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احلوثيون يبلغـون عدن.. والرئيـس يفر 
ص4إىل جهة غري معلومة

اعضاء املجالس البلدية بال تقاعد.. وتضارب القرارات يضع حقوقهم يف املجهول

يمنع العائالت من الفرار ويتخذهم دروع بشرية

      المستقبل العراقي / خاص

أمر تنظيم »داعش« في مدينة الموصل، التي فرض على 
سلّكانها العزللة، ومنعهم من الرحيل، محلات بيع الخيام 

بعدم بيعها للمواطنين.
وأكد مصدر محلي، في اتصال مع »المستقبل العراقي«، 
أن سّكان الموصل اشتروا الخيام مع تردد أنباء من اقتراب 
موعلد تحريلر المدينة ملن قبل القلّوات األمنية والحشلد 

الشعبي.
وأشلار المصدر، الذي رفض اإلشلارة إلى اسمه، إلى أن 
السلّكان أقبلوا على شراء الخيام من أجل نصبها في العراء 
فلي حلال تعّرضلت المدينة إللى القصف من قبلل طائرات 

التحالف.
وأملس األربعلاء، أعتقلل »داعلش« عدد ملن عناصره 
المسلؤولين على منافذ المدينة بسبب تمكن مئات العوائل 
من الهروب من بطشهم داخل المدينة الى العاصمة بغداد.

وبات عناصر »داعش« يأخذون الرشلا من السلّكان من 
أجل السماح لهم بالخروج من المدينة، خاّصة بعد أن فرض 
قادة التنظيم على السلّكان البقاء في المدينة، أو اعتبارهم 

»مرتدين«.
ومن أجل إثبات قّوة التنظيم لسلكان المدينة، أستعرض 
عدد من النسلاء الداعشيات سليراً على االقدام في عدد من 
احياء المدينة بمابس سلوداء بالكامل، لبّث رسلالة إلى أن 

التنظيم فيه من المقاالت التنظيم.
وإمعاناً في سياسلة الخلراب، فجر »داعلش« أكاديمية 
الشلرطة في منطقة الشاالت و عشرة مراكز اخرى تابعة 

للشرطلة في مناطق متفّرقة.
يذكلر أن تنظيم )داعش( قد فرض سليطرته على مدينة 
الموصل، مركز محافظة نينوى،)405 كم شلمال العاصمة 
بغداد(، في )العاشلر من حزيران 2014(، كما امتد نشاطه 
بعدهلا، إلى محافظات صلاح الدين وكركلوك وديالى، ما 

أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.

»داعش« يستعرض بـ »نساء« املوصل بعد فرار الرجال

الحسم يقترب..

ص3اجليش يداهم »داعش« يف الفلوجة بالسالح »األبيض«وأوكار الكرمة تتحول إىل رماد

»                          « تـروي قـصـة إرهـابـي اعـتـقـل فـي الـعـلـم
أجرى اتصاالت مع شبكات تجنيد في دول داعمة لالرهاب

     المستقبل العراقي / خاص

كشلفت مصلادر امنيلة في 
محافظلة صلاح الديلن, امس 
احلد  اعتقلال  علن  األربعلاء, 
عناصر »داعش« يحمل جنسية 

احد اللدول الخليجية في ناحية 
اتصلاالت  لديله  تبيلن  العللم, 
والكويت  بالسعودية  مشبوهة 
المصلادر  وتركلللليا.وقاللت 
ان  العراقلي«,  لل«المسلتقبل 
»االرهابلي المذكلور كان يملك 

شلريحة اتصاالت لشبكة اسيا 
سليل«, مضيفلة  بأنله »وبعد 
عمليلة التحقق ملن اتصاالته, 
تبيلن انه اجلرى 20 اتصاال مع 
ارقلام   4 و  سلعودية,  ارقلام 
كويتيلة, و7 ارقام ملن تركيا, 

وأرقام من سوريا«.
ورجحلت المصلادر أن »هذا 
المجلرم قلد خاللف التعليمات 
لل«داعش«واللدول  االمنيلة 
الداعملة لله, عبلر اسلتمراره 
بالتواصل مع شلبكات التجنيد 

تللك  فلي  والدعلم  والتمويلل 
القوات االمنية  البلدان«.وكانت 
والحشلد الشلعبي قلد تمكنت 
ملن تحرير ناحيلة العلم وبقية 
مناطلق صاح الدين باسلتثناء 
تكريلت المحاصلرة حاليا, في 

عمليلة عسلكرية واسلعة في 
صلاح الديلن  انطلقلت مطلع 

الشهر الجاري.
تنظيم«داعلش«  وسليطر 
االرهابي في, العاشر من شهر 
حزيران الماضي, على الموصل, 

بعدهلا تملدد اللى محافظلات 
ملن  وغيرهلا  الديلن  صلاح 
االمنية  القلوات  لكن  المناطق, 
زملام  اسلتعادة  ملن  تمكنلت 
النصر  المبادرة, وأخذت تحقق 

تلو االخر.

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

يشترط التحالف الكردستاني تطبيق المادة 140 من الدستور 
وإعطاء الهوية الكردية للمناطق المتنازع عليها, مقابل مشاركة 
»البيشلمركة« فلي  معركلة تحريلر الموصل من »داعلش« التي 

يجرى التحضير لها وسط انباء عن  اقتراب ساعة الصفر.
وسبق لنواب ان حذروا من سياسة »قضم االرض« التي يتبعها 
اقليم كردسلتان في ظل الظرف الراهن عبلر توغله في المناطق 

المتنازع عليها واحكام سيطرته بعد تحريرها من«داعش«.
وينظر الى »الشلروط« التي اعلن عنها التحالف الكردسلتاني 
مقابل مشلاركة قلوات االقليلم في تحريلر الموصل, عللى انها 
»انتهازيلة سياسلية« للحصول على مكاسلب معينلة في الوقت 
الذي يجلب ان تتضافر كافة الجهود لمحاربلة االرهاب دون قيد 
او شلرط.وقالت النائبة عن التحالف الكردسلتاني سلوزان بكر 
، بأن قوات البيشلمركة سلوف لن تشلارك القلوات العراقية في 
تحريلر الموصلل أال في حاللة موافقة الحكوملة المركزية على 
شلروط الجانب الكردي . ولفتت بكر اللى ان«القوات الكردية لن 
تقاتلل الى جانب القوات العراقيلة لتحرير محافظة الموصل من 
المجاميع االرهابية ، اال في حالة تطبيق المادة 140 من الدستور 
العراقي واعطاء بعض المناطق الهوية الكردية ، وتسلليح قوات 
البيشلمركة »، مبينة انه« وبخاف ذلك لن تقوم بالمسلاهمة في 

تطهير الموصل وال حتى المناطق المحيطة بها«.

ص4مشاجرة بـ »األيدي« تؤجل جلسة برملان كردستان ورئاسته تشكل جلنة للتحقيق                                                                      التفاصيل ص3
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حرب التحرير الثورية
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ف�ي ح�رب التحرير لي�س هنالك 
تطهير طائفي واخر عرقي واليسمح 
الح�د ان يصن�ف ح�رب التحرير بما 
ال يلي�ق، الن تل�ك الحرب تس�تهدف 
تطهي�ر البالد م�ن الدواع�ش، وهم 
اق�ذر خلق الل�ه على االط�الق، ومن 
يس�تهدف داعش بالحرب والتطهير 
والقت�ل ب�ال رحمة فه�و االقرب الى 

الله والى شعبه.
من العيب ان نسمع بعض الكالم 
السياس�ي تح�ت قبة البرلم�ان مرة 
وتح�ت المكيف�ات »الكراف�ت« مرة 
اخرى ان الحش�د الش�عبي يستهدف 
سنة تكريت وان الضغوط االمريكية 
ه�ي الت�ي منع�ت الحش�د الش�عبي 
والجي�ش العراقي وحكومة العبادي 
م�ن التع�رض لداع�ش ف�ي تكريت 

وتحرير المدينة من رجسها!.
قلناه�ا ونقوله�ا االن هن�ا ف�ي 
»المس�تقبل العراق�ي«: ل�م يضغط 
احد على حكومة العبادي واليسمح 
الرئي�س الح�د ان يم�ارس ضغط�ا 
يتص�رف  الرج�ل  الن  علي�ه  معين�ا 
بوصفه رئي�س وزراء العراق وخيار 
ق�وى  وش�ريك  الوطن�ي  التحال�ف 
القائم�ة الوطني�ة باختياره�ا بع�د 
ذهاب حكوم�ة المالكي وق�د اثبتت 
العراقي�ة  الحكوم�ة  ان  التجرب�ة 
االخي�رة  العملي�ات  ف�ي  تصرف�ت 
باالعتبارات الوطنية والقيم الواقعية 
للتصدي المباش�ر للعدوان الداعشي 
عل�ى ارضن�ا ولم تش�اور اح�دا من 

الع�رب او م�ن االمريكيين 
انها ستش�ن حربا سريعة 
على الدواع�ش ايمانا منها 
اي من الحكومة ان الحرب 
حربه�ا وان ق�رار التصدي 
قراره�ا ولي�س »وديع�ة« 

لدى احد.
التحري�ر  ح�رب  ان 
الوطنية ل�ن تخضع لقرار 
ال�دول الكب�رى ولوكان�ت 
الح�روب  لفش�لت  كذل�ك 
الثورية التي قادتها حركات 
الجنوبية  امريكا  تحرر في 
مث�ل كوبا، ول�و كان فيدل 
كاس�ترو استشار احدا من 
االمريكيي�ن  السياس�يين 
بش�ان الث�ورة عل�ى نظام 
باتيستا لبقي الرجل رهين 
محبس السياسة االمريكية 
ولم�ا استبس�ل دفاعا عن 
مب�ادىء الثوري�ة الوطنية 

في جزيرة ام الخنازير!.
كيف تري�دون ان يكون 
محب�س  رهي�ن  العب�ادي 
ال�دول الكبرى وه�و الذي 

يحم�ل روح االمام الص�در االول في 
قلبه وروح عبد الصاحب دخيل رجل 
الدعوة االول ف�ي روحه وارواح كل 
الق�ادة التاريخيي�ن في نفس�ه منذ 
ص�در التجربة االس�المية االول الى 
الثورية  العبادي  اليوم؟.ان عصامية 
ال تقل ع�ن عصامية فيدل كاس�ترو 
وزعيم الث�ورة وح�رب التحرير في 
جنوب افريقيا نيلس�ون مانديال واذا 

كان البع�ض يش�كك بمصداقية تلك 
النظرية فان�ا ادعو المش�ككين الى 
مراقبة اداء الرجل »الثوري« وتعالوا 
بعد انته�اء العمليات الخاصة بحرب 

التحرير وناقشوني.
اقصده�ا  الت�ي  التحري�ر  ح�رب 
العال�ي والقدرة  القتالي  االس�تعداد 
على اقناع الش�ارع بضرورة العطاء 
المعن�وي والمادي واس�تمرار حالة 
االستبس�ال والفدائية ف�ي مواجهة 

الدواعش وحالة االستقرار السياسي 
ال�ذي علي�ه الحكوم�ة وانخف�اض 
نس�بة التوتر في العالق�ات الوطنية 
رغم ان المرحلة الس�ابقة كانت من 
اش�د الفترات احتباس�ا في الحرارة 
السياس�ية بس�بب مخلفات مرحلة 
االحتباس االكبر التي سادت العالقات 

الوطنية في الحكومة السابقة.
واالس�تعداد  الفدائي�ة  ه�ذه 
العط�اء  عل�ى  والق�درة  السياس�ي 

النس�بي  االمن�ي  واالس�تقرار 
والسياسي الواضح هي التي وضعت 
العب�ادي ف�ي موقع رئي�س الوزراء 
الق�ادر عل�ى اح�راز النص�ر المؤزر 
في ح�رب التحري�ر الحالية وينطبق 
مصطل�ح ح�رب التحري�ر علينا في 
اط�ار الح�رب عل�ى داع�ش الن كل 
عناصر ح�رب التحري�ر تنطبق على 
الحال�ة العراقية ولي�س فقط حرب 
التحرير ح�رب المجموعات الفدائية 
لتحري�ر بلد واحراز االس�تقالل كما 
س�اد المرحلة الس�ابقة بعد الحرب 

العالمية الثانية.
م�ن العناصر االكثر اثارة في هذا 
االطار ان المرجعية الدينية هي التي 
افت�ت بج�واز قت�ال داع�ش في ظل 
حكوم�ة العب�ادي والزم�ت الحش�د 
الشعبي القتال في اطار اوامر الجيش 
العراق�ي وليس�ت اوام�ر الفصائ�ل 

والتيارات الوطنية االخرى.
ومن العناصر ان الرئيس العبادي 
يتصرف بوصفه رجال مس�ؤوال عن 
ام�ة ووطن ولي�س حالة سياس�ية 
فوقية اليعرف مايجري في الش�ارع 
مثل كل الدكتاتوريات السياسية في 
العالم العربي وقد حرص الرجل على 
زي�ارة مق�رات العملي�ات والمكوث 
فيه�ا ومتابعة العمليات العس�كرية 
اضافة ال�ى عمله الرس�مي كرئيس 
الم�دن  ال�ى  الذه�اب  او  حكوم�ة 
المحررة واالحتف�ال مع المواطنين 
بالنص�ر ورفع العلم العراقي وزيارة 
الناس في بيوته�م. العراقيون اليوم 
ياملون من خالل وجود االخ العبادي 

بينه�م بصفته القيادية والسياس�ية 
االراض�ي  كام�ل  تحري�ر  يت�م  ان 
داع�ش  م�ن  والتخل�ص  العراقي�ة 
وم�ن طاب�ور الفس�اد المستش�ري 
ف�ي الدولة وااله�م التخلص واعفاء 
طبق�ة م�ن السياس�يين ف�ي س�لم 
المس�ؤوليات القيادي�ة العالقة لهم 
بالعمل الوطني وال باللهفة والحرارة 
والخبرة والكفاءة والحرص الوطني 

المفترض.
م�ن  بحمل�ة  باش�ر  العب�ادي 
»االصالح�ات« توقف�ت بع�د فت�رة 
ومايري�ده العراقيون ف�ي الحقيقة 
اكبر من االعفاءات واالقاالت واالحالة 
على التقاعد الى العمل على تصحيح 
المس�ار وتعزيز ظاهرة المحاس�بة 
والمكاشفة والعقاب وعدم التهاون 
م�ع المفس�دين والطارئي�ن الذي�ن 
يعملون على تكسير ارادة المؤسسة 
العراقية للفوز باكبر عدد من العقود 
والمناقص�ات في اط�ار نهب الدولة 
وحرب التحرير الوطنية يجب ان تبدا 
م�ن تطهير المؤسس�ة قب�ل تطهير 

القرية والمدينة والناحية.
اذا ل�م يطهر العبادي المؤسس�ة 
الوطني�ة من الفس�اد لن نس�تطيع 
حت�ى بوج�وده من تطهي�ر تكريت 
او الموص�ل فمن يخف�ق في تطهير 
الدولة من الفس�اد او مؤسس�ة من 
درن وعفن المفس�دين لن يستطيع 

تطهير ناحية!.
العبادي ش�خصية جريئ�ة وتلك 
الجرأة ق�ادرة على افقتالع الفس�اد 

من جذوره طال الزمن او قصر.

ما يريده العراقيون
 تصحيح المسار وتعزيز 

ظاهرة المحاسبة والمكاشفة 
والعقاب وعدم التهاون

 مع المفسدين 

الداخلية تصدر توضيحًا عن تفاقم ظاهرة التسول 
      بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت وزارة الداخلية، أمس االربعاء، توضيحاً مؤلفاً من 
عدة نقاط بش�أن تقرير بثته قناة فضائية عراقية حول تفاقم 

ظاهرة التسول في البالد.
وكانت قناة الفضائية الش�رقية قد نشرت في العشرين من 
الشهر الجاري تقريراً بشأن تفاقم ظاهرة التسول أشارت فيه 
الى قيام الش�رطة المجتمعية ف�ي وزارة الداخلية باعتقال كل 

من يمارس التسول وبصدده نود أن نبين.
وقال�ت الوزارة بتوضيحها إن ظاهرة »التس�ول ليس فقط 
م�ن اختص�اص وزارة الداخلية بل يقع عات�ق مكافحتها على 
الكثير من دوائر ومؤسسات الدولة ولم تدخر الوزارة جهداً في 
مفاتحة هذه الجهات والتنسيق معها حول الظاهرة موضوعة 
البحث«، مبينًة ان »هناك قس�ماً متخصصأً في مديرية شرطة 

بغداد كانت ظاهرة التسول احد أهم اختصاص عملها«.
واض�اف البي�ان انه »تم تأس�يس الش�رطة المجتمعية في 

وزارة الداخلي�ة لفت�ح آف�اق التواصل والتعاون م�ع المجتمع 
ومشاركاته في كل فعالياته والمساهمة االيجابية في تطوير 
المجتم�ع العراقي ولم يكن من واجبه�ا بالمرة االعتقاالت او 

األعمال األمنية والشرطوية المعروفة لدى الجميع«.
وتابع البيان ان »وزارة الداخلية ترحب بالتعاون الذي تبديه 
وسائل اإلعالم في تشخيص مواطن الخلل في بعض مفاصلها 
وتش�جع عل�ى دور اإلعالم الوطني ف�ي ذلك«، مس�تدركاً انه 
»يجب على وس�ائلنا اإلعالمية قبل أن تنش�ر او تبث أي تقرير 
االتص�ال بالمختصي�ن في ال�وزارة لالط�الع عل�ى رأيهم في 
القضي�ة المطروقة حتى يكتم�ل التقرير المق�دم من جوانبه 

كافة«.
ويش�ير مراقب�ون الى ان ظاهرة التس�ول ق�د نفاقمت في 
االوانة االخيرة في العراق بسبب ارتفاع حاالت البطالة والفقر 
والمشاكل االقتصادية اضافة الى تردي الوضع االمني، ونزوح 
مئات الوف االش�خاص من مناطق س�كناهم بس�بب سيطرة 

تنظيم داعش االرهابي منذ منتصف العام الماضي.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د القائ�د العام للق�وات المس�لحة حيدر 
العبادي، أمس االربعاء، على استثمار »المرحلة 
الحاس�مة« ف�ي محاص�رة تنظي�م »داع�ش« 
بمدين�ة تكريت للقضاء عل�ى »االرهاب«، فيما 
ش�دد على ضرورة التنسيق العالي بين القوات 

األمنية والحشد الشعبي والتحالف الدولي.
وقال�ت وزارة الدف�اع في بي�ان صدر على 
هامش زيارة العبادي الى مركز قيادة العمليات 
المش�تركة، إن »القائد العام للقوات المسلحة 
ناق�ش، مس�اء الثالثاء، مع وزي�ر الدفاع خالد 
العبي�دي وقائ�د العملي�ات المش�تركة الفريق 
الرك�ن طال�ب ش�غاتي، العمليات العس�كرية 

الجاري�ة ف�ي محافظة 
الدين  وص�الح  االنب�ار 

وبغداد«.
ال�وزارة  واضاف�ت 
ان »العب�ادي اطلع على 
إيجاز مفصل عن س�ير 
العس�كرية  العملي�ات 
ومرحل�ة انهيار داعش 
على  مؤكدا  اإلرهابي«، 
اس�تثمار  »ض���رورة 
هذه المرحلة الحاسمة 
للقضاء عل�ى اإلرهاب، 

وخاصًة بع�د محاصرة التنظيم�ات اإلرهابية 
في تكريت م�ن جميع االتجاه�ات التي أخذت 
تتخبط في فت�ح جبهات قتال بمختلف قواطع 
العمليات من اجل التأثير على قطعاتنا المسلحة 

باستخدامها االنتحاريين«.
وتابع�ت ان »العب�ادي اك�د عل�ى ض�رورة 
التنس�يق العال�ي بين القوات األمنية والحش�د 

الشعبي وكذلك التحالف الدولي«.
واعتبر رئيس ال�وزراء القائد العام للقوات 
المس�لحة حيدر العب�ادي، في وقت س�ابق أن 
تحري�ر مدين�ة تك����ريت اصبح ف�ي متناول 
اليد، الفتاً الى أن العمليات االمنية والعس�كرية 
ف�ي محافظة صالح الدين تس�ير وفق الجدول 

المعد لها.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزي�ر الدف�اع العراقي خال�د العبيدي، 
االمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  االربع�اء،  أم�س 
»البنتاغ�ون« ال�ى ض�رورة االس�راع بتزوي�د 
بالده بالسالح والعتاد ضمن برنامج المبيعات 
المتفق علي�ه بين الجانبين.وذك�ر بيان صادر 
ع�ن وزارة الدفاع العراقي�ة، إن العبيدي التقى 
مدير وكالة األمن الدفاعي والتعاون في وزارة 
الدف�اع األمريكي�ة الفري�ق ريكس�ي والوف�د 

المراف�ق له.واضاف البي�ان ان »الجانبين بحثا 
س�بل تطوير العالقات العس�كرية بين البلدين 
وخاص�ًة برنام�ج المبيع�ات األمريكي�ة أل�� 
)FMS( حي�ث بي�ن الجان�ب العراق�ي حاجته 
الماس�ة إل�ى الطلب�ات العس�كرية م�ن العتاد 
والسالح واختصار الوقت كون البرنامج يتميز 
بطول فت�رة التجهيز«.من جهته ق�ال الجانب 
األمريكي إنه »يب�ذل قصارى جهده في توفير 
المواد األساسية والضرورية وتلبية المتطلبات 

العسكرية للجيش العراقي«.

العبادي من العمليات املشرتكة: جيب استثامر 
حمارصة تكريت هلزم »داعش«

وزير الدفاع يؤكد لـ »البنتاغون« حاجة 
العراق للسالح والعتاد

       بغداد / المستقبل العراقي

زار وفد نيابي تركماني قواطع عمليات 
ص�الح الدين وديال�ى وكركوك، وكان في 
اس�تقبالهم امين عام منظم�ة بدر هادي 
العامري وقادة الجيش والش�رطة وامراء 

قوات الحشد الشعبي.
وذك�ر بيان ص�ادر عن مكت�ب النائب 
التركماني جاسم محمد جعفر ان العامري 

قدم تقريرا عن س�ير العمليات العسكرية 
في القواطع المذكورة والمساحة الواسعة 
التي تسيطر عليها القوات االمنية بمختلف 
صنوفها وتش�كيالتها، داعي�ا »الحكومة 
الى توفي�ر المس�تلزمات الضرورية التي 
من شأنها ان تس�اهم في تخليص العراق 
م�ن ش�رور التنظيم�ات االرهابي�ة وفي 

مقدمتها داعش االرهابية«.
ونق�ل البي�ان ع�ن العام�ري قوله ان 

»تحري�ر مدين�ة تكري�ت قاب قوس�ين او 
ادنى وم�ا هي االّ ايام وس�نعلن تحريرها 
من براثن ارهابيي داعش وسنزف بشرى 
النص�ر لش�عبنا األب�ي«، مش�يرا ال�ى ان 
»القوات االمنية بكافة تش�كيالتها ستبدأ 
بع�د تحرير تكريت بتطهي�ر وتحرير مدن 
الحويجة والرياض والرشاد وقرية البشير 
في كركوك وبالتنسيق مع القوات العاملة 

في هذه المناطق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس البرلمان س�ليم 
األربع�اء،  أم�س  الجب�وري، 
أمام�ه  الن�واب  مجل�س  أن 
كبيرة  تش�ريعية  استحقاقات 
وف�ي  بتش�ريعها  س�يقوم 
األح�زاب  قان�ون  مقدمته�ا 
وقان�ون المحكم�ة االتحادية 
وقان�ون المعاه�دات الدولية، 
فيما أوضح أن تلك التشريعات 
ستس�هم في ترس�يخ أس�س 

الديمقراطية. 
وق�ال الجب�وري ف�ي بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« 

نسخة منه، إن »مجلس النواب 
أمامه اس�تحقاقات تش�ريعية 
كبي�رة قيد االنجاز وستس�هم 
في ترسيخ أسس الديمقراطية 
س�نقوم بتش�ريعها، يأتي في 
األح�زاب  قان�ون  مقدمته�ا 
وقان�ون المحكم�ة االتحادية 
وقانون المعاه�دات الدولية«، 
مش�يرا الى »وجود مش�اريع 
أخ�رى تم�س حي�اة ومصالح 

المواطنين تأخرت كثيرا«.
أن  الجب�وري،  وأض�اف 
»كل جه�ة يج�ب أن تضطل�ع 
بواجبه�ا بالدفاع ع�ن العراق 
وحمايته كل ضمن إطار عمله 

والصالحي�ات  ومس�ؤولياته 
الممنوح�ة ل�ه وفق الدس�تور 
بالق�ول،  مش�ددا  والقان�ون، 
»نحن قادرون على تجاوز كل 
المحن والوص�ول بالعراق الى 

بر األمان«.
نعم�ل  أن  »علين�ا  وتاب�ع، 
عل�ى أن يكون هناك انس�جام 
بي�ن  وتع�اون  وتكام�ل 
والسلطة  التش�ريعية  السلطة 

التنفيذية«.
القانونية  اللجن�ة  وكان�ت 
النيابي�ة أكدت، األربع�اء )11 
وج�ود  أن   ،)2015 ش�باط 
قانون األحزاب هو من شروط 

الديمقراط�ي  النظ�ام  وج�ود 
ألن�ه يحاف�ظ عل�ى الحق�وق 
والجماع�ة  للش�عب  المدني�ة 
والفرد، فيما أشارت الى انه ال 
يمكن ألي جهة أن تعطل إقرار 

القانون.
يذك�ر أن قان�ون األح�زاب 
ق�دم ع�ام 2006، لكن�ه أهمل 
ألس�باب اعتبره�ا ع�دة نواب 
أعي�د  ث�م  »غامض�ة«،  بأنه�ا 
تقديمه بصيغة أخرى بعد عام 
فتم�ت مناقش�ته ف�ي اللجنة 
الن�واب  بمجل�س  القانوني�ة 
م�ن دون أن يط�رح للقراءة أو 

التصويت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س اللجنة األمنية في مجلس 
بابل ف�الح الراض�ي، أمس األربع�اء، عن 
العث�ور على مخب�أ عتاد متوس�ط وثقيل 

وأسلحة شمال شرقي بابل.
وق�ال الراض�ي إن »قوة من الش�رطة 
وبالتعاون م�ع األمن الوطني بالمحافظة 

نفذت، فجر اليوم، عملية تفتيش، أسفرت 
ع�ن العثور عل�ى مخبأ في ناحي�ة جبلة، 
)35 كم ش�مال شرقي الحلة(، ضم مخزن 
عتاد متوس�ط وثقيل وصواريخ وأسلحة 

متوسطة«.
وأض�اف الراض�ي، أن »الق�وة نقل�ت 
محتوي�ات المخبأ الى م�كان آمن«، مبينا 
أن »العملي�ة نف�ذت اس�تناداً لمعلوم�ات 

استخبارية دقيقة«. 
يذك�ر أن بابل ومركزه�ا مدينة الحلة، 
100 ك�م جن�وب العاصم�ة بغ�داد تتمتع 
باس�تقرار نس�بي، إال أن مناط�ق ش�مال 
المحافظة ما تزال تشهد حركة للمسلحين، 
الذين يقوم�ون بين مدة وأخ�رى بأعمال 
عنف تس�تهدف المدنيين والقوات األمنية 

على حد سواء.

العامري: كركوك وجهتنا القادمة وحترير تكريت 
قاب قوسني او ادنى

رئيس الربملان: قانوين األحزاب واملحكمة االحتادية قيد االنجاز

احللة: العثور عىل خمبأ عتاد وأسلحة 

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجنايات 
أح�كام  أربع�ة  الرصاف�ة  ف�ي 
باإلعدام على متخصص باغتيال 
الجيش  ضباط ومنتس�بين في 

العراقي وبدوافع إرهابية.
إن  وابل�غ مص�در قضائ�ي 
باإلع�دام  قض�ت  »المحكم�ة 
على المدان بع�د ثبوت ارتكابه 
جريمة قتل م�ع آخرين مفرقة 
قضاياهم ف�ي منطقة حي أور 

شرق العاصمة بغداد«.
ه�ذه  أن  المص�در  وتاب�ع 
الني�ران  فتح�ت  المجموع�ة 
منتصف عام 2011 على ضابط 
ف�ي وزارة الدف�اع برتبة عقيد 

فاردته قتيل في الحال » .
ال�ى ان »  وأش�ار المص�در 
الم�دان  صدر علي�ه حكم إعدام 
طال�ت  اغتي�ال  بعملي�ة  ثان�ي 
ضابطاً في منطقة زيونة برتبة 
نقي�ب » ، موضح�ا ً ان »حك�م 
بس�بب  ج�اء  الثال�ث  اإلع�دام 
ارتكابه جريمة قتل منتسب إلى 
وزارة الدفاع على طريق محمد 
القاسم »، وعلى نفس الصعيد، 
أف�اد المص�در ب�أن »جناي�ات 
الرصاف�ة أصدرت حكم�اً رابعا 
بجريم�ة  ذات�ه  الم�دان  عل�ى 
قتل طال�ت موظفاً في ش�ركة 
تس�ويق النفط »،الفت�اً إلى انه 
»أطل�ق الن�ار م�ع مجموعت�ه 
م�ن أس�لحتهم الرشاش�ة على 
الضحي�ة م�ا أدى إل�ى إصابته 

برأسه ومصرعه«.
المته�م  ان  المص�در  ونب�ه 
اعترف بالجرائم المس�ندة إليه 
التحقيق االبتدائي وأنكرها  في 
في مرحلة المحاكمة »، مشدداً 
على ان »المحكمة وجدت االدلة 
كافي�ة لتجريم�ه وان األفع�ال 
جاءت بدوافع إرهابية لزعزعة 

األمن والنظام ».

جنايات الرصافة 
تقيض بـ4 إعدامات عىل 

قاتل لضباط يف اجليش
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير االعمار واالس�كان ط�ارق الخيكاني، امس االربعاء، عن اطالق س�لف صندوق االس�كان ألهالي محافظة 
صالح الدين، فيما أشار الى تخصيص %10 من شقق مشروع قضاء بلد السكني لذوي »شهداء« المعارك االخيرة من ابناء 

قضائي بلد والدجيل وناحيتي الضلوعية والعلم.
وقال مراس�ل الس�ومرية نيوز إن وزير االعمار واالس�كان طارق الخيكاني زار قضاء س�امراء وقائممقامية القضاء 
والحكوم�ة المحلي�ة، مبيناً أن الخيكاني ناقش مع اعض�اء مجلس محافظة صالح الدين الي�ة تعويض المتضررين جراء 
العمليات العسكرية و«االرهابية«. وأضاف أن الخيكاني زار قضاء بلد واعلن اطالق سلف صندوق االسكان البناء محافظة 
صالح الدين واعادة توزيع ش�قق مش�روع بلد الس�كني، موضحاً أن الوزير قرر تخصيص %10 من الشقق لذوي شهداء 
المعارك االخيرة من ابناء بلد والدجيل والضلوعية والعلم. يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه،(، الوزارات المعنية 
باالس�تعداد الس�تئناف العمل في المناطق المحررة من تنظيم »داعش«. ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، إذ تتواصل 
العمليات العس�كرية األمنية لطرد تنظيم »داعش« من المناطق التي ينتش�ر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية 

تستهدف مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من تلك المحافظات توقع قتلى وجرحى في صفوفه.

وزير اإلعامر يعلن إطالق سلف صندوق اإلسكان 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وصل�ت المعركة م�ع »داعش« 
بي�ن الق�وات االمني�ة وعصاب�ات 
»داعش« ق�رب مدينة الفلوجة في 
االنبار الى حد اس�تخدام »الس�الح 
االبي�ض«, وفيما اس�فرت عملية 
تحري�ر الكرمة ع�ن مقتل واصابة 
54 إرهابي�ا, وتدمير س�بعة أوكار 
تابعة له�م، فضال ع�ن تفكيك 32 
عبوة ناس�فة, طالب�ت لجنة االمن 
والدفاع النيابي�ة بفك الحصار عن 

قضاء حديثة غربي المحافظة.
وبحسب مصدر عسكري, فان« 
اش�تباكات »عنيف�ة« اندلع�ت بين 
الق�وات االمني�ة وإرهابيي تنظيم 
»داع�ش« ق�رب مدين�ة الفلوج�ة 
التابع�ة لمحافظ�ة االنبار، وصلت 
الى حد اس�تخدام السالح االبيض 

بين الجانبين لقرب المواجهات.
وقال المصدر، إن المعارك تمتد 
حتى الصقالوية من جهة الش�رق 

وحول معامل االسمنت.
المش�تركة  الق�وات  وتمكن�ت 
من تحرير ثالث مناطق في ناحية 
الفلوج�ة  ش�مالي  الصقالوي�ة 
)62ك�م غرب بغ�داد( م�ن تنظيم 

)داعش(.
قي�ادة  اعلن�ت  جانبه�ا,  م�ن 
عملي�ات بغداد عن مقت�ل وإصابة 

54 »إرهابيا« وتدمير سبعة أوكار 
تابعة له�م، فضال ع�ن تفكيك 32 

عبوة ناسفة شرقي الكرمة.
وقال�ت القيادة ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »القوات األمنية تمكنت من قتل 
49 إرهابيا وجرح خمس�ة آخرين، 
إضاف�ة إل�ى تدمي�ر س�بعة أوكار 
لإلرهابيي�ن خالل عملية الش�هيد 
نجم السوداني في مرحلتها الثانية 

ضمن مناطق شرقي الكرمة«.
وأضافت أن تلك القوات تمكنت 
أيضا من »تفكيك 32 عبوة ناسفة 
ومعالجة منزلين مفخخين، فضال 
عن تدمير عجل�ة تحمل إرهابيين، 
وتفجير مس�يطر علي�ه لصهريج 

مفخخ خالل العملية«.
وكان�ت عملي�ات بغ�داد أعلنت 
عن مقت�ل »إرهاب�ي« وتفكيك 39 
عب�وة ناس�فة، فض�ال ع�ن تدمير 
خ�الل  معادي�ة«  »أه�داف  س�تة 
ناحي�ة  تحري�ر ش�رقي  عملي�ات 
الكرمة في الفلوجة. في الغضون, 
طالب رئيس لجن�ة االمن والدفاع 
النيابي�ة حاك�م الزاملي، بإرس�ال 
الحصار  تعزيزات عس�كرية لف�ك 
عن اهالي حديثة. وقال بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئي�س لجن�ة االم�ن والدفاع 
الزاملي اس�تقبل  النيابي�ة حاك�م 

وفداً من اهالي قضاء حديثة«.
»الزامل�ي  أن  البي�ان  وأض�اف 
طالب بإرسال التعزيزات العسكرية 

لفك الحصار عن االهالي«.
واعتبر المتحدث باس�م عشائر 
األنبار في ناحية البغدادي إبراهيم 

الزبد، أن دع�م الحكومة االتحادية 
للناحية ولقضاء حديثة ال يتناسب 
وحج�م الكارث�ة التي حل�ت بهما، 
مؤك�دا أن م�واد اإلغاث�ة لم تصل 

لتلك المنطقتين عقب تحريرهما.
يذكر أن تنظيم داعش يس�يطر 

عل�ى أهم وأب�رز مدن األنب�ار منذ 
عام تقريباً على األحداث والمعارك 
األمنية  الق�وات  بين  والمواجهات 
والعش�ائرية وم�ن أب�رز المناطق 
الت�ي هي تح�ت س�يطرة التنظيم 
ه�ي الفلوج�ة والقائ�م الحدودية 

بين العراق وسورية وهيت وراوة 
ونواح أخ�رى منها كرمة الفلوجة 
القريبة من حدود العاصمة بغداد.

ال�ى ذل�ك, اعلن رئي�س مجلس 
محافظ�ة االنبار صب�اح كرحوت، 
عن تأجيل مؤتم�ر »االتحاد« الذي 

كان م�ن المقرر عق�ده في ال�28 
م�ن آذار الحالي في بغ�داد، لحين 
استكمال إرس�ال الدعوات، معتبراً 
إياه نقطة انط�الق لتوحيد الصف 

وتحرير المحافظة.
وقال كرح�وت ، إنه »تم تأجيل 
مؤتمر االتحاد المقرر عقده ببغداد 
أن  مبين�اً  الحال�ي«،  آذار   28 ف�ي 
»المجلس يعتزم اس�تكمال إرسال 
الدعوات لجميع األش�خاص الذين 

يتوجب حضورهم في المؤتمر«.
وأض�اف كرحوت، أن »المؤتمر 
م�ن المقرر أن يعق�د في منتصف 
الش�هر المقب�ل بحض�ور جمي�ع 
المس�ؤولين والوزراء والبرلمانين 
وش�يوخ العش�ائر وعلم�اء الدين 
والمثقفي�ن والنخب م�ن االنبار«، 
الفت�ا إل�ى أن »المؤتم�ر س�يكون 
الص�ف  لتوحي�د  انط�الق  نقط�ة 
وتحري�ر االنب�ار«. وكان محافظ 
أعل�ن،  ال�راوي  صهي�ب  االنب�ار 
2015(، أن مؤتم�ر  ف�ي )12 آذار 
»االتحاد« س�يعقد في بغ�داد يوم 
ال��28 م�ن الش�هر الحال�ي لرص 
الموق�ف  وتوحي�د  الصف�وف 
لمواجهة تنظيم »داعش« وتحرير 
المحافظة، مشيرا إلى أن المؤتمر 
سيمنح الفرصة لتحقيق مصالحة 
جديدة بين الشخصيات السياسية 

وشيوخ العشائر وعلماء الدين.

اجليش يداهم »داعش« يف الفلوجة بالسالح »األبيض«
وأوكار الكرمة تتحول إىل رماد

االنبار تؤجل مؤتمر توحيد الجهود لمحاربة االرهاب

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

يش�ترط التحالف الكردستاني تطبيق 
المادة 140 من الدس�تور وإعطاء الهوية 
الكردية للمناطق المتنازع عليها, مقابل 
»البيش�مركة« ف�ي  معرك�ة  مش�اركة 
تحرير الموصل من »داعش« التي يجرى 
التحضي�ر له�ا وس�ط انباء ع�ن  اقتراب 

ساعة الصفر.
وس�بق لنواب ان حذروا من سياس�ة 
اقلي�م  يتبعه�ا  الت�ي  االرض«  »قض�م 
الراه�ن  الظ�رف  ظ�ل  ف�ي  كردس�تان 
المتن�ازع  المناط�ق  ف�ي  توغل�ه  عب�ر 
عليه�ا واحكام س�يطرته بع�د تحريرها 

من«داعش«.
وينظر الى »الشروط« التي اعلن عنها 
التحال�ف الكردس�تاني مقابل مش�اركة 
ق�وات االقليم في تحري�ر الموصل, على 
انها »انتهازية سياس�ية« للحصول على 
مكاس�ب معينة في الوقت الذي يجب ان 
تتضافر كاف�ة الجهود لمحاربة االرهاب 

دون قيد او شرط.
التحال�ف  ع�ن  النائب�ة  وقال�ت 
الكردس�تاني س�وزان بك�ر ، ب�أن قوات 
البيش�مركة س�وف ل�ن تش�ارك القوات 
العراقية في تحرير الموصل أال في حالة 
موافقة الحكومة المركزية على شروط 

الجانب الكردي .
ولفتت بك�ر الى ان«الق�وات الكردية 
ل�ن تقاتل ال�ى جان�ب الق�وات العراقية 
لتحري�ر محافظة الموصل من المجاميع 
االرهابي�ة ، اال ف�ي حالة تطبي�ق المادة 
140 من الدستور العراقي واعطاء بعض 
المناطق الهوية الكردية ، وتسليح قوات 
البيش�مركة »، مبينة ان�ه« وبخالف ذلك 
لن تقوم بالمساهمة في تطهير الموصل 

وال حتى المناطق المحيطة بها«.
وأضافت بك�ر بأن«الجانب االمريكي 
ح�اول الضغ�ط عل�ى حكوم�ة االقلي�م 
لمشاركة الحكومة االتحادية في تطهير 
محافظ�ة الموص�ل بالكامل م�ن تنظيم 
داع�ش ، الفت�ة الى أن«رئاس�ة االقليم ال 

زال�ت تدرس ه�ذا االمر بعناي�ة وما هي 
تبعاته في المستقبل«.

وزار رئيس البرلمان س�ليم الجبوري 
مؤخرا اقليم كردستان, وبحث مع القادة 
االكراد االستعدادات والتحضيرات لعملية 
تحري�ر الموصل,حي�ث يوج�د اكث�ر من 
معس�كر هناك لتدري�ب المتطوعين من 
ابن�اء محافظة نينوى الذي�ن من المقرر 
ان يش�اركوا في عملية استعادة المدينة 

من عصابات«داعش«.
وس�بق لوزير الدفاع خالد العبيدي ان 
كشف عن جاهزية القيادات والتشكيالت 
به�ا  الملحق�ة  والقطع�ات  العس�كرية 
لتحري�ر محافظ�ة نين�وى من س�يطرة 

تنظيم »داعش« االرهابي.
الجوي�ة،  الق�وة  طائ�رات  والق�ت 
منش�ورات ف�ي محافظ�ة نين�وى تنبه 
المواطنين بأن س�اعة الحسم قريبة جداً 

وعليهم التهيؤ لها.
ف�ي الغضون, اتهم  النائب عن ائتالف 
العربي�ة عب�د الرحم�ن اللوي�زي ق�وات 

البيش�مركة بإج�راء تغيي�ر ديموغرافي 
في بع�ض مناطق ناحية زمار بمحافظة 

نينوى.
وقال اللويزي ان »قوات البيش�مركة 
بمحافظ�ة  زم�ار  ناحي�ة  قاط�ع  ف�ي 
نين�وى اقدمت على هدم الدور الس�كنية 
والم�دارس الحكومي�ة لمجم�ع ب�رزان 
السكني الذي يضم اكثر من 900 منزل«.

وأض�اف اللوي�زي بان »ه�ذا المجمع 
الس�كني يقع ضمن منطقة يعدها اقليم 
كردستان متنازع عليها وتسكنه القبائل 
العربي�ة » عادا ان ازالة  المجمع وتهجير 
س�اكنيه هو جريمة تغيير ديموغرافي«، 
مطالبا الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها 

وتضع حدا لذلك األمر«.
وكان�ت ل�«المس�تقبل العراق�ي« قد 
ح�ذرت في وقت س�ابق من تم�دد قوات 
البيش�مركة في المناطق المتنازع عليها 
عبر اس�تغالل االزم�ة االمني�ة والظرف 
ذل�ك عب�ر س�يطرة  يت�م  الراهن,حي�ث 
المتن�ازع  المناط�ق  عل�ى  البيش�مركة 

وس�ط تعتيم اعالمي. وبحس�ب مصادر 
مطلع�ة, ف�ان »رئي�س حكوم�ة االقليم 
نيجرف�ان بارزاني, ق�ام بجولة خليجية 
قبل نحو ش�هر تقريبا ,إلقناع تلك الدول 
بسيناريو سيطرة البيشمركة على اراض 
واسعة من محافظة نينوى, بذريعة انها 
ستحمي »الس�نة«, بدال من دخول قوات 

الجيش العراقي والحشد الشعبي ».
يشار إلى أن تنظيم »داعش« تمكن في 
العاش�ر من حزي�ران الماضي من فرض 
س�يطرته على مدينة الموص�ل بالكامل 
بعد خيانة وتواط�ؤ »ضباط طائفيين« ، 
فيما تتحدث قيادات أمنية وسياسية عن 

قرب انطالق عملية عسكرية لتحريرها.
 , ول�م يقتص�ر االم�ر عل�ى نين�وى 
فالقوات الكردية تحاول »قضم االرض« 
ايضا ف�ي ديالى ايضا, بع�د منعها عودة 
النازح�ة ف�ي قض�اء جل�والء  العوائ�ل 

والسعدية.
واته�م مواطن�ون ع�رب ف�ي ناحية 
الخمي�س  ديال�ى،  بمحافظ�ة  جل�والء 

الماض�ي، قوات البيش�مركة بمنع عودة 
معال�م  وطم�س  الناحي�ة  ال�ى  الع�رب 

وجودهم.
وقال احد س�كان الناحي�ة، إن »قوات 
البيشمركة تمنع عودة االسر العربية الى 
جلوالء تحت ذرائع وحج�ج واهية فيما 
يق�وم عناصرها بتدمير منازلنا وحرقها 
في وضح النهار«، مشيراً الى ان »جميع 
المس�ؤولين على علم بم�ا يجري لكنهم 
يخش�ون البوح بم�ا يحص�ل خوفا على 
مصالحهم السياسية وأسرهم المتواجدة 

في اقليم كردستان«.
يذكر ان عضو مجلس محافظة ديالى 
عبد الخالق العزاوي كشف، األحد الماضي 
)21 كانون االول 2014(، عن التوصل الى 
اتفاق على خارطة طريق إلعادة األوضاع 
الطبيعي�ة لناحيت�ي الس�عدية وجل�والء 
شمال ش�رق بعقوبة بعد مضي أكثر من 
ثالثة أس�ابيع على تحريرهما، مؤكدا أن 
جميع األطراف متفقة على حسم الملف 

اإلنساني لنازحي الناحيتين.

اإلقليم  لبغداد: املتنازع عليها مقابل املشاركة بتحرير املوصل
»البيشمركة« تواصل عمليات قضم االرض.. وتحذيرات من تغيير ديموغرافي

اعضاء املجالس البلدية بال تقاعد.. وتضارب القرارات يضع حقوقهم يف املجهول
       المستقبل العراقي / خاص

اعض�اء  روات�ب  احتس�اب  قضي�ة  بات�ت 
المجال�س البلدية »مجهول�ة المصير« في ظل 
ص�دور اكثر من قانون, وبي�ن اجتهادات هيئة 
التقاع�د, وإج�راءات وزارة ألمالي�ة, م�ا زالت 

حقوق هذه الشريحة ضائعة.
وس�بق ان صدرت ق�رارات حكومية باحالة 
اعضاء المجال�س البلدية عل�ى التقاعد,لكنهم 
لن يتس�لموا رواتبهم وفق هذا القرار مما خلق 
حال�ة من ع�دم الرضا ل�دى هذه الش�ريحة,و 
نظمت اكثر من تظاهرة حاشدة في محافظات 

عدة.
وكان أعضاء المجالس البلدية في القواطع 

واإلحياء يخضعون لقانون رقم 21, ولكن بعد 
ص�دور القان�ون الموح�د رقم 9 لس�نه 2014 
صدرت مادة تش�ملهم بفقرتي�ن، األولى احالة 
من لديه خدمة 15 س�نه فما فوق على التقاعد 
بإضاف�ة خدمته«,بينم�ا  تنص الفق�رة الثانية 
على ش�مول من لديه خدمة اكثر من 4 سنوات 

بالحد األدنى من الراتب التقاعدي«.
لك�ن الح�ال تغي�ر بعد فت�رة, حي�ث الغيت 
الفق�رة 37 و38 وت�م أع�ادة عم�ل المجال�س 
المحلية وفق القانون رقم 21 وفي هذه الحالة 
من المفت�رض تعود الرواتب لم�ن له خدمة 6 
اش�هر فما فوق ولكن الذي حصل انه تم فجأة 

إيقاف الرواتب  التقاعدية للمجالس البلدية.
وتطالب هذه الش�ريحة المظلومة الجهات 

المعني�ة بوقف�ة ج�ادة وجدي�ة لمراجع�ة ما 
له�ا وم�ا عليه�ا, ال يج�اد الحل الناج�ع  لهذه 

المشكلة.
وبحسب اعضاء المجالس البلدية في البصرة,  
فانهم« راجعوا هيئة التقاعد العامة,وقال لهم 
مدير عام التقاعد ان هناك قرار صدر من وزارة 
المالية على ان تحس�ب أعداد المجالس البلدية 
حسب أعداد البطاقة التموينية حيث تقرر لكل 

الف عائلة عضو واحد !.
وأش�اروا الى ان مدير عام التقاعد, كش�ف 
ع�ن اعتراض مجلس ش�ورى ألدول�ه على هذا 
ألتوجه وأصدر قرارا يلزم  باالس�تمرار بصرف 

الرواتب التقاعدية.
واستند مجلس شوى الدولة في قراره على 

البند  )أوال(م�ن المادة)35(من قانون التقاعد 
الموحد رقم )9(لسنة)2014( الذي ينص على 
)تطب�ق األح�كام المنص�وص عليها ف�ي هذا 
القان�ون على جمي�ع االمور التي تس�تجد في 
أحوال المتقاعدين وعياله�م منذ تاريخ نفاذه 
وتع�د الحقوق التي منح�ت او الواجبة التقدير 
لم�ن احيل ال�ى التقاع�د وانفك م�ن الوظيفة 
التقاعدي�ة او منح�ت ألس�رته قب�ل نف�اذ هذا 
القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا 

القانون يقضي بخالف ذلك.
ض�رورة  الدول�ة  ش�ورى  مجل�س  وي�رى 
»اس�تمرار ص�رف روات�ب التقاعدي�ة للفئات 
المنصوص عليها في المادة 37 والبند ثالثا من 
الم�ادة 38 من القانون ممن احيلوا الى التقاعد 

وكانوا يقبضون روات�ب تقاعدية وفق قوانين 
ناف�ذة قبل تاريخ نفاذ قان�ون التقاعد الموحد 

المذكور انفا«.
البلدي�ة ف�ي  المجال�س  ويضي�ف اعض�اء 
البص�رة, ب�ان« مدي�ر التقاع�د  الع�ام يرفض 
تطبيق قرار مجلس ش�ورى الدولة, ويتمس�ك 
بق�رار وزارة المالي�ه االم�ر الذي ول�د معاناة 
كبيرة للعوائ�ل ومنها عوائل االيت�ام واالرامل 
فضال ع�ن موظفين يضاف لذل�ك معاناة 165 

معاملة تقاعدية متأخرة رغم تدقيقها«.
ووف�ق القانون, ف�ان ه�ؤالء اصحاب حق 
مكتس�ب الس�يما وان غالبيتهم  لديهم هويات 
يقبض�ون بموجبه�ا راتبهم التقاع�دي منذ ما 

يزيد على اربع سنوات.

 ناشدوا عبر »              « الجهات العليا بالتدخل إلنصافهم
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وتق�دم الحوثي�ون ووح�دات الجي�ش 
المتحالف�ة معهم بعد ذل�ك وأصبحوا على 
بعد 40 كيلومترا من عدن حيث يوجد هادي 

منذ ان فر من صنعاء الشهر الماضي.
وف�ي ظل ان�زالق البالد ص�وب الحرب 
األهلي�ة أصب�ح اليم�ن جبه�ة مهم�ة في 
الخصومة بين الس�عودية وإي�ران. وتتهم 
الري�اض طهران بتأجيج الفتن�ة الطائفية 

من خالل دعمها للحوثيين.
وأدان�ت نظ�م الحك�م الس�نية في دول 
الخلي�ج س�يطرة الحوثيين عل�ى طرابلس 
بوصفها انقالبا وطرحت التدخل العسكري 

لصالح هادي في األيام األخيرة.
وق�ال س�كان إن جث�ث المقاتلي�ن من 
الجانبين تناثرت في الشوارع على مشارف 
الحوط�ة عاصم�ة محافظة لحج ش�مالي 

عدن.
وفي ع�دن حدث�ت اختناق�ات مرورية 
أصابت المدينة بالش�لل فيم�ا أخذ األهالي 
أبناءه�م من الم�دارس وانص�اع العاملون 
بالقط�اع الع�ام للتعليم�ات بالع�ودة الى 

منازلهم.
وذك�ر ش�هود عي�ان أن أف�راد فصائل 
وقبائ�ل موالين لهادي انتش�روا في أرجاء 

المدينة.
الحوثي�ون  المقاتل�ون  واس�تطاع 
ووح�دات م�ن الجي�ش موالي�ة للرئي�س 

السابق علي عبد الله صالح دحر مجموعة 
م�ن المقاتلي�ن القبليين ووح�دات الجيش 
وأفراد قوات انفصالية في الجنوب موالية 

لهادي.
وس�يطر الحوثي�ون المدعوم�ون م�ن 
إي�ران على صنعاء في أيلول كما س�يطروا 
عل�ى مدينة تعز بوس�ط البالد ف�ي مطلع 

األسبوع مع اقترابهم من عدن.
وق�ال ق�ادة الحوثي�ون إن تقدمهم هو 
“ثورة” على هادي وحكومته “الفاس�دة” 
باعتب�اره  بصعوده�م  إي�ران  وأش�ادت 

“صحوة إسالمية” في المنطقة.
ونفى مس�ؤولون يمني�ون تقارير بأن 

هادي هرب من عدن.
ورغ�م أن هادي تعه�د بالتصدي لتقدم 
الحوثيي�ن جنوب�ا وطل�ب دعما عس�كريا 
عربيا فان االنتكاس�ات التي مني بها زادت 
منذ اندلعت معارك عنيفة للمرة األولى في 
جن�وب اليمن يوم الخميس وبدأ الحوثيون 

يتقدمون بسرعة صوب الجنوب.
في الحوط�ة دمرت واجه�ات المتاجر 
وأبلغ س�كان عن س�ماع وابل من رصاص 
األسلحة اآللية ومش�اهدة جثث المقاتلين 

من الجانبين ملقاة في الشوارع.
المقاتلي�ن  أن  عي�ان  ش�هود  وذك�ر 
معه�م  المتحالفي�ن  والجن�ود  الحوثيي�ن 
تف�ادوا إلى ح�د بعي�د المرور عبر وس�ط 

المدينة وتحرك�وا عبر الطرق المقفرة إلى 
الضواحي الجنوبية المقابلة لعدن.

ورغ�م أن الحوثيين الش�يعة هم الذين 
يخوض�ون المعرك�ة بش�كل علن�ي ف�ان 

الكثير من س�كان عدن يعتقدون أن المدبر 
الحقيقي لهذه لحملة هو الرئيس الس�ابق 

صالح وهو من أشد منتقدي هادي.
وفي عام 1994 سحق صالح حين كان 

في الحك�م انتفاضة انفصالية في الجنوب 
في حرب قصيرة لكن وحشية.

وح�ذرت الهيئة الوطني�ة للحفاظ على 
الق�وات المس�لحة واألم�ن المقرب�ة م�ن 

صال�ح أمس االربعاء م�ن أي تدخل أجنبي 
قائلة في بيان نشر على موقع حزب صالح 
عل�ى االنترنت إن اليمن س�يواجه مثل هذا 

التحرك “بكل قوة”.

     بغداد / المستقبل العراقي

احلوثيون يبلغون عدن.. والرئيس يفر إىل جهة غري معلومة
قال سكان إن المقاتلين الحوثيين، تدعمهم وحدات 

متحالفة في الجيش، سيطروا على قاعدة العند 
الجوية على بعد نحو 60 كيلو مترا الى الشمال من 
عدن، أمس األربعاء، وبدا انهم يتأهبون للسيطرة 

على الميناء الجنوبي وانتزاعه من المدافعين 
الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي

للفضائي�ة القطري�ة س�مومها وأهدافه�ا المرس�ومة في 
التش�ويش على الرأي العام العربي، وتضلي�ل الناس عن طريق 
تشفير أدمغتهم طائفياً وعرقياً وعشائرياً. فهي تتناول األزمات 
العربي�ة ب�كل تفاصيلها الممل�ة، ثم تعصف به�ا وتقلب عاليها 
س�افلها، وتنفخ ف�ي بالوناته�ا المثقوبة حت�ى تنفجر فتملئ 
أج�واء المدن العربية باألخبار المشوش�ة، لكنها بحكم القضاء 
والقدر، أو بحكم الفض�اء والقطر، ال ترى ما يدور في الدوحة، 
وال تنقل لنا ما ُيحاك في دهاليزها من مؤامرات ودسائس. فهي 
ترى ثكنات المليش�يات المتجحفلة في كه�وف قندهار، وترى 
أوكارها في بنغازي والزنتان، ولديها مئات المراسلين يتحركون 
خطوة بخطوة مع عناصر القاع�دة ومرتزقة الدواعش وكالب 
بوكوح�رام، لكنه�ا ال ترى الفيال�ق األمريكي�ة المتراكمة فوق 
بعضها البعض في قواعد )العديد(، و)س�نوبي(، و)الس�يلية(. 
وال ترى األس�اطيل األطلس�ية الجبارة التي اتخذت من الموانئ 
القطري�ة م�الذاً حصيناً له�ا، وال ت�رى الدعم اللوجس�تي غير 
المحدود لكل العصاب�ات اإلرهابية التي تمّولها قطر وأخواتها، 
وال ترصد اللق�اءات الصهيونية - القطري�ة المتواصلة في هذا 
الزم�ن األغبر، ال�ذي صارت فيه قطر تتحك�م برقاب الناس في 

شرق األرض وغربها.
فبحكم الفض�اء والقطر صارت أب�واق التضليل تتجاهل ما 
يدور في جزيرة )الخطر(، بينما تعلن عن عدوانيتها السافرة ضد 
األقطار العربية كلها من دون استثناء، حتى خبيرها )المسفر( 
أس�فر هو اآلخر ع�ن مالمحه الزئبقية في النظ�ر لألمور بعين 
واح�دة، وإن كانت من العيون الزجاجية المكس�ورة. بل تحول 
ف�ي اآلونة األخيرة إلى مجرد مهرج رخيص يتقافز كما القرود 
في مخيمات السيرك السياسي. ليضيف الرياح القوية للمهزلة. 
لق�د أنتجت قناة الجزي�رة )569( حلقة من حلق�ات برنامجها 
المش�اكس )االتج�اه المعاكس( عل�ى مدى )14( عام�اً، كانت 
مشحونة بالتلميحات الخبيثة ضد األنظمة العربية كافة، لكنها 
بحك�م الفض�اء والقطر لم ترص�د حركة واحدة م�ن تحركات 
النظ�ام القطر المبني عل�ى فكرة )اإلزاح�ة(، فاألمراء الصغار 
في قطر يزيح�ون األمراء الكبار، في متوالية تس�قيطية كانت 
من أبشع األمثلة التطبيقية لعقوق الوالدين. وهكذا أزاح األمير 
)حم�د( والده األمير )خليفة(، وأزاح األمير )تميم( والده األمير 
)حمد(. ولن يكون مصي�ر )تميم( أفضل من مصير جده وأبيه. 
كانوا يس�مونهم )آل ثاني(، وسيصبح اسمهم )آل ثالث(، و)آل 
راب�ع( و)آل خام�س رودريك�س( في ه�ذه المتوالية الس�لبية 
المربك�ة. لو اطلعت على مسلس�ل االنقالبات الداخلية في قطر 
لولي�ت منها فرارا، ولمئ�ت منها رعبا. لكنها غي�ر مرئية وغير 
مرص�ودة بعدس�ات قن�اة )الجزي�رة(. أم�ا تحركات الش�يخة 
)م�وزة( وطموحاتها غير المحدودة فال مكان لها على شاش�ة 
)الجزيرة(، على الرغم من تصدرها عناوين األخبار في الصحف 
األجنبية والعربية. فقناة )الجزيرة( ال ترى حاالت التس�مم في 
قط�ر من )األدوي�ة واألمصال( المس�توردة من إس�رائيل، ولم 
تص�ور المظاهرات القطري�ة العارمة ضد القواع�د األمريكية، 
ولم تتطرق لفضيحة إعطاء المجنس�ين الج�دد أسماء )ق�بائل 
نجدية( زوراً وبهتانا. ولم تتناول ظاهرة العبودية التي انفردت 
به�ا قطر في التعامل م�ع العمال اآلس�يويين. ولم تصور حفل 
افتتاح المدرس�ة العبرية في الدوحة.  فالجزيرة من الفضائيات 
التي ال تؤمن بحرية الكلمة الصادقة، وال تكترث بما يدور خلف 
جدرانه�ا من مآس�ي ومظالم، فه�ي تكرس برامجه�ا لتضليل 
الن�اس، وتس�ويق الس�موم القطرية عب�ر تردداته�ا العمودية 

واألفقية. وهذا هو حكم الفضاء والقطر.

حكم القضاء والقطر
كاظم فنجان احلاممي

»داعش« هيربون 
عوائلهم من املوصل

إىل الرقة
   بغداد / المستقبل العراقي

مدين�ة  بداخ�ل  محل�ي  مص�در  أف�اد   
عائل�ة   200 يق�ارب  م�ا  أن  الموص�ل، 
تابع�ة لجماع�ات “داع�ش” االجرامية من 
المجرمي�ن المحليي�ن واألجان�ب غ�ادروا 

المدينة متوجهين إلى الرقة السورية.
وق�ال المص�در بحس�ب م�ا ج�اء ف�ي 
المواقع الخبرية العراقية إن “االيام القليلة 
الماضية ش�هدت مغ�ادرة مايق�ارب 200 
عائلة تابعة لمجامي�ع “داعش” االجرامي 
م�ن المقاتلي�ن المحليي�ن واالجانب، نحو 
مدين�ة الرقة الس�ورية والتي تع�د المعقل 

الرئيس لداعش”.
واض�اف أن “غالبي�ة عوائ�ل عناص�ر 
“داع�ش” االجرامي ب�دؤوا بش�د رحالهم 
تمهيداً لمغادرة المدينة، حيث يش�اهد في 
كل ي�وم خ�روج ش�احنات حم�ل محمل�ة 
بأثاث منزلي باتجاه سوريا”، مشيراً إلى أن 
ه�ذا ياتي بالتزامن مع “قرب عملية تحرير 
نين�وى، واالنتصارات التي حققتها القوات 

االمنية في صالح الدين”.
وحقق�ت الق�وات االمنية خ�الل االيام 
القليل�ة الماضي�ة انتص�ارات كبي�رة على 
عصابات “داعش” االجرامية، وتمكنت من 
تحري�ر العدي�د من المدن في ص�الح الدين 
واقترب�ت من تحري�ر كامل تكري�ت، االمر 
الذي ادى له�روب عناصر داعش االجرامي 

وعوائلهم باتجاه الحويجة والموصل.

غالبية األملان يؤيدون االعرتاف بدولة فلسطنيشيعة موريتانيا يتعرضون للقمع
   بغداد / المستقبل العراقي

كشف زعيم الطائفة الشيعية في موريتانيا 
الش�يخ بكار ب�ن بكار محمد عل�ي خالل لقائه 
ممث�ل المرجعي�ة الديني�ة العلي�ا ف�ي كربالء 
المقدس�ة الش�يخ عب�د المه�دي الكربالئي ان 
الش�يعة في دول المغرب العرب�ي تتعرض الى 

القمع.
وذكر بي�ان لموقع العتبة، ان “االمين العام 
للعتبة الحس�ينية المقدسة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي اس�تقبل الشيخ بكار بن بكار محمد 
عل�ي زعي�م الطائفة الش�يعية ف�ي موريتانيا 
اليوم بمكتبه داخل الصحن الحس�يني الشريف 
وتباح�ث الجانبان كيفية التواصل بين ش�يعة 

موريتانيا والمرجعية الدينية العليا”.
ووض�ح الش�يخ ب�كار ان “مح�ور لقائ�ه 
بالش�يخ الكربالئ�ي م�ن اج�ل التواص�ل م�ع 
المرجعية الدينية العليا، وذلك النقطاع االخوة 
المؤمنين في موريتانيا من االتصال بالمرجعية 
الديني�ة العليا” ، مطالبا الش�يخ الكربالئي بان 

“تك�ون المرجعي�ة الديني�ة عل�ى اتص�ال بهم 
بشكل دائم”.

ونق�ل البيان عن الش�يخ ب�كار القول “في 
موريتاني�ا الكثير من القبائل تس�مى الزينبيين 
أي أحفاد الس�يدة زين�ب عليها الس�الم وأنهم 
شيعة على المذهب الجعفري ويعّدون باآلالف” 
، موضحا ان “الش�يعة في دول المغرب العربي 
يتعرضون الى عمليات قمع”، مؤكداً ان “اعداداً 
كبي�رة منهم يس�كنون تل�ك ال�دول إال انهم ال 
يعلن�ون ذلك بس�بب النف�وذ الوهاب�ي في تلك 

الدول”.
يذك�ر ان اكث�ر المس�لمين ف�ي موريتاني�ا 
ينتمون الى )بني حسان( وهم فرع من )قبائل 
بني معقل( الزينبيين الذين قدموا الى موريتانيا 
مع بني هالل من الجزي�رة العربية أبان الحكم 

الفاطمي )-909 1171م(.
يذكر ان الزينبيين نسبة الى )علي الزينبي( 
اب�ن عب�د الله ب�ن جعفر ب�ن ابي طال�ب عليه 
الس�الم، وأمه العقيلة زينب عليها السالم بنت 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم.

   بغداد / المستقبل العراقي

حدي�ث  اس�تطالع  كش�ف   
لل�رأي أن غالبي�ة األلم�ان يرون 
أنه يتعي�ن على بالدهم االعتراف 
وأظه�ر  فلس�طين.  بدول�ة 
االستطالع الذي نش�رت نتائجه 

م�ن   %  71 أن  األربع�اء  أم�س 
األلم�ان يؤيدون ه�ذه الخطوة، 
بينم�ا يرفضها %15 م�ن الذين 
شملهم االستطالع.ولم يحدد 14 
% من األلمان موقفهم تجاه هذا 
األمر. تجدر اإلش�ارة إلى أن 135 
دولة تعترف حتى اآلن بفلسطين 

كدولة مستقلة.

ف�ي  البرلمان�ات  وصوت�ت 
باري�س ولن�دن ومدري�د أيض�ا 
لصالح االعتراف بدولة فلسطين، 
يل�زم  ال  التصوي�ت  ه�ذا  أن  إال 

الحكومات بتلك الخطوة.
وتتبنى معظ�م الدول الغربية 
مث�ل الواليات المتح�دة وألمانيا 
االعت�راف  يدع�م  ال  موقف�ا 
بدول�ة فلس�طين إال بعد 
التوصل لحل “س�الم مع 

إسرائيل”.
االس�تطالع  وأج�رى 
لقياس  معهد “فورس�ا” 
بتكليف  الرأي  مؤش�رات 
“ش�تيرن”  مجل�ة  م�ن 
األلماني�ة. وش�ارك ف�ي 
االس�تطالع ال�ذي أجري 
خالل الفترة من 19 حتى 
م�ارس  آذار/  م�ن   20

الجاري 1001 ألماني.

مشاجرة بـ »األيدي« تؤجل جلسة برملان كردستان ورئاسته تشكل جلنة للتحقيق

مسؤول بلجيكي من دمشق: األسد حليف ضد اإلرهاب

   بغداد / المستقبل العراقي

نشبت في برلمان إقليم كردستان، أمس األربعاء، 
قب�ل ب�دء جلس�ته االعتيادي�ة مش�اجرة باألي�دي 
نتيجة خ�الف بين نائبين عن الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني والنائب عن حرك�ة التغيير علي حمه 
صالح، فيما قررت رئاس�ة البرلمان تش�كيل لجنة 

للتحقيق في الحادثة.
الديمقراط�ي  الح�زب  ع�ن  النائ�ب  وق�ال 
الكردس�تاني اومي�د خوش�ناو، إن “موضوع مدة 
رئاس�ة إقليم كردس�تان لم يكن مدرجاً على جدول 

أعمال الجلس�ة” مش�يراً إل�ى أن “النائب علي حمه 
صال�ح تحدث عنها ما تس�بب بمش�ادة كالمية مع 
نائبين عن الحزب الديمقراطي تطورت إلى اشتباك 

باأليدي”.
وأضاف خشناو، أن “المشاجرة أدت إلى تأجيل 
الجلسة لمدة 15 دقيقة”، الفتاً إلى أن “هيئة رئاسة 
البرلم�ان عق�دت في الوق�ت الحال�ي اجتماعاً مع 
رؤس�اء الكتل”.من جانبه ق�ال رئيس كتلة االتحاد 
اإلس�المي الكردس�تاني في البرلمان الكردي، ابو 
بكر هلدني، إن “الحادثة مؤش�ر س�يئ وقد تصبح 
س�بباً في توقف النواب ع�ن التحدث بخصوص أية 

مسألة مستقبالً”.
بدورها قالت النائبة ايف�ار إبراهيم، إن “رئيس 
البرلمان يوس�ف محمد  قرر تشكيل لجنة للتحقيق 

في الموضوع”.
وكان�ت الجلس�ة مخصص�ة لمناقش�ة قان�ون 
النفط والغ�از، إال أن أحد الن�واب تحدث عن تمديد 
م�دة رئاس�ة إقليم كردس�تان ما تس�بب بمش�ادة 

كالمية تطورت إلى اشتباك باأليدي.
وكان قد صوت برلمان إقليم كردستان في عام 
2013  على تمديد رئاس�ة مسعود بارزاني لإلقليم 

عامين تستمر حتى  2015.

   بغداد / المستقبل العراقي

صرح البرلمان�ي البلجيكي فيليب 
دونيت�ر بأن الرئيس الس�وري بش�ار 
األس�د حليف ض�د اإلره�اب، مطالبا 
ع�ن  االقتصادي�ة  العقوب�ات  برف�ع 

دمشق ألنها تضر الشعب السوري.
وقال فيلي�ب دونيتر إثر محادثات 
جمعت�ه في دمش�ق برئي�س مجلس 
الش�عب محمد جهاد اللحام، “نطالب 
العقوب�ات االقتصادي�ة ألنها  برف�ع 
تضر الش�عب الس�وري، ونريد إعادة 
والبرلمانية  الدبلوماس�ية  العالق�ات 

فورا”.
وأض�اف دونيت�ر أن س�وريا م�ن 
ال�دول القليل�ة في الش�رق األوس�ط 
الت�ي تعي�ش األقليات فيه�ا باحترام 

ومس�اواة، مشيرا إلى أن أهم عناصر 
الديمقراطي�ة المس�اواة الموج�ودة 

بين الرجال والنساء ما يجعل بلجيكا 
تق�ف م�ع س�وريا. وج�اء تصري�ح 

البرلمان�ي البلجيك�ي خ�الل الزيارة 
التي يقوم وف�د برلماني بلجيكي إلى 
س�وريا، ويضم الوفد الزائر عضوين 
من مجلس الشيوخ البلجيكي وعضو 
الكونغرس السابق ريتشارد هاينس.

البرلماني  الوف�د  وتس�تمر زيارة 
البلجيكي لس�وريا ثالث�ة أيام، يلتقي 
فيه�ا مس�ؤولين س�وريين وكذل�ك 
ش�خصيات من المعارضة فضال عن 
برلمانيي�ن س�وريين.يذكر أن الوف�د 
البلجيكي سيختتم زيارته إلى دمشق 
بلق�اء مع الرئيس بش�ار االس�د، بعد 
لقائه وزي�ر الخارجية ولي�د المعلم. 
وكان وزير الخارجية األمريكي جون 
كيري قد صرح في األسبوع الماضي، 
بأنه يجب التفاوض مع األس�د إلنهاء 

األزمة السورية.

     بغداد / المستقبل العراقي

ظهر “إيمينو” في صورة على حس�ابه على فيس بوك، نشرتها صحيفة 
“لوفيغ�ارو”، مرتديا لباس�ا أفغانيا وفي خلفية الص�ورة يظهر علم جماعة 
“داعش” المتش�ددة. وفي تصريح ل�”إذاعة فرنس�ا الدولية”، أوضح غازي 
المرابط محامي الدويري الس�ابق، أن الدويري “ينتمي إلى الطبقة التونسية 
المتوس�طة، وذو مس�توى فك�ري وتعليم�ي” متهما البعض م�ن مرافقيه 
ومجموعة من المساجد، التي “تنشر الكره”، بدفعه إلى االرهاب.وكان مروان 
الدوي�ري قضى عقوبة بالس�جن مدتها 8 أش�هر بتهمة تعاط�ي المخدرات. 

وتزامنت محاكمته مع محاكمة صديقه مغني الراب “ولد الكانز.

مغني راب فرنيس يلتحق بـ »داعش«
علـى شـاكلتـه
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تنويه
intimation

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
شعبة االعالن

 673 ب/  الع�دد  ذي  بكتابن�ا  إلحاق�ا 
بتاريخ 2015/3/24  الخاص بالتنويه 
عن املناقصة 49/كهرباء توزيع  ضمن 

تخصيصات برنامج تنمية االقاليم
ن�ود إن نن�وه إىل تعديل اس�م املرشوع 
ليك�ون  )تجهيز م�واد وفحص وتنفيذ 
لغ�رض اس�تحداث مغذي�ات 11 ك. ف 
جديدة من محطة الش�هداء يف القبلة( 
بدال من )تجهيز م�واد وفحص وتنفيذ 
لغ�رض اس�تحداث مغذي�ات 11 ك. ف 
جديدة من محطة الشهداء يف القرنة(.

According to  our letter numbered  
B/673  on 24/3/2015 of  the  inti-
mation  of  49/distribution electricity 
within the allocations of regions devel-
opment program
We would like to intimate you amend-
ment of  the project name from (sup-
plying ,testing  and implementing ma-
terial for new feeders construction 11 
K.V from Al-Shouhada station in Al 
-Qurna ( to be )supplying ,testing  and 
implementing material for new feeders 
construction 11 K.V from Al-Shouhada 
station in Al –Qibla  (.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

 Chief  engineer
    Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف االعظمية
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن مصطفى اسعد محمد ناجي
نوع التبليغ: اول

التسلسل او رقم القطعة: 65/ 9
املحلة او رقم واسم املقاطعة: 22/ راغبة خاتون

الجنس: بستان
رقم االبواب: /
رقم الطابق: /
رقم الشقة: /

مقدار الدين: 350000000 ثالثمائة وخمسون مليون دينار
اسم الدائن املرتهن: عيل عبد اللطيف عيل

تاريخ االستحقاق: مستحق
وصف سجل التأمينات العينية: عدد )194( ترشين االول 2010 جلد )166)

محل االقامة املبني بالعقد: م/ 304 ز/45 د/2/21
بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطل�ب الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعبرت بذلك 
مجه�ول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون.
مدير التسجيل العقاري يف االعظمية

تنويه
حي�ث ورد س�هوا يف الع�دد )931( الص�ادر 
 2015/3/23 املص�ادف  االثن�ني  ي�وم 
طلبي�ة   )11( املرق�م  باالع�الن  والخ�اص 

.)2015/4901(
ذكر الكلفة التخمينية لالعالن )16000,000) 
خطأ والصحي�ح )1,600,000,000( مليار  

وستمائة مليون دينار لذا اقتىض التنويه.

رشكة سوق اربيل لالوراق املالية )ش.م.خ(

اعالن دعوة هيئة عامة
اىل / السادة مسامهي رشكة سوق اربيل لالوراق املالية مسامهة خاصة املحرتمني 

اجتامع اهليئة العامة السنوي
اس�تنادا الح�كام امل�واد 86 و 87  ثانيا م�ن قانون الرشكات رقم )21( لس�نة 1997 

وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة بجلسته الثانية  املؤرخه يف 2015/1/31
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة سوق اربيل لالوراق املالية والذي 
س�يعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم السبت املصادف 2015/4/11 وذلك 
يف مق�ر الرشك�ة الكائن يف اربيل � ش�ارع 100 طريق مقابل القري�ة االيطالية  وذلك 

للنظر يف جدول اعمال االجتماع  املدرج ادناه وكما ييل :
1 � مناقش�ة تقري�ر مجل�س اداة الرشك�ة عن نش�اط الرشك�ة للس�نوات املالية يف 

2012/12/31 و 2013/12/31   2014/12/31 واملصادقة  عليهما
2 � مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحس�ابات لعام�ي 2012 ، 2013 ، 2014 واملصادق�ة 

عليها
3 � مناقش�ة الحس�ابات الختامي�ة للرشكة للس�نوات املنتهي�ة يف 2012/12/31 ، 

2013/12/31 ، 2014/12/31 واملصادقة عليها
4 � اقرار تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2013 وعام 2014

5 � تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام  2015
6 � ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة

7 � زيادة راسمال الرشكة من عرشة مليارات اىل خمسة عرش مليار استنادا اىل املادة 
55/اوال من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل

8 � اجراء انتخابات اعضاء مجلس االدارة الجديد بواقع سبعة اعضاء اصليني وسبعة 
اعضاء احتياط راجني من جميع االعضاء  الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب 
وكال�ة مصدقة م�ن كاتب العدل او بموجب س�ند االناب�ة املعد وف�ق تعليمات دائرة 
تس�جيل الرشكات وبموجب امل�ادة 91 من قانون الرشكات املذك�ور اعاله يف الزمان 
واملكان املعينني مع ابراز شهادة االسهم بما ينسجم واحكام  املادة )94( من القانون 
املذك�ور ويف حالة عدم اكتم�ال النصاب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل نفس اليوم من 

االسبوع الالحق يف نفس الزمان واملكان  املعينني السبت 2015/4/18
عبد الله احمد عبد الرحيم
رئيس مجلس االدارة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف االعظمية
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن مصطفى اسعد محمد ناجي
نوع التبليغ: اول

التسلسل او رقم القطعة: 2/ 210
املحلة او رقم واسم املقاطعة: 26/ هيبت خاتون

الجنس: دار
رقم االبواب: /
رقم الطابق: /
رقم الشقة: /

مقدار الدين: 350000000 ثالثمائة وخمسون مليون دينار
اسم الدائن املرتهن: نجد عبد اللطيف عيل

تاريخ االستحقاق: مستحق
وصف سجل التأمينات العينية: عدد )27( شباط 2011 جلد )166)

محل االقامة املبني بالعقد: م/ 304 ز/45 د/2/21
بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املبني اعاله وطل�ب الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعبرت بذلك 
مجه�ول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 15 
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقا للقانون.
مدير التسجيل العقاري يف االعظمية

سعد نوري حممد
املدير العام

فقدان 
فقدت  مني الهوية الصادرة 
م�ن وزارة الكهرباء مديرية 
الب�رة  جن�وب  ش�بكات 
باس�م )عبد الحسني مهدي 
رايض( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار.

فقدان
فق��دت  من����ي هوي����ة 
التاجر)صال�ح كري�م ج�ر( 
الص�ادرة م�ن غرف�ة تجارة 
البرة  عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة نصف املقاولني 
باس�م رشكة ذنائ�ب الفرات 
واالستش�ارات  للتج�ارة 
الهندسية واملقاوالت محدودة 
املسؤولية باسم )صالح كريم 
ج�ر( ع�ىل   من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت   من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقابة املهندس�ني باسم) صالح كريم 
ج�ر االم�ارة( عىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
���������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد  
)مصطفى جواد كاظ�م( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )املالكي( اىل 
اع�رتاض  لدي�ه  )الب�و حي�ة( فم�ن 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
الس�يد  )فيص�ل عب�د الرض�ا 
في�ه  يطل�ب  ال�ذي  مس�لم( 
تبدي�ل اللقب م�ن )العيان( اىل 
)العبادي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا  م�دة 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 م�ن القانون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

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

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

االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف البرة

العدد: 1119 / ش / 2015 
التاريخ: 25 / 3 / 2015 

  اىل/املدعى عليه  / نصري مجيد حبيب 
بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2015/3/19 حكما غيابيا بحقك يتضمن 
التفريق القضائي بينك وبني املدعية )نهلة 
فاضل عبد الحس�ن( واعتباره طالقا بائنا 
بينون�ه صغ�رى اعتب�ارا م�ن تاري�خ هذا 
الق�رار   ملجهولي�ة محل اقامتك حس�بما 
ورد برشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلدي ملنطق�ة القبلة حي املهندس�ني لذا 
ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني    محليتني 
يوميت�ني ول�ك حق االع�رتاض   خالل املدة 
القانوني�ة ع�رشة اي�ام من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه   سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون. 
القايض
غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد:365/ب/2015
التاريخ:2015/3/24

اعالن 
اىل املدعى عليهما /   نهلة بدر  موىس

سحر هاشم عبد  القادر 
اق�ام املدع�ي  )عم�ار هاش�م عب�د القادر(     
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله  ضدك�م  الدع�وى 
واملتضمن�ة طل�ب اع�ادة الق�وة التنفيذي�ة 
1574/ب/2000  املرق�م  البدائ�ي  للق�رار 
ولتع�ذر تبليغكم وملجهولية      محل اقامتكم 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي 
الب�رة     يف  العرب�ي  الخلي�ج  ح�ي  ملنطق�ة 
تق�رر  تبليغكما  اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2015/4/6 وعند عدم 
حضوركما  او ارسال من ينوب عنكما  قانونا 
س�تجري املرافعة بحقكم  غياب�ا وعلنا وفق 

القانون  .
 القايض
ليث جر حمزة

فقدان 
فق�دت  من�ي هوي�ة غرفة 
تجارة البرة رشكة االمارة 
املف�وض)  املدي�ر  املتح�دة 
صالح كريم ج�ر( عىل من 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

جهة االصدار.
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النفط: صادرات شباط بلغت 72 مليون برميل بثالثة مليارات دوالر

    بغداد/المستقبل العراقي 
      

دع��ا وزي�ر البلدي�ات واألش�غال العامة عب�د الكريم يونس 
األنص�اري، امس األربعاء، الى القي�ام بحملة وطنية جماهيرية 
لمس�اعدة الدوائ�ر البلدي�ة في تنظي�ف المدن المح�ررة ورفع 
األنقاض.وق�ال األنص�اري ف�ي بيان ص�در عق�ب لقائه عضو 
مجل�س محافظ�ة ص�اح الدين وقائممق�ام بلد ومدي�ر ناحية 
الضلوعي�ة، إن “ال�وزارة عازمة عل�ى إعادة وتأهي�ل م�ا دمره 
تنظيم داعش اإلرهابي”، الفتا الى “ضرورة المساعدة في إعادة 
العوائل المهجرة وتوفير ما تحتاجه”. وأوعز األنصاري بحسب 
البي�ان، بتوفير “اآلليات التخصصي�ة في ناحية الضلوعية لدعم 
عمل دوائ�ر الوزارة في الناحية”.وش�هد العراق خال األش�هر 
الماضية اكبر موجة نزوح في تاريخه وذلك بعد سيطرة عناصر 
تنظي�م “داعش” على عدد م�ن المدن واالقضي�ة والنواحي في 
غرب وش�مال العراق، قبل أن تتمك�ن القوات العراقية من اعادة 
الس�يطرة على بعض تلك المدن وعودة النازحين اليها، فيما أكد 
عدة مس�ؤولين على ضرورة اإلسراع بتنظيف المدن والمناطق 
المح�ررة م�ن س�يطرة تنظي�م “داع�ش” والس�ماح للنازحين 

بالعودة الى ديارهم.

     بغداد/المستقبل العراقي

أوعز وزير التربية محمد اقبال، امس االربعاء، بإعادة النظر في 
مناهج اعداديات الدراس�ات االسامية بش�كل شامل وبما يتوافق 
م�ع المس�توى التعليمي للطلبة والظ�روف الراهنة الت�ي يمر بها 
العراق.وق�ال إقبال في بيان صحفي، إنه “وجه بدمج بعض المواد 
المتش�ابهة لدى الدراس�ات اإلس�امية وجمعها في م�ادة واحدة 
ليك�ون عدده�ا بالتالي منس�جماً مع ما هو موجود ف�ي المرحلة 
اإلعدادي�ة للصفوف العلمي�ة واألدبية”، مؤك�داً ان “تركيز المواد 
الدراس�ية بعدد محدد يخفف عن كاه�ل الطلبة ويمنحهم الفرصة 
لاس�تفادة بش�كل أكبر من المعلومات المقدمة لهم”.وأضاف ان 
“اعداديات الدراس�ات االس�امية تعاني من زيادة ف�ي عدد المواد 
الدراس�ية خافا لبقية أقسام الدراسة اإلعدادية مما يؤثر سلبا في 
المس�توى العلم�ي لطلبتها فضا عن اإلرهاق ال�ذي يتعرضون له 
في االمتحانات”، مبينا أن “عملية الدمج التي س�تتم لن تؤثر على 

خصوصية الدراسات اإلسامية” .

وزير البلديات يدعو اىل القيام بحملة 
وطنية لتنظيف املناطق املحررة

وزير الرتبية يوعز بدمج مناهج 
اعداديات الدراسات اإلسالمية

     بغـداد/المستقبل العراقي 

النفط، امس  أعلن�ت وزارة 
م�ن  صادراته�ا  أن  االربع�اء، 
النف�ط الخ�ام لش�هر ش�باط 
الماضي بلغت 72 مليون برميل 
وبإيرادات بلغت ثاثة مليارات 
الرسمي  المتحدث  دوالر.وقال 
عاص�م  النف�ط  وزارة  باس�م 
جه�اد ف�ي بي�ان صحف�ي، إن 
“الكمي�ات المصدرة من النفط 
الخ�ام واإلي�رادات المتحقق�ة 
لش�هر ش�باط الماض�ي بلغت 
72.7 مليون برميل”، مش�يرة 
ال�ى ان “االي�رادات بلغت ثاثة 
واثن�ان  واربعمائ�ة  ملي�ارات 
وأض�اف  دوالر”.  ملي�ون 
جه�اد ان “الكمي�ات المصدرة 
الموان�ئ  م�ن  واإلي�رادات 
الجنوبي�ة ف�ي البص�رة 64.2 
ملي�ون برميل بإي�رادات بلغت 
2.942 مليار دوالر ،فيما بلغت 
صادرات نفط كرك�وك ثمانية 
مايين وخمسمائة الف برميل 
وبلغت ايراداتها 460 اربعمائة 
وستون مليون دوالر” . وأشار 
جهاد الى أن “معدل سعر البيع 
للبرمي�ل  دوالر   46.795 بل�غ 
أن “الكميات  الواح�د”، مبين�ا 
أع�اه ت�م تحميله�ا م�ن قب�ل 

الش�ركات النفطي�ة العالمي�ة 
التي تحمل جنس�يات مختلفة 
وخ�ور  البص�رة  موان�ئ  م�ن 
العمي�ة والعوام�ات االحادي�ة 

عل�ى الخلي�ج العرب�ي وميناء 
جيه�ان الترك�ي” . وأكد جهاد 
الجوي�ة  االح�وال  “س�وء  أن 
ف�ي الموان�ئ الجنوبي�ة أثرت 

في ش�كل مباش�ر على عملية 
النفطي�ة”.  الناق�ات  تحمي�ل 
وكان�ت وزارة النف�ط أعلن�ت، 
ف�ي )12 ش�باط 2015(، ع�ن 

انخف�اض صادراته�ا النفطية 
لش�هر كانون الثان�ي الماضي 
إلى أكثر من 78 مليون برميل، 
مش�يرة إلى أن س�وء األحوال 

الجنوبية  الموان�ئ  الجوية في 
أثرت بشكل مباشر على عملية 
تحميل الناقات النفطية والتي 

استمرت أكثر من أسبوعين.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، امس االربعاء، 
عن السيطرة على حريق “بسيط” اندلع 
خل�ف بناية مستش�فى اليرم�وك غربي 
العاصمة بغداد، مشيرًة الى عدم حدوث 

اضرار مادية كبيرة نتيجة الحريق.
وقال المتحدث بإس�م ال�وزارة احمد 
الردين�ي، إن “بع�ض وس�ائل االع�ام 
ووس�ائل التواص�ل االجتماع�ي تناقلت 

حدوث حريق في مستشفى اليرموك”.
وأوضح الرديني أن “حريقاً بس�يطاً 
اندلع بتجمع لبعض المواد المس�تهلكة 
خلف بناية مستش�فى اليرموك”، مبيناً 

أنه “تمت السيطرة على الحريق”.
وأش�ار الى “عدم حدوث اي خسائر 
مادية كبيرة او اي خسائر بشرية نتيحة 
الحري�ق”، مبيناً أن “العمل مس�تمر في 
المستش�فى ولم يح�دث اي ارب�اك فيه 

نتيجة الحريق”.
يذك�ر أن وس�ائل اعامي�ة أش�ارت، 
في وقت س�ابق ال�ى ان�دالع حريق في 
مستش�فى اليرم�وك غرب�ي العاصم�ة 

بغداد.

    صالح الدين/المستقبل العراقي

أعلن وزير االعمار واالسكان طارق 
الخيكان�ي، ام�س االربع�اء، عن اطاق 
سلف صندوق االسكان ألهالي محافظة 
صاح الدين، فيما أش�ار الى تخصيص 
10بالمئة من ش�قق مشروع قضاء بلد 
الس�كني لذوي شهداء المعارك االخيرة 
م�ن ابناء قضائي بلد والدجيل وناحيتي 

الضلوعية والعلم.
وقالت مص�ادر مطلع�ة , إن “وزير 
االعم�ار واالس�كان ط�ارق الخيكان�ي 
وقائممقامي�ة  س�امراء  قض�اء  زار 
القض�اء والحكومة المحلي�ة، مبيناً أن 
الخيكان�ي ناق�ش م�ع اعض�اء مجلس 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن الي�ة تعويض 
المتضررين جراء العمليات العس�كرية 

و”االرهابية”.
وأضاف أن الخيكان�ي زار قضاء بلد 
وأعلن اطاق س�لف صندوق االس�كان 
البن�اء محافظة ص�اح الدي�ن واعادة 
توزي�ع ش�قق مش�روع بلد الس�كني، 
تخصي�ص  ق�رر  الوزي�ر  أن  موضح�اً 
10بالمئ�ة م�ن الش�قق لذوي ش�هداء 
المعارك االخيرة م�ن ابناء بلد والدجيل 

والضلوعية والعلم.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وجه، الثاثاء )3 آذار 2015(، الوزارات 
المعنية باالستعداد الستئناف العمل في 
المناطق المحررة من تنظيم “داعش”.

ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، 
إذ تتواصل العمليات العس�كرية األمنية 
لطرد تنظيم “داعش” من المناطق التي 
ينتش�ر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي 
ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم 
في مناطق متفرقة من تلك المحافظات 

توقع قتلى وجرحى في صفوفه.

الصحة تعلن السيطرة
عىل حريق مستشفى الريموك

     بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت دائرة التخطيط والمتابعة 
في وزارة التجارة عن معاقبة عدداً 
من ال�وكاء الحص�ة التموينية من 
المتاعبي�ن والمخالفي�ن لتعليمات 
وضواب�ط الوزارة في ف�رع تموين 

محمد رسول الله .
ونق�ل بيان لل�وزارة عن معاون 
مدير عام الدائرة مديحة عبد الكريم 

قوله�ا أن” دائرته�ا وجهت عقوبة 
اإلنذار لهم وس�تكون العقوبة اشد 

في حالة تكرار ذلك .
وأوضح�ت مديح�ة أن” الف�رق 
الرقاب�ة  لدائ�رة  التابع�ة  الرقابي�ة 
التجاري�ة ودائ�رة المفت�ش الع�ام 
منتش�رة ف�ي عم�وم الب�اد وهي 
المخالف�ات  رص�د  ف�ي  مس�تمرة 
والشكاوي وتقوم باتخاذ اإلجراءات 
الازمة بحق أي مخالفة خارجة عن 

التعليمات والضواب�ط التي تضعها 
الوزارة “.

ووس�ائل  “المواطني�ن  داعي�ة 
والتواص�ل  التفاع�ل  اإلع�ام 
المعلوم�ة  بإيص�ال  ال�وزارة  م�ع 
والمخالف�ات الت�ي تح�دث في هذا 
الجانب س�واء كانت من تش�كيات 
ال�وكاء والناقلين  أوم�ن  ال�وزارة 
وغيرها م�ن المعلومات التي تخدم 

المصلحة العامة”.

التجارة تعاقب عددًا من الوكالء املتالعبني بمفردات
    ذي قار/المستقبل العراقياحلصة التموينية

      
أعلنت دائرة اس�كان محافظة 
ع�ن  االربع�اء،  ام�س  ق�ار،  ذي 
المباشرة ببناء اول مجمع سكني 
ريف�ي جن�وب المحافظ�ة بكلفة 
33 ملي�ار دينار، مبينًة أن المجمع 

يتألف من 260 وحدة سكنية.
وقال مدير الدائرة عبد الصاحب 
عبد األمي�ر، إن “ش�ركة الفاروق 
وزارة  تش�كيات  أح�دى  العام�ة 
اإلس�كان واألعمار وشركة تركية 

باش�رتا ببناء أول مجمع س�كني 
ريف�ي في ناحي�ة العكيكة جنوب 

الناصرية بكلفة 33 مليار دينار”.
وأضاف عبد االمير أن “المجمع 
دونم�ا   65 مس�احة  عل�ى  ينف�ذ 
ويتأل�ف م�ن 260 وحدة س�كنية 

وينفذ بطريقة البناء األفقي”.
ال�ذي  “المش�روع  أن  وتاب�ع 
ي�وم   540 انج�ازه  م�دة  تبل�غ 
ه�و اول مش�روع س�كني ريف�ي 
اقتص�ادي ينف�ذ ف�ي المحافظ�ة 
بمواصفات بن�اء حديثة ويحتوي 

عل�ى مدرس�تين ومرك�ز صح�ي 
وسوق وجامع إضافة الى شبكات 
مجاري وماء وش�بكات اتصاالت 

وانترنت”.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة 
س�كن خانق�ة نظ�راً لتزاي�د عدد 
س�كانه قياس�اً بع�دد المجمعات 
عج�ز  إل�ى  إضاف�ة  الس�كنية، 
المواطنين السيما أصحاب الدخل 
المحدود من بناء وحدات س�كنية 
خاصة بهم، بس�بب غاء األراضي 

ومواد البناء.

بناء اول جممع سكني ريفي جنوب النارصية بكلفة 33 مليار دينار

االعامر تعلن إطالق سلف 
صندوق اإلسكان ألهايل 

صالح الدين

جلنة تربية بغداد: نرفض وجود النازحني بمدارس العاصمة
    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت لجن�ة التربي�ة في مجلس 
محافظ�ة بغ�داد، ام�س االربع�اء، 
انها ترف�ض وجود االس�ر النازحة 
ف�ي م�دارس العاصم�ة، فيما دعت 
الحكوم�ة ال�ى تخصيص ع�دد من 
االبني�ة التابع�ة لها لغ�رض احتواء 

االسر.
وقال�ت رئيس�ة اللجن�ة غ�روب 
صحف�ي,  تصري�ح  ف�ي  الع�زاوي 
إن “محافظ�ة بغ�داد اخ�ذت عل�ى 
عاتقها بناء كرفانات السكان االسر 
النازحة واخاء المدارس من االسر 

التي تقطنه�ا”، مبين�ة ان “مجلس 
التربي�ة  ووزارة  بغ�داد  محافظ�ة 
وج�ود  طاطع�ا  رفض�ا  يرفض�ان 

النازحين في المدارس”.
“هن�اك  أن  الع�زاوي  واضاف�ت 
عددا من البنايات التابعة للدولة غير 
المستغلة في الفترة الحالية، ينبغي 
عل�ى الدول�ة ان تخصصه�ا لاس�ر 
النازح�ة”، مبينة ان “عودة االس�ر 
الى المدارس خال العطلة الصيفية، 
امر غي�ر مجدي، وعلى الحكومة ان 
توف�ر اماك�ن اخ�رى الحت�واء هذه 

االسر”.
واعلن�ت وزارة التربية، الخميس 

اتخ�اذ  ع�ن   )2014 ايل�ول   11(
م�ن  مجموع�ة  بغ�داد  محافظ�ة 
االجراءات لغرض اخاء 76 مدرسة 
من االس�ر النازحة اس�تعدادا للعام 
الدراسي الجديد، فيما اشارت الى ان 
منظمة اليونس�يف تبرعت بإنش�اء 
ارب�ع مدارس بمناط�ق متفرقة من 

الباد.
االس�ر  م�ن  المئ�ات  ان  يذك�ر 
العراقية قد نزح�ت الى مدينة بغداد 
وإقلي�م  الجنوبي�ة  والمحافظ�ات 
كردس�تان والتي س�كنت المدارس 
بعد س�يطرة المس�لحين على بعض 

المحافظات العراقية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الفرق  البيئ�ة،  وجهت وزارة 
الفني�ة التابع�ة لمرك�ز الوقاية 
إجراءاتها  من اإلشعاع بتش�ديد 
الرقابي�ة على البضائع والس�لع 
المناف�ذ الحدودي�ة، فيم�ا  ف�ي 
أكدت على ضرورة عدم السماح 
بدخول أي منتج إال بعد حصوله 
على ش�هادة الفحص البيئي من 

قبل الفرق البيئية.
دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
التوعي�ة واإلع�ام البيئ�ي أمير 
علي الحس�ون، إن “وزير البيئة 
قتيب�ة الجب�وري وج�ه الف�رق 
الرقابية التابع�ة المركز الوقاية 
م�ن اإلش�عاع ف�ي وزارة البيئة 
بضرورة االس�تمرار بإجراءاتها 
للبضائ�ع  والفني�ة  الرقابي�ة 
والس�لع التي تدخل عبر الموانئ 

والمنافذ الحدودية”.
أن  الحس�ون،  وأض�اف 

“عملي�ات التدقي�ق الت�ي تعتمد 
والمس�ح  المختب�ري  الفح�ص 
اإلش�عاعي تتم في المواقع التي 

تدخ�ل ه�ذه البضائ�ع والس�لع 
الس�امة  ش�هادة  وإن  منه�ا 
البيئية يتم منحها بعد التأكد من 

خلو المس�تورد م�ن كافة أنواع 
التل�وث البيئ�ي”، الفت�اً إل�ى أن 
“فرق مركز الوقاية من اإلشعاع 

تق�وم بفحص اآلليات والمعدات 
في مينائ�ي أم قصر وأبو فلوس 
إضافة الى منفذ سفوان ومطار 

البصرة “.
وأوض�ح مدير ع�ام التوعية 
أن “ش�هادة  البيئ�ي،  واإلع�ام 
الس�امة اإلش�عاعية التي تعمل 
التابع�ة  الفني�ة  الف�رق  عليه�ا 
لمرك�ز الوقاي�ة م�ن اإلش�عاع 
البضائ�ع  حص�ول  تس�توجب 
والمعدات المس�توردة لش�هادة 
ف�رق  تجري�ه  ال�ذي  الفح�ص 
المنافذ  الموجودة ف�ي  المرك�ز 

الحدودية”.
ويتول�ى مرك�ز الوقاي�ة من 
اإلش�عاع التاب�ع ل�وزارة البيئة 
عملي�ات تقييم وفحص المواقع 
الملوث�ة باإلش�عاع واإلش�راف 
المباش�ر عل�ى عملي�ات تفكيك 
النووية القديمة  ونقل المنشآت 
والت�ي تق�وم به�ا وزارة العلوم 

والتكنولوجيا.

البيئة توجه بتشديد اإلجراءات الرقابية عىل البضائع الداخلة اىل العراق

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت دائرة اصاح االح�داث، التابعة 
لوزارة العمل والش�ؤون االجتماعية, عن 
اط�اق س�راح 42 حدثاً م�ن الموقوفين 
في مختلف االقس�ام االصاحي�ة التابعة 
للدائ�رة بعد اتخ�اذ االج�راءات القانونية 

بحقهم.
وذك�ر بيان لل�وزارة ان “دائرة اصاح 

االحداث اطلقت س�راح 42 حدث�اً، بواقع 
تخلي�ة  و21حدث�اً  موقوف�اً،  14حدث�اً 
وخمس�ة احداث، افراج شرطي وحدثين 
بق�رار تميي�زي م�ن مختل�ف االقس�ام 

االصاحية”.
واض�اف ان “الدائ�رة تنف�ذ برامجه�ا 
االصاحية تجاه المس�تفيدين المودعين 
لديها لتقويم السلوك لألحداث ورعايتهم 
وف�ق اس�اليب حديث�ة، منه�ا م�ا يخص 

مم�ن  للمس�تفيدين  الاحق�ة  الرعاي�ة 
يتم اط�اق س�راحهم لمتابع�ة احوالهم 
المعيش�ية واالعم�ال التي يقوم�ون بها 

بإشراف باحثين اختصاصيين”.
واوض�ح البي�ان ان “الدائ�رة ادرجت 
39 حدث�اً ضمن هذا البرنام�ج فضاً عن 
االهتمام بالجانب الصحي لألحداث الذين 
يعان�ون من ام�راض تس�توجب احاالت 
طبي�ة ال�ى المستش�فيات المتخصص�ة 

بالتنسيق مع دائرتي صحة بغداد ]الكرخ 
والرصافة[”.

وتاب�ع ان “الدائرة احالت 20 حدثاً الى 
المستش�فيات والمراك�ز الصحية فضا 
ع�ن تس�جيل 63 زي�ارة م�ن قب�ل اطباء 
اختصاصيي�ن نت�ج عنه�ا اج�راء 1978 
معاين�ة طبي�ة متتابع�ة من قبل ش�عبة 
الطبابة الموجودة في االقسام االصاحية 

للتأكد من الحالة الصحية للحدث”.

العمل تطلق رساح 42 حدثًا من االقسام االصالحية
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تقاطع شبح الشلل السيايس يف الحارض مع شبح 
الشلل السيايس يف املستقبل داخل أروقة واشنطن 
خالل األس�بوع امل�ايض. وينذر ذل�ك بأزمة يندى 
له�ا الجب�ن. فأصاب الش�لل الس�يايس الحارض 
املرشع�ون  اختل�ف  ح�ن  »الش�يوخ«،  مجل�س 
وانقس�موا يف حرب حزبية بش�أن مرشوع قانون 
خ�اص بمكافحة تهريب البرش، عىل الرغم من أن 
معظمه�م يؤيد ذلك الترشيع. وكفى بذلك مخيفاً. 
بي�د أن طيف حال�ة من الجمود املس�تقبيل، يخيم 
ع�ىل مش�هد ال يحظ�ى بكث�ر من االهتم�ام عىل 
عتب�ات الكونجرس، بدا مخيف�اً بدرجة أكرب. ذلك 
أنه � يف الكونجرس � أصب�ح واضحاً يوم األربعاء 
املايض أن أصح�اب أيديولوجية »عدم الرضوخ إىل 
حلول الوس�ط« يتجهون للس�يطرة ع�ىل الحزب 
»الديمقراطي«، كما زادت هيمنتهم منذ س�نوات 

بن »الجمهورين«.

الناش�ط  نوركويس�ت«،  »جروف�ر  ه�و  وه�ا 
»الجمهوري املناهض لفرض مزيد من الرضائب، 
يلتقي يف الرأي مع منظمة »سوشيال سيكيورتي 
وورك�س« الت�ي تدع�و للحف�اظ ع�ىل الضم�ان 

االجتماعي، األمر الذي يتطلب زيادة الرضائب!
وكانت نقطة االلتقاء ه�ي النائب »الديمقراطي« 
كري�س »ف�ان هول�ن«، ال�ذي يخوض املنافس�ة 
»التمهيدي�ة« يف الحزب ليح�ل محل عضو مجلس 
الش�يوخ املتقاع�دة عن والي�ة ماريالند ورئيس�ة 
لجنة املخصصات يف املجلس “باربرا ميكولسكي”. 
و»ف�ان هول�ن« لي�ربايل ب�كل املقاييس. ب�ل إنه 
م�ن بن أب�رز مس�اعدي زعيمة األقلي�ة بمجلس 
الن�واب “نان�ي بيل�ويس”، وربم�ا يك�ون خبر 
املوازن�ة الفيدرالية األكث�ر ذكاء يف مؤتمر الحزب 
الديمقراط�ي. ولم يؤيد أب�داً إجراء أي تخفيضات 
هول�ن«  »ف�ان  االجتماعي.ولك�ن  الضم�ان  يف 

وص�ف قب�ل بضعة أع�وام الصفقة الك�ربى التي 
توصل�ت إليها لجنة »سيمبس�ون باول�ز« لإلنقاذ 
امل�ايل بأنها »إط�ار عمل جي�د«، وبالطبع، لم يكن 
»هول�ن« مؤمناً بتفاصيله�ا، ولكنه كان يدرك أن 
أي صفقة إلنقاذ الوضع املايل يف الدولة تعتمد عىل 
قبول “الديمقراطي�ن” إصالحات تقيض بخفض 
يف برام�ج الرعاي�ة الصحي�ة يف مقاب�ل موافق�ة 
“الجمهوري�ن” عىل زي�ادة اإلي�رادات الرضيبية. 
ولم يكن ذلك املفهوم مثراً للجدل بصورة نس�بية 
آن�ذاك، ووافق علي�ه أوباما أيضاً، ع�ىل الرغم من 
أن�ه رفض قبول تفاصيل�ه، وال يزال األمر كذلك يف 
الوقت الراهن. ولكن بالنس�بة ملن هم عىل شاكلة 

»نوركويس�ت« ممن يعارضون زيادة الرضائب يف 
الحزب “الديمقراطي”، تعترب أية إش�ارة إىل رغبة 
مبدئي�ة يف دراس�ة إدخ�ال إصالح�ات ع�ىل نظام 
الرعاية الصحي�ة أو الضمان االجتماعي، هرطقة 
غر مقبولة، بغض النظر عن الوقائع الحس�ابية 

ملجتمع يزيد فيه تعداد كبار السن.
وهك�ذا كان »ف�ان هول�ن« األس�بوع امل�ايض يف 
مؤتم�ر صحفي يؤيد مرشوع قانون قدمه النائب 
“الديمقراطي" »جون الرس�ون«، ال ينقذ الضمان 
االجتماع�ي فحس�ب، ولك�ن يزي�ده إىل أكثر من 
3.1 تريلي�ون دوالر خ�الل األعوام ال�� 75 املقبلة. 
والضم�ان االجتماعي برنام�ج رضوري وناجح، 

أنقذ وال يزال ينقذ مالين من كبار السن األمركين 
من براث�ن الفق�ر، وال يمكن أن يك�ون بحال من 
األح�وال تبذيراً، وم�ن ثم البد م�ن حماية معاش 
التقاعد الش�هري الذي يقدر متوس�طه ب� 1.300 
دوالر. غر أن هذه املعاش�ات التقاعدية تدفع من 
الرضائ�ب التي ُيس�ددها املوظف�ون األمركيون، 
والذين كانت نس�بتهم أكثر من خمس�ة موظفن 
مقاب�ل كل مس�تفيد م�ن املعاش يف ع�ام 1960، 
بينما أصبحوا اآلن أقل م�ن ثالثة موظفن مقابل 
كل متقاعد مستفيد. ومن املرجح أن تصل النسبة 
إىل اثن�ن لكل واحد يف ع�ام 2030. ومن املمكن أن 
نعيد تش�كيل هذه اإلحصاءات الديموغرافية، مع 
وضع سياس�ات هجرة أكثر ذكاء، وإذا توصلنا إىل 
طريقة تجعل االقتصاد ينمو برسعة أكرب، يمكننا 
زي�ادة حجم الكعك�ة التي ي�أكل منه�ا الجميع. 
ولك�ن الحقيقة الت�ي ال تتغر بم�رور الوقت هي 

أن رشيح�ة متزاي�دة م�ن الكعك�ة تخص�ص إىل 
تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار 
الس�ن. والطريقة املثىل يف مواجهة ذلك، هو زيادة 
الرضائب بما يكفي لحماية امتيازات التقاعد من 
الضمان االجتماعي للفقراء والطبقة املتوس�طة، 
عىل أن يتم تقليص العبء عن الطبقة العاملة من 
األمركين بقدر اإلم�كان، بينما تتم إعادة توجيه 
بعض األموال من املس�تفيدين األكثر ثراء ودافعي 
الرضائ�ب إىل الربامج التي يعتمد عليها الش�باب. 
وم�ن ممي�زات م�رشوع قان�ون »الرس�ون« أنه 
س�يزيد الرضائب عىل الجميع، ال س�يما األثرياء، 
لكنه يف الوقت ذاته س�يزيد االمتيازات بشكل كبر 
للجمي�ع أيض�اً، بغض النظ�ر عن الدخ�ل. بيد أن 
م�رشوع القانون لن يك�ون تقدمياً أكثر من كون 
أيديولوجية خفض الرضائ�ب محافظة إذا انتهى 

به املآل يف أدراج الجامعات الحكومية.

تؤك�د االتهامات التي تس�وقها بع�ض االطراف 
للحش�د الش���عبي الوطني العراقي، بأن هنالك 
اجن�دات ال تزال تتعامل مع املش�هد العراقي من 
منظ�ار طائفي يرص ع�ىل تقس�يم العراقين اىل 
طائفت�ن س�نية وش�يعية متخاصمتن بش�كل 
دموي يف موقف ي�رص عىل تجاهل حقيقة وجود 
تعايش وشعور مصري مشرتك يجسده امتنان 
العش�ائر وااله�ايل يف املناط�ق الس�نية املغتصبة 
من قب�ل عصابات "داعش"  لدور قوات الحش�د 
الش�عبي يف تحري�ر ه�ذه املناط�ق وط�رد تل�ك 
العصاب�ات منها وعدم حدوث انتهاكات ومجازر 
فيها. منظر االنتص�ارات وتحرير املناطق وكرس 
هيب�ة عصابات "داع�ش" وقوتها ص�دم القوى 
واالجن�دات املراهنة ع�ىل بقاء العراق منقس�ما 
وضعيف�ا وعاجزا ع�ن مواجهة تل�ك العصابات 
واس�رتداد زمام املبادرة، حيث كانت هذه القوى 
واالطراف ترغب بتوظيف وجود "داعش" لفرض 
رشوطه�ا وهيمنته�ا وتدخالته�ا يف العراق, لكن 
التحول املفاجئ جاء عق�ب اصدار املرجع االعىل 
سماحة السيد عيل السيستاني  للفتوى املعروفة 
باعالن الجهاد الكفائي وتش�كيل قوات مس�لحة 
ش�عبية رديفة وداعمة للقوات املس�لحة لحماية 
البالد والدفاع عنه�ا وصد عدوان "داعش"، وهو 
امر جعل من بوصلة الرصاع تتغر لصالح العراق 

وش�هد بداية االنكفاء والرتاجع ليس ل�"داعش" 
فحسب، بل للقوى واالجندات املراهنة عليها. 

ح�رب االتهامات لقوات الحش�د الش�عبي اخذت 
بالتصاعد مع االنتصارات التي سجلها متطوعوه 
حن اذاق�و ارهابيي "داعش" م�ر الهزائم, لكن 
من املؤس�ف ان قوى وجهات عربية -والتي منها 
مؤسس�ة االزه�ر الرشي�ف الت�ي تمثل مدرس�ة 
االعتدال والوس�طية يف العالم االس�المي - اخذت 
باالنضم�ام اىل معس�كر االع�الم املن�اوئ للعراق 
وقواته الوطنية املس�لحة وحش�ده الشعبي عرب 
تصديق الشائعات واالقاويل التي يرددها اصدقاء 
"داعش" يف وسائل االعالم املختلفة عن انتهاكات 
ومجازر مزعومة يقوم بها افراد الحشد الشعبي، 

فضال عن وصفهم بامليليشيات. 
موقف بعض الدول العربية جاء يف الواقع انطالقا 
من نزع�ات ومواقف ل�م تنظر للحال�ة العراقية 
برؤية متجردة من الطائفية وحساباتها الضيقة 
الت�ي اتس�مت بالت�رسع واالنحي�از والتعص�ب، 
اضاف�ة اىل تفس�ر الع�ون االيراني للع�راق عىل 
انه احتالل!!. موق�ف االزهر مثال لم يأخذ جانبه  
الواقعي الصحيح يف التعامل مع الحدث العراقي، 
حي�ث انه لم يق�م بتش�كيل وفد رس�مي لزيارة 
الع�راق واالطالع عىل حقيقي�ة االوضاع فيه التي 
تش�ر اىل ترحيب س�كان املناطق املحررة بوجود 

الحشد الشعبي واملشاركة معه يف تحرير املناطق 
ومس�كها بع�د اكتم�ال عملي�ة تحريره�ا وهو 
م�ا أكدته ترصيح�ات العدي�د من الش�خصيات 
والزعام�ات العش�ائرية والسياس�ية الس�نية يف 
تل�ك املناطق وترحيبه�ا بالدور البط�ويل العظيم 
ال�ذي يقدم�ه اف�راد الحش�د الش�عبي وقياداته 
وتضحياته�م الجليلة لتحري�ر مناطقهم املحتلة 
التي س�قيت بدماء افراد الحش�د الشعبي الذين 
اعتربوا ان تحرير االرض العراقية املحتلة ونرصة 
اهله�ا وس�كانها اينم�ا كانت انما تمث�ل تكليفا 
وواجبا رشعيا مقدس�ا اثبت�ت مصاديقه تقارير 
اعالمي�ة غربي�ة اكدت ع�دم وق�وع انتهاكات يف 
مناط�ق الدور والعل�م وتكريت، بل انها اش�ادت 
باالنضب�اط العايل الفراد الحش�د الش�عبي اثناء 
عملية التحرير ودوره�م يف عمليات انقاذ االهايل 

املحارصين يف تلك املناطق.
 طيل�ة اي�ام الع�دوان الداع�ي ع�ىل الع�راق لم 
تتخ�ذ املؤسسس�ات الدينية العربي�ة اية مواقف 
تدي�ن اجرام عصاب�ات "داعش" وتكف�ر افراده 
او تصدر  فتاوى باع�الن الجهاد والحرب عليها، 

بل ان م�ا وجدناه هو بيان�ات خجولة ومتأخرة 
تأخذ بع�دا لفظيا اكثر منه واقعي�ا وصفته مرة 
احدى الصحف االمركية بالقول بأن بعض الدول 
العربي�ة تقف يف آخر الطاب�ور ملحاربة "داعش" 
رغم ان املعارك تجري بالقرب من حدودها، وهذه 
املواق�ف ال تزال تتعاطى مع املش�هد العراقي من 
زاوية طائفي�ة بحتة تصور الع�راق بلدا ضعيفا 
وممزقا وليس�ت فيه اية حكومة وتحكمه ايران 
من الظل وهو تصور بعيد عن الواقع الذي يشهد 
رشاكة ش�يعية سنية كردية يف الحكومة، اضافة 
اىل تعاون دويل واقليم�ي يف الحرب عىل "داعش" 

مع ترحيب بدور ايران فيه. 
البعض ال يزال يفرس الدور االيراني الداعم للعراق 
يف الحرب عىل "داعش" بأنه هيمنة ونفوذ يف حن 
انه يتجاهل حقيقة مخاوف ايران من ان سقوط 
الع�راق بيد عصابات "داعش" س�يعني وصولها 
اىل ايران نفس�ها ولذلك فان دورها يأتي يف سبيل 
حماي�ة نفس�ها وباق�ي دول املنطق�ة من خطر 
هذه العصابات التي تفرض منطقيا دعم العراق 
ومس�اعدته ال يف التخيل عن�ه وهو ما فعلته دول 

املنطق�ة التي اكتفت بدور املتفرج, اذ لم ترس�ل 
اي�ة دولة عربية يف املنطقة اي خبر او مس�اعدة 
اىل الع�راق ول�م تقم بواجبه�ا يف حماي�ة العراق 
عرب ارسال اس�لحتها الجوية وشن غارات جوية 
رسيعة لوق�ف تق�دم عصابات "داع�ش" ونقل 
املزيد من االسلحة واملعدات اىل الحكومة العراقية 
او حت�ى الطلب من الحكومة العراقية نقل قوات 
منه�ا لحماية العاصمة بغ�داد واملناطق القريبة 
منه�ا بينما فع�ل االيراني�ون عكس ذل�ك، حيث 
شحنوا االسلحة واملعدات والعتاد اىل بغداد واربيل 
ووضع�وا س�الحهم الجوي عىل اهبة االس�تعداد 
لش�ن غارات يف حال طلب�ت الحكوم�ة العراقية 
ذل�ك منهم, بل ان دورهم يف العراق جاء بموافقة 
ام�ركا الت�ي لم تتحس�س م�ن الدع�م االيراني 
للعراق.الرتحي�ب العراقي بالدع�م االيراني يعترب 
يف الحس�ابات السياسية منطقيا ما دام يسهم يف 
حماية العراق من التشظي ويحافظ عىل وحدته، 
اضافة اىل انه يلبي الحاجة االيرانية لعراق مستقر 
ومتماسك، اذ ان اية اضطرابات وانقسامات فيه 

تهدد امنها القومي والسرتاتيجي. 
االعرتاضات العربية عىل هذا الدور تأتي يف سياق 
ال�رصاع الطائف�ي الخط�ر ال�ذي يرغ�ب بعض 
الزعم�اء - وخصوصا يف الخلي�ج - بزج املنطقة 
فيه وتكري�س مقولة ان ارسائيل ليس�ت عدونا, 

ب�ل اي�ران، اذ ان هذه الزعامات اخذت ولالس�ف 
تعترب ت�ل ابيب صديق�ا وطهران عدوا والس�بب 
بالتأكيد هو س�بب طائف�ي بحت يرص عىل الغاء 
الهوي�ات االس�المية واالجن�دات املش�رتكة التي 
تجم�ع ش�عوب املنطق�ة ودوله�ا وادخاله�ا يف 
رصاعات تعيد الينا مشاهد خنادق املوت والدمار 
ايام الحرب االيرانية العراقية يف ثمانينيات القرن 
املايض يوم اخذ النظام الدكتاتوري السابق يلعب 
دور الرشط�ي والح�ارس لبوابة رشقي�ة امتألت 
بجث�ث مئات األلوف من الجن�ود العراقين كدور 
اوكل الي�ه من قبل تحالف غربي خليجي اراد من 
العراق ان يكون الضحية واملمر ملرشوع اس�قاط 
نظام ايران االس�المي املعادي للغرب بدال من ان 
تتحال�ف دول املنطق�ة والعراق مع نظ�ام ايران 
الجدي�د الكمال م�رشوع تحرير الق�دس وانهاء 

وجود ارسائيل يف املنطقة. 
وتضحي�ات  الش�عبي  الحش�د  ق�وات  بط�والت 
رجاله االش�اوس لن تنال منها اراجيف واكاذيب 
املغرض�ن بعد ان اثبت�ت هذه الق�وات جدارتها 
وكفاءته�ا وتحوله�ا اىل قوة ضارب�ة عىل االرض 
داعم�ة للجي�ش وتأتم�ر بأوامر القي�ادة العامة 
للق�وات املس�لحة وتتمس�ك بالنظ�ام والقانون 
وتس�عى لتحري�ر س�كان املناط�ق املحتل�ة من 

كابوس "داعش".

فريد حياة

�صادق كاظم

شلل الكونغرس حارضًا ومستقباًل !

احلشد وأجندات التضليل

اقتصاد األرجنتن يعاني األمّرين من الديون، ومعدالت التأييد 

للرئيسة كريستينا فرنانديز يف أدنى مستوياتها، ورصاع البالد 

مع حملة األس�هم يزداد س�وءاً، وال يزدهر يف البالد إال صناعة 

الدسائس. فبعد شهرين من العثور عىل ممثل االدعاء املعارض 

الربتو نيس�مان عىل أرضية الحمام مصاباً بطلقة يف رأسه، ال 

أحد يع�رف ما حدث، أو باألحرى فالجمي�ع يعرفون. وال يمر 

يوم دون ظهور نظرية جديدة حول الغياب الغامض للمحقق 

الخاص يف تفجر املركز اليهودي يف بيونس أيريس عام 1994 

يف حادث�ة أث�ارت عملية تحقي�ق معقدة وضعت نيس�مان يف 

تص�ادم م�ع الرئاس�ة األرجنتيني�ة. وكل نظرية ع�ن وفاته 

تصاحبها قائمة أولويات. وأش�ار الترشيح الرس�مي إىل وفاة 

»دون مس�اعدة«، وهو موقف أيدته وكال�ة األنباء الحكومية 

التي زعمت أن نيسمان كان مخموراً، لكنها تراجعت عن هذه 

القصة. أما القاضية ساندرا آرويو سالجادو، أرملة نيسمان، 

فتعتق�د أنه قتل »جاثماً عىل ركبة واح�دة«، وتكاد تتهم فني 

الكمبيوتر الس�ابق لنيس�مان، املدعو دييجو الجومارس�ينو. 

لكن هذا األخر نفى إطالقه النار عىل نيسمان.

وأكدت الرئيسة فرنانديز أن نيسمان انتحر، وبعد فرتة قصرة 

تراجع�ت لتش�ر إىل أنه ربم�ا ُقتل بيد الجومارس�ينو لإليحاء 

بأنها الفاعل.

ومؤخ�راً قدم�ت مجل�ة »فيج�ا« اإلخباري�ة الربازيلية قصة 

اعتم�دت ع�ىل روايات ل�وزراء فنزويلي�ن تحدثوا ع�ن قدوم 

الرئي�س اإليران�ي الس�ابق أحم�دي نج�اد إىل كاراكاس ع�ام 

2007، حامال مع�ه أمواال ليقدمها إىل مس�ؤولن أرجنتينين 

مقابل تعهدهم بالتوقف عن تعقب خمس�ة إيرانين مش�تبه 

بضلوعه�م يف تفجر املركز اليهودي. وكان من أهداف الزيارة 

الحصول عىل الخربة التكنولوجية ملساعدة إيران يف برنامجها 

النووي.

ومؤخراً عرّب ثلثا األرجنتينين عن جهلهم بما حدث لنيسمان، 

رغ�م أن اس�تطالعات رأي س�ابقة أش�ارت إىل أن غالبيته�م 

يعتقدون أنه قتل. وبدال من فك لغز نيس�مان، غذت القصص 

املختلف�ة عن وفات�ه الخصومات الرشس�ة يف الب�الد، لتحول 

لغ�ز الترشيح الطبي إىل قفص قتال مروع. وحس�ب »س�بق 

صحفي« ملدير مكتب الرئاس�ة األرجنتيني�ة انيبال فرنانديز، 

ف�إن نيس�مان أنف�ق أم�وال الدول�ة دون قيد ع�ىل »عاهرات 

ب�ارزات«. وأعل�ن فرنانديز للصحفين: »إننا وس�ط كثر من 

األنذال بينهم نيسمان«.

وحمل�ت موجة وفاة نيس�مان معها أجانب أيض�اً؛ فإرسائيل 

تس�تغل قضي�ة املركز اليه�ودي النتقاد إيران بش�دة. وهناك 

مخرج أفالم فنزوييل ينتج فيلماً عن قصة نيس�مان أعلن أنه 

تلق�ى تهديدات. وحت�ى امللياردير بول س�ينجر الذي يخوض 

حرب�اً قضائية مع األرجنتن، انضم إىل الجوقة متربعاً بأموال 

ملركز بحثي يف واشنطن باسم ممثل االدعاء الراحل.

ويعتقد املؤرخ األرجنتيني فريدريكو فينشلشتاين أن الخالف 

بش�أن قضية نيس�مان يع�ود تاريخي�اً إىل النمط الش�عبوي 

للزعيم السابق خوان دومينجو برون. وعىل خالف الشافيزية 

التي اس�تولت عىل املؤسسات الديمقراطية، لم ترتدد الرئاسة 

لرتوي�ع  والربمل�ان  للمحاك�م  اللج�وء  يف  ق�ط  األرجنتيني�ة 

الخصوم.

وظ�ل مكت�ب اإلحص�اء القومي بوق�اً للحكوم�ة تذيع عربه 

أرقام�اً مرشقة عن النمو والتش�غيل. والربمل�ان الذي يهيمن 

عليه البروني�ون، يوافق تلقائياً، بمباركة من املحكمة العليا، 

ع�ىل قوان�ن فرنانديز الهادف�ة إلخراس وس�ائل اإلعالم التي 

تنتقده�ا. وهذا »الخلط يف الس�لطات«، وفقاً لفينشلش�تاين، 

يول�د الح�رارة، لكن القلي�ل من الضوء للكش�ف ع�ن قضية 

نيسمان. 

وهك�ذا يصبح الرجل الذي حاول حل أحد أكرب ألغاز األرجنتن 

هو نفسه لغزاً.

ماك مارجولي�س

وليمة الدسائس 
األرجنتينية

ق�د يثار أكثر من س�ؤال ح�ول طبيعة الس�رتاتيجية 
االمنية األمركية لس�نة 2015، السيما برامجها إزاء 
جغرافيا التغير العاصف يف منطقة الرشق األوس�ط، 
وإزاء طبيعة م�ا يتحمله )العق�ل األمركي( الباحث 
عن فلسفة جديدة ملواجهة تحديات جديدة ورصاعات 
جدي�دة، إذ ل�م يع�د باإلم�كان حس�اب التعقي�دات 
االمنية يف ضوء ماهو نمطي من سياس�ة االستحواذ 
والهيمن�ة، تلك التي تحول�ت اىل هاجس كبر للرئيس 
أوبام�ا، الس�يما يف ضوء بحث�ه عن سياس�ة أخرى، 
وعن حلول افرتاضية ملش�كالت عميق�ة وغر ناجزة 
مثل القضية الفلس�طينية، والقضية السورية.. لكن 
م�ا بدا أكثر تأث�را وضغطا عىل هذه السياس�ة كان 
يتمث�ل يف املس�تجدات الت�ي ترتب�ط سياس�يا وأمنيا 
وحت�ى )جيوسياس�يا( مع اإلش�كاالت القلق�ة التي 
تدفع للتعاط�ي العقالني مع امللف الن�ووي االيراني، 
وكذلك م�ع التعقي�دات األمنية التي بدت متس�ارعة 
وأكثر خطورة يف اليمن، ويف ليبيا ويف لبنان، فضال عن 
تغر قواعد االش�تباك عىل )الجبه�ة العراقية( وبروز 
الحش�د الش�عبي كقوة حسم عس�كري يف املواجهة، 
ويف مس�تقبل الدول�ة العراقية وهويتها، ويف حس�اب 

عالقاتها املستقبلية مع الواليات املتحدة.
نظ�رة الرئي�س االمركي اوباما ب�دت قلقة إزاء هذه 
التعقيدات، والت�ي دفعته اىل التأخر عن إعالن تقديم 
تلك الس�رتاتيجية االمني�ة، لكن هذا ال يعني تحّس�با 
الفرتاض�ات التغ�رّ الرسيع وغ�ر املس�يطر عليه يف 
األرض، وال حت�ى تحّس�با للتقاطع املث�ر للجدل مع 
تص�ورات الجمهوري�ن يف مجلي النواب والش�يوخ 
وتأثرهم عىل تنفيذ تلك الس�رتاتيجية، بقدر ما يعني 
البح�ث اللوجس�تي ع�ن خطاب آخ�ر أكث�ر واقعية 
وعقالني�ة للمواجه�ة، وع�ن تأم�ن قواع�د خلفي�ة 
للمصالح األمركية يف ح�ال تفجر الرصاعات األهلية 
يف املنطقة، ويف فقدان السيطرة عىل املمرات املائية يف 

مضيق هرمز وباب املن�دب، والذي يمكن حدوثه  مع 
احتمال أي فشل يف االتفاق النووي مع إيران، وتصاعد 
األزمة اليمنية واحتمال حدوث حرب يمنية شمالية - 
جنوبية قريبة من أحداث 1994عند سيطرة الحوثين 

عىل مدينة تعز وعىل مضيق باب املندب.
الرئي�س أوبام�ا ق�د يبح�ث ع�ن معالج�ات إنقاذية 
لتاريخه الس�يايس مع انتهاء رئاس�ته الثانية، مثلما 
يبحث عن إمكانية بقاء الديمقراطين يف سدة الحكم، 
وكذل�ك التقليل م�ن تأثر اختالل الت�وازن يف مجلي 
النواب والش�يوخ لصالح الح�زب الجمهوري، والذي 
ب�دت خطورت�ه مع الرس�الة الت�ي بعثه�ا )47( من 
الن�واب الجمهورين اىل إي�ران، والتي تضمنت تهديدا 
إليران بإلغاء االتفاقية النووية املرتقبة مع مجيء أي 

رئيس جمهوري لإلدارة االمركية.
هذه الرسالة عّدها البعض إهانة للنظام الديمقراطي 
األمرك�ي، وتداخ�ال غ�ر مس�ؤول ب�ن الس�لطتن 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة، فض�ال ع�ن كونه�ا تجاوزا 
للدس�تور األمرك�ي ال�ذي يمنح الرئي�س صالحيات 
رس�م وتحديد السياس�ة الخارجية وعقد االتفاقيات 
مع الدول االخرى، فضال عن أن هذه الرسالة تكشف 
ع�ن خل�ل وانفع�ال يف ق�راءة مرجعياته�ا التنظمية 
والسياسية، ألن االتفاقية املزمع توقعيها مع إيران ال 
تخص الواليات املتحدة فقط، بل هي تضم معها الدول 
الك�ربى االخرى، وهذا يعني قانوني�ا عدم جواز قيام 
مجلس الش�يوخ بالتدخ�ل يف تغيرها وفرض رشوط 
اس�تثنائية عليه�ا بعد توقعيها من قب�ل دول )1+5( 
م�ع إيران، ورفع العقوبات عنه�ا، واحتمال اعطائها 

دورا أمنيا وسرتاتيجيا مهما يف املنطقة، وهو ما يعني 
بروز مشكلة وحساسية مع حلفاء امركا التقليدين 

يف املنطقة، السيما السعودية ودول الخليج..
السرتاتيجية االمركية واألمن القومي

ما حققته املدة الرئاس�ية الثانية للرئيس اوباما عىل 
املستوى االقتصادي، وتقليل نس�ب البطالة والعجز، 
هو امر يش�فع له يف تج�اوز بعض العقب�ات، والتي 
أبرزه�ا املوقف م�ن سياس�ات إرسائي�ل ومواقفها، 
والتي برزت خالل زي�ارة بنيامن نتنياهو األخرة اىل 
واش�نطن، والحساس�يات التي أثاره�ا خالل خطابه 
يف مجلس الش�يوخ، إذ عدتها نان�ي بيلويس زعيمة 
الديمقراطي�ن يف مجل�س الن�واب االمرك�ي إهان�ة 
للديمقراطية األمركية و)أنه يقوض مس�اعي إدارة 
الرئي�س األمرك�ي ب�اراك أوباما يف التوس�ط التفاق 
م�ع ايران بش�أن برنامجها الن�ووي(.إن اهم مالمح 
سرتايجيات االمن القومي االمركي لهذا العام تمثلتها 
سوزان رايس مستشارة االمن القومي بالتأكيد )عىل 
مواجه�ة التحديات املتج�ددة ويف صدارته�ا محاربة 
تنظي�م داع�ش( فضال ع�ن الحف�اظ ع�ىل املصالح 
القومي�ة االمركي�ة، ومنه�ا املصال�ح االقتصادي�ة، 
وإنعاش املعالجات الدبلوماس�ية عىل حساب صناعة 
الحروب، تلك التي تحولت اىل مأزق أمركي يف املنطقة 
جرّاء التكاليف الباهظة، والخسائر البرشية يف الجنود 
االم�ركان. ولعل الحف�اظ عىل الوقائ�ع الحالية هو 
مايدفع الرئيس االمرك�ي للتعاطي مع رؤية جديدة 
للسرتاتيجيات، عىل مستوى األمن الداخيل، ومواجهة 
ال�دويل،  اإلره�اب  بمافيه�ا  الخارجي�ة،  التهدي�دات 

وعىل مس�توى وض�ع املوازنات التي تع�زز االنتعاش 
االقتص�ادي، والنظر اىل األزم�ات بمنظار آخر، والذي 
يعن�ي النظر اىل التحالفات الس�رتاتيجية، واىل طبيعة 
األصدق�اء القدام�ى!! الذين فش�لوا يف تأهيل نظمهم 
السياسية ومواجهة أخطار اإلرهاب والعنف وتصاعد 
ح�ركات ثورية جدي�دة، وهن�اك رأي ع�ام يف أمركا 
يضع دوال معينة، السيما السعودية وقطر والبحرين 
يف خان�ة الدول الراعي�ة لإلرهاب، والت�ي تنتهك فيها 
الكثي�ر من حق��وق اإلنس�ان. كما أن سوزان رايس 
تضع هذه الس�رتاتيجية أيضا يف س�ياق التعاطي مع 
مش�كالت جدي�دة وذات طبائع أكثر خط�ورة، والتي 
حددته�ا ع�رب النظ�ر اىل اولويات تلك الخط�ورة بدءا 
)من النزاعات املس�لحة إىل األمن الفضائي مرورا بكل 
التحدي�ات الت�ي يواجهها العالم(، م�ع االعرتاف بأن 
س�رتاتيجية األم�ن القومي الذكي ال تس�تند فقط إىل 

القوة العسكرية. 
وستعمل اإلدارة األمركية عىل مدى السنتن املقبلتن 
املتبقيت�ن م�ن والي�ة أوبام�ا الثانية، ع�ىل الحد من 
قدرات "داعش" ومواجهة ما وصفته بعدوان روسيا 
يف اوكرانيا.هذه الس�رتاتيجية الت�ي وصفتها اإلدارة 
األمركية ب�)الصرب الس�رتاتيجي( ستضع الكثر من 
الخط�ط والربامج، ومنها االقتصادي�ة واألمنية أمام 
محك خطر، السيما مايتعلق بالتحالفات، والرشاكة 
مع األصدقاء والحلفاء يف تحّم�ل النتائج واألعباء، إذ 
ب�ات العالم اليوم يعيش مرحل�ة ضبابية - اقتصاديا 
وأمني�ا- م�ن الصعب ج�دا تحدي�د رهاناته�ا وحتى 
اس�ترشاف مس�تقبلها، وهو ما قد يق�ود اىل اإلفراط 
بالق�وة، بحث�ا ع�ن الس�يطرة، واإلف�راط يف املناورة 
والحسابات الضيقة، وهو ماقد يمنح االرهاب فرصة 
لالس�تقواء والتم�دد اىل املناط�ق الصديقة بالنس�بة 
ألمركا، وهي طبعا أرض هشة وصالحة لنمو الفكر 

اإلرهابي فيها.

علي ح�صن �لفو�ز

جغرافيا التغيري والسرتاتيجية األمريكية

فوؤ�د ح�صون



تحدثت الفنانة الس�ورية كندة علوش، في مقابلة معها، عن افتقادها للحياة األس�رية مع عائلتها منذ أربع س�نوات 
بسبب الحرب األهلية، كما تحدثت عن نيتها االعتزال.وأكدت، وفق ما جاء على موقع "أنا زهرة"، أّنه رغم ابتعادها عن 

وطنها، اال أنها لم تش�عر بالغربة في مصر التي تعتبرها وطنها الثاني، الفتة الى أّن عالقتها 
بمص�ر ممتدة للغاية وبعيدة عن عملها في الفن. وأوضحت أّنها كانت تتردد دوماً على زيارة 
خالته�ا المقيمة في القاهرة.وكش�فت علوش أّن س�ّر حرصها على ارتداء المالبس الس�وداء 
يعود إلى حزنها الشديد على ما يحدث في سورية، مضيفًة "الوضع قاس علينا، ونسمع أعداد 
ش�هداء بالمئات، وهذا ال يعني أننا تعودنا، ولكننا لم نتخيل أن تطول هذا الفترة ويتحول األمر 
إلى كارثة إنسانية حقيقية. لذا استمررت في لبس اللون األسود، لكني أحسست باإلحباط، ألّن 
الدف�اع عن قضيتي هو الدفاع عن الحياة. أناس كث�ر قالوا لي هذا كثير، ويجب أن تولدي األمل 
ل�دى الناس".وأكدت الفنانة الس�ورية أنها ل�م تتخيل ظهور مصطلح "الجئ س�وري"، واآلن 
هناك جيل ال يذهب إلى المدرسة، ويقبع في البرد القاسي، وال يعيش في مناطق ذات مقومات 
حياة. وتابعت "أقول لكل سوري إن عليك أن تعمل وتدافع عن صورة السوري في كل مكان".

كم�ا تحدثت عن تفاصيل التحاقها بالعمل في الس�ينما بعد تعّرفها على المخرج ش�ريف عرفة واختياره لها ألداء دور 
الفتاة الفلس�طينية ف�ي فيلم "والد العم"، الفتة الى أنها كانت محظوظة حينم�ا اختارها المخرج محمد علي بعد ذلك 
لتش�ارك في مسلس�ل "أهل كايرو" الذي نال نسبة مش�اهدة كبيرة. وأكدت أن إشاعة ارتباطها بخالد الصاوي في ذلك 

التوقيت كانت بسبب نجاحهما في المسلسل.

تغي�ب وت�درك أنه�ا بعودته�ا س�تجلب معها 
عاصف�ة... الخصوصي�ة في صوته�ا تمّيزها، 
و»االحت�رام« صفة تالزمها. ل�م تدخل المجال 
الفن�ي لكي تس�تعرض مفاتنها ب�ل لكي تقّدم 

فّنها. 
دائم�ة التفاؤل، فالتفاؤل ف�نٌّ تصنعه النفوس 
الواثق�ة. عن أمومتها وفّنها وتعلّقها بأرضها، 
وعن جماله�ا وإنجازاتها واعتبارها النس�خة 
النس�ائية م�ن ج�ورج وس�وف ف�ي بداياتها، 
تحّدثنا برنسيس�ة الغناء العربي ديانا حّداد في 

هذا الحوار...
- بأجواء إسطنبول الشتوية المميزة استقبلت 
العام الجدي�د برفقة ابنتيك صوفي وميرا، وقد 
رّحب�وا ب�ِك بطريق�ة تركي�ة مبتكرة ف�ي أحد 
المطاعم، حيث كتبوا اسم »ديانا حداد« باللغة 
العربية على نوع من المعجنات... هل يعرفونِك 

هناك؟
أعش�ق تركي�ا، فهي مزي�ج خادع من الش�رق 
والغرب، فيه�ا تنوع غني بالثقافات وأش�كال 
التراث، وه�ي من الدول الت�ي أقصدها بلهفة، 
تماماً كإس�بانيا وإيطاليا. وقد فوجئت بكتابة 
األتراك اس�مي باللغة العربية، وتبيَّن لي الحقاً 
أن مدير المطعم عربي وقد طلب منهم الترحيب 

بي بهذه الطريقة.
- أطلق�ت أحدث ألبوماتك »يا بش�ر«، وهو من 
إنتاج »ش�ركة روتانا للصوتي�ات والمرئيات« 

في أول تعاون يجمع بينكما، أخبرينا عنه.
األلب�وم ش�امل، تنّوع�ت قصائ�ده الش�عرية، 
وتع�ّددت إيقاعاته الموس�يقية، لكي يناس�ب 
جمي�ع األذواق ومختلف الفئ�ات. ضّم اللبناني 
والخليج�ي، وقد ش�هد عودتي إلى ل�ون ديانا 
الغنائي، اللون الب�دوي، أو »الحداء« كما ُيطلق 
عليه ل�دى أهل البادية في بالد الش�ام. وتجلّى 
ذل�ك في أغني�ة »فرحة قليب�ي«، أولى تجاربي 

التلحينية الكاملة، التي كتبها سليم عّساف.
- هل تعّدين نفس�ك ملّحنة؟ وهل لديك تجارب 

شعرية؟
مع خبرتي الفنية، ظهرت لديَّ جمل موسيقية 
ارتأي�ت أن أوّثقه�ا ف�ي األلبوم، ولو ل�م أقتنع 

بلحني لما أطلقته. وعلى الرغم من 
أنني أكت�ب الخواطر وأملك 

الحّس الشعري، فلن 
أصبح شاعرة...
جمع�ِت   -
الحداث�ة  بي�ن 
ر  لفلكل�و ا و
في  اللبنان�ي 
»طواف�ة«، 
ِت  ع�د و

إلى  به�ا 

الساحة اللبنانية بقوة. فهل هو إنذار للفنانات 
اللبنانيات؟

س�أغازل بل�دي لبن�ان وأغّن�ي ل�ه أكث�ر ألنه 
بحاجة إلى الفرح والحب والس�الم، ولن أذكره 
إلنذار أّي كان. فاختي�اري أربع أغنيات لبنانية 
مطّعم�ة باللهجة البيضاء هو الق�وة الضاربة 
ف�ي األلب�وم، وقد تّم�ت مقارن�ة »طوافة« ب� 
»ماني ماني« الت�ي أحدثت زلزاالً فنياً حين 
صدرت ع�ام 2000 وال تزال راس�خة 

في عقول الناس.
- في آخر كليبات�ك »حفلة حب«، 
أّديِت دور الرسامة، وهي هواية 
ابنتك ميرا المفّضلة، هل أحّبت 

العمل؟
لكنها  بمش�اهدتي  فرَح�ْت 
وأختها ال تتابعان األعمال 
الفني�ة وال تعن�ي لهم�ا 

هذه األمور.
ع�ن  تخبرين�ا  م�اذا   -

الكليب؟
حصلت على »حفلة حب«، 
صوتاً وصورة، هدية من 
الشاعر الوسام صاحب 
»قيث�ارة«،  ش�ركة 
فق�د كت�ب كلم�ات 
بنفس�ه  األغني�ة 
لّحنه�ا  فيم�ا 
باس�ل عزيز، 
تفقن�ا  ا و
عل�ى  مع�اً 

أن يت�ّم أول تع�اون بيننا في ألبوم »يا َبش�ر«، 
وبذلك أش�رفت ش�ركة »قيثارة« بش�كل كامل 
على العمل من تسجيل وتصوير وإنتاج. وفور 
انتهائنا م�ن تصوير الكليب، قّدموه لي... وهل 

هناك أجمل من هذه الهدية؟
- هل من أعمال مصّورة جديدة؟

صّورت كليباً ثاني�اً وهو جاهز للعرض، أنتجه 
الموس�يقار طالل، ويض�ّم األغني�ات اللبنانية 
األرب�ع، وق�د عدنا في�ه إل�ى األرض واألصول 
اللبناني�ة العربي�ة. كم�ا س�أصّور »يا َبش�ر« 
و»م�دري من م�ّدة« الت�ي تنتمي إلى الس�تايل 

الخليجي الجديد.
- ظهرِت في حلقة تلفزيونية تكريمية لسمراء 
البادية الفنانة س�ميرة توفيق، وقالت لِك فيها: 
»الوحي�دة التي أحببت أنها غّن�ت لي هي ديانا 
حداد وه�ي تحترم رأيي ولم تغ�نِّ من دون أن 
تتص�ل ب�ي وتعلمن�ي بذل�ك«. وأضاف�ت: »لّما 
ِبس�معها بيف�َرح قلب�ي وبحّس أنا َع�م َغّني«. 
واختارت�ك خليفته�ا... كي�ف س�تحمين إرثها 

الفني؟
منهاجي مع األغنية البدوية اللبنانية والعربية 
أس�تمّده م�ن تجرب�ة ه�ذه الس�يدة العظيمة 
ومسيرتها مع هذا اللون الغنائي، أعتبر نفسي 
امت�داد له�ا وأعدها ب�أن أحي�ي أغنياتها مهما 

حييت...
- غازلت صفات الش�خصية المصرية وس�وق 
»أم الدني�ا« األكب�ر واألهم في خطة االنتش�ار 
ألي مغ�ٍن عرب�ي، فهل أصابتك عدوى »بش�رة 

خير« كما قيل؟
أعت�رف بنجاح »بش�رة خي�ر« وب�ذكاء النجم 

حسين الجسمي، لكنني لس�ت من يتبع العمل 
الناجح ويقلّده، بل العكس! فقد غّنيت للمغرب 
ف�ي »ال فييس�تا« La Fiesta، فهل قلّ�دت أحداً 
وه�ل أمن�ع غي�ري م�ن الغن�اء له�ذا البلد من 

بعدي؟!
فأن�ا غّنيت لمصر في بدايات�ي وعدت وغازلت 
ش�عبها الي�وم بأغنية حب وتقدي�ر، التي ربما 
تش�ابهت مع »بش�رة خير« في بع�ض الجمل 
الموس�يقية، لك�ن التوزيع الموس�يقي مّتجه 
إلى هذا النحو، وهذا هو نمط األغنية المصرية 
اليوم، الش�عبي الراقص، ومن واجبنا كمغنين 
أن نحاكي الشعب بما يحّبه، فقد قّدم لنا الكثير 
وكان له الفضل األكبر في نجاح غالبية النجوم 
العرب وأنا من بينهم. أقل ما يمكنني فعله لهذا 
الش�عب هو الغناء له والوق�وف إلى جانبه في 

ظّل الظروف الراهنة التي يمّر بها.
وس�وف  ج�ورج  بص�وت  صوت�ك  ش�ّبهوا   -
ي�وم انطلقِت فني�اً قبل 20 عاماً، م�ا هي أبرز 

التعليقات التي سمعتها حينها؟
قال�وا إنن�ي »النس�خة النس�ائية م�ن ج�ورج 

وسوف«.

ل�م أتقّصد ذلك، لكنن�ي تأّث�رت بطريقة غنائه 
م�ن كثرة س�ماعي له، فمن مّنا ل�م يترّب على 
صوته وعشق إحساسه وإيقاعه وأغنياته منذ 
صغره؟! كان لي الش�رف بأن يش�ّبهوا صوتي 
بصوته، فمنذ بدأت وأنا أغني مواويله وأغنياته 
وما زلت. هو سلطان بأخالقه وكرمه وصوته 
الجميل وأعماله الراس�خة التي ال يمكن إنساناً 
أن يذكر تاريخ الفن العربي وال يتطّرأ إلى طرب 

جورح وسوف.
- ماذا يعني لِك رحيل صباح؟

ال تغي�ب أغنياته�ا ع�ن حفالت�ي ولقاءات�ي، 
فهي م�ن عمالقة الفن الذين تركونا وعاش�ت 
أعمالهم. كان�ت تحترم الفن والناس واإلعالم. 
أم�ا الي�وم، فاختلف�ت المعايي�ر والمقايي�س 
وأصبح الفن�ان عبارة عن مظاه�ر ومرافقين 

.Prestige وبريستيج
- لقب�ك برنسيس�ة الغناء وبرنس�ها هو ماجد 
المهندس، أال تفكرين في تقديم عمل مش�ترك 

معه؟
ماج�د أخ وزميل وفن�ان أحترم�ه ويهّمني أن 
يرتب�ط اس�مي باس�مه فني�اً، وأن�ا أدعوه ألن 

نجتمع بعمل جديد من ألحانه...
- أال تراودك فكرة الزواج ثانية؟

ال تراودن�ي أب�داً وق�د مض�ى عل�ى طالق�ي 5 
سنوات. ابنتاي مس�ؤوليتي وتركيزي منصّب 
على تربيتهم�ا وعلى عملي. فق�د ابتعدت ولم 
يأخ�ذ أحد مكاني، وما يريحن�ي أن اللون الذي 
أغنيه، لم يغّنه غيري، ومن َغّناه أخفق وتراجع 

ولم يستمّر.
م�ن  عام�اً   20 مس�يرة  تختصري�ن  كي�ف   -

النجومية؟
أنا نجمة عربية شاملة، لن أرضى بالتقليل من 
ش�أني بأي شكل من األش�كال. حصدت تعبي 
وعطائ�ي طيل�ة ه�ذه الس�نوات، من�ذ أطلقت 
ألب�وم »س�اكن« ع�ام 1995 حتى الي�وم، وما 
زلت أس�تمتع بنجاحاتي. أتح�ّدى أن تكون أي 
فنان�ة غّنت كما غّني�ت، فقد قّدم�ت ما يعادل 
300 أغنية، من مختل�ف األلوان الغنائية، وهو 
أمر ُيحس�ب ل�ي. أنا فنان�ة واثقة من نفس�ي 
ومن كل األعمال التي قّدمتها، وال أكترث لكالم 

المبغضين.
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القاهرة: تخوض الفنانة الشابة رنا سماحة تجربتها 

األولى في مجال التقديم من خالل برنامج "غني 
وبس" المقرر إطالقه على أثير اإلذاعة في الشهر 
المقبل. وستتقاسم "سماحة" تقديم هذا البرنامج 
الجديد مع زميلها من "برنامج ستار أكاديمي" مينا 
عطا يومي األربعاء والخميس من كل أسبوع عبر 

إذاعة 90.90.
هذا وبدأت اإلذاعة حملة دعائية ضخمة للبرنامج 
الذي يعتمد على تقديم األغاني والتواصل مع 

الجمهور من خالل اإلتصاالت الهاتفية.

بيروت: أعلن الشاعر اإلماراتي علي الخوار عن تعاونه مع فنان العرب محمد عبده بأغنية جديدة بعنوان "بّنة 
الحسن"، وهي من ألحان ياسر مال الله وتم تسجيلها في استوديوهات شركة "أغاني" في دبي، ويقول مطلع كلماتها: 

َبّنة الِحْسن َبسأل لو سمحتي سؤال، وش شعور المرايا كل ما شافتك؟!
يا كمال الَجَمال ويا َجَمال الكمال، أشهد ان المرايا ما بعد جابتك

وأعلن "الخوار" أيضًا عن تعاوٍن مقبل مع الفنان راشد الماجد  بأغنية من كلماته وألحان فهد الناصر وتوزيع 
الموسيقار عمر عبد العزيز، ولكنه تحّفظ عن ذكر عنوانها. وكان الشاعر "الخوار قد أحيا مؤخرًا أمسيتين 

شعريتين في مدينة العين وإمارة رأس الخيمة، كما أطل عبر قناة الشارقة الفضائية في برنامج "سّمار"،  إضافًة 
لظهوره مع اإلعالميين عبدالله علي وريم عارف في برنامج "مساء اإلمارات" على قناة الظفرة الفضائية، حيث ألقى 
عددًا من قصائده، وتحدث عن مشاريعه الفنية الجديدة، ووعد الجمهور بـ"خطواٍت غير متوقعة ومفاجآت قريبة 

ستقلب الساحة رأسا على عقب".

دنيز شاكري
 القاه�رة: تس�تعد الممثلة التركية "دنيز ش�اكير" لمسلس�ل جديد بعن�وان "ال حاكم في عالم 
التعس�اء" علما أن هذا العمل س�ُيعَرض بش�كٍل حصري على قناة Atv التركي�ة. وتدور أحداث 
العمل في إطار بوليس�ي وتشويقي فيما سيشارك "ش�اكير" البطولة الممثل التركي "أوكتاي 

كاينراغا" حسبما ذكر موقع gazeteciler التركي.
هذا وصرحت "ش�اكير" مؤخراً انها تعاني من اإلحباط بس�بب فش�ل مسلسلها "ال لغة للحب" 
في إيجاد قناة عارضة له منذ شهر ما أجبر الشركة المنتجة على تحويله لفيلم سينمائي، علماً 

أنه يحكي قصة حياة األكراد ومشاكلهم في الدولة التركية واألحداث التي عانوها مؤخراً.
 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مذيعات اخر زمن  
  كثي�رة ه�ي الجه�ود التي تضيع م�ن خ�الل التصرفات 
واالخط�اء غي�ر المقص�ودة .. وبس�بب انع�دام الثقاف�ة 
والفه�م .. بالم�ردودات الس�لبية التي تاتي م�ن وراء تلك 
التصرف�ات واالخط�اء .. وخاصة في الوس�ائل االعالمية 
المرئية التي هي االقرب ال�ى الملتقي الذي دائما ما نجده 
)امفتح باللبن( وكما يقال او يقولون .. وفي احيان اخرى 

نجده )يقره الممحي( !.
وكمث�ال عل�ى ذلك ال الحص�ر ان هناك فضائي�ات عراقية 
ورغ�م كل الجهود الت�ي تبذلها من اجل تقدي�م  النتاجات 
الناجح�ة ذات الجه�د الواض�ح  .. اال ان مثل تل�ك الجهود 
تذهب سدى الخطاء تكاد ان تكون بسيطة في مظهرها .. 

ولكنها عميقة في مغزاها.

وخاصة حينما نجد اح�دى المذيعات وهي تقدم برنامجا 
يتح�دث ع�ن ) الحج�اب في االس�الم(  من خ�الل ضيفة 
البرنام�ج التي نراها )محجب�ة( اال ان تلك المذيعة نجدها 
)س�افرة ومتبرجة( وكان حديث الضيفة المحجبة والتي 
تؤكد عل�ى )اظهار الوجه واليد فقد( ال يعنيها س�واء من 
قري�ب او بعيد !!.تلك واح�دة .. والثاني�ة ان مذيعة اخرى 

نجده�ا تعتن�ي بمظهرها ام�ام المتلقين اكث�ر بكثير من 
اعتنائه�ا بلغته�ا العربي�ة وقواعده�ا النحوي�ة .. حينما 
نجده�ا )تلحن وتل�وك الكلمات( وتارة اخ�رى تصر ومع 
س�بق االصرار والترص�د بان تجعل )ح�روف الجر( ترفع 
الكلم�ات الت�ي تات�ي بعده�ا .. وكان تل�ك المذيع�ة  تريد 
اقرار االخط�اء وتعميمها على الملتقين .. وذلك من خالل 

تصنعها )ابتسامة عريضة( ال  مكان لها من االعراب !!.
واالدهى من كل ذلك ان مذيعة تقدم لقاء مع احد الضيوف 
ال�ذي يش�كو معاناته .. ومعاناة ش�عبه .. ونراها عند كل 
تلك اللحظات المبكية .. تقوم )بتصفيف ش�عرها ( وكان  
)المعان�اة( الت�ي كان عنده�ا ضي�ف البرنام�ج ال تعنيها 

بشيء !!.

ديانا حداد: ال أعترب زواجي السابق فاشاًل

كندة علوش: املالبس السوداء احبطتني



احلالين: جيب أن نشبك أيدينا كعرب 
 

بيروت-  يحارب المطرب اللبناني عاصي الحالني، البغض بفريق حب ويواجه التش�رذم العربي بش�بك األيادي العربية ويقارع 
الخناجر بأصوات الحناجر معلنا السالم ضد محاولة سرقة اإلسالم، قائال "اوعوا يا عرب... اوعوا يا شباب هناك أخطبوط 

ق�ادم علين�ا ليأكلنا".ففي عمله الغنائي الجامع الذي يأخذ عنوان "رياح البغض"، يس�تعين الحالني بمغنين من عدد 
من الدول العربية في باقة يسعى من خاللها إليصال رسالة عربية في مواجهة العنف.

ويلتق�ط الحالن�ي رياح الش�رق العاصفة بالح�روب ويطوعها فنيا بحث�ا عن رياح محبة ضاعت نس�ائمها 
واختلط عبيرها بهبوب كتلة شر عاتية.
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عبرت الفنانة نيللى كريم عن استيائها الشديد؛ من قيام ُمدرس 
مصري بحلق شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب، حيث نشرت 
تفاصيل هذا الحادث من خالل حسابها الخاص على موقع فيس 
بوك، وعلقت قائلة: "هو فيه إيه يا بشر.. بجد حسبي الله ونعم 

الوكيل".يذكر أن هذا الُمدرس تم إيقافه عن العمل وإحالته 
للتحقيق، بعدما قام بحلق شعر تلميذة في الصف الخامس 

االبتدائي باستخدام "مشرط"  أمام زمالئها إلجبارها على ارتداء 
الحجاب.وقد أكدت والدة التلميذة أن ابنتها تمر بحالة نفسية 

صعبة بعد هذا الحادث المؤلم، ووصفت الُمدرس بالشخص الجاهل 
الذي ال يعرف شيئًا عن الدين.

القاهرة: على الرغم من انطالق الحملة الترويجية أللبوم 
الفنانة آمال ماهر الجديد منذ أواخر شهر أكتوبر)تشرين 

األول( الماضي إال أن شركة مزيكا المنتجة لأللبوم لم تطرحه 
حتى اآلن وسط غموٍض مستمر حول موعد طرحه باألسواق 

السيما وأن "ماهر" كانت قد أعلنت انتهائها من تسجيله 
بالكامل. إال أن الشركة قد طرحت أمس أغنية "بحبك" وهي 
األغنية الثانية من هذا "األلبوم" التي ُتطَرح عبر قناة الشركة 

على "YouTube" وعبر أثير اإلذاعات المختلفة، وسط 
ترقب من الجمهور إلطالق األلبوم خالل األيام المقبلة خاصًة 
وأن مالك الشركة المنتج محسن جابر أكد على أن إطالق األلبوم 

سيتم في الربع األول من العام الجاري.

كشفت النجمة ميساء مغربي عن مجموعة صور من 
كواليس مسلسلها الجديد "موالنا العاشق"، أثناء تناول 

وليمة غداء مصرية. 
ميساء ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها 

الخاص على انستغرام وهي تلتهم وليمة مصرية، مع كل 
فريق العمل وبجانبها الفنان محمد لطفي، الذي قالت 

عنه "من أكثر الشخصيات طيبة".
ُيذكر أن مسلسل "موالنا العاشق" من بطولة مصطفى 

شعبان، ودينا، وخالد سرحان، ومحمد لطفي، وميساء 
مغربي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج عثمان أبو 

لبن.

ش

جنيفر لوبيز ترّوج ملجموعة أزيائها يف املكسيك
 

تألق�ت النجمة "جنيفر لوبيز" باألبيض واألس�ود خ�الل تصوير اإلع�الن الترويجي لمجموعة 
األزياء التي تحمل اس�مها ب�"Coppel store Forum Buena Vista" في المكس�يك أمس االثنين 
23 مارس)آذار(. واس�تعرضت لوبيز مجموعة أزيائها المتنوع�ة والتي تتضمن أيضاً مجموعًة 

من األحذية والجينز. كما التقطت الصور مع موظفي المحل خالل جولتها على أقسامه. 
   في هوليوود:وهذا كانت "لوبيز" قد أحضرت في اليوم السابق توأمها "إيمي" و"ماكس" إلى 
هوليوود لحضور العرض الخاص واألول لفيلمها الجديد بالرسوم المتحركة Home. حيث التقت 
أيضاً مع حبيبها الس�ابق مصمم الرقصات "كاس�بر س�مارت" الذي عمل على تصميم الرقصات  
الخاصة بالفيلم. وقد صّرح "سمارت" عن عالقته ب�"لوبيز" قائالً: "لدينا روابط مشتركة كثيرة 
ونح�ن قريبان م�ن بعضنا للغاية. ثم خّص موق�ع E! بصورة تجمعهما وقال: نحن لس�نا فقط 

صديقين، بل صديقين مقربين جداً".

مذيعات اخر زمن  
  كثي�رة ه�ي الجه�ود التي تضيع م�ن خ�الل التصرفات 
واالخط�اء غي�ر المقص�ودة .. وبس�بب انع�دام الثقاف�ة 
والفه�م .. بالم�ردودات الس�لبية التي تاتي م�ن وراء تلك 
التصرف�ات واالخط�اء .. وخاصة في الوس�ائل االعالمية 
المرئية التي هي االقرب ال�ى الملتقي الذي دائما ما نجده 
)امفتح باللبن( وكما يقال او يقولون .. وفي احيان اخرى 

نجده )يقره الممحي( !.
وكمث�ال عل�ى ذلك ال الحص�ر ان هناك فضائي�ات عراقية 
ورغ�م كل الجهود الت�ي تبذلها من اجل تقدي�م  النتاجات 
الناجح�ة ذات الجه�د الواض�ح  .. اال ان مثل تل�ك الجهود 
تذهب سدى الخطاء تكاد ان تكون بسيطة في مظهرها .. 

ولكنها عميقة في مغزاها.

وخاصة حينما نجد اح�دى المذيعات وهي تقدم برنامجا 
يتح�دث ع�ن ) الحج�اب في االس�الم(  من خ�الل ضيفة 
البرنام�ج التي نراها )محجب�ة( اال ان تلك المذيعة نجدها 
)س�افرة ومتبرجة( وكان حديث الضيفة المحجبة والتي 
تؤكد عل�ى )اظهار الوجه واليد فقد( ال يعنيها س�واء من 
قري�ب او بعيد !!.تلك واح�دة .. والثاني�ة ان مذيعة اخرى 

نجده�ا تعتن�ي بمظهرها ام�ام المتلقين اكث�ر بكثير من 
اعتنائه�ا بلغته�ا العربي�ة وقواعده�ا النحوي�ة .. حينما 
نجده�ا )تلحن وتل�وك الكلمات( وتارة اخ�رى تصر ومع 
س�بق االصرار والترص�د بان تجعل )ح�روف الجر( ترفع 
الكلم�ات الت�ي تات�ي بعده�ا .. وكان تل�ك المذيع�ة  تريد 
اقرار االخط�اء وتعميمها على الملتقين .. وذلك من خالل 

تصنعها )ابتسامة عريضة( ال  مكان لها من االعراب !!.
واالدهى من كل ذلك ان مذيعة تقدم لقاء مع احد الضيوف 
ال�ذي يش�كو معاناته .. ومعاناة ش�عبه .. ونراها عند كل 
تلك اللحظات المبكية .. تقوم )بتصفيف ش�عرها ( وكان  
)المعان�اة( الت�ي كان عنده�ا ضي�ف البرنام�ج ال تعنيها 

بشيء !!.

دخل�ت الفنانة العراقية رحمة رياض الس�احة 
الفني�ة بقوة من خالل سلس�لة أعم�ال غنائية 
قّدمته�ا كان أحدثها "عنودي" الت�ي صّورتها 
على طريقة ال��Lyric Video مع المخرج جاد 
شويري . إلى صاحبة "إال أكللهم" حملنا أسئلة 
جمهوره�ا ومتابعيه�ا الذي�ن ال تغي�ب عنه�م 
ولكّنهم يتوقون لسماع جديدها ومتابعتها في 
مسلس�ل درامي لطالما وعدتهم ب�ه. إجاباتها 
صادمة في بعض الم�ّرات، لطيفة تارًة أخرى، 
ولكن األهم أن تبقى ه�ي رحمة التي عرفناها 

بصوتها وشخصيتها الجميلة.
•أخبرين�ا عن أص�داء عملك الجدي�د "عنودي" 

وعن مدى إعجاب الناس به..
الحمد لله، أنا أطمح لنجاح اكبر، وأكيد إعجاب 
الن�اس بالعمل يفرحن�ي كثيراً وه�ذا يعطيني 

حافزاً على العمل بجدية أكثر.
•رحمة وع�دِت الجمهور بألبوم لم يبصر النور 

حتى اآلن؛ ما الحكاية؟
نع�م هذا صحيح، ولكن تأخيري كان له س�بب 
وه�و خارج عن إرادتي. إن ش�اء الله لن أعدكم 

اآلن، بل سأحقق كل ما قلت عنه بإذن الله.
•تعتقدين أن نيل جائزة الموركس دور في هذه 
المرحل�ة أس�اء إليك أم له مصلح�ة في تعريف 

الناس إليك أكثر وتسليط الضوء على أعمالك؟
عل�ى العكس، فجائزة المورك�س دور كان لها 
تأثي�ر كبي�ر عل�ى حيات�ي الفني�ة، أوالً دعمها 
المعنوي وثانياً تعريف الناس بي أكثر، ووقفت 
على المس�رح ألقول كلمتي وأغني "بوس�ة". 
فحتى لو أّنني في  بلدي فنانة معروفة، والحمد 

لله، ولكن أطمح للنجومية العربية.
•قي�ل إن جائزة الموركس الت�ي حصلت عليها 

"مدفوعة"... ما هو رّدك؟
ب�كل بس�اطة ال يوجد دلي�ل على ما س�أقوله، 
ولك�ن ل�م ندفع فلس�اً واح�داً. دع�م المحبين 
والفان�ز ه�و كان وراء حصولي عل�ى الجائزة 
وأكي�د ثقة اللجنة المنظم�ة كان لها دور كبير 

بفوزي.

•ناصيف زيتون زميلك في الش�ركة حصل على 
نفس الجائزة ولكن عن فئة الشباب..

 Music Is 11 لش�ركة  إن�ه الموريك�س رق�م 
My Life. كل الفناني�ن الذي�ن يتعاقدون معها 
يصبح�ون نجوماً، وهم يرفعون ش�عار محّبة 
الناس ال تش�ترى بالمال، ولكن المال ُيستعمل 

لإلنتاج وللتسويق فقط.
•منذ س�نوات وأنت تتابعين ورش�ات عمل في 

قطر لمسلسل تلفزيوني ضخم أين أصبح؟

قريب�اً جداً.. ال اس�تطيع إعطاء وق�ت معّين... 
ولكن قريباً.

•وماذا عن الجديد على الصعيد الغنائي؟
نح�ن اليوم في صدد تحضي�ر عمل جديد ولكن 
الخيارات كثي�رة ومحّيرة... أتمّن�ى أن نجد ما 

ُيرضينا.

•ه�ل يزعج�ك أن تكون�ي "فنان�ة انترنت" أو 
"فنانة يوتيوب".. أغنياتك ال تحصل على الدعم 

الكافي.
من قال ذلك؟ أغنيتي تذاع على غالبية اإلذاعات 
الفضائي�ة ك�"وناس�ة"،  والقن�وات  العربي�ة 
Arabica، أغان�ي أغان�ي وغيرها.. ه�ذا اللقب 
غي�ر منطق�ي. وإذا كنت تقصد عل�ى اإلذاعات 
اللبناني�ة، عندم�ا س�أغّني باللهج�ة اللبناني�ة 

ستسمعني أكثر عبر اإلذاعات اللبنانية.
•وإل�ى أّي مدى تري�ن أن هذا الن�وع من الدعم 

اإللكتروني يحّول الفنان إلى نجم؟
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي بات�ت تتص�در 
الح�دث، وال يمكنن�ا غ�ض النظر ع�ن التعامل 
والتواص�ل مع العال�م من خالله�ا. والتواصل 
الس�ريع مع الفانز واإلع�الم اإللكتروني قّرب 
المس�افات وبذلك عّرف الناس إلّي أكثر وأكثر. 
كما خدمني كثيراً ألّنه أصبح بإمكان أّي إنسان 
مشاهدة العمل الفني بطريقة أسرع ومتطّورة، 
وبنظ�ري نحن في الوطن العربي بات اليوتوب 
وكافة مواقع التواصل االجتماعية تشّدنا أكثر 

من الشاشات الموسيقية.
•هل ستزورين العراق قريباً؟

إن شاء الله.
ولك�ن  كثي�رة  ليس�ت  وعداوات�ك  •خالفات�ك 
المعضلة مع شذى حس�ون أخذت حيزاً كبيراً؛ 

كيف انتهى الموضوع؟
ببس�اطة.. انته�ى ألّنن�ا ال نري�د التح�دث عن 

الموضوع.
•إحياؤك لحف�الت زفاف في الخليج هل يفيدك 
ويع�زز من وجود اس�مك على الس�احة الفنية 

الخليجية؟
طبع�اً ألّن غالبي�ة النج�وم أصبح�وا ُيغّن�ون 
ويحي�ون األف�راح الخليجية، ول�ن أخفي عليك 

فالبعض أصبح يطمح لذلك.
•قلبِك يدّق اليوم؟!

ال أعتقد أن هذا يفيد.. إن قلت نعم أم ال.. أحتفظ 
باإلجابة لنفسي.

رمحة :ال يعنيكم إن كنت مغرومة

رانية شهاب :ربيع األسمر من أوىف األشخاص
 

إنطلقت في مجالها في العام 1993 حين كانت ما تزال على مقاعد الدراسة، تنقلت بين اإلعالم المرئي والمسموع 
والمكتوب وأوصلت رسالتها بكل صدق وأمانة .

دعمت الكثير من الفنانين، وهي الصديقة الوفية لكل زمالئها بحيث لم تعرف عداوة الكار يوماً .
إنها اإلعالمية رانية شهاب التي تحل ضيفة عزيزة على صفحات "الفن".

 أنت إعالمية وتعملين كملحقة إعالمية للعديد من الفنانين، أخبرينا كيف تم التعامل مع فارس إسكندر خصوصاً 
أنه ال يهتم كثيراً باإلعالم وبنشر أخباره ؟

صدفت أنني بدأت بهذا األمر عن طريق المخرج سام كيال وهو صديقي منذ زمن ، ومنذ وصوله إلى لبنان وقفت 
إلى جانبه ودعمته ، وصودف أن فارس ومن معه من الفنانين يعملون أيضاً مع س�ام وإلتقينا 
أكثر من مرة، عالقتي بفارس قديمة جداً كلها محبة وتعاون وإحترام لذلك قال لي "أحب 
أن نتعاون س�وياً وأنا معي أكثر من فنان وبالتأكيد هذا يش�رفني" . فارس إس�كندر 

مبدع وأنا فخورة جداً بالتعامل معه على الصعيدين الشخصي والعملي .
هناك بعض الفنانين تتس�لمين أعمالهم لفترة ومن ثم ال تعاودي العمل معهم من 

جديد ، ماذا يحدث؟
م�ا يحدث أنك في بعض األوق�ات ال تتفقين معهم ، بالنهاية هذا عمل، في بعض 
األحيان تكونين قد وضعت شروطاً في األساس تشعرين بأنهم يخترقونها وأنا 
دوري كمستش�ارة إعالمية أن ُيس�مع رأيي "بعض الفنانين اللي بعدن مبلشين 
جديد كبرت الخس�ة براس�ن وهني أنجأ نزلن عمل أو إثنين" فيحاولون فرض 
رأيهم عليك وال يسمعون رأيك، إذاً "لماذا تتعاونون مع مستشارة إعالمية إذا 

كنتم ال تودون أن تسمعوا رأيها؟
أعطي رأيي ، أوجه أول وثاني وثالث مالحظة فعندما ال يلتزمون بها أنسحب 

ألنن�ي أعرف أن هذا الفنان أو الفنانة وصال إلى مرحلة  ال يس�معان إال صوت 
نفسيهما ولن يصال إلى أي مكان في النهاية، عندها أنسحب، فأنا أفضل النجاح 

وال أحب الفش�ل، فحين أشعر بأن هذا الفنان "طريقو مبلش بخسة كتير كبيرة 
لوين بدو يوصل بعدين لبستان؟" ال أعود وأعمل معه.

ه�ل تش�عرين بأنك بعد مواكبتك للفن�ان تزدهر أعماله فيصبح ف�ي غنى عنك وعن 
اإلعالميين الذين وقفوا إلى جانبه؟

ال ، هذا عائد إلى طبيعة الفنان، في النهاية نحن بشر، أحياناً هناك مزاجية عند الفنانين 
ال تس�تطيعين تقبله�ا أو تحمله�ا، من جهة أخرى تش�عرين بأن هن�اك فنانين يقدرونك 

ويق�درون عملك ويعرفون مع من يتعاملون فلو مهما قلت حتى لو اختلفتم باآلراء ممكن 
أن تحدث مناقشة لتصلي إلى حل معين ، وفي بعض األحيان يكون الفنان معه حق وتكون 

لدي�ه وجهة نظر مختلفة ومن الجيد أن يس�مع اإلعالمي م�ن الفنان ما يود أن يفعل، عندها 
يعطيه رأيه ويقرر ما يريد في النهاية لكن إذا شعرت بأن هذا الفنان بال وفاء فلماذا تتعاملين 

معه من األس�اس "ياما وقفنا مع فنانين وباآلخر ش�و صار بتحسي انو ع شوي بيسلموا 
عليِك رفع عتب".

بديع يلتقي اجلمهور التونيس ويستعد إلصدار أغنية جديدة
 

بيروت: وصل الفنان اللبناني بديع إلى تونس بعد سلسلة حفالت ناجحة في اإلمارات العربّية المتحدة. ومن المقّرر أن يلتقي 
الجمهور التونسي من خالل مجموعة من الحفالت خالل األسابيع القليلة المقبلة.

وحّل بديع ضيفاً على إذاعة "صراحة أف أم" ضمن برنامج "femme extra 100%" مع اإلعالمّيتين سارة سطوحي وإخالص 
نّجار، حيث جاء الحوار ضمن حلقة خاّصة بعيد األم تناول فيها عالقته بوالدته التي كانت أّول من شّجعه على الوقوف على 

المس�رح حين كان طفالً. وفاجأت أس�رة البرنامج بديع خالل الحلقة بإتصاٍل من والدته س�حر خّداج ليعايدها مباش�رًة على 
الهواء ويشكرها على إيمانها بموهبته ودعمها له.على صعيٍد آخر، ذكر بديع خالل اللقاء أّنه يستعّد للعودة إلى دبي إلحياء فرح 

أحد كبار رجال األعمال، وذلك مباش�رة بعد إنهاء جولته الفنّية في تونس على أن يصل إلى بيروت في ش�هر أّيار إلطالق أغنيته 
الجديدة الموقعة من الفنان سليم عّساف.  



مجيلة عبدالرضا  .. تنظر يف مرايا للشعر

أمني معلوف لبناين فرانكوفوين يعاين أزمة اندماج مع جمتمعه اجلديد
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  عبد احلاج 

منذ قرابة عامين، اقتنيت رواية “ليون األفريقي” 
ألمي�ن معلوف ألني س�معت أنه رائ�ع وجميل. 
اعتقاد ُبَنَي على فكرة النص كلذة. بعد ذلك توالت 
الدع�وات إل�ى اللذة، مب�دأ اللذة في ق�راءة أمين 
معل�وف ال يكم�ن البتة في مفهومه�ا البارطي، 
بق�در ما يكمن في مفهومها الرابلي؛ نس�بة إلى 
رابليه ذلك الكاتب الذي عبر عنه كونديرا ببراعة 
قائال “الرواية� معه � مازالت كالفراش�ة لحظة 
خروجها من الش�رنقة، وبدئها بالطيران … إنها 
اللحظة الخارقة للعادة؛ التي نشهد خاللها والدة 

فن جدي”.
تق�ول المص�ادر ع�ن أمي�ن معل�وف إن�ه أديب 
وصحاف�ي لبناني ولد في بي�روت في 25 فبراير 
1949 م، وكان وال�ده صحفي�ا وش�اعرا وفنانا 
تشكيليا معروفا في لبنان. تلقى معلوف تعليمه 
االبتدائي في مدرسة يس�وعية فرنسية، استهل 
حيات�ه المهني�ة عام�اًل كوالده رش�دي معلوف 
ف�ي الصحافة، تحدي�داً في الملح�ق االقتصادي 
لجريدة النهار البيروتي�ة…. ومن ثمة، مغادرته 
لبن�ان الت�ي اعتبره�ا حاس�مة في حيات�ه، في 
باريس، تسلم منصب رئيس تحرير مجلة "جون 
أفري�ك" الفرنس�ية الذي كان م�ن الطبيعي، في 
ذلك الوض�ع، أن يتحّول إلى الكتابة بالفرنس�ية 
بموجب مقتضيات العم�ل وإمكان التواصل مع 
جمهور أكثر اتس�اعاً. وكذلك اس�تمر في العمل 
مع جريدة النهار اللبنانية وفي ربيبتها المسماة 
النه�ار العربي والدولي. فهي ل�م تكن عودة إلى 

الصفر إال بالمعنى المجازي.
الحروب الصليبية

أص�در أول أعماله “الح�روب الصليبية كما رآها 
الع�رب” في الع�ام 1983 عن دار النش�ر التيس 
الت�ي صارت دار النش�ر المتخصصة في أعماله. 
وترجم�ت أعمال�ه إلى لغ�ات عديدة ون�ال عدة 
جوائ�ز أدبي�ة فرنس�ية منه�ا جائ�زة الصداقة 
الفرنس�ية العربية عام 1986 عن روايته “ليون 
األفريقي”، وحاز على جائ�زة الغونكور، كبرى 
الجوائز األدبية الفرنسية، عام 1993 عن روايته 

صخرة طانيوس. قام د. عفيف دمشقية بترجمة 
ج�ل أعماله إل�ى العربية وهي منش�ورة عن دار 

الفارابي ببيروت.
يع�د معل�وف وب�ن جلون م�ن أش�هر الروائيين 
الفرنس�يين الذين ينح�درون من أص�ول عربية 
بحك�م المكان�ة األدبي�ة النوعي�ة الت�ي احتلها 
م�ع مرور األع�وام، ورغم تحف�ظ بعض العرب 
عل�ى توجهما الذي يوصف بأن�ه ال يخدم قضايا 
األمة التي ينتمي�ان إليها، وال يصب في مصلحة 
عربية بالض�رورة، كما اعتقد الروائي الجزائري 
الراحل الطاهر وطار، خالفا البن وطنه الروائي 
ياس�مينة خضرا مدير المركز الثقافي الجزائري 
ف�ي باري�س وال�ذي يكت�ب باللغ�ة الفرنس�ية 
مث�ل معل�وف وبن جل�ون وعبدالوه�اب مؤدب 

وعبداللطيف اللعبي وآخرين.
ي�رى الكثير من النقاد أن معلوف من أعاد لألدب 
الفرنسي مكانته في األعوام األخيرة، لكن ومع 
تلك العالقة القوية بالفرنس�ية، الثقافة واللغة، 
ل�ن تس�مع من�ه إن كن�ت تتب�ادل مع�ه الحوار 
بالعربي�ة كلمة أجنبي�ة، غالباً ق�رر معلوف منذ 
البداي�ة أنه ل�ن يتخلى عن اللغ�ة العربية بكل ما 
يعني�ه ذل�ك م�ن الحفاظ عل�ي إرث�ه الحضاري 
في ه�ذه الناحي�ة، وفي الوقت نفس�ه س�يجيد 
الفرنسية حتى يصبح واحداً من الساهرين علي 
العناي�ة بها في أكاديميتها، فهو وبحس�ب ظني 
يجد متعة في االنتماءات المتعددة، وفي الحفاظ 
علي تل�ك االنتماءات حية وق�ادرة على أن توفر 
له مس�احة في الش�رق والغرب، ميزة اكتسبها 
مبكراً من “لبنانيته” التي عاش تنوعها وثراءها 
قبل أن تنه�ار مع الحرب األهلي�ة وهي اللحظة 
الت�ي ترك فيها لبنان، وميزة اكتس�بها أيضاً من 
أس�رته األصغر التي تش�كلت من أب لبناني وأّم 

مصرية.
كتابه "الهويات القاتلة"، الصادر في العام 1998 
يشرح فيه أمين معلوف، بصورة جدالية، تتقابل 
فيه�ا الحج�ة والحجة المضادة، كي�ف يمكن أن 
تتحول االنتماءات الديني�ة أو القومية أو اإلثنية 
أو األيديولوجي�ة، أو مجموعها معا، إلى هويات 

عنفية، إقصائية، استبعادية وقاتلة

ويعزز ذلك أن قراءاته األولى التي ش�ملت األدب 
الغرب�ي كانت باللغة العربية وعلى الرغم من أنه 
لم يكتب بهذه اللغة الحقا، فإنه قال عن العربية 
إنها كانت لغة النور أيام طفولته وش�بابه خالفا 

للغة الفرنس�ية التي كان�ت تعتبر لغة الظل 
والمحاوالت اإلبداعية السرية.

الهويات القاتلة
اللبناني-الفرنسي  الروائي 

يعكف على سبر مفهوم 
وق�راءة  الهوي�ة، 
تحّوالتها، وتبّدالتها، 
ت  ا ر لمس�ا ا و
الت�ي  المتعّرج�ة 
تتخذها، وكذلك تعدد 
وع�دم  عناصره�ا، 

بص�ورة  اس�تغراقها 
كلي�ة ف�ي وج�ه واح�د 
وجوهه�ا  م�ن  ووحي�د 
أو  الفرد  يس�م بميس�مه 
الجماعة البشرية. فهوية 

اإلنسان كما تتبدى في عمل 
معلوف الروائي، متحّولة ومتبّدلة 

ومتع�ددة، ال تن�زع إل�ى الثبات، 
والظ�روف  العوام�ل  بس�بب 
والتج�ارب العدي�دة التي تفعل 
فعلها فيها، فتغّيرها وتجعلها 
تتخذ وجوهاً م�ا كّنا نعرفها 

فيها من قبل.

الدائم  الهاج�س  ولعل هذا 
بمس�ألة الهوية، واإليمان 

الهوّي�ات  بق�درة 
البشرية على االنفتاح 
البعض  بعضه�ا  على 

أو  وتغتن�ي،  لتتهّج�ن 
تتقوق�ع عل�ى نفس�ها وص�والً إل�ى اإلحت�راب 
والتص�ادم والدخ�ول في ح�روب الهوية التي ال 
تنته�ي -كما يرى فخري صالح- هما اللذان قادا 

أمين معل�وف إلى تأليف كتابه، العامر بالبصيرة 
والفهم والحكمة، والذي ينضح في الوقت نفسه، 
بالحس اإلنس�اني العميق، "الهوّي�ات القاتلة"، 
الصادر في سنة 1998. وهو يشرح فيه، بصورة 
الحج�ة  فيه�ا  تتقاب�ل  جدالي�ة، 
والحج�ة المضادة، كيف 
االنتم�اءات  تتح�ّول 
الدينية أو القومية 
أو  اإلثني�ة  أو 
األيديولوجي�ة، 
أو مجموعه�ا 
إل�ى  مع�اً، 
ت  ي�ا هو
 ، عنفي�ة
ئي�ة،  إقصا

استبعادية، 
قاتلة.

أصالة  ليست 
 ، ي�ة لهو ا
وصفاؤه�ا  نقاؤه�ا 
بأّي  اختالطه�ا  وع�دم 
هوي�ة أخ�رى، ه�ي م�ا 
إل�ى  معل�وف  أمي�ن  يس�عى 
الس�بب  التأكي�د علي�ه. وله�ذا 
ط�رح مثاله الش�خصي الذي 
يعّب�ر ع�ن هجن�ة الهوي�ة 
وتبّدله�ا، واغتنائه�ا، عبر 
مسيرة الحياة وتجربتها، 
الضاغط�ة  والظ�روف 
الت�ي جعلت�ه يرتحل من 
بل�د إلى آخر، ومن ثقافة 
إل�ى ثقاف�ة أخ�رى، ومن 
لغت�ه األم إل�ى لغت�ه المتبّناة 
واإلبداع…  للكتاب�ة  المختارة 

 ، اً إلى أنه يمك�ن القول، إن عمل مش�ير
أمين معل�وف اإلبداعي يقّدم نقضاً س�ردياً لهذا 
التص�ّور المغلق للهوية، حيث نق�ع في رواياته 
على اخت�الط الهوي�ات وامتزاجه�ا، وتفاعلها، 

وتناحره�ا، وتبّدله�ا، بل يكاد ينفيه�ا ويبددها، 
قاصداً من ذلك تبديد س�حرها ومحو الهالة التي 
يري�د المدافعون عن الهوي�ات المغلقة إحاطتها 

بها.
ف�"ليون األفريقي"، بأسمائه وهوياته المتعددة، 
هو "ابن الس�بيل"، وطنه "ه�و القافلة"، "وهو 
لل�ه والتراب"، وال ش�يء ي�دّل عليه س�وى هذا 
العب�ور ال�ذي ينقله من طريق إل�ى طريق، ومن 
لغ�ة إلى لغ�ة، ومن ثقافة إلى ثقاف�ة، ومن دين 
إلى دي�ن، ومن الحرية إل�ى العبودية، ومن حال 
الفق�ر إلى حال الغن�ى، بالمعنى الس�ابق يكون 
اإلنس�ان اب�ن المنف�ى والعبور والتح�ّول وعدم 
االستقرار، هويته رجراجة تعبث بها رحلته في 

العالم والوجود.
فكرة تقارب الشرق والغرب تشكل حجر أساس 
في كافة أعماله اإلبداعية. وقد قال معلوف أمام 
عائلته وأصدقائه الذين جاؤوا من بلدان مختلفة 
لتكريمه "الي�وم هناك جدار في المتوس�ط بين 
الفض�اءات الثقافية التي أنتم�ي إليها. طموحي 
هو المس�اهمة في هدمه. لطالما كان هذا هدف 
حيات�ي وكتابت�ي، وس�أواصل الس�عي إليه إلى 

جانبكم"
ف�إذا م�ا تأملن�ا ف�ي الس�يف ال�ذي س�بكته له 
مؤسسة أرتوس برتران، وامتشاقه في مناسبة 
دخوله إل�ى األكاديمية الفرنس�ية، خلف�اً لعالم 
األنثروبولوجيا الفرنس�ي كلود ليفي ستراوس 
المتوف�ي ع�ام 2009. لوجدن�اه يحمل ش�عائر 
معّبرة عن قناعاته، بم�ا ترمز إليه من انتماءات 

أصيلة ومكتسبة.
حي�ث ُيعتب�ر معل�وف الكاتب الثان�ي من أصول 
عربي�ة الذي ُتقب�ل عضويت�ه فيها بع�د الكاتبة 
والروائّية “آس�يا جبار” الجزائرية األصل. دخل 
معل�وف إلى القاع�ة وهو يضع ال�رداء األخضر 
والس�يف المزخ�رف برموز ثقافت�ه المزدوجة، 
حيث ُتش�ّكل فكرة تقارب الشرق والغرب حجر 

أساس في كافة أعماله اإلبداعّية.
وق�د قال أمام عائلته وأصدقائه الذين جاؤوا من 
بلدان مختلفة لمش�اركته حف�ل تنصيبه “اليوم 
هناك جدار في المتوسط بين الفضاءات الثقافّية 

الت�ي أنتمي إليه�ا. طموحي هو المس�اهمة في 
هدم�ه. لطالما كان هذا ه�دف حياتي وكتابتي، 

وسأواصل السعي إليه إلى جانبكم”.
في س�عينا لقراءة تحوالت الهوي�ة عند معلوف 
نعود إل�ى ليون األفريقي "حس�ن الوزان" الذي 
يعبر عن نفس�ه في الرواية قائال “يشبه الوطن 
المفق�ود جثة أحد األقرباء؛ أدفنها بإجالل وآمن 
بالخل�ود”، وقد انص�بَّ حديثنا حت�ى االن، على 

عالقة معلوف بالهوية.
لك�ن فيما يخص بنية النص عن�د معلوف، فثمة 
فق�ط رقص أو جنون؛ ثمة س�فر من معتقد إلى 
آخر؛ ثمة رحيل بين الحروف والنقاط والكلمات 
ال يحّده أس�لوب أو تحّده أجن�اس أو تصنيفات؛ 
تح�ّده فقط متعة وخي�ال، ذلك اإلنس�ان القادر 
على افتتاننا وشدنا إلى ما يكتب في عصر التلفاز 
والس�ينما والفيديو. بلغة أخرى شدنا إلى عصر 
تعسر معه الكتابة كمتعة في حين تصلك المتعة 

متعددة األبعاد حتى أعتابك وتلج عقر دارك.
ففي ش�خصية ليون األفريقي؛ ثمة انحراف عن 
ذل�ك البطل الع�ادي للرواي�ة؛ ثمة س�رد لوقائع 
نفس�ية وحياتي�ة تتش�كل عب�ر مس�ار الحكي 
وعبر مفاهيم ارتآها الكاتب لينحت الش�خصية 
المضطلع�ة بدوري�ن ف�ي الحقيقة هم�ا: الفعل 

والرواية .
ف�ي اس�م ال�وردة مث�ال ألمبيرت�و إيك�و كانت 
الشخصية الراوية ”إدسو” تروي فقط وال تقوم 
بالفع�ل المح�رك للح�دث كما يقوم ب�ه معلمها 
“جيروم” أما مع حس�ن الوزان فاألمر مختلف. 
فم�ع ال�راوي � أمين معل�وف � العالم باألحداث 
فإن ش�خصيته البطل�ة في القصة قد أس�همت 
بالغالب األعم في صياغة هذه األحداث وتواجدت 
عبر مسار القص تواجدا مكثفا يكاد يكون كليا: 
وذل�ك عبر عالقتها بالش�خوص المحيطة بها و 
عبر اتخاذه�ا لقراراته�ا الفردية التي أس�همت 
فعلي�ا في صياغ�ة الحبك�ة واألح�داث أو حتى 
أرائه�ا وأفكاره�ا الت�ي لون�ت الس�رد بطابع�ه 
العميق ورؤيته الفلس�فية والنفس�ية لألش�ياء، 
شخصية معلوف الرائعة والجميلة فاضت علينا 

وأفلتت منا.

 اإبراهيم ح�سو 

ن�ص قاب�ل ألن يكون الخي�ط الذي يصبغ الش�عر 
ويزيده لغزا وكشفا

ع�ن “دار األلس�ن”، ببيروت، صدر دي�وان بعنوان 
“س�بع مرايا لس�ماء واحدة”، للش�اعرة اللبنانية 
جميل�ة عبدالرضا. وهو نموذج آخر ربما كان أكثر 
احتداما وتصلبا في طروحاته وجمالياته ودهشته 
عل�ى كل األصعدة.يبقى الش�عر في ديوان “س�بع 
مرايا لس�ماء واحدة”، للش�اعرة جميلة عبدالرضا 
بتجري�ده وخش�ونته ورعونت�ه ه�و الذي يس�ود 

ويقود الجمال إلى مبتغاه.
تعتمد الش�اعرة ف�ي ديوانه�ا هذا عل�ى القصيدة 
التوليدي�ة، أي كل جمل�ة تولّ�د جمل�ة، كل مفردة 
له�ا رصيف أو ضفة من مف�ردات. زخم عميق من 
الكلم�ات في دفق�ات صورية ال حدود له�ا، كأنها 

في اش�تباك لغ�وي ال نهاية له، وهنا س�ّر جمالية 
نص جميلة عبدالرضا، سّر يكمن في هذا االنبعاث 
الوجودي للمفردات أو لحقيقتها الوجودية، وربما 
ه�ذا هو الش�عر الحقيقي؛ المكوث ف�ي الحقيقة، 
في المعرف�ة المتدفقة التي توّحد المطلق والكلمة 
الالمتناهية، وتعيد ارتباط األشياء ببعضها البعض 
على طريقة رامبو والش�عر ماوراء الطبيعي، أيضا 
خل�ق الش�عر وتحليقه ف�ي فضاءات ومس�احات 

لغوية ال قاع لها وال حدود مرسومة.
في نصوص جميلة عبدالرضا القصيرة التي حملت 
عناوين وجودية نعثر عل�ى صمت وبوح مخفيين 
في تلك المساحة اللغوية الشاسعة، صمت ملموس 
بعيون مجّردة، وبوح يكاد يتآكل من األلم األنثوي. 
إحساس�ان يخلق�ان ب�ؤرا جمالي�ة قلم�ا نجده�ا 
في الش�عرية النس�وية العربية، األل�م الذي يقابله 
ابتس�امة ما، والصمت المصفى بالخوف والعزلة، 
الصم�ت المباغ�ت الذي يلم�س أط�راف القصيدة 

ويالعبها بطريقة جمالية محببة.
نص جميل�ة رغم تش�ابكه والتناقض�ات التي 
يحويها، إال أنه يشعرك بوجودك كإنسان يريد 
أن يتغلغ�ل في الكلمة ويعيش فيها كجزء من 
إحساسه ودواخله وجوارحه، نص قابل ألن 
يكون ذلك الخيط الذي يصبغ الشعر ويزيده 
لغ�زا وكش�فا، فيخت�رق الق�ارئ ويمتحنه 
ف�ي لحظات ش�عورية ال يمكن�ه أن يلتقط 
خالله�ا أنفاس�ه ويعب�ر عّم�ا يحس�ه من 
فجوات تحدث تلقائيا في ذوقه الش�عري، 
فف�ي هك�ذا النص�وص تك�ون الكلمات 
كاألمكنة الفارغة.في النصوص الطويلة 
نرتط�م بالموس�يقى، موس�يقى بوزن 
أو دون وزن، موس�يقى محمول�ة على 
أكتاف الص�ور المبعثرة والمبثوثة في 
تش�كيالت وأيقونات تلّونها الشاعرة 

بريشة الحب.

بيرت أكرويد وسرية شكسبري
 عواد علي 

شكسبير.. سيرة ذاتية عابرة لألزمنة والحدود
عن دار جروس برس اللبنانية صدرت مؤخرا الطبعة 
العربي�ة الثانية لكتاب “شكس�بير الس�يرة” لمؤلفه 
الش�اعر والروائ�ي والناق�د اإلنكليزي بيت�ر أكرويد 
وترجمه�ا إلى العربية الس�وري عارف حديقة. وفي 
هذه الس�يرة يخوض أكرويد تفاصيل شتى عن حياة 
شكس�بير االجتماعية، ورؤيته الفكرية والسياسية 
والديني�ة، ووضعه االقتص�ادي، وإنتاجاته الدرامية 

والشعرية، ومكانته اإلبداعية بين معاصريه.
يتعرض األنكليزي بيتر أكرويد في كتابه “شكس�بير 
الس�يرة” إل�ى االحتم�ال ال�ذي بح�ث في�ه س�تيفن 
جرينبالت، وبارك هونان، وآخرون، وهو أن شكسبير 
ربما كان مس�يحيا كاثوليكيا، أس�وة بأه�ل مدينته 
س�تراتفورد، يتوصل أكرويد في تأمالته إلى أنه، من 
المرج�ح جدا، لم يك�ن مؤمنا البّتة، وبق�ي متجّردا، 
على نح�و متعمد، حتى في المس�ائل الخاصة به، أو 
السرية. ويبدو أن اهتمامه األساسي، خارج اإلبداع، 
كان منصب�ا عل�ى إدامة م�وارده المالية. ويس�تنتج 
أكرويد من ذلك أن شكس�بير ربما كان بخيال جدا إلى 
درجة أن جيرانه في ستراتفورد كانوا يتذمرون منه، 

ويعيبون عليه اّدخاره الش�عير. وم�ن عالمات بخله 
أن�ه أورث ف�ي وصيته 10 باونات فق�ط ألحد فقراء 

المدينة، على الرغم من كونه ثريا.
يفت�رض أكرويد أن أس�رة شكس�بير س�اللة قديمة 
م�ن أصول نورماندي�ة، وأن أول ظه�ور لهذه الكنية 
في الس�جالت األنكليزي�ة كان عام 1248 لش�خص 
يحم�ل االس�م ذاته قدم م�ن قرية كلوبت�ون، معرفا 
الق�ارئ بأس�رته، ومبين�ا الظ�روف الت�ي عاش�ها 
م�ع والدي�ه، ويس�تعرض المراحل التي م�ّر بها منذ 
طفولت�ه والم�دارس الت�ي التح�ق به�ا، والعروض 
المسرحية التي نشأ عليها حين كانت الفرق المؤدية 
لها تزور س�تراتفورد، وكذلك الدق�ة والصرامة التي 
خضعت لها م�دارس ذلك العص�ر، إلدراك دورها في 
تدري�ب المجتمع ذاته، ودورها في حياة الش�عر من 
خ�الل العلوم المختلفة الت�ي كانت تقدمها من خالل 
مضامين النح�و واللغات إلى ف�ن الخطابة والثقافة 
الش�فوية، التي كانت لزاما على كل شخص أن تكون 
ل�ه حيويته الخاص�ة به من حي�ث اإللق�اء واللفظ، 
والحوار.يؤكد أكرويد أن شكسبير كائن جنسي على 
نحو مفرط، فمس�رحياته فيها م�ن البذاءة أكثر مما 
في مس�رحيات معاصريه. ويقارن بين هذا اإلفراط 
الجنس�ي ف�ي التأليف، والش�ّح أو البخل ف�ي حياته 

االجتماعي�ة، مؤك�دا عل�ى أن مثل ه�ذه التناقضات 
تزخر بها ش�خصيته في صورة ش�اعر غامض. لكن 
أكروي�د يتجن�ب اتخاذ س�ونيتات شكس�بير مرجعا 
يحي�ل إل�ى حياته الش�خصية، منبها الق�ارئ إلى أن 
مؤلف�ي الس�ونيتات غالبا م�ا عبروا عن ح�االت، أو 
قدموا صورا ذات عالقة ضعيفة بتجاربهم الحياتية.

وعلى الرغم من أن شكس�بير، حسب مؤلف السيرة، 
ربما لم يكن يرى أس�رته الخاص�ة أكثر من مرة في 
السنة، خالل حياته العملية، فإن نصوصه المسرحية 

تدور حول األسرة أكثر من نصوص معاصريه.
يصف أكرويد شكس�بير بأن�ه كان ذا نزعة محافظة 
ف�ي معتقداته السياس�ية، وبأنه الكاتب المس�رحي 
الوحيد في عصره الذي نجا من مشكلة التفويضات، 
فش�ريعته تكش�ف عن أنه اس�تمّد الرؤي�ة المعتمة 
للدهماء متعددي الرؤوس، كما أنه كان، بوصفه فنانا، 
مبدع�ا مجددا “الكات�ب المس�رحي األنكليزي األول 
ال�ذي جعل من الغناء جزءا ال يتجزأ من المس�رحية. 

وهكذا فإنه يعّد خالق المسرح الموسيقي”.
ويضي�ف ب�أن شكس�بير كان حكيم�ا، وبارع�ا في 
تجسيد االتجاه الش�عبي، فلم يكن يقتبس مّما يقرأه 
إالّ م�ا يحتاج إليه فق�ط. إن مخياله كان اس�تيعابيا 
واس�ع األفق ما جعل فن�ه يفيد، على نحو مؤكد، من 

تجربت�ه ممثال، وعضوا ف�ي فرقة مس�رحية أمدته 
بنم�اذج الممث�ل لش�خصياته الدرامي�ة، والتغذي�ة 
االس�ترجاعية الدائ�رة في حواره. لق�د منحه العمل 
المغلق مع محترفي المس�رح ح�دة ومضاء أكثر من 
الكتاب المس�رحيين الذين لم يكون�وا ممثلين مثله، 

ويفتقرون إلى براعته المشهدية.
يقارن أكرويد شكس�بير مع ديكينز ويجد تقاطعات 
مثيرة للفضول بينهم�ا، فاالثنان حققا نجاحا كبيرا 
وكتب�ا دون انقط�اع، ول�م يح�ظ أي منهم�ا بتعليم 
جامع�ي، األم�ر ال�ذي يوح�ي بن�وع م�ن التناقض 
الظاهري، ذلك أن كبار الكتاب الذين أسهموا في اللغة 
األنكليزية ينحدرون من أوس�اط وبيئات متواضعة، 

ويفتقرون إلى التعليم العالي.
يعتبر بيتر أكرويد من أشهر كّتاب السيرة المعاصرين 
في بريطانيا، فقد ارتبط اس�مه بس�ير أب�رز األدباء 
األنكلي�ز ديكن�ز، وليم بلي�ك، ت. س. إليوت، توماس 
مور، وشكسبير. ومن أبرز رواياته: أوراق أفالطون: 
النب�وءة، ش�اترتون، الض�وء األول، من�زل الدكت�ور 
دي، أضواء لندن، والخّراط. وهو يجمع في أس�لوبه 
الروائ�ي بي�ن تقنيات متع�ددة أكثرها أهمي�ة النوع 
الذي يلغي الحدود بين كتابة السرد التخييلي وكتابة 

السيرة.

هدوء الفضة 
صدر  عن دار ضفاف للطباعة والنش�ر، مجموعة 
ش�عرية حمل�ت عن�وان ه�دوء الفض�ة لمق�داد 

مسعود
أكتبها..و تكُتبن�ي القصيدة ُ، ألظفَر بلحظٍة من 

المجهول ..
أحتف�ي    :  ِ المكتش�فة   ِ اللحظ�ة  عل�ى ه�ذه 

بالمخفي والالمرئي ..ربما أنال بيتاً
لغوي�اً، فيه تزداد معرفتي بي وبالعالم ...هل 
ه�ي محاولت�ي ف�ي إجت�راِح كائ�ٍن لغ�وٍي 

،يتصدي بعزيمِة طفٍل
لكل مايجري من أسالك ...؟!

معتزلي معاصر

الصبي الذي أضحى شابًا وسياًم
 

ص�در حديًث�ا عن الهيئ�ة المصرية العامة للكت�اب رواية "الصبي الذي أضحى ش�ابا 
وس�يما" للكاتبة ابتهال س�الم، وتتناول الرواية مجموعة من الصراعات اإلنس�انية 
المتش�ابكة بين مجموعة من األش�خاص داخل محيط أس�رة واح�دة، حيث تضيع 
األلفة والمودة والرحمة ليبقى الظلم والطمع والكراهية هي أهم ما يطمح ويتطلع 
اليه اإلنس�ان ف�ي العالم المادي القبيح في ظل مجموعة من االحداث المتش�ابكة 

بين فصول الرواية والمكتوبة بأسلوب مممتع وشيق يجذب القارئ لمتابعتها.
يذكر أن ابتهال س�الم كاتبة وروائية صدر لها عدة أعم�ال، منها: "أوقات للحزن 
والفرح"، "كعب وعروس�ة وحصان"، "حواديت شعبية"، "الصبي الذي أضحى 

شابا وسيما".

بال عنوان ..
رجب ال�سيخ

أغادر 

كل محطاتي القديمه

أغلق ,,,,,,

كل مساماتي التي أتنفس منها

أعلن,,,,,,,,

الحداد على نفسي

أفتش,,,,,,

عن عامل الطالء 

ليطلي جدران غرفتي

باللون االسود

واتوشح بوشاح

العزاء

أبحث ,,,,,,,,

عن طبيب

يغلق بصري

فعدت الأحتاج النظر الى بقايا

ذكرياتك

القديمه 

يكفيني عطرك

المتجذر في شراينني

ألبس 

الحزن

من مالبسي القديمه

ماعاد ينفعني حبر قلمي

وال وريقاتي 

التي كنت اكتب عليها

أشعاري والزم الصمت

وألسكوت

في عوالم الهذيان
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لينًا �صعيفًا اأمام البالط واأ�صحاب القرار الأعلى

أرشد العمري .. رئيس الوزراء .. سلم مفتاح بغداد إىل االنكليز بفرح غامر
 بغداد إلى االنكليز العام 

ً
عنيفًا إرهابيًا مع معارضيه ، لينًا ضعيفًا أمام البالط وأصحاب القرار األعلى .. سلم

1941 بفرح غامر .. عصبي المزاج ، قادر على التنفيذ، لبق في األحاديث، مدرك لقيمة ذكائه .. ارتجالي 
يعني كلمة االرتجال السياسي ، ولهذا لم يصلح إال لوزارات انتقالية.. 

كان يدير معامالته وكتاباته بيده اليسرى ، وهو يميني محافظ، ,صار وزيرا للخارجية وغير ملم بالشؤون 
الدولية ، استطاع جعل  بغداد ـ لعنايته بضواحيها ـ قرية كبيرة ، لكنه لم يستطع تحويلها إلى مدينة ، 
فخبرته بشؤون تخطيط المدن ضئيلة ، ولم يعتمد في تخطيط العاصمة إال على مشاهداته وذكائه ، فهو 

يضي�ق ذرعا من الصح�ف وحرية ال�رأي .. وصفه 
الشاعر ألجواهري بقصيدة بعنوان )ارشد العمري( 

:
تركوا البالَد وأْمَرهنَّه  ..    لخيال مسعور بِجنَّْه

لمغّفٍل عّما به     
ُحْمقاً فكيَف لما بهنَّه

تركوا البالَد وأمَرُهّنه
للدائراِت ُتديُرهّنه

ٍل بالبائعين  وموكَّ
هنَّه  وبالُدروب ورشِّ

ومرافق ُندَل الفنادِق 
بين َمردوخ وَحّنه

باللِه قْل لي يا ابَن منتوِف
الِسبال ألنت فْتَنه

نبذة عن حياته :
ولد في مدينة الموصل العام 1888 ، أكمل دراساته 
في مجال الهندس�ة الع�ام 1908 في اس�طنبول .. 
س�اهم كمهندس في إعمار المسجد األقصى ، كما 
س�اهم في تنفيذ مشروع إسالة ماء الموصل العام 
1921 ..اختير عضواً ضمن األعضاء الخمسة عشر 
في )جمعي�ة الدفاع الوطني ف�ي الموصل( .. التي 
اتصلت بلجنة التحقيق الدولية التي شكلتها عصبة 

األمم حول الموصل .. 
العمري أميناَ بغداد : 

شغل العمري منصب أمين العاصمة خالل )تشرين 
الثان�ي 1931 – 23 تش�رين األول1933( ث�م للمدة 
)تش�رين الثاني 1936 –  حزي�ران1944 ( .. ومما 
يواخذ على عمله أمين�اً للعاصمة في الفترة األولى 
ع�دم اهتمام�ه باآلث�ار العراقية ، فق�ام بهدم باب 
بغ�داد القديمة وجعله متنزه�اً )حديقة األمة( في 
منطقة الباب الش�رقي ،وهدم بعض الدور التراثية 
في الكاظمية وشارع الرشيد ، وهدم جزء من جدار 
جامع مرجان ، فوجه�ت االنتقادات إليه ،وخرجت 

التظاهرات في بغداد تهتف ضده ..
وخ�الل توليه أمان�ة العاصمة للم�دة الثانية أظهر 
نش�اطاً إدارياً ملحوظاً في توس�يع وتطوير مدينة 
بغداد، ومن جملة أعماله : تنظيم منطقة الجادرية، 
وفتح ش�ارع في وس�طها عرضه 60 متراً وفي 25 
كان�ون األول 1936، وانجاز ش�ارع غ�ازي ، ودفن 
الخن�دق المحيط ببغداد حيث حول�ه إلى متنزهات 
ومناط�ق س�ياحية عامة، كما ش�ق ش�ارع حديث 
شارع الملكة عالية العام 1952 )شارع الجمهورية 
الحالي( ..وتشييد قاعة الملك فيصل األول، والقصر 
األبي�ض ك�دار للضياف�ة، وقاعة أمان�ة العاصمة ، 
وإنش�اء بارك الس�عدون خالل عامي 1939-1941 

..
تسليم بغداد لالنكليز : 

بعد ان�دالع الح�رب العراقي�ة البريطانية ف�ي أيار 
1941،وانس�حاب أعضاء حكومة الدف�اع الوطني 
والعق�داء األربعة إل�ى إيران ، تش�كلت لجنة األمن 
الداخل�ي بموج�ب كت�اب مجل�س ال�وزراء المرقم 
2205 والمؤرخ في 28/5/1941، برئاس�ة أرش�د 
باعتباره أمين العاصمة بهدف الحفاظ على الوضع 
بعد انسحاب الجيش العراقي من العاصمة ، ووضع 
تحت تصرف هذه اللجنة قوة من الجيش وش�رطة 

بغداد  ..
بع�د لجوء رش�يد عال�ي الكيالني إلى إي�ران ، عين 
يونس السبعاوي نفس�ه حاكماً على العراق ، لكنه 
لم يصمد وانسحب أيضاً مع القادة والعقداء األربعة 
والق�ادة الذي�ن قام�وا بالحركة ، حيث بقًي أرش�د 
العم�ري أمين العاصم�ة وحده في بغ�داد للحفاظ 
على األمن، بعد أن أصبحت بغداد في يد البريطانيين 
، وانقطع�ت المواص�الت في كل م�كان وأصبحت 
ث�الث أرباع بغ�داد معزول�ة ، أدى ه�ذا الوضع إلى 
تش�تت الجي�ش العراقي م�ن جبهات القت�ال لعدم 

وجود قيادة له ..
وفي ه�ذه األثن�اء تول�ت )لجن�ة األم�ن الداخلي( 
مس�ؤولية مفاوضة الس�فارة البريطانية ، وأخذت 
موقع الوس�يط لعقد هدنة مع الجي�ش البريطاني 
وأسفرت المفاوضات عن عقد الهدنة ، بعد أن حضر 
أرشد العمري إلى السفارة البريطانية، فقام السفير 
البريطاني كورنواليس بتوجيه رس�الة بالالسلكي 
إل�ى قائد الق�وات البريطانية ف�ي الحبانية إليقاف 
القت�ال ، وقد تولى صياغة ش�روط الهدنة الجنرال 
كالرك ،ومارش�ال الجو داليبك ،والسر كورنواليس 
الس�فير البريطاني، وصادق�ت عليها هيئة األركان 

العامة في لندن .. ونصت الهدنة على :
1. تتوق�ف الحركات العس�كرية ما بين الجيش�ين 

على الفور ..
2. يسمح للجيش العراقي االحتفاظ بأسلحته ..

3. يطلق سراح جميع أسرى الحرب ..
4. تعطى جميع التسهيالت إلى السلطات البريطانية 

..
يقول الزعيم الركن طه الهاشمي في يومياته بتاريخ 
31 اي�ار1941 : )طلبني أمين العاصمة فذهبُت إليه 
وكان نور الدي�ن محمود، وأمي�ن العمري، وحميد 
نصرت، وحمي�د رأفت، ومصطفى راغب، والرئيس 
رفيق عارف ، وحسام الدين جمعة، وخالد الزهاوي 
وغيره�م حاضرون، وأطلعني أرش�د على ش�روط 
الهدن�ة فكانت فيها بعض الم�واد التي تلفت النظر 
ودار البحث، وكان رفيق عارف أكثر تحمساً لصيانة 
شرف الجيش واالس�تمرار بالمقاومة ، وكان أمين 

العمري أكثرهم تحمس�اً لقبول الشروط ، أما أرشد 
العمري أمين العاصمة فقال أنه يتحمل المسؤولية 
وحده بقبول شروط الهدنة .. وأخيراً وقعها كل من 
اللواء إس�ماعيل نامق والزعيم الركن حميد نصرت 

والعقيد نور الدين محمود نيابة عن الجيش( ..
وبذلك حصل أرشد العمري حصل على وسام القالدة 
الذهبية من لندن تقديراً لما قام به من سيطرة على 
بغ�داد بع�د أحداث انتفاض�ة الع�ام 1941 ، وجرى 

االحتفال بتقليده القالدة في بهو األمانة ..
مناصب أخرى :

� شغل العمري مناصب أخرى ، وهي :
� وزي�ر الخارجي�ة للم�دة م�ن 3/6/1944 إل��ى 

.. 25/8/1945
� وزير الدفاع العام 1948 ..

وزارته األولى : 
قب�ل أن يتولى رئاس�ة ال�وزارة كان العمري عضواً 
في مجلس األعي�ان خالل وزارة توفيق الس�ويدي 
وه�و أح�د األعيان الس�بعة الذين قاطع�وا الوزارة 
، وأجبروه�ا على االس�تقالة ، فكل�ف  الوصي عبد 
اإلله أرش�د العمري بتشكيل الوزارة ، في االول من 
حزي�ران الع�ام 1946 ، وكان�ت المهمة الرئيس�ية 
المناط�ة بها ، حل مجل�س النواب وانتخاب مجلس 

جديد .. 
مجزرة كاورباغي :

تقدم عمال ش�ركة نفط كركوك بعدد من المطالب 
لتحسين أحوالهم المعيش�ية على أمل أن تستجيب 
له�ا ، لكن الش�ركة تجاهلت تل�ك المطالب رغم كل 
التأكي�دات والمذك�رات المرفوع�ة له�ا، ولما يئس 
العمال من اس�تجابة الش�ركة إلى مطالبهم لجاءوا 
إلى اإلضراب عن العمل في 3 تموز العام 1946 حتى 
تس�تجيب الش�ركة لمطالبهم ، التي تضمنت زيادة 
األج�ور، وتهيئة دور س�كن لعوائله�م ، أو منحهم 
ب�دل إيجار ال�دار، وتخصيص س�يارات لنقلهم إلى 
مقر عملهم في الش�ركة ، ومنحهم إكرامية الحرب 
أسوة بعمال النفط في حيفا وعبدان،وأخيراً تطبيق 

قانون العمال الذي شرعته الدولة ..
لج�أت حكوم�ة ارش�د العم�ري إلى ممارس�ة كل 
وسائل الضغط واإلرهاب إلجبارهم على العودة إلى 
أعمالهم متجاهل�ة كل مطالبهم ، غير أنها لم تفلح 
في ثنيهم عن مواقفهم، وإصرارهم على االستمرار 
في إضرابهم حتى تلبي الشركة مطالبهم العادلة ..

تدخل�ت الحكومة لفض اإلضراب ، فقد حضر وزير 
االقتصاد بابا علي الش�يخ محم�ود إلى كركوك في 
7 تم�وز 1946 ف�ي محاول�ة للضغط عل�ى العمال 
المضربي�ن بغي�ة إنه�اء إضرابهم ، ولما فش�ل في 

إقناعهم عاد إلى اس�تخدام أساليب التهديد والوعيد 
، وقد قابل�ه العمال المضرب�ون بتجمع جماهيري 
واس�ع في حديق�ة كاورباغي ، حي�ث ألقيت خالل 
ذل�ك التجمع الكلمات التي عبرت عن حقوق العمال 
المش�روعة، وإصراره�م عل�ى تحقي�ق مطالبه�م 

العادلة ..
بالمقاب�ل أحاط�ت ق�وات م�ن الش�رطة بالتجمع 
العمالي ، وبدأت بإطالق النار مما أدى إلى س�قوط 

16 عامالً ، وجرح أكثر من 30 آخرين ..
لم تكت�ِف الحكومة بتلك اإلجراءات الوحش�ية ، بل 
سارعت إلى إنزال قوات الجيش إلى شوارع كركوك 
، وأص�درت أمراً بمنع التجول في المدينة خوفاً من 
ردة فعل الش�عب على تلك الجريمة النكراء ، وهكذا 
لطخت حكومة أرش�د العمري أيديها ، بدماء عمال 

نفط كركوك .. 
لقد أش�علت مذبح�ة كاورباغي 
مشاعر الشعب وقواه السياسية 
الوطني�ة، واس�تنكرت األحزاب 
تل�ك الجريمة المروع�ة ،وأدانت 
مس�ؤولية  وحملتها  الحكوم�ة 
بمعاقب�ة  وطالب�ت  ح�دث،  م�ا 

المسؤولين عن المذبحة ..
اضط�رت الحكومة أمام الضغط 
الجماهي�ري إل�ى اإلع�الن ع�ن 
إج�راء التحقي�ق ، وكلفت نائب 
رئي�س محكمة االس�تئناف في 
بغ�داد الس�يد احمد ط�ه في 15 
 ، إل�ى كرك�وك  تم�وز بالس�فر 
وإجراء التحقيق�ات الالزمة في 
وقائع المذبحة ، وقد قام الس�يد 
احمد طه بالمهمة ، وقدم تقريره 
إلى وزارة الع�دل ، وكان أهم ما 

جاء في التقرير ما يأتي :
1 � إن عمل المضربين كان سلبيا 
ولي�س إيجابي�ا، ) أي لم يبادروا 

بالعنف( ..
2 � لم يكن من اجتماعهم هذا ما 

يخشى منه على األمن ..
3 � إن الش�رطة نفس�ها كان�ت 
تعل�م بهم قبل الح�ادث ، وكانت 
تراقبه�م ، ولم يزي�دوا في اليوم 
األخير الذي وقع فيه الحادث في 

عملهم شيئاً ..
4 � إن المجتمعي�ن جميعا كانوا 

عزالً من السالح ..

5 � إن كل ما قاموا به أن البعض منهم رجم الشرطة 
بالحج�ارة بعد أن ضربتهم بالعصي ، وأطلقت النار 

عليهم وفرقتهم .. 
6� إن معظم القتلى والجرحى أصيبوا بعد أن أدبروا 

،) أي أصيبوا من الخلف( ..
7� إن الشرطة تجاوزت في عملها حد المعقول في 

أمر تشتيت المجتمعين ..
8 � إن اإلدارة أوقف�ت أش�خاصا لي�س له�م يد في 

التحريض على نفس الحادث ..
لق�د اته�م التقرير كل من متصرف كركوك  حس�ن 
فهم�ي  ومدير الش�رطة عبد ال�رزاق فتاح  بإعطاء 
األوامر، واعُتبر ضابط الش�رطة  س�عيد عبد الغني 

المسؤول المباشر عن المجزرة ..
ج�رت محاكم�ة المتهمي�ن الرئيس�يين الثالثة في 
محكمة جزاء كركوك، لكنها كانت محاكمة صورية 
، وصدر قرارها ببراءتهم ، وأطلقت سراحهم ، مما 
دف�ع بوزير الداخلي�ة عبد الله القص�اب إلى تقديم 
استقالته  في 17 آب 1946، وقد أكد الوزير القصاب، 
بعد قيام ثورة 14 تموز، إلى أن السفارة البريطانية 
ف�ي بغداد ه�ي الت�ي أم�رت الحكومة بع�دم إدانة 
المتهمي�ن، ب�ل وزادت في ذلك فطلبت عدم س�حب 
المتهمي�ن من وظائفهم ف�ي كركوك، أو نقلهم إلى 
أي مكان آخر، وطلب�ت كذلك عدم منح أي تعويض 
لذوي الش�هداء والجرحى، بع�د أن كانت الحكومة 
قد ق�ررت ذلك من قبل ، وقد تراجعت الحكومة عن 

قرارها إذعاناً لطلب السفارة البريطانية ..
تأزم الموقف من جدي�د ، وأخذت صحافة األحزاب 
،فاضح�ة  بعن�ف  الحكوم�ة  تهاج�م  المعارض�ة 
إجراءاته�ا المعادي�ة لمصال�ح الش�عب والوط�ن، 
ضده�ا،  للتظاه�ر  الش�عبية  الجماهي�ر  وتدع�وا 

وإسقاطها ..
الصح�ف  معظ�م  بتعطي�ل  الحكوم�ة  ردت  وق�د 
المعارضة ، وساقت مدرائها المسؤولين ومحرريها 
إلى المحاكم  بتهمة التحريض ضد السلطة ، وكانت 
تعي�د الكرة بعد كل محاكمة لتوجه اتهامات جديدة 
وتج�ري المحاكمات الجديدة له�م ، وزجت بالعديد 

منهم في السجن ..
وإزاء اإلج�راءات ال�ال دس�تورية دع�ت األح�زاب 
المعارضة الثالثة : )حزب االتحاد الوطني، والحزب 
الوطن�ي الديمقراطي، وحزب الش�عب(  في 30 آب 
1946 إل�ى عقد اجتماع عام حضره جمع غفير من 
أبناء الش�عب تجاوز أل 5000 مواطن ، حيث ألقيت 
الخط�ب المنددة بالحكومة ، والمعبرة عن س�خط 
الش�عب وقواه السياس�ية الوطنية من سياس�تها، 
والجرائ�م الت�ي اقترفته�ا بحق الش�عب، وس�لبها 
لحقوق�ه الدس�تورية ، وتجاوزه�ا عل�ى األحزاب 

وصحافتها ..
كم�ا رفع�ت مذك�رة احتجاج ش�ديدة اللهج�ة إلى 
الحكوم�ة والى الوصي على العرش عبد اإلله ، جاء 

في المذكرة :
)إن الجم�وع الغفي�رة المجتمعة بدع�وة من حزب 
االتح�اد الوطن�ي والح�زب الوطن�ي الديمقراطي 
وحزب الش�عب لمناقشة الموقف السياسي الراهن 
هالها موقف الوزارة الحاض�رة بمكافحة األحزاب 
السياسية ، ومحاولة شل نشاطها ، وغلق صحفها، 
وإحال�ة رؤس�اء تحريره�ا إلى المحاكم ، وس�جن 
بعض أعضاء ه�ذه األحزاب لمجرد إبداء آرائهم في 
السياس�ة العامة ، وهو حق من حقوق كل مواطن 
في بلد له دستور يحترم حرية الرأي ، ويأخذ بنظام 

الحكم الديمقراطي ..
غير أن الوزارة الحاضرة تجنبت الحكم الديمقراطي 
، واتجه�ت بحكم الب�الد اتجاهاً اس�تبدادياً مخالفا 

ألح�كام القانون األساس�ي ، وهي تتعم�د إهماله 
وال تحت�رم ما فيه من نصوص عن حقوق الش�عب 
وحريات�ه الديمقراطي�ة، وقد وقع ف�ي عهدها من 
األح�داث الجس�ام م�ا روع العراقيين كاف�ة ، وما 
أنذره�م ب�ه من خط�ر جس�يم يهدد كيان الش�عب 
ومس�تقبله ، وما أصبح معه العراقيون غير آمنين 
ب�ل   ، وال مطمئني�ن عل�ى حقوقه�م وحرياته�م 

وحياتهم ..
كم�ا لم تس�تطع أن تصون س�يادة الع�راق وكيانه 
الدول�ي ، فف�ي عهده�ا نزل�ت الق�وات البريطانية 
ف�ي البص�رة ،ف�ي الوقت ال�ذي يطالب به الش�عب 
العراق�ي بالج�الء ،ولم تس�تطع الوق�وف الموقف 
الصحي�ح لمعالجة مش�كلة خطيرة تتعل�ق بكيان 
الش�عب العربي الفلس�طيني ، بل بكي�ان ومصالح 
الب�الد العربي�ة كافة، وذل�ك بع�رض القضية على 
مجلس األمن الدولي ، وهو مطلب الش�عب العربي 
الفلس�طيني والش�عوب العربي�ة بص�ورة عامة .. 
فهي بأعمالها التي أفصحت عن استهانتها بحقوق 
الش�عب وحرياته وقانونه األساس�ي ، غير جديرة 
بتحمل مسؤولية الحكم وال باإلطالع بالمهمة التي 
أعلن�ت أنه�ا تتولى الحك�م إلتمامه�ا ، وهي مهمة 
انتقالي�ة حيادي�ة تتلخ�ص بإج�راء انتخابات حرة 
لمجلس جدي�د. فنحن نطالب بتنحي ه�ذه الوزارة 
،وإقامة وزارة دستورية يرتضي الشعب سياستها( 

..
ونتيج�ة للضغ�وط الت�ي تعرض�ت له�ا الحكومة 
العمري ،اضطر العمري إلى تقديم استقالة حكومته  
في 16 تش�رين األول 1946، وتم قبول االس�تقالة 
في نفس اليوم .. ولم تس�تطيع إج�راء االنتخابات 

النيابية التي تشكلت من أجلها ..
وزارته الثانية :

بع�د قب�ول اس�تقالة وزارة الثانية في 29 نيس�ان 
العام 1954 دعا البالط كبار السياس�يين ورجاالت 
األح�زاب للمداول�ة والمش�اورة ،وكان م�ن بي�ن 
المدعوين محمد كبة رئيس حزب االس�تقالل وعند 
اس�تدعائه من قبل )عبد اإلله( س�أله عن الشخص 
المحاي�د لتول�ي رئاس�ة ال�وزراء خلف�ا للدكت�ور 
الجمالي أجابه رئيس حزب االستقالل بأنكم اعرف 
باختيار مثل هذا الش�خص ومن يزامله ، المهم في 
ه�ذا الموضوع أن تكون هن�اك إرادة وتصميم على 
اجراء انتخابات نزيه�ة من دون تدخل من أي جهة 
كان�ت ، وقد اعل�م محمد مهدي كبة عب�د اإلله بان 
كل األحزاب قد أجمعت على ضرورة اإلتيان بوزارة 
حيادي�ة ، كم�ا اس�تدعي كام�ل الجادرج�ي رئيس 
الح�زب الوطن�ي الديمقراط�ي إلى الب�الط الملكي 
وقاب�ل الملك فيص�ل الثاني على انفراد فس�أل عن 
رأي�ه في تألي�ف وزارة من أكثري�ة المجلس أو حل 
المجل�س النياب�ي وإج�راء انتخابات جدي�دة فكان 

جوابه مطابقا لجواب محمد مهدي كبة ..
 فوج�ئ أقط�اب الحرك�ة الوطنية  بع�د المداوالت 
والمش�اورات التي تمت بالب�الط الملكي بان الملك 
فيص�ل الثان�ي بتوجيه م�ن خاله األمي�ر عبد اإلله 
قد عهد إلى ارش�د العمري بتألي�ف الوزارة الجديدة 

فألفها في 29 نيسان العام 1954 ..  
قابلت األحزاب الوطنية تأليف ارشد العمري للوزارة 
باالس�تنكار واالمتع�اض نظرا لماضيه السياس�ي 
وإعماله التعس�فية التي قام بها في وزارته األولى 
، حيث اصدر حزب االس�تقالل الذي يرأس�ه محمد 
مه�دي كب�ه بيان�ا ش�ديدا اس�تنكر فيه التش�كيلة 
الوزاري�ة وبعث البيان إلى الملك فيصل الثاني في 3 
أيار العام 1954 ، أما نوري الس�عيد فقد اغتاظ من 
تش�كيلة وزارة ارش�د العمري إذ ل�م يدخل العمري 
في وزارته أحدا من أعضاء حزب نوري الس�عيد أو 
جماعته ،وقد ترك نوري السعيد العراق إلى الخارج 

كنوع من االحتجاج ..  
االنتخابات النيابية :

كان�ت باك�ورة أعمال حكوم�ة ارش�د العمري حل 
المجلس النيابي في نفس اليوم تشكيل حكومته

،وأج�راء االنتخاب�ات النيابية في 9 تم�وز  1954 ، 
وقد فازت :

� الجبهة الوطنية بأحد عشر مقعدا ، كان من بينها 
مقعدان لحزب االستقالل .. 

� حزب األمة االش�تراكي جماعة صالح جبر بواحد 
وعشرين مقعدا ..

� المس�تقلون وه�م من مرش�حي الب�الط الملكي 
بأربعة وخمسين مقعدا ..

� الجبهة الشعبية بمقعد واحد ..
� حزب نوري السعيد بواحد وخمسين مقعدا  .. 

حقق�ت ه�ذه النتائج م�ا كان يصبو له�ا عبد اإلله 
حيث حص�ل التوازن الذي كان يري�ده أن يكون في 
المجلس ، فالمس�تقلون وهم جماعة البالط وعبد 
اإلله قد فازوا بأربعة وخمس�ين مقعدا أي أكثر مما 
حص�ل عليه نوري الس�عيد ، مما أغاظ�ه ذلك وهو 
خ�ارج العراق ، وبع�د أن أتم ارش�د العمري طبخة 
االنتخاب�ات ، فوجئ العراقيون ب�ان رئيس الوزراء 
ارش�د العمري قد سافر إلى اسطنبول ، ومن هنالك 
قدم استقالته إلى الملك فيصل الثاني في 17 حزيران 
1954 ،وبعد ستة أسابيع وبالتحديد في 3 آب وافق 
الملك على االستقالة ، وسبب التأخير إن األمير عبد 
اإلله سافر إلى باريس يفاوض  نوري السعيد حول 
تشكيل الوزارة ، بناء على طلب السفارة البريطانية 

ببغداد ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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م�ن منا لم تتمَن أن تح�ّل مكان إليزابي�ث غيلبرت صاحبة 
ش�خصيتها  جّس�دت  والت�ي   ،Eat, Pray, Love رواي�ة 
جولي�ا روبرتس عل�ى الشاش�ة الفضية! فكان�ت الصورة 
الهوليوودية أشّد واقعية من الصور الوصفية التي حملتها 
سطور الرواية.في رحلة تطهير النفس التي خاضتها بطلة 
الرواية، كانت نابولي إحدى المدن التي زارتها، فجلنا معها 
في عالم هذه المدينة اإليطالية افتراًضا، إّما أمام الشاش�ة 
العمالقة في دار الس�ينما، وإما أمام شاشة غرفة جلوسنا.
واش�تهينا البيتزا التي كانت تلتهمها بطلة الفيلم بش�غف، 
فاالستمتاع باألكل كان إحدى المسائل األساسية التي كان 
على بطلة الرواي�ة إعادة النظر فيها لخ�الص روحها.وإذا 
كانت البيتزا قد بدت في الفيلم جزًءا من تقاليد نابولي التي 
ال يمكن إسقاطها من يوميات زائريها، فإن لذة الطعام في 
الفيلم الهوليوودي تترافق مع لذة االستمتاع بهذه المدينة 
اإليطالي�ة، وما تحضنه من أماكن رائعة، جالت بينها بطلة 

الفيلم إما سيًرا على القدمين وإما على دّراجة »الفيسبا«.

ونابول�ي المس�تريحة على البح�ر التيراني، ليس�ت بعيدة 
المنال بالنسبة إلينا نحن سكان الشرق األوسط، إذ يفصلنا 
عنه�ا البحر األبيض المتوس�ط، وليس المحيط األطلس�ي 
كم�ا بطلة الفيل�م. فلَم ال نح�ّول االفتراض واقًع�ا، ونزور 
نابول�ي ننقل صورها بعدس�تنا اإلنس�انية وليس بعدس�ة 

الكاميرا الهوليوودية!
في الوسط التاريخي لنابولي

يق�ال إن الطريقة األفض�ل لزيارة البندقية ه�ي التيه على 
مرك�ب الغندول أثناء اإلبحار ف�ي أقنيتها المائية. وأظن أّن 
الطريقة المثلى لالستمتاع بالوسط التاريخي لنابولي هي 

أن تجولي فيها من دون تخطيط.
دعي ش�غفك ف�ي اكتش�اف التاريخ يقودك، وم�ع ذلك من 
المفي�د أن يكون معك كتّيب خريطة المدينة، كي ال تتمادى 
المدين�ة ف�ي تضليلك. يعتبر ش�ارع أنتيكو س�توريكو من 
الشوارع التي تحضن النقيضين، التاريخ والعصر الحديث.
مخط�ط الش�ارع قدي�م ج�ًدا والمبان�ي فيه تحت�وي على 

المتاجر والشقق السكنية منذ قرون. لكن وبخالف القطع 
األثري�ة المحفوظة ف�ي المتاحف التي ُيمنع لمس�ها، فإن 
ه�ذا الوس�ط التاريخي يضج بالحياة، يس�مح ل�ِك بتلّمس 
التفاصيل، والتجوال بين أحضانه، والتس�ّوق في بوتيكاته 
التي يعود تاريخ وجودها إلى مئات السنين والتي لم تتغّير 
واجهاتها، وإن تغّير ما تعرضه. عليك أن تعرفي أن الوسط 
التاريخي مزدحم بالسكان. ولكي تتعرفي أكثر على المكان 
يجدر بك مرافقة دليل س�ياحي، لتتعرف�ي إلى كل تفاصيل 

التاريخ هنا.
موقعي بومباي وهيركوالنيوم

كث�ر مم�ن ي�زورون نابول�ي، ينطلق�ون منها الكتش�اف 
الموقعين اإليطاليين األثريين األكثر ش�عبية وش�هرة بين 

السياح، وهما أطالل بومباي وهيركوالنيوم.
هن�ا تتعرفون وتكتش�فون نمط حي�اة الروم�ان القدماء 
بتفاصيلها اليومية، ويمكنك دمج زيارة الموقعين في يوم 
واحد أو يومين، فهذا يعود لكمم.ولكن من المؤكد أن زيارة 

هذين الموقعي�ن تدخلك في عالم من البه�اء التاريخي. قد 
ينصحك م�ن زار نابولي أن موقع بومب�اي أجمل، ولكن ال 
يمكن أحًدا أن يقّرر عنكم، فهذه مس�ألة نسبية. وإذا كانت 
زيارتكم قصيرة وال تستطيعون ترك نابولي، هناك حّل آخر 
وه�و زيارة متحف اآلثار الوطني ال�ذي يجمع بين جدرانه 
كل تفاصي�ل الموقعين، إذ يضم مجموع�ة فريدة من الفن 
الرومان�ي واألعمال اليدوية من بينه�ا ألواح جص عمالقة 
ولوحات فسيفسائية ضخمة، وكذلك منحوتات رائعة كلها 

أخذت من بومباي وهيركوالنيوم.
جولة في نابولي تحت األرض

نعم إنه�ا نابول�ي تحت األرض؟ ليس�ت مدين�ة افتراضية 
في فيلم، وإنما مدينة واقعية تقع تحت الوس�ط التاريخي 
لنابول�ي، كم�ا كثير من الم�دن التاريخية ف�ي العالم، التي 
ابتل�ع ج�وف األرض بعضه�ا بفع�ل ال�زالزل، لتخ�رج من 
رحمها مدن أخرى تكتب تاريًخا.الطريف أّن نابولي تواجه 
مش�كلة بإنشاء مترو األنفاق، ففي أحشائها مدن من زمن 

م�ا قبل التاريخ.ال تجرؤ نابول�ي اليوم على خدش جمالها. 
تخّيل�ي وأنت تجول ف�ي نابولي ماذا يوج�د تحت قدميك؟ 
نابولي س�وتيرانيا التي تضم أطالالً تعود إلى عهد اإلغريق 
والرومان، أما تحت كنيس�ة س�ان لورينزو ماجييرو فتجد 
سوًقا رومانية.هنا اتركالعنان لمخيلتك، وتصّور كيف كانت 
الشوارع والمباني في العصر الروماني القديم، وكيف كان 
الرومان القدامى يجولون في الس�وق والنس�اء يتسّوقن، 
وكي�ف كان الباع�ة ينادون على بضائعه�م، ال تزال جدران 
أس�وار الس�وق وأس�قفه وواجهات دكاكينه على سيرتها 
األولى. الس�ير في أروقة التاريخ قد يصيبك بالقش�عريرة، 
خصوًصا حين تصلين إلى حجرة غسل المالبس الرومانية 
وهي مؤلفة من حوض للغس�يل وآخر لتفويح المالبس.ال 
تقف كثيًرا وتتخيل كيف كانت النس�اء يغس�لن الثياب ألن 
من المؤكد أنك س�تتعب، بل أكم�ل الطريق إلى أن تصل إلى 
مخب�ز روماني يش�به كثيًرا أف�ران البيتزا التي يس�تعملها 

سكان نابولي اليوم.

نابويل ..  االيطالية التاريخ بتفاصيل احلارض

تقب�ع  الوس�طى  أمي�ركا  قل�ب  ف�ي 
الهندوراس هذه البالد المزّنرة بغواتيمال 
غرًبا والس�لفادور عند الجن�وب الغربي، 
ونيكاراغوا عند الجنوب الش�رقي، لترنو 
بجمالها م�ن نافذة صغيرة نحو المحيط 
اله�ادئ عن�د خلي�ج فونس�يكا جنوًب�ا، 
وتفتح بّوابتها الطبيعية على مصراعيها 

لنسائم بحر الكارييبي شماالً.
ورغم ارتباط اس�م الهندوراس بحوادث 
المافيا، فإّن هذا ال ينفي أنها بالد تفيض 
جماالً  طبيعًيا يحتش�د في�ه التاريخ بكل 
صفحات�ه. فهي كان�ت موط�ن ثقافات 
س�ّكان أميركا األصليين، وتحديًدا شعب 

المايا. 
اجتاح األس�بان في القرن السادس عشر 
معظم أرجائها، لذا فاللغة اإلسبانية هي 
الغالبة وكذلك العادات اإلس�بانّية.ومهما 
يكن من أحكام العصر، فمدن الهندوراس 
وبلداتها الس�احلية تستحّق أن تخرج من 
زنزان�ات االته�ام لتع�رض خصوصّي�ة 

جمالها على صفحات الحاضر.
تيغوسيغالبا العاصمة

في حض�ن واٍد مقّعر تقع تيغوس�يغالبا 
ارتف�اع  عل�ى  الهن�دوراس،  عاصم�ة 
1000 متر وس�ط سلس�لة جب�ال مغلّفة 
بالصنوبر تمنحها مناًخا منعًش�ا ورائًعا. 
ويش�ير اس�مها إلى »هضبة الفّضة« في 
اللغ�ة المحلية، وقد أطلقه اإلس�بان عند 
تأسيس�هم المدينة وجعل�وا فيها مركًزا 

للتعدين عام 1578.
تحض�ن »تيغ�و« ، كم�ا يختصر س�كان 
المدينة اسم العاصمة، الكثير من المعالم 
األثري�ة المتناثرة ف�ي أرجائها. وأضخم 

ه�ذه المعالم كاتدرائية تع�ود إلى القرن 
الثام�ن عش�ر، تتّوجه�ا قّبة فري�دة من 
نوعه�ا، فيم�ا يض�ّم داخله�ا ال�ذي جاء 
عل�ى نمط الفن الب�ار وكي مجموعة من 

األعمال الفنّية. 
وأم�ام المحكمة يمتّد المتن�ّزه المركزي 
مش�ّكال نقط�ة االلتق�اء الرئيس�ية ف�ي 
المدين�ة. وم�ن المعالم األثري�ة الفريدة 
جامعة أنتيغو بارنينفو التي تضّم متحًفا 
للفنون، وقصر ليجسالتيفو المشّيد على 
هضب�ة صغي�رة، وقص�ر بريزدانس�يال 

وكنيسة سان فرانسيس�كو.وعند شرق 
العاصمة وعلى مسافة 13 كيلومتًرا تقع 
بلدة سانتا لوس�يا الفريدة في هندستها 
الكولونيالي�ة، فهي متاهة من الش�وارع 
الضّيق�ة الت�ي تتس�ّرب بينها كل أس�رار 
الهن�دوراس القديمة. وعلى مس�افة 11 
كيلومتًرا من س�انتا لوس�يا تقع فال دي 
أنجلي�س  وهي بلدة قديم�ة كانت مركز 
التعدي�ن في القرن الس�ادس عش�ر أعيد 
ترميمها بش�كل رائع، يقع عند ش�مال- 
ش�رقها متنّزه تيغرا الوطني الذي يعتبر 

أجمل موقع ف�ي الهندوراس، ويقع على 
ارتف�اع 2270 مت�ًرا يضم غاب�ة محمّية 
مترف�ة بجمال الطبيعة العذري يس�كنها 
األوس�لوت )حيوان أميركي يش�به الهر 
أميرك�ي  أس�د  والبوم�اس)  الوحش�ي( 

يعرف بالكوغر( والقردة.
كوبان رويناس

تق�ع ه�ذه القري�ة الجميل�ة المنف�ردة 
بش�وارعها المرصوف�ة بالحجارة والتي 
تصط�ف عل�ى جنباته�ا معال�م مطلي�ة 
بالقرمي�د  ومتّوج�ة  اللّبن�ي  باألبي�ض 

األحمر على مس�افة كيلومت�ر واحد من 
أطالل حضارة المايا. هنا في هذا الموقع 
األث�ري يجول الزوار يومًيا بين مس�اّلت 
غراند بالزا، وصور لمل�وك كوبان  تعود 

إلى عام 613، وملعب الكرة. 
وتزّين الساللم المنقوش عليها الكتابات 
األكروبولي�ة،  وكذل�ك  الهيروغليفي�ة 
مجّس�مات تمّث�ل مل�وك كوب�ان الس�تة 
عش�ر. كما توجد ينابيع ساخنة على بعد 

ساعة من القرّية.
تيال

تعتب�ر تي�ال المدين�ة الس�احلية األكث�ر 
استقطاًبا للسّياح، فهي صغيرة ووادعة 
وتملك أجمل ش�واطئ الساحل الشمالي 

للهندوراس. 
هن�ا في ه�ذا الم�كان ذروة اإلس�ترخاء 
المي�اه  في�ه  ت�ذوب  لؤل�ؤي  ش�اطئ 
الفيروزية وهي تداعب جذعي ش�جرتي 
نخيل تتوّسطهما أرجوحة شبكية تهدهد 
صاحبتها، وهي تتش�مس ف�ي فردوس 
أرضي. تش�تهر تيال بأطب�اق ثمار البحر 

الشهية.
أرخبيل بهية

يتك�ّون أرخبيل بهّية م�ن ثالث جزر هي 
روات�ان وغوان�اج وأوتي�ال وتق�ع عل�ى 
مس�افة خمس�ين كيلومتًرا من الساحل 

الشمالي للهندوراس. 
توف�ر ه�ذه الج�زر الثالث مواق�ع رائعة 
للغطس. وله�ذه الجزر تاريخ مهم، فهي 
من تحتوي على أطالل تاريخية تشير إلى 
أن شعب المايا سكنها، كما أن كريستوف 
كولومبوس أرس�ى س�فينته في غواناج 

عام 1502.

عن�د أقدام جب�ال األطل�س وعل�ى بّواب�ات الجنوب 
المغربي، ثّمة مدينة تعددت ألقابها، فعرفت بالمدينة 
الحم�راء، ولؤل�ؤة الجن�وب، وبواّب�ة الجن�وب. إنها 
مراكش ثالثة كبرى م�دن المغرب،التي قال فيها ابن 
خلكان صاحب » وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان«: 
مراكش مدينة عظيمة ... فس�يحة األرجاء، صحيحة 
الهواء، بسيطة الساحة ومستطيلة المساحة، كثيرة 
المس�اجد، عظيم�ة المش�اهد، جمع�ت بي�ن عذوبة 
الماء، واعتدال الهواء، وطيب التربة، وحسن الثمرة، 

وسعة الحرث، وعظيم بركته«.
ال تزال مراكش تعيش في قلب التاريخ، مزّنرة بأسوار 
تحكي قّصة مدينة أراد مؤسسها يوسف بن تاشفين 
ثان�ي ملوك دولة المرابطي�ن أن تكون عربون محبة 
لزوجت�ه زينب النفزاوية التي ق�ال عنها ابن خلدون 
إنها كانت إحدى نس�اء العالم المش�هورات بالجمال 
والكياسة. فال عجب أن تفيض المدينة جماالً فطرًيا 
تصقله الطبيعة بعفوية تجعل من يزورها يدخل في 

متاهة مغربية مضمخة بالعطور واأللوان.
جامع الكتبية

تطال�ع مئذن�ة جام�ع الكتبية الت�ي يبل�غ ارتفاعها  
70  مت�ًرا، زائ�ر مراكش عل�ى مس�افة كيلومترين. 
بنى الجامع الس�لطان المهاد يعق�وب المنصور عام 
-1184 1199 عل�ى أطالل جام�ع مرابطي يعود إلى 
الق�رن الس�ابق، ُهّدم ألنه ل�م يكن موّجًه�ا إلى مّكة 
المكّرمة.وتع�د مئذن�ة الكتبية األقدم م�ن بين ثالث 
مئذنات شّيدت في عصر المرابطين وأكثرها حفاًظا 
عل�ى س�يرتها األول�ى. وهي تعك�س نم�وذج الفن 
المعم�اري األندلس�ي. ورغم اختف�اء ديكور الجص 
الزهري والسيراميك الملون، فإن الجدران المنقوشة 

على كل الواجهات تش�ّكل نموذًج�ا رائًعا يعكس فن 
المعمار اإلسالمي. ويعتبر اسم الجامع األثر الوحيد 
الذي يش�ير إلى س�وق الكتب ال�ذي كان موجوًدا في 

ذاك الزمان.
عند المس�اء يتحول محيط الجامع إلى مكان للتنزه، 
فيج�ول الزائ�رون ف�ي حدائق�ه الغّن�اء والس�احة 
الموج�ودة غرب الجامع حيث توج�د أطالل الجامع 

األصلي.
ساحة جمعة الفنا واألسواق القديمة

تعتبر س�احة جمعة الفنا الش�ريان الحي�وي لمدينة 
مراكش، فهي قلب المدينة النابض بالحركة، سقفها 
الفضاء األزرق الفيروزي نهاًرا والمزركش بالنجوم 
ليالً. التجوال في هذه الساحة يدخلك إلى عالم غريب 
يصعب عل�ى مخيلتك إدراك صوره. فهنا في س�احة 
جمع�ة الفن�ا  يفاجئك الع�ب خفة وه�و يطلب منك 
منديال تحمله ليحّوله إلى س�وار، وما تكاد تستوعب 
خدعت�ه حتى يحبس أنفاس�ك  س�احر األفاعي وهو 

يخ�رج أفعى خطيرة من قمقمه�ا تتمايل بخضوع 
لصاحبه�ا، لتع�ود وتنفج�ر ضحًكا عند مش�اهدة 
استعراض بهلواني يحتل قسًما كبيًرا من الساحة. 
تكم�ل جولت�ك فتتوج�ه إل�ى متاهة من األس�واق 
عبر ش�وارع ضّيق�ة تخترقها لترميك وس�ط عالم  
س�احر يبدو متشبًثا بماضي الحواضر العربية بكل 

بتفاصيلها.
فتجد نفس�ك بين بسطات ُفرش�ت عليها خزفيات 
م�ن الس�يراميك ينبعث منه�ا بريق يخ�دع النظر، 
فال تعرف أش�كالها إال حين تقترب منها، لتكتشف 
إبداع حرفي موهوب تفنن في رسم أشكال معّقدة، 
وتالمس رأس�ك عباءات تتدلى م�ن الدكك الصغيرة 

تتراق�ص بخفة ف�ي الهواء  على وق�ع رنين مطرقة 
نّح�اس ينقش حروفاً ورموزاً على آنية تلمع وكأنها 
أحجية يصع�ب حلّها، ويؤخذ األنف برائحة البهارات 
واألعشاب التي تفوح في سوق العطارة حيث يصف 
لك العّطار  جرعة تداوي بها مش�كلتك الصحية مهما 
كان نوعه�ا. قد يؤخذ الزائر به�ذه المتاهة المغربية 
ويتسّوق من دون حساب، لذا من الضروري أن يضع 
ف�ي بال�ه أنه مهم�ا وجد من أش�ياء رائع�ة عليه أن 
يس�اوم على الس�عر ليحصل على ما يريد بحس�م قد 

يصل إلى 70 % .
متحف مراكش

افتت�ح متح�ف مراكش ع�ام 1997، 
وه�و في األص�ل قصر قدي�م يعود 
إل�ى الق�رن الح�ادي عش�ر وكان 
يعرف بدار منبهي. تتميز هندسته 

الداخلي�ة باألس�قف المكّورة 
الت�ي تدل�ى منه�ا 

أش�كال من المرم�ر وزينت الج�دران بالس�يراميك، 
وتحيط صحنه الداخل�ي مجموعة غاليريات تعرض 
تحًف�ا فني�ة. ويمك�ن زائ�ر المتحف خ�وض تجربة 
الحمام المغربي أو التلذذ بالمطبخ المغربي الحّريف. 
وتق�ام ف�ي المتحف ع�روض مس�رحية، فضالً عن 

معارض للفن الحديث لكل واحد منها موضوع.

دير القمر
 

دي�ر القمر هي قرية لبنانية تقع في منطقة الش�وف ف�ي محافظة جبل 
لبن�ان. للبل�دة مكانة هامة ف�ي تاريخ لبنان حيث كان�ت عاصمة لألمراء 

الشهابيين. أدرجت سنة 1945 على الئحة التراث العالمي. 
 جغرافيتها:تقع دير القمر على بعد 40 كلم عن بيروت وترتفع 790 م عن 

سطح البحر. تعتبر دير القمر من كبرى بلدات الشوف.
 التسمية:-يقال أن اس�مها يعود إلى صورة قمر كانت منقوشة على أحد 
جدرانه�ا. فيما يقول مؤرخون آخرون أن لفيفاً م�ن الرهبان عثروا على 
بقاي�ا دير مهدم في غابة تقع أعالى البل�دة، فراحوا يبنوها في الليل على 

ضوء القمر ألنهم كانوا مضطرين للعمل في النهار لكسب لقمة العيش.
 معالمها:-تترب�ع القرية ما بين مغ�ارة كفرحيم وقصر بيت الدين وفيها 
العدي�د من المعال�م الطبيعية والتاريخية. فدير القم�ر كانت مقر اإلقامة 

الصيفي لالمراء المعنيين ومركزاً لهم أثناء حكمهم امارة جبل لبنان:
الكنائس: وتضم البلدة ست كنائس 

سراي األمير يوسف الشهابي
سراي األمير فخر الدين المعني الثاني والذي تحول إلى متحف الشمع.

س�وق الس�كافي األثري الذي يع�ود تاريخه إلى القرن الس�ادس عش�ر. 
ويتأل�ف من ثماني�ة وثالثين مح�اًل ومحترفاً للس�كافيين يعم�ل فيه ما 

يقارب ألمئتي عامل حرفي.
س�احة الميدان يتوسطها بركة مس�تديرة تتغذى من نبع الشالوط بنيت 
في القرن التاس�ع عش�ر في فترة حكم المتصرفية. وعليها ثالث لوحات 
تذكارية: األولى تش�ير إلى وضع حجر األساس لترميها، واللوحة الثانية 
تشير إلى اغتيال ابنها داني شمعون ابن البلدة أما اللوحة الثالثة تشير إلى 

إنجاز أعمال الترميم عام 1991.
مس�جد األمير فخر الدين األول ويرجع تاريخ تشييده إلى القرن السادس 
عش�ر ويعتبر تحفة الفن الهندس�ي المعماري ويش�تهر بمئذنته المثمنة 

االضالع الت تضررت بعد زلزال عام 1630.
كنيس دير القمر: هو أقدم كنيس يهودي في منطقة جبل لبنان.

ضري�ح القبة وهو كناية عن بناء ضخم مربع بقياس س�تة امتار من كل 
جانب وبارتفاع خمس�ة امتار تعلوه قب�ة من عهد المعنيين مرقد االمراء 

أحمد معن )1697( وحيد شهاب )1732( وابنه منصور )1770(.

اهلندوراس .. البالد التي ختتزل مجال أمريكا الوسطى

مراكش... املدينة احلمراء ولؤلؤة اجلنوب
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع  كهرباء الجنوب

التجارية 
ملحق اعالن املناقصة املرقمة 1 / د / 2015

تنفيذ اعمال النقل الجماعي ملنتسبي املديرية من مناطق 
سكناهم اىل مقر دوائر املديرية وبالعكس

اشارة اىل كتابنا املرقم 2487 يف 22 / 3 / 2015..
ورد س�هوا يف االع�الن وال�روط القانوني�ة الخاص�ة 
باع�الن املناقص�ة املرقم�ة  1 / د / 2015 التخصيص 
املايل عىل حس�اب مروع التوسيع والتطوير / تبويب 
2341 والصحي�ح هو عىل حس�اب امليزاني�ة / تبويب 
2341 وكذل�ك مبل�غ التامينات االولي�ة )1%( من املائة 
والصحيح هو )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية والبالغ 
واربعمائ�ة  ملي�ون  وع�رون  ثالث�ة   )23490000(

وتسعون الف دينار فقط لذا اقتىض التنويه .
Email: sedgd_2011@yahoo.com

Web:www.sedist.moelc.gov.iq
محمد عبد االمري حسني
املدير العام وكالة

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 162 / ش / 2015 

تبليغ
اىل املدعى عليه / قيس هاتف عبيد .

اقامت املدعية اش�واق ج�ودت عيل الدعوى 
الرعي�ة املرقمة 162 / ش / 2015 والتي 
تطالبك فيه�ا بالتفريق للهج�ر وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي 
وال�ذي تاكد من قب�ل املجلس املحيل لقضاء 
الخالدي�ة . عليه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك يف موع�د املرافعة 12 / 4 / 
2015 س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض

عمر احمد حسني 
�����������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد 102 / ب / 2015 

تبليغ
اىل املدعى عليها / شيماء عبد الله سالم .

اقام املدع�ي / خري الله مجي�د عبد الفتاح 
الدع�وى الرعي�ة  املرقم�ة 102 / ش / 
2015 والذي يطالبك فيها بالحكم بتصديق 
الط�الق وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح املخت�ار والذي تاكد م�ن قبل املجلس 
املح�يل لقضاء الخالدية علي�ه تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حال عدم 
حض�ورك يف موعد املرافعة 15 / 4 / 2015 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

عمر احمد حسني
�����������������������������������

جمهورية العراق
رقم االضبارة 388/ت/2013

وزارة العدل
التاريخ2015/3/1

دائرة التفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة 

اىل /املدي�ر املفوض لركة الزبد للمقاوالت 
العام�ة اضافة لوظيفتة      لقد تحقق لهذة 
املديرية ان�ك مجهول محل االقامة حس�ب 
رشح املبل�غ من مذك�رة االخب�ار بالقيد يف 
2015/2/22 ومرفقته�ا مذك�رة االخب�ار  
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ علية واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكوفة خالل 
خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر 
ملب�ارشة املعامالت التفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذة املديرية 

باجراءت التنفي�ذ الج�ري وف�ق القان�ون 
اوصاف املحرر

املنفذ العدل / احمد حسن داخل 
�����������������������������������

وزارة العدل
العدد/7/تسجيل مجدد/2014

التاريخ 23/ 3 / 2015    
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاس�ة لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكمة 

بداءة الكوفة
اعالن/

اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا 
بتاريخ 3/17 /2015 استنادا ملحرضتثبيت 
العائدي�ة امل�ؤرخ يف 17 /2015/3  وال�ذي 
يقيض بتثبيت عائدية العقار املرقم)1151( 
العق�ار)دار(  جن�س  محل�ة)رساي( 
)7/تس�جيل  املرقم�ة  االضب�ارة  ويف 
مج�دد/2014( بتس�جيلة باس�م )طاه�ر 
س�الم عبود(وفق�ا الحكام امل�ادة)49( من 
قانون التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 
املعدل لذا نعلن القرار اعالة بواس�طة نرة 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني فعىل من 
لدي�ة اعرتاض ع�ىل القرار املذك�ور البالغة 
ثالثون يوما من اليوم التايل لتاريخ نرة يف 
الصحف املحلية تقديم اعرتاضة لدى رئاسة 
محكمة استئناف النجف االتحادية بصفتها 
التميزي�ة خالل املدة املذكورة ويف حالة عدم 
ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف 
بوق�وع الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور لديها 
فس�وف يكون الق�رار قد اكتس�ب الدرجة 
التس�جيل  مديري�ة  وس�تبارش  القطعي�ة 
العق�اري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حس�ب االصول
القايض خالد جابر عبيد 

رئيس لجنة تثبيت امللكية يف محكمة 
بداءة الكوفة

�����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد/ الكرخ 
االتحادية

ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
السالسل

العدد: 1076 / ش / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه/ محمد عبد الستار محمد
اقام�ت املدعية نرك�ز عيل محم�د الدعوى 
املرقمة اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا نفقة ماضية من�ذ تاريخ الرتك يف 5/ 
1/ 2015 ونفقة مس�تمرة له�ا والطفالها 

)عيل وبنني(
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل وعمال 
بأحكام امل�ادة 21 مرافعات مدنية. لذا قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املص�ادف 5/ 4/ 2015 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

�����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة

رقم االضبارة: 56/ 2015 
اعالن

مذكرة االخب�ار بالتنفي�ذ لالم�وال املنق�ول
اىل املدي�ن: فواز حي�در محمد ع�يل/ املدير 
املف�وض لرك�ة اللب�ان واملثلج�ات بغداد 

املحدودة اضافة لوظيفته
عنوانه: مجهول محل االقامة

نخركم بأنه تقرر حجز االموال املنقولة عن 
الس�يارة املرقمة 96465 / بغداد حمل نوع 
متسوبييش اللون اصفر موديل 1984 لقاء 
طل�ب الدائن جاس�م محمد حس�ني البالغ 
13000000 ثالثة عر مليون دينار فيجب 
عليك�م اداء املبلغ املذكور خ�الل مدة ثالثة 
اي�ام من الي�وم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا 
االخبار واال ف�ان االموال املحجوزة بموجب 
ه�ذا الق�رار س�تباع وفق�ا للقان�ون وذلك 

استنادا للمادة )69( من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

اعالن
قدم املدعي فراس عادل س�هيل  طلبا 
يروم فيه تبديل اسم ابنته من )منسه 
( اىل ) روز (  فم�ن لديه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لس�نة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������
اعالن

قدم املدعي عمر صالح ضيدان  طلبا 
يروم في�ه تبديل اس�مه  من )عمر ( 
اىل ) س�يف (  فمن لديه اعرتاض عىل 
الدع�وى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لس�نة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������
فقدان

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقابة املهندسني بأسم / حيدر خليل 
ابراهيم فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
���������������������������

اعالن
قدمت املدعية  سعدية خضري جاسم  
طلب�ا ت�روم في�ه تبدي�ل اس�م ابنها 
م�ن )عم�ر ( اىل ) معت�ز(  فمن لديه 
اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها عرة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������
وزارة الداخلي�ة

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدعي )رحمن سعد الله عباس( الذي 
يطلب تسجيل لقبه وجعله )الالمي( 
بدال م�ن )الفراغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 م�ن قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

���������������������������
وزارة الداخلي�ة

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدعي )يوس�ف عطاي سعيد( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب�ه من )ال�داوري( 
اىل )الش�مري( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

���������������������������
وزارة الداخلي�ة

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدع�ي )س�عد ع�يل عبد الل�ه( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب�ه م�ن )رسابتي( 
اىل )العاي�دي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

���������������������������
وزارة الداخلي�ة

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدعي )احمد جاس�م محم�د( الذي 
يطل�ب تبديل االس�م م�ن )احمد( اىل 
)تمكني( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

قرار الحكم غيابيا
اس�م املحكم�ة محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 

الخامسة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرطي انس 
صال�ح صدام نعي�م / قيادة رشط�ة محافظة 

البرصة  
رقم املقتبس 2014/1943

رقم الدعوى وتاريخها / 2012/1065
تاريخ ارتكاب الجريمة / 2009/10/21

تاريخ الحكم :  2014/12/31
امل�ادة القانوني�ة : 5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم 

حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل  للمنطقة  
عىل املدان الغائب )   الرطي انس صالح صدام 

نعيم   ( باسم الشعب  بما ييل/ 
1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
امل�ادة 5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

21/ 10/ 2009 ولحد االن.
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر من حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3- ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

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

. 2008
5- اخراج�ة م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
ماج�د هادي جخيم  مبلغ ق�دره عرون  الف 
دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية.
���������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:162/ب/2014
التاريخ:2015/3/23

اعالن
 اىل املدع�ى عليه�م  / 1 �   هش�ام عبد الوهاب 

احمد
2 � ثائر هشام عبد الوهاب
3 � معن هشام عبد الوهاب
4 � رائد هشام عبد الوهاب

5 � حارث هشام عبد الوهاب
6 � مازن هشام عبد الوهاب
7 � شذى هشام عبد الوهاب

8 � حنان هشام عبد الوهاب  
اق�ام املدعي ) محم�ود كمال جاس�م محمد (

162/ب/2015  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
ضدكم يطلب فيها الحكم بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل 1996/259 الرب�اط الكب�ري قس�مة 
ان كان قابل للقس�مة وبعكس�ه بيع�ا وتوزيع 
ص�ايف الثم�ن ال�ركاء وتحمي�ل كل رشيك ما 
يصيب�ه من املصاري�ف واتعاب املحام�اة وذلك 
لعدم اس�تفادة املدعي من البقاء عىل الش�يوع 
وملجهولي�ة          مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح 
القائ�م  بالتبليغ  وتاييد   املجلس البلدي ملنطقة 
ح�ي الكف�اءات  ومنطقة من�اوي لجم    قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا    بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 
املص�ادف ي�وم 2015/4/6    ويف حال�ة ع�دم 
حضورك�م او ارس�ال م�ن ينوب عنك�م قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا. 
القايض

محمد قاسم عبود
���������������������������

فقدان
فق�دت  من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن الجامعة 
التكنلوجي�ة قس�م هندس�ة الكهرب�اء املرحلة 
االوىل بأس�م / مرتىض كريم خش�ان فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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اعالن
ق�دم املدعي صباح حاتم عباس  طلبا يروم فيه 
تبديل اس�م ابنه من )عم�ر ( اىل ) عمار (  فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة
���������������������������

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )رحاب 
غان�م صخ�ي( ال�ذي يطل�ب تبديل االس�م من 
)رح�اب( اىل )امري( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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محكمة بداءة النجف

العدد/925/ب/2015
م/تصفية الوقف الذري

اقامت املدعية )نديمة جاس�م ناجي ( الدعوى 
املس�جلة ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 925/

ب2015/3 ع�ىل املدع�ى عليهم كل م�ن ) عبد 
الس�ادة جاس�م ناجي – فارس جاس�م ناجي 
– محمد جاس�م ناجي – مليعة جاس�م ناجي – 
جنان اس�عد حسن ( اوالد جاس�م ناجي عبود 
طالب�ت فيه�ا تصفية الوق�ف ال�ذري الخاص 
بالعقار تسلسل 4088/2 حي الكرامةيف النجف 
وتم تحدي�د موعد املرافعة فيه�ا 2015/4/14 
وباس�تناد الفق�رة، م�ن امل�ادة الع�ارشة م�ن 
مرس�وم جواز تصفية الوقف ال�ذري رقم )1 ( 
لس�نة 1955 املع�دل  لذا تقرر االع�الن عن ذلك 
يف الصح�ف املحلية وملدة ثالث�ة ايام ولكل ذوي 
عالق�ة مراجع�ة ه�ذه املحكمة لغ�رض اثبات 
عالقت�ه بالوق�ف اع�اله وتبليغ دي�وان الوقف 
الش�يعي بنس�خة من هذا االع�الن وله الدخول 
يف الدع�وى واملخاصمةفيه�ا يف اي وقت صدور 

الحكم بالتصفية .
القايض  جبار جعفر عيل الفاضيل

    إد كروكس

رشكات إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة 
تش�عر بقلق متزايد بش�أن الفجوة التي اّتسعت 
بني أس�عار النفط الخام الذي يت�م تداوله محلياً 
وذلك املتداول يف األس�واق الدولي�ة، التي يقولون 

إنها ُتفاقم املشاكل التي تواجههم.
واتس�ع الفارق بني خام غرب تكساس املتوسط 
وخام برنت الذي يتم تداوله دولياً بشكل حاد منذ 
كانون الثاني )يناير(، وكان نحو تسعة دوالرات 
ي�وم الجمع�ة، ليمّثل انخفاضا يبل�غ نحو 16 يف 

املائة بالنسبة للنفط الخام يف الواليات املتحدة.
وتق�ول رشكات اإلنت�اج الت�ي تش�ن حملة ضد 
القي�ود التي تفرضه�ا الحكوم�ة األمريكية عىل 
ص�ادرات النف�ط الخ�ام، إن القواع�د واألنظمة 

مسؤولة عن جزء من هذه الفجوة.
رايان الن�س، الرئيس التنفي�ذي لركة كونوكو 
فيليب�س، أكر رشكة تنقيب وإنت�اج يف الواليات 
املتح�دة، تحدث يف جلس�ة اس�تماع أم�ام لجنة 
الطاقة يف مجلس الشيوخ األسبوع املايض، وقال 
إن انخف�اض س�عر النفط األمريك�ي )يف مقابل 
برن�ت( يعم�ل ع�ىل تضخي�م أث�ر االنخفاض يف 

أسعار النفط الخام منذ الصيف املايض.
وأض�اف: »نح�ن يف وض�ع تناف�ي غ�ري مالئم. 
الركات املنافس�ة لن�ا يف الخ�ارج )...( عاكفة 
ع�ىل التطوير يف أنح�اء العالم كافة بس�عر أعىل 
من الذي نحصل علي�ه مقابل املنتج الذي بجودة 

مماثلة«.
والح�ظ النس أن معظم إنت�اج النفط الصخري 
األمريكي سيكون غري اقتصادي عند سعر يبلغ 
40 دوالرا للرميل. وقد أقفل خام غرب تكساس 
املتوس�ط يوم الجمعة عىل س�عر يبلغ نحو 46 

دوالرا للرميل.
وس�بقت كونوك�و فيليب�س رشكات أخ�رى يف 
اإلعراب عن مخاوفها، إذ أبلغ س�كوت شيفيلد، 
التنفي�ذي لرك�ة بايون�ري للم�وراد  الرئي�س 
الطبيعية، وهي رشكة إنتاج كبرية أخرى للنفط 
الصخ�ري، لجنة الطاقة يف مجل�س النواب هذا 
الش�هر، أن الركات األمريكية تتعرض للرضر 
ألنها لم تستطع الحصول عىل األسعار العاملية.

وقال: »إذا استمرت االتجاهات الحالية ولم يتم 
رفع حظر التصدير، فإن إنتاج النفط الصخري 
األمريكي س�ُيصبح ثابت�اً، أو ينخفض بكميات 

غري متناسبة مقارنة بمنافسينا يف الخارج«.
وأث�ارت رشكات اإلنت�اج املخاوف بش�أن تراكم 
النف�ط الخ�ام يف املخزونات األمريكي�ة. وكانت 
عملي�ات م�لء صهاري�ج التخزين تت�م بمعدل 
يق�ارب 1.2 ملي�ون برمي�ل يومياً يف األس�ابيع 
األربع�ة املاضية، وقد وصل�ت مخزونات النفط 
الخ�ام اآلن إىل أعىل مس�توياتها مقارنة الطلب 

من املصايف منذ منتصف الثمانينيات.
واس�تمر إنت�اج النف�ط الخ�ام األمريكي حتى 
اآلن يف النم�و عىل الرغم من ركود النش�اط، مع 
انخف�اض منصات الحف�ر يف الوالي�ات املتحدة 

بنس�بة 49 يف املائة منذ ترين األول )أكتوبر(، 
وفق�اً لرك�ة خدم�ات حق�ول النف�ط، بيكر 
هي�وز. وتظهر بيان�ات أس�بوعية الصادرة عن 
إدارة معلوم�ات الطاقة أن إنت�اج النفط الخام 
األمريكي سريتفع إىل 9.42 مليون برميل يومياً 

هذا الشهر.
وكانت صادرات النفط الخام األمريكي يف حالة 
ارتف�اع، ووصلت إىل مس�توى قي�ايس بلغ 442 
برميل يومياً يف كانون األول )ديس�مر(، وكانت 
األغلبية العظمى منه�ا تذهب إىل كندا، لكنها ال 

تزال تشّكل أقل من 5 يف املائة من اإلنتاج.
ويجادل كثري من املحلل�ني بأن تحرير صادرات 
النف�ط الخ�ام م�ن ش�أنه أن يس�اعد رشكات 

اإلنتاج األمريكية.
يف  إس،  إت�ش  آي  األبح�اث،  رشك�ة  ون�رت 
األس�بوع املايض دراس�ة مدعوم�ة من رشكات 
كب�رية تج�ادل ب�أن التحرير من ش�أنه أن يزيد 
االس�تثمار وفرص العمل يف مجال إنتاج النفط 

والخدمات ذات الصلة يف الواليات املتحدة.
وقال دانيال يرجن، نائب مجلس إدارة رشكة آي 
إت�ش إس، إن املزيد من مش�اريع تطوير النفط 
الصخ�ري األمريكي كانت عىل وش�ك أن تصبح 
مجدي�ة اقتصادي�اً نتيج�ة النخف�اض أس�عار 
النفط الخام بنس�بة تزيد ع�ىل 50 يف املائة منذ 

الصيف املايض.
وأضاف: »عند املستوى الحايل من األسعار، فإن 
حظر الصادرات حتى هو مش�كلة أكثر إلحاحاً 
بكثري. أي انخفاض قليل يف السعر سيكون أكثر 

تدمرياً بكثري«.
وق�ال روب�ن ويس�ت، م�ن مرك�ز الدراس�ات 
االس�رتاتيجية والدولية، إن التريعات »تساعد 
منظمة أوبك عىل خن�ق اإلنتاج األمريكي، وهذا 
أمر س�يئ بالنس�بة القتصادنا، فض�اًل عن أمن 

الطاقة لدينا«.
م�ع ذلك، املص�ايف األمريكية، التي تس�تفيد من 
انخفاض أس�عار النف�ط الخام املح�يل، تجادل 

ضد التحرير.
والصناع�ات  الوق�ود  ملجموع�ة  ووفق�ا 
البرتوكيماوي�ة األمريكية، وهي مجموعة تمّثل 
املصايف، ينبغي تخفي�ف ضوابط التصدير فقط 

كجزء من خطوة أوس�ع لتحرير نقل النفط.
وقال تش�ارلز دريفنا، رئيس املجموعة: »أود أن 
أك�ون يف اجتم�اع حيث يمكن ملس�ؤول ُمنتخب 
الق�ول إنه�م صوتوا ألمر س�يجعل رشاء النفط 
الخ�ام األمريكي أرخص بالنس�بة لألجانب مما 

هو لألمريكيني«.
وأض�اف أنه يف اآلونة األخ�رية، تحديداً يف كانون 
األول )يناي�ر(، ت�م ت�داول خام غرب تكس�اس 
املتوس�ط لف�رتة وجيزة بس�عر أعىل من س�عر 
خام برنت. وتابع: »دعونا ال نبني سياس�ة عىل 

أساس جزء من الوقت«.
والقيود عىل الصادرات ليس�ت السبب الوحيد يف 
اختالف خام غرب تكس�اس املتوس�ط عن خام 
برنت، فهناك تكاليف النقل وعوامل أخرى يمكن 
أن تك�ون مهمة أيض�اً. خام لويزيان�ا الخفيف 
الحلو، عىل ساحل خليج املكسيك، الذي غالباً ما 
كان ُيس�تخدم مقياسا للنفط الخام الذي يمكن 
تصديره يف حال تم تخفيف القيود، كان بس�عر 
53.44 دوالر للرمي�ل ي�وم الجمع�ة، أي نح�و 
دوالري�ن أقل من برن�ت، وفق�اً لوكالة آرجوس 

لخدمة تقارير األسعار.
وكان س�عر الخ�ام عن�د مرف�أ ماجالن إيس�ت 
هيوس�تن، القريب أيض�ا من الس�احل 49.53 
دوالر للرمي�ل، أي أقل بواقع س�تة دوالرات عن 
برنت، وفقا لركة بالت�س، وهي خدمة أخرى 

للبيانات.

رشكات النفط الصخري األمريكية 
تطالب برفع قيود التصدير
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جيستن مريام : حان الوقت لتقديم كل ما لدي للمنتخب

الثالثة للس�ويرسي  املنافس�ون  ألق�ى 
جوزي�ف بالتر يف االنتخابات الرئاس�ية 
ال�دويل لك�رة الق�دم  املقبل�ة لالتح�اد 
)فيفا( كلمة خالل حضورهم الجمعية 
العمومي�ة التح�اد الك�رة األوروب�ي يف 
فيين�ا الثالث�اء، هاجم�وا م�ن خالله�ا 

رئيس الفيفا.

وقال األمري األردني عيل بن الحسني: "يف 
هذه االنتخابات األم�ر ال يتعلق بالثقة 
يف أح�د األش�خاص ولك�ن يتعلق بخلق 

مستقبل أفضل لكرة القدم والفيفا".
ووعد الحسني، الذي يشغل منصب نائب 
رئيس الفيف�ا، أنه يف حال انتخابه فإنه 
سيضمن للقارة األوروبية الحصول عىل 

13 بطاقة تأهل لبطولة كأس العالم.
وأش�اد الالعب الربتغايل الس�ابق لويس 

فيغ�و بخربته كالعب كرة ق�دم، وقال: 
"أع�رف ك�رة الق�دم كم�ا أع�رف كف 
ي�دي"، كما وعد بإعطاء س�لطات أكرب 
لالتحادات الوطنية يف حال فوزه بمقعد 

الرئيس.
واعترب فان براج، املنافس الثالث لبالتر 
يف االنتخاب�ات املقبل�ة، رئي�س االتحاد 
الهولن�دي لك�رة القدم وعض�و اللجنة 
التنفيذي�ة لليويفا أن الحالة التي وصل 

إليه�ا الفيفا عىل ي�د بالتر أصبحت غري 
مقبولة.

وأضاف ب�راج )67 عاما(: "ال يمكن أن 
أت�رك الفيفا ع�ىل هذا الح�ال بعد حياة 
حافل�ة بكث�ري م�ن املناص�ب يف املجال 
الكروي .. إنه يحت�اج إىل تغيري .. جيلنا 

عليه أن يصلح هذا األمر".
خ�الل  يس�عى  ال�ذي  بالت�ر،  وق�ام 

ب�ات  الف�وز االنتخا إىل  املقبل�ة 

بدورة رئاس�ية خامس�ة، بإلقاء كلمة 
مقتضبة يف افتت�اح الجمعية العمومية 
لليويفا، التي اس�تقر رأيه�ا عىل إعادة 
انتخاب الفرنيس ميشيل بالتيني رئيسا 

لالتحاد الكروي األوروبي.
ويعتم�د بالت�ر ع�ىل أص�وات اتحادات 
القارات األخرى بع�د أن تلقى انتقادات 
الذعة م�ن قب�ل القائمني عىل ش�ؤون 

الكرة األوروبية يف الفرتة املاضية.

ف�از املنتخب االوملبي العراقي، أمس االربعاء، عىل نظريه اللبناني يف 

تصفيات آس�يا االوملبية بأربعة أهداف مقاب�ل هدف يف املباراة التي 

جرت بسلطة عمان.

وج�اء اله�دف االول للمنتخ�ب العراق�ي م�ن خ�الل ايمن حس�ني 

بالدقيقة 44 قبل ان يتمكن زميله مهدي كامل من تس�جيل الهدف 

الثان�ي يف الدقيق�ة 72، ليأتي بعده الهدف الثال�ث عن طريق امجد 

وليد يف الدقيقة 81.

واس�تطاع العراق تس�جيل اله�دف الرابع بالدقيق�ة 85 عن طريق 

مهدي كامل وجاء الهدف الوحيد للمنتخب اللبناني يف الدقيقة 90.

يذك�ر أن املنتخ�ب االوملبي يلعب ضم�ن مجموعة تض�م منتخبات 

ج�ززر املالديف ولبنان وعمان والبحرين، ويتصدر املنتخب اللبناني 

املجموعة بعدد فوزه عىل املالديف وتعادل عمان والبحرين.

عىل الرغم من االنتقادات الكبرية التي يتعرض لها 
الدويل األملاني مسعود أوزيل مع أرسنال 
اإلنجلي�زي، أك�د نجم ري�ال مدريد 
اإلس�باني الس�ابق أن�ه يس�عى 
للفوز بجائ�زة الكرة الذهبية 
كأفض�ل الع�ب يف العال�م، 
مش�رًيا إىل أنه يعمل عىل 
يف  أوزي�ل  وق�ال  ذل�ك. 
لصحيف�ة  ترصيح�ات 
األملانية: "عيل أن  )بيلد( 
أواصل العمل عىل تطوير 
م�ع  ومس�تواي  أدائ�ي 
)الغان�رز(، وأك�ون جاهز 
دائًما، أنا أريد أن أضع يدي 
عىل جائزة الكرة الذهبية". 
كأس  بط�ل  "أن�ا  وأض�اف: 
العالم يف النسخة األخرية، وألعب 
مع أك�رب األندي�ة اإلنجليزية، 
أث�ق بأنن�ي قادر ع�ىل الفوز 
بالجائ�زة، الجميع لديه حلم 
يجب أن يسعى وراءه". يذكر 
أن أوزي�ل يتع�رض النتقادات 
مستمرة بسبب تراجع مستواه 
بش�كل ملحوظ مع مدافع ارس�نال 

عىل عكس ما كان يقدمه يف السابق مع ريال مدريد.

االوملبي العراقي يفوز عىل نظريه 
اللبناين يف تصفيات آسيا

الكرة الذهبية .. حلم يراود
اوزيل

المستقبل العراقي/ متابعة

الفيش حيدد رشط بقائه مع برشلونة!

منافسو بالتر يف انتخابات الفيفا يشنون هجومًا عنيفًا

أوردت تقارير صحفية أن الربازييل داني ألفيش 
مدافع برش�لونة تلقى عدة عروض يف األس�ابيع 
األخرية م�ن أبرز األندية األوروبية تمهيدا لضمه 

يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
الظه�ري األيم�ن الربازييل س�ينتهي عق�ده مع 
وال  املقب�ل  يوني�و  حزي�ران/   30 يف  برش�لونة 
ي�زال يث�ري ش�كوك كب�رية بش�أن إس�تمراره 
م�ع البلوغران�ا. وكش�فت صحيفة )س�بورت( 
االس�بانية أن�ه باإلضاف�ة إىل برش�لونة هناك 6 
أندية أخرى تتص�ارع للتعاقد مع الربازييل وهي 

.. ليفربول ومانشس�رت يونايتد )انجلرتا(، 
ويوفنت�وس وإن�رت مي�الن )ايطاليا(، 

وباري�س س�ان جريمان )فرنس�ا(، 
)املاني�ا(.  دورتمون�د  وبروس�يا 
ألفي�ش مس�تويات كب�رية  وق�دم 

خالل املبارتني األخريتني أمام مانشس�رت سيتي 
اإلنجلي�زي وريال مدريد )منح تمريرة حاس�مة 
لس�واريز( وهو ما جعل األندية املهتمة بالتعاقد 
معه تكثف مجهوداتها. ومن جانبه، بحث النادي 
الكتالوني بشكل مكثف خالل األشهر األخرية يف 
س�وق اإلنتقاالت عن ظهري أيم�ن ليكون خليفة 
ألفي�س، وكان الالعب الوحيد ال�ذي أثار إعجاب 
قادة برش�لونة هو الربازي�يل دانيلو العب بورتو 
الربتغ�ايل ولكن نادي )الدراج�او( توصل إلتفاق 
م�ع ري�ال مدريد، ولهذا الس�بب اضط�ر النادي 
الكتالون�ي إلعادة النظر يف املوضوع واإلس�تماع 
إىل رغبة لوي�س إنريكي يف تمديد عقد ألفيش. 
وسيبلغ ألفيش يف ايار/ مايو املقبل 
س�ن ال��)32 عام�ا(، الربازييل 
يعل�م جيداً أنه أم�ام آخر عقد 
كبري له يف مسريته وهو يلعب 
بحيل�ة حول مس�تقبله عىل 

الرغ�م من أن�ه ينوي اإلس�تمرار يف برش�لونة. 
وأكدت صحيفة )سبورت( أن داني ألفيش يريد 
عق�داً لثالث مواس�م، وهو األمر ال�ذي يرفضه 

برش�لونة، إذ ذكرت بعض التقارير يف األس�ابيع 
األخرية أن النادي الكتلوني س�يقدم لالعب عقداً 

ملوس�م واحد مع خيار ملوس�م آخر حسب عدد 
املباريات التي س�يخوضها. وال يبدو ألفيش 

س�عيد مع كيفي�ة تعامل قادة برش�لونة 
الصحيف�ة  ق�ول  ح�د  ع�ىل  إذ  مع�ه، 

الكتلوني�ة ف�إن الربازي�يل غاضب مع 
س�لوك إدارة برشلونة معه يف األشهر 
األخرية، وحتى اآلن لم يتلقى ألفيس 
أنباء من النادي بش�أن تمديد عقده 
وش�عر باإلهانة إثر ذل�ك، ولم ينىس 
أيضاً أن إدارة النادي الفريق وضعته 
الصي�ف امل�ايض يف قائم�ة الالعبني 

الغري مرغوب بهم.

المستقبل العراقي/ وكاالت

اك�د الع�ب منتخبن�ا الوطن�ي 
االمريك�ي  كوملب�وس  ون�ادي 
جيس�تن م�ريام ان الوقت حان 
ليع�رف الجمي�ع م�ا املك من 
الرت�داء  تؤهلن�ي  إمكاني�ات 
قمي�ص املنتخ�ب الوطن�ي من 
جديد يف مهمة صعبة س�تكون 
تصفي�ات كاس العال�م والت�ي 
تعترب البطولة االوىل التي أسعى 

الظهور فيها.
وقال جيستن مريام: اعرف اني 
ل�م اقدم الكثري يف بطولة اس�يا 
، الجمي�ع يع�رف ان  املاضي�ة 
الدوري االمريك�ي كان متوقف 
قبل البطولة بأكثر من ش�هر ، 
حاولت جاهدا استعادة لياقتي 
البدنية خالل تل�ك الفرتة ، لكن 

الوقت لم يسعفني كثريا.
واضاف الع�ب كوملب�وس كرو 
االمريك�ي، االن الوض�ع تغ�ري 
كث�ريا لياقتي بأفض�ل احوالها 
والدوري االمريكي بدأ قبل مدة 
، انخرط�ت بتدريب�ات املنتخب 
الوطن�ي قب�ل يوم�ني يف دب�ي 
امل�درب  وات�درب تح�ت ارشف 
اك�رم س�لمان الذي اش�عر انه 
مدرب جيد ويملك أفكار جميلة 
وأخربن�ي ان�ه س�يعتمد عيل يف 
املس�تقبل وانا س�عيد جدا لهذا 

االهتمام.
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انفعال فان جال يعجل برحيل 
دي ماريا

يبدو أن قرار رحيل األرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم مانشس�رت يونايتد 
اإلنجلي�زي عن فريقه أصبح مس�ألة وقت، بعدما كش�فت عدة تقارير 

صحفي�ة أن م�درب الفريق لويس فان ج�ال قام بتوجيه كلمات قاس�ية 
لالعب عقب مباراة ليفربول يف الجولة 30 بالربييمرليج.

صحيفة مانشس�رت إيفينينج أك�دت أن دي ماريا قد تم توبيخه بش�دة من 
قبل فان جال، بس�بب أدائه يف مب�اراة "الريدز" عىل الرغم من دوره الكبري يف 

الفوز بنتيجة 1-2.
التقرير أشار إىل أن فان جال لم يكن راضيا عن أداء نجم التانجو ووجه له كلمات 

قاسية ، وذلك عىل الرغم من صناعة الهدف الثاني وتسببه بشكل كبري يف الحصول 
عىل ركلة جزاء لصالح املانيو.

الصحيفة أكدت أن فان جال توجه لالعبيه ووبخهم بش�كل عنيف وكان يف املقدمة البديل 
دي ماريا، ليصبح مستقبل نجم ريال مرديد اإلسباني السابق محل شك من جديد.

يذك�ر أن التقارير الصحفية  قد أبرزت الفرتة املاضية رغبة دي ماريا يف الرحيل بس�بب عدم 
تأقلمه وشعوره بالراحة مع يونايتد

ح�دد االتحاد العراق�ي املركزي لكرة الس�لة يوم الخميس  
موعداً القامة نهائي�ات دوري أندية الدرجة االوىل يف قاعة 

الشعب الرياضية املغلقة.
ويلعب يف الس�اعة الثانية من ظهر يوم الخميس فريقا 
النارصي�ة واالعظمي�ة، تليه�ا مباراة س�والف الجديد 
والكف�ل، عىل ان تقام يوم الجمعة مباراتان، يلتقي يف 
االوىل فريقا االعظمية والكفل، تليها مباراة النارصية 

وسوالف الجديد.
وتختتم املنافسات يوم السبت املقبل باقامة مباراتني، 
اذ يلعب أوالً فريقا س�والف الجدي�د واالعظمية، تليها 

مباراة الكفل والنارصية.
ويتأه�ل الفريق�ان االول والثان�ي يف ج�دول الرتي�ب اىل 

مصاف اندية الدرجة املمتازة.
يذك�ر ان االندي�ة االربعة الت�ي تأهل�ت اىل املراح�ل النهائية 

خاضت مباراتني يف ال�دور ربع النهائي )ذهاب واياب(، اذ 
فاز االعظمية عىل امام املتقني يف بغداد بنتيجة 75 – 52 

نقطة وجدد ف�وزه يف كربالء بنتيجة 81 – 78 نقطة، 
وتغلب النارصية عىل االس�كان يف بغداد بنتيجة 63 – 
53 نقط�ة، فيما خرس مباراته التي جرت يف النارصية 
بواقع 59 – 50 نقطة، بيد ان فريقي الكفل وس�والف 

الجدي�د تأه�ال اىل ه�ذا الدور لع�دم حض�ور الفريقني 
املنافسني.

اجلوية يشكو غياب 13 العبًا حتديد موعد هنائيات أندية الدرجة االوىل لكرة السلة
عن الفريق المستقبل العراقي / متابعة
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نادي الرشطة حيتفي بإنجازات فرقه الرياضية

احتفى نادي الرشطة الريايض، 
بانج����ازات 
الت�ي  فرق�ه 
يف  تحقق�ت 
ت  فس�ا ملنا ا
املحلي�ة ع�رب 
ش�هدت  كب�رية  احتفالي����ة 
تكري�م فرق ك�رة القدم والس�لة 
ورواد النادي واالعالم والصحافة، 
معت�ربا أن االحتفالية جاءت دعما 

للقوات املسلحة والحشد الشعبي.
وقال املكتب اإلعالم�ي للنادي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن 
"ن�ادي الرشطة نظم مس�اء الثالثاء، 
حف�ال كب�ريا لدع�م القوات املس�لحة 
وأبطال الحشد الشعبي وأبناء العشائر 
بحضور شخصيات عديدة وبارزة من 
داخ�ل الوس�ط الري�ايض وخارجه"، 
مبين�ا أن "الحفل ش�هد تكريم فريق 
كرة القدم ملا حققه من نتائج محلية 
وخارجية فضال عن فريق كرة الس�لة 

املتوج بلقب الدوري املمتاز".

وأض�اف البي�ان أن "الحف�ل اس�تهل 
بعزف النش�يد الوطن�ي والرتحم عىل 
شهداء العراق ومن ثم تكريم املميزين 
الش�عرية  القصائد  وال�رواد وألقي�ت 
ومقطوع�ات  فني�ة  لوح�ات  وق�دت 
استحس�ان  نال�ت  موس�يقية 
"رئي�س  أن  كاش�فا  الحارضي�ن"، 
النادي رياض عبد العباس ألقى كلمة 
ب�ارك فيها انتصارات الجيش العراقي 
والحشد الشعبي وثمن جهود العاملني 
يف الن�ادي والفرق الت�ي حققت نتائج 

مميزة يف املوسم الحايل".
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بايرن ميونخ يسعى لضم دي بروين

تض�ع إدارة بايرن ميونخ، أعينها 
عىل كيف�ن دي بروين، العب 
فريق فولفس�بورج، من 
أج�ل التعاق�د مع�ه 
املقب�ل  الصي�ف 
ع�ىل  بن�اء 
بيب  طلب 

جواردي�وال املدير الفن�ي للبافاري، وذلك 
وفًقا ملا أوردته صحيفة "شبورت بيلد". 
باي�رن ميون�خ اتضح�ت معانات�ه عىل 
الصعي�د الهجوم�ي يف ظل غي�اب آريني 
روبني وفرانك ريبريي لإلصابة، مما دعى 
إدارة كارل هاين�ز رومينيجه لتبحث عن 
تعوي�ض "الروب�ريي" بأكث�ر من العب 
ممي�ز، وعىل رأس�هم دي بروي�ن املتألق 
بش�دة هذا املوس�م. وكان دي بروين قد 
انض�م إىل فولفس�بورج يف يناي�ر 2014 
قادًما من تشيليس نظري 20 مليون يورو، 
وخ�الل العام الذي قضاه داخل الفولفي 
كان نجمه األول كما أنه حالًيا أكثر صانع 
لألهداف عىل مس�توى ق�ارة أوروبا لهذا 
املوس�م. األرقام الكبرية ل�دي بروين مع 
تألقه يف أغلبية مباريات فولفس�بورج 
جعل�ت إدارة الباي�رن تس�عى لضمه، 
املمي�زة  العالق�ة  اس�تغالل  محاول�ة 
بينه�ا وبني وكيله باتريك دي كوس�رت 
حت�ى ُيقن�ع العب�ه بالذه�اب لألليان�ز 

آرين�ا. وال يعت�رب بايرن ميون�خ الفريق 
الوحي�د ال�ذي يس�عى لض�م دي بروين، 
فقد أكدت الصحاف�ة العاملية من قبل أن 
إدارة مانشس�رت سيتي تريد هي األخرى 
ضمه، م�ع بعض الحديث ح�ول باريس 
س�ان جرمان وبعض الف�رق اإلنجليزية 
األخ�رى. يف الوقت نفس�ه، وبحس�ب ما 
أش�ارت له بيلد، فإن إدارة فولفس�بورج 
س�وف تفعل كل ما يف وسعها إلقناع دي 
بروين باالس�تمرار داخل فولكس�فاجن 
آرينا، والتفكري السائد حالًيا لدى كالوس 
ألوف�س املدي�ر الري�ايض ه�و أن ُيج�دد 
البلجيك�ي ال�دويل تعاق�ده م�ع الذئاب 
ع�ىل أن يرتفع راتب�ه إىل 10 مليون يورو 
س�نوًيا. يذك�ر أن دي كوس�رت وكيله قد 
أكد ع�ىل أن قيمة دي بروين تصل إىل 60 
مليون يورو يف حالة بيعه، وعىل الصعيد 
ذاته أكد ألوف�س أن صاحب ال� 23 عاًما 
س�عيًدا يف فولفس�بورج وثقت�ه يف بقاء 

الالعب مع كتيبة ديرت هيكينج.

اك�د مدرب نادي القوة الجوي�ة لكرة القدم غياب 13 العباً م�ن فريقه موزعني عىل 
منتخبات العراق وسوريا.

وق�ال عباس عطية: ان "13 العباً م�ن الفريق يغيبون االن عن النادي"، مبينا 
ن "الالعبني موزعون عىل منتخبي العراق االول واالوملبي، ومنتخبي س�وريا 

االول واالوملبي أيضاً، فضال عن االصابات".
وأوضح عطية ان "الجهاز التدريبي للفريق سيحرص خالل هذه األيام 
عىل ارشاك الالعبني الشباب يف املباريات التجريبية، كي يتأقلموا مع 

تشكيلة الفريق".

المستقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

اخطاء يف عالج الزكام

اطول حلية يف 6 سنوات

؟؟هل تعلم
“ هل تعل�م أن الجاذبية عىل القمر 
ع�ىل  الجاذبي�ة  س�دس  تس�اوي 

األرض”
مدغش�قر  يف  أن�ه  تعل�م  ه�ل   “
يس�تخدمون خي�وط العنكبوت يف 

حياكة األقمشة”
“ هل تعلم أن مجرد شم رائحة املوز 
او التفاح االخرض يساعد عىل فقدان 

الوزن الزائد ”
“ هل تعلم أن ذوو حدة السمع ثالثة 

: الكلب و الحمار و الخلد ”
“ ه�ل تعل�م أن األحصن�ة التمتلك 

عظاما يف رقبتها ”

بينت نتائج العالج الشخيص ان املرىض يقعون يف 
اخطاء تسبب يف اطالة مدة املرض، وحتى يف بروز 

مضاعفات مختلفة.
الخط�أ األول: يعتقد كث�رون ان تن�اول الكحول 
يق�ي ع�ىل الفروس�ات. يف ح�ن أن الكح�ول 
تضعف جهاز مناعة الجسم، لذلك ينصح الخرباء 
باالبتعاد ع�ن املرشوبات الكحولي�ة عند اإلصابة 
به�ذه األم�راض. وينصح األطب�اء يف تناول مغيل 
بعض انواع األعش�اب الطبية والشاي والبابونج، 

ألنها تساعد يف تخفيف اعراض املرض.
الخط�أ الثان�ي: ينص�ح البعض ب�رضورة تناول 
فيتام�ن »C » ح�ال الش�عور بأع�راض املرض، 
بدع�وى أن�ه يزي�د من مناع�ة الجس�م. ولكن يف 
الواق�ع ال توجد دراس�ة علمية تؤك�د أن املريض 
الذي يتناول كمية من ه�ذا الفيتامن عند ظهور 
أعراض املرض يش�فى منه برسع�ة. ولكن املواد 

الغذائي�ة الغنية به�ذا الفيتامن تخف�ف بالفعل 
بعض اليشء من أعراض املرض.

الخطأ الثالث: غلق النوافذ وباب الغرفة التي يرقد 
فيها املريض وتغطيته بغطاء سميك.

أم�ا الخ�رباء فينصح�ون بالعك�س ، أي بتهوية 
الغرفة عدة مرات يف اليوم، مثال كل س�اعتن ملدة 
5 – 10 دقائق، خاللها فعال يجب تغطية املريض 

بغطاء سميك.
الخطأ الرابع: يكثر املرىض من اس�تخدام الجهاز 
ال�رذاذ والقطرات لتس�هيل عملي�ة التنفس عرب 
األن�ف. يف ح�ن يق�ول الخ�رباء ان االكث�ار م�ن 
اس�تخدام ه�ذه املس�تحرضات يس�بب جف�اف 
الغش�اء املخاطي لألن�ف، مما ي�ؤدي اىل االصابة 

بزكام مزمن.
الخطأ الخامس: اس�تخدام املض�ادات الحيوية يف 

العالج.

مهنيا:اصح�اب ب�رج الحمل الي�وم التجعل 
االمور املهنية تشغل بالك وتؤثر عليك بشكل 

سلبي تتحسن االمور بشكل تدريجي
عاطفيا:حاول االهتم�ام باملظهر الخارجي 

قد تقابل شخص يثر إعجابك

مهنيا:اصح�اب ب�رج الث�ور الي�وم الداعي 
لوضع ثق�ة كبرة يف اح�د الن الثقة الزائدة 

باالخرين قد تسبب خسارة لك يف عملك
عاطفيا:الداعي للعصبية عىل الحبيب

مهنيا:اصحاب برج الجوزاء اليوم تشعر ان 
القرارات التي اتخذتها الفرتة االخرة مفيدة 

للغاية للعمل
عاطفيا:حاول تتغر عالقت�ك بالحبيب عن 

طريق تتغر الروتن

مهنيا:اصحاب برج الرسط�ان اليوم حاول 
السيطرة عىل عملك وتعويض الخسائر

عاطفيا:تحاول التقرب م�ن الحبيب حاول 
معرف�ة مع يحب حتى يمكن�ك التقرب منه 

اكثر واكثر

مهنيا:اصح�اب ب�رج االس�د الي�وم ح�اول 
التع�اون مع الزمالء للوصول بش�كل ارسع 

اىل النجاح الباهر يف عملك
عاطفيا:العن�اد هو االزمة التي تواجهك مع 

الرشيك

مهنيا:اصح�اب ب�رج الع�ذراء الي�وم عليك 
متابعة عملك وستحقق عىل ماتريد

عاطفيا:تج�ذب الجن�س االخ�ر لك بس�بب 
خفة ظلك

مهنيا:اصح�اب ب�رج املي�زان اليوم تش�عر 
بالحم�اس والقوة عىل انجاز عملك حتى اذا 

كان صعب
عاطفيا:ح�اول ان تض�ع ثقت�ك بالحبي�ب 

والداعي لعدم الثقة

مهنيا:اصح�اب برج العق�رب اليوم الداعي 
لليأس امورك يف العمل تتحسن قريبا

عاطفيا:قد تقابل الحبيب حبيبك وس�يكون 
بينكم العديد من الجديد

مهنيا:اصح�اب ب�رج القوس الي�وم حاول 
دراس�ة املرشوع�ات الخاصة ب�ك والتفكر 

جيدا بها
عاطفيا:قد تقابل يف الفرتة املقبلة الشخص 

املناسب

مهنيا:اصحاب برج الجدي اليوم تريد اثبات 
للجميع الكفأة يف عملك وحسن افكارك

عاطفيا:ح�اول التقرب من الحبيب للتعرف 
عىل حبيبك اكثر واكثر

مهنيا:اصح�اب ب�رج الدل�و الي�وم ح�اول 
معامل�ة زم�الء العمل بش�كل افضل او من 

تفرض عليهم السيطرة
عاطفيا:تش�عر ان حبيب�ك يخف�ى بع�ض 

االشياء عنك حاول مواجهة الحبيب

مهنيا:اصحاب برج الحوت اليوم حاول عدم 
الوق�وع يف االخط�اء حي�ث ان الخطأ يعترب 

ليس مسموح به اليوم
عاطفيا:س�يعطي لك بعض الزمالء نصائح 

مفيدة يف حياتك العاطفية«.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – عازف أورغ مرصي –
 2 – مخرج سينمائي مرصي –

 3 – عكس�ها ال يباح – عكس�ها 
ضمر منفصل – من األبجدية –

 4 – أسفن – من معدات الحرب 
الحديثة –

 5 – ينصب عىل الس�فينة -  قرع 

–
 6 – م�ن النبات�ات العطرة – نثر 

املاء –
 7 – ضجر – أثمان –

 8 – أحد الشهور – يف عروقي –
 9 – منظمة دولية .

رته�ا القنبلة الذرية   1 – مدين�ة دمَّ
2 – أكرب جزر أوقيانيا –

 3 – عكس�ها أش�رتع – وط�أ  - 
متشابهان –

 4 – ي�رب بالوعد – أح�د األقارب – 
للتعجب –

 5 – مدينة إيرانية – يبذل جهداً  6 
– نصف هادي – أمر باألجنبية  7 
– جدوالن مائيان – من الحبوب –

 8 – عودة – اإلس�م الثاني لشاعر 
أغنية عربي راحل –
 9 – ممثلة راحلة .

سـودوكـو

املكونات
حليب - 6 أكواب

فانيليا - ملعقة كبرة ونصف
سحلب - ملعقتان كبرتان

سكر - كوب
نشاء ذرة - ملعقتان كبرتان

نصائح
- أضيفي ال�كاكاو إىل الوصف�ة إن أردت االيس 

كريم بنكهة الشوكوالتة.
طريقة العمل

1- ذّوبي النشاء يف القليل من املاء.
2- س�ّخني كوبن من الحلي�ب يف قدٍر عىل النار 

ثّم أضيفي إليه مزيج النشاء.
3- حرّك�ي املكون�ات جّي�داً ع�ىل الن�ار حت�ى 

الغليان.
4- أخفقي يف ه�ذه األثناء ما تبقى من الحليب 

مع السحلب، السكر والفانيليا.
5- أضيف�ي مزي�ج الحليب والنش�اء واخفقي 

املكونات من جديد حتى تتجانس.
6- ضع�ي املزي�ج يف حاوية محكم�ة االغالق يف 

القسم األعىل من الثالجة.
7- أخفق�ي االيس كريم من جديد ثّم أعيديه إىل 
القس�م األعىل من الثالجة، كرري هذه العملية 

مرّتن.
8- أتركي االيس كريم يف الثالجة لس�اعات قبل 

أن تقدميه.

ايس كريم عراقي

عالج الكوليسرتولمعلومات  عامة
وبالت�ايل  الكوليس�رتول،  خف�ض  يف  فع�ال  الث�وم 
يس�اعد يف تقليل االصابة بالنوبات القلبية وأمراض 
القلب . الس�من أو الزبدة يزيد لزوج�ة الدم وزيادة 
تس�بب س�ماكة وتصل�ب  ال�دم  يف  الكوليس�رتول 
الرشاين.تن�اول الثوم يقلل من هذه التغيرات التي 

تحدث.
- ضغط الدم املرتفع 

رشب مزي�ج م�ن 6 قطرات من عص�ر الثوم مذاب 
يف 4 ملعقة صغرة م�ن املاء مرتن يوميا . يخفض 

الضغط
- االم املعدة

إضافة 2/1 س�م عصر الثوم إىل 4 س�م من  املياه. 
يضاف امللح حس�ب الذوق. يخفف م�ن آالم املعدة. 

كوب واحد مرة مساءا
- قمل الشعر

طح�ن ثالث فصوص م�ن الثوم. تخل�ط مع عصر 
الليمون. تدلك بها فروة الرأس ليال . يغس�ل الش�عر 
يف الصباح. كرر ذلك ملدة 5 أيام كل يوم. س�يقتل كل 

قمل الشعر.
- الديدان املعوية

اذا كنت تص�اب بالديدان املعوي�ة كل فرتة فيمكنك 
أكل 5 فص�وص من الثوم مع العس�ل ثالث مرات يف 
اليوم. اس�تمر عىل  هذا ملدة 2-3 أش�هر  ستتخلص 

نهائيا من الديدان املعوية.

قىض بريطاني من قرية »Swanmore« ست 
س�نوات يربي لحيته، حتى وص�ل طولها إىل 
66 س�نتيمرتًا، ويزعم أن�ه يمتلك أطول لحية 

يف بريطانيا. 
وحسبما ذكرت صحيفة »مرور« الربيطانية، 
ب�دأ »هري ب�ول« إطالة لحيت�ه حن اضطر 
للجلوس يف البيت بعد إصابته بخلع يف ركبته، 

ويعتزم إطالتها لتصل إىل 90 س�نتيمرتًا، قبل 
أن يفكر يف حلقها. 

ويق�وم »ب�ول« بغس�ل لحيت�ه كل ي�وم بعد 
اإلفط�ار، لتنظيفه�ا مما يعلق به�ا من بقع 
، كما يمش�طها بالفرشاة، ويش�ارك »بول« 
يف مس�ابقات مع محبي اللح�ى اآلخرين من 

جميع أنحاء العالم.

وسائل التواصل تنتهك اخلصوصية
املراهق�ن  معظ�م  أن  جدي�دة  دراس�ة  اقرتح�ت 
يقومون بتحميل معلوماتهم الشخصية وصورهم 
عىل ش�بكات التواصل االجتماعي مثل الفيس�بوك 
واالنس�تغرام وتوي�رت والواتس�آب دون النظ�ر يف 
املخاطر املحتملة التي ينطوي عليها هذا الترصف.

هذا ووجد باحثون من جامعة والية بنس�لفانيا أن 
املراهقن ال يقدرون مخاطر كش�ف خصوصيتهم 
حق التقدير عند نرش صورهم الخاصة أو املعلومات 
املتعلق�ة بهم مقارنة مع معظم البالغن. فاملراهق 
ال يفك�ر به�ذه الطريقة – بل يقوم بالكش�ف عن 
ث�م يقي�م  معلومات�ه الش�خصية والخاص�ة أوالً 

العواقب!
وق�ال هاي�ان جي�ا، باح�ث يف عل�وم املعلوم�ات و 

التكنولوجي�ا، »غالب�ا م�ا يج�د أولياء األم�ور هذا 
الت�رصف غ�ر مفه�وم، فاألم�ر عكيس بالنس�بة 
له�م، فهم ينظ�رون أوال اىل املخاط�ر املحتملة من 
كش�ف معلوماتهم عىل االنرتنت ث�م يقومون بأخذ 
االحتياط�ات الالزم�ة، بن�اءا عىل ه�ذه املخاوف.« 
وأض�اف، » بينم�ا تعت�رب العملي�ة تجريبي�ة أكثر 

بطبيعتها بالنسبة للمراهقن.«
للدراس�ة، اس�تخدم الباحث�ون بيانات »اس�تطالع 
املراهق�ون وإدارة الخصوصي�ة« م�ن مرك�ز بي�و 
لألبحاث. وجمع االس�تطالع املعلومات الس�لوكية 
م�ن وس�ائل االع�الم االجتماعية لح�وايل 588 من 
م�ن  معظمه�م  املتح�دة،  الوالي�ات  يف  املراهق�ن 

املستخدمن النشطن عىل مواقع مثل فيسبوك.

أعد حوايل 5000 مش�ارك بأول مهرجان 
للف�ول بمرص، طبق فول مس�احته 100 
مرت مربع، يكفي إلطعام آالف األشخاص، 
ودخلت م�رص بذل�ك موس�وعة غينيس 

باكرب طبق فول بالعالم.
وتعاون�ت جمعي�ة خري�ة م�ع إح�دى 
ال�رشكات الخاص�ة لطب�خ طب�ق الفول 
بخلط�ة تطلبت 300 كيل�و طماطم، و3 
أطنان من الف�ول، و200 كيلو بصل، و5 
آالف كي�س م�ن البهارات.وقالت إيناس 
زه�ار، املتحدث�ة اإلعالمي�ة ملؤسس�ة » 
أنجزني« املشاركة يف الفعالية، إن الطبق 
توافرت في�ه رشوط املس�ابقة، وهي أن 

تبلغ مس�احته 100 مرت مرب�ع، ويكفي 
إلطعام ألف ش�خص، وال يقل وزنه عن 2 

طن، وأن يكون صالحا لألكل.
وش�اركت يف املهرج�ان جمعي�ة الطهاة 
املرصي�ن، إضاف�ة إىل ممثيل موس�وعة 
غيني�س لألرق�ام القياس�ية م�ن لن�دن. 
وبعد تحطيم مرص للرقم القيايس بطبق 
الكرشي ه�ا هي تحصل ه�ذه املرة عىل 
ش�هادة م�ن غينيس بأكرب طب�ق فول يف 
العالم. وقامت جمعية »رسالة« املشاركة 
يف املهرج�ان بتوزي�ع 5 آالف طب�ق م�ن 
الفول عىل الفقراء واملحتاجن يف منطقة 
خر الله بمرص القديمة جنوب القاهرة.

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

ـــــظـــــة كـــــــــربـــــــــاء الـــــمـــــقـــــدســـــة ـــــاف ـــــح ــــــمــــــآثــــــر ابـــــــــطـــــــــال م صــــــــــــور ل

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

احلشد الشعبي، ذكراكم زيارة مقدسة ..!
ات إمض���اء

علي سالم ألساعدي

عندما يغلف العنف .. بالشيكوالته
ء ح���رة   را   آ

لف�ت نظري ىف جلس�ة عائلي�ة أم�ام التلفزي�ون إعالن 
لشيكوالته .. يبدأ بمراهق يصفف شعرة كنجوم الروك وأخته 
الصغرية تبدى إعجابها بمالبسة الضيقة )سمة هذا الجيل( 
ليقتح�م الغرفة والده غاضبا يعلن رفضه لهذا األس�لوب ىف 
املظهر ويب�دأ ىف فك حزام البنطلون لتخ�رج الصغرية جرياً 
من الغرفة مرتعش�ة ويغلق بابها لنسمع صوت األم الواهن 

ثم صوت األب وهو يرضب ابنه ورصاخهما.
اصابتن�ى حال�ة م�ن الصدم�ة والنتبه عىل ص�وت ابنة 
اخ�ى الصغرية وهى تطل�ب منى عدم رشاء ه�ذا النوع من 
الشيكوالته .. وعند استفساري ملاذا هذا الرفض هل طعمها 
س�ئ ؟ اجابتن�ى ان هذا النوع يأكل�ه األوالد بعد   » الرضب 

القوي » وهى ال تريد ان تعاقب مثلما عوقب هذا الولد.
اعجبن�ى رفضها للعنف رغم صغر س�نها .. وتذكرت ان 
هذا النوع من الشيكوالته عندما ظهر ألول مرة كانت تقدم 
إعالنه بنت  شقية لفتت األنظار  لخفة ظلها وكثرة حركتها 
ووجها املبتس�م تحولت بعد ذلك اىل فنانه مشهورة لها اسم 
رن�ان .. وقارن�ت بن اإلعالن�ن .. هل هما انع�كاس لواقع 
الحي�اة للفرتة الخاصة بكل منهم�ا ؟ أم خطأ فريق اعالنى 
يف إع�داد حملة ؟ وكي�ف ال يكون ىف تل�ك الحمالت اإلعالنية 
مراع�اة للبع�د االج�����تماع�ي ومدى تأث�ري اإلعالن عىل 
األطف�ال واملجتم�ع؟ أصبح عاملنا عالم مادي بحت يس�عى 

وراء املال فقط.
عندما يغلف العنف بالشيكوالته ال يصبح مذاقه جميال بل 
يظل ُمراً كالعلقم .. والعنف األرسى مرفوض عىل املس�توى 
الدين�ي واالجتماع�ي .. وتأدي�ب األبن�اء بالطب�ع رضورة 
وواجب عىل اآلباء ولهذا اهتم الرس�ول ص�ىل الله عليه واله 
وس�لم ووضع لنا النهج ىف ذلك »مروا أوالدكم بالصالة وهم 
أبناء سبع سنن، وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش، وفرقوا 
بينه�م يف املضاج�ع«.  ورشح العلم�اء ان التأديب بالرضب 
مقيد بالسالمة وأوضحوا أن اإلسالم  حدد اربع رشوط لهذا 
التأديب وهى : أال تزيد عىل ثالث رضبات وإال فهي قصاص 
وه�و مرفوض ، ال يرضب الوج�ه ، ال ترضب أماكن مؤملة ، 
وااله�م ال تعاقب وأنت غاضب  فالغضب يخرج صاحبه عن 

السيطرة عىل نفسه .
إن العن�ف األرسى من املش�كالت االجتماعي�ة العاملية .. 
نس�تطيع تجنبها بحس�ن الع�رشة والرتاح�م والتغافل عن 
الصغائ�ر وال يمك�ن حله�ا يف ي�وم وليلة .. وتب�دأ كل قصة 
منها بالترصف ىف لحظة الغضب .. ويمكن أن تلعب وسائل 
اإلع�الم دوراً هاماً يف التوعي�ة وليس بمثل هذه النوعية من 

اإلعالنات. 

فاطمة عمارة

 الس�الم عليكم يا رجال الحش�د الش�عبي, الس�الم 
عليكم يا رجال العراق.

 الس�الم عليكم يا أنصار الرس�ول, السالم عليكم يا 
أحفاد عيل بن أبي طالب

السالم عليكم يا جنود املرجعية العليا, السالم عليكم 
أيه�ا املدافعون ع�ن أرضكم وش�عبكم ومقدس�اتكم, 
الس�الم عليك�م أيه�ا األش�اوس, الس�الم عليك�م أيها 
الذاب�ون عن وطنكم, لكم مني س�الماً م�ا بقيت وبقي 

الليل والنهار.
لو كان بوس�ع تل�ك الس�طور أن تخط ما تش�هده 
س�احات الوغى من مواقف بطولي�ة, لكتبت الدهر كله 

عىل موقف رفع أسم العراق فيها اىل السماء.
فت�وى أطلق�ت العنان لك�م, وأجازت الت�رصف بما 
تج�ود به بحار الرشف التي يف جبينكم, و وضعتكم بن 

حسنين, أما النرص أو الشهادة؟ 
وهنيئ�اً لكم االثنن, فنعم الرج�ال أنتم, يا من لبيتم 
نداء مرجعيتكم, وأبيتم أن تس�تباح دمائكم, وتس�رتق 
نس�اءكم, ويط�رد أخوتك�م م�ن بيوتاته�م مرشدين, 
ويغيب حل�م األطف�ال دون أبواب املدارس, فس�ارعتم 
لحمل السالح, بن سواعدكم لتقولوا أن العباس, حارض 
ع�ىل مر العص�ور, وتتابع الدهور, وغريته مرس�خة يف 

جبينكم.
يا أبطال الحش�د الشعبي, ساحات الرشف, ومناطق 
النرص, ال زالت تخط سطور نرصكم, وبأنامل مفتخرة, 
تكت�ب عن الصور التي تجس�دها حمالتكم بوجه أتباع 
يزيد عليه اللعنة وس�وء العذاب, ليأتي اليوم الذي يقف 
في�ه عيل وال بيت�ه وينادي: ه�ا هم أتباعن�ا وموالونا, 
يكرسون نهجاً بدأه الحس�ن ولن ينتهي مطلقاً, نهٌج 

شعاره “هيهات منا الذلة”
عن أي الرجال أتحدث؟ وكيف تأتي الجرأة يف الكتابة, 
ونحن نرى رجل يناهز عمره الثمانن, بلحاه البيضاء 
يمس�ك )مكوار اجداده( بيده الش�مال, وسالحه بيده 
اليمن وينادي “املوت لداعش” أما ذلك الشاب الذي ترك 
خطيبت�ه ترتقب األحداث بن ج�دران املنزل, وهي ترى 
عريس�ها يجوب ساحات القتال ببسالة ورشف, لرُيسل 

عريساً شهيداً اىل جوار خالقه ومليكه مشفوعا.
بديهي كل اسطر التبجيل قد ال تفي وال توصف رجل 
)باع مه�ر!( زوجته ورصفه�ا عىل رفقائ�ه يف املعارك, 
والالئحة تطول عن مواقفكم يا رجال الحش�د الشعبي, 

ففعالً لكم توجب الزيارة, ونعم الرجال أنتم.

بالفخر الكبري ملن يعانقون بنادقهم يف ساحات العز قتاال ضد اإلرهاب من اجل ان يبقى العراق 
محمد  مصطفى  احمد  الشيخ  شهيدها  املصالحة  عشرية  تميم  بني  قبيلة  زفت  شامخا  عزيزا 
الرحمة  الله  نسال   ، واملقدسات  املذهب  دفاعا عن  الدين  استشهد يف قاطع صالح  الذي  العباس 

للشهيد وآلهلة الصرب والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون 

إبراهيم جاسم مهدي التميمي 

ت��ع�زي��ة


