يهتم 
بالمواطني�ن البس�طاء، وأعماله التي قدمها تدل إل�ى ذلك، بينما ترى أن هناك فناني�ن آخرين أعلنوا عن 
ترشحهم من باب تسليط الضوء عليهم فقط.وفاء انضمت أخيراً الى فريق عمل مسلسل »بين السرايات« 
للمخرج س�امح عبدالعزيز، حيث تشارك في بطولته مع باسم سمرة وتخوض به السباق الرمضاني 
المقبل، وتلعب دور س�يدة تعمل في إح�دى المكتبات وتتعرض للعديد من األزمات مع صاحب 

المكتبة الذي تتورط معه بإحدى الجرائم.
 كما تواصل تصوير دورها في مسلسل »شطرنج«، الذي ينتجه زوجها محمد فوزي، 
مؤكدة أنها س�عيدة بعودتها للعمل معه من خالل هذا المسلسل، ألنه لم يكن هناك 

دور يناسبها في األعمال التي أنتجها أخيراً.
 وفاء انتهت أيضاً من تصوير دورها في فيلم »الليلة الكبيرة«، الذي س�تظهر 
م�ن خالله في ثمانية مش�اهد فق�ط، مؤكدة أن رغم قلة مش�اهدها، إال أن 
الدور الذي ستقدمه س�يؤثر كثيراً في األحداث، كما رفضت اإلفصاح عن 

تفاصيل دورها اللتزامها بذلك مع شركة اإلنتاج.

ه�ي فنان�ة موهوبة، ج�اءت م�ن الجزائر الى 
لبنان لتحقق حلمها الكبير في النجومية وهذا 

ما حصل.
ش�اركت في برنامج ستار اكاديمي 10 ولفتت 
األنظ�ار واصبحت تتمت�ع بقاع�دة جماهرية 

كبيرة.
ألقابه�ا كثيرة نس�بة لعمرها الفن�ي القصير، 

السلطانة، وباربي العرب وغيرها.
مع كنزة مرسلي كان هذا اللقاء 

 •كن�ت من ابرز مش�تركي س�تار اكاديمي 10 
اخبرينا اكثر عن هذه التجربة

اوال أوجه تحي�ة لكم ولكل اللبنانيين اش�تقت 
للبنان هذا البلد ال�ذي احمل به ذكريات حياتي 
واالهم ذكرى س�تار اكاديمي الت�ي كانت اهم 
تجرب�ة بحيات�ي ول�ن انس�اها، س�تاراك ه�و 
البرنام�ج الذي جعل الناس تتع�رف على كنزة 

وتعيش معها تفاصيل حياتها.
•كن�زة عدد كبير م�ن الناس أحب�وِك ودعموِك 
ف�ي البرنامج وبعده، ما ال�ذي مّيزك برأيك كي 

تحصدين تلك المحبة والتصويت؟
صراحة ال اعرف أنا نفسي متفاجئة حتى اآلن 
ال اع�رف ما الس�بب الذي جعله�م يحبوني كل 
هذا الح�ب ولكن أن�ا اتوقع أن الن�اس صادقة 
بإحساس�ها وه�ي تش�عر باالنس�ان الصادق 
أيضا والذي يتص�رف على طبيعته والعديد من 
األشياء باالضافة الى الموهبة ايضا فاعتقد ان 

هنالك عدة عوامل.
•من كان األقرب إليك بين زمالئك؟

كنت مقربة من الجميع وال ش�خص معين، ليا 
مثال حبيبتي وأحبها كثيرا.

•ليا محبوبة الجميع
طبع�ا هي صديقة وارى انها انس�انة موهوبة 

ونجمة مهمة.
•هل تعتقدين أيضا أن س�بب تل�ك المحبة هي 
قل�ة الفناني�ن الجزائريين المنتش�رين بالعالم 
العربي؟ فنحن نشعر الى اي مدى هم منحازون 

لك ويدافعون عنك
نعم ممكن، طبعا لدين�ا روح التضامن من قلة 
اللمواه�ب التي تظه�ر في الخ�ارج لذلك حين 

في ينتش�ر شخص 
ج  ر لخ�ا ا

يدعمونه.
•ال زل�ت ببدايات�ك وايض�ا 
حي�ن  صغي�ر  عم�رك 
اللحظات  تعيش�ين هذه 
أال تخافي�ن من اصابتك 

بالغرور؟
أكيد حت�ى اآلن أنا ارى 
م�ا يحصل خي�ال كي ال 
أص�دق وأق�ع بالغرور وال 
أري�د ان يصب�ح الموضوع 

حقيقة كي ال أقع.
أن يح�ل  •ه�ل تخافي�ن 
مش�ترك جدي�د مكان�ك 
مع الموس�م الجديد وال 
تع�د األضواء مس�لطة 
علي�ك كما حص�ل مع 

مشتركين كثر؟
كل  أن  أخ�اف  طبع�اً 
يأتي بس�رعة  ش�يء 
بس�رعة"  "بي�روح 
والشهرة التي حصلنا 
عليه�ا بوق�ت قصير 

إذا لم نس�تغلها ونش�عر أن نجمنا ال زال المعا 
ونق�دم ول�و أغنية ق�د تختفي، لذل�ك يجب أن 
نعم�ل ونقدم أعم�اال جدي�دة دائم�ا فكما هم 
أعطوك حب ان�ت يجب أن تعطيهم مقابل وكل 

شيء اخذ وعطاء.
 •اليوم ماذا تحضيرن م�ن اعمال فنية؟ وماذا 

عن الديو مع الفنان سامو زين؟
باإلضاف�ة إلى الديو مع س�امو زين لدي اغنية 
منفردة جديدة باللهجة الجزائرية سيصدر بعد 

الديو ويمكن ان اصوره فيديو كليب.
•كيف حصلت فكرة الديو مع سامو زين؟

بالصدف�ة، ان�ا اع�رف س�امو زين قبل س�تار 
اكاديم�ي التقيته ف�ي برنامج ألحان وش�باب 
حي�ث كان ضيفا وتعرف علي�ه كهاوية، وبعد 
س�تار اكاديمي كان يدعمني من دون أن يعرف 
اني تلك المش�تركة التي التقاها هناك، وبعدها 
كان ل�دي لقاء اذاعي والمذيع طلب أن يس�جل 
ل�ي مفاج�أة وبعده�ا ط�رح علي س�ؤال عن 
الفنانين الذين احب أن أقدم معهم ديو، فذكرت 
س�امو زين وبعد الحلقة أعلن انه مستعد لديو 
مع�ي وتم االتص�ال. واالعالم�ي الكبير جمال 
فيضا كان عراب العمل وهو جعل العمل يكتمل 

وطرح الموضوع.
•الجمهور أحب منك "انا حلوة وعارفة حالي" 

في البرايم أي أغنية كانت المفضلة لديِك؟
أغني�ة الفنانة كارول س�ماحة "مش معقول" 
احبها جدا وهي تشبهني وكارول اعطني منها 
قوة وطاقة ايجابية جعلتني اكون متحرةة من 

التوتر والخوف من المسرح.
•ه�ل ترغبي�ن بتقدي�م أغني�ات بع�دة لهجات 

للوصول لكل العالم العربي؟
طبعا اكيد انا احب كل اللهجات وارغب بالغناء 

في كل لهجة بلد واتمنى ان أوّفق.
•ماذا ع�ن التمثيل؟ ه�ل تحبين ه�ذا المجال؟ 

وهل من مشروع قريب؟
"أموت في التمثيل".

•إذا قدم�ت لِك عرض�ا األاول مسلس�ل درامي 
والثاني أغنية ، ماذا تفضلين؟

االختيار صع�ب، إذا أس�معتني االغنية وقرأت 
النص الدرامي فسأختار حسب جمالية العمل.

•ُعرض عليك دور تمثيلي؟
نعم ولكن مجرد عرض فقط ليس هناك جوابا 

معينا.
•كن�زة عندما كن�ت باألكاديمية ل�م تعرفوا ما 
يحص�ل ف�ي الخ�ارج وقد ُش�ّن علي�ِك هجوما 
بس�بب اعتب�ار البع�ض أن�ك أهن�ِت المغ�رب 
والشعب المغربي واتهمتهم بالسحر مذا حصل 

بالضبط؟
هذا الموضوع س�أبقى اتحدث عنه حتى نهاية 
الدنيا )ضاحكة( أنا تفاجأت بهذا الهجوم حين 
خرج�ت م�ن االكاديمي�ة ول�م أعرف م�ا الذي 
فعلته أنا، فقلت ماذا فعلت أنا ألني لم اعرف ما 
حصل عملو شيء من وال شيء، "أمي لم تنطق 
بكلم�ة المغرب أو كلمة الس�حر والفيديوهات 
موج�ودة، كل الموض�وع ه�و ان�ي وقفت مع 
ابتس�ام حين كانت نومين�ي ودعيت للتصويت 
له�ا وه�ذا من اخالقي ومن ش�يء ش�عرت به 
ولي�س "وان�ا ال أمنن" ولك�ن عندم�ا كنت أنا 
نوميني ابتس�ام وغادة بنات المغ�رب العربي 
طلبوا من محبيهم التصويت لعبد الس�الم لذلك 
أمي انزعج�ت من الموضوع طبع�ا وقالت لي 
انت وقف�ت معها ودعمتيها فال تحتاجي هدايا 
تعطيك اياها ابتس�ام لكنها لم تقصد اإلس�اءة 
وه�ذا ه�و الموض�وع فالن�اس فهمته�ا غلط 

وعملوا منها موضوع.
•إذا كنزة مرسلي لم تهّن المغرب

طبعا ال أنا من اصال حتى اهين بلد، على العكس 
المغ�رب بل�د أحبه كثي�را وأحب ش�عبه، وهذا 
الش�يء كان واض�ح منذ البداي�ة وكان واضح 
حبي لكل الب�الد العربية خصوصا المغرب من 
خالل عالقت�ي بابتس�ام والله يس�امح الناس 

التي عملت منها قضية.
•هذا يعتبر سوء تفاهم؟!

ليس س�وء تفاهم هذه جريمة بحق االنسانية 
والله كبير "حسبي الله ونعم الوكيل".

•ه�ل تعتقدي�ن أن الن�اس تصوت الب�ن بلدها 
بغض النظر عن الموهبة؟

اب�دا، أنا الحظ�ت هذا الموس�م المحبة من كل 
الب�الدن مثال حي�ن وقفت مع مين�ا الكثير من 
المصريين صوتوا لي وهناك جزائريين صوتوا 
لمينا ولي�س لي وهذا فاجاني ج�دا وهذا دليل 

اننا نتحرر من اإلنحياز .
 محبوك يريدون معرفة ما المش�اريع المقبلة 

وهل من سفر قريب ألي بلد؟
قريب�ا ال�ى مص�ر ولكن لبن�ان ال اع�رف متى 

لالسف ولكن اتمنى بأقرب وقت.
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يبدأ المخرج أحمد عاطف تصوير مسلسل نسوان قادرة بداية شهر أبريل 

المقبل.
وأعلن عاطف نخبة من الفنانين لفريق المسلسل وهم عبد الله مشرف وميار 

الببالوي وسليمان عيد وشادي خلف.فريد النقراشي.أحمد عبد الله محمود. 
ياسر الطوبجي. حسام داغر. عادل الفار.هبة السيسي.وائل علي.عمرو 

عمروسي وأيمن قنديل ، والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين ويناقش عددا 
من قضايا المراة من خالل أكثر من قصة داخل األحداث.من ناحية أخرى اختار 

مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المخرج أحمد عاطف 
مستشارا لمهرجان اإلسكندرية السينمائى الذى ستقام دورته الـ 31 فى 

الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل .

بدأ صباح أمس االول ، مؤتمر المكرمين فى ثانى 
أيام مهرجان األقصر للسينما، بالقاعة الكبرى بأحد 

فنادق األقصر.
يضم المؤتمر ندوات خاصة للمخرج ادريسا 

ودراجو في بوركينا فاسو والمخرج خالد يوسف 
من مصر ورجل األعمال نجيب ساويرس من مصر 

والفنانة ليلى علوى. 
من المعروف أن حفل افتتاح المهرجان أقيم أمس 
بحضور كبير من الفنانين منهم يسرا ومنة شلبى 

وإلهام شاهين ويرأس المهرجان السيناريست 
سيد فؤاد.

 بريتني سبريز وتشاريل إيربسول يف نزهة عائلية
 القاهرة: خرجت النجمة األميركية "بريتني س�بيرز" بنزهة مع حبيبها الجديد المنتج ومقدم 
البرامج األميركي "تش�ارلي إيبرس�ول" حيث قضى الحبيبان يومهما بمرٍح ورومانسية، فيما 
م�ارس ابنها جايدن رياضة ال�"Soccer". وكانت النزهة في أحد الحدائق بوالية لوس أنجلوس 
األميركية حيث جلس الحبيبان على العش�ب األخضر وتب�ادال الحديث والضحكات والتقطتهما 
الكامي�رات يتعانقان ويتش�اكبان االيدي.ُيذكر أن عالقة "إيبرس�ول" ب�"س�بيرز" قد بدأت في 
فص�ل الخريف الماضي، بينما وصلت أخبار عالقتهما الى هوليود مؤخراً، وأصبح حبهما علنياً 
حيث صرح "إيبرس�ول" عن عالقته ب�"سبيرز" قائالً: أعتبر نفسي محظوظاً بشكٍل ال يصدق. 
إنه�ا حقاً إمرأة مذهلة. فعندما ننظ�ر إلى تاريخها نجد الكثير من اإلنجازات المش�ّرفة، ونحن 

حقاً تريد الحفاظ على خصوصية عالقتنا.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

جيوب اهل الطرب اليوم
يوما ما..  وعن طريق الصدفة 
قرأت مقابل�ة صحفية اجرتها 
احدى الصحف الحد المطربين 
العائدي�ن م�ن الغرب�ة بع�د ان 
جال في رحلته الطربية ما بين 
دمشق ولبنان وعمان.. والذي 

شدني الى تلك المقابلة الصحفية ان المطرب قد تطرق 
ال�ى جملة من معاناته .. ومن بينها ان النظام الس�ابق 
قد اصدر بحقه امرا بمنع اغانيه التي سجلها للتلفزيون 
في حينها .. لكون اذاعة )العراق الحر( العاملة من براغ 

قد اذاعت احدى اغنياته بموافقة منه او دونها !!.
وال�ذي لف�ت نظ�ري ف�ي تل�ك المقابل�ة الصحفية ان 

المط�رب العائ�د من  الغرب�ة قد تطرق ف�ي حديثه الى 
اح�دى القن�وات الفضائي�ة العراقي�ة .. مش�بها  اياها 
)بتلفزي�ون الش�باب( الذائع الصيت .. ال�ذي كان يقوم 
تس�تحصل  ان  ش�رط   .. للش�باب  االغان�ي  بتس�جيل 
الموافقة من )االس�تاذ الفاضل( وليكون ذلك المطرب 
تح�ت اهوائ�ه الش�اذة .. فام�ا الش�هرة.. او يركن ذلك 

المطرب ف�وق الرفوف العالية ليكون في المحصلة في 
زوايا النسيان !!.نعم .. لقد شبه ذلك المطرب العائد من 
الغربة بأن القناة الفضائية تنهج ذات النهج .. الن الحل 
والربط بيد صاحب تلك القناة .. فاما الرفض او القبول.

وبمعنى اخر :ان معاناة المطربين  هي ذات المعاناة ما 
بي�ن االمس واليوم .. وعند ذات القاعدة البالية والبائدة 

!!.واالنك�ى من ذلك طلعت علينا مؤخرا قنوات فضائية 
جدي�دة ال تتعامل مع القابليات الطربية .. وانما تتعامل 
مع )جيوب( اهل الط�رب .. فكلما كانت عامرة بما )لذ  
وطاب( كانت االبواب مفتوحة .. ولكنها تبقى مغلوقة  
بوجه القابلي�ات الطربية ما دام�ت جيوبها )مضروبة 

اوتي( !!.

كنزة مرسيل :لـم أهن املغرب.. هذه جريمة

وفاء عامر: عدت اىل زوجي 



»الشيامء« ينتظر منى زكي وسمرية أمحد تعرتض
 

ينتظر قطاع اإلنتاج في التلفزيون المصري رد الفنانة منى زكي على ترش�يحها الى بطولة مسلس�ل »الش�يماء«، 
الذي قدمته من قبل الفنانة سميرة أحمد من خالل فيلم سينمائي شاركت في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، 
من بينهم الراحلون: أحمد مظهر وغس�ان مطر وأمينة رزق.ورغم أن منى لم تحس�م موقفها بعد، إال أن الفنانة 
سميرة أحمد سارعت بإعالن اعتراضها على إعادة تقديم العمل، مؤكدة أن غالبية األفالم التي أُعيد تقديمها باءت 
بالفش�ل، باإلضافة إلى أن قصة الش�يماء تحديداً تحتاج إلى إنتاج ضخم، ليظهر المسلسل بشكل جيد وال يسيء 

الى فيلم هام في تاريخ السينما المصرية.
وأضاف�ت س�ميرة أحمد أن على الرغم من اعترافها بأن منى زكي من أفض�ل فنانات جيلها، إال أن األمر ال يتعلق 
به�ا، وإنم�ا اعتراضها مرّده الى رغبتها في الحفاظ على الفيلم الذي قدمته قبل س�نوات طويلة، وعدم تش�ويه 
صورته مثلما حدث ألفالم كثيرة أُعيد تقديمها تلفزيونياً.من ناحية أخرى، اتفقت س�ميرة مع الكاتب محفوظ 
عبدالرحم�ن على بطولة مسلس�ل جديد، ي�دور في إطار اجتماعي، ويناقش األزمات التي يمر بها ش�باب الجيل 

الحالي.
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أصدرت لجنة الشكاوى بنقابة الموسيقيين قرارًا برفض الشكوى التي تقدمت بها المطربة رنا 
سماحة ضد شركة ثري أنجلز ، التي يملكها المحلن عزيز الشافعي ، وذلك بعد أن درست موقف 
الطرفين وتوصلت إلى أن رنا أخلت بتعاقدها مع الشركة ، وبالتالي يحق للشركة اللجؤ للقضاء 

للمطالبة بحقوقها.
كما قررت إحالة رنا إلى مجلس التأديب المختص ، لمسائلتها تأديبيًا عن اإلخالل بواجبات 

العضوية المنصوص عليها بالقانون 35 لسنة 1978.
وكانت رنا قد قدمت شكوى للنقابة تطالب فيها بفسخ تعاقدها مع الشركة للمماطلة في إنتاج 

البومها ، مما سبب لها ضررًا فنيا بينما ردت الشركة بأنها طرحت اغنية وميني ألبوم لرنا 
وبالتالي تكون قد إلتزمت بتعاقدها ، وتحتفظ بحقوقها التي تمنع رنا من أي تعاقد مع شركة 

أخرى.
يذكر أن رنا كانت قد أعلنت أيضا أنها قررت اللجؤ للقضاء في نزاعها مع تلك الشركة.

وّجه الفنان عاصي الحالني عبر صفحته الخاصة على احد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، رسالة لجمهوره وذلك قبل عدة 
أيام من عيد األم، الذي يصادف في 21 آذار/مارس من كل 
سنة، حيث أكد من خاللها على أن كل ولد أو بنت أن يكونوا 

أصدقاء ويخدموا والدتهم.
وكتب الحالني: "وكن ألمك خادمًا وصديقًا، فهي أجمل نساء 
الدنيا وأصدقهن حبًا لك، وأكثرهن خوفًا عليك، وإن غضبت 
منك فهي تغضب ألجلك وليس لإلنتقام كاآلخرين... األم هي 
أكثر شخص قادر على فهم صمتك وهي أكثر شخص يرى 

األلم في عينك حتى وإن كنت تبتسم".

كشفت الفنانة لوسي في تصريح خاص لـ"لها"، عن إصابتها 
بنزلة معوية حادة منذ عدة أيام، نتيجة تناولها وجبة طعام 

فاسد تسببت في ذلك.وأكدت أنها تلتزم حاليًا منزلها، 
حتى تتعافى تمامًا وتستطيع العودة مرة أخرى لحياتها 

الطبيعية، وأن تباشر تصوير دورها بمسلسلها الجديد 
"ولي العهد"، الذي تشارك به في رمضان القادم.ويمثل هذا 
العمل عودة "لوسي"؛ بعد فترة غياب منذ تقديمها لمسلسل 
"سمارة" مع غادة عبد الرازق، ومن وقتها ولم تشارك في أي 
عمل درامي أو سينمائي.يشارك في بطولة المسلسل حمادة 
هالل في أولى بطوالته الدرامية، ومي سليم وعال غانم وهبة 

مجدي وريم البارودي.

ش

يارا تطلق يا أّول والدي يف عيد األم
 

بيروت: أطلقت الفنانة "يارا" حصرياً على قناتها الرسمية على YouTube أغنيًة منفردة بعنوان 
"ي�ا أّول والدي". وقدمته�ا هدية ل�"كارل" المول�ود األّول للمنتج اللبناني ط�ارق كرم. علماً أن 
األغني�ة من كلمات مارس�يل مدّور، ألحان ط�ارق أبو جودة، وتوزيع روجيه أب�ي عقل. والجدير 
بالذكر هو أن "يارا" قد واكبت الطفل "كارل" من قبل والدته، وكانت أّول من حضنه بين ذراعيها. 
فغّن�ت ل�ه "يا أّول والدي، الدنيي فرحت فيك. انت روح الدادي، وكارل رح س�ّميك". وأرفقت هذه 

األغنية المصورة بصوٍر حصرّية ظهرت فيها وهي تحتضن "كارل" برّقٍة وحنان.

جيوب اهل الطرب اليوم
يوما ما..  وعن طريق الصدفة 
قرأت مقابل�ة صحفية اجرتها 
احدى الصحف الحد المطربين 
العائدي�ن م�ن الغرب�ة بع�د ان 
جال في رحلته الطربية ما بين 
دمشق ولبنان وعمان.. والذي 

شدني الى تلك المقابلة الصحفية ان المطرب قد تطرق 
ال�ى جملة من معاناته .. ومن بينها ان النظام الس�ابق 
قد اصدر بحقه امرا بمنع اغانيه التي سجلها للتلفزيون 
في حينها .. لكون اذاعة )العراق الحر( العاملة من براغ 

قد اذاعت احدى اغنياته بموافقة منه او دونها !!.
وال�ذي لف�ت نظ�ري ف�ي تل�ك المقابل�ة الصحفية ان 

المط�رب العائ�د من  الغرب�ة قد تطرق ف�ي حديثه الى 
اح�دى القن�وات الفضائي�ة العراقي�ة .. مش�بها  اياها 
)بتلفزي�ون الش�باب( الذائع الصيت .. ال�ذي كان يقوم 
تس�تحصل  ان  ش�رط   .. للش�باب  االغان�ي  بتس�جيل 
الموافقة من )االس�تاذ الفاضل( وليكون ذلك المطرب 
تح�ت اهوائ�ه الش�اذة .. فام�ا الش�هرة.. او يركن ذلك 

المطرب ف�وق الرفوف العالية ليكون في المحصلة في 
زوايا النسيان !!.نعم .. لقد شبه ذلك المطرب العائد من 
الغربة بأن القناة الفضائية تنهج ذات النهج .. الن الحل 
والربط بيد صاحب تلك القناة .. فاما الرفض او القبول.

وبمعنى اخر :ان معاناة المطربين  هي ذات المعاناة ما 
بي�ن االمس واليوم .. وعند ذات القاعدة البالية والبائدة 

!!.واالنك�ى من ذلك طلعت علينا مؤخرا قنوات فضائية 
جدي�دة ال تتعامل مع القابليات الطربية .. وانما تتعامل 
مع )جيوب( اهل الط�رب .. فكلما كانت عامرة بما )لذ  
وطاب( كانت االبواب مفتوحة .. ولكنها تبقى مغلوقة  
بوجه القابلي�ات الطربية ما دام�ت جيوبها )مضروبة 

اوتي( !!.

  صف�وت العال�م: المذي�ع أصبح مهنة كس�ب 
المال 

 ياس�ر عبد العزي�ز: الفنان�ون اجتاحوا مجال 
اإلعالم بهدف السبوبة 

ع�زة هي�كل: لدين�ا حالة م�ن العش�وائية فى 
جميع المجاالت 

أصبح�ت مهن�ة اإلعالم�ى أو المذي�ع مج�رد 
س�بوبة يلجأ إليها الدخالء عل�ى المهنة بهدف 
الحصول على مكس�ب مادى فقط مما تسبب 
ذل�ك ف�ى حال�ة م�ن الفوض�ى، حيث ل�م يتم 
اختيارهم على أس�اس أو معايير معينة، وهو 
م�ا حدث ف�ى الفت�رة األخي�رة، حي�ث أصبح 
كرس�ى المذي�ع ملج�أ للفناني�ن والرياضيين 
غي�ر الدارس�ين لمعايي�ر المهن�ة وقواعده�ا 
وضوابطه�ا، حي�ث يت�م اختيارهم بن�اء على 

شهرتهم أو جماهيرتهم. 
هناك العديد من الفنانين الذين قرروا الجلوس 
على كرس�ي المذيع، منهم الفنانة فيفى عبدة 
التى تق�دم حاليا برنامج بعن�وان "5 اموواه" 
عل�ى قناة ten وبرغ�م عدم تحقيقه�ا النجاح 
الكبير فى برنامجها السابق والذى جمع بينها 
وبين المطرب هش�ام عباس "100 مس�ا" إال 
أنه�ا أصرت على خ�وض التجربة م�رة أخرى 

بمفردها. 
وم�ن المق�رر أن يق�دم الفنان خال�د الصاوى 
بالقضاي�ا  يتعل�ق   mbc قن�اة  عل�ى  برنام�ج 
القانوني�ة كون�ه خري�ج حقوق حي�ث يقوم 
البرنام�ج بحل هذه القضاي�ا قبل وصولها إلى 
س�احات لقضاء وهى فكرة قريبة ومش�ابهة 
إلى حد ما بالبرنامج الذى قدمه الفنان حسين 
فهم�ى منذ فت�رة وكان يعتمد أيض�ا على حل 

األزمات األسرية. 
وهن�اك مجموعة أخرى من الفنانين اس�تغلوا 

خفة ظلهم فى تقديم بعض البرامج الكوميدية 
منه�م الفن�ان أحم�د آدم ال�ذى ق�دم برنامجا 
بعنوان "بنى آدم ش�و" وهو برنامج أقرب إلى 
"االس�تاند آب كوميدى" يق�وم بالتعليق على 
بعض القضايا المجتمعية أو السياسية بشكل 
ساخر، كما قدم الفنان أشرف عبدالباقى العديد 

من البرامج سواء الكوميدية أو الجادة. 
يؤك�د الدكتور صفوت العالم الخبير اإلعالمى، 
أن مهنة اإلعالمى أصبحت مهنة لمن يرغب فى 
كس�ب المزيد من المكاسب المادية فقط دون 
النظر إلى المعايير اإلعالمية وميثاق الش�رف 
اإلعالم�ى، مؤك�دا أن�ه البد م�ن أن تتوافر فى 
ش�خصية اإلعالمى العديد من الش�روط حتى 
يتمكن م�ن مهنته أهمها على اإلطالق االلتزام 

بقواعد المهنة وأن يقدم عمال ينفع المش�اهد 
وأن يلتزم الحيادية التامة. 

ويضيف: أن ما يحدث على الشاش�ة ووجود 
هوجة من الفنانين يتقمصون شخصية 

المذيع إنما هى مجرد سبوبة بالنسبة 
لهم وليس هن�اك أى معايير الختيار 

هؤالء الفنانين من جانب القنوات 
الفضائي�ة والت�ى تبح�ث أيض�ا 
ع�ن الربح الم�ادى بعيدا عن أى 
قواع�د أو أس�س إعالمية، لذلك 
أرى أن�ه البد من وضع القواعد 
واألس�س أوال ثم يتم تطبيقها 

من جانب القنوات الفضائية. 
بينما ي�رى الدكتور ياس�ر عبد 

العزيز عميد كلية اإلعالم السابق أن أداء بعض 
اإلعالميين مناف تماما إلى األس�س والقواعد 
اإلعالمي�ة وميثاق الش�رف اإلعالمى، وهو ما 
يتس�م به أيضا الفنان�ون الذين اجتاحوا مجال 
اإلع�الم والمس�ألة أصبح�ت مج�رد س�بوبة، 
وتعتم�د عل�ى اإلعالن�ات والمكاس�ب المادية 
الت�ى تتحصل عليها القن�وات الفضائية مقابل 
تقديم برنامج يحمل اس�م نجم دون النظر إلى 
أبس�ط األمور وهو تقديم برنامج ينفع ويفيد 

الجمهور. 
وأخي�را تق�ول الدكتورة ع�زة هي�كل أن هذه 
اإلشكالية أصبحت مرض العصر، فكل شخص 
يبحث ع�ن الفائدة العائدة علي�ه فى أى مكان 
دون النظر إلى ما يمك�ن أن يقدمه، وهل لديه 
الق�درات الحقيقي�ة لتقديم ذل�ك أم ال، مؤكدة 
أنن�ا مازلنا فى حال�ة من العش�وائية المهنية 
فالممثل يق�دم برنامجا والمذي�ع يمثل وقس 
هذا النم�وذج على جميع المج�االت، وأتصور 
أن ه�ذه العش�وائية ال يمك�ن التص�دى لها إال 
من خالل تطبيق القواعد واألس�س والمعايير 

وميثاق الشرف اإلعالمي على أرض الواقع. 

»�ضبوبة الف�ضائيات« ملجاأ الفنانني
أساتذة اإلعالم: لـم ينجح أحد من املمثلني عىل »مقعد املذيع«

ماغي بو غصن بطلة السيدة الثانية
 

أثمر اجتماع جمع بين المنتج جمال س�نان "Eagle Flims"، والكاتبة اللبنانية كلوديا مرش�ليان 
عن مش�روع فيلم س�ينمائي لبناني جديد س�تكتبه كلودي�ا خصيصاً للممثلة ماغ�ي بو غصن، 

بعنوان "الس�يدة الثانية"، ليكون ثالث تجربة سينمائية لها في غضون 3 سنوات، وذلك نظراً 
للنجاح�ات الكبي�رة التي ُتحققه�ا ماغي على ش�باك التذاكر في لبنان والعال�م العربي منذ 

سنتين.
على إثر االتفاق تم توقيع العقد بين األطراف المعنية في مكاتب الش�ركة، وبدأت كلوديا 
بكتاب�ة الفيل�م الجديد، بينما تختار الش�ركة المنتجة المش�اركين ف�ي العمل من نجوم، 

إضافة إلى اختيار المخرج.
نذكر أن "الس�يدة الثانية" س�يتم تصويره خالل الصيف المقبل، عل�ى أن يبصر النور نهاية 

العام الحالي، ليكون ثالث فيلم س�ينمائي لبناني تنتجه ش�ركة "Eagle Films"، بعد فيلمي 
"Bebe"و "Vitamin"، الذي�ن حققا نجاحاً كبيراً في لبن�ان والعالم العربي حيث تخطى 

األول ال��165 ألف مش�اهد والثاني عتبة ال� 185 ألفاً، وما يزال عرضه مس�تمراً حتى 
اللحظة، ما ُيعد انتصاراً لألعمال اللبنانية، ويجسد ثقة الجمهور باإلنتاجات المحلية 

وبنجومية ماغي بو غصن في عالم السينما التي تتكرس عاماً بعد عام.

نجالء فتحي يف أول ظهور بعد مرضها 
في أول ظهور إعالمي لها ، منذ اإلعالن عن مرضها الذي تعالج منه حاليا في زيورخ بسويسرا، أجرت 

الفنانة نجالء فتحي مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه جابر القرموطي على قناة "أون 
تي في " ، وطمأنت الجميع على حالتها الصحية قائلة أنها بخير وستعود إلى القاهرة خالل ساعات.
وأضاف�ت : "كن�ت في مرحلة عالج لتقوي�ة المناعة تمهيداً للدخول في مرحل�ة عالج الصدفية التي 

سأبدأها عندما أعود مرة أخرى إلى زيورخ الشهر المقبل."
وأضافت : "أنا وزوجي حمدي قنديل بعد عملنا س�نوات طويلة حالتنا المادية ميس�ورة ، وال أحتاج 
سوى الدعاء،  كما أشكر نقابة الممثلين الهتمامهم بي ، فرغم ابتعادي عن التمثيل منذ 15 سنة لكن 

يبدو أنني في قلبهم مثلما هم في قلبي."

درة تعيش »مشاعر حائرة«
 

ب�دأت الفنان�ة درة تصوير مسلس�لها الجديد »مش�اعر حائرة«، وه�و أولى بطوالتها المطلق�ة درامياً، 
في س�ياق اجتماعي رومانس�ي مكّون من 60 حلقة، وتلعب فيه دور مهندس�ة تدعى ليلى. ويشاركها 
البطولة: أحمد فلوكس، أحمد حاتم، رجاء الجداوي، س�لوى عثمان، والممثلة الخليجية شهد الياسين. 
المسلس�ل من نوعية »الس�وب أوبرا«، وهو ثاني تجربة لها في الستين حلقة، بعد مشاركتها يوسف 

الشريف بطولة مسلسل »زي الورد«.
 المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج حسين شوكت وإنتاج خالد حلمي.

 وتقول درة عن تجربتها مع أولى بطوالتها المطلقة: »ش�ّدتني ش�خصية ليلى ألنها جديدة بالنسبة 
إلي، وتمر بمراحل نفسية مختلفة في تركيبتها وصراعها مع مشاعرها«.من ناحية أخرى، تشارك 
درة هذا الموس�م ف�ي بطولة عملين ينتميان الى اإلثارة والتش�ويق، هما: »بع�د البداية« مع طارق 
لطفي وخالد سليم، تأليف عمر سمير عاطف وإخراج أحمد خالد موسى، و»ظرف أسود« مع عمرو 

يوسف، تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.
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 ح�صونة امل�صباحي 
ليلة الس�ابع عشر من ش�هر فبراير 1998، كان 
الكاتب األلماني الكبير إرنس�ت يونغر نائما في 
مستش�فى “ريدلنغ�ن” بجن�وب غرب�ّي ألمانيا 
لم�ا أدركه الموت، وكان قد عاش 103 س�نوات 
أمض�ى الش�طر األكب�ر منه�ا مغامرا ف�ي قلب 
األحداث الجس�يمة التي عرفتها بالده في القرن 

العشرين، قرن الحروب والفواجع.
ويعتبر إرنست يونغر أحد عمالقة األدب األلماني 
المعاصر، يضاهي في قيمت�ه األدبية والفكرية 
توم�اس م�ان، وهرمان هس�ه، وهاينريش بل. 
وهو مولود في التاس�ع والعش�رين من ش�هر 
م�ارس 1895. ف�ي هانوف�ر، وف�ي هامب�ورغ 
أمض�ى طفولت�ه. وكان�ت عائلت�ه المترف�ة قد 
اش�ترت بيتا على ضفاف بحيرة “شتاينهورن”. 
وكان يعشق التجّول في الغابات. وفي المدرسة 
كان تلميذا كس�وال، منصرفا إلى التأمل والحلم. 
رومانس�ية  بطريق�ة  التج�ول  يه�وى  وكان 
خصوصا في المس�اء، وكان يستهويه أيضا أن 
يعّد طعامه بنفس�ه، وأن يجلس قرب النار، وأن 
يغن�ي، وأن يقضي الليل في الضيع�ات الريفّية، 
لذلك تعلّم مبّكرا أش�ياء كثيرة س�وف تفيده في 

حياته في ما بعد.
يونغر في سيدي بالعباس

وف�ي ع�ام 1911 التح�ق بمنظم�ة “الش�بيبة 
األلمانّي�ة” التي كانت تح�ّرض المنضمين إليها 
على الهروب من المدن، وعلى التخلّي عن القيم 
المدينية، للعيش في الطبيعة. وفي س�ّن الثامنة 
عشرة، فّر من البيت العائلي لينخرط كجندي في 
الفرقة األجنبّية الفرنسّية. وقد قادته مغامرته 

إلى مدينة “سيدي بالعباس″ الجزائرية.
وهناك تلّقى رس�الة من وال�ده يطلب فيها منه 
به�دوء، وم�ن دون لهج�ة تأني�ب، الع�ودة إلى 
البيت العائل�ي. وقد ظلت تل�ك المغامرة األولى 
ش�ديدة التأثي�ر في�ه حتى أن�ه س�يتحدث عنها 
باس�تفاضة في م�ا بعد ف�ي كتابه ال�ذي حمل 
عن�وان “ألع�اب أفريقية”. وقد كت�ب يقول “إن 
اقتح�ام المغام�رة مفيد للغاية، ومن�ّور للعقل، 
تمام�ا مثل الحب األول، أو مثل المعركة األولى. 

إن هذه االندفاعات األولى تنتهي دائما بالهزيمة 
التي تولّد في النفس قوى سامية، وجديدة”.

عند اندالع الحرب الكونية األولى، انخرط إرنست 
يونغ�ر في الجي�ش األلماني كمتط�وع. وخالل 
المعارك على جبهات مختلفة، جرح سبع مرات، 
وعاش محنة الخنادق في “فردان” على الحدود 
الفاصلة بين ألمانيا وفرنسا. وتقديرا لشجاعته 
ف�ي القتال، حصل على وس�ام عس�كري، وظّل 
ف�ي الجي�ش األلماني حت�ى ع�ام 1923. ورغم 
أن�ه ل�م يك�ن يخف�ي مش�اعره القومي�ة، فإن 
إرنست يونغر كان يرفض الشوفينية والتطرف 
والعن�ف. لذل�ك ق�د يك�ون الفرنس�ي جولي�ان 
هرفيي�ه ال�ذي كتب س�يرة حياته الت�ي حملت 
عنوان “عواصف الق�رن”، على حق عندما كتب 
عنه أنه -أي يونغر- لم يتأثر منذ البداية بتربيته 
األرستقراطية، ولم يكن يولي اهتماما للقواعد 
الصارمة لهذه التربية. بل كان يميل إلى معاشرة 
البوهيميي�ن،  المفلس�ين والش�عراء  الفناني�ن 
ولم يك�ن يتردد في مس�اعدتهم عندما تقتضي 
الضرورة ذلك. ورغم أنه لم يكن يخفي مشاعره 
القومية في فترة الشباب، إال أنه ظل حتى نهاية 

حياته رافضا للشوفينية والعنف والتطرف.
أمنا الحرب

وقبل اس�تقالته من الجيش، أص�در على نفقته 
الخاصة كتابا حم�ل عنوان “عواصف الفوالذ”، 
وه�و عبارة عن يومّيات ح�ول الحرب. وقد نال 
ه�ذا الكت�اب نجاحا كبي�را وبيع بأع�داد وفيرة 
األمر الذي ش�ّجعه على إصدار ملحق له بعنوان 
“أّمنا الحرب”، وفيه كتب “إن الرصاصة عمياء، 
وس�رعتها ال اختياري�ة. غير أن اإلنس�ان يجعل 
في داخله إرادة للقتل تعّبر عن نفسها من خالل 
العواص�ف حيث يتراك�م الف�والذ والمتفجرات 
والنيران”. وبعد أن ترك الجيش، انتسب إرنست 
يونغ�ر إلى جامع�ة اليبتزيخ ليدرس الفلس�فة، 
وعل�م الحيوان. وف�ي هذه الفترة ت�زوج غريتا 
فون يانس�ن، ومنه�ا أنجب ولدي�ن. وفي نهاية 
العشرينات، أصبح إرنست يونغر يولي اهتماما 
كبيرا بالسياس�ة. وعندما استقر في برلين عام 
1927، ب�دأ ينش�ر مق�االت ف�ي الصح�ف وفي 

المج�الت اليميني�ة المتطرفة، غي�ر أن طبيعته 
األرس�تقراطية أبعدت�ه ع�ن المش�اركة في أّي 
عم�ل يمكن أن يرضي الحرك�ة النازّية الّصاعدة 

في ذلك الوقت.
وكان يلتق�ي بالبعض من 

والكت�اب  الفناني�ن 
رغ�م  الطالئعيي�ن 

االختالف الفكري 
ي  ئ�د لعقا ا و

بينه وبينهم، 
أمثال  م�ن 
ل�د  تو بر
 ، ش�ت بر
نس�ت  ر إ و
ل�ر  تو

تكفال  اللذين 
بالدف�اع عنه 

الذي�ن  ض�ّد 
كانوا يهاجمونه 

وينتقدون  بح�دة، 
“المتخاذلة”  موافق�ه 

تجاه النازي�ة. كما ارتبط 
يونغر بعالقة بغوبلز الذي 

س�يكون وزيرا للدعاية عند 
صع�ود النازيي�ن إل�ى الحكم. 

ورغم تعاطفه مع هؤالء، رفض 
يك�ون  أن  يونغ�ر  إرنس�ت 

“الرايش�تاغ”  ف�ي  عض�وا 
1933. كم�ا رف�ض  ع�ام 
أيضا أن يكون عضوا في 
األلماني�ة  “األكاديمي�ة 
للش�عر” الت�ي أصبحت 
النازيين  س�يطرة  تحت 
غادر  بعده�ا  المطلق�ة. 

برلي�ن  يونغ�ر  إرنس�ت 
ليعي�ش نوع�ا م�ن المنفى 

داخل ألمانيا نفسها. كما أنه 
تنّقل كثيرا عبر العالم. فكان في 

البرازيل، وفي ج�زر الكناري، وفي 

المغ�رب. وقبيل اندالع الح�رب الكونية الثانية، 
أصدر روايته الشهيرة “جروف مرمرّية”. وعلى 
الرغم من أن السلطات النازية أدركت منذ البداية 
أن الرواية تتضّمن نقدا الذعا لشخصّية 
هتل�ر الدموي�ة، فإنها لم تس�لط 
على صاحبها أدنى عقاب. 
إلى  وربم�ا يعود ذل�ك 
أن الفوه�رر نفس�ه 
كان يك�ّن تقدي�را 
ليونغ�ر  كبي�را 
بسبب الشجاعة 
هش�ة  لمد ا
أبداه�ا  الت�ي 
الح�رب  ف�ي 
الكوني�ة األول�ى. 
الرواي�ة  وع�ن ه�ذه 
ق�ال إرنس�ت يونغ�ر 
الكت�اب  ه�ذا  ”كان 
حلمت�ه  حل�م  ثم�رة 
سويس�را.  ف�ي  وأن�ا 
وم�ن الغ�د ش�رعت في 
كتابت�ه ف�ي منطقتنا، 
الس�اكس  منطق�ة 
الس�فلى. هن�اك العديد 
م�ن الن�اس له�م أحالم 
تتنّبأ بما يمكن أن يقع في 
المس�تقبل. والبع�ض منهم 
مثال توّقعوا حرائ�ق. وأنا أيضا 
حين كتبت “ج�روف مرمرّية” 
ش�عرت وكأني رأيت حرائق 

مقبلة”.
يونغر يعيش كهيرودوتس

وفي عام 1940 دعي إرنس�ت 
يونغر ألداء الخدمة العس�كرية. 
وعل�ى جبه�ات القت�ال، ش�رع في 
كتابة يومياته التي س�يواظب على 
كتابته�ا حت�ى نهاي�ة حيات�ه ”في 
التاس�عة صباحا، وعندما كنت أقرأ 
هيرودوت�س، وأنا في الفراش، أتتني 

لوي�ز بأمر االلتح�اق بالخدم�ة العس�كرية. لم 
يفاجئن�ي النبأ كثيرا ذلك أن صورة الحرب كانت 
قد بدأت ترتس�م بأشكال أكثر وضوحا يوما بعد 
يوم، وأسبوعا بعد أس�بوع، وشهرا بعد شهر”. 
وفي باري�س التي أقام فيها كضابط عس�كري 
عام 1941، التقى يونغر بفنانين وشعراء وكتاب 
من أمثال جان كوكتو، وبول موران، وس�يلين، 
وأندري�ه جي�د، وبول ليوتو. وف�ي خريف نفس 
الع�ام المذكور، قصفت مدين�ة هانوفر، وتهّدم 
جزء كبي�ر منها. وفي يومياته، كتب يقول ”في 
هذا العام فقدت أبي، والمدينة التي ولدت فيها”. 
وق�د دفعته تلك األح�داث األليمة إلى كتابة بيان 
ض�ّد الحرب وّجهه إلى ش�باب أوروب�ا والعالم. 
ويب�دأ البيان بجملة للفيلس�وف س�بينوزا فيها 
يقول ”الكراهية التي تهزم تماما بالحب تتحّول 
ف�ي ذاتها إلى حّب. وه�ذا الحب يكون أقوى من 
تل�ك الكراهية التي س�بقته”. وفي نفس البيان، 
أش�ار يونغر إلى أن الجرائ�م التي اقترفت خالل 
الحربي�ن الكونيتي�ن جعلته يش�عر باالمتعاض 
والنف�ور تجاه كّل يم�ا يمّت للحياة العس�كرّية 
بصل�ة من أوس�مة ن�ورت بنور أس�لحة، وغير 
ذل�ك. ولم�ا بلّغت الس�لطات النازية ب�أن يونغر 
يناه�ض الحرب، حّجرت ت�داول كتبه، وأوقفت 
ابنه األكب�ر بتهمة أنه دعا في إحدى الجلس�ات 
الخاص�ة إل�ى ضرورة ش�نق هتل�ر. وكان على 
صاحب “جروف مرمرّية” أن يس�افر إلى برلين 
ليتحاور م�ع الهيئات العليا بهدف إنقاذ ابنه من 
الخطر المحدق به، وفعال أطلق س�راحه غير أنه 
أرس�ل إلى الجبهة اإليطالية. وف�ي عام 1944، 
ش�ارك س�ّرا في المؤامرة الفاش�لة التي دّبرها 
الجنرال رومل لإلطاحة بهتلر. وبسب ذلك سّرح 
من الجيش ليعيش محنة جديدة تمثلت في موت 
ابنه على جبهة القتال في إيطاليا، فكتب غاضبا 
يقول ”أبرز هتلر على الس�طح الحماقة الفّظة، 
والشرس�ة، والجانب األكثر س�فالة في النفس 
البش�رية”. وعندم�ا احتلوا ألمانيا بعد س�قوط 
النازي�ة، ل�م يع�ر المع�ادون للنازّي�ة اهتمام�ا 
لمواق�ف يونغ�ر المناهض�ة لهتل�ر واعتب�روه 
“نازي�ا”. لذل�ك ظلّت كتبه ممنوع�ة من التداول 

حتى عام 1949.
شبح الغابة السوداء

وبعد أن أقام في فرنسا عام 1950، عاد إرنست 
يونغ�ر إل�ى بالده ليس�تقر ف�ي بي�ت ريفي في 
بلدة “فيلفينغ�ن” الصغيرة الواقعة على أطراف 
“الغاب�ة الس�وداء”، بالق�رب م�ن مناب�ع نه�ر 
“الدان�وب األزرق”. وفي�ه ألف كتاب�ا أهداه إلى 
مارت�ن هيادغر ”حين ينش�غل هايدغ�ر باللغة، 
ويتعم�ق في البحث ف�ي تعّقد اللغ�ة وأصولها، 
وتش�ابكاتها، فإنم�ا ه�و يقوم بحس�ب عبارة 
نيتش�ه بم�ا ل�م يتحّت�م علين�ا نح�ن اللغويين 
القيام به”، وفي الخمس�ينات، والس�تينات من 
الق�رن الماض�ي، س�افر إرنس�ت يونغ�ر كثيرا 
عب�ر العال�م، وزار بلدان�ا عربي�ة مثل س�وريا، 
واألردن، والمغرب. ومن أس�فاره تلك، اس�تلهم 
العدي�د م�ن المواضيع المتصلة بكتب�ه الجديدة 
الباحث�ة ف�ي “مصي�ر اإلنس�انية ” كم�ا كان 
يفّضل أن يقول. وفي ه�ذه الكتب، أظهر يونغر 
تخوفات�ه من التدمير المنهجي للطبيعة بس�بب 
التقدم العلمي، والس�ياحة التي أصبحت مظهرا 
م�ن مظاه�ر المجتمع�ات االس�تهالكية الت�ي 
يهمه�ا الربح الم�ادي أكثر ما تهمه�ا الثقافات 
الخاص�ة بالش�عوب.انطالقا من الس�تينات من 
القرن الماض�ي. وفي العقد األخي�ر من حياته، 
أصبح إرنس�ت يونغ�ر يحظى بتقدي�ر واحترام 
الش�خصيات السياس�ية الكبيرة في أوروبا من 
أمثال المستشار األلماني هلموت كول، والرئيس 
الفرنس�ي فرانس�وا ميتران الذي لم يكن يخفي 
إعجابه بكتاباته. وكان من ضمن الش�خصيات 
البارزة التي تم�ت دعوتها إلى حضور االحتفال 
الضخ�م الذي أقي�م ف�ي الثاني والعش�رين من 
س�بتمبر 1984، احتفاء بالمصالحة الفرنسّية-

األلماني�ة. وبعد أن أدركته الش�يخوخة، وتقدم 
ب�ه العمر، فّض�ل يونغر أن يعيش حي�اة هادئة، 
تتطاب�ق مع رؤيته الفلس�فية، بعيدا عن صخب 
المدن الكبيرة، وعن معارك الصالونات الفكرية 
واألدبي�ة، وقريبا من الغابات التي هام بها وهو 
صبّي حل�م يتطلع إلى حياة مليئ�ة بالمغامرات 

المثيرة.

 ر�صاب نهار 
الش�اعر يخوض ف�ي تش�عبات الطبيعة ويرس�م 

مظاهرها بالكلمات
اخت�ارت مجلة الراف�د الصادرة عن دائ�رة الثقافة 
واإلع�الم في إم�ارة الش�ارقة، مجموع�ة قصائد 
كتبه�ا مؤخ�را الش�اعر العراق�ي ع�ذاب الركابي، 
لتؤلف منها عدد هذا الش�هر )مارس 2015(، وذلك 
تحت عنوان “رس�ائل المط�ر – تجربة في الهايكو 

العربي”.
يتضمن كتاب “رسائل المطر - تجربة في الهايكو 
العربي”، للش�اعر عذاب الركابي خمس قصائد في 
64 صفح�ة فقط من القطع الصغي�ر كان قد قّدم 
لها ش�اعرنا في توطئة خاص�ة، متوقفا فيها عند 
مرجعي�ة عبارات�ه وكلمات�ه وربطها بم�ا هو في 

أعماقه منذ أن كتب ديوانه “ما يقوله الربيع”.
يق�ول الركابي في التوطئة “ف�ي مجموعتي هذه، 
كان�ت الكلم�ات صاحبة المب�ادرة. وله�ذا جاءت 
مشاغبة والبالغة مس�تفزة، والخيال أكثر جنوحا 

وش�رودا وابت�كارا أيض�ا، والحالة الش�عرية أكثر 
نضوج�ا. تلك هي لغة الصبر عل�ى التجريب، وذلك 
ه�و إيع�از الجس�د المموس�ق. ونزي�ف القريحة 
اله�ادر، للحد م�ن ظمإ ال�روح، ومباركة الهاجس 
الش�عري. وإحياء س�اللة الحلم، لتأخ�ذ الكلمة ما 

يكفي من الحرية، وما يلزم من الحب”.
ويع�رف ع�ن الهايك�و أنه نوع م�ن أنواع الش�عر 
الياباني -وبعيدا عن األسس والقواعد الخاصة به- 
يحاول قائله أن يعبر عن أحاسيسه متجنبا األلفاظ 
المركبة أو المعقدة، حيث تكون البس�اطة هي لغة 

القصيدة.
وف�ي ه�ذه النماذج م�ن الهايك�و العرب�ي يحاول 
الركابي أن يختصر صفحات من السرد في عبارات 
موج�زة تتألف من كلمة أو اثنتي�ن، يحّملها الكثير 
من المعاني والمشاعر وكأنها تجّسد روحه كاملة، 
وتستحضرها لتكون موجودة بين السطور. فتراه 
يش�ّبه العصف�ور المتنقل بين غص�ن وآخر، ومن 
ش�جرة إلى أخرى، الشيء الذي انعكس على نهاية 

الكلمات والقوافي، التي بدت إلى حّد كبير تشبه 
زقزقة العصافير في توليفة متناغمة.

يعق�د الركابي ف�ي معظم قصائ�د المجموعة 
حلف�ا مع الطبيع�ة. فيخوض في تش�عباتها 
ويرسم مظاهرها بالكلمات، ويجعل منطقها 
المضمون العام والفعل�ي الذي يوحي غالبا 
باألمل، بالفرح، باالنتصار على اليأس وبكل 
م�ا هو جمي�ل ومضيء. عل�ى العكس مما 
تب�دو حياتنا اليوم. إذ يقّدم لنا المس�تقبل 

بطريقة تجعلنا مقبلين على عيشه حقا.
ق�د يكون من الصع�ب ت�ذّوق “الهايكو” 
ف�ي هيئ�ه العربي�ة، ألن�ه يتطل�ب ذوقا 
خاص�ا يختل�ف ع�ن ذل�ك ال�ذي نواجه 
ب�ه القصيدة الت�ي اعتدن�ا قراءتها. إال 
أن كثيري�ن نجح�وا في ه�ذه المهمة، 
فتراهم منكبي�ن على قصائد الهايكو، 
مثلما يوجد كثيرون دأبوا على كتابته 

وصياغته.

جبار احل�صيني 
حّدثنا من نثُق بمقالِتِه ... قال :

   أضناني البحُث في اإلنسان , و أنا أرى تقلَّب األزمان 
, و م�ا خل�ّفتُه كوارُث الحروب , و اش�تداُد الخطوب 
, م�ن إحتقان�اٍت مريره , و عاداٍت س�يئٍة زفيره  .. و 
أعجُب ممن ُيعيُب على القدر , و هو يلمُس العيَب في 
البش�ر  , فكيَف بنا , و األوج�اُع عظيمه , و النفوُس 
س�قيمه , و الب�الُد منهك�ةُ  الجراح , كّل ش�يٍء فيها 
ُمستباح  ؟!! حتى ضاَق الّرتُق بالفتق , و اتسَع الُجرُح 
بالرم�ح ...   إس�تدرَك احده�م : ما ب�اُل محّدِثنا و قد 

غلبتُه الهموم , و تلّبدتُه الغيوم ؟
   ق�ال :  ي�ا عباد ,  اس�تفحَل في مرابِعنا الفس�اد , و 
انتش�َر انتشاَر الطاعوِن في البالد .. و حلّ�ِت السرقة 
ُ مح�لَّ الصدق�ه , و الخط�ُف بدَل العط�ف , و اإلعثاُر 
مقابَل اإليثار , و الّشراهةُ  موضَع النزاهه  , و لم ينُج 
من هذا الخطب , إالّ من رِحَم الرب ... و ما س�نرويه 
, قط�رة ٌ في بحِر م�ا نعنيه , و حبة ٌ ف�ي رماِل التيه 
...و لكم التعليُق أيها الحضور , و من احتفظ بمقالِِه 

فهو معذور ...
   فف�ي آخ�ِر يوٍم م�ن اإلمتحانات , جه�زُت الرزَم و 
الملف�ات , و رتب�ُت القوائ�َم و اإلس�تمارات , بعَد أن 
ُكلّ�ف�ُت بإدارِة أحِد المراكز اإلمتحانيه , ضمن قاطِع 

المديريه ...
   و أردَف محّدُثنا الجسور : طلبُت – كالعادة – توقيَع 
المراقبيَن على قوائِم األجور , على وفِق سجلِّ الغياِب 
و الحضور .. ثم س�ل�ّمُتها مع المع�دات , إلى اللجنِة 

الدائمه , بعَد أن  فقّ�طُت ذيَل القائمه ...
   و بع�َد فت�رِة طويله , و أس�ابيَع مليل�ه , هّل هالُل 

صرِف المراقبات , فاتجهُت مع قائمت�ي
) الثاني�ة( إلى لجنِة اإلمتحانات .. و بعَد خذ و هات , 
و زحمِة المراجعيَن في الممرات , سلّ�متني موظفة 
ُ الحس�ابات ِ نس�خة َ األج�وِر األصلّي�ه , مدونا فيها 
مبالَغ المراقبين الكليه ...   ثم قال : أخذُت الورقه , و 
دققُت بنظرٍة معّمقه .. و إذا بي أقراُ خمس�ة َ أسماٍء 

مضافه , تّم درُجها في ذيِل القائمِة بكلِّ صالفه ...
   إلتفتُت إالتفاتة َ المبهور , و قلُت بال ش�عور : ليَس 

في نس�ختي أيُّ اسٍم مضاف ’ فلماذا هذا اإلختالف ؟ 
و من أضاَف تلَك األسماء ؟

   رّدت الموظف�ةُ  ب�ازدراء : عماٌل فقراء .. موظفاٌت 
يعملَن في المديريه ,  ) خطيّ�ه ( !!!

   أجبُت في الحال : ال أعرُف عناوينُهن , فكيَف أوصُل 
أجوَرُهن ؟!

   قالت : ليَس لُهنَّ غيري مالذ , يا أستاذ  !!!
   ثم تابَع محّدثنا : إستغفرُت ربي , و خرجُت متعثراً 
بدربي  , مترنحاً بيَن صمٍت خجول ’ أو إبالِغ مسؤول 
... و إذا ب�ي أس�مُع بعَض الزم�الء , ُيتمتموَن بنفِس 
مش�كلِة األس�ماء , حت�ى بدت المس�ألة ُ أق�رَب إلى 

الواقع , و ال من متابع  , أيها السامع ...
   علَق أحُد الحاضرين :  و أزيُدَك من األنين , رش�اوى 
التعيي�ن , اعاَن اللُه المس�اكين .. وال عجَب في أرِض 
العجب , فطرُق التالُعِب و الّس�رقِة كثيره , و فنوُنها 
محبوك�ة ٌ خطيره , و ما من ف�رج , و نحُن في هرٍج 
و م�رج ...   ق�ال : أليَس م�ن واجِب لج�اِن النزاهه , 
ُمرت�دي ألق�اِب الَوجاهه , و مكات�ِب المفتش العام , 

محارب�ة ُ الحرام , و المحافظة عل�ى الماِل العام ؟!! 
وهل بعَد خراِب البلِد من خراب , و اختفاِء   ) ماليين 
ال�دوالرات( من إنفالت ؟!! أما م�ن ضميٍر ينفخ ُ في 
نع�ش ِ الفقير , و يقل�ُّم اظافَر الُس�ّراق في العراق ؟ 
أم تلّبست الجميَع حّمى الخَ�َدر , و أعياُهم النوُم على 

الحجر ؟!!
   و أنشَد يقول : 

أما من ضميٍر ُيداوي الجراح ْ

فداُء الفساِد اشرأبَّ و ف��اح ْ
يئ���نُّ الفقي���ُر بإلمالق�����ِه 

و أمواُل�نا في مهبِّ الري��اح ْ
بال وازٍع أو حس�اٍب حكي�����م 

ألنَّ ) النزاهة َفي اإلنبطاْح( 
       أق�ول : الله�مَّ افتك بكلِّ س�ارٍق و مارق , و تحّنن 
عل�ى الفقيِر الغ�ارق .. و افضح أالعيَب المتش�ّدقين 
و المّدعي�ن , و الج�الوزة َ و المرتش�ين .. و احفظ ) 
خزينتن�ا ( من اإلفالس و الخ�واء , إنَك وليُّ الفق�راء 

.....

القاضية والعفر
 

القاضي�ة والعف�ر رواي�ه ، تألي�ف الجزائ�ري أبو 
العباس برحايل ، صدر ت عن دار الفارابي للنشر 
والتوزي�ع ع�ام 2013 ، ومم�ا جاء ف�ي مقدمة 

الكتاب:
ذات ي�وم خريف�ي صقيع�ي م�ن أيام تش�رين 
الثان�ي/ نوفمبر، وفي الصب�اح الباكر تلقيت 
� أن�ت يا أب�ا الرض�وان أي�وب الصاب�وري � 
مكالم�ة من أح�د أقاربك األبعدي�ن تفيد بأن 
الدرك الوطني طرقوا عليك الباب ليس�لموك 
استدعاء مس�تعجالً في بيتك الصيفي الذي 

هجرته في السنوات األخيرة مرغماً 

كسامء اخرية
 

يخرج الش�اعر السوري الكردي عمادالدين موس�ى مرة أخرى إلى لضوءبمجموعته 
الشعرية الثانية “كسماء أخيرة” الصادرة حديثا عن دار "فضاءات للنشر والتوزيع"، 
ف�ي عّمان، ليعيد لن�ا صياغة حياته اليومية بصور ش�عرية، يص�ف فيها ما يجري 
حول�ه من خراب دموي يجتاح بالده.يقول الش�اعر عمادالدين موس�ى في مقدمة 
مجموعته “كس�ماء أخيرة”، والتي تلي مجموعته األولى “طائر القصيدة يرفرف 
ف�ي دمي”: أيته�ا البالد الواقفة على رب�وة أو بركان/ صامت�ة كتمثال/ وحزينة 
كقبر مجهول/ ما من أثر لجرح في خاصرة أيامنا/ سوى ندبة غائرة في القلب/ 

سوى نصل في يد الريح /ينذر بالعاصفة”.

اعتكفـوا
ريـا�ض جـــواد ك�صكـول

وْج�ٌد
وشوٌق

وإيحاٌء 
بمسبحتي

والذارياُت ُتساِبُق ِوزرُكم
ترفا

والعادياُت كما ريُح الصبابِة
تقتلُع الجذوَر

و تهوي كالرماِح بكْم 
ألما

والنجُم ال ينساُب ضوَءُه 
أمال

ومعاِرُج األوهاِم قادْت ِفكرُكم
َخبال

ناموا
َتِصحْ�وا
وصل�وا

في صوامعكم
قولوا كما همس النحيِب إذا عال

و قهقهوا
وأستبشروا
فالموُت آٍت

والبال
ما زاَد عن فعِل الجميِل

قباحًة
والقبُح في رفِع اللئيِم

تبُجال
النحُل يغرُز إبرًة 

تشفى بها
وخناجٌر تشتاُق لحماً

ُقددا
إسَتعِمرونا

فما عادت تجارتكم
تزداُد ربحاً بدين الله

بل ُسحت�ا
صوموا وصلوا

فكُل بيوِت الله قاِئمٌة
وتقاسمونا

فعبيُد الله مغنمٌة
وأنتُم أولى بعبيِد الماِل

تقتسموا
و بعد ألٍف من مآسينا

إعتكفوا
٠٢/٠٣/٢٠١٥
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اأمه خافت عليه وف�صلته على اخوته

امللك غازي األول  أحبُه شعبُه ..ومات بظروف غامضة
1921.. حاولت أمه تعويضه عن غياب أبيه وانشغال جده ، لكن تدليلها المفرط له باعتباره الولد الوحيد 

بين أربعة أطفال “غازي” وثالث بنات “عزة وراجحة ورفيعة ، وكان حرص أمه على أن يبقى دائما 
بقربها بين النساء ، ولم تتركه يعيش مثل بقية أبناء األسرة سنواته األولى بين القبائل في الصحراء ، 

وذلك بدافع خوفها عليه 

ولد الملك غازي في مكة المكرمة في 21 آذار العام 1812 إثناء قيادة والده األمير فيصل بن )شريف مكة/
الحسين بن علي “حملة عسكرة لتأديب محمد بن علي اإلدريسي الذي خرج عن طاعة الدولة العثمانية 
في “عسير” لهذا سمي بـ”غازي”  .. عاش طفولته تحت رعاية جده “الشريف الحسين بن علي” .. عند 
انتهاء الحرب العالمية األولى تولى والده عرش سوريا في العام 1920 ثم عرش العراق سنة 

فقد نش�أ خجوال مترددا ،ولم يسعفه التعليم المالئي 
الذي تزود به على يد الشيخ ياسين البسيوني وبالرغم 
م�ن تعلمه الق�رآن الكريم والكتابة وعل�وم الدين ظل 

حتى العام 1924 شبه أمي .. 

غازي في العراق :
ف�ي حزيران 1924 نوقش�ت مواد القانون األساس�ي 
في المجل�س التأسيس�ي العراق�ي وبموجبها أصبح 
“األمير غازي” وليا للعه�د ، فتقرر تأليف ثالثة وفود 
الستقباله ، والتي رافقت األسرة الملكية التي وصلت 
بغداد في 5 تشرين األول 1924 وسط حفاوة وتكريم 

..
وبالرغم من فرح الملك فيصل بلقاء ولده األمير غازي 
، لكن القلق الش�ديد على مس�تقبله أخذ ينتابه بسبب  
نحاف�ة غازي وجس�مه اللذان ال يتناس�بان مع عمره 
البال�غ اثنتي عش�رة س�نة ، ومن ث�م انزوائه وخجله 
وتعلقه بأمه ، وعقم معلوماته األولية ، كل هذه األمور 
أثارت الشكوك لدى الملك فيصل وحيرته وقلقه ، حتى 
انه اخذ يشك في وجود نقص في القوى العقلية البنه 
وذلك كون ش�قيقة غازي الصغ�رى األميرة )رفيعة( 
كانت منذ والدته�ا غير طبيعية وتعاني من نقص في 

قواها العقلية..
دراسته :

عرض الملك فيصل األمر على س�اطع ألحصري مدير 
المعارف العام بمقابلة انفرادية ، وبعد عدة جلسات من 
قبل س�اطع اخبر الملك بسالمة القوى العقلية لألمير 
، ويمك�ن تالفي ذلك بتدابير تربوية وتعليمية خاصة ، 
واقترح وضع خطة محكمة بواسطة معلمين ومربين 
أكفاء ، وهكذا اختير العقيد طه الهاش�مي لإلش�راف 
على جميع شؤون دار التعليم الخاصة باألمير غازي، 
وتم اختيار امهر المعلمين وهم “الشيخ منير القاضي 
��� معلم اللغة العربية والعل�وم الدينية” و “عز الدين 
عل�م الدين لتدريس�ه معلومات المحي�ط” و “محمود 
ش�كري لتدريس�ه مبادئ التاريخ” و “إبراهيم دباس 
لتدريس�ه الرياضة البدنية والخ�ط” .. وتولت المربية 
االنكليزية “المس فيرلي” مهمة العناية به وتدريس�ه 
وتدريب�ه على اللغة االنكليزية وعل�ى األلعاب اليدوية 
والفكري�ة ، كما ت�م تعيين اح�د المرافقين له لغرض 

االهتمام به ..
مدرسة هارو :

ف�ي الع�ام 1925 تبل�ورت فك�رة ل�دى المل�ك فيصل 
بإرس�اله إلى انكلترا وذلك بع�د أن اطلع على التقارير 
التي تش�ير ب�ان تقدم األمي�ر غازي بطيء ونس�يانه 
للم�واد التي يدرس�ها ، وقد أي�د الفكرة طبي�ب الملك 
الخ�اص )سندرس�ن( .. وهك�ذا س�افر المل�ك غازي 
إلى لندن نيس�ان العام 1926 والتحق مدرس�ة )هارو 
العام�ة( الت�ي كانت تع�د مدرس�ة “ايتن” م�ن أرقى 
الم�دارس االنكليزية في التربي�ة والتعليم آنذاك ، وتم 
اختيار أس�رة األسقف )جونس�ون( لكي يعيش معها 

األمير .. 
وبي�ن نيس�ان وأيلول م�ن العام 1926 رفع األس�قف 
جونس�ون عدة تقارير عن )غازي( إل�ى الملك فيصل 
تؤكد التقدم الذي حصل عليه “غازي” حيث تم تعريفه 
بالحياة االجتماعي�ة االنكليزية وازدادت معرفته على 
تل�ك الحياة عن طري�ق االجتماعات العدي�دة في لعب 
التنس والكركت وزياراته إلى بعض الجامعات والمدن 
االنكليزية” وعندما غادر “غازي” منزل “جونس�ون” 
إلى )مدرسة هارو( أصبح ش�ابا جذابا لطيفاً يتحدث 
دائما بما يس�ر م�ن حوله انتقل )غ�ازي( عند دخوله 
المدرس�ة إلى لندن وبعد تبادل اآلراء وجد من األفضل 
أن يس�كن في منزل احد أساتذة المدرسة كي يساعده 
أكثر ، فشغل غرفة في منزل األستاذ “كود” الذي تولى 

في منزله إعادة وتطوير المعلومات التي يتلقاها .. 
ح�رص المل�ك فيص�ل أن ال تغي�ب عنه لغت�ه العربية 
ف�أوكل إلى الش�يخ “كاظم الدجيلي” مهمة تدريس�ه 
اللغ�ة العربية هن�اك .. وفي مدرس�ة )ه�ارو( خالل 
الس�نة 1926 اظه�ر غ�ازي ذكاًء واضح�اً خاصًة في 
الهندسة وتقدماً في دروسه وتحسن لغته االنكليزية 
ونمو جس�مه ونجاحه في كس�ب األصدق�اء وتعلقه 
وحبه لمدرس�ة هارو ، وكانت خالص�ة التقارير التي 
رفعتها مدرس�ة هارو خالل عام دراس�ته 1926 “انه 

كمبتدئ حقق نجاحا وتقدما ملحوظا ..
تتويجه :

ح�ال س�ماع األمير غ�ازي بوف�اة والده ف�ي 8 أيلول 
1933اتصل بالسفير البريطاني )فرانسيس همفريز( 
وطل�ب منه أن يم�د له يد المس�اعدة ، وعلى اثر طلب 
)غازي( اتصل الس�فير ب)ياسين الهاشمي( ونصحه 
بأتباع األصول الدس�تورية ، وإعالن ولي العهد األمير 
)غ�ازي( ملكا بالي�وم نفس�ه ، وفي احتفال بس�يط 
حضره الوزراء ورئيس�ا مجلس�ي )األعيان والنواب( 
أقس�م اليمين الدس�تورية ، ثم يعلن خبر تتويجه على 
الناس بإطالق )101( إطالقة مدفع ، وفي مساء اليوم 
نفس�ه س�لم رئيس الزوراء “رش�يد عال�ي الكيالني” 
رئيس ال�وزراء كتاب اس�تقالته إلى المل�ك وقد طلب 
إلي�ه المل�ك تأليف وزارة جديدة ، ث�م توجه الملك يوم 
11/ايلول ألداء اليمين مرة أخرى أمام أعضاء مجلس 

األمة الستكمال الشروط الدستورية لتتويجه ..
زواجه :

رغب الملك غازي بالزواج من اآلنس�ة )نعمت( اصغر 
بنات ياسين الهاش�مي ،حيث كانت هناك صداقة بين 

بنات الهاش�مي وبنات الملك فيصل )ش�قيقات الملك 
غازي( ، وربما تك�ون أخوات الملك قد حبذن ألخيهن 
االقت�ران بإحدى بنات ياس�ين الهاش�مي ، وصار هذا 
الخب�ر يت�ردد ف�ي األوس�اط ، وعندم�ا س�مع نوري 
الس�عيد هذا الخبر طار صوابه، وأسرع يوحد جهوده 
ومس�اعيه مع جعفر العس�كري إلفش�ال تلك الزيجة 
، اعتق�ادا منهم�ا إنها إذا تمت فس�وف تتيح لياس�ين 
الهاش�مي مرك�زا خاص�ا يقضي به عل�ى طموحهما 
السياسي ، وقد سافر نوري السعيد إلى األردن واتصل 

بالملك عبد الله من اجل اإلس�راع بتزويج الملك غازي 
باألمي�رة عالية ابن�ة عمه الملك علي .. وكان ياس�ين 
الهاشمي كان يسعى إلى تزويج ابنته من الملك غازي، 
إال إن نوري السعيد وناجي شوكت وجعفر العسكري 
قد تدخلوا في األمر ووس�طوا األمي�ر عبد الله والملك 

علي فحالوا دون ذلك .. 
تم�ت خطوبة الملك غ�ازي على األمي�رة عالية ) ابنة 
عمه( في األس�تانة بعد وفاة الملك فيصل بعشرة أيام 
أي في يوم 18 أيلول 1933 حيث كلف األمير عبد اإلله 
)أخوه�ا( بالذهاب إليه�ا ، وإحضاره�ا ، فجاءت إلى 
بغداد في يوم 2 كان�ون األول 1933، وتم عقد القران 
بش�كل رسمي .. أما يوم الزفاف فقد تأجل إلى ما بعد 

انته�اء أيام الحداد على وفاة الملك فيصل األول أي في 
ي�وم )25/ 1/ 1934( م�ن غي�ر جلب�ة وال ضوضاء ، 
ومن غير أن تقام أي مراسيم في البالد احتراما لزعيم 
األس�رة الهاش�مية وأول ملك للعراق بعد استقاللها .. 
وانتقلت الملكة عالية إلى بيتها الجديد )قصر الزهور( 
، وفيه أخذت تتلقى دروس�اً في العل�وم واآلداب على 

مدرسين ومدرسات ممتازين .. 
سياسته :

� تمي�زت سياس�ة المل�ك غ�ازي بالدع�وة القومية ، 

ومواقف�ه م�ن االنكلي�ز حي�ث كان يعل�ن بغضه لهم 
متذك�را عدم وفائه�م بوعوده�م الت�ي قطعوها إلى 
جده الش�ريف حس�ين وتقس�يمهم للوط�ن العربي ، 
وقد لعبت إذاعة قصر الزهور دورا في تأجيج الشباب 
والتفافه�م  بجانب سياس�ة الملك مم�ا أغاض بعض 
رؤس�اء ال�وزارات ، وحاول�وا تحجي�م دوره وس�لب 
سلطاته ، حتى إن ياسين الهاشمي أصدر أوامره بعدم 
السماح للملك باإلقالع في طائرة لغرض التنزه ، ومن 
ثم وضع الجواس�يس ، ومنع الضباط من االلتقاء مع 
الملك إال بعد تقديم طلب حس�ب المراجع الرس�مية ، 
من جانب آخر لعب الملك غازي دورا بتقريب وجهات 
النظر بين السعوديين واليمنيين وتجاوز الخالف بين 

عائلتهم وعائلة آل سعود .. 
لملك غازي ومشكلة الكويت :

عندم�ا تول�ى الملك غ�ازي الحكم وض�ع نصب عينه 
مسألة إعادة الكويت إلى العراق، حيث كانت أيام حكم 
العثمانيين جزء م�ن العراق، وتابع�ة لوالية البصرة، 
حتى احتالل البريطانيين لها  العام 1895 .. كان الملك 
غازي يعتقد أن اقتطاعها من العراق سبًب حرمانه من 
ش�واطئه البحرية على الخلي�ج ،  إال من بقعة صغيرة 
جداً قرب مصب ش�ط العرب ، وهكذا أصبح هاجس�ه 
في كيفية إعادة الكوي�ت إلى العراق، في ظل تعارض 
رغبته تلك م�ع إرادة اإلنكليز المهيمنين على مقدرات 

العراق ..
حاول الملك غازي التقرب من ألمانيا، غريمة بريطانيا، 
وس�عى إلى توطيد العالقات معها، لعل ذلك يس�اعده 
على اس�تعادة الكويت، وقد قامت الحكومة األلمانية 
بإهداء الملك غازي محط�ة إذاعة تم نصبها في قصر 
الزه�ور الملكي ، واس�تعان الملك بعدد م�ن العناصر 
القومي�ة الش�ابة ، وراح يوجه إذاعته نح�و الكويت ، 
ومهاجمة اإلنكليز الذي�ن اقتطعوها من العراق ، مما 

أثار غضبهم وحنقهم على الملك غازي ..
لقد حاول الملك غازي إعادة الكويت بالقوة، أثناء غياب 
رئي�س الوزراء � نوري الس�عيد � الذي كان قد س�افر 
إلى لندن لحض�ور مؤتمر حول القضية الفلس�طينية 
في 7 شباط 1939، فقد اس�تدعى الملك رئيس أركان 
الجي�ش الفريق حس�ين ف�وزي ،عند منتص�ف الليل، 
وكلف�ه باحتالل الكوي�ت فوراً. كما اتص�ل بمتصرف 
البصرة داعي�ا إياه إلى تقديم كل التس�هيالت الالزمة 

للجيش العراقي للعبور إلى الكويت واحتاللها ..
كما اس�تدعى الملك صب�اح اليوم التال�ي نائب رئيس 
الوزراء ناجي ش�وكت بحضور وزي�ر الدفاع، ووكيل 
رئيس أركان الجيش، ورئيس الديوان الملكي، وأبلغهم 
ق�راره باحت�الل الكويت .. لكن ناجي ش�وكت نصحه 
بالتري�ث، الس�يما إن رئيس الوزراء م�ا زال في لندن، 
وأبلغ�ه أن العملي�ة س�وف تثير للعراق مش�اكل جمة 
مع بريطاني�ا ، والمملكة العربية الس�عودية وإيران، 
واس�تطاع ناج�ي ش�وكت أن يؤث�ر على ق�رار الملك 

غازي، وتم إرجاء تنفيذ عملية احتالل الكويت ..
وفاته : روايات مختلفة والحقيقة غامضة :

توف�ي المل�ك غازي  ف�ي 4 نيس�ان الع�ام 1939 في 
ظروف غامضة ،عندما كان يقود سيارته فاصطدمت 
بأحد األعمدة الكهربائية .. وهناك الكثير من التكهنات 
حول وفاته بسبب بعض الدالئل التي تشير إلى وجود 
من يحاول التخلص منه بسبب تقربه من حكومة هتلر 
ضد اإلنكليز ذوي النفوذ الواس�ع ف�ي العراق ، ومنها 
التناق�ض بين تصريحات األطباء الذي�ن عاينوا الجثة 
وبي�ن تقرير اللجنة الطبية الخاص بوفاته والذي كان 
برئاس�ة الطبي�ب البريطاني سندرس�ن ، ومنها أيضا 
إصابت�ه المباش�رة في خل�ف الرأس بآلة ح�ادة وهو 
يقود س�يارته ، في حين أعلن رسميا بأن سبب الوفاة 

كان جراء اصطدام سيارة الملك بعمود كهرباء ..
 فقد ذكرت التقارير الرس�مية تفاصي�ل الحادث على 
أس�اس إن المل�ك كان قد ت�رك مقر إذاعت�ه المالصق 
لقص�ر الزه�ور متوجها إل�ى دار اس�تراحته الخاص 
المسمى “قصر الحارثية “ الذي يبعد مسافة كيلو متر 
عن قصر الزهور ، ومعه خادمه الخاص )عبد س�عيد( 
ومالحظ إذاعته )علي بن عبد الله( بعد أن اس�تلم نداء 
تلفونيا في ساعة متأخرة من ليلة 3/4 نيسان 1939 
وعن�د االنحناء الموجود ف�ي الطريق انحرف عن خط 
س�يره واصط�دم في عم�ود الكهرب�اء الموجود على 
الجانب األيمن فسقط العمود على رأسه مسببا وفاته 

  ..

أما الروايات األخرى فننقلها هنا حسب ما رواه 
أصحابها :

� عب�د الوه�اب عبد اللطيف / المراف�ق األقدم للملك ، 
قال : “ كنُت نائما في داري حين استدعيُت هاتفيا من 
قب�ل المرافق الخفر في قص�ر الزهور ، وبعد وصولي 
عرفُت من الملكة عالية  بان الملك كان ينتظر في قصر 
الزه�ور وصول آل�ة لتصليح خلل في جه�از اإلذاعة ، 
وبعد أن اخبر بواسطة التلفون بوصول الشخص الذي 
يحم�ل تلك اآللة إلى قصر الحارثية غادر قصر الزهور 

ثم سمعوا بوقوع الحادث ..
� س�امي عب�دا لقادر/مرافق الخفر ، ق�ال : “كان من 
ع�ادة الملك غازي انه إذا ق�ال لي : “تصبح على خير” 
فمعن�ى ذلك أذًن لًي باالنصراف  إل�ى النوم ، وفي تلك 
الليلة ذهبُت ألنام في حوالي الس�اعة العاشرة ، وبعد 
س�اعة تقريب�ا رن ج�رس التلف�ون وس�معُت صوتا 
ينادين�ي “إس�رع س�يدنا ف�ي خط�ر” وصل�ُت مكان 
الح�ادث وحملن�ا المل�ك إلى قص�ر الحارثي�ة ، وكنُت 
اس�مع تنفس�ه إال انه ال يس�تطيع الكالم ، من وضعه 
راودن�ي ش�ك بان الخ�ادم ق�د ضربه على رأس�ه من 
الخلف ، وقد حاولُت تهديد الخادم وقلُت له: “س�أقتلك 
إن لم تخبرني بالحقيقة” إال إنني لم استطع أن احصل 
منه على إجابة ، أنا لم اصدق بان الس�رعة كانت سببا 
ف�ي وقوع الح�ادث ففي عصر اليوم نفس�ه، كنت قد 
س�ألُت جاللته، وأنا معه في الس�يارة نفسها : “ليس 
من عادتك يا س�يدي أن تمش�ي بس�رعة ثالثين كيلو 
متر” لقد كان ملما بميكانيكية الس�يارات، فأجابني: 
“كما تعرف يا س�امي لقد دش�نتها اليوم وال يجوز أن 

امشي بها بأكثر من هذه السرعة اآلن” ..
� الدكتور صائب ش�وكت / الذي كان من بين األطباء 
الذين استدعوا لفحص الملك ، قال : “ وصلُت إلى قصر 
الحارثية ورأيُت الملكة عالية واألمير عبد اإلله وبعض 
ال�وزراء وبع�ض أف�راد األس�رة المالك�ة وع�ددا من 
المرافقين والخدم فبدأُت افحص الملك الذي كان فاقدا 
للوع�ي ، وإذا بي�دي تغور في مؤخرة رأس�ه ،وعندما 
سئلُت عن رأيي أخبرتهم بان من الواضح انه مضروب 
ب�)هيم( من الخلف أدى إلى كس�ر الجمجمة وتمزيق 
المخ ،وانه س�وف لن يعيش أكثر من دقائق معدودة ، 
وقد علم�ُت من الملكة عالية إنها ال تعرف أكثر من إن 
صباح بن نوري الس�عيد طلبه بواسطة التلفون فترك 
قص�ر الزهور متوجها إلى قص�ر الحارثية ، أما األمير 
عبد اإلل�ه فقد ح�اول أن يقنعني بان اش�هد إن الملك 
غازي فارق الحياة بع�د أن أوصى له بان يكون وصيا 
عل�ى ولده م�ن بعده ، فرفض�ُت ذلك .. فق�ال لًي : “ال 

حاجة إليك فهناك راجحة” ..
ويعتقد د . صائب ش�وكت : إن الضربة ليس�ت بعمود 
كهرباء ،كما أن الصور عن سيارة الملك بعد االصطدام 
حجب�ت تمام�ا ، والتي بينت بان االصط�دام من جهة 
اليمين ، في حين كان الملك جالس�ا في جهة اليسار ، 

واختفاء خادم الملك عبد سعيد بعد الحادث .. 
� سندرسن باشا/ طبيب العائلة المالكة : يشير إلى إن 
رستم حيدر قد طلب منه بعد عشرين دقيقة من وفاة 
المل�ك بان يعلن إن الملك قبل وفاته قد عبر عن رغبته 
ب�ان يتول�ى عبد اإلله الس�لطة كوصي عل�ى العرش ، 
وانه رفض ذلك على اعتبار إن الملك لم يس�تعد وعيه ، 
وحتى إذا ما ارتكبت جريم�ة مثل هذا االدعاء الكاذب 
، فالب�د م�ن أن يك�ون هن�اك الكثير من المس�تعدين 

لتكذيبه ..
� األمي�رة بديعة :وهي أخت األمير عبد اإلله كتبت في 
مذكراتها الت�ي صدرت في لندن مؤخ�را تحت عنوان 
)وريثة العروش( تقول :”كنا في تلك الليلة في القصر 
نشاهد احد األفالم ، وجاء الملك ومعه مهندس إذاعته 
فنزلت الملكة عالية وح�دث بينهم كالم ، وكان الملك 
يتح�دث بصوت عال فتأخ�رت الملك�ة ، وطلبت مني 
أمي الملكة نفيس�ة أن انزل ألرى ،وبعد أن نزلُت صعد 
الملك بس�يارته وتح�رك بس�رعة أراد أن يصدم الباب 
الرئيس�ي مع المهندس ، فصعدنا إلى مكان جلوس�نا 
في الس�ينما ، وبعد دقائق سمعنا صوت ارتطام قوي 
انقطع�ت على أث�ره الكهرباء ، فنزلنا لن�رى ما حدث 
وهرولنا إلى مكان الحادث وقد س�بقتنا الملكة عالية 
، وعن�د وصولنا ش�اهدنا الملك وهو ين�زف والعمود 
ساقط على السيارة وبعد ذلك سألُت الملكة عن كيفية 
وصوله�ا قبلن�ا ، قالت وج�دُت جندي يرك�ب دراجة 
فصعدُت مع�ه ، وأنكرت األميرة بديع�ة األقاويل بأنه 
مات بضربة هيم ، إن العمود وضع على الس�يارة الن 

وصولنا إلى مكان الحادث بعد دقائق معدودة” ..
� وتش�ير الوثائ�ق البريطاني�ة إلى وجود مراس�الت 
خاصة بين الس�فير البريطاني في بغداد يومئذ السير 
البريطاني�ة ح�ول  والحكوم�ة  بيترس�ون  موري�س 
ض�رورة التخل�ص من المل�ك غازي وتنصي�ب األمير 
زيد بن علي بدال عنه بس�بب وجوده كحجر عثرة أمام 
تنفيذ السياسة البريطانية في العراق ، والذي ينعكس 
على الوضع في الش�رق األوس�ط والوطن العربي لما 
للمملكة العراقية من وزن مؤثر في السياسة العربية 
والدولية في المنطقة ، بسبب التكوين الحديث لبعض 
ال�دول العربية ، والبعض اآلخ�ر الذي كان ال زال تحت 
االحتالل في ظل ظ�روف االحتقان الدولي الناجم عن 
توسع نفوذ الدكتاتوريات النازية والفاشية واليابانية 
ف�ي العالم عش�ية الحرب العالمية الثاني�ة ، ولم ينكر 
الس�ير موريس بيترس�ون ذلك في مذكراته إذ قال إن 
الملك غ�ازي يجب أن يبع�د وقد كان ف�ي طريقة إلى 

إسبانيا عندما وقع الحادث ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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الغردق�ة تعتب�ر من مواق�ع الجذب الممتع�ة التي يمكن 
التمتع فيها بجو من االسترخاء والراحة

أعل�ن المرك�ز العربي لإلعالم الس�ياحي بدب�ي عن فوز 
مدين�ة الغردقة في محافظة البحر األحمر بجائزة أفضل 

وجهة سياحية عربية لعام 2015.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء اإلماراتية “وام” أن ف�وز مدينة 
الغردق�ة ج�اء بع�د منافس�ة قوية م�ع مدين�ة وهران 
الجزائرية في المرحلة األخيرة للمس�ابقة التي بدأت منذ 
ش�هر نوفمبر عام 2014 وانتهت الي�وم بإعالن المدينة 

العربي�ة المتوج�ة وبف�ارق 28 صوت�ا، حي�ث حص�دت 
الغردقة اللقب بعد ترشيحها عن مصر ووسط 15 وجهة 

سياحية عربية.
ويغط�ي مدين�ة الغردقة مس�احة 40 كلم من الش�ريط 
الس�احلي للبحر األحمر وتمتاز بشمسها الساطعة على 
مدار العام وشعابها المرجانية الرائعة الجمال، باإلضافة 
إلى عش�رات مواقع الجذب الممتع�ة التي يمكنك التوجه 
إليها في جو من االس�ترخاء والراح�ة. وعلى الرغم من 
كونه�ا من بين ثالث أفضل مناط�ق للغطس، إال أنها تعد 

مكانا مناسبا للجميع حتى لغير الغطاسين، فالمرح على 
الش�اطئ والرياض�ات المائية الممتعة وارتي�اد النوادي 
وممارس�ة رياض�ة الغولف، جزء بس�يط م�ن الخيارات 

المتاحة أمامك.
ويمكن أن يس�تمتع الس�ائح بإجازة يملؤها االسترخاء 
باختي�ار ن�وع أو نوعين م�ن أنواع المعالج�ة في أفضل 
منتجع�ات الغردق�ة الصحية. وتعد الغردق�ة مدينة تعج 
بالمنتجع�ات الفاخ�رة المنتش�رة بين س�قالة والضهار 

والممشى.

وتضم س�قالة عددا كبي�را من المنتجع�ات المطلة على 
البحر والفنادق متوسطة المستوى، باإلضافة إلى الكثير 
من المطاعم. أما المنتجعات الفاخرة، فهي منتش�رة في 
جنوب س�قالة. أما الضهار، فتضم الجزء القديم الساحر 
م�ن المدينة بم�ا تحويه من ب�ازارات غنية.في حين يعد 
الممشى، والمقصود به هنا طريق القرية، الجزء الحديث 
من الغردق�ة، حيث يمكنك زيارة ع�دة أماكن فاخرة في 
الجوار، مثل خليج سوما وخليج مقادي وسهل حشيش. 
وتقع الغردقة أو عاصم�ة ريفييرا البحر األحمر، جنوب 

محافظ�ة الس�ويس عل�ى بع�د 550 كل�م م�ن القاهرة. 
ويمكن�ك الوص�ول إليه�ا إما برك�وب الزورق من ش�رم 

الشيخ عبر األقصر أو من مطار الغردقة الدولي.
وتتمت�ع الغردق�ة بدرج�ة ح�رارة معتدلة ط�وال العام، 
فمناخه�ا الصحراوي الجاف ي�ؤدي إلى اختالفات كبيرة 
في درجات الحرارة بي�ن النهار والليل، حيث يكون الجو 
س�اخنا نه�ارا وبارد لي�ال خاصة خالل أش�هر الش�تاء، 
وتصل أقصى درجات البرودة إلى 18 درجة مئوية وتبلغ 

ذروتها عند 42 درجة مئوية.

الغردقة وجهة السياحة العربية 2015

جبي�ل مدين�ة الح�رف اللبنانية المس�تريحة على 
شاطئ البحر األبيض المتوسط، منذ آالف السنين، 
فيه�ا من س�حر التاريخ الذي يكاد يك�ون حاضًرا 
في كل تفاصيلها. من ش�اطئها انطلقت األبجدية 
الفينيقي�ة فعّرفت العالم القديم إلى معنى القراءة 
والكتاب�ة، ومنها أبح�رت الس�فن المصنوعة من 
خش�ب األرز في عباب البحر األبيض المتوس�ط. 
وهي من أق�دم المدن في العالم.عن�د التجوال في 
جبي�ل تش�عر بأنك وس�ط عوال�م تاريخي�ة تقلب 
صفحاته�ا م�ن دون أن تم�ّل ق�راءة س�طورها. 
ففيه�ا تصالحت الحض�ارات الفنيقية والرومانية 
والبيزنيط�ة والعربية إلى حد اإلنس�جام. ويمكن 
القول إن جبيل تقس�م قس�مين، المدينة العصرية 
والمدين�ة العتيق�ة الممت�دة عل�ى ش�اطئ البحر 
األبيض المتوّس�ط وتنبث�ق منها القلع�ة البحرّية 
في مواجهة القلعة البّرية التي تضّم متحًفا. وبين 
الماء والبّر كل السحر. فعند مرفأ الصيادين تنتشر 
المطاعم التي تق�ّدم المطبخ اللبناني، وأش�هرها 
مطع�م »بيبي�ه« ال�ذي زاره عبر العقود مش�اهير 
العالم من ملوك ورؤساء دول ونجوم سينما، مما 
جعله مقصد زوار المدينة يستحضرون تلك األيام 

الجميلة في الصور المعلّقة على جدران المطعم.
جولة في حضارات العالم القديم

إب�دأ جولتك في جبيل صباًحا، حي�ث تتنال فطوًرا 
ش�هًيا، واإلختيارات واس�عة. فإما تتناول فطوًرا 

لبنانًيا بنكهته اللذيذة وإما فطوًرا أوروبًيا.
وم�ن ثم تجّول ف�ي المدينة وتعّرف إل�ى تاريخها 
القدي�م في متح�ف جبيل األثري، وتع�ّرف إلى كل 

الحضارات التي مّرت على المدينة. 
وبعدها انزإللى مرفأ الصيادين سيًرا على القدمين 
وال تت�رّدد في القيام بنزهة بحرية تكتش�ف فيها 

واجهة جبيل البحرية.
والتج�وال في س�وق جبيل العتيق�ة تجربة فريدة 
م�ن نوعه�ا، فالمتاج�ر ذات األب�واب الخش�بية 

والجدران الحجرية بأسقف معقودة تعرض أجمل 
التذكارات المش�غولة يدوًيا، فهنا الباعة فخورون 

بما يعرضون من زخرفات وصناعات لبنانية. 
هنا في سوق جبيل ال يجدر بك الخوف على أطفالك 
أثناء تجوالهم فال س�يارات ب�ل أطلقي لهم العنان 

ليركضوا في حضن التاريخ بأمان.
بيوت جبيل العتيقة 

أم�ا البيوت المتوجة بالقرمي�د المتميزة بالعمارة 
اللبناني�ة التقليدي�ة، فتلفت�ك حدائقه�ا الصغيرة 
وأس�وارها التي تتدل�ى منها الزه�ور ناثرة عطر 
الياس�مين والقرنفل والورد. تس�كن بين أس�وار 
المدينة العتيقة لغة التس�امح الديني حيث تحضن 

أج�راس الكنائ�س مئذن�ة مس�جد الس�لطان عبد 
المجيد الذي ُش�ّيد في العه�د األيوبي على أنقاض 
مس�جد ُبن�ي في عه�د الخلف�اء الراش�دين وأُعيد 
ترميمه في العهد العثماني.وأمسيات جبيل تجربة 
فري�دة، فمع غروب الش�مس تتس�ّرب إل�ى أزقة 
المدينة العتيقة أنغام الموس�يقى التي تصدح في 
األجواء، وتزدحم المقاهي بالرّواد الذين يتناولون 
العشاء ويرتش�فون القهوة اس�تعداًدا للسهر في 
النوادي الليلية التي تحّول األروقة إلى كرنفال من 
السهر كل يغني فيه على لياله حتى طلوع الفجر.

أم�ا الجزء الحديث م�ن المدينة فيحاكي ش�قيقه 
التاريخ�ي ببهاء، حيث الس�وق العص�ري تتجاور 

فيه البوتيكات التي تعرض ألرقى دور األزياء.
مهرجان جبيل الدولي

تش�تهر جبي�ل بمهرج�ان بيبل�وس الدول�ي الذي 
ينطل�ق م�ن أواخر ش�هر حزي�ران/ يوني�و حتى 
أواخر تم�وز/ يوليو. يس�تقبل المهرجان أش�هر 
النج�وم العرب والعالميين، ويقّدم أجمل العروض 

المسرحية والموسيقية.
تبعد جبيل 37 كيلومتًرا ش�مال بيروت، يس�تغرق 
الوص�ول إليها حوالى 30 دقيق�ة إذا لم يكن هناك 

ازدحام للسير.
متاحف جبيل

متحف موقع جبيل يقع في قلعة جبيل البرّية
متحف ذاكرة الزمن ويقع في ساحة قلعة جبيل
متحف المتحّجرات يقع في سوق جبيل األثري

متحف الش�مع: يقع ق�رب كاتدرائية م�ار يوحنا 
مرقس

 جبيل حليفة التكنولوجيا
هل فكرت يوًما في أنك س�تكون جزًءا من التاريخ 
القدي�م جًدا؟ ه�ل فكرت يوًما أن تك�ون جزًءا من 
لعب�ة الزمن وتعود إلى عالم�ه القديم وتلعب دور 
أحد س�كانه؟ أو هل تخّيل�ت أنك جالس على مدرج 
روماني تشاهد مسرحية أبطالها من زمن الرومان 
القدماء تتفاعل معهم وتصّفق لهم وكأنك مواطن 

من ذلك العالم القديم؟
كل ه�ذا س�يصبح متاًح�ا لزائ�ر جبيل بع�د تنفيذ 
مش�روع فيديو رس�م الخرائط ع�ن تاريخ جبيل، 
وه�و تكنولوجي�ا الوس�ائط المتع�ّددة الثالثي�ة 
األبع�اد التي تس�مح للزائر إذا لم ب�أن يحصل على 
معلوم�ات عن المواق�ع األثرية الت�ي يزورها في 
جبي�ل، فالنّظ�ارات الثالثية األبعاد تتي�ح له رؤية 
الموقع كما كان قائًما قبل آالف السنين بتفاصيله 
م�ن دون تصّدعات الزم�ن. كما يمكنه اس�تعمال 
الل�وح اإللكتروني الذي يمّكنه م�ن إعادة الموقع 

األثري عبر صورة إفتراضية.

من أجم�ل جزر البح�ر الكاريبي التي تش�رف على 
المحيط األطلسي. تقع جزيرة سانت لوسيا شمال 
شرقي جزيرة سانت فنسنت، وإلى الشمال الغربي 
م�ن بربادوس.باإلضاف�ة ال�ى الس�ياحة الخالقة، 
تتمي�ز هذه الجزي�رة بأنها كانت موط�ن اثنين من 
الحائزي�ن عل�ى جائ�زة نوب�ل وهم�ا آرث�ر لويس 

وديريك والكوت.
تشمل مناطق الجذب السياحي فيها جولة في سيارة 

ف�ي 

ب�ركان ينابي�ع الكبريت ف�ي س�وفريير والحدائق 
النباتي�ة والقمت�ان التوأم�ان "البيت�ون" وهي من 
مواقع التراث العالم�ي والغابات المطيرة وجزيرة 
حديق�ة بيجون الوطنية والت�ي هي موطن لفورت 
رودن�ي وقاع�دة عس�كرية بريطانية 

قديمة.

وتتميز هذه الجزيرة بسوق الموز الذي يرفع قطاع 
اإلقتصاد باإلضافة الى الس�ياحة، وتميل السياحة 
ألن تك�ون أكث�ر واقعية خالل موس�م الجفاف، اي 
بين ش�هري كانون الثاني ونيسان، إذ تأتي شعبية 
س�انت لوس�يا من طقسها االس�توائي ومناظرها 

وش�واطئها  الطبيعي�ة 
ته�ا  منتجعا و

العديدة. يزور غالبية الس�ياح س�انت لوسيا كجزء 
من رحلة بحرية.

س�ميت هذه الجزيرة تيمنا بالقديس�ة لوس�ي من 
سيراقوس�ة، من قبل الفرنس�يين الذي�ن كانوا أول 
المس�تعمرين األوروبيي�ن، بينم�ا يعتم�د النظ�ام 
القانون�ي في س�انت لوس�يا عل�ى القان�ون العام 

البريطاني.

عندما يحي�ن الموعد مع اتخاذ ق�رار بالقيام برحلة 
نهري�ة غالبا ما يكون الس�ؤال هو التال�ي أي األنهار 
يمك�ن اختياره�ا، في وق�ت تمتد الرح�الت النهرية 
المعروض�ة من نهر الراي�ن والدان�وب أو على طول 
نه�ر ال�رون أو دورو ف�ي أوروبا إلى يانجتس�ي في 
الصين والنيل في مصر؟، ومن بين األس�ئلة الكثيرة 
التي يطرحها كل راكب مش�ترك في رحلة نهرية هو 
كيفية الوصول إلى ميناء لإلبحار في رحلة، وما هي 
نوعي�ة الجوالت التي يقع تنظيمها طوال النهار على 

األرض؟
لعل م�ن أبرز الجوان�ب المهمة التي يجب دراس�تها 
ف�ي الرحلة النهرية، هو الس�فر إلى النقطة التي تبدأ 

منها رحلتك، فإذا كنت تعتزم أن تقوم برحلة بدءا من 
ش�مال النيل إلى الجنوب أو في نهر الفولغا بروسيا، 
فيج�ب أن تقوم برحلة جوية طويل�ة إلى هناك أوال، 
وهذا يفّس�ر الس�بب في أن متوس�ط أعمار الركاب 
في هذين الطريقين تكون صغيرة نس�بيا كما يقول 
إيكهارد بيلر مدير ش�ركة نيك�و للرحالت في مدينة 

شتوتغارت األلمانية.
وعندما تختار النهر الذي تريد مش�اهدته يجب عليك 
أيضا أن تحس�ب س�اعات الوقت الذي م�ن المحتمل 
أن تقضيها على متن الس�فينة وعلى األرض، فهناك 
بع�ض الرحالت تقوم الس�فن خاللها بالس�فر أثناء 
الليل أساس�ا وتمضي اليوم بأكمله وهي راس�ية في 

مرسى أو ميناء، وهذا يسمح بوجود كثير من الوقت 
لمش�اهدة األماكن المهم�ة والجذابة عل�ى األرض، 
وتكون بع�ض الرحالت النهرية طويل�ة أو قد يكون 
الضيوف مهتمين بدرجة أكبر برؤية المناظر الطبيعية 
وه�ي تمر أمام أعينه�م وهم راكب�ون، وبالتالي يتم 
تمضية العديد من ساعات النهار في اإلبحار.ويصف 
إيكه�ارد بيلر الرحلة النهرية المتوس�طة في أوروبا 
بأنها بمثابة “القيام بجولة سريعة دون الحاجة إلى 
تغيير الفندق”، حيث توجد في األجزاء الشمالية من 
نه�ر الراي�ن وروافده ف�ي ألمانيا وبلجي�كا وهولندا 
عادة “فرصتان لمش�اهدة معالم المدن خالل النهار 

مع تمضية وقت أقل في المياه”.

وم�ن المه�م أن تكون عل�ى دراية بذلك، فقد يش�عر 
معظم الركاب بالس�عادة لتمضي�ة الكثير من الوقت 
عل�ى األرض، غي�ر أن�ه إذا كان�ت مش�اهدة معال�م 
الطبيع�ة من فوق س�طح مرك�ب الرح�الت، هو ما 
تتطلع إليه، فس�تكون الرحلة على طول نهر الفولغا 
مناس�بة بدرجة أكبر، ويعد الدان�وب نهرا آخر توجد 
به بعض المراحل الطويلة يمكن قضاء النهار بشكل 

كامل فيها على ظهر المركب.
يش�تهر الراين بجّوه الرومانس�ي وبصخ�رة لورلي 
الخالب�ة، غي�ر أن�ه يم�ر أيضا عب�ر مدن رائع�ة مثل 
أمس�تردام وكولونيا، حيث توجد العديد من المعالم 

الثقافية التي تنتظر مكتشفيها.

أولوموتس جوهرة مهملة 
يف مجهورية التشيك

 

تع�د العاصمة براغ أكثر المقاصد في جمهورية التش�يك التي تلقى إقباال 
في الجوالت الس�ياحية، غير أن مدينة أولوموتس تعرض ملمحا ال تتمتع 
ب�ه براغ، وهو الجمال الراقي لوس�ط أوروبا ولك�ن دون أن يضطر الزائر 
إلى مواجهة الزحام. وثمة عبارة تتردد دائما على أفواه الزوار في األفواج 
التي يقودها المرش�د السياحي شتيفان بالها أثناء الجوالت بهذه المدينة 
التي تعد مسقط رأسه وتقع على مسافة 200 كيلومتر من شرق العاصمة 
براغ، وتقول العبارة “إننا لم نس�مع على اإلطالق بهذه المدينة من قبل”. 
ويقول بالها إن معظم الزوار يشعرون بدهشة حقيقية إزاء الجمال الرائع 

في أولوموتس، وإزاء كل المعالم الكثيرة التي يمكن مشاهدتها فيها.
وتزه�و أولوموتس التي كانت العاصمة الس�ابقة لمورافي�ا، وهي دولة 
كانت تقع في وس�ط أوروبا، بوجود العديد من الكنائس ذات التصميمات 
والديك�ورات الرائعة، وبوجود بلدة قديمة تم الحفاظ على معالمها جيدا، 
باإلضافة إلى س�اعة فلكي�ة وهي واحدة من اثنتين فق�ط في جمهورية 

التشيك.
ويع�د الميدان الرئيس�ي الذي يضم مبنى مجل�س المدينة الضخم وعمود 
“الثال�وث المقدس” ال�ذي أدرجته منظمة اليونس�كو ف�ي قوائم التراث 
العالمي، مكانا جيدا لبدء جولة لمشاهدة معالم أولوموتس التي يبلغ عدد 
س�كانها مئة ألف نسمة، وهذه المدينة تقع بش�كل استراتيجي بين مدن 

أوروبية مهمة وهي كاراكوف وفيينا وبراتيسالفا وبراغ.
ف�ي ه�ذه المدينة الهادئة يش�دك عم�ود “الثالوث المق�دس” وهو نصب 
تذكاري لش�كر الرّب، ش�يد على طراز الباروك المعماري في أوائل القرن 
الثامن عش�ر ويبلغ ارتفاعه 32 مترا، ويضم تماثي�ل “الثالوث المقدس” 
و”مريم العذراء” والحواريين االثنى عش�ر وبعض أكثر القديسين أهمية 
ف�ي عصر الباروك. ويعد العمود أيضا أحد النقاط التقليدية للمقابالت في 

المدينة، ومن أبرز مالمحه الكنيسة الصغيرة المتكاملة في قاعدته.
أولوموتس تش�به لؤل�ؤة ترقد داخل بطانة خضراء. وفي وس�ط المدينة 
يمك�ن مش�اهدة معالم من مخلف�ات الزمن ال�ذي عايش�ته المدينة إبان 
الحكم الش�يوعي م�ن برج مجلس المدين�ة الذي يبلغ ارتفاع�ه 75 مترا. 
ويرجع تاريخ الس�اعة الفلكية في أولوموتس إلى القرن الخامس عشر، 
ولكنها تتخذ ش�كلها الحالي منذ الخمسينات من القرن الماضي. وعندما 
ت�دق الس�اعة إيذانا بانتص�اف النهار يمك�ن للزوار مش�اهدة موكب من 
الدمى، تمثل العلماء والفالحين والعمال، يس�ير خارجا من الس�اعة، وقد 
حلت هذه المجموعة مكان تماثيل حواريين المس�يح التي كانت موجودة 

في الساعة األصلية.
في ميدان المدينة الرئيس�ي الذي كان يطلق عليه في السابق اسم ستالين 
توجد العديد من الثكنات العسكرية التي كانت ترابط فيها القوات الروسية 
المحتل�ة، كم�ا توجد حانات تع�ج بالحياة وتعزف فيها فرق موس�يقية، 
باإلضاف�ة إلى العديد من المطاعم والمقاه�ي التي تعرض نوعيات جيدة 

من األطعمة المحلية والجبن بأسعار معقولة.

جبيل املدينة اللبنانية .. التاريخ إن حكى

جزيرة سانت لوسيا األسطورة

اهنار أوربا العتيقة تقود إىل معالـم ثقافية تنتظر من يكتشفها
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ُيقابل توّتر خطاب المقاطعة بتوّتر مضاد 
من مؤيدي المش�اركة الفاعلة في االنتخابات 
اإلس�رائيلية، فيتحّول الجدل النخب�وّي أصالً، 
والذي يترّجى مفهوماً مش�ّوها عن “الشعب” 
وال يعّب�ر عنه في الحالتي�ن، إلى جدٍل بيزنطيٍّ 
ال رجاء منه وال خير فيه، بين معسكرين ليس 
لهم�ا صفات أو مالمح واضح�ة، فنصير أمام 
صراخ طرش�ان وتب�ادل لالتهام�ات من دون 
أّي بح�ث معّمق في الوض�ع القائم، وال تقديم 
ش�روح وافية لما قد يتوّف�ر من بدائل، أو على 
األق�ل، تحجي�م إّدع�اءات الطرفي�ن ومحاولة 

وضع النقاط على الحروف.

اكت�شاف “كنز”املواطنة
 ب�دأ العرب الفلس�طينّيون داخل إس�رائيل 
ب�إدراك المزاي�ا والمس�احات الواس�عة الت�ي 
تمنحها لهم المواطنة اإلس�رائيلّية في الفترة 
نفس�ها الت�ي بدأ فيه�ا الفلس�طينّيون عديمو 
المواطن�ة بتطوي�ر مفه�وم ووع�ي حدي�ث 
بهوّيتهم الوطنّية. والواقع أّن عقد السبعينيات، 
وهو عق�ّد “المّد الث�ورّي” الفلس�طينّي، كان 
أيض�اً عقد “اكتش�اف المواطنة” عن�د العرب 
الفلس�طينيين في إس�رائيل، بع�د رفع الحكم 
العس�كرّي عنه�م ع�ام 1966، ليتماي�زوا عن 
باقي الفلسطينيين، ولتصير إلسرائيل عندهم 
صورة مختلفة، أكثر مرونة وأقّل دموية بكثير 
من صورتها عند فلس�طينيي الضّفة والقطاع 

والشتات. 
كما وس�ّهل انتهاء حكم الحزب الواحد في 
إسرائيل في نهاية السبعينيات، بعد فوز حزب 
الليك�ود بقيادة مناحيم بيغ�ن بأربعة وثالثين 
مقعداً في الكنيست، الطريق أمام الفلسطينيين 
في إس�رائيل لوضع وعيه�م المضطرد بمزايا 
مواطنته�م المنقوصة موض�ع التطبيق، بعد 
أن صارت إسرائيل دولة أكثر ليبرالّية، يتناوب 
عل�ى حكمه�ا حزب�ان سياس�يان رئيس�ان، 
وتمتاز بتوفر هامش واس�ع من حرية التعبير 
والتنظي�م والتجّم�ع والعمل اإلعالم�ّي. وفي 
تطبي�ق كالس�يكّي لمقول�ة هيغ�ل “الحاج�ة 
ه�ي وعي النقص”، رافق وعي الفلس�طينيين 
ف�ي إس�رائيل ب�”مواطنتهم”، وعي�اً بالنقص 
الذي يش�وب هذه المواطن�ة، وبالتالي، حاجة 

للوصول إلى صيغة تمأل هذا النقص وتنهيه.
وم�ن هنا جاء المش�روع السياس�ّي الذي 
قّس�م االش�كالية السياس�ّية عند فلس�طينيي 
الداخ�ل إلى مركبتين، األولى داخلية تتمثل في 
المطالبة بالمساواة، والثانية خارجية/قومّية 
تتمّثل بدعم خيار الحركة الوطنّية الفلسطينّية 
بإقام�ة الدول�ة ف�ي الضّف�ة والقط�اع. ولقد 
تع�ّرض ه�ذا المش�روع ال�ذي أراد العرب في 
مناطق 48 إس�رائيليين داخل حدود “الدولة”، 
وفلس�طينيين في الضفة والقط�اع، لضربات 
موضوعّية وذاتّية قاتلة، فجاء مشروع  “دولة 
المواطني�ن” ال�ذي طرحه عزمي بش�ارة في 
منتص�ف الثمانيني�ات، ليحّل محل�ه، ويعكس 
اتجاه المركّب�ة القومّية لتصي�ر موّجهة نحو 
الداخل من خالل ربط مطلب المساواة الكاملة 
الجماعي�ة  القومّي�ة  بالحق�وق  باالعت�راف 

للفلسطينيين في إسرائيل. 
“دول�ة  مش�روع  ج�اء  أخ�رى،  بكلم�ات 
المواطني�ن” ليق�ول إّن بإمكان الفلس�طيني 
الحامل للجنسّية اإلسرائيلّية أن يكون مواطناً 
إسرائيلياً كامل األهلّية والحقوق، وفي الوقت 
نفس�ه، فلس�طينياً تاماً يتمّتع بحقوق قومّية 

داخل إسرائيل ال خارجها. وال يمكن، في واقع 
األم�ر، ألّي من متّفهمي أو داعمي المش�اركة 
في انتخابات الكنيس�ت باعتبارها “نضاالً” أو 
دفعاً بإسرائيل ل�”ترزح تحت تناقضاتها”، أن 
يبتعدوا كثيراً عن األس�س المعرفّية لمشروع 
دولة المواطني�ن، وعن األثمان الواجب دفعها 
من أجل جعل هذا المشروع مشروعاً سياسياً 

يمكن اختبار قابلّيته للحياة بشكل جّدي. 

تغيريه”   اأجل  من  الواقع  مع  “اال�شتباك 
يش�تمل أّي موقف داعم للمشاركة العربّية 
ف�ي انتخاب�ات الكنيس�ت عل�ى تأيي�د لفكرة 
التس�ليم بالواقع كخطوة تسبق االشتباك معه 
من أجل تغييره. وال يجب، في واقع األمر، نفي 
ه�ذه الفك�رة أو إب�داء فوقّية عدمّي�ة تجاهها 
كم�ا يفعل كثي�ٌر من دع�اة المقاطع�ة، حتى 
يك�ون فيها ما يمكن معارضته وتبيان تهافته 
ضم�ن ح�دود نم�وذج “دول�ة المواطني�ن”. 
يحم�ل  ال  لفلس�طيني  بالنس�بة  فالمش�كلة، 
الجنس�ية اإلس�رائيلية، ليس�ت بالضرورة في 
“االشتباك مع الواقع من أجل تغييره”، بل في 
التشخيص الّسائد لهذا الواقع والتحديد الُمّتبع 
لطبيعة “االشتباك” معه، والحدود التي ينتهي 
عنه�ا هذا االش�تباك. فإذا ما س�لّمنا بصوابّية 
“االش�تباك مع الواقع من أج�ل تغييره”، كان 
لزام�اً أن نس�أل: من يملك س�لطة تش�خيص 

الواقع؟
الواقع في نموذج “دول�ة المواطنين” هو 
دولة إس�رائيلية ذات فضاء سياسّي وقانوني 
مح�دد، رغ�م أّنه�ا ل�م ترّس�م حدوده�ا أبداً، 
والتغيير الُمرتجى ه�و تحويل هذه الدولة من 
دول�ة صهيونّي�ة يهودّية عنصرّي�ة، إلى دولة 
لكافة مواطنيها، وكاّفة مواطنيها هنا ال تشمل 
بعطفها الفلس�طينيين في الضّف�ة الغربّية أو 
قطاع غّزة أو مخيمات سوريا ولبنان واألردن، 
الستناد نموذج “دولة المواطنين” بشكل شبه 
كامل على تصّور أوسلوّي للواقع القائم اليوم 

في فلسطين ما بين النهر والبحر.
يش�تمل النم�وذج، بكلم�ات أخ�رى، على 
القصور نفس�ه في المخيلة والسياس�ة الذي 
أّدى إل�ى إضف�اء ش�رعّية فلس�طينّية وطنّية 
على تقسيمات جاء بها االستعمار والمشروع 
الصهيون�ّي. أّما الّثمن الواج�ب دفعه من أجل 
الوص�ول إلى “دولة المواطني�ن”، أو أّي هدف 
آخ�ر بوس�ائل “ديمقراطّية”، فه�و ثمن بالغ 
الوض�وح: ه�ذا “نض�ال” يجري تحت س�قف 
المواطنة اإلسرائيلّية، وبلغة ليبرالّية حقوقّية 
تفهمه�ا المؤسس�ة الصهيونّي�ة، وهو نضال 

محدود الخطورة وش�ديد األنانّية بالضرورة، 
الس�تناده عل�ى تصور قوم�ّي لهوّي�ة فرعّية 
وجزء محدود من الش�عب الفلسطينّي، شاءت 
المصادفة التاريخّية أن يجد نفس�ه في الجهة 

األخرى من السلك الشائك.
وهنا، ينتفي عن جزء من أرض فلس�طين 
الفهم الفانوني )من فرانز فانون( لالستعمار 
باعتب�اره عنفاً خالصاً ال يمك�ن أن يخضع إاّل 
ف�ي حالة مواجهته بعنف أقوى، في حين ُيعاد 
تبن�ي هذا الفهم بطريقة وصولّية ما أن يتعلّق 
األمر بجزء آخر من األرض نفسها، األمر الذي 
ال يع�دو كونه إع�ادة إنتاج تنكرّية لمش�روح 
ح�ّل الدولتين ال�ذي م�ات وتعّف�ن. وبالتالي، 
يصب�ح ممكن�اً إلس�رائيل، في نم�وذج “دولة 
المواطني�ن”، أن تك�ون واقعاً ذكي�اً ومنطقياً 
جغرافّي�ة  مناط�ق  ف�ي   - وخج�والً  ومرن�اً 
معّين�ة دون غيره�ا-، يمك�ن انت�زاع تنازالت 
من�ه بل وتغييره جذرياً عبر ُس�بل ديمقراطّية 

وليبرالّية.
ُيص�دَّر ه�دف الحص�ول عل�ى المس�اواة 
واالعت�راف بالحقوق القومّية، والس�عي نحو 
هذا الهدف، باعتباره نضاالً يجعل “إس�رائيل” 
ترزح تحت وط�أة تناقضاتها، في حين يمكن 
اإلّدع�اء، ف�ي ظ�ّل محدودّي�ة ه�ذا النم�وذج 
والديموغرافّي�ة،  والجغرافّي�ة  السياس�ية 
وتنّك�ره المض�اد لواقع الفلس�طينيين خارج 
ف�ردوس المواطن�ة، وكونه س�يفاً ذو حّدين 
)جاهل فقط يمكن أن ينكر اس�تفادة إسرائيل 
من وجود ن�ّواب عرب “يناضل�ون” من داخل 
الكنيس�ت(، أنه ال يجعل إسرائيل “ترزح تحت 
وط�أة تناقضاتها” بقدر م�ا يحاول، من حيث 
يدري أو ال يدري، حاله حال الليبراليين اليهود 
في أحياء نيويورك ولندن، إنقاذ إس�رائيل من 

نفسها.

يف �شرورة م�شاءلة “اأو�شلو الداخل”
يّدع�ي مناص�رو المش�اركة العربّي�ة في 
االنتخاب�ات اإلس�رائيلية، أو أولئ�ك الذي�ن ال 
يب�دون موقفاً مبدئي�اً ضّدها، ف�ي معظمهم، 
أّن ه�ذه المش�اركة تنب�ع م�ن “خصوصّي�ة” 
وتميز واقع العرب الفلسطينيين في إسرائيل. 
والحال أّن العرب الفلس�طينيين في إس�رائيل 
لهم “خصوصيتهم” بالفعل. ولكن غيرهم من 
الفلسطينيين لهم “خصوصيتهم” أيًضا، وهذا 
هو م�ا يتوّجب عل�ى المتحمس�ين النتخابات 
الكنيس�ت فهمه ومحاولة ال�رّد عليه إن كانوا 
يصدقون أنفس�هم بالفع�ل عندما يعتبرون أّن 
دخول البرلمان االس�رائيلّي ال يتعارض، إن لم 

يدعم، حقوق وتطلّعات الش�عب الفلس�طينّي 
في كافة أماكن تواجده. 

إّن وضع “خصوصّية” قطاعات معّينة من 
الشعب الفلس�طينّي في مقابلة “خصوصّية” 
أج�زاء أخرى يكش�ف البؤس الكام�ن في هذا 
المنط�ق برّمت�ه، رغ�م أّنه يعك�س، على مرآة 
مهّش�مة، أجزاء متفرقة م�ن واقع موضوعّي 
ال يمكن إنكاره. فإذا كان العربي الفلس�طينّي 
ف�ي إس�رائيل يعتب�ر مش�اركته في الترّش�ح 
أو التصوي�ت ف�ي االنتخاب�ات “نض�االً” ض�ّد 
العنصرّي�ة والصهيونّية، ف�إّن عليه أن يفهم - 
منطلًقا من خصوصّيته، أّن هذا النضال ليس له 
وجود أو داللة أو قيمة في قاموس فلسطينّي 
من غ�ّزة، جّراء “خصوصّي�ة” الوضع الغّزي، 
ه�ذا إن لم يك�ن ه�ذا “النضال” ص�ورة طبق 

األصل عن نقيضه.
وبذل�ك، ف�إّن ما ق�د يمنح المش�اركة في 
االنتخابات الحّد األدنى من االّتس�اق المعرفّي 
ل  والعمالن�ّي ضم�ن ح�دود نموذجها المش�غِّ
هو تقديمها على ما هّي عليه بالفعل: أوس�لو 
الّداخ�ل النابع�ة م�ن “خصوصّي�ة” ال يمك�ن 
م�ن دونها فه�م أو تلّمس أي فح�وى نضالّية، 
والك�ّف عن محاول�ة تصوير هذه المش�اركة 
على أّنه�ا “حصان طروادة” نخّبئ فيه أعضاء 
الكنيست العرب ونرس�لهم ليتفّجروا في قلب 
المش�روع الصهيونّي ويجه�زوا عليه. ذلك أّن 
ماليين الفلس�طينيين من القابعين خارج هذه 
“الخصوصّي�ة”، ال يمكنه�م، نتيجة ش�رطهم 
ي�روا  أن  إال  و”خصوصيته�م”،  التاريخ�ّي 
فيه�ا اس�تغالالً بّين�اً لمزايا منحها المش�روع 

الصهيونّي لبعض الفلسطينيين دون غيرهم

ما بعد بعد “اخل�شو�شّية”
 لن يكون من الممكن خلق وضع سياس�ّي 
واجتماعي أفضّل في البقعة الجغرافّية الممتدة 
بين نهر األردّن والبحر المتوّسط عبر مشاريع 
تحاول التعامل مع األع�راض بدالً من التعامل 
م�ع المرض. إّن منط�ق “الخصوصّية”، لو ُمّد 
على آخره، فهو يضعنا، كش�عب، أمام األسئلة 
نفس�ها التي يح�اول بعضن�ا، عب�ر انتخابات 
الكنيست، أن يضع إسرائيل أمامها: هل ما زلنا 
ش�عباً واحداً بالفعل؟ هل م�ا زال من الممكن 
بالنس�بة لنا أن نطّور مشروع مقاومة جامع 
ومتع�دد األبع�اد يضمن لن�ا، في آخ�ر الدرب، 
حقوقن�ا القومّية والوطنّية والفردّية، س�واء 

كّنا من غّزة أو عين الحلوة أو بئر السبع؟
ال يمك�ن لنم�وذج “دول�ة المواطنين”، أو 
أّي نموذج آخر يحصر نفس�ه ضمن مس�احة 
معرفّية أو سياسّية مسّيجة ومسقوفة بشعار 
دولة إسرائيل، أن يجيب على األسئلة السابقة 
باإليجاب ألّنه، لو فعل، فس�ينفي نفسه. األمر 
نفس�ه ينطبق على نموذج “أوسلو” في كافة 
تفّرعات�ه وتجليات�ه. التح�ّدي، إًذا، كام�ٌن في 
البحث المس�تمر عن بدائ�ل متطّورة، من دون 
الغ�رق ف�ي االبت�زازات العاطفّي�ة والع�زوف 
عن السياس�ة أو تخوين قطاعات واس�عة من 
“الّش�عب” ومحاول�ة إخراجه�م م�ن معادلة 
الّصراع، بل من خالل االنخراط في السياس�ة، 
ومحاول�ة العث�ور فيه�ا على ما ه�و أبعد من 
“الخصوصّي�ة”، أي عل�ى الش�يء ال�ذي ق�د 
يربط، م�ن دون أن يس�اوي أو يدمج، بي���ن 
الفلس�طينّي ال�ذي وّج�ه صاروخ�ه م�ن بين 
الركام باتجاه الكنيس�ت، والفلس�طينّي الذي 

وّجه آماله تجاهه.

الكنيـسـت اإلسـرائيلــي كـمـا يشـاهـد مـن غــزة
           حممود عمر

 ع��ادت م�شاركة العرب الفل�شطينيني يف اإ�شرائي��ل يف انتخابات الكني�شت لتحّتل ن�شيب االأ�شد م��ن جداالت املقاهي و�شبكات 
التوا�ش��ل. احلّدة التي تت�شم بها هذه اجلداالت ب��ني اأطراف ي�شعب على مراقب خارجّي اأن يرى بو�شوح احلّد الفا�شل بني 
خلفاته��ا ال�شيا�شية وال�شخ�شّية، ال تعك�س، للأ�ش��ف، حالة ع�شف ذهنّي اأو انق�شام ملحوظ يف ال�ّشارع العربي الفل�شطيني يف 
“اإ�شرائيل” الذي يجنح يف غالبيته، حتت تاأثري عوامل تراكمّية متعددة، باجتاه امل�شاركة الفاعلة يف االنتخابات الربملانّية 
االإ�شرائيلية. االأ�شوات الداعية ملقاطعة انتخابات الكني�شت اال�شرائيلّي، وهنا نق�شد لفيًفا وا�شًعا غري متجان�س من الن�شطاء 
احلزبي��ني وغ��ري احلزبيني، ال يبدو اأّنها ت�شتطيع اأو ترغب يف الفكاك من توّتره��ا يف التعبري عن موقفها الذي يّت�شم )وهنا 
تكم��ن املفارقة( بالكثري من الب�شاطة، اإذ يعترب هوؤالء اأن م�شاركة ق�ش��م من ال�شعب الفل�شطينّي يف انتخابات برملان امل�شروع 
ال�شهي��ويّن غ��ري مقبولة وال جمدي��ة. يتعّث التعبري عن ه��ذا املوقف الوطنّي ال��ذي تدعمه جملة م��ن االأ�شباب الرزينة، 

فُي�شتعا�س عنه يف معظم احلاالت بابتزاز ومزايدات حول اخليانة وتق�شيم ال�شعب والت�شهني.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي )ابراهيم حميد 
سلوم( الذي يطلب تبديل اللقب من )الطياح ( اىل )املياحي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة  ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )خضري جواد 
فارس( الذي يطلب تبديل اللقب من )العجييل( اىل )البدري( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة  ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة 

اعالن
قدم املدع�ي عمر جليل دح�ام  طلبا يروم 
فيه تبديل اس�مه  من عمر  اىل احمد  فمن 
لديه اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي عمر ثامر ثابت  طلبا 
يروم فيه تبديل اسمه  من عمر  
اىل كمال  فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
قدم املدعي ص�الح قيس   طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�م ابنه  من 
عم�ر  اىل مصطف�ى   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
قدم املدعي نارص عبيده حسني   
طلبا يروم فيه تبديل اس�م ابنه  
م�ن عمر  اىل عم�ار   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

قدم املدعي عمر خالد عبد الرحمن   

طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل اس�مه    

م�ن عم�ر  اىل ي�زن   فم�ن لديه 

اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 

ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 

عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 

بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 

من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنس�ية العام / وكالة
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5×5 مفاتيح ريال مدريد وبرشلونة حلسم الكالسيكو
تعود الس�احرة املس�تديرة لالش�تعال من 
جديد يف املرحلة 28 من الدوري االس�باني 
لك�رة الق�دم، حي�ث يرتقب املحب�ون قمة 
ناري�ة ب�ن الغريم�ن التقليدي�ن، فري�ق 
برش�لونة، متص�در ترتيب الليغ�ا برصيد 
65 نقط�ة، وري�ال مدري�د، بط�ل أوروب�ا 
والوصي�ف الحايل برصي�د 64، يف مباراة ال 
تقبل القس�مة عىل اثنن، حي�ث أن الفائز 
س�يعزز حظوظه لخطف اللق�ب االغىل يف 

اسبانيا.
ويسعى كال الفريقن لخطف نقاط املباراة، 
فالنقاط الثالث تعزز صدارة برشلونة، وأما 
ري�ال مدريد فتعني له اس�رتجاع الصدارة 

التي فقدها يف آخر جولتن.
ولك�ي يتمك�ن كل فريق م�ن حصد نقاط 
املب�اراة، يجب أن يمتل�ك مفاتيح الفوز يف 
املب�اراة، ويقدم موقع  أهم 5 مفاتيح لكال 

الفريقن من أجل الفوز يف الكالسيكو.
5 مفاتيح تمنح برش�لونة الفوز عىل ريال 

مدريد

1 - قلة الضغوطات
عانى نادي برش�لونة يف بداية املوس�م من 
تذبذب يف االداء، انعكس سلبا عىل نتائجه، 
وازادت الضغوط عىل الفريق الكتلوني من 
جان�ب الجماه�ر، ليصبح ف�ارق النقاط 
كب�را بين�ه وب�ن املتص�در ري�ال مدريد 
حينها، وما زاد الضغوطات، املش�كلة التي 
حدث بن املدرب االس�باني لويس انريكي 
ونج�م الفريق وه�داف الليغ�ا برصيد 32 

هدفا االرجنتيني ليونيل مييس.
ويب�دو أن العام 2015 حمل الكثر للفريق 
الكتلون�ي، فالفري�ق تمك�ن م�ن التح�رر 
م�ن جميع الضغ�وط والقي�ود التي كانت 
تأرسه، ليع�ود برسعة الربق، ويتمكن من 
خط�ف الصدارة من ج�اره امللكي، وايضا 
ما جعل برش�لونة مرتاحا هو االداء الكبر 
الذي يقدم�ه يف دوري أبط�ال أوروبا، ولن 
ننىس العامل االهم الذي سيساعد بتخفيف 
األرض  وه�و  برش�لونة  ع�ن  الضع�وط 

والجمهور.

2 - مدافع عاد كسابق عهده والعب ارتكاز 
مبدع

دفاع برشلونة هذا املوسم يعاني، إال أننا ال 
يمكن أن نتجاهل أنه أفضل خط دفاعي يف 
الليغ�ا، ولكن ما يجعله أحد مفاتيح الفوز 
للكتالن، هو ع�ودة املدافع ج�رارد بيكيه 

للتأل�ق من جديد، فاملداف�ع أعاد جزءا من 
مس�تواه الكبر يف الف�رتة االخرة وهذا ما 

سيدعم برشلونة بقوة يف املباراة املقبلة.
ويغيب عن الكالس�يكو عمودا أساس�يا يف 
صف�وف برش�لونة وهو الالعب س�رجيو 
بوس�كيتس بس�بب االصابة، لكن الربس�ا 
يمل�ك العب�ا كب�را أال وه�و االرجنتين�ي 
خافير ماس�كرانو، ال�ذي يعترب )جوكر( 
الفري�ق، حي�ث يق�ود الدفاع ب�أداء كبر، 
وايضا س�يكون خ�ر عون وس�ند للدفاع 

الكتلوني يف مركز االرتكاز.

3 - لقب الرسام لم يعد يقتصر على انييستا
يدخل برش�لونة هذا املوس�م برسام جديد 
انض�م رفقة املب�دع انييس�تا، وهو الالعب 
الكراوت�ي ايف�ان راكيتيتش، ه�ذا الثنائي 

سيشكل ضغطا كبرا عىل النادي امللكي.
وما يميز انييس�تا هو الق�درة الكبرة عىل 
االحتف�اظ بالك�رة، أما راكيتيت�ش يميزه 
اس�لوبه اله�ادي وتمريرات قاتل�ة وايضا 
قدرة هائلة عىل التسديد من خارج منطقة 
الج�زاء، ثنائ�ي يمتل�كان مفت�اح الف�وز 

لربشلونة يف أقدامهما.

4 - خير خلف لخير سلف
ب�دأ برش�لونة املوس�م بقل�ق كب�ر، فمن 
س�يكون خليفة الحارس فيكت�ور فالديز 
لحماية عرين برش�لونة يف الليغا؟، وكانت 
االجابة عن�د الحارس التش�يليس كالوديو 
براف�و، الح�ارس ق�دم مس�تويات عالية 
واثبت أنه يستحق أن يكون الحارس األول 

للربسا يف الدوري االسباني.

ش�باك براف�و لم تتلق س�وى 16 هدفا، ما 
يجعله املرش�ح االول لخطف جائزة زامورا 
كأفضل حراس الليغ�ا، ويعد ايضا مفتاح 

مهم لفوز برشلونة يف الكالسيكو.

5 - ام - اس - ان
هذا االختصار يش�ر اىل )مييس وس�واريز 
ونيم�ار(، ثالث�ي الهج�وم املرع�ب ال�ذي 
يحظى به برشلونة هذا املوسم، فمن خالل 
هذا الثالثي تمكن برشلونة من الرتبع عىل 
عرش الليغا كأفضل خط هجومي، ويمكن 
أن نق�ول أن هذا الخط هو أهم املفاتيح يف 
فوز برش�لونة خالل املباريات وربما الفوز 
يف الكالس�يكو.ملاذا س�مي ثالث�ي الرع�ب 
الكتلوني؟، ألن برشلونة يملك حاليا هداف 
الليغ�ا، مييس املب�دع برصيد 

32 هدف�ا، ونيم�ار ثال�ث ه�دايف ال�دوري 
برصيد 17 هدفا، وس�واريز ال�ذي لم تكن 
بدايته موفقة كثرا مع الربسا، ولكنه أثبت 
يف النهاي�ة أنه من طينة الكبار ليخطف ما 
مجموعه 7 أه�داف يف الدوري االس�باني، 

ليكمل مثلث الرعب يف برشلونة.

1 - الطموح واسترجاع الصدارة
يعان�ي ري�ال مدريد م�ن تراج�ع يف االداء 
وس�وء النتائ�ج منذ بداي�ة الع�ام 2015، 
ولكن يبقى امللكي فريق كبر يملك طموح 
مرعب لخطف أي بطولة يرغب تحقيقها، 
وم�ا يميز املرينغي ه�و االداء الكبر الذي 
يقدم�ه يف ملع�ب برش�لونة )كام�ب نو(، 
الس�لبي  االداء  تخط�ى  طم�وح  وايض�ا 
واستعادة الصدارة والبدء بقوة ومن جديد 

يف ارض البلوغرانا.
مفت�اح الطموح يعد من اقوى املفاتيح اذا 
استغل الالعبون هذا االمر، ووضعوا نصب 

أعينهم الفوز وال بديل عنه.

2 - عودة الصخرة الدفاعية
واخرا عاد قلب وصخرة الدفاع س�رجيو 
رام�وس، فم�ا يمي�ز راموس لي�س فقط 
قوته الكب�رة والبدنية يف خ�ط الدفاع، بل 
يميزه ايض�ا الكرات الرأس�ية الحاس�مة 
التي يس�جلها م�ع فريقه امللك�ي وروحه 
القيادية واالنتصاري�ة يف امللعب.وايضا لن 
يكون راموس وحيدا، حيث يتواجد بجانبه 
الصخ�رة الثاني�ة الالعب الربتغ�ايل بيبي، 
ثنائي ف��ي ق��لب الدفاع م��ن ش�أن��ه 
تهميش أي هجم��ة لربش�لون��ة وبالتايل 

من��ح ري��ال مدريد االفضلية.

3 - خط وسط ناري بين مايسترو وضابط 
ايقاع

غاب الكرواتي لوكا مودريتش لفرتة طويلة 
عن النادي امللك�ي، وظهر عىل ريال مدريد 
التع�ب واالجه�اد يف خ�ط الوس�ط، ولكن 
عودة املايس�رتو اىل خط الوس�ط ستمنح 
الق�وة للمرينغ�ي يف خط الوس�ط.وأيضا 
يلع�ب بج�وار املايس�رتو، ضاب�ط االيقاع 
االملاني توني كروس، العب كبر ومنضبط، 
يربط بن الدفاع والهجوم وينسق هجمات 
امللكي، وما يميزه تسديداته القوية بعيدة 

املدى.

4 - حارس من طينة الكبار رغم الهفوات
بالرغم من هفوات الحارس االسباني ايكر 
كاسياس، أو كما يرغب محبي ريال مدريد 
تس�ميته بالقدي�س، إال أنه يبقى حارس�ا 
كب�را من طينة الكبار.رغ�م االداء الباهت 
الذي قدمه كاسياس يف املباراة امام شالكه 
االملاني يف دوري االبطال، إال أن التألق امام 
برش�لونة يف الكالس�يكو، س�رد للحارس 
اعتباره، وهو ما سيقوم به كاسياس بأي 
ثم�ن، وبالتايل س�كون كاس�ياس من أهم 

مفاتيح الفوز للملكي يف حال تألقه.

5 - بي - بي - سي
ه�ذا االختصار يش�ر اىل كل م�ن )بنزيمة 
وبيل وكريستيانو رونالدو(، ثالثي الهجوم 
املرع�ب الذي يحظى به ري�ال مدريد، فمن 
خالل هذا الثالثي تمكن امللكي من تسجيل 
مجموع�ة كبرة م�ن االه�داف، ليكون يف 
املركز الثاني خلف برشلونة وبفارق هدف 
وحيد م�ن حيث تس�جيل االه�داف، ويعد 
ه�ذا الخط هو أهم مفاتي�ح فوز امللكي يف 

املباريات وربما الفوز يف الكالسيكو.
وبالرغم من عدم االنسجام الكبر بن هذا 
الثالث�ي يف الفرتة االخ�رة، اال أنهم يبقون 
نج�وم كب�رة المع�ة يف عالم املس�تديرة، 
وقادري�ن ع�ىل تخط�ي جمي�ع املش�اكل 
واه�داء امللك�ي الف�وز الثمن.ملاذا س�مي 
ثالثي الرعب امللكي؟، ألن ريال مدريد يملك 
أفضل ثاني ه�دايف الليغا، رونال�دو املتألق 
برصيد 30 هدفا، والنفاثة الويلزية غاريث 
بيل ثامن هدايف ال�دوري برصيد 12 هدفا، 
وبنزيمة ال�ذي يعاني يف الفرتة االخرة من 
سوء الحظ يف تسجل االهداف، يحتل املركز 
الس�ابع ضمن قائمة ه�دايف الليغا برصيد 

13 هدفا.
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كاريك يؤكد دعم الالعبني للهولندي فان غال

أف�اد االنجلي�زي ماي�كل كاري�ك العب مانشس�رت 
يونايتد، بأن جميع الالعبن داخل قلعة اولد ترافورد 
يقفون وراء الهولن�دي لويس فان غال املدير 

الفني للفريق خالل الفرتة املقبلة.
ماي�كل كاري�ك رصح لوس�ائل 
"الالعب�ون  قائ�اًل:  اإلع�الم 

يقفون ورائ�ه بالطبع!، النتائج تثب�ت ذلك األمر.. 
ألي�س كذلك؟".وأض�اف: "يمكنن�ا ب�أن نثب�ت يف 
التدريب�ات، أنن�ا يمكننا التحس�ن بش�كل أفضل، 
ولك�ن كل يشء يعتمد عىل ما نقدمه ي�وم املباراة، 
ذل�ك الفوز يعطينا خطوة لألم�ام، لكي تلعب بذلك 
األداء أم�ام توتنه�ام، فأعتقد بأنن�ا قدمنا للجميع 
دفعة كربى وثقة أكرب".وتابع: "لقد س�يطرنا عىل 
املباراة بشكل جيد، وحافظنا عىل الكرة، بشكل عام 

قدمنا أداء جيدا عىل جميع النواحي".وأنهى حديثه 
قائالً: "لقد أظهرنا بأننا نسر يف االتجاه الصحيح، 
ذلك يعد أمرا جي�دا، ولكن ال نريد االعتماد عىل ذلك 
األمر، علينا الحفاظ عىل ذلك املنحنى التصاعدي".

يذكر أن فريق مانشس�رت يونايت�د رفع رصيده إىل 
56 نقط�ة بعد ف�وزه الكبر عىل توتنه�ام بنتيجة 
3-صفر، محتال املركز الرابع عىل سلم ترتيب اندية 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

سكولز هياجم مسعود اوزيل

واص�ل الالع�ب بول س�كولز نجم مانشس�رت يونايت�د ومنتخب 
إنجلرتا الس�ابق سلس�لة انتقاداته ملس�عود أوزيل صانع ألعاب 
آرسنال اإلنجليزي.وتحفظ سكولز خالل تواجده يف اإلستوديو 
التحلي�ي ملباراة آرس�نال وموناكو الفرن�يس يف دوري األبطال 
الثالث�اء، قيام أوزيل بتبادل قميصه م�ع جوفري كوندوجبيا 
الع�ب موناكو عقب نهاية الش�وط األول، قائ�اًل: "األمر يبدو 
مقب�والً بعد نهاية اللقاء أو بعد مغ�ادرة امللعب أو غرفة خلع 

املالب�س، ولك�ن مع تبقي ش�وط كامل يف اللق�اء، ال يعجبني هذا 
الت�رف".وكان النج�م اإلنجليزي املعتزل ش�ن هجوم�اً يف وقت 
س�ابق ضد الالعب األملاني، متهماً أوزيل بأنه العب كسول ويبخل 
بمجه�وده البدني عىل الفريق، لرد عليه املدرب الفرنيس آرس�ن 
فينغ�ر بأن اللعب بجوار أوزيل يعد حلماً بالنس�بة لبول س�كولز.

من جانبها لفتت صحيفة )مرور( اإلنجليزية إىل أن آرسن فينغر 
عاقب الربازيي أندري س�انتوس عقب قيام�ه بواقعة مماثلة مع 
الهولن�دي روبن فان ب�ريس مهاجم مانشس�رت يونايتد يف مباراة 

الفريقن العام 2012، لتفادي غضب جماهر الفريق اللندني.
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شهد: الفوز عىل الكرخ قربنا من املربع

اعرتف مدرب نادي نفط الوس�ط عبد الغني 
ش�هد بان الف�وز ع�ىل الك�رخ بثالثية قرب 
الفري�ق من ح�دود الدوري املمت�از العراقي 

بكرة القدم.
واك�د ش�هد"ان الفريق حق�ق نتيجة كبرة 
ج�دا بتغلبه عىل فري�ق الك�رخ الكبر الذي 
يع�د واحدا من اهم الف�رق يف الدوري املمتاز 

العراقي بقيادة مدربه الشاب عصام حمد".
واش�ار مدرب منتخب ش�باب العراق حاليا 
اىل ان "فري�ق نفط الوس�ط قدم امام الكرخ 
لوح�ة فني�ة اس�تحق عليها االش�ادة مثلما 
استحق نقاط املباراة".وكشف مدرب النجف 
سابقا عن ان "نادي نفط الوسط بات اليوم 
اكثر م�ن اي وقت مىض يفكر بدخول املربع 
الذهب�ي ال س�يما وان ف�ارق النق�اط الذي 
بفصل بن الفرق ليس كبرا".وشدد عىل ان 

"املتبقي من املباريات جميعها مهم وحيوي 
بغي�ة قطع تذك�رة العبور لل�دوري التاهيي 
النهائي."ولفت ش�هد اىل ان "الفريق عندما 
يكون مستقرا اداريا وفنيا وبدنيا وماليا فان 
ذلك يكون عامال مهما جدا لتحقيق االنتصار 

ومحاولة مزاحمة كبار الدوري العراقي 
عىل تذاكر العبور لالدوار الختامية 

للدوري املحي يف املوس�م الحايل 
.)2015-2014(

مدرب نفط اجلنوب يكشف اسباب تراجع نتائج فريقه

ارج�ع مدرب نادي نف�ط الجنوب الب�ري الهزائم االخرة 
الت�ي لحق�ت بالفري�ق يف مش�وار املجموع�ة االوىل للدوري 
املمتاز العراقي بكرة القدم اىل تردي الحالة النفسية لالعبن 

بسبب االزمة املالية الخانقة التي يعيشها النادي.
واكد عماد عودة: "لقد اهدرنا عديد من النقاط املهمة خالل 
الف�رتة الثانية من الدوري بس�بب انخفاض الحالة املعنوية 
وع�دم وجود رغب�ة حقيقية لدى الالعبن بتقديم املس�توى 
الفن�ي الذي قدم�وه خالل املرحل�ة االوىل وقب�ل ان ترضب 

االزمة املالية اركان النادي البري."
واش�ار عودة اىل ان "الالعبن يعانون م�ن االحباط النفيس 
وهبوط الحالة املعنوية فضال عن انكسار واضح يف تعاطي 
الالعبن مع مباريات الدوري، االمر الذي انعكس سلبيا عىل 

الصورة الفنية للفريق برمتها".

وش�دد الع�ب العراق س�ابقا ع�ىل ان "عدم تس�لم الالعبن 
ملس�تحقاتهم املالية منذ اكثر من 6 اش�هر تس�بب برتاجع 
اس�هم الفريق يف بورصة الدوري وبالتايل التنازل عن صدارة 
الدوري ملصلحة نادي الزوراء وبفارق نقطة واحدة ومباراة 

واحدة للنوارس البيضاء".
واوض�ح العب الزوراء وده�وك س�ابقا ان "الالعبن لم 

يظه�روا ال�روح القتالي�ة الت�ي غلف�ت اداءهم خالل 
املرحل�ة االوىل اىل جان�ب ع�دم وج�ود رغب�ة واضحة 
وحقيقي�ة لدى الالعب�ن للعودة اىل املس�توى الكبر 
ال�ذي نالوا من خالله صدارة الدوري مثلما نالوا حب 

وثناء وتقدير الشارع الريايض املحي".
يذك�ر ان ن�ادي نفط الجنوب يحت�ل املركز الثاني يف 
املجموع�ة االوىل من ال�دوري املمت�از العراقي بكرة 
القدم وبرصيد 26 نقطة من 8 حاالت فوز وتعادلن 

و5 هزائم.

طال�ب املدير الفن�ي للمنتخب الوطني اكرم س�لمان 
اتح�اد الكرة برضورة إلغ�اء دوري الك�رة املمتاز يف 
حالة عدم انتهاء منافساته منتصف شعر أيار املقبل 
وال�ذي س�يؤثر عىل إع�داد املنتخ�ب لتصفيات كاس 

أسيا.
وق�ال اك�رم س�لمان يف تري�ح: ان إع�داد املنتخب 
الوطن�ي س�يتأثر بش�كل كب�ر يف حال�ة اس�تمرار 
منافس�ات ال�دوري الكروي بع�د الخامس عرش من 
ش�هر أي�ار املقب�ل موعد ب�دأ مرحلة اإلع�داد الثانية 
لتصفي�ات كاس العالم خصوص�ا ان اغلب الالعبن 
هم مرتبطن بمنافسات الدوري وال يمكن تفريغهم 
من قبل أنديتهم عىل اعتبار وجود منافس�ات املرحلة 

الثانية للدوري الكروي.
واضاف س�لمان، ع�ىل اتحاد الكرة إلغاء منافس�ات 
الدوري كما حدث خالل استعدادات املنتخب لتصفيات 
كاس العال�م 1986 بالرغ�م من كون�ه احتمال بعيد 
املنال ولن يتم تطبيقه لذلك فان الخطوة الثانية يجب 
ان تكون تغر آلي�ة الدوري وتقليص املباريات وعدم 
لعب الدوري بمرحلته الثانية بثمانية أندية خصوصا 
ان املنتخب سيخوض اول مباراة له يف التصفيات يوم 

11 من شهر حزيران.

اعلنت بعض وس�ائل االعالم الس�ويدية دعمها الكامل لالعبها الدويل 
زالتان ابراهيموفيتش، مهاجم باريس س�ان جرمان الفرنيس، بعد 
األزمة الكبرة التي تسبب فيها الالعب بتريحاته والتي تهكم فيها 

عىل فرنس�ا وحكامها عقب خس�ارة فريقه أمام بوردو بنتيجة 2-3 يف 
الدوري الفرنيس لكرة القدم.

وذك�رت صحيف�ة )لوفيج�ارو( الفرنس�ية أن صحيف�ة )افتونبالديت( 
الس�ويدية اليومي�ة عنون�ت مقاله�ا االفتتاح�ي بجملة )أن�ا زالتان!( 
دعم�ا البراهيموفيتش ضد االنتقادات والهج�وم الفرنيس عليه يف االيام 
املاضية، يف اش�ارة اىل الش�عار الفرنيس الشهر )أنا شاريل( والذي ظهر 
عقب الهجمات االرهابية عىل الصحيفة الفرنيس يف كانون الثان/ يناير 
امل�ايض يف باريس.وكانت رئيس�ة الجبه�ة الوطنية الفرنس�ية مارين 
لوب�ان ش�نت هجوما ح�ادا ع�ىل ابراهيموفيتش حيث قال�ت: "أولئك 
الذين يعتقدون أن فرنسا )قذرة( يمكنهم الرحيل، وهو االمر الذي دفع 
الصحيفة الس�ويدية لدعم حملة )أنا زالتان(، الذي اعتذر للفرنس�ين 

مرت�ن موضح�ا أن تريحات�ه الهجومية للح�كام ومنظوم�ة اللعبة 
فق�ط ولم يك�ن يقصد اهانة دولة فرنس�ا أو الش�عب الفرنيس".ونقلت 

الصحيفة السويدية عددا من التريحات من الشارع الريايض بالعاصمة 
س�توكهولم، حيث أعرب ع�ددا كبرا من الجماهر الس�ويدية عن دعمهم 

لقائد منتخبهم ضد االنتقادات الفرنسية والحملة التي تعرض لها، مؤكدين 
أن مهاجم النادي البارييس لم يكن يقصد أي اهانة لفرنس�ا وانتقاده كان 

للحكام والتحكيم يف كرة القدم فقط.
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اكرم سلامن : استمرار دوري 
الكرة يؤثر عىل املنتخب

السويد تطلق محلة
»أنا زالتان«

اك�د م�درب املنتخب الوطن�ي )ن�زار ارشف( ان املنتخب الوطني س�يدخل مرحلت�ن لالعداد 
اس�تعدادا لبطولة تصفيات كاس العالم تبدأ االوىل يف الثاني والعرشين من الش�هر الحايل فيما 

تبدأ الفرتة الثانية يف الخامس عرش من شهر ايار املقبل.
وق�ال ن�زار ارشف: ان املرحلة الثانية لالعداد التي س�يدخلها منتخبنا الوطن�ي قبل الدخول يف 
تصفيات كاس العالم س�تبدأ يف الخامس من ش�هر اي�ار املقبل وهي املرحل�ة االخرة لالعداد 

والتي ستخلف معسكر االمارات الذي سيبدا يف الثاني والعرشين من الشهر الحايل.
واض�اف ارشف اىل ان الوق�ت الحايل ال يتطلب تجريب اي الع�ب خصوصا بعد اعتمادنا عىل 
املنتخب الذي ش�ارك يف بطولة كاس اس�يا وتطعيمهم ببعض الالعبن املغرتبن الس�يما يف 
ظ�ل حاج�ة املنتخب لتحقيق نتيجة طيب�ة امام الكونغو الديمقراطية لذلك س�نعتمد عىل 

التشكيلة االساسية يف املباراتن بحسب الحاجة اىل املراكز.

نزار ارشف: الوقت اليسمح 
لنا بتجريب الالعبني
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س�مت الهيئة االدارية لنادي الرشطة بس�ام رؤوف امن ل�رس النادي بينما وضعت 
خضر عبد الزهرة بمنصب األمن املايل يف حن بقي منصب النائب االول شاغرا لحن 
إقامة انتخابات تكميلية لم يحدد وقتها.وقال عضو الهيئة االدارية لنادي الرشطة عي 
عبد الزهرة: ان وزارة الش�باب والرياضة صادقت عىل انتخابات نادي الرشطة رس�ميا بعد 
مدة عىل إقامة االنتخابات والتي أفرزت صعود هيئة ادارية جديدة للنادي برئاسة رياض عبد 

الوطن�ي العباس.واضاف عي عبد الزهرة اىل ان إدارة النادي سمت  املرك�ز  مدي�ر 
ام�ن رس النادي لرعاية املوهوبن بس�ام رؤوف بمنصب 
رس�ميا يف ح�ن تم تس�مية خضر عبد 

الزهرة بمنصب األمن املايل للنادي عىل ان 
تتكمل أضالع الهيئة االدارية للنادي بانتخاب 

نائ�ب اول لرئيس الهيئ�ة االدارية للنادي والذي 
فش�لت االنتخابات التكميلي�ة يف اختيار اي نائب 
بس�بب فشل املرش�حن يف الحصول عىل األصوات 

الكافية لشغل املنصب.

الشباب والرياضة تصادق عىل انتخابات نادي الرشطة

المستقبل العراقي / متابعة
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امليزان

سالح غريب ملكافحة االرهاب

السيارة الطائرة تدخل االسواق

؟؟هل تعلم
“ هل تعلم أن من طبيعة األش�خاص 
الُعقالء أنهم يمنحون اإلحرتام للجميع 

سواء ملن يستحق أو ملن ال يستحق ”
“ هل تعلم أن اذا خصصت 4 س�اعات 
يومياً للعمل ع�ى يشء تريد تحقيقه 
غالباً س�تصل ألهدافك يف مدة وجيزة 

بشكل قد ال تتوقعه ”
“ ه�ل تعل�م أن م�ن املُنطل�ق الديني 
عندما تتصدق فأنت ال ُتنفق ُنقودك بل 

ُترسلها إىل نفسك يف زمن آخر ”
“ ه�ل تعل�م أن خ�وف األنث�ى م�ن 
الحرشات ليس خوفاً مصطنعاً بل هو 
خوف فطري م�زروع يف جيناتها منذ 

والدتها ”

أذاعت قوات الرشطة يف ش�نغهاي بالصني 
مقط�ع فيدي�و ع�ن تدري�ب قواته�ا ع�ى 
اس�تخدام س�الح جدي�د وفريد م�ن نوعه 
يس�مح ملس�تخدمه بالتصويب عى الهدف 
دون أن يع�رض نفس�ه للمواجهة املبارشة 
فاله�دف  القان�ون.  الخارج�ني ع�ن  م�ع 
املطلوب التصويب عليه يمكن التعامل معه 
م�ن أصعب الزواي�ا دون التع�رض للخطر 
املتوق�ع من هجوم ه�ؤالء املجرمني, حيث 
أن�ه يمك�ن اس�تخدامه والتصوي�ب نح�و 

الهدف عن طريق طّيه بزاوية 60 درجة. 
وتم تطوير السالح الجديد من قبل رشكتي 
»تشونغشتينغ تشانجان فنغ« و »شنغهاي 
يس شيلد« الس�تخدامه عى املواجهات مع 
اإلرهابي�ني أو حتى يف حاالت الخطف وأرس 
الرهائن.  ويتكون هذا السالح من مسدس 
رش�اش قابل إلطالق الرص�اص من األمام 
وم�ن الخلف بزن�اد عادي, ويحت�وي أيًضا 
عى كامريا عالية الجودة، وشاش�ة لعرض 

الهدف من عدة زوايا مختلفة. 

تنتظرك اليوم العديد من املهام املنزلية الش�اقة 
التي تتطلب مجهودا كبريا ووقتا طويال. أهملت 
منزل�ك خالل الف�رتة املاضية والي�وم هو الوقت 
املناسب إلعادة ترتيبه وتنظيفه من جديد. حاول 
أن تتخل�ص م�ن كل األغراض غري املس�تخدمة 

واجعل منزلك منظما بقدر اإلمكان.

تش�عر اليوم أنك عاطف�ي ورومانيس للغاية. إذا 
مررت بمش�كلة معقدة مع الحبيب خالل الفرتة 
املاضية، فاليوم الف�رص أمامك لتعديل املوقف. 
ل�م ال تفك�ر يف تناول عش�اء رومان�يس معه يف 
املطع�م ال�ذي يفضل�ه؟ س�يكون يوم�ا لطيفا 

بالتأكيد!

ته�دف اليوم إىل تغيري البيئة املحيطة بك برسعة 
ق�در اإلمكان. لس�ت مهتم�ا اليوم بم�ن حولك 
إطالقا ألن�ك تريد أن تحافظ ع�ى طاقتك. تبدو 
قلقا بعض الوقت بسبب ش�عورك بالذنب لعدم 
اهتمامك باآلخرين. ال تقلق فمن حولك يتسمون 

بالصرب والهدوء.

تتمي�ز بخيال واس�ع وبرسع�ة بديه�ة ال مثيل 
لها. ال تنده�ش إذا كانت لديك رغب�ة يف الكتابة 
أو الرس�م حتى إن لم يكن لديك كل األدوات التي 
تحت�اج إليه�ا. يمكنك كتابة ما تش�اء أو رس�م 
م�ا تريد يف دفرت مالحظاتك فاأله�م هو أن تبدأ. 

ستصنع شيئا مدهشا!

انش�غلت خالل الف�رتة املاضية ببع�ض األفكار 
واألس�ئلة الغامض�ة ولكن�ك لم تج�د حتى اآلن 
تفسريا لها، اليوم ستصبح مدركا لهذه األفكار 
وس�تعثر عى إجابات لتلك األسئلة التي حريتك. 
ستشعر بالسعادة عندما تكتشف هذه اإلجابات 

وستشعر أنك قمت بعمل جيد.

لست متأكدا من األفكار التي تؤمن بها اآلن. ذهنك 
م�يء باألف�كار واألس�ئلة والتناقض�ات. تأكد أن 
رحلة البحث عن إجابات وتفسريات لهذه األسئلة 
تحتاج إىل وق�ت طويل جدا. ليس م�ن املتوقع أن 
تعثر عى كل اإلجاب�ات يف الوقت الحايل، ولذلك لم 

تجرب نفس�ك عى العثور عليها يف آن واحد؟

 أن�ت مجرب اليوم عى تحدي�د هدفك الحقيقي 
يف هذه الحياة. عى الرغم من أنك ال تفضل أن 
تق�وم بذلك، إال أن هذا األمر قد يس�تغرق وقتا 
طويال وسيش�غل تفكريك جدا. حاول أن تركز 

عى االستمتاع بأعمالك اليومية.

من املتوقع أن تش�عر اليوم باالنطواء وتفضل 
الجل�وس بمف�ردك بعيدا ع�ن اآلخري�ن. أنت 
ش�خص متميز ولديك أف�كار مختلفة ولكنك 
تشعر أحيانا باإلحباط بسبب استغالل البعض 
لك وألفكارك هذه ولذلك تفضل االبتعاد قليال. 

ركز عى األمور التي تجلب لك السعادة.

أنت مجرب اليوم عى تلبية العديد من املتطلبات 
االجتماعي�ة ناهي�ك ع�ن املتطلب�ات املنزلي�ة 
واملهنية. ح�اول أن تنظم وقتك بقدر اإلمكان. 
إذا حاولت أن تلبي رغبات كل ش�خص، سوف 

تضحي بنفسك من أجل الجميع.

تش�عر برغب�ة ش�ديدة يف الهروب م�ن واقعك 
املم�ل، ولك�ن إىل أي م�كان تري�د أن تذه�ب؟ 
القلق الذي تشعر به ما هو إال نتيجة الضغوط 
امللقاة عى عاتق�ك اآلن. عليك أن تغلق هاتفك 
ط�وال اليوم وأن تس�تغل وقتك لق�راءة بعض 

الكتب املفيدة.

تفض�ل العيش يف مكان ه�ادئ ونظيف ولذلك 
ربم�ا تفك�ر الي�وم يف ترتيب املن�زل وتنظيفه 
بش�كل كام�ل ودقي�ق. ال ب�أس م�ن القي�ام 
بذل�ك ولكن ب�رشط أن تك�ون بمف�ردك دون 
طلب املس�اعدة م�ن اآلخرين. تنظي�ف املنزل 
سيساعدك عى الشعور بصفاء ذهني غريب.

تب�دو الي�وم متقل�ب امل�زاج قليال. أنت لس�ت 
مريض�ا ولكنك فقط تش�عر بإجه�اد وإرهاق 
بس�بب املجهود ال�ذي بذلته يف العم�ل مؤخرا. 
تقل�ب املزاج دلي�ل واضح ع�ى الضغط وربما 
يك�ون م�ؤرشا ينبهك ب�رورة توق�ف العمل 

والراحة يف املنزل.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – موقع يف فلسطني قرب النارصة –
 2 – ناس�ك من القرن الثامن ُعرف ب� 

»الشيخ الروحاني« –
 3 – أس�لوب أو نم�ط  - األس�م األول 

ملمثلة مرصية –
 4 – يضيع – نبغي –

 5 – أمنح – نعم باألجنبية – عكس�ها 

إبادة –
 6 – مدينة ومرفأ يف اليونان –

 7 – متش�ابهة – نصف سالم – صوت 
الضفدع –

 8 – عاصمة أوروبية –
 9 – أسم 5 بابوات – حرف جر .

1 – مطلع قصيدة إلبن سينا –
 2 – أمري من الوالة األمويني –

 3 – نحرز أنتصارات – عكس�ها تنجد 
–

 4 – مخلوقات سفلية – مكان للعبادة 
– نصف بيتي –

 5 – جده�ا يف وف�اء – عكس�ها فت�ى 

أسطوري عشق صورته باملاء –
 6 – أح�د أصغري املرء – عكس�ها عند 

الحدادين والستكافة – 
7 – موقعة لنابليون –

 8 – مل�ك صيداني من القرن 5 ق.م – 
حيوان مفرتس –

 9 – طحني .

سـودوكـو

املكونات
لتحضري العجينة:
ماء دافئ - كوب

حليب سائل دافئ - كوب
دقيق - 6 أكواب

خمرية - 3 مالعق صغرية
سكر - ملعقتان صغريتان

زيت مازوال - ثلث كوب
ملح - ملعقة صغرية

لتحضري الحشوة:
جبن حلوم - بحسب الرغبة

سمسم - بحسب الرغبة
طريقة العمل

1- لتحضري العجينة: يف وعاء، ضعي املاء والحليب 
وكوب من الدقيق والخمرية والسكر والزيت.

2- أخلط�ي املكونات بواس�طة م�رب يدوي أو 
خالط كهربائي.

3- أتركي الخليط يرتاح حواىل 5 دقائق.
4- أضيف�ي امللح وتدريجي�اً ال�5 أك�واب املتبقية 
من الدقيق. إذا ش�عرت أن العجين�ة طرية يمكنك 
إضاف�ة املزي�د من الدقي�ق للحضول ع�ى عجينة 

متماسكة ال تلتصق.
5- إدهني كّل العجينة بقليل من الزيت النباتي.

6- ضعي العجينة يف وعاء وغلّفيه ثّم اتركيه جانباً 
حتى يرتاح لحني االستخدام.

7- لتحضري الحشوة: قطعي جبن الحلوم وجّهزي 
السمسم.

8- م�دّي العجين�ة ع�ى س�طح صلب مرش�وش 
بالدقيق بالش�كل الذي تريدينه )أنا اخرتت الشكل 

املستطيل(.
9- إح�ي العجينة بجبن الحلوم ثّم إنثي األطراف 

عى بعضها البعض.
10- ضعي العجينة يف صينية وّزعي السمسم عى 

وجهها.
11- أدخ�ي الصينية إىل فرن محّمى مس�بقاً حتى 

تحمّر الفطرية من أسفل.
12- حّم�ري الفطرية قلي�اًل من فوق ث�ّم قّدميها 

فوراً

فطرية اجلبن

فوائد الرمانمعلومات  عامة
للرسطان

أظه�رت العديد م�ن األبح�اث دور الرم�ان يف الوقاية 
من الرسطان. فقد أظهرت دراس�ة أجريت أواخر عام 
2012 أن الرم�ان يعم�ل عى قتل وتثبي�ط نمو الخاليا 
الرسطانية واإلبقاء يف نفس الوقت عى الخاليا األخرى 

السليمة بالجسم.
فوائد الرمان للحامل

أكدت العديد من الدراس�ات أن تناول األم للرمان أثناء 
حملها يمكن أن يحم�ي أطفالهم من العته عن طريق 
زي�ادة كمي�ات األكس�جني.وأرجع العلماء ه�ذا إىل أن 
الرمان غني بمضادات األكس�دة. ويعم�ل الرمان عى 

توف�ري العديد م�ن املواد الغذائية الروري�ة لألم أثناء 
حملها مثل فيتامني د والحديد والفوالت والكالس�يوم 
وأيض�اً فيتام�ني ج الذي يس�اهم يف زي�ادة امتصاص 
الحدي�د بالجس�م. وينصح الخرباء باس�تخدام عصري 

الرمان باعتدال 
ما فائدة الرمان لهشاشة العظام

أك�دت العديد من األبحاث أن الرمان يعمل عى الوقاية 
من هشاش�ة العظ�ام, ففي دراس�ة أجري�ت يف مايو 
2004 أن مس�تخلصات الرمان قد س�اهمت يف خفض 
اإلصابة بهشاشة العام يف سن اليأس عند النساء حيث 

أنه يحتوي عى مشابهات لهرمون االسرتوجني.

ال يزال م�رشوع »إيروموبيل« ) AeroMobil ( الخاص بإنتاج الس�يارة 
الطائرة يتطور بنش�اط.وكان أصحاب املرشوع األوروبيون قد أعلنوا يف 
وقت س�ابق عن رغبتهم يف الحصول عى امتيازات باستخدام سياراتهم 
يف شتى البلدان. أما اآلن فإنهم واثقون تماما بأمانتها ، ويريدون إطالق 
مبيعاته�ا بحل�ول ع�ام 2017.ويتوقع أن يبلغ س�عر الس�يارة الطائرة 
م�ن ط�راز » AeroMobil 3.0« ما ال يقل عن بضع مئ�ات آالف اليورو. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن صاح�ب الس�يارة س�يضطر إىل الحصول عى 
 »AeroMobil »رخصة القيادة الخاصة بالطريان.وقال مدير عام رشكة
يوراي فاتس�وليك إن املرشوع يحظى بدعم ق�وي من االتحاد األوروبي. 
لذل�ك يمك�ن اختيار موقع إلق�الع الس�يارة الطائرة بالق�رب من طرق 
األوتوس�رتاد ، علما أن تصميم الس�يارة ال يس�تبعد إقالعها من منطقة 
غري مجهزة أيضا حيث يجب أن يتوفر موقع إقالع يبلغ طوله 200 مرت.

وتستخدم الس�يارة الطائرة ثنائية املقاعد » AeroMobil 3.0« التي يتم 

اختبارها اآلن البنزين العادي. وبوسعها بلوغ رسعة حتى 160 كيلومرتا 
يف الس�اعة ع�ى طريق معبد، وحت�ى 200 كيلومرت يف الس�اعة يف الجو. 
وهي تستهلك 15 لرتا من البنزين يف الساعة يف الجو ، و8 لرتات لكل 100 

كيلومرت اُثناء سريها عى الطريق يف األرض.

صحتك من أظافرك
أحيان�ا تكفي نظ�رة متأنية لألظافر 
ملعرفة وجود أمراض داخلية خطرية 
يف الجس�م، فتح�ّول األظاف�ر لل�ون 
ظه�ور  أو  اصفراره�ا  أو  الش�فاف 
خطوط بيضاء فيه�ا، هي يف الغالب 
إش�ارات ع�ى وج�ود خل�ل معني يف 
الداخلية.تتمي�ز  الجس�م  وظائ�ف 
األظاف�ر الصحي�ة بأنه�ا قوية ومع 
ذلك قابلة للثني وسطحها الخارجي 
غ�ري المع بدون بقع أو خطوط، كما 
أن الجزء الس�في لألظافر )املس�مى 
باله�الل( يتمي�ز بدرجة ل�ون أفتح. 
وج�ود أي تغي�ري يف ه�ذه الصف�ات 

يع�د يف الغال�ب إش�ارة ع�ى وج�ود 
مش�كلة داخلي�ة يف وظائف الجس�م 
أو عالمة عى إصابة األظافر نفس�ها 
بالفطريات.ويرب�ط الخ�رباء البق�ع 
أو الخط�وط البيضاء ع�ى األظافر، 
بوج�ود إما مبالغ�ة يف العناية بها أو 
إهم�ال يف االهتمام باألظاف�ر، وفقا 
لتقري�ر نرشت�ه مجل�ة »فوك�وس« 
األملانية. أما إذا كانت األظافر س�هلة 
الكرس فإن سبب هذا غالبا هو كثرة 
وضعها يف املاء كما هو الحال بالنسبة 
للعدي�د من رب�ات البيوت.وال يش�ري 
ظهور خط�وط متوازية عى األظافر 

إىل وجود مرض معني لكنه يف األغلب 
عالم�ة عى التق�دم يف العمر ويبدأ يف 
الظه�ور ع�ادة بعد بلوغ الخامس�ة 
والثالثني. أما تحول لون األظافر من 
الل�ون ال�وردي لألبي�ض الفاتح فقد 
يكون إشارة عى مرض يف الكبد فيما 
تع�د األظافر الش�فافة م�ؤرشا عى 
فقر ال�دم أو النزيف الداخي.اصفرار 
األصابع مش�كلة معروف�ة للكثريين 
وله�ا تفس�ريات مختلفة فه�ي تدل 
أحيانا ع�ى وجود التهاب�ات فطرية 
باألظاف�ر وقد تكون م�ؤرشا لوجود 

مشكلة يف الشعب الهوائية.

أعلن العلماء انهم توصلوا اىل وضع طريقتني 
جديدتني لتخفيض الوزن.

الطريق�ة األوىل، تتضمن تناول مس�تحر 
تجريب�ي، اثب�ت خ�الل التج�ارب املخربي�ة 
ع�ى الفرئان فعالية عالية. هذا املس�تحر 
من ابت�كار علماء معهد هيوس�تن للبحوث 
املنهجية، ويؤث�ر يف كمية الطاقة املحروقة. 
هذا املس�تحر يحاكي مفعول الهرمونات 
التي تفرزها الغدة الدرقية ويرفع مس�توى 
عمليات األيض مما ي�ؤدي اىل فقدان رسيع 
يف ال�وزن. من�ح املس�تحر الجدي�د الرمز 
»GC-1«. هذا املس�تحر يحول الش�حوم 
البيضاء التي تخزن الطاقة اىل الشحوم البنية 

التي تساعد يف التخلص من الوزن الزائد عن 
طريق حرق الس�عرات وتحويلها اىل حرارة.

اجتاز املستحر الجديد االختبارات الالزمة 
ع�ى الفرئان املخربية، حي�ث تبني ان درجة 
حرارة جس�م هذه الفرئان ارتفعت بمقدار 
4 درجات، وانها خالل 14 يوما فقدت نصف 
وزنها. ويؤكد العلماء عى ان الوقت لم يحن 
بع الختبار هذا املستحر عى االنسان، ألن 
ارتفاع درجة حرارة جس�مه بهذا املقدار قد 
ت�ؤدي اىل وفاته.الطريقة الجدي�دة الثانية، 
ه�ي اس�تخدام هرم�ون األوكسيتوس�ني » 
Oxytocin«، ال�ذي يرتك�ز تأث�ريه يف كب�ح 

الشهية.

طريقتني لفقدان الوزن




