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سيد املقاومة يعّري املاملك املتهالكة: كفى ارهابا

تركيا وباكستان العبتان في جلب عناصر التنظيم

       المستقبل العراقي / خاص
 

حصل�ت »المس�تقبل العراقي« عل�ى معلومات تكش�ف تفاصيل حرب 
المعلوماتية التي يش�ّنها تنظي�م »داعش« اإلجرامي عل�ى مواقع عالمية، 
وأميركية على وجه الخصوص، ذات حساسية عالّية تؤّمن له المعلومات، 

وتستدرج له عناصر مقاتلين في صفوفه.
وقال�ت مصادر رفيعة المس�توى، ل�«المس�تقبل العراق�ي«، أن »غرفة 

عمليات حرب المعلوماتّية التي يعتمدها )داعش( منطلقها من 3 دول«.
وأوضح�ت المص�ادر، الت�ي رفضت الكش�ف ع�ن هويتها لحساس�ية 
المعلوم�ات، ان »القوة المعلوماتية التي يمتلكها )داعش( ويخترق عبرها 
حس�ابات ومواق�ع عالمية أميركية ويجن�د العناصر عب�ر العالم بحمالت 
ش�بكات التواصل االجتماعي تتم من خالل مراكز معلوماتية متطورة في 
تركي�ا«. ولفتت المص�ادر إلى أن تل�ك المراكز »بتمويل قطري«، مش�يرة 
إل�ى وجود »مركز ثاني النطالق الحرب المعلوماتية في باكس�تان بتمويل 

قطري والثالث في مصر انشئ حديثاً بتمويل سعودي اماراتي«.
وأك�دت المص�ادر ان »ه�ذه المراك�ز تجن�د خب�رات ومه�ارات تؤمن 
ل�)داعش( الحش�د االلكتروني عبر العالم وف�ق مواصفات عالية وتقنيات 
حديث�ة وتؤمن له الش�عبية عبر االس�تقطاب الوهمي والش�عبية المزيفة 
لحس�ابات وهمي�ة يص�ل تعدادها حت�ى االن قراب�ة ١٥ مليون مس�تخدم 
وحس�اب وهم�ي«. وأردف�ت المص�ادر بالق�ول أن »المراك�ز »ت�دار عبر 
س�يرفرات وشلترات ُتحاكي األنظمة األميركية المشغلة منذ عشر سنوات 
تقريب�ا لك�ن بحج�م اصغ�ر وبكلف اق�ل تهدف لدع�م )داع�ش( وموازنة 
الحم�الت المضادة«.يذك�ر أن تنظيم )داعش( فرض س�يطرته على مدينة 
الموص�ل، مركز محافظة نينوى في العاش�ر من حزي�ران 2014 كما امتد 
نش�اطه بعدها إلى محافظ�ات صالح الدين وكركوك وديال�ى، ما أدى إلى 
موج�ة نزوح جديدة في الع�راق، إال أن فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها 

المرجعية الدينية في النجف حّدت من نفوذه بشكل كبير.

التجنيد االلكرتوين
3 دول خليجية جتلب لـ »داعش« 15 مليون »متعاطف«

تطهري مصفـى بيجـي 
من »داعش«

وزير النقل يوجه
باعتامد نظام الكرتوين جديد 
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»داعش« يتبنى تفجري اربيل.. والبيشمركة تواجه صعوبة يف حتديد املندسني

هاتف الدوري يفضح »دواعش« العملية السياسية.. ونواب يؤكدون: سيحاكمون
سياسيون يحضرون للهروب بعد افتضاح اتصالهم بالبعث الفاشي

     المستقبل العراقي/عادل الالمي       

يج�ري التأكد من جث�ة المجرم عزت 
الدوري الذي قت�ل ,الجمعة الماضية, في 
منطقة حمرين بعد اشتباكات مع القوات 
المرابطي�ن  الش�عبي  والحش�د  االمني�ة 
ف�ي المنطق�ة الواقعة ش�مالي محافظة 
ص�الح الدين. وبعد مقتل الدوري, تش�ير 
المعلومات الى ان القوات االمنية والحشد 
الش�عبي صادرت هاتفه الشخصي, الذي 

يحت�وي عل�ى ارق�ام ومكالم�ات تؤك�د 
ارتباطه مع مس�ؤولين وسياسيين كبار 
في الدولة العراقية. وبينما تشير مصادر 
مطلعة ل�«المس�تقبل العراقي«, الى ان« 
المتورطي�ن س�يهربون خ�ارج الع�راق 
خالل الس�اعات واأليام القليلة المقبلة », 
لفتت الى ان »اسماء المتعاونين مع عزت 
ال�دوري حاليا بحوزة الحش�د الش�عبي, 
وان�ه س�يتحرك العتقاله�م والقص�اص 
منهم«. وق�ال مصدر مق�رب من ائتالف 

دول�ة القان�ون ، امس الس�بت، أن�ه »تم 
العث�ور على جهاز موباي�ل عزت الدوري 
م�ع جثت�ه واحتوائ�ه عل�ى الكثي�ر م�ن 
المعلوم�ات المهمة والخطيرة عن عالقة 
داعش بتنظيمات حزب البعث والجماعة 
النقشبندية واليات التنسيق بين كل هذه 

التنظيمات ومخابرات دولة مجاورة ».
ولف�ت المص�در, الذي يش�غل منصبا 
ان«  ال�ى   , المس�توى  رفي�ع  امني�ا 
اس�تخبارات الحش�د الش�عبي ص�ادرت 

عل�ى  تتحف�ظ  الدوري,وه�ي  هات�ف 
كش�ف اس�ماء المتعاوني�ن مع�ه بدواع 
امني�ة », مضيف�ا انه«وبع�د اتخاذ بعض 
الش�عبي  الحش�د  س�يقوم  االج�راءات 
بمالحقة المجرمي�ن والقصاص منهم«. 
المتعاونون  المص�در, »ه�روب  ورج�ح 
م�ع المجرم »ال�دوري« خالل الس�اعات 
واألي�ام القليلة المقبلة بعدما انكش�فت 
عورتهم,وأصبحوا قاب قوس�ين او ادنى 

من المثول امام العدالة«. 

وق�ال االمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامري ف�ي تصري�ح صحافي,الجمعة 
الماضية, إن »قوة من اللواء الخامس في 
الحش�د الشعبي باالشتراك مع قوة امنية 
تمكن�ت، من قتل اإلرهاب�ي عزت الدوري 
بع�د رصده ف�ي موكب مؤل�ف من ثالث 
سيارات، إحداها رباعية الدفع واألخريان 
ن�وع )بيك اب( في المنطق�ة المحصورة 
حمرين«.وأوض�ح  وجب�ال  العل�م  بي�ن 
العام�ري، أن »العم�ل يج�ري اآلن عل�ى 

مطابق�ة بصمات جثة ال�دوري وفحص 
الحمض النووي )DNA( الخاص به.

وبحسب المعلومات االولية المسربة, 
ف�ان« المج�رم ع�زت ال�دوري كان على 
اتصال مس�تمر بقادة في اقليم كردستان 
وقيادات س�نية في الموص�ل ونواب في 
البرلم�ان ط�وال فت�رة الطري�ق وإنه�م 

تناقلوا معلومات خطيرة ».

                     التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

انطلق�ت العملي�ة العس�كرية, ام�س الس�بت, لتحري�ر مدينة 
الرم�ادي من عناصر تنظيم »داع�ش« اإلرهابي, فعناصر التنظيم 
اصبح�وا تح�ت مطرق�ة الن�ار, بينم�ا ترج�ح وزارة الدف�اع ان 
تش�هد الس�اعات المقبل�ة تط�ورات كبيرة ف�ي المدينة الس�يما 
بعد وص�ول تعزيزات عس�كرية كبيرة لحس�م المعركة. وصوت 
مجلس النواب على ارس�ال قوات أمنية عراقي�ة للمحافظة دعماً 
للق�وات الموجودة هناك وزيادة الضرب�ات الجوية من قبل القوة 
الجوية العراقية وتس�ليح العش�ائر والحش�د الشعبي.وش�هدت 
االنبار تطورات امنية كبيرة خالل ,االس�بوع االخير, اثر س�يطرة 
»داع�ش« عل�ى عدد من المناط�ق في الرمادي, مم�ا خلف موجة 
نزوح كبيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين إبراهيم، 
إن »العملي�ات العس�كرية في األنب�ار بدأت في مناط�ق البوغانم 
والبو فراج والس�جارية، ش�مالي الرمادي«، مؤك�داً أن »العملية 
ب�دأت بق�وة األمر ال�ذي أدى إلى ضرب الكثير م�ن أهداف داعش، 
وباتت عناص�ره مطوقة وتحت مطرقة الن�ار«. وأضاف إبراهيم 
أن »الس�اعات القليلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في الموقف«، 
الفتاً إلى أن »تعزيزات عس�كرية وصلت إل�ى مدينة الرمادي، من 
العمليات الخاصة كالش�رطة وأبناء العش�ائر والحشد الشعبي«. 
ولف�ت إبراهيم إلى أنه »ت�م تهيئة جميع مس�تلزمات القتال وما 
يهمنا فقط س�الح المدفعية والصواريخ والطائرات لعمل ممرات 

إلخراج المواطنين«.
ــني                                                                     التفاصيل ص3 ــوم ــل ــظ ص4روحـــــــاين: لــيــس مـــن الــفــخــر مــهــامجــة امل
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احلكيم يدعو لـ »وقفة حقيقية« جتاه احلشد.. واخلزعيل يطالب بتحديد االولويات 
       بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس المجلس األعلى اإلسلامي 
العراقلي عملار الحكيلم، امس السلبت، 
إلى »وقفلة حقيقية« تجاه أداء الحشلد 
الشعبي، وفيما أعرب األمين العام لحركة 
»أهل الحق« قيس الخزعلي عن قلقه إزاء 
التطلورات األمنية في محافظلة األنبار، 
طالب الحكومة بتحديد أولويات معالجة 

الوضع األمني في العراق.
وقلال الحكيلم فلي بيلان صلدر على 
هاملش لقلاء جمعه ملع الخزعللي, إن 
»تنسليق الجهود بين األطلراف والقوى 
عناوينهلا  بلكل  العراقيلة  المسللحة 
سليكون له دور أساسي في صد االعتداء 

واسلتعادة المبلادرة في كافة سلاحات 
الجهاد العسكرية«.

»االسلتهداف  الحكيلم،  وأدان 
واالتهاملات ومحلاوالت التشلويه التي 
يتعلرض لهلا أبنلاء الحشلد الشلعبي«، 
مستنكراً في ذات الوقت »تجنب وتجاهل 
التضحيلات الجسليمة والتضحيات التي 
قدمها أبناء الحشلد في االنتصلار ألبناء 
المناطلق المغتصبة فلي تكريت وغيرها 

من المناطق«.
وشدد الحكيم على ضرورة »الوقوف 
وقفلة حقيقية ونخوة ونصلرة وبنظرة 
موضوعيلة ألداء أبناء الحشلد الشلعبي 
للقيام بأدواره في كل السلاحات«، مبيناً 
أن »االلتزام واالنضباط للقوى المشاركة 

بالحشلد وفلي القلوات األمنيلة األخرى 
ملع العلزم واإلرادة سلتحقق األهلداف 

المنشودة وتحرير األراضي المغتصبة«.
ملن جانبه، أكد الخزعلي وفقاً للبيان، 
أنه يشاطر الحكيم »القلق للتطورات التي 
تحدث في مناطلق من محافظة االنبار«، 
موضحاً أن »على الحكومة تحديد واضح 
لألولويات التي يفتلرض أن نتعامل على 
أساسلها فلي معالجلة الوضلع األمنلي 
فلي البللد، فضلا علن موضلوع النظر 
وماحظة أن هناك قرارات مصيرية تهم 
الدولة والشعب والسيادة في ضوء تهديد 

واستهداف وجود اإلنسان والحياة«.
وأعلرب الخزعللي علن أملله فلي أن 
»تكلون مشلاركة العشلائر العراقية في 

محافظة االنبار جنبلا إلى جنب مع أبناء 
الحشد الشعبي وتحقيق االنتصارات كما 
جلرى في ديالى وصاح الدين وتسلجيل 
تلك االنتصارات للعراقيين«، مشلددا على 
»ضلرورة التكاملل بيلن الحشلد وأبناء 
العشلائر والقلوات األمنيلة وحاجة تلك 
القوات إلى بعضها وعدم أمكانية تحقيق 

انتصارات ألي من القوات بمفردها«.
وفي سلياق آخر، أشلار الخزعلي إلى 
»ضرورة حسم موضوع رئاسة التحالف 
حسلمه  »علدم  أن  معتبلرا  الوطنلي«، 
سيؤدي إلى وجود مساحة وفراغ كبيرة 
يؤثلر عللى وحلدة اتخلاذ اللللقلرارات 
السياسلية واإلجماع عليها خصوصا في 

ظل التطورات على األرض«.

وزير النقل يوجه باعتامد نظام الكرتوين جديد 
حلجز تذاكر السفر

الثالثاء املقبل .. معصوم اىل تركيا عىل رأس وفدا حكوميًا

تطهري مصفى بيجي من »داعش«

القيادة املركزية األمريكية: العراقيون يلحقون 
خسائر فادحة بـ »داعش« 

       بغداد / المستقبل العراقي

السلبت,  النقل,املس  وزارة  اعلنلت 
علن قلرب مباشلرتها بالعمل وفلق نظام 
الكترونلي جديلد لحجلز تذاكلر رحلات 
الخطلوط الجويلة العراقيلة. ووجه وزير 
النقل باقلر جبلر الزبيدي,«باعتماد نظام 
جديد للحجز على رحات شركة الخطوط 
القليللة  العراقيلة خلال االيلام  الجويلة 
المقبللة, ال يسلمح بالتاعلب والتزوير«. 
ويحسلب مصدر مطلع فلي وزارة النقل, 
فان«الزبيلدي يشلرف شلخصيا على هذا 

الموضلوع ويتابعله باهتملام, كما وجه 
ايضا باتخاذ اجراءات اخرى لغرض ضمان 
حصول المواطنين المسافرين على فرص 
الحصول على التذاكر«, مؤكدا بانه« سيتم 
خال المرحلة القادمة اعلادة التدقيق في 
االجراءات السابقة لكشف المتاعبين في 
عملية حجز التذاكر«. وسلبق وان اعتمدت 
الخطوط الجوية العراقية ا نظاما الكترونيا 
للحجلز عللى متلن رحاتها لكنله النظام 
يسلمح بإجلراء تغييلرات عللى التواريخ 
واألسماء واستغله بعض ضعاف النفوس 

لإلضرار بالمواطنين والمال العام.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشلف  مصدر  مطلع ، امس السبت, 
بلان  رئيلس الجمهورية فلؤاد معصوم 
سليتوجه إلى تركيلا  ,الثاثلاء المقبل, 
على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية 
تستمر أربعة أيام، يلتقي خالها الرئيس 

التركلي رجب طيلب اردوغلان ورئيس 
الوزراء احمد داوود اوغلو ومسلؤولين 

اتراك اخرين.
وبحسب المصدر, فان« الوفد المرافق 
لرئيس الجمهورية  يضم وزير الداخلية 
محمد سالم الغبان، ووزير الثقافة فرياد 
راونلدوزي، ومستشلار األملن الوطني 

فاللح الفيلاض ورئيلس ديوان رئاسلة 
الجمهوريلة نصير العاني ومستشلارة 
رئيس الجمهوريلة جوان فؤاد معصوم 
إضافة إلى وكيلل وزارة الخارجية نزار 
الخير الله وعدداً من المستشارين بينهم 
العسكري لرئيس الجمهورية فضا عن 

إعاميين من وسائل إعام مختلفة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكلد الحشلد الشلعبي، امس السلبت، 
أن قواتله دخللت مصفلى بيجلي وتعمل 
عللى تطهيره من جيلوب »داعش«، فيما 
أوضلح أن الخطة تقضلي بتحرير جميع 
المناطلق المحيطلة به ومنلع أي تعرض 

على المصفى خال األيام المقبلة.
وقلال المتحلدث باسلم الحشلد احمد 

األسدي، إن »أبناء الحشلد الشعبي دخلوا 
إلى مصفلى بيجي قبل سلاعتين من اآلن 
وتتم عمليلة تطهير المصفلى من جيوب 

عناصر داعش داخل المصفى«.
وأضلاف األسلدي، أن »سنباشلر بعلد 
تطهير المصفى بتطهيلر جميع المناطق 
المحيطة به«، الفتا إلى أن »الخطة تقضي 
بمنلع أي هجلوم لداعلش عللى المصفى 
وتأمين جميع الطرق المؤدية له من جميع 

االتجاهات«.وفي اليوم ذاته, كشفت قوات 
الشرطة االتحادية عن مقتل 300 إرهابي 
وتفكيك 500 عبوة ناسلفة خال عمليات 
تحرير مصفى بيجي، فيما تمكنت القوات 
األمنية، من الدخول إلى المصفى لتحريره 
بشلكل كامل من سليطرة »داعلش«، في 
حين أعلن جهلاز مكافحة »اإلرهاب« عن 
مقتل العشلرات من عناصر التنظيم أثناء 

عمليات تحرير المصفى.

       بغداد / المستقبل العراقي

للجيلش  المركزيلة  القيلادة  أكلدت 
القلوات  أن  السلبت،  املس  األميركلي، 
العراقيلة المدعومة ملن التحالف الدولي 
اللذي تقلوده الواليات المتحلدة، تحقق 
تقدماً على )داعش( وألحقت به »خسائر 
فادحة« السيما في األنبار وصاح الدين، 
مبيناً أن إسلناد التحاللف يتمثل بالغارات 
حيلث  االسلتخباري،  والدعلم  الجويلة 
شلنت 200 غارة ضد مواقع التنظيم منذ 

معاودته الهجوم على بيجي.
وقال الناطق باسلم القيادة المركزية 
باتلرك  الكولونيلل  األميركلي،  للجيلش 

رايدر، خال مؤتملر صحافي، عقده في 
مقر القيلادة، بقاعدة ماكديل الجوية في 
فلوريلدا، إن »القوات المسللحة العراقية 
، تحلرز تقدماً فلي حملتها الموجهة ضد 
تنظيلم داعلش«، مشليراً إللى أن »قوات 
التحالف تسلاند القوات البريلة العراقية 
بتوجيه ضربات جويلة دقيقة ضد العدو 
وتزويدهلا بمعلوملات اسلتخبارية علن 
داعش«.وأضلاف رايدر، أن هناك »معارك 
عنيفلة جلداً ملا تزال تلدور قلرب بيجي 
والرمادي«.وأوضح الناطق باسم القيادة 
المركزية للجيلش األميركي، أن »القوات 
مسلتمرة  التحاللف  وقلوات  العراقيلة 
األنبلار،  محافظلة  شلرقي  بعملياتهلا 

سلواء في الكرملة وحديثلة أم الفلوجة 
والرملادي«، مؤكلداً أن »مدينلة حديثلة 
تحت السليطرة العراقيلة التاملة حالياً، 
لكن مناطق أخرى من األنبار وأجزاء من 
مدينة الرمادي تشهد عمليات عسكرية«.

يذكر أن تنظيم )داعش( هاجم مجدداً 
خلال األيلام الماضيلة، قضلاء بيجلي، 
شلمالي محافظة صاح الدين،)170 كم 
شلمال العاصمة بغداد(، والرمادي مركز 
محافظة األنبار،)110 كم غرب العاصمة 
بغلداد(، وأن القلللوات المشلتركة، من 
جيش وشلرطة وحشد شلعبي وعشائر، 
تحلاول التصلدي لله بدعلم ملن طيران 

التحالف الدولي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكلد ممثل االملم المتحلدة في 
العراق يان كوبيش، امس السبت، أن 
الشعب العراقي استطاع أن يستفد 
من تجربته ويسلاعد الدول االخرى 
باالستفادة من تجربته في التعامل 
مع االزمات، مبيناً ان العراق ساعد 
في تقريب بعض الدول مثل أمريكا 
وايران.وقلال مكتلب حملودي في 
إن »عضلو هيئلة  بيلان صحفلي, 
رئاسلة البرلملان هملام حملودي 
اسلتقبل ممثلل األملم المتحدة في 
أن  العلراق يلان كوبيلش«، مبينلاً 
»الطرفيلن ناقشلا اخلر التطورات 
السياسلية واألمنيلة الجاريلة على 
النازحين  العراقية وقضية  الساحة 
وازديادهلم ومهمة األملم المتحدة 
لهلم«. المسلاعدات  تقديلم  فلي 

وأكلد حمودي، بحسلب البيلان، أن 
»األمم المتحدة املام تحٍد كبير في 
قضيلة النازحين في العلراق والبد 
االجتماعيلة  الحاللة  تفعيلل  ملن 
بهذا الصلدد من منظملات مجتمع 
مدني والعتبات المقدسلة والحوزة 
العلمية التي كان لها دور بخصوص 
جانبله،  النازحين«.ملن  قضيلة 
لفلت كوبيش الى »وجود إشلارات 
ان  أهمهلا  العلراق  فلي  إيجابيلة 
الشعب العراقي استطاع ان يستفد 
من تجربته ويسلاعد الدول األخرى 
باالستفادة من تجربته في التعامل 
مع االزمات«.وأضاف أن »المسلألة 
اإليجابيلة األخرى ان العلراق بعث 
إشلارات اللى الدول المجلاورة بان 
اليصلدروا لله المشلاكل واليريلد 
الخاصلة ومن  التدخلل باوضاعله 
يسلتطع عليله تقديم المسلاعدة« 
مبيناً أن »اإلشارة اإليجابية األخرى 
التي وصللت الى المجتملع الدولي 
هلو ان العلراق سلاعد فلي تقريب 

بعض الدول مثل أمريكا وايران«.

ممثل االمم املتحدة : 
العراق قرب وجهات النظر 

بني أمريكا وإيران

النزاهة النيابية: الكهرباء استعجلت بتسعريهتا 
وعليها استثناء الفقراء

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتبلر عضو لجنلة النزاهلة النيابية 
النائب عقيل الزبيدي، امسالسبت، وزارة 
الكهربلاء بأنها اسلتعجلت في إصدارها 
تسلعيرة جديلدة ملن دون أن تشلاور 
أحلدا، فيما دعا إلى اقتصلار القرار على 
القطاعين التجاري والصناعي واستثناء 

المواطن ذي الدخل المحدود.
وقلال الزبيلدي فلي بيلان صحفي، 
ملن  الكثيلر  ملازال  الشلديد  »لألسلف 
مؤسسات الدولة ال تهتم برأي المواطنين 
عنلد إصدارها قلرارات تتعلق بهم وخير 
مثال ملا قامت بله وزارة الكهرباء التي 

اسلتعجلت كثيراً في إصدارها تسلعيرة 
جديلدة«، موضحا أن »اللوزارة لم تأخذ 
بنظلر االعتبار إمكانيلة تطبيقها وعدم 
توفر السليولة النقدية لدى المواطنين، 
فضا علن أنها لم تناقلش البرلمان قبل 
إصدارهلا التسلعيرة«.وأضاف الزبيدي، 
أن »زيلادة ملوارد الدوللة عبلر منافلذ 
أخلرى غيلر النفط ضلروري، لكن ليس 
على حساب المواطن الذي يمر بظروف 
قاسية بسلبب انعكاس انخفاض أسعار 
النفط عليه«، مشددا على ضرورة »إبقاء 
التسلعيرة السلابقة لمحلدودي الدخلل 
وعلدم رفعهلا لملن يسلتهلك )2000( 
وحدة شلهرياً فما دون، وزيادتها زيادة 

معقولة على من يستهلك أكثر من ذلك«.
وبيلن عضلو لجنلة النزاهلة، أن »البللد 
يمر بظروف قاسلية والبد ملن التعامل 
معهلا بحكمة وروية ألجلل تجاوزها«، 
»اقتصلار  إللى  الكهربلاء  داعيلا وزارة 
قرار زيادة أجلور الكهرباء على القطاع 
التجاري والصناعي واستثناء المواطن، 
خصوصلا ذي الدخلل المحدود«.ودعت 
المرجعيلة الدينيلة العليلا، أملس االول 
الجمعلة )17 نيسلان 2015(، الحكومة 
المركزيلة الى إعلادة النظر بقلرار رفع 
تسلعيرة الكهرباء وتعديله، فيما شددت 
على أن ترشيد استهاك الطاقة »ضرورة 

شرعية ووطنية«.

       البصرة / المستقبل العراقي

ماجلد  الدكتلور  البصلرة  محافلظ  برعايلة 
النصراوي ، اقيم مساء اليوم الخميس على ارض 
معرض الزهلور الُمقلام في القصور الرئاسلية 
)وسط البصرة ( ، صندوق لجمع التبرعات لدعم 
قوات الحشلد الشلعبي الملبيين لنداء المرجعية 
الدينية العليا .الدكتور النصراوي قال في تصريح 
صحفي : ان اخواننا في الحشلد الشلعبي اعطوا 

الكثير في سلبيل بلدهم ومهما قدمنا لهم 
نشلعر بالتقصيلر ، ونحن فلي الحكومة 
المحلية استحدثنا وحدة اسميناها )وحدة 
الحشلد الشلعبي ( تعنلى بكافلة االمور 
التي تخص الحشلد الشلعبي من الشهداء 
والجرحلى وكذللك المشلاركين االن في 

تشكيات الحشد الشعبي .
واضاف محافظ البصرة : ان محافظة 
البصلرة تعتبلر اوللى المحافظلات التي 
وزعت قطع اراًض متميزة لذوي شلهداء 
الحشلد الشلعبي ، كذللك وجهنلا وحلدة 

الحشلد الشلعبي بتهيئة قاعدة بيانات للشلهداء 
والجرحلى وافلراد الحشلد الشلعبي ، ونحن في 
صدد اقامة برامج عديدة لرعاية هذه الشلريحة 
: ان  الدكتلور النصلللللراوي  المهملة .وتابلع 
هلذه المبالغ التي سليتم جمعها ملن خال هذا 
الصنلدوق سليتم نقلها عبر التنسليق ملع هيئة 
الحشلد الشلعبي ومنظملات المجتملع المدني ، 
لكلي يسلتفيد منها الشلهداء والجرحلى وكذلك 

المتواجدين في جبهات القتال.

حمافظ البرصة يرعى صندوق تربعات 
لدعم احلشد الشعبي

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ بغداد علي محسن التميمي 
علن حاللة الطلوارئ واالسلتنفار لجهلود 
محافظلة بغلداد االليلة والخدميلة الخلاء 
العوائلل النازحلة ملن محافظة االنبلار الى 
العاصملة والبلدء بنصلب مئلات الخيم في 

منطقة ابو غريب.
وقال المتحدث الرسلمي بأسلم محافظة 
بغداد صباح زنكنة, انه »وبحسب توجيهات 
محافظ بغداد علي محسن التميمي ومع بدء 
عملية نزوح العوائل الى العاصمة وبالتنسيق 
ملع قيلادة عمليات بغلداد واالمانلة العامة 
لمجلس الوزراء تلم تهيئة جميع المتطلبات 

الازمة الخاء العوائل النازحة من محافظة 
االنبار الى مناطق ابو غريب«.

وأكلد زنكنله ان »المحافظ قلد اعلن عن 
حاللة الطلوارئ واالسلتنفار لجميع جهود 
المحافظلة الخدميلة واالليلة الخلاء تللك 
العوائلل التلي للم تجلد امامهلا سلوى ترك 
ارضهلا وديارهلا ملن بطلش وتطبيقلات 
الحدود الاشلرعية والممارسات الانسانية 
التي قامت بهلا ثلة من الكفرة من تنظيمات 
»داعش« لتلي باتت تلفظ انفاسلها االخيرة 
بعد االنتصلارات التي حققتها قواتنا االمنية 
الباسلة وابطال الحشد الشعبي في محافظة 
صاح الدين وديالى وبعض المناطق االخرى 

التي تم تنظيفها من نجسهم ».

حمافظ بغداد يعلن حالة الطوارئ إليواء 
نازحي االنبار

      بغداد / المستقبل العراقي

عزا التحالف الكردسلتاني,امس السلبت, عدم 
اقلرار مشلروع قانلون االحلزاب العراقيلة طيلة 
السلنوات الماضيلة اللى وجلود ثغلرات وصفها 
بالفنيلة والقانونية ولم يتلم معالجتها لحد االن.

وقال عضو التحالف مسعود حيدر ان«مسودة هذا 
القانلون موجلودة داخل اروقة اللجنلة القانونية 
الماحظلات  البلداء  المدنلي  المجتملع  ولجنلة 
واالقتراحات حوله ليتم بعلده قراءته مرة اخرى 
داخلل مجلس النلواب للتصويت عليله ، داعيا الى 

عدم التسلرع فلي اقراره وسلن قانلون متكامل 
يحظى بموافقلة الجميع« .وأوضح انه »في حالة 
الموافقة والتصويت عليه سليكون هلذا القانون 
منظما لعمل االحزاب ويعطي جانب من الشفافية 
إليراداتهلا وارتباطاتهلا الداخليلة والخارجيلة ، 
مشددا على ضرورة ان«ال يتضارب هذا القانون مع 
مثيله في كردستان العراق«.وأعلن مجلس النواب 
العراقلي في جلسلته للل29 ، الخميلس الماضي، 
تأجيل مناقشلة القلراءة الثانية لمشلروع قانون 
االحزاب، ويشلير عدد من النواب بأن التأجيل جاء 

ألسباب سياسية وليست قانونية.

      ديالى/المستقبل العراقي

أكد القيادي في كتائب سليد الشلهداء, احدى 
تشكيات الحشد الشعبي, هاشم الفتاوي، امس 
السلبت، أن قوات الجيش والحشد الشعبي عثرت 
عللى 18 برميلا مفخخا بملادة الكللور في أحد 
كهوف جبال حمرين بين محافظتي ديالى وصاح 
الدين.وقال الفتاوي ، إن »القوات األمنية حصلت 
على معلومات استخباراتية من بعض األشخاص 
في جبال حمرين بوجود ورشة لتفخيخ العبوات 
تسلتخدمها داعش فلي عملياتهلا اإلرهابية ضد 

األبرياء والحشد الشعبي والجيش«.
وأشلار إلى أن »الجهد الهندسي التابع لوزارة 
الدفاع فلكك البراميل المفخخلة بالكلور ونقلها 
إلى وحدات عسكرية«، الفتا إلى أن »جبال حمرين 
ال زاللت تضم 20 % من تنظيم »داعش« والخايا 
النائمة«.يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة 
بعقوبة، 55 كم شلرق بغداد، تشلهد أعمال عنف 
شلبه يومية في مناطق متفرقة منها تسلتهدف 
المدنييلن والقلوات األمنيلة، فيما تنفلذ القوات 
االمنية حمات مسلتمر تعتقل خالها العشلرات 

من المطلوبين بتهم إرهابية وجنائية.

الكردستاين : ثغرات فنية تعطل 
اقرار قانون االحزاب

العثور عىل 18 برمياًل مفخخًا بالكلور
 يف جبال محرين

      ديالى/المستقبل العراقي

نفلت اإلدارة األميركيلة أن يكون الرئيلس أوباما قد 
ناقش الدور السلعودي في عمليلات عاصفة الحزم في 
اليملن خلال لقائه ملع رئيس اللوزراء حيلدر العبادي 

الثاثاء الماضي.
ونفى المتحدث باسلم مجلس األمن القومي اليسلتر 
باسلكي أن يكلون كل ملن »الرئيلس أوباملا أو نائلب 
الرئيلس جو بايدن قد وجها أي انتقادات لعاصفة الحزم 
ولإلجلراءات السلعودية فلي اليملن فلي اجتماعاتهلم 

المنفصلة مع العبادي«.

واشنطن: لـم نتطرق الزمة اليمن  
يف مباحثاتنا مع العبادي
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            بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة الخدمات النيابية محمد المس�عودي، امس السبت، عن تقديم مشروع 
إلى رئاس�ة مجلس النواب لتخصيص درجات وظيفي�ة للعاملين بالعقود واألَجراء اليوميين، 

فيما أكد أن المشروع سيعمم على جميع الوزارات في حالة إقراره.
وقال المسعودي، إن »أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مشروع لرئاسة مجلس النواب 
يتضمن تخصيص درجات وظيفية للعاملين في دوائر الدولة بنظام العقود واألجور اليومية«.

وأضاف المس�عودي أن »كتل التحالف الوطني وش�ركاءها في العملية السياس�ية تتابع عن 
كثب موضوع تخصيص درجات وظيفية لموظفي العقود واألجور اليومية لإلسراع بتثبيتهم 
عل�ى وزارات الدولة، وإيجاد صيغة قانونية أيضا لالس�تفادة م�ن الكفاءات والخبرات التي ال 
تزال معطلة عن العمل«.وأشار المسعودي إلى أن »المشروع سيعمم في حال إقراره بمجلس 
الن�واب عل�ى جميع الوزارات الت�ي تضم بين دوائره�ا عاملين بالعقود واألج�ر اليومي ليتم 

تثبيتهم على المالك الدائم للوزارات«.

اخلدمات النيابية تقدم مرشوعا لتعيني موظفي العقود

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

يج�ري التأكد م�ن جثة المجرم 
ع�زت ال�دوري الذي قت�ل ,الجمعة 
الماضي�ة, ف�ي منطق�ة حمري�ن 
بعد اش�تباكات مع القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي المرابطي�ن في 
المنطقة الواقعة شمالي محافظة 

صالح الدين.
تش�ير  ال�دوري,  مقت�ل  وبع�د 
المعلومات ال�ى ان القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي صادرت هاتفه 
عل�ى  يحت�وي  ال�ذي  الش�خصي, 
ارق�ام ومكالم�ات تؤك�د ارتباطه 
مع مسؤولين وسياسيين كبار في 

الدولة العراقية.
وبينم�ا تش�ير مص�ادر مطلعة 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, الى ان« 
خ�ارج  س�يهربون  المتورطي�ن 
الع�راق خ�الل الس�اعات واألي�ام 
القليل�ة المقبل�ة », لفت�ت ال�ى ان 
ع�زت  م�ع  المتعاوني�ن  »اس�ماء 
الحش�د  بح�وزة  حالي�ا  ال�دوري 
الشعبي, وانه سيتحرك العتقالهم 

والقصاص منهم«.
وقال مص�در مقرب من ائتالف 
دول�ة القانون ، امس الس�بت، أنه 
»ت�م العث�ور عل�ى جه�از موبايل 
ع�زت الدوري مع جثت�ه واحتوائه 
على الكثير من المعلومات المهمة 
داع�ش  عالق�ة  ع�ن  والخطي�رة 
بتنظيمات ح�زب البعث والجماعة 
النقش�بندية واليات التنس�يق بين 

كل ه�ذه التنظيم�ات ومخاب�رات 
دولة مجاورة ».

ولف�ت المص�در, ال�ذي يش�غل 
منصبا امنيا رفيع المس�توى , الى 
ان« اس�تخبارات الحش�د الش�عبي 
الدوري,وه�ي  هات�ف  ص�ادرت 
اس�ماء  كش�ف  عل�ى  تتحف�ظ 
المتعاوني�ن مع�ه ب�دواع امنية », 
مضيف�ا انه«وبع�د اتخ�اذ بع�ض 
االجراءات سيقوم الحشد الشعبي 
والقصاص  المجرمي�ن  بمالحق�ة 
المص�در,  ورج�ح  منه�م«. 
»ه�روب المتعاونون م�ع المجرم 
»الدوري« خالل الس�اعات واأليام 
القليل�ة المقبل�ة بعدما انكش�فت 
عورتهم,وأصبحوا قاب قوسين او 

ادنى من المثول امام العدالة«. 
وق�ال االمي�ن الع�ام لمنظم�ة 
ب�در ه�ادي العامري ف�ي تصريح 
إن  الماضي�ة,  صحافي,الجمع�ة 
»قوة من اللواء الخامس في الحشد 
الشعبي باالش�تراك مع قوة امنية 
تمكن�ت، م�ن قت�ل اإلرهابي عزت 
ال�دوري بع�د رص�ده ف�ي موكب 
مؤل�ف من ثالث س�يارات، إحداها 
رباعية الدفع واألخريان نوع )بيك 
اب( في المنطق�ة المحصورة بين 

العلم وجبال حمرين«.
أن »العمل  العام�ري،  وأوض�ح 
يجري اآلن عل�ى مطابقة بصمات 
جث�ة ال�دوري وفح�ص الحم�ض 

النووي )DNA( الخاص به.
وبحس�ب المعلوم�ات االولي�ة 

ع�زت  المج�رم  ف�ان«  المس�ربة, 
ال�دوري كان على اتصال مس�تمر 
بقادة في اقليم كردستان وقيادات 
س�نية ف�ي الموص�ل ون�واب في 
البرلمان طوال فترة الطريق وإنهم 

تناقلوا معلومات خطيرة ».
وف�ي اول رد فع�ل له�م ح�ول 
الدوري,ش�دد  تورط ساس�ة م�ع 
القصاص  برلمانيون على ضرورة 
االره�اب,  م�ع  المتورطي�ن  م�ن 
اتب�اع  عواق�ب  م�ن  محذري�ن 

سياس�ة »الكيل بمكيالين«.  وقال 
النائب عن التحال�ف الوطني فالح 
الخزعلي ل�«المس�تقبل العراقي«, 
أن« ف�ي ح�ال ثب�ت الدالئ�ل به�ذا 
لنا موقف حازم  الصدد,فس�يكون 
سياس�ية  الن  المتآمري�ن,  تج�اه 
»الكي�ل بمكيالين« لي�س بمصلحة 
البل�د والعملي�ة السياس�ية ». لكن 
النائب ع�ن التحالف الوطني كاظم 
الصيادي, لم يستغرب وجود  اسماء 
او اتصاالت بين بعض السياس�يين 

والق�ادة م�ع ح�زب البع�ث, كون 
الكثي�ر م�ن البعثيي�ن يمارس�ون 
الجه�ات«,  بع�ض  ف�ي  عمله�م 
نتأكد  بالقول, »س�وف  مس�تدركا 
من المعلومات ونعلن االسماء التي 
كان�ت مرتبط�ة مع ع�زت الدوري 
رس�مياً وبدون أي تردد وس�تحال 
ال�ى القضاء اذا ثبت عليهم«. وكان 
االرهابي عزت الدوري يمثل حلقة 
الوص�ل بين حزب البع�ث المقبور 
وبعض التنظيمات المس�لحة التي 

كانت تنش�ط ف�ي محافظة صالح 
الدي�ن اضافة ال�ى تنظيم »داعش« 
الس�يما بالمنطقة الت�ي تمت فيها 
قتله وهي منطقة حمرين- حقول 

عالس النفطية.
وس�بق آلم�ر الل�واء الخام�س 
في الحش�د الش�عبي أب�و ضرغام 
المط�وري، أن اك�د ب�ان معلومات 
استخبارية مكنت الحشد والقوات 
األمنية من قتل نائب رئيس النظام 
والمطلوب  المقب�ور  الديكتاتوري 
للقض�اء العراق�ي المج�رم ع�زت 
ال�دوري، وفيما أش�ار ال�ى أنه تم 
التعرف عليه من وجهه، رجح بأن 
االرهابي الدوري كان موجوداً في 
تكريت وهرب بعد انسحاب الحشد 

من المدينة.
لل�دوري  خط�اب  آخ�ر  وكان 
بعد س�يطرة تنظي�م )داعش( على 
مدين�ة الموصل ف�ي )10 حزيران 
2014(، حي�ث حّي�ا نائ�ب رئي�س 
النظام الس�ابق المطل�وب للقضاء 
العراق�ي عزة ال�دوري، األحد )13 
المسلحة  التنظيمات  تموز2014(، 
التي ش�اركت ف�ي الس�يطرة على 
مدينتي الموصل وتكريت وخاصة 
والقاع�دة  )داع�ش(  تنظيم�ي 
ب�«محب�ة واعت�زاز«، ووص�ف ما 
يحص�ل ب�«الثورة ضد االس�تعمار 
الصفوي«، وفيما دعا المش�اركين 
في العملية السياس�ية إل�ى التبرؤ 
منه�ا، أك�د أن »تحرير بغ�داد قاب 

قوسين أو أدنى«.

سياسيون يحضرون للهروب بعد افتضاح اتصالهم بالبعث الفاشي

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

انطلقت العملية العسكرية, امس 
السبت, لتحرير مدينة الرمادي من 
عناص�ر تنظيم »داعش« اإلرهابي, 
فعناص�ر التنظي�م اصبح�وا تحت 
مطرق�ة النار, بينم�ا ترجح وزارة 
الدفاع ان تش�هد الساعات المقبلة 
تطورات كبيرة في المدينة السيما 
بع�د وص�ول تعزي�زات عس�كرية 
كبي�رة لحس�م المعرك�ة. وصوت 
مجل�س النواب على ارس�ال قوات 
أمني�ة عراقي�ة للمحافظ�ة دعم�اً 
للق�وات الموج�ودة هن�اك وزيادة 
الضرب�ات الجوي�ة من قب�ل القوة 
الجوية العراقية وتس�ليح العشائر 

والحشد الشعبي.
وش�هدت االنبار تطورات امنية 
كبيرة خالل ,االس�بوع االخير, اثر 

س�يطرة »داع�ش« عل�ى ع�دد من 
المناط�ق في الرم�ادي, مما خلف 

موجة نزوح كبيرة. 
وق�ال المتح�دث باس�م وزارة 
إن  إبراهي�م،  تحس�ين  الدف�اع 
األنبار  العس�كرية ف�ي  »العمليات 
ب�دأت ف�ي مناطق البوغان�م والبو 
ش�مالي  والس�جارية،  ف�راج 
»العملي�ة  أن  مؤك�داً  الرم�ادي«، 
ب�دأت بق�وة األم�ر ال�ذي أدى إلى 
ض�رب الكثي�ر من أه�داف داعش، 
وبات�ت عناص�ره مطوق�ة وتحت 
مطرقة النار«. وأضاف إبراهيم أن 
»الساعات القليلة المقبلة ستشهد 
تطوراً كبي�راً في الموق�ف«، الفتاً 
إلى أن »تعزيزات عس�كرية وصلت 
إلى مدينة الرم�ادي، من العمليات 
العشائر  الخاصة كالشرطة وأبناء 
والحشد الش�عبي«. ولفت إبراهيم 

إلى أنه »تم تهيئة جميع مستلزمات 
القت�ال وم�ا يهمن�ا فق�ط س�الح 
والطائرات  والصواري�خ  المدفعية 
المواطنين«،  لعمل ممرات إلخراج 
مش�يراً إلى أن »القوات المشاركة 
في معارك اليوم هم كل من الحشد 
الش�عبي وأبناء العش�ائر وطيران 
التحال�ف الدول�ي والق�وة الجوية 
العراقية وطي�ران الجيش«. وفور 
عودت�ه من واش�نطن ,أمس االول 
الجمع�ة, توج�ه رئي�س ال�وزراء 
حي�در العبادي  إلى قيادة العمليات 
المش�تركة لإلطالع على االوضاع 
ف�ي االنب�ار، حي�ث عق�د اجتماعا 
طارئا تقرر خالله إرسال تعزيزات 
عس�كرية إلى الرم�ادي على وجه 
الس�رعة. وبحسب مصادر محلية, 
ف�ان »الق�وات االمني�ة اس�تعادت 
بالمجم�ع  المحيط�ة  المناط�ق 

م�ن  الرم�ادي  وس�ط  الحكوم�ي 
تنظيم داعش بعد وصول تعزيزات 
إن  المص�ادر,  عس�كرية.وقالت 
»القوات األمنية المتمركزة وس�ط 
الرمادي انتقلت من وضعية الدفاع 
إلى الهجوم على داعش بعد وصول 

تعزيزات عسكرية«.
الق�وات  تل�ك  أن  وأض�اف 
العش�ائر  بمقاتل�ي  المدعوم�ة 
اس�تعادت الس�يطرة عل�ى معظم 
بالمجم�ع  المحيط�ة  المناط�ق 

الحكومي وسط الرمادي.
وتحول وسط المدينة إلى ساحة 
معرك�ة مفتوح�ة وأرس�لت بغداد 
مزي�دا م�ن التعزيزات العس�كرية 
إل�ى هن�اك لتجن�ب س�قوطها بيد 
المتش�ددين. عل�ى الصعي�د ذات�ه, 
وصلت قطاعات من جهاز مكافحة 
الحباني�ة  قاع�دة  ال�ى  االره�اب 

العسكرية لمساندة القوات االمنية 
ف�ي محافظ�ة االنب�ار، كم�ا م�ن 
المؤمل ان تصل تعزيزات عسكرية 

اخرى الى المحافظة.
الفرق�ة  الفرق�ة  قائ�د  وق�ال 
الذهبية الثالثة اللواء الركن سامي 
العارض�ي، إن »قطع�ات من جهاز 
مكافح�ة االره�اب وصل�ت قاعدة 
الحباني�ة العس�كرية قادم�ة م�ن 
بغ�داد لمس�اندة الق�وات االمني�ة 
في االنبار«. وأض�اف العارضي أن 
»هناك قطعات وتعزيزات عسكرية 
اخرى س�تصل الى محافظة االنبار 
خالل الس�اعات المقبلة«، مش�يراً 
الى أن »ه�ذه الق�وات تتجمع في 
قاع�دة الحباني�ة للتهيئ�ة للدخول 
مش�اركة  وع�ن  الرم�ادي«.  ال�ى 
الحشد الشعبي في معركة االنبار, 
الوطن�ي بتوفير  التحال�ف  طال�ب 

حصانة لمقاتلي الحش�د الش�عبي 
م�ن االس�اءة قبل مش�اركتهم في 
عملي�ات تحري�ر محافظتي االنبار 
النائ�ب كام�ل  والموص�ل. وق�ال 
الزيدي ف�ي بيان صحف�ي، إن »ما 
تع�رض ل�ه الحش�د الش�عبي من 
إس�اءة مقص�ودة ف�ي تكريت بعد 
النج�اح الكبي�ر ال�ذي تحق�ق في 
المدين�ة بفض�ل هذه التش�كيالت 
األمنية وتضامن  الوطنية والقوى 
مش�دداً  معه�م«،  العش�ائر  أبن�اء 
عل�ى »ضرورة أن تكون مش�اركة 
الحشد الشعبي وفصائل المقاومة 
اإلسالمية في تحرير األنبار مقابل 
ضمانات من قبل القوى السياسية 
ف�ي البرلمان والحكوم�ة المحلية 
بالمحافظ�ة«. وأض�اف الزيدي أن 
»التحال�ف الوطني طال�ب مجلس 
النواب، ومجلس الوزراء بالتصويت 

على قرار يقتضي بعدم إس�اءة أي 
ط�رف أو جهة سياس�ية لس�معة 
الحش�د الش�عبي في حال شاركوا 
بعمليات تحرير األنب�ار والموصل 
وان يكون الح�رس الوطني وحب 
الع�راق والمحافظ�ة عل�ى وح�دة 
العراق ه�ي الحافز الوحيد لتكاتف 
أبناء هذا الوط�ن وأهمية أن تقابل 
جهود وتضحيات الحش�د الشعبي 

باحترام وتقدير الجميع«.
وكان�ت قبيلة البو فه�د أعلنت، 
عش�ائر  أن  الماض�ي،  الخمي�س 
محافظة األنبار خولت القائد العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العبادي 
إق�رار مش�اركة الحش�د الش�عبي 
ف�ي عملي�ات تحري�ر المحافظ�ة، 
فيما أش�ارت إلى وص�ول فوجين 
من الش�رطة االتحادي�ة إلى مدينة 

الرمادي لمساندة القوات األمنية.

احلشد ينقذ االنبار بـ »ضامنات« لتفادي سيناريو تكريت

هاتف الدوري يفضح »دواعش« العملية السياسية
ونواب يؤكدون: سيحاكمون

تعزيزات عسكرية تصل لحسم معركة الرمادي

»داعش« يتبنى تفجري اربيل.. والبيشمركة تواجه صعوبة يف حتديد املندسني
       المستقبل العراقي/ فرح حمادي

اعلن تنظيم »داعش« اإلرهابي ,امس الس�بت، 
مس�ؤوليته عن التفجير الذي اس�تهدف القنصلية 
األميركية في اربيل مؤخ�را  والتي أدت إلى مقتل 
العديد من المدنيين.وتبن�ى تنظيم )داعش( خالل 
رس�الة صوتي�ة بثه�ا عل�ى موقع�ه االلكتروني 
التفجير الذي اس�تهدف القنصلي�ة األميركية في 
اربي�ل، بقوله »تمكنت مفارزنا األمنية من تفجير 
س�يارة مفخخ�ة ترك�ت ق�رب بناي�ة القنصلي�ة 
األميركي�ة ف�ي المدينة وتس�ببت بمقت�ل وجرح 
الكثير منهم«.وكانت وزارة الخارجية األميركية قد 
أدانت التفجير الذي اس�تهدف القنصلية األميركية 
في اربيل، وأكدت عدم سقوط ضحايا بين أعضاء 
القنصلية، وفيما قدمت شكرها لحكومة كردستان 

لسرعة استجابتها للحادث، جددت دعمها للشعب 
العراق�ي إللحاق الهزيمة ب�)داعش(.أعلنت وزارة 
صح�ة اقلي�م كردس�تان، ان الحصيل�ة النهائي�ة 
للتفجي�ر االنتحاري بس�يارة مفخخ�ة قرب مقر 
القنصلية االمريكية، في منطقة عينكاوة، وس�ط 
مدين�ة اربيل، بلغ�ت 12 ش�هيدا وجريح�ا.وكان 
مجلس وزراء إقليم كردستان قد استنكر، التفجير 
الذي وقع في منطقة عينكاوا، وسط اربيل، وفيما 
عده »دليال« على »هزائم اإلرهاب«.وسبق لمصدر 
امن�ي ف�ي محافظة اربي�ل ان كش�ف،امس االول 
الجمعة, بأن عدداً من األشخاص سقطوا بين قتيل 
وجريح بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري 
قرب مقر القنصلية األمريكي�ة بمنطقة عينكاوة 
وس�ط المدينة،) 330 ك�م ش�مال بغداد(.وكانت 
مديرية أمن »االس�ايش« في أربيل أكدت، في )29 

أيل�ول 2013(، عن »تعرضها إلى هجوم إرهابي«، 
وأوضح�ت أن�ه تم »قت�ل س�تة انتحاريي�ن أثنان 
منهما كانا يقودان س�يارتين مفخختين«، وبينت 
أن العملية أس�فرت عن »مقتل وإصابة 48 عنصرا 
أمنيا«.فيما أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم 
كردس�تان ، في اليوم ذاته، أن حصيلة التفجيرات 
التي اس�تهدفت مديرية االسايش بخمس سيارات 
مفخخة، وس�ط أربيل، بلغت 43 قتي�اًل وجريحاً، 
وفيم�ا نف�ت األنب�اء الت�ي تحدثت عن اس�تخدام 
دي�وان  التفجي�رات.وكان  ف�ي  إس�عاف  س�يارة 
محافظ�ة أربي�ل أك�د، أن التفجي�رات الت�ي هزت 
مدينة أربيل نجمت عن سيارتين مفخختين حاول 
بعدها مس�لحون مجهولون اقتحام مديرية األمن 
)االس�ايش(، وفيم�ا أكد أن خمس�ة م�ن عناصر 
القوات األمنية قتلوا بع�د قتل جميع المهاجمين، 

أشار إلى أن الوضع األمني تحت السيطرة.
محافظ�ة  ع�ن  النائ�ب  ق�ال  الغض�ون,  ف�ي 
السليمانية وعضو لجنة األمن والدفاع البرلمانية 
هوش�يار عب�د الله، إن ق�وات البيش�مركة تواجه 
صعوب�ة بش�أن التع�رف عل�ى عناص�ر داع�ش 
المندس�ين الى إقليم كردس�تان.وأوضح عبد الله، 
أن »نق�اط التفتيش ف�ي اقليم كردس�تان العراق 
تش�هد استقبال عدد كبير من النازحين مما يجعل 
ق�وات البيش�مركة تواج�ه صعوب�ة ف�ي تحدي�د 
المندس�ين م�ن عناص�ر تنظيم داع�ش االرهابي 
داخ�ل النازحين«.واض�اف أن »التنظي�م يح�اول 
اس�تهداف المحافظات اآلمنة ف�ي اإلقليم«، الفتاً 
ال�ى أن »حكوم�ة االقليم تعمل حالي�ا على البحث 
ع�ن منف�ذي التفجي�ر ال�ذي اس�تهدف منطق�ة 
ادان محاف�ظ  أربيل«.م�ن جانب�ه,  عن�كاوا ف�ي 

كركوك نجم الدين كري�م، التفجير اإلرهابي الذي 
شهدته منطقة عينكاوه بمدينة أربيل ، وأدى الى 
استش�هاد واصابة ع�دد من المواطنيي�ن االبرياء 
وإلحاق أضرار بالمباني والمحال التجارية.وأشار  
كري�م ف�ي بيان ال�ى ان »ه�ذا التفجي�ر االرهابي 
يأتي في ظل االنتصارات المتالحقة التي تحققها 
قوات البيش�مركة، والقوات االمنية في البالد في 
مجابه�ة فلول داع�ش االرهابي، وه�ي دليل أخر 
أن االره�اب االعم�ى ال يفرق بي�ن مدينة واخرى 
ومكون واخر ، بل يهدف لضرب الحياة واالس�اءة 

لالنسان ومحاولة خائبة اليقاف حركة التقدم”.
واكد كريم »اننا واثقون ان هذا العمل االرهابي 
وس�ائر االعم�ال االخ�رى ، ل�ن تضي�ف اال وحدة 
لجميع القيادات السياس�ية والمكونات العراقية، 
وهم يواجهون اعتى قوى شر ودمار في العالم«.

االقليم اعتبره ردة فعل على هزائم االرهابيين
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وأكد نصرالله، ف�ي كلمته خالل مهرجان 
»التضامن م�ع اليمن المظل�وم« الذي نظمه 
الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية 
الجنوبي�ة لبي�روت، أنه »لن يمنعنا ش�يء، ال 
التهوي�ل وال التهدي�د، من أن نواص�ل إعالننا 
لموقف التنديد للعدوان السعودي � األميركي 

على اليمن«.
وتناول »الحج�ج الواهي�ة لتبرير الحرب 
الس�عودية عل�ى اليم�ن«، مفّن�داً »الحدي�ث 
ع�ن التهدي�د اليمن�ي المفترض للس�عودية، 
ومواجه�ة الهيمنة اإليراني�ة، وحرب العرب 
والعروبة، وح�رب الدفاع عن عروبة اليمن«، 
س�ائالً: »هل فوضت الشعوب العربية النظام 

السعودي بالحرب على اليمن؟«.
كما س�أل: »إن لم يكن الشعب اليمني من 
العرب، فم�ن هم العرب؟ قبل اإلس�الم كانوا 
هم حض�ارة الع�رب، وعندما كان أهل ش�به 
الجزيرة العربية ال يتقن�ون القراءة، كان في 
اليم�ن مدنية، وكان في اليم�ن ملوك للعرب، 
فضل اليمنيين في الجهاد معروف وتشهد له 
بالد المس�لمين. علماء وتج�ار اليمن أدخلوا 
اإلسالم إلى إندونيسيا أكبر البالد اإلسالمية، 
إل�ى ش�هادة عل�ى  اليمني�ون ال يحتاج�ون 
عروبتهم وإس�المهم، ومن يعتِد على الشعب 
اليمن�ي يجب أن يبحث عن ش�هادة إلس�المه 

وعروبته«.
وتاب�ع نصرالله: »حاول�وا إعطاء الحرب 
بع�داً طائفي�اً بأنه�ا ح�رب س�نية ش�يعية، 
وفش�لوا. أم�ا أكث�ر عن�وان مضح�ك ط�رح 
خالل األس�ابيع الماضية، فهو عنوان الدفاع 
ع�ن الحرمين الش�ريفين في مك�ة المكرمة 
والمدين�ة المن�ورة. من الذي يه�دد الحرمين 
الشريفين؟ الش�عب اليمني؟ الجيش اليمني؟ 

اليمنيون يعشقون رسول الله وآل البيت«.
وجزم نصرالله بأن »هناك تهديدا للحرمين 
الش�ريفين«، لك�ن »من قبل داع�ش... عندما 
أُعل�ن أن دولة الخالفة س�تهدم الكعبة، ألنها 
مجموعة أحجار تعبد م�ن دون الله وتتنافى 

م�ع التوحيد، فالح�رم النبوي ف�ي خطر من 
داخل الس�عودية والفك�ر والثقافة الوهابية، 

كتب التاريخ تشهد على ذلك«.
وتحدث ع�ن تش�ابه الحرب عل�ى اليمن، 
بالحرب التي شنتها إس�رائيل على لبنان عام 
2006، مؤك�داً أن »الح�رب واح�دة والعق�ل 
واحد واألهداف واحدة واإلدارة واحدة، يعني 

النتيجة ستكون واحدة«.
وأكد أن العدوان »فش�ل في إعادة عبد ربه 
منص�ور هادي إل�ى صنعاء أو ع�دن، وأن أي 
تسوية سياسية ال يمكنها إعادته إلى اليمن«، 
مش�يراً إلى تعيين خالد البح�اح نائباً للرئيس 
اليمن�ي. وع�ّدد نصرالل�ه إنج�ازات الجي�ش 
اليمن�ي والحوثيين بعد 22 يوماً من العدوان، 
عل�ى الرغم من القصف الجوي الس�عودي �� 
األميرك�ي، مؤّك�داً أن » ع�دن تحت س�يطرة 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية، وكذل�ك معظ�م 
المحافظ�ات تحت س�يطرتهم، فيما القاعدة 
وحلفاؤها في تراجع«، وأش�ار إلى أن »هناك 
فش�ال في تحويل الصراع الداخلي إلى صراع 
زيدي ��� س�ني، أو شيعي �� سني، بل هناك 
وقف�ة يمنية ف�ي مواجهة الع�دوان، وبعض 
الق�وى السياس�ية المؤي�دة للع�دوان ب�دأت 

تتنصل من مواقف قادتها«.
للس�عودية  اليمن�ي  »التهدي�د  أن  ورأى 
كما قي�ل، تحّول بعد الع�دوان على اليمن من 
محتمل إل�ى قطعي«، واصفاً قائ�د الحوثيين 
»الس�يد عبد المل�ك الحوثي بالقائد الش�اب«، 
ومضيفا أن عدم رّده على العدوان الس�عودي 
ه�و »صب�ر اس�تراتيجي«، وأن »اليمنيون لم 
يلجأوا إل�ى خياراتهم الحقيقي�ة، فيما وصل 
العدوان إلى آخر الخط«، مشككاً في إمكانية 

حصول عملية برية ضد اليمن.
وأش�ار إلى ما سماه »المسار التنازلي في 
التهديد بش�ن عدوان بري«، الفتاً إلى مس�ألة 
» اس�تئجار الجي�وش« م�ن قب�ل الس�عودية 
بعد رفض باكس�تان المش�اركة ف�ي العملية 
البرلم�ان  نصرالل�ه  وش�كر  العس�كرية. 

عل�ى  والحكوم�ة  والش�عب  الباكس�تاني 
موقفهم، كم�ا وجه نداء إل�ى مصر واألزهر 
الش�ريف وباكستان ل� »منع هدم بلد من بالد 
رس�ول الله، وأال تكونوا شركاء فيه«، مشدداً 
على »ض�رورة دخ�ول العالم اإلس�المي في 
رعاي�ة لحل سياس�ي ووقف الح�رب، ألنه ال 
أح�د يريد إس�قاط النظام الس�عودي وكل ما 
نتمناه الخير لها«، مش�يراً إلى أنه »ال يبدو أن 
أفق التس�وية السياس�ية نضج، مع أن أغلب 

األصوات في العالم تنادي بالحل السياسي«.
وعن موقف الحزب من الس�عودية، »بعد 
س�نوات ف�ي تدوي�ر الزواي�ا ف�ي مواقفه«، 
قال نصرالل�ه: »نحن أتين�ا متأخرين في هذا 
الموق�ف، م�ع أنن�ا ننتق�د وال نش�تم، ولكن 
اس�محوا لن�ا، ونح�ن ال نريد فت�ح ملفات ما 
قدمته السعودية في س�نوات الحرب األهلية 

ف�ي لبن�ان، وال ف�ي الموقف تجاه س�وريا«، 
متس�ائالً »لو أن سوريا س�قطت بيد القاعدة 
فأي�ن س�يكون مصير مس�يحيي ومس�لمي 
لبنان؟«. وجّدد نصرالله شكره لسوريا »ألنها 
صم�دت وواجه�ت وقاتلت ول�م تخضع لهذا 
الفكر التكفيري األس�ود، ولم تس�قط في يد 
القاعدة«، مكّرراً » اتهامه للسعودية بالتدخل 
مباشرة في البحرين وبمنعها الحل السياسي 

فيه«.
وأش�ار إل�ى أن الحزب من »دع�اة الحوار 
السعودي �� اإليراني، ألنه يترك أثر إيجابياً«، 
وأن »إيران تسعى للتفاهم مع السعودية منذ 
سنوات، ولكن السعودية كانت دائماً ترفض، 
وإيران مس�تعدة اليوم للحوار مع السعودية، 
لكن الس�عودية تكابر وترفض ألنها فش�لت، 
له�ذا تفت�ش عن نج�اح في مكان م�ا قبل أن 

تذهب إلى طاولة الحوار«.
وعّقب أن »المسؤولين السعوديين أعلنوا 
الحرب، وهذا لم يعد بحاجة إلى دليل«، مؤكداً 
»الرغبة بالصلح والتسوية، ألنه آن األوان كي 

يقول العالم اإلسالمي للسعودية كفى«.
ووجه سؤاالً إلى »الشعوب العربية« حول 
»الفكر ال�ذي تحمله الجماع�ات التكفيرية«، 
وقال: »هذا فكر وكتب وثقافة من؟ ومن الذي 
يبني مدارس في كل أنحاء العالم لتدريس هذا 
الفكر التدمي�ري التكفيري؟ إنها الس�عودية 
وأمواله�ا وتحريضها الطائف�ي والمذهبي«. 
وأض�اف أن » الخاس�ر األكبر في كل ما جرى 
ويجري كانت فلس�طين، وأي تهديد ال يمنعنا 
م�ن اتخاذ موقفن�ا هذا. كف�ى حروباً وكفى 

تضليالً باسم الحرمين الشريفين«.
وحول لبنان، أك�د نصرالله أنه »في حزب 

الل�ه، ال نل�زم حلفاءن�ا ش�يئا، وال نطلب من 
ش�ركائنا أي ش�يء، ألننا نريد مصلحة لبنان 
الكبرى، وم�ن أجل هذه المصلح�ة نقول إنه 
يج�ب االنتهاء م�ن الطمع بالمال الس�عودي 

ألنكم خربتم الدنيا«.
قائ�اًل:  اللبنانيي�ن  إل�ى  نصيح�ة  وق�دم 
»لق�د اختلفن�ا حول اليم�ن وس�وريا وقبلها 
لبن�ان، ولكن أقول طول�وا بالكم وال تخطئوا 
بالحس�ابات، وال تكون هذه الحس�ابات كما 
راهنت�م على س�قوط النظام الس�وري خالل 
ش�هرين«، مشيراً إلى أنه »نحن هنا في لبنان 
نري�د أن نعيش معاً، وال نريد أن ننقل الخالف 
ح�ول موض�وع اليم�ن إل�ى لبن�ان«. وتمّنى 
»اعتماد أسلوب النقد ال الشتم، وليحتفظ كل 
بموقفه ورأيه مع الت�زام الحدود والضوابط 

األخالقية «.

     بغداد / المستقبل العراقي

سيد املقاومة يعّري املاملك املتهالكة: كفى ارهابًا
مّرة جديدة، رفع األمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصر الله سقف خطابه ضد السعودية، مطالبا »المسلمين 
والعالم بأسره« بقول »كفى« للسعودية،

»من أجل سوريا ولبنان والعراق واليمن ودول الخليج ومصر 
وليبيا... من أجل كل بلد فيه عصابة إرهابية تكفيرية 

تقتل وترتكب المجازر يجب أن يقف العالم
ليقول للسعودية كفى«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل�ت ش�رطة مكافح�ة اإلره�اب ف�ي مدين�ة ملب�ورن 
األسترالية، أمس السبت، خمسة شبان لالشتباه في تخطيطهم 

لهجوم إرهابي .
وشارك نحو 200 من عناصر الشرطة في “العملية الكبرى” 
وشملت س�بع حمالت دهم، اسفرت عن االعتقاالت ومصادرة 

“أسلحة بيضاء”، طبقا للسلطات األسترالية.
وق�ال نائب مف�وض الش�رطة الفيدرالية االس�ترالية، نيل 
غوه�ان، إن تهم�ا متصل�ة باإلره�اب، م�ن بينه�ا التخطي�ط 

لمهاجمة الشرطة، وجهت إلى اثنين من المشتبهين .
أضاف “هناك أدلة عثرنا عليها، ومعلومات أخرى بحوزتنا، 
تقودن�ا لالعتق�اد ب�أن األم�ر مرتب�ط بالتأث�ر بأف�كار داعش 

التكفيرية “.
وأعتقل اثنان من الش�بان، وعمرهما 18 و19 عاما، بتهمة 
ذات صل�ة باإلرهاب، وأوقف الثالث, 18 عاما، بش�بهة ارتكاب 
مخالف�ات تتعلق بأس�لحة، في حين احتجز الش�ابان اآلخران، 
وعمرهم�ا 18 عام�ا و19 عاما، وهما  يتعاونان مع الش�رطة 

خالل استجوابهما .
وعقب نائب مفوض ش�رطة والية فيكتوريا، ش�ين باتون: 
“الش�بان تصرفوا بمفردهم وال يمثل�ون أي ديانة أو ثقافة أو 

جنسية بعينها “.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية التونس�ية ناجم الغرس�لي أن الس�لطات 
منع�ت أكث�ر م�ن 12 ألف تونس�ي م�ن االنضام إل�ى صفوف 

تنظيمات تكفيرية في الخارج منذ آذار 2013.
وأضاف الغرس�لي أن وزارة الداخلية منعت 12490 تونسيا 
من التوجه إلى مناطق القتال وذلك في إطار جهودها للحد من 

سفر تكفيريين إلى مناطق التوتر والنزاعات.
وأشار الوزير إلى أن نحو 1000 شخص أحيلوا على القضاء 
بتهم�ة االنضم�ام إلى مجموعة إرهابية ف�ي النصف األول من 

عام 2015.
وبالت�وازي م�ع ذلك، ق�ال المتحدث باس�م النيابة س�فيان 
الس�ليطي إن القضاء التونس�ي أص�در أحكاما ف�ي 83 قضية 

“على صلة باإلرهاب” من بين 124 ملفا منذ 2013.
وتش�هد تونس منذ اإلطاحة بنظام بن عل�ي في 14 كانون 
الثان�ي 2011، تناميا في الفكر التكفيري وعملياته المتصاعدة 

ضد الجيش وقوات األمن خصوصا منذ نهاية 2012.

ملبورن املستهدفة تعتقل 5 اشخاص
خططوًا هلجوم ارهايب

تونس متنع 12 ألف مواطن من االنضامم 
اىل االرهاب

مراسلون بال حدود تطالب البحرين بوقف االضّطهاد »املمنهج«
   بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت منّظم�ة مراس�لون ب�ال 
البحرينّية بوقف  ح�دود، الحكوم�ة 
االضّطهاد الممنهج بحّق الصحفيين 
التواص�ل  مواق�ع  عب�ر  والنش�طاء 
االجتماعّي، والذي تمارسه السلطات 
منذ بداية حركة االحتجاج الش�عبّي 

ف�ي ش�باط ع�ام 2011 بال ه�وادة، 
حي�ث يتم تكرار اعتق�ال الصحفيين 
التهم ضّدهم،  والمصّورين وتلفي�ق 
لم�دٍد  بالس�جن  عليه�م  والحك�م 

طويلة.
إّن  المنّظم�ة قال�ت ف�ي بيانه�ا 
هدف السلطات البحرينّية من سباق 
الفورم�وال إبع�اد األنظ�ار وال�رأي 

العام الدولّي عن االنتهاكات وأعمال 
التعذيب وغياب العدالة، وقمع حرّية 
الصحاف�ة الت�ي تش�هدها البالد منذ 
م�ا يزيد عن األربع س�نوات. وطالب 
التنفي�ذّي للمنّظمة بإطالق  الرئيس 
سراح جميع الصحفيين والمدّونيين 
ع�ن  والتوّق�ف  ف�وًرا،  المعتقلي�ن 
األمنّي�ة  والمضايق�ات  االضّطه�اد 

والقضائّية التي يتعّرضون لها بشكٍل 
مستمّر، مشيًرا إلى اعتقال السلطات 
مرك�ز  رئي�س  مج�ّدًدا،  البحرينّي�ة 
البحري�ن لحقوق اإلنس�ان الناش�ط 
الحقوقّي نبيل رجب، بس�بب تغريدٍة 
عن التعذيب بس�جن ج�ّو المركزّي. 
وذك�رت المنّظمة ص�ور االعتقاالت 
التعسفّية واالتهامات المشبوهة التي 

تعّرض لها المصّورون والصحفّيون 
على يد النظام البحرينّي، مشيرًة إلى 
النّجار، ومحّمد  رين »محّم�د  المصوِّ
وأحم�د  مه�دي،  وم�ازن  الش�يخ، 
حميدان، حس�ين حبي�ل، وغيرهم«، 
الع�رب  قن�اة  إيق�اف  ع�ن  فض�اًل 
الفضائّي�ة الجديدة بعد اس�تضافتها 

معارض سياسّي بحرينّي.

روحاين: ليس من الفخر مهامجة املظلومني
   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس حس�ن روحان�ي ان الرؤية 
االيرانية لالمور ليس�ت عس�كرية وتتمركز 
عل�ى عملية “ال�ردع الفعال” به�دف تثبيت 
اسس السالم واالستقرار في المنطقة، قائال 
ان قتل الش�عب اليمني المظلوم ال يشير الى 

امتالك القوة واالقتدار.
وخالل كلمته بمراس�م يوم الجيش التي 
اقيم�ت بجوار مرق�د مؤس�س الجمهورية 
االس�المية االم�ام الخميني الراحل، أش�اد 
الق�وات  بتضحي�ات  روحان�ي  الرئي�س 
ان  مؤك�دا  االيران�ي،  والجي�ش  المس�لحة 
القوات المس�لحة اليوم تقوم بارساء االمن 
واالس�تقرار في المنطقة من الخليج وحتى 
خليج عدن وم�ن البحر االبيض المتوس�ط 
الى المحيط�ات الكبرى وتحفظ أمن الطرق 

البحرية والسفن وناقالت النفط.
وأضاف ال يوجد لدى شعوب المنطقة أي 
قلق من التواجد البحري االيراني بل العكس 
تمام�ا ان المن�اورات التي اجراه�ا الجيش 
وح�رس الث�ورة االس�المية ف�ي المنطقة 
ق�د جلب�ت لش�عوبها الطمأنينة والش�عور 

باالمن.
وش�دد الرئيس روحاني عل�ى ان الرؤية 
االيرانية ليس�ت عس�كرية ول�ن تبحث عن 
الحروب بل أنها ذات طابع دفاعي وتس�تند 
عل�ى “الردع الفع�ال” بهدف صنع الس�الم 
واالس�تقرار في الب�الد ودول المنطقة وان 
القوات المسلحة االيرانية وباعتبارها القوة 
االكب�ر ف�ي المنطق�ة تق�وم به�ذه المهمة 
عب�ر االعتماد على النف�س واالكتفاء الذاتي 

واالبداع.
وقال روحاني وبالرغم من امتالك قواتنا 

المسلحة لهذه القوة والقدرات بهدف ارساء 
السالم ال للعدوان والهجوم على المظلومين 
واالطفال وان قواتنا المسلحة ستكون دائما 

نصيرة ومدافعة عن المظلومين.
ودع�ا الرئيس االيراني الق�وى االقليمية 
االخرى ال�ى االقتداء بالجي�ش االيراني في 
ه�ذا المجال واالبتع�اد عن خل�ق الفتن في 
المنطقة ومهاجمة االطفال والنساء وكبار 

السن في اليمن.
وأعتب�ر روحان�ي ان�ه لي�س م�ن الفخر 
مهاجم�ة المظلومين، مضيفا ان هذا العمل 
س�يجلب العار لفاعليه ف�ي الدنيا واآلخرة، 
متسائال لماذا ال يستفيد هؤالء من الفرصة 
لك�ي يتصالح�و م�ع ش�عوب المنطقة بدل 

العدوان عليها.
واس�تطرد الرئي�س روحان�ي قائ�ال الى 
م�اذا تهدف�ون عب�ر دعمك�م لالره�اب في 
س�وريا والع�راق ولبنان وم�اذا تعنون من 
قص�ف الش�عب اليمن�ي االع�زل وه�ل قتل 
االطفال س�يمنحكم القوة واالقتدار، ولكن 
غرس�تم روح العداوة في ش�عوب المنطقة 

وستحصدون نتيجة ذلك قريبا.
وحول المفاوضات النووية قال روحاني 
اننا اخترنا طري�ق المفاوضات فيما يخص 
برنامجنا النووي السلمي، الننا نريد ان نثبت 
للمنطقة والعالم بان ال مشاكل في المنطقة 
من هذه الناحية ونجلس على طاولة المنطق 
والت�ي بامكانها ح�ل أي مش�كلة عويصة، 
واوصلنا رسالة الى العالم بان شعبنا القوي 

المقتدر يفتخر ايضا بتطبيق القانون.
وج�دد الرئي�س روحاني عل�ى ان ايران 
ستنفذ كافة القرارات الدولية الثبات سلمية 
برنامجها، وانها تريد الس�الم ولكن ال تقبل 

باي عدوان عليها.

الصحة العاملية: 767 قتياًل حصيلة العدوان 
عىل اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة  منظم�ة  أعلن�ت 
العالمي�ة أن 119 ش�خصا على 
األق�ل قتل�وا في الفت�رة 7-13 
النزاع المسلح  نيسان، بس�بب 
ف�ي اليمن، لتبل�غ بذلك حصيلة 
الضحايا منذ بدء النزاع في 19 

آذار 767 قتيال.
ف�ي  المنظم�ة  وأوضح�ت 
بي�ان صدر الجمعة 17 نيس�ان 
أن العملي�ات القتالية في اليمن 
أسفرت خالل الفترة المذكورة 
ع�ن إصاب�ة 715 ش�خصا في 
الع�دد اإلجمالي  اليم�ن ليبل�غ 

للجرحى 2906.
المنظم�ة  بيان�ات  وتش�ير 
إلى زيادة عدد النازحين بسبب 
الن�زاع العس�كري إل�ى قراب�ة 

254.5 ألف.
المجتمع  المنظمة  وطالبت 
الدول�ي بتقدي�م 25.2 ملي�ون 
عاجل�ة  كمس�اعدات  دوالر 
العملي�ات  نفق�ات  لتغطي�ة 

اإلنسانية المطلوبة في اليمن.
يذكر أن األمم المتحدة سبق 
أن طلب�ت م�ن ال�دول المانحة 
إضاف�ي  مبل�غ  تخصي�ص 
دوالر  ملي�ون   273.7 ق�دره 
لتقديم المس�اعدات اإلنس�انية 

للمحتاجين في اليمن.

نقل�ت وكال�ة “أ ف ب” عن 
مص�ادر ف�ي جن�وب اليمن أن 
ما ال يقل عن 36 ش�خصا لقوا 
مصرعه�م نتيجة غارات جوية 
للتحالف الذي تقوده السعودية 
وفي معارك بين أنصار الرئيس 
اليمني عب�د ربه منصور هادي 

والحوثيين.
وش�نت طائ�رات التحال�ف 
سلسلة من الغارات الليلية على 
قافل�ة للحوثيي�ن ف�ي منطقة 

قريبة من مضيق باب المندب.
ونقلت الوكالة عن مسؤول 
محلي قوله، إن الغارات أسفرت 
عن تدمير دبابتين و4 مدرعات 
وقتل قرابة 20 م�ن الحوثيين، 
وكان�ت القافل�ة ق�د انطلق�ت 
م�ن قاع�دة “العن�د” الجوي�ة 
ف�ي محافظ�ة لح�ج، إليصال 
تعزي�زات إلى مناط�ق خاضعة 
لس�يطرة الحوثيين ق�رب باب 

المندب وفي عدن.
أم�ا ف�ي تعز، حي�ث يحاول 
الخمي�س  من�ذ  الحوثي�ون 
 35 الفرق�ة  عل�ى  الس�يطرة 
للجيش الموالية للرئيس هادي، 
فاندلعت معارك عنيفة أسفرت 
عن مقتل 16 ش�خصا بينهم 3 
مدنيين، حسب مصدر عسكري 

وسكان محليين.
قتل عنصران يفترض أنهما 
من تنظيم “القاعدة” في اليمن 
في هجوم ش�نته طائرة بدون 
طيار يش�تبه أنه�ا أمريكية في 

محافظة شبوة.
ف�ي  قبل�ي  مص�در  وق�ال 
تصريح ل�� “أ ف ب” إن الغارة 
الليل واس�تهدفت  وقعت خالل 
عرب�ة في مدينة حب�ان جنوب 
محافظ�ة  م�دن  كب�رى  عت�ق 
ش�بوة، وأس�فرت ع�ن مقت�ل 

شخصين كانا يستقالنها.
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اعادة اعالن
مزايدة 

رقم /2014/11 بيع مواد مستهلكة
يعلن فرع النجف االرشف  لتوزيع املنتجات النفطية عن اعادة اعالن بيع مواد 
مس�تهلكة واملوجودة يف مخازن الفرع والكائن�ة يف محافظة النجف االرشف 
طريق )كربالء � نجف(  للمرة الثالثة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2012 عىل الراغبني باملشاركة  مراجعة مقر فرع النجف لتوزيع  
املنتجات النفطية الكائن يف حي السالم قرب الكراج الشمايل / قسم الحسابات 
لغرض االطالع عىل التفاصيل مستصحبني معهم التامينات القانونية  والبالغة 
)20%(  من القيمة املقدرة  للبيع عىل ش�كل صك مصدق وسيكون مزاد البيع 
يف مق�ر الفرع ويكون موعد املزايدة الس�اعة العارشة صباحا اىل نهاية الدوام 
الرسمي بعد ثالثني يوم من تاريخ نرش االعالن يف الصحف الرسمية واذا صادف 
ي�وم عطلة فتؤجل اىل اليوم التايل مس�تصحبني معهم  املستمس�كات التالية 
)الجنسية ، شهادة الجنسية ، براءة ذمة من الرضيبة  نافذة لهذا العام( وعىل 
من ترس�و عليه املزايدة دفع بدل البيع وكامل املصاريف خالل سبعة ايام من  
تاري�خ االحالة القطعي�ة وعليه رفع املواد بالرسع�ة املمكنة وبخالفه يتحمل 

كافة التبعات القانونية .

فقدان

فقد  مني وص�ل قبض الحكومي 

املرقم 330603 امانات صادر من 

 2013/3/17 يف  الب�رة  بلدي�ة 

ومبلغه 1,250,000 باسم) خالد 

عيل حس�ن( ع�ىل من يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فقدمني  رخص التجوال املرقمة 
162 / 1286 والص�ادره م�ن 
مديرية كمرك املنطقة الجنوبية 
والعائدة اىل )رشكة هالربتون( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

دائرة التسجيل العقاري يف احلمزة
طلب تسجيل عقار جمددا

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 3/ 10/ 2013 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل )515( محلة الخسف بأسم )مديرية 
بلدية الش�نافية( مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 
بصفة املالك للمادة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
القانون التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 
)1971( قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
ه�ذا العقار تقديم ما لدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقة موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عامر حممد عطية
مالحظة التسجيل العقاري يف احلمزة

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  )عبد 
القادر عباش شذر(    الذي يطلب فيه تبديل  
اللقب    من  )الحسني (  اىل )املالكي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) حامد 
محم�ود حام�د (  الذي يطلب في�ه تبديل  
اللق�ب    من  )الس�كران (  اىل )االس�دي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) واثق 
محم�ود حام�د (  الذي يطلب في�ه تبديل  
اللق�ب    من  )الس�كران (  اىل )االس�دي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )عقيل 
ش�مر عبد الل�ه( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي )حس�ني 
ش�مر عبد الل�ه( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )عباس 
ش�مر عبد الل�ه( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدع�ي )حيدر 
ش�مر عبد الل�ه( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )رحيم 
ش�مر عبد الل�ه( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )محمد 
عب�د الجليل نجم( الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال م�ن )ف�راغ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة 14 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

دائرة التسجيل العقاري يف احلمزة
طلب تسجيل عقار جمددا

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 17/ 3/ 2014 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل )547( محلة الرساي بأسم )مديرية 
بلدية الش�نافية( مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 
بصفة املالك للمادة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
القانون التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 
)1971( قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
ه�ذا العقار تقديم ما لدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقة موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عامر حممد عطية
مالحظة التسجيل العقاري يف احلمزة

دائرة التسجيل العقاري يف احلمزة
طلب تسجيل عقار جمددا

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 8/ 12/ 2013 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل )516( محلة الخسف بأسم )مديرية 
بلدية الش�نافية( مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 
بصفة املالك للمادة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
القانون التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 
)1971( قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
ه�ذا العقار تقديم ما لدية من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقة موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
عامر حممد عطية
مالحظة التسجيل العقاري يف احلمزة

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات

قسم الرشكات املحدودة واالشخاص
قرار تصفية رشكة حمدودة

بن�اء عىل ما جاء بقرار الهيئة العامة لرشكة 
املعام�الت  ببي�ع ورشاء  للتوس�ط  )الهيب�ة 
االجنبية املحدودة( قرار الهيئة العامة املؤرخ 
22/ 3/ 2015 املتضمن وضع الرشكة تحت 
التصفية وتعيني السيدان عبد الرحمن محمد 

السعيدي ونواف بنية كريم مصفيان لها.
اني مس�جل ال�رشكات صادقت ع�ىل القرار 
املذكور اعاله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام 
امل�ادة )160( م�ن قانون ال�رشكات رقم 21 

لسنة 1997 املعدل.
كتب ببغداد يف اليوم التاس�ع عرش من ش�هر 

جمادي االخرة لسنة 1436 ه�
املوافق لليوم الثامن من ش�هر نيسان لسنة 

2015 م�
فريال اكرم عبد اهلل
مسجل الرشكات وكالة

فقدان
فق�دت  مني هوي�ة الطالب 
منص�ور(  س�دخان  )ع�يل 
الصادرة من  الكلية الرتبوية 
املفتوحة قس�م البرة عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي الطال�ب )حي�در 
رش�يد مجي�د (الص�ادرة م�ن 
املعه�د التقن�ي البرة قس�م 
انظم�ة الحاس�بات  ع�ىل  من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
املوظ�ف  هوي�ة  من�ي  فق�دت  
وزارة  م�ن  الص�ادرة  الوزاري�ة 
الكهرب�اء املديري�ة  العامة النتاج 
الطاق�ة الكهربائي�ة فرع البرة 
باس�م )عبد القادر عباس ش�ذر( 
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد الحكيم 
هادي عبيدان (  الذي يطلب فيه  تبديل اللقب    
م�ن  )الحج�اج (  اىل )الخزاع�ي( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

متديد اعالن
)لتصني�ع وتجهي�ز الكرفان�ات واملخ�ازن املربدة 

والجملونات والبناء الجاهز(
لغ�رض فس�ح املج�ال  الكثر ع�دد م�ن الرشكات 
املتخصص�ة للمش�اركة يف مرشوع عق�د لتصنيع 
وتجهي�ز الكرفانات واملخازن امل�ربدة والجملونات 

والبناء الجهاز.
ي�رس الرشك�ة العام�ة لنق�ل املس�افرين والوفود 
احدى تشكيالت وزارة النقل عن رغبتها باملشاركة 
مع اح�دى رشكات القط�اع الخ�اص املتخصصة 
يف تصني�ع وتجهي�ز الكرفان�ات واملخ�ازن املربدة 
والجملون�ات والبن�اء الجاهز � فم�ن  تتوفر لديه 
الرغبة من الرشكات  ذات االختصاص يف الحصول 
ع�ىل رشوط  املش�اركة مراجعة القس�م القانوني 
يف مق�ر الرشكة الكائن يف ش�ارع فلس�طني / حي 
املهندس�ني ق�رب وزارة النق�ل لقاء مبل�غ وقدره 
)5,000,000( خمس�ة مالي�ني دين�ار عراقي غري 
قابل�ة لل�رد عىل ان يق�دم العرض يف ظ�رف مغلق 
ومخت�وم وبتوقي�ع املدير املفوض ويت�م ايداعه يف 
صن�دوق العط�اءات  يف مقر الرشك�ة العامة لنقل 
املس�افرين والوف�ود الكائ�ن  يف الوزيري�ة ق�رب 
الرشك�ة العام�ة للبطاريات علم�ا ان تاريخ الغلق 
يوم االربع�اء املصادف 2015/4/29  الثانية عرش 

ظهرا مع املستمسكات املطلوبة :
1 � شهادة تاسيس مصدقة من الجهات الرسمية 
العراقية وناف�ذة عند توقيع العقد وقرار مس�جل 
الرشكات ومقدار راس�مال الرشكة واملستمسكات 
الرس�مية للمدير املف�وض وقرار حج�ب البطاقة 

التموينية بالنسبة للرشكات العراقية 
2 � كت�اب ب�راءة ذم�ة صادر م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب ناف�ذ املفع�ول لع�ام 2015 معنون اىل 
الرشكة العامة  لنقل املس�افرين والوفود اما فيما 
يخ�ص الرشكات العربي�ة واالجنبية يلتزم الرشيك 
بعد توقيعه بفتح فرع له يف العراق او تحويل مكتبه 
)ان وجد( اىل فرع مع مراعاة القوانني والتعليمات   

واالنظمة النافذة يف هذا الخصوص.
3 � بي�ان املوق�ع االلكرتون�ي للرشك�ة او املكت�ب 

وعنوانها الريح يف وثائق العرض املقدم
4 � ارفاق كتاب الرشكة بالشخص املخول بتوقيع 

العقد وبموجب وكالة عامة او خاصة 
مالحظة  : يتحمل من  يرس�و عليه االختيار اجور  

نرش االعالن.

اسامة حممد صادق الصدر
املدير العام

ورئيس جملس االدارة

م و
مهندسني

عبد اجلبار حايل عبيد
مدير فرع النجف االرشف

الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية
فرع النجف االرشف

وزارة النقل
الرشكة العامة

لنقل املسافرين والوفود
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اإلعامر: مستمرون بتنفيذ مشاريع انشاء الكنائس
   الديوانية/المستقبل العراقي

 أعلن عضو مجلس محافظة الديوانية، حيدر الشمري، امس 
الس�بت، أن المجلس س�يعقد عددا من الجلس�ات مع المحافظ 
ونائبيه لتس�هيل اإلجراءات الروتينية ف�ي دوائر الدولة وجذب 

الشركات المستثمرة.
وق�ال الش�مري، إن “الحكوم�ة المحلي�ة المتمثلة بمجلس 
المحافظة تس�عى لجذب الشركات المس�تثمرة والمستثمرين 
في مشاريع المحافظة”، الفتا إلى أن “المحافظة بحاجة ملحة 

لمشاريع استثمارية من قبل الشركات”.
وأش�ار إل�ى أن “الديواني�ة تتج�ه لالس�تثمار ج�راء تأخير 
الموازنة العامة وقلة تخصيص�ات المالية لعام 2015”، مؤكداً 
أن “هن�اك أكثر م�ن خمس فرصة اس�تثمارية إال أن المحافظة 

ُتنسق مع شركات أجنبية لغرض دخولها إلى الديوانية”.
ويعان�ي المس�تثمرون االجان�ب الذي يس�عون إل�ى العمل 
في الع�راق، من االجراءات الروتينية وانتش�ار الفس�اد المالي 

واالداري.

     ذي قار/المستقبل العراقي 

أعلن�ت حكومة ذي قار المحلية، إنجاز 400 معاملة قضائية 
مجانا في المحاكم العراقية منذ مطلع العام 2015 ضمن شعبة 

العي�ادات القانونية، 
أن  إل�ى  فيم�ا لفتت 
المس�تهدفة  الفئات 
ه�ي أس�ر الش�هداء 

واألرامل والفقراء.
عض�و  وق�ال 
القانونية  العب�ادات 
في المحافظة هشام 
الخاقاني ، إن “شعبة 
القانونية  العي�ادات 

التي تأسس�ت بالتعاون مع منظمات المجتم�ع المدني، ضمن 
برنامج العدالة في متناول الجميع، تعمل على تقديم االستشارة 
والتمثيل القانوني لشرائح أسر الشهداء واألرامل والفقراء، من 
اج�ل التخفيف عن كاهلهم مادي�ا، فضال عن الروتين الحكومي 

في محاكم المحافظات العراقية”.
وأض�اف الخاقان�ي أن “الش�عبة من�ذ بداي�ة عمله�ا مطلع 
ع�ام 2015 والى الي�وم أنجزت 400 معاملة قضائية للش�رائح 
المحددة، التي تمثل�ت ب�150 تمثيال قانونيا بنيابة عن أصحاب 

المعامالت و 250 استشارة قانونية”.

الديوانية تسعى إىل جذب الرشكات 
املستثمرة

ذي قار تعلن إنجازها 400 معاملة 
قضائية

    بغداد/المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  اك�د 
ط�ارق الخيكاني, ان وزارته لن تدخر 
جه�داً في انش�اء مش�اريع الكنائس 

والبطريركيات الجديدة.
جاء ذلك خ�الل لقائه بممثل البابا 
غبطة البطريرك لويس ساكو وممثل 
الطائف�ة الكلدانية في العراق س�يدنا 

شليمون وردون في مقر الوزارة.
“ال�وزارة  ان  الخيكان�ي,  وق�ال 
ل�ن تدخر جهداً في انش�اء مش�اريع 
الجدي�دة  والبطريركي�ات  الكنائ�س 
لنوص�ل رس�الة ال�ى االره�اب ب�أن 
الع�راق بل�د موح�د ب�كل مكونات�ه 
واطيافه وخاصة المكون المس�يحي 
االصي�ل المتج�ذر بالق�دم على ارض 
الوط�ن, مبين�اً بان انش�اء مش�اريع 
الكنائ�س  اعم�ار  وأع�ادة  جدي�دة 
المدمرة يبعث برس�الة ح�ب وتأخي 
الى اخوتنا المس�يحيين ويحثهم على 
التمس�ك بالوط�ن رغم ان�ف االعداء 
اللذي�ن يري�دون تهجيره�م وانت�زاع 

هويتهم العراقية.
ال�ى ذل�ك, تفق�د الوزي�ر وغبطة 
البطريرك مش�روع مبن�ى بطريركية 
باب�ل الكلدانية ف�ي بغداد ال�ذي ينفذ 
لصال�ح الوق�ف المس�يحي واالديان 
المبان�ي  دائ�رة  باش�راف  االخ�رى 
والتصاميم الهندسية للمركز الوطني 
التابعتي�ن  الهندس�ية  لالستش�ارات 

للوزارة.
مؤتم�ر  ف�ي  الخيكان�ي  ولف�ت 
صحفي مش�ترك عقد في المش�روع 

إن مبنى مقر البطريركية الذي يش�يد 
عل�ى مس�احة 6400 م2 يتك�ون من 

3 اج�زاء يرب�ط بينهم�ا مم�ر وتبلغ 
كلفة المش�روع نحو 13 مليار دينار, 

وأك�د الس�يد الوزير أن ال�وزارة تنفذ 
المش�روع وف�ق افض�ل المواصفات 

الفني�ة المتبع�ة ونأم�ل افتت�اح هذا 
الصرح المهم مطلع العام المقبل.

حمافظ بغداد يناقش االستعدادات لزيارة االمام موسى الكاظم »عليه السالم«
   بغداد/سرى داود سلمان

ت�رأس محاف�ظ بغ�داد المحاف�ظ عل�ي 
محس�ن التميمي اجتم�اع رؤس�اء الدوائر 
بمناقش�ة  الخ�اص  والخدمي�ة  االمني�ة 
اس�تعدادات زي�ارة االم�ام موس�ى الكاظم 
“عليه الس�الم”  التي تص�ادف في الخامس 

والعشرين من شهر رجب.
وق�ال المحاف�ظ خ�الل االجتم�اع الذي 
عقد ف�ي مق�ر قائممقامي�ة الكاظمية, ان 

“ه�ذا االجتماع عقد لمناقش�ة اس�تعدادات 
الدوائر االمني�ة والخدمي�ة الخاصة بزيارة 
االمام موس�ى الكاظم عليه السالم, وكذلك 
مناقش�ة الخطط االمنية االحترازية وكذلك 
الجه�ود الخدمية والبلدي�ة الكفيلة بإنجاح 

هذه الزيارة المباركة “.
من جانب أخر, وج�ه التميمي بمخاطبة 
باج�راء كش�ف لمنطقة ام الكب�ر والغزالن 
خط�ة  ضم�ن  وادراجه�ا  مدرس�ة  لبن�اء 
المش�اريع المقبلة تنفذ ح�ال توفر االموال 

“. وق�ال المحاف�ظ خ�الل اس�تقباله وف�د 
من وجه�اء منطقة ام الكب�ر والغزالن, انه 
“اوع�ز ايضا بتأهيل المنظوم�ة الكهربائية 
في المنطقة المذكورة ، فضال عن مناقش�ة 
مش�كلة التجاوزات على االراضي وماتقوم 
ب�ه ع�دد م�ن العصاب�ات باالس�تيالء على 
االراض�ي واالم�الك الحكومي�ة حي�ث ت�م 
التوجي�ه بالتنس�يق م�ع الجه�ات االمني�ة 
للحد م�ن تلك الظاهرة والق�اء القبض على 

العصابات”.

    بغداد/المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اتخ�ذت 
االجتماعية اجراءات موس�عة لمكافحة 
ظاهرة االتج�ار بالبش�ر والقضاء على 
جمي�ع اش�كال التميي�ز العنص�ري من 
خ�الل تنفي�ذ المالحظ�ات والتوصيات 
الختامي�ة للجن�ة القضاء عل�ى التمييز 
العنص�ري واللجن�ة المركزية لمكافحة 

االتجار بالبشر .
وقال المتحدث باس�م ال�وزارة عمار 
منع�م ف�ي بي�ان صحف�ي, ان “ لجن�ة 
القض�اء عل�ى جمي�ع اش�كال التميي�ز 
العنصري اختتم�ت اعمالها بمالحظات 
وتوصي�ات تهدف ال�ى مكافحة ظاهرة 
االتج�ار بالبش�ر وفت�ح خ�ط س�اخن 
يحمل الرقم )533( الس�تالم الش�كاوى 
والتبليغ�ات عن حاالت مثيرة للش�كوك 
ع�ن كونه�ا ضحاي�ا االتج�ار بالبش�ر 
فض�ال ع�ن انش�اء دار اي�واء لضحاي�ا 
االتجار بالبشر تابعة لدائرة رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة”.
وبي�ن ان “ م�ن بين االج�راءات التي 
ت�م اتخاذه�ا لغرض تنفي�ذ المالحظات 
الختامي�ة للجن�ة القض�اء عل�ى جميع 
اش�كال التميي�ز العنص�ري ه�ي تنفيذ 
القانون رقم )38( لس�نة 2013 الخاص 
بذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة من 
خالل تش�كيل هيئ�ة تعن�ى برعاية تلك 
الفئ�ات تحت اس�م هيئ�ة ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاصة فض�ال عن عمل 
اي  عل�ى  القض�اء  المتضم�ن  اللجن�ة 
تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون 
او الجنس او الدين او المذهب فضال عن 
اي استبعاد او تفضيل على اساس العمر 
او الوضع الصحي او الوضع االقتصادي 
ال�ذي يكون م�ن اثره ابط�ال او اضعاف 
تطبي�ق تكافؤ الفرص او المس�اواة في 

المعاملة”.
واض�اف منعم ان “ ال�وزارة حققت 
تقدم�ا ملحوظا في مج�ال القضاء على 
التمييز العنصري من خالل تنفيذ قانون 
الحماي�ة االجتماعية الجدي�د رقم )11( 
لس�نة 2014 “، الفت�ا ال�ى ان “ اح�كام 
هذا القانون تس�ري على جميع االس�ر 
واإلف�راد ممن هم دون خ�ط الفقر وان 
ه�ذا القان�ون لم يس�تثني اح�د من كل 
فئات الش�عب العراقي وه�ذا بدوره يعد 

من مبادئ حقوق اإلنسان”.

    صالح الدين/المستقبل العراقي

باش�رت بلدية مدين�ة تكريت، بحملة 
تنظيف واسعة بمشاركة القوات األمنية 
وعم�ال م�ن ثالث�ة محافظ�ات جنوبية، 
وأش�ارت إل�ى أن الغاي�ة منه�ا إزالة أثار 
الح�رب والدم�ار، فيم�ا أكد سياس�يون 
استالم الحش�د الش�عبي رواتبهم “ألول 

مرة” منذ حزيران 2014. 
وق�ال عض�و المجلس مني�ر علي، إن 
“حمل�ة تنظيف واس�عة بدأت به�ا بلدية 
تكري�ت بمش�اركة الق�وات األمني�ة بعد 
استقرار نسبي للوضع األمني في المدينة 
ووصول عشر آليات تخصصية من وزارة 
البلدي�ات”، مبين�ا أن “مس�ؤولي الطرق 
والجس�ور تمكنوا اليوم من فتح الطريق 
باتج�اه مدين�ة تكري�ت بعد غلق�ه طيلة 
المدة الس�ابقة ألس�باب أمني�ة ولتضرر 
القنط�رة الموجودة على وادي شيش�ين 

جنوبي المدينة”. 
وأض�اف عل�ي أن “الغاية م�ن حملة 
التنظيف ه�ي إزالة أثار الح�رب والدمار 
ال�ذي خلفه تواج�د مس�لحي داعش في 
تكري�ت خ�الل الفت�رة الس�ابقة”، الفتا 
إل�ى “تواص�ل دوائ�ر الكهرب�اء والم�اء 
والمجاري عملها بصورة فعالة فضال عن 
إنارة شارعي األربعين والزهور وتشغيل 

محطتي التوليد الشمالية والجنوبية”. 
الس�ابق  النائ�ب  ق�ال  جهت�ه,  م�ن 
لمحافظة صالح الدين مفيد البلداوي، إن 
“منتسبي الحشد الش�عبي في قضاء بلد 
تسلموا اليوم الدفعة األولى للمرة األولى 
منذ تش�كيل الحشد في حزيران من العام 
الماضي مس�تحقاتهم الشهرية والبالغة 
750 ألف دينار وهي لش�هر واحد فقط”، 
موضحا أن “عملية التوزيع س�تتم تباعا 
وحسب الظروف االقتصادية، حيث يبلغ 

عدد المشمولين 774 عنصرا”.
وأش�ار البل�داوي إل�ى أن “الموافقة 
عل�ى إط�الق أس�م ل�واء الس�يد محم�د 
التشكيل وإلحاقه بفرقة العباس القتالية 
حصل�ت”، موضح�ا أن “الل�واء 17 ف�ي 
الجيش العراقي س�يتولى األش�راف على 

مهامه”. 
وزار وف�دا من األمم المتح�دة مدينة 
لتقدي�ر  اس�تطالعية  بمهم�ة  تكري�ت 
اإلض�رار، الفت�ا إل�ى أن عددا م�ن عمال 
البص�رة  محافظ�ات  ف�ي  الخدم�ات 
والديوانية والعمارة وصولوا الى تكريت 
للمش�اركة ف�ي حملة التنظي�ف مع عدد 
من اآلليات.  يش�ار إلى أن القوات األمنية 
وبمشاركة قوات الحشد الشعبي تمكنت 
مؤخ�را م�ن تحرير مدين�ة تكريت مركز 

محافظة صالح الدين.

العمل تتخذ
اجراءات ملكافحة  االجتار 

بالبرش

تكريت تبارش بحملة 
     بغداد/المستقبل العراقيتنظيف واسعة

اعلنت وزارة التخطيط، عن انخفاض 
مؤش�ر التضخ�م آلذار الماضي بنس�بة 
0.2بالمئ�ة فيم�ا ارتفع بنفس النس�بة 
التضخم الس�نوي، مؤك�دة ان االحصاء 
عراقي�ة  ارب�ع محافظ�ات  ل�م يش�مل 
بس�بب الوضع االمني الذي تشهده هذه 

المحافظات.
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
وزارة التخطيط عب�د الزهرة الهنداوي, 
أن “الجه�از المرك�زي لإلحص�اء التابع 
ل�وزارة التخطيط أنج�ز تقرير التضخم 
2015 عل�ى أس�اس جم�ع  لش�هر اذار 

الس�لع  أس�عار  البيان�ات ميداني�ا ع�ن 
والخدم�ات المكون�ة لس�لة المس�تهلك 
م�ن عينة مخت�ارة من مناف�ذ البيع في 
محافظات العراق كافة”، مبينا أن “هذه 
المعدالت تحتسب من السلع والخدمات 
التي تش�مل الغذائي�ة واإليج�ار والنقل 
واالتصاالت والصح�ة والتعليم وغيرها 

مما يقتنيه المستهلك”.
وأضاف الهنداوي ان “مؤشر التضخم 
الش�هري لش�هر اذار انخف�ض بنس�بة 
%0.2 نتيج�ة انخف�اض بع�ض اس�عار 
المواد”، مشيرا الى أن “التضخم االساس 

انخفض هو االخر بمعدل 0,1بالمئة”.
وتابع الهنداوي ان “مؤش�ر التضخم 

اذار بالمقارن�ة  الس�نوي خ�الل ش�هر 
بنف�س الش�هر م�ن ع�ام 2014 ارتف�ع 
بنس�بة 0.2بالمئة نتيجة ارتفاع اسعار 
قس�م السكن بنس�بة 3.7بالمئة، وقسم 
االغذي�ة والمش�روبات الغي�ر كحولي�ة 
بنسبة 4,5بالمئة”، الفتا الى ان “المسح 
الذي تم اجراه خالل ش�هر اذار لم يشمل 
ارب�ع محافظات عراقية بس�بب الوضع 

االمني الذي تشهده هذه المحافظات”.
وتابع الهنداوي ان “المحافظات غير 
المشمولة بمسح االسعار شملت نينوى، 

صالح الدين، االنبار، كركوك”.
ه�و  األس�اس  بالتضخ�م  ويقص�د 
نس�بة التغير في الرقم القياسي ألسعار 

اس�تبعاد  بع�د  المحتس�بة  المس�تهلك 
المش�تقات النفطي�ة )النف�ط ، الغ�از( 
ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه 
والخض�روات الفرعيتي�ن ضم�ن قس�م 

األغذية والمشروبات غير الكحولية.
لإلحص�اء  المرك�ز  الجه�از  وأعل�ن 
وتكنولوجي�ا ألمعلوم�ات خ�الل كانون 
الثان�ي 2012، أنه سيباش�ر باس�تخدام 
المكنن�ة ف�ي جم�ع األس�عار المختلفة 
م�ن  ب�دالً  مح�دده  زمني�ة  وبأوق�ات 
االستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، 
مؤكداً أن ذلك سيس�هم في سرعة جمع 
األس�عار ودقتها، وتصحيح احتس�ابها 

في حال وجود أخطاء.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التربية، ان امتحانات طالب 
الصفوف المنتهية للمناطق الساخنة ستكون 
ف�ي مديرياته�ا وإقليم كردس�تان، مش�يرة 
ال�ى ان الصف�وف غي�ر المنتهي�ة س�تكون 
امتحاناتهم من 100 درجة ويشمل ذلك تالميذ 
الس�ادس االبتدائي. وقالت س�المة الحس�ن 
المتح�دث باس�م الوزارة في بي�ان صحفي، 
إن “المديري�ة العامة للتقوي�م واالمتحانات 
وبن�اءا على ما ج�اء بتوصيات هيئ�ة الرأي 
ف�ي وزارة التربي�ة ق�ررت ان يك�ون تقديم 
طلبة الثالث المتوس�ط والس�ادس االعدادي 
في المناطق الس�اخنة من خ�الل المديريات 
العام�ة للتربي�ة وممثلي�ة وزارة التربية في 
كردس�تان حصرا، بعد جلب المستمس�كات 

 .“  2015 اي�ار  12م�ن  ولغاي�ة  االصولي�ة 
وأشارت الحسن الى ان “االجراءات الجديدة 
ال تشمل الطلبة النازحين والمنتظمين بدوام 
ف�ي المحافظ�ات االمنة او اقليم كردس�تان 
وكذلك طلبة )المسائي والخارجي(” ،مؤكدة 
انه “س�يتم الغاء امتح�ان اي طالب او تلميذ 
يظهر اس�مه او يتكرر في اكثر من مدرس�ة 
او مديرية او مركز امتحاني”. وأعلنت وزارة 
التربية، ف�ي اب 2014 ان الصفوف المنتهية 
م�ن  الدراس�ي  للع�ام  االعدادي�ة  للدراس�ة 
الذكور س�يؤدون امتحانات الدور الثاني في 
الجامع�ات العراقية نتيجة الغ�ش الجماعي 
ال�ذي حصل في تربي�ة الكرخ الثالث�ة، فيما 
نوهت الوزارة بأجراء هذه االمتحانات خالل 
الع�ام الدراس�ي الحال�ي 2015-2014 ف�ي 

الجامعات العراقية.

   بغداد/المستقبل العراقي

 اعلن�ت وزارة الم�وارد المائي�ة, عن  
تأمي�ن مياه الزراعة للموس�م الش�توي 
المقب�ل، عازية ع�دم تفعيل المش�اريع 
التخصيص�ات  ضع�ف  ال�ى  الحيوي�ة 

المالية.
وقال مستش�ار الوزارة عوني ذياب ، 
إن “ال�وزارة أمنت حص�ص المياه ضمن 
الموس�م الش�توي المقب�ل بواقع س�تة 
ماليي�ن و500 أل�ف دون�م توزع�ت الى 
اربعة ماليين دون�م من الحنطة ومليون 
و100 أل�ف من الش�عير و100 الف بقية 

المس�احة لمحاصيل متنوعة، فضال عن 
ملي�ون و300 الف دونم من البس�اتين”. 
واض�اف ان “هذه المي�اه ممكن زيادتها 
في حال هطلت امطار بشكل مبكر خالل 
الموس�م الش�توي المقب�ل”، منوه�ا ان 
“الخطة الش�توية لوزارة الزراعة اخذت 

بالحسبان كميات المياه”.
واك�د ذي�اب ان “قل�ة التخصيص�ات 
المالية عرقلت مش�اريع الوزارة، خاصة 
المشاريع الحيوية التي تحتاج الى مبالغ 
كبي�رة لغرض انجازه�ا وادراجها ضمن 
قائمة المش�اريع الخدمية بما يرفع من 

شأن الواقع االروائي في البالد”.

التخطيط تكشف انخفاض التضخم لشهر آذار املايض

الرتبية جتري امتحانات املناطق الساخنة يف املديريات وإقليم كردستان

املوارد املائية تعلن تأمني مياه الزراعة للموسم الشتوي
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زي�ارة وزي�ر الدف�اع األمريكي لطوكيو األس�بوع 
امل�ايض جزء من سلس�لة لقاءات تحم�ل مفارقة 
مهم�ة تتعل�ق بالفجوة بني الرس�مي والش�عبي 
يف الياب�ان. فاملباحث�ات املكثف�ة الت�ي تجرى بني 
الواليات املتحدة والياب�ان يف الفرتة الحالية، تمهد 
كلها للق�اء القمة املرتقب آخر الش�هر الجاري يف 
واش�نطن، بني رئي�س وزراء اليابان ش�ينزو آبي 
والرئيس األمريكي أوباما. فبعد زيارة ماساهيكو 
كوم�ورا، نائب رئي�س الح�زب اليابان�ي الحاكم 
لواشنطن الشهر املايض، تأتي زيارة أشتون كارتر 
لطوكيو، والتي س�يتلوها منتصف الشهر اجتماع 

يضم وزيري خارجية ودفاع البلدين.
وجوهر املباحثات املكثفة عس�كري واسرتاتيجي 
س�يتم خالله الكش�ف عن "إعالن املب�ادئ" التي 
تحك�م تعاون البلدي�ن. ورغ�م أن اإلعالن يخضع 
للمراجع�ة من�ذ ف�رتة ولم يعل�ن عنه بع�د إال أنه 
سيعكس بالرضورة تكريس املوقف الدويل الجديد 
للياب�ان ويمثل تحوالً جوهرياً عم�ا انتهجته منذ 

الحرب العاملية الثانية.

وق�د بدأ ذلك التحول يف الصي�ف املايض، حني أعاد 
الح�زب الحاك�م تعري�ف الدس�تور الياباني الذي 
فرضته الواليات املتحدة بعد الحرب العاملية الثانية 
وحظ�ر ع�ى اليابان اس�تخدام القوة العس�كرية 
لحل النزاع�ات الدولية. فقد أصدر مجلس الوزراء 
اليابان�ي وقتها ق�راراً أع�اد تعري�ف دور اليابان 
العس�كري يف الخ�ارج بم�ا يس�مح بم�ا يس�مى 
"الدف�اع الجماعي عن النفس" ومس�اعدة "دولة 

حليفة تتعرض للخطر".
وكان القرار قد حدد رشوطاً لذلك العمل العسكري 
أهمه�ا تعرض الدولة الياباني�ة للخطر أو حرمان 
ش�عبها م�ن التمت�ع بالحري�ة. ورغ�م أن رئيس 
الوزراء الياباني قال وقتها إن القرار ال يغري ش�يئاً 
م�ن إحج�ام اليابان عن إرس�ال قوات عس�كرية 
للخ�ارج، فإن س�يولة اللغ�ة املكتوب به�ا القرار 

تسمح بالتوسع يف الدور العسكري يف الخارج.
والحقيق�ة أن تغرياً تدريجي�اً يف موقف اليابان بدأ 
من�ذ توقيع إع�الن "كلينتون- هاش�يموتو" عام 
1996 الذي قام بتوسيع معاهدة الدفاع األمريكية 

اليابانية لتش�مل كل منطقة املحيط الهادي. لكن 
ذل�ك التغري ظ�ل ملتزما بقي�ام الق�وات اليابانية 
بمهام غ�ري قتالية فق�ط، واالضطالع باألس�اس 

بمهمة الدفاع عن اليابان يف محيطها.
أما القرار الذي أصدرته حكومة ش�ينزو آبي العام 
املايض، فقد مثل تحوال جوهريا حيث اتسع ليشمل 
الدف�اع عن دولة حليفة يف إطار "الدفاع الجماعي 
عن النفس"، قال عنه كيمورا، نائب رئيس الحزب 
الياباني الحاكم، يف زيارته األخرية لواش�نطن إنه 
ال يش�مل الواليات املتحدة فقط وإنما دوال أخرى 

حليفة ورشيكة لليابان.
والحقيق�ة أن واش�نطن تضغ�ط يف اتج�اه ه�ذا 
التح�ول الياباني منذ فرتة لخدمة مصالحها ليس 
فق�ط يف احت�واء الص�ني يف آس�يا وإنم�ا من أجل 
رشاكة أكرب مع اليابان يف إطار عمل جماعي حول 

العال�م ومنها حماية املالح�ة يف الخليج العربي يف 
مواجهة إيران، وهو ما كان رئيس الوزراء اليابانى 
قد أيده رصاحة مؤكداً أهمية مضيق هرمز ملرور 

معظم إمدادات البرتول لليابان.
وتط�ور العالق�ات األمريكي�ة اليابانية عس�كرياً 
ي�ؤدي لرف�ع التوتر ب�ني اليابان وكل م�ن الصني 
وكوريا الجنوبية. وقد أعلن وزير الدفاع األمريكي 
يف زيارت�ه لليابان رصاحة الت�زام بالده "بتطبيق 
معاه�دة األم�ن" الثنائية ب�ني البلدي�ن عى جزر 
س�ينكاكو الخاضعة لحك�م الياب�ان، يف مواجهة 
مطالب�ة الص�ني باس�رتدادها. فجزر س�ينكاكو 
تمثل نقطة اس�رتاتيجية مهمة بالنسبة للصني يف 

منافستها ألمريكا يف الهيمنة عى املنطقة.
أما كوريا الجنوبية، التي عانت طويالً من العدوان 
الياباني، فقد أعلن�ت، هي األخرى، عدم ارتياحها 

رغم أنها جزء من التحالف األمريكي نفسه. ومما 
يثري قلق البلدي�ن أيضا ارتفاع النعرات القومية يف 
اليابان مع وص�ول املحافظني للس�لطة. وهو ما 
أدى لربوز خطاب س�يايس عن�ري تجاه كوريا 
والص�ني أثار قلق أمريكا نفس�ها حت�ى إن أوباما 
يف زيارت�ه للياب�ان العام املايض دع�ا للحذر وعدم 

الدفع نحو التصعيد يف املنطقة.
لك�ن األهم من هذا كله أن عالق�ة اليابان بأمريكا 
فض�ال ع�ن التحول يف املوق�ف العس�كري لليابان 
تلقيان معارضة داخلية قوية. فالقاعدة األمريكية 
يف أوكيناوا ظلت لسنوات مصدر رفض لدى سكان 
الجزيرة بل وألقت بظاللها عى زيارة وزير الدفاع 
األمريك�ي. فالحكوم�ة الياباني�ة قررت، بس�بب 
الرفض الش�عبي، نق�ل القاعدة ملوق�ع آخر قليل 

السكان يف الجزيرة نفسها..
وه�و الذي بدأ إنش�اؤه فع�ال. لكن نق�ل القاعدة 
يلق�ى معارض�ة 76% من س�كان الجزيرة، فضالً 
ع�ن حاكم الجزيرة ال�ذي ف�از يف االنتخابات بناء 
عى تعهد بوقف إنش�اء القاعدة الجديدة، وهو ما 

قام به فعال بمجرد توليه. لكن الحكومة اليابانية 
ألغ�ت قرار حاك�م الجزيرة وحذرت م�ن أن وقف 

اإلنشاء معناه اإلبقاء عى القاعدة األصلية.
أما التح�ّول يف املوقف العس�كري لليابان عموما، 
فيحظى برتاجع يف ش�عبيته املحدودة أصال. فحني 
أعل�ن ق�رار مجلس ال�وزراء العام امل�ايض، كانت 
اس�تطالعات الرأي تشري، حس�ب صحيفة جابان 
تايم�ز، إىل أن 29% فقط م�ن اليابانيني هم الذين 
يوافق�ون عى دور عس�كري للياب�ان يف الخارج. 
وهو ما انخفض هذا العام حسب االستطالع الذي 
أجرته مؤسس�ة بيو األمريكية عش�ية زيارة وزير 
الدف�اع األمريك�ي األس�بوع املايض للياب�ان. فقد 
اتضح انخفاض نس�بة التأييد تل�ك بني اليابانيني 

إىل 23% فقط.
وألن حكومة شينزو آبي باقية حتى العام 2018، 
فإن هذه الفجوة بني الرسمي والشعبي يف اليابان 
لن تحس�مها عى األرجح س�وى وقائع أو أزمات 
يتضح من خاللها عى مستوى الفعل معنى الدور 

الياباني العسكري الجديد يف العالم.

د. منار �ل�شوربجي
اليابان يف املعرتك الدويل

ش�اءت الصدف أن يولد باراك أوبام�ا يف 1961 عام االنفجار 
الكوب�ي - األمريك�ي ال�ذي كاد ي�ودي بالس�الم العاملي عرب 
حرب نووية بس�بب صواريخ اسرتاتيجية زرعتها موسكو يف 
الجزيرة لحمايتها من الحمالت األمريكية املتواصلة إلسقاط 
نظامها الذي أقامه فيديل كاسرتو وارنستو تيش غيفارا بعد 
ثورة ش�عبية مس�لحة أطاحت بالديكتاتور باتيس�تا حليف 
واش�نطن ورجل املافيات األمريكية . يومها قطعت واشنطن 
عالقتها الدبلوماس�ية مع جارته�ا الكوبية وكفت عن العمل 
املب�ارش إلس�قاط نظام كاس�رتو نتيج�ة اتفاق م�ع الروس 
بع�دم التعرض ل�ه، كما ج�رى قبيل أزم�ة الصواريخ عندما 
أنزلت واش�نطن مجموعة مس�لحة م�ن املعارضني لتمارس 
حرب عصابات من أجل االطاحة بكاس�رتو وباس�اليبه التي 
استخدمها ضد باتيستا، فيما يسمى انزال "خليج الخنازير" 

الفاشل .
وإذا كان�ت العالق�ات الكوبية - األمريكية ق�د انقطعت يوم 
مي�الده فالراج�ح أن أوبام�ا مصمم ع�ى إعادته�ا وإجراء 
مصالح�ة مع الكوبيني قبيل مغادرته البيت األبيض . والدليل 
أن�ه خاض خ�الل العامني الفائتني مفاوض�ات رسية امتدت 
18 ش�هراً، وتوجت بإعالن مش�رتك يف 17 ديس�مرب/كانون 
األول املايض من عاصمتي البلدين عن وجوب عودة العالقات 
واملصالح�ة بينهما . ولم يقتر األمر ع�ى اإلعالن فقد بادر 
راوول كاس�رتو م�ن بع�د إىل مصافحة اوباما خالل مراس�م 
ع�زاء نلس�ون مانديال وذلك للم�رة األوىل يف تاري�خ العالقات 
بينهما، واألهم من ذلك ه�و اللقاء املنفرد الذي انعقد يف بنما 
قبل أي�ام بني الرجلني عى هامش قم�ة األمريكيتني الدورية 
السابعة التي حرضتها هافانا للمرة األوىل منذ تأسيسها عام 

1994 بسبب "الفيتو" األمريكي .
اس�تقبل الرئي�س الكوبي ه�ذا الحدث االس�تثنائي الذي يعد 
بكرس عزلة الجزيرة للمرة األوىل منذ نش�وء النظام املاركيس، 
اس�تقبله بمجاملة غري مسبوقة لنظريه االمريكي حني قال: 
"أوبام�ا رجل متواضع ورشيف وال يتحمل مس�ؤولية أعمال 
قام بها 10 رؤساء من قبله" يف حني اعترب زعيم البيت األبيض 
أن كوبا س�تكون بعد املصالحة حرة يف إدارة شؤونها والدفاع 

عن املواضيع التي تراها رضورية عى الصعيد العاملي .
لك�ن كرس العزلة الكوبية ع�ى اهميته ال يكتمل إال بعد إلغاء 
املقاطعة األمريكي�ة للجزيرة وبخاصة إلغاء تصنيف كوبا يف 
قائمة ال�دول الداعمة لإلرهاب، حيث صنف�ت فيها منذ عام 
1982 عندما استقبلت قادة من منظمة االنفصاليني الباسك 

ومجموعة اخرى من الثوار الكولومبيني .
قبي�ل مغادرت�ه البيت األبيض س�يكون رصيد ب�اراك أوباما 
عام�راً بحل مش�كالت معم�رة أو عويصة كاالنس�حاب من 
العراق وأفغانستان وتوقيع اتفاق النووي اإليراني واستئناف 
العالق�ات اإليراني�ة األمريكي�ة وط�ي صفح�ة التدخل لدعم 
األنظمة السياس�ية يف أمريكا الالتينية وطي صفحة التدخل 
املب�ارش يف ال�رق األوس�ط، وم�ن غ�ري املس�تبعد أن يكون 
الرئيس األه�م يف تاريخ بالده منذ ج�ون كينيدي الذي وصل 
إىل ال�ذروة يف الراع القطبي خالل الح�رب الباردة بينما هو 
يفكك أزمات نشأت خالل الحرب الباردة وعاشت من بعده .

باملقابل سيدخل راوول ومن قبل أخيه فيديل التاريخ من باب 
أوس�ع وذلك عرب صموده األسطوري أمام أكرب قوة يف العالم 
عى كل صعيد هذا الصمود الذي أدى إىل عزلة واشنطن نسبياً 
يف أمري�كا الالتيني�ة وخروج أنظمة التيني�ة مهمة من دائرة 
نفوذه�ا كالنظامني البوليفي والفنزوي�ي ناهيك عن أنظمة 
أخرى تكونت عى قاعدة مقاومة واشنطن والدفاع عن كوبا 
يف مختل�ف أرجاء الق�ارة التي كانت توص�ف بأنها الحديقة 

الخلفية للواليات املتحدة .
تبقى اإلش�ارة إىل أن أعداء النظام الكوبي يف الواليات املتحدة 
يعتقدون أن مصريه بعد املصالحة س�يكون مش�ابهاً ملصري 
النظام اإليراني عندما يتحرر من العقوبات وتنتعش الطبقة 
الوسطى التي ستسعى للتعبري عن نفسها عرب تغيري النظام 
بوس�ائل ديمقراطي�ة ويف هذه الحالة س�يكون ع�ى النظام 
إما الترف بعنف وبالت�ايل املخاطرة بعزلة وعقوبات دولية 
جديدة وأم�ا القبول بقواع�د لعبة ال يتحكم بها وس�يضطر 
للقب�ول بنتائجه�ا ك�ي ال يغامر بمص�ري الب�الد برمته، ويف 

الحالتني النتيجة واحدة .
لكن صورة املستقبل تبدو مختلفة تماماً من هافانا فالتحرر 
من العقوب�ات يمكن أن يعترب انتصاراً لصم�ود النظام الذي 
س�يكون لديه وس�ائل اقتصادي�ة إضافية تعزز اس�تقالله، 
وتع�زز نزعت�ه الوطنية التي كرس�ت ع�رب أجي�ال متعاقبة 
وترس�خت عرب ثقافة سياس�ة مس�تقلة ومناهضة للتدخل 
الخارجي والليربالية املتوحش�ة التي كانت سائدة يف الجزيرة 
قب�ل الثورة عام 1959 . ويس�ود اعتقاد أن الكوبيني عى حد 
س�واء لن يضحوا بامتيازاتهم االجتماعية التي حصلوا عليها 
خالل س�نوات الثورة كالطبابة املجانية ذات املستوى الرفيع 
والضم�ان االجتماعي والتقاع�د املضم�ون . والراجح بنظر 
الخرباء يف الش�أن الكوبي أن يعمد النظام إىل إعادة اس�تثمار 
املداخي�ل التي يتيحه�ا التدفق الرأس�مايل املرتق�ب بعد رفع 
العقوبات من أجل إعادة تش�ييد البنية التحتية التي تآكلت يف 
ظل الحصار وتحس�ني النظام التعليمي وزيادة دخل الفئات 
الدني�ا وإيجاد فرص عمل جديدة ملكافح�ة البطالة والبطالة 
املقنع�ة . . . ال�خ . م�ا م�ن ش�ك يف أن ضبط آث�ار الجرعات 
االقتصادي�ة املنعش�ة القتصاد البالد س�يكون صعب�ًا للغاية 
وبخاص�ة إذا ما تبني أن من بني رشوط كرس العزلة عن كوبا 
الس�ماح للمنظمات غري الحكومية بالعمل بحرية يف الجزيرة 
فض�اًل ع�ن إصالح�ات ليربالية يف اإلع�الم والنظ�ام التمثيي 
واعتماد قانون انتخابات جديد، ولكن املجهول األكرب يبقى يف 
كيفية تنظيم خالفة األخوين كاسرتو وهنا تختلف التقديرات 
فاملتفائلون من الجانب األمريكي يرون أن وجه كوبا سيتغري 
تمام�اً عندم�ا يغي�ب آل كاس�رتو يف حني ي�رى أنصارهم أن 
النظ�ام الذي بناه فيدي�ل وراوول من بعد ب�ات صلباً إىل حد 
أن ح�زب الرجلني ه�و الذي يقود البالد وسيس�تمر بقيادتها 
بعد غيابهما لخدمة الفئات التي يمثلها والتي س�تدافع بقوة 
ع�ن امتيازاتها . نعم كوبا انترت عى الحصار وعى الحرب 
الباردة وعى القوة العظمى الوحيدة يف العالم يبقى أن تقاوم 

سحر الرأسمالية الخفي .

في�شل جلول

كوبا مهددة بسحر 
الرأساملية اخلفي

تس�تطيع رشكات النف�ط العاملية بع�د أي انخفاض يف 
أس�عار الخ�ام أو عند حصول تغي�ريات غري متوقعة يف 
أس�واقه، تغيري الدفة وخفض النفق�ات وتغيري اإلدارة 
لتحقيق أهداف حملة األسهم من الحصول عى عائدات 

مالية مناسبة ملتطلباتهم.
وأفضل مثال هي الحال التي تمر بها الركات النفطية 
العاملية م�ن تعديل وخفض يف ع�دد الوظائف والعمال 
والنفقات وتقليص املوازنات واملش�اريع اإلسرتاتيجية 
فور انخفاض أس�عار النفط والبحث عن أفضل السبل 
والوس�ائل بالتعامل مع املعطيات املس�تجدة وقد تعمد 
إىل تغيري ش�امل مع خسارة النفط أكثر من 50 يف املئة 

من سعره.
لك�ن الركات النفطية الحكومية ال تس�تطيع خفض 
العمال أو معدل اإلنفاق أو حتى تأجيل املشاريع نتيجة 
لخفض اإلنتاج، إذ عليها امليض قدماً بالتوجهات نفسها 
وربم�ا االس�تمرار يف زي�ادة العاملني. واليشء نفس�ه 
ينطب�ق عى الحكوم�ات يف الدول املنتج�ة للنفط فهي 

تواجه صعوبات يف ضغط النفقات وترشيد للدعم.
من هذه املقارنة البس�يطة نس�تطيع أن نس�تنتج أن 
الركات الوطنية ال تستطيع أن تنافس أداء الركات 
العاملي�ة يف خف�ض النفقات وتغي�ري األداء أو اإلدارة أو 
إيج�اد الحل�ول والبدائ�ل أو الرتكي�ز عى إيج�اد منافذ 
وأدوات أخرى تتعلق بالتعام�ل مع الظروف والتغريات 

الصعبة.
وم�ع أن ال�دول الخليجية املنتجة للنف�ط تملك أرخص 
قيم�ة إلنت�اج النفط ع�ى اإلطالق وم�ن دون منافس، 
إال أن ال�ركات األجنبي�ة تش�رتي من�ا النفط نفس�ه 
وبأس�عاره العاملي�ة وتصنعه لتبيعه بأرب�اح وعائدات 
مالي�ة كبرية قد تف�وق يف بعض األحيان أكثر من 17 يف 

املئ�ة كالعائدات عى رأس املال يف مش�اريعها النفطية. 
أم�ا ال�ركات النفطي�ة الوطني�ة فف�ي واد آخ�ر وال 
تنر بياناته�ا املالية النهائية من ربح وخس�ارة، عدا 

»مؤسسة البرتول الكويتية«.
وعى رغم انخفاض أس�عار النف�ط وضعف أداء بعض 
ال�ركات النفطي�ة العاملي�ة، يرى بع�ض الركات يف 
األمر فرصة حقيقة الس�تغالل ضعف األس�عار للقيام 
بعملي�ات رشاء، مث�ل ف�رص رشاء رشك�ة »ب�ي بي« 
الربيطاني�ة م�ع مش�اكلها البيئي�ة والغرام�ات املالية 
املرتاكم�ة والتي قد تفوق 10 باليني دوالر مع الحكومة 
األمريكية بس�بب الترسب النفطي الش�هري قبل أعوام، 
أو رشاء  اندماجه�ا  إم�كان  اإلش�اعات ح�ول  وزادت 

أصولها مع اكرب الركات النفطية، العمالقة »إكسون 
موبيل«، التي ستحقق أهدافها اإلسرتاتيجية العليا من 
زيادة موجوداتها واحتياطاتها من النفط والغاز بجرة 
قل�م. واالندماج�ات والتحالفات هي س�مة أخرى من 
س�مات الركات النفطية الخارجية التي تستطيع أن 
تحقق فوائد ومكاسب كثرية بخلط املوجودات لتحسني 

األداء العام.
ألم يح�ن الوقت للنظر يف عق�د تحالفات بني الركات 
النفطي�ة الخليجية الخاصة والحكومية يف الق�طاعات 
الصناعي�ة أي يف النف�ط والبرتوكيماوي�ات والحدي�د 

واأللومنيوم واملواصالت واالتصاالت؟
هذا لن يحدث إال بتش�جيع ومس�اعدة من الحكومات 
اإلدارات  وتخصي�ص  بتفعي�ل  املختلف�ة  النفطي�ة 
وال�ركات التابعة لها لتحريرها لتب�دع وتتألق يف هذا 
الوقت املناسب. وهذا النوع من التحالفات واالندماجات 
س�يحقق للدول�ة وللقط�اع الخاص وللمواط�ن فرصاً 

أفضل يف مجال العمل وأداء أكثر تنافسية.

كامل عبد�هلل �حلرمي

الرشكات العاملية تتكيف مع تراجع النفط

من�ذ زمن ال�راع بني القطب�ني الس�وفييتي واألمريكي يف 
الق�رن امل�ايض، وحت�ى اآلن، والح�رب الب�اردة قائمة بني 
موسكو وواشنطن، لم تغب عن الساحة، لكن هذه الحرب 
الباردة لم تحول دون اش�تعال العديد من الحروب الساخنة 
بني أطراف أخرى يف أنحاء مختلفة يف العالم.وكانت موسكو 
وواش�نطن طرفني غري مبارشي�ن يف معظم هذه الحروب، 
لكن ما كان يفرق بينهما بوضوح، أن واشنطن كانت دائماً 
داعية حرب، وموس�كو كانت دائماً داعية سالم وحوار بني 
األط�راف، وملن يتص�ور أنن�ا نبالغ.فليتابع الح�روب التي 
اش�تعلت يف العالم ع�ى مدى نصف قرن مىض، وال يتس�ع 
مجالن�ا هن�ا ملتابعته�ا، لكننا ل�و تابعنا فق�ط منذ مطلع 
األلفي�ة الجدي�دة، الت�ي بدأتها واش�نطن بحربه�ا العاملية 

الش�هرية عى اإلرهاب، بعد أحداث 11 س�بتمرب »املشكوك 
فيها«، س�نجد أن روس�يا رفضت تماماً حملتها العسكرية 
ع�ى أفغانس�تان والعراق.وحذرت م�راراً وتك�راراً، من أن 
النهج العس�كري األمريكي لن يجلب سوى الخراب والدمار 
ومالي�ني من الضحاي�ا والالجئ�ني، وعندما اش�تعلت أزمة 
الربنامج النووي اإليراني منذ خمسة أعوام مضت، وهددت 
واش�نطن بالحرب عى إيران، وحركت بوارجها يف الخليج، 
دعت روس�يا األطراف لضبط النفس والحوار لتفادي حرب 

مدم�رة للمنطقة، ونجحت مس�اعي روس�يا الت�ي أثمرت 
اتفاق ل�وزان األخري.ومع أحداث »الربي�ع العربي«، ذهبت 
واش�نطن تق�ود حلف النات�و يف تدمري ليبيا، ولم تس�تجب 
لدعوات موسكو بعدم التدخل العسكري، وذهبت يف سوريا 
ته�دد وتتوع�د، لك�ن روس�يا لم تعطه�ا الفرص�ة للتدخل 
املب�ارش، وامتصت غضبته�ا أثناء أزمة الس�الح الكيماوي 
الس�وري، ويف أوكرانيا، تبذل روسيا مس�اعيها لحل األزمة 
سلمياً بالحوار، ويدعمها يف ذلك األوروبيون، لكن واشنطن 

مصممة عى اس�تمرار الحرب.ما زالت موس�كو مستمرة 
يف ممارس�ة دور »رج�ل اإلطف�اء« للحرائق التي تش�علها 
واشنطن، ولم يحدث أن تدخلت روسيا عسكرياً سوى مرة 
واح�دة يف أغس�طس ع�ام 2008، لرد الع�دوان الجورجي، 
املدعوم من واش�نطن، عى أوس�يتيا الجنوبي�ة، ولم تدمر 
الحملة العسكرية الروسية عى جورجيا بيتاً أو مبنى، ولم 
تقتل فرداً واحداً، وانس�حبت بعد خمس�ة أيام بعد تحقيق 
أهدافها يف ردع املعتدي. وما زالت واش�نطن تشعل الحروب 
وروسيا تطفئها، ورغم هذا، نسمع بني حني وآخر اتهامات 
م�ن هنا وهناك لروس�يا، بأنه�ا تدعم الع�دوان والحروب، 
بينم�ا ي�رى أمني عام األمم املتحدة بان ك�ي مون، أن »لوال 

روسيا لكان العالم ال يطاق«.

د. مغازي �لبدر�وي

حرب باردة وحروب ساخنة

فوؤ�د ح�شون



صعدت المطربة اللبنانية نانس�ي عجرم إلى المس�رح في س�تاد القاهرة الدولي وسط حفاوة كبيرة من 
جمهور الحفل الذي حضر الحفل  لمشاهدة النجمة نانسي عجرم والمطرب المصري محمد حماقي.

"نانسي" ارتدت فستانا باللون األسود والجلد القصير وقدمت أشهر أغانيها منذ صعودها على المسرح، 
وغازلت الجمهور المصري وقدمت أغنية "بلدياتي".

     امل�ستقبل العراقي - عواد علي
ف�ي مث�ل ه�ذه األيام م�ن الع�ام الماض�ي قدمت 
المخرج�ة والممثلة المس�رحية العراقي�ة روناك 
شوقي عرضا مسرحيا بعنوان “همس الياسمين”، 
عل�ى مس�رح “كويس�تورس” في ضاحي�ة إيلنغ 
بلن�دن، تكريما لوالدها الفنان الرائ�د الكبير خليل 
ش�وقي، أحد رم�وز المس�رح العراق�ي البارزين، 
المخرج�ة  التسعين.اقتبس�ت  يوبيل�ه  بمناس�بة 
روناك ش�وقي نص مس�رحية “همس الياسمين” 
عن قصة “الش�قيقتان” للكاتبة الكولومبية ماريا 
ديل س�وكورو غونثالث، لكن مرض والدها الفنان 
لعراقي الكبير خليل شوقي وشيخوخته حاال دون 
حضوره العرض من هولندا، حيث يقيم الجئا منذ 
نحو عشرين عاما.وكان السينمائي العراقي قتيبة 
الجنابي قد أخرج قبل عش�رة أعوام فيلما وثائقيا 
عن خليل ش�وقي بعن�وان “الرجل ال�ذي ال يكّل”، 
أب�رز في�ه عط�اءه الثري في المس�رح والس�ينما 
والتلفزي�ون خ�ال ما يزي�د عن نص�ف قرن.يوم 
الجمع�ة الماض�ي 10 أبري�ل 2015 وّدع الفنانون 
العراقي�ون ه�ذا المب�دع العماق، ال�ذي رحل عن 
عم�ر 91 عاما بعيدا عن وطن�ه وأهله وجمهوره، 
ش�أنه ش�أن العديد من المبدعين العراقيين الذين 
أرغمته�م مآس�ي الح�روب والحص�ار واالحتال 
واالقتت�ال الطائفي والم�وت المجاني على البحث 
ع�ن مناف وفض�اءات آمن�ة يأكل�ون ويصرخون 
فيه�ا، با خ�وف من مفخخ�ات وعبوات ناس�فة 
ومسدس�ات كاتم�ة، ومضايقات طائفي�ة مقيتة 
يتفنن في اس�تخدامها تجار وسماسرة ولصوص 
وعماء وقّوادون يس�رحون ويمرحون في أرض 

العراق من جنوبه إلى شماله.
رائد مسرحي

ارتب�ط الراح�ل الكبير بالفن بتش�جيع م�ن أخيه 
األكب�ر، ودخ�ل قس�م التمثيل ف�ي معه�د الفنون 
الجميلة ببغداد مع بداية تأسيس هذا القسم، لكنه 
هجر الدراس�ة فيه بعد أربع س�نوات، وما لبث أن 
عاد إليه ليكمل دراس�ته ويتخ�رج فيه حاما معه 

شهادة دبلوم في فن التمثيل عام 1954.
شهادات عن الراحل

حي�ن ُيذك�ر رواد المس�رح العراقي، يحضر اس�م 
الفنان خليل ش�وقي، فقد كان فضا عن تألقه في 
أدوار مكث�ت في ذاكرة الناس، من مؤسس�ي أهم 

المس�رحية  في الف�رق 
الع�راق، وم�ن 

أول  بي�ن 
ي�ن  لذ ا
ا  ل�و تو
ر  ا و د أ

البطولة في السينما، وبقي على صلة مع جمهوره 
عبر الدراما التلفزيونية إلى نهاية الثمانينات.

يبلغ ش�وقي تس�عيناته، وينحني ظهره ويضعف 
نظ�ره وتثق�ل حركات�ه، ولك�ن حكاي�ا المس�رح 
والحي�اة الفني�ة في الع�راق ومفارقات الخش�بة 

والكاميرا تضج بها أحاديثه.
وميض الحياة اليومية

فاطم�ة المحس�ن:تاريخ الفن�ان خلي�ل ش�وقي 
الفني والطويل مرتبط بالمخزون الشعبي المبدع 
لخلق الش�خصية الش�عبية، مما يؤهله ألن يكون 
فنان�ا للش�عب العراق�ي. ورغ�م أنه يتص�رف في 
حياته وكأنه باش�ا من باش�وات بغ�داد الخارجة 
م�ن قصص األحام ف�ي الزمن الهنيء، بس�دارته 
الفيصلي�ة أو بش�ماغه البغ�دادي فيخطف أبصار 
الفتي�ات الجمي�ات، إالّ أنه يفوقنا إبداعا لتش�عب 

اهتماماته وقدراته الفنية.
أحد شخصيات ألف ليلة وليلة

 فاضل الس�وداني:ينتمي خليل شوقي إلى طائفة 
م�ن الممثلين األثيري�ن على قلب المش�اهد، فهو 
ممث�ل يتمتع بعبقري�ة لها طعم خ�اص يترك أثرا 
في النفس، حين تشاهده تشعر وكأنك قرأت كتابا 
ممتعا، فلدى هذا الفنان قدرة عجيبة على تشرب 

الثقافة والحياة الكامنة خلف هذه الثقافة.
م�ن  ش�خصية  كأن�ه  ش�وقي  يتص�رف 
شخصيات ألف ليلة وليلة الخارجة من 
حضن األح�ام بس�دارة بغدادية، أو 
بش�ماغ جنوبي وابتسامة محببة 
قل�وب  فيخط�ف  النف�س  إل�ى 

وإبصار المتفرجين.
مختزل الشخصية العراقية

عل�ي حس�ين:قّدم خلي�ل 
مجم�ل  ف�ي  ش�وقي 
ومخرجا  كاتبا  أعماله، 
نموذج�ا  وممث�ا، 
صادقا وأمينا وكاشفا 

للش�خصية 
العراقية 
بكل 

ما تنطوي عليه من قيم وأبعاد نفس�ية وسلوكية 
داخلي�ة، بما تتواف�ر عليه من أس�باب ومعطيات 
وركائز م�ن قوة وضعف، في ظل م�ا تعرضت له 
من خيب�ات وانفعاالت من بيئة تتعرض يوميا إلى 
هزات اجتماعي�ة واقتصادية وتحوالت سياس�ية 
وديني�ة، إضاف�ة إلى ما تعانيه م�ن متاعب الحياة 
في الكثير من التفصيات التي جسدها فنيا بصدق 
وبتلقائي�ة قريب�ة م�ن روح المش�اهد وأجوائ�ه 

الطبيعية.
فنان بمستوى الجمال والدهشة

م�ازن المعموري :خليل ش�وقي هذه الش�خصية 
الشعبية كاملة األبعاد، لم يكف النظر إلى مسارات 
النج�وم، ينثر بياضه ف�ي عتمة انتظ�اره الطويل 
على عموم فن�ه وإبداعه، فنان بمس�توى الجمال 
والدهش�ة، هو الصام�ت صمت النج�وم والهادئ 
كالقمر.شخصية تجّر خلفها تاوين نبض الفرح، 
وتنبعث منها رائحة الحلم بمدن الشمس والضوء.

هكذا رأيناه وهو يخدش وجه المسرح والتلفزيون 
والس�ينما راقص�ا يرفرف بين أغان�ي الناس، ألنه 
كان وال يزال شرفة كبيرة للحلم والحب والضوء.

ث�م عم�ل موظف�ا ف�ي دائ�رة الس�كك الحديدية، 
وأشرف على وحدة األفام فيها، وأخرج لها العديد 

من األفام الوثائقية واإلخبارية.
كانت بداية خليل ش�وقي مع المسرح، فأسس مع 
مجموع�ة فنانين “الفرقة الش�عبية للتمثيل” عام 
1947، ول�م تقدم الفرقة آنذاك س�وى مس�رحية 
واح�دة، ش�ارك فيه�ا ممث�ا، عنوانه�ا “ش�هداء 

الوطنية”، أخرجها إبراهيم جال.
وف�ي عام 1964 ش�ّكل فرق�ة “جماعة المس�رح 
الفن�ي” بع�د أن كانت إج�ازات الفرق المس�رحية 
-وم�ن بينها الفرقة المس�رحية الش�هيرة “فرقة 
المسرح الحديث” التي كان ينتمي إليها- قد ألغيت 
ع�ام 1963.وبمب�ادرة من�ه أعيد تأس�يس الفرقة 
عام 1965 تحت اس�م “جماعة المسرح الحديث”، 
ثم أصبح اس�مها “فرقة المسرح الفني الحديث”، 
وكان ه�و ضم�ن الهيئة المؤسس�ة الت�ي ضمت: 
إبراهيم جال، يوسف العاني، وسامي عبدالحميد، 

وانُتخب سكرتيرا لهيئ�تها اإلدارية.
وقد أضفى هذا التأس�يس على الحركة المسرحية 
العراقي�ة زخم�ا ودفع�ا إل�ى األم�ام، م�ن خ�ال 
صياغتها مضامين وأشكال ميزتها وأعطتها تفردا 
عن السائد من األشكال المألوفة.وعمل شوقي في 
الفرقة ممثا ومخرج�ا وإداريا، وظل مرتبطا بها 
إل�ى أن توقفت ع�ن العمل، وأخرج لها مس�رحية 
“الحلم” عام 1965، وهي من إعداد الفنان الراحل 
قاس�م محمد.من أش�هر األدوار المس�رحية التي 
قدمها الراح�ل ممثا دور “مصطف�ى الدالل” في 
مسرحية “النخلة والجيران” التي كتبها وأخرجها 
قاسم محمد عام 1968، عن رواية بالعنوان نفسه 

لغائ�ب طعمة فرمان، وكان تناغ�م أدائه فيها مع 
أداء الفنانة الراحلة زين�ب مبهرا، ودور “البخيل” 
ف�ي مس�رحية “بغ�داد األزل بين الج�د والهزل”، 
كان”،  يام�ا  “كان  مس�رحية  ف�ي  و”الراوي�ة” 
وكاهم�ا لقاس�م محمد أيض�ا، و”المخت�ار” في 
مس�رحية “خيط البريس�م” تأليف يوسف العاني 

وإخراج فاضل خليل.
كم�ا برز ممث�ا بارعا في أعمال مس�رحية أخرى 
مثل “اإلنس�ان الطيب” لبرخت و”الس�يد والعبد” 
المأخ�وذة ع�ن الت�راث الس�ومري، وكاهما من 

إخراج عوني كرومي.
سينما وتلفزيون

ف�ي الس�ينما مثل خليل ش�وقي عددا م�ن األفام 
“أبوهيل�ة”،  المس�ؤول”،  “م�ن  مث�ل  الروائي�ة 
“الظامئون”، “ي�وم آخر”، “العاش�ق”، “الفارس 

والجبل”، و”شيء من القوة”.
وأخ�رج ع�ام 1967 فيلم�ه الس�ينمائي الوحي�د 
“الحارس”، الذي كتب قصته المخرج الس�ينمائي 
قاس�م حول، وش�ارك في ع�دد م�ن المهرجانات 
الس�ينمائية، وفاز بالجائزة الفضية في مهرجان 
وبجائزتي�ن   ،1968 ع�ام  الس�ينمائي  قرط�اج 
وكارل�و  طش�قند  مهرجان�ي  ف�ي  تقديريتي�ن 
فيفاري الس�ينمائيين.وفي التلفزيون عمل ممثا 
ومخرجا وكاتبا منذ تأس�يس تلفزيون بغداد عام 
1956، وكت�ب أول تمثيلي�ة عراقي�ة، وه�ي ثاني 
تمثيلية تقدم في تلفزي�ون بغداد.من أبرز أدواره 
التلفزيوني�ة دور “ق�ادر بك” في ثاثي�ة “الذئب 
وعي�ون المدين�ة”، “النس�ر وعي�ون المدين�ة”، 
و”األحف�اد وعي�ون المدينة”، الت�ي كتبها عادل 
كاظم وأخرجها إبراهي�م عبدالجليل.ومن أدواره 
أيض�ا دور “أبوجمي�ل” ف�ي مسلس�ل “ج�ذور 
وأغصان” الذي كتبه عبدالوهاب الدايني وأخرجه 
عبداله�ادي مب�ارك، ودور “عن�اد” في مسلس�ل 
“صاب�ر”، ودور “صادق” في مسلس�ل “الكنز”، 
والمسلس�ان م�ن تألي�ف عبدالب�اري العب�ودي 

وإخراج حسين التكريتي.
كم�ا أّدى دور “أبوش�يماء” ف�ي مسلس�ل “بيت 
الحبايب” الذي كتبه عبدالباري العبودي وأخرجه 
حس�ن حس�ني، إلى جانب أدواره في مسلسات 
“الواهم�ون” تأليف علي صب�ري، وإخراج عادل 
طاهر، و”دائما نحب” الذي أعده وأخرجه صاح 
ك�رم، و”إيم�ان” تألي�ف مع�اذ يوس�ف وإخراج 
حس�ين التكريت�ي، و”بي�ت العنكب�وت” تألي�ف 

عبدالوهاب عبدالرحمن وإخراج بسام الوردي.
لق�د قّدم خليل ش�وقي في مجم�ل أعماله، كاتبا 
ومخرجا وممث�ا، نموذجا للش�خصية العراقية 
ب�كل ما تنطوي عليه من قي�م، وتتوافر عليه من 
قوة وضعف في ظل ما تتعرض له من جور، وما 

تعانيه من متاعب الحياة اليومية.
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أعلنت والدة الفنانة الطفلة حال الترك  عبر الحساب الذي أنشأته لها على موقع "إنستغرام"،أن حال 

تمضي حاليًا أوقاتًا ممتعة في إسبانيا حيث توجهت إليها منذ أياٍم قليلة بعدما انتهت من إمتحاناتها 
الدراسية.مشيرًة إلى أّن صغيرتها انطلقت في "رحلتها الطويلة" إلى برشلونة، كما وأوضح والدها الهدف 
من هذه الرحلة، معلنًا أّن أميرته ستحضر مباراة برشلونة في مقاطعة إشبيلية.وعلى ما يبدو، ال تقتصر 
زيارة الترك لهذا البلد على المباراة، بل هي قد شاركت محّبيها بصوٍر من يومها األول،تجدر اإلشارة هنا 
إلى أّن كّل الصور التي ُتنشر على حساب حال الجديد هي تحت إشراف والدتها منى السابر التي تهتم أيضًا 
بحذف كّل التعليقات المسيئة وأصحابها، حيث قام محمد الترك بحذف حساب إبنته منذ فترة دون سابق 
إنذار، بسبب إنشغالها في دراستها بحسب قوله.وأمام إلحاح الجمهور ومطالبتهم بعودة حال إلى مواقع 
التواصل اإلجتماعي، أنشأت والدتها حسابًا لها، إاّل أّنها ال تسمح لها بإداراته شخصيًا بل تتحّكم بكّل ما 

ُينشر بنفسها على أن ُتعّين إدارة له في ما بعد.

   القاهرة: إلتقطت عدسات الصحافة المحامية الحقوقية "أمل علم الدين" البالغة من العمر 36 عامًا أثناء 
ذهابها إلى جامعة كولومبيا بنيويورك يوم األربعاء الماضي. وهي تراود الجامعة بعد أن تم اختيارها ضمن 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كأستاذ زائر، حيث كانت إطاللتها الفتة وتألقت بتنورة قصيرة وجاكيت 

 Heidi وردي اللون وكانت تحتسي كوبًا من القهوة. وارتدت "علم الدين" نظارة شمسية من ماركة
وحملت حقيبة من ماركة  Ballin.والالفت أن "كلوني" باتت ُتعد "أيقونة األناقة" فضاًل عن ذكائها 
ومهارتها في عملها كمحامية حقوقية، ولديها تأثير فريد على عالم الموضة، بحيث أصبحت النساء 

تنتظرن إطاللتها ويحاولن تقليد مظهرها. ويتردد أنها بأناقتها باتت تنافس دوقة كامبريدج "كيت 
ميدلتون". علمًا أن النساء في نيوريورك أصبحن يتتبعن ما ترتديه "كلوني". حيث أنها عندما ارتدت 
قبعة mink baseball  تبعتها العديد من النساء. فقد صّرح السيد "جيرارد مايوني" صاحب أحد 

المتاجر الراقية لمجلة People األميركية أنه بعد شراء "كلوني" لتلك القبعة، سألت عنها الكثير من 
النساء وتصاعدت نسبة مبيعاتها، علمًا أنها كانت مكدسة في متجره.

جنيفر لوبيز تستعد لفيلمها اجلديد
 Mothers I’d like القاهرة: تستعد الممثلة والمغنية األميركية "جنيفر لوبيز" لفيلمها الجديد 
to الذي تدور أحداثه في إطاٍر كوميدي، علماً أنها تنتجه عبر شركتها Nuyorican التي تشاركها 
 Universal فيه�ا المنتج�ة "ألي�ن غولدس�ميث" والمنتج "بين�ي مدينا"، وذل�ك بالتعاون م�ع
Pictures.وتب�دو "لوبيز" البالغة من العمر 45 عاماً واألم لتوأم هما ماكس وايمي البالغان من 
العمر 7 أعوام بحالٍة جس�دية جيدة وقواٍم رش�يق وفي قمة النش�اط الفن�ي. ومن المتوقع أن 

يكون فيلمها الجديد خطوًة ناجحة في مسيرتها الفنية، علماً أنه من تأليف "مارك بيريز".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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ع ال

اجلواري احلسان والنكرات
 ثمة تساؤل  مشروع :

م�اذا س�يحدث لاغاني الطربي�ة العراقية الت�ي تبثها 
القن�وات الفضائي�ة  اليوم .. لو ان ق�رارا رقابيا يصدر 
من شرطة االداب بحذف كافة )الجواري الحسان( من 

تلك االغنيات ؟!.
الجواب :

اكي�د ان تل�ك االغان�ي تصب�ح )عديمة الطع�م واللون 
والرائح�ة(  ولي�س له�ا اي موق�ع من االع�راب فيما 
يس�مى باالغنية الطربية العراقي�ة  .. الن المتبقي من 
تلك االغاني وبعد )مقص الرقيب( ليس سوى )نكرات( 
من المطربي�ن .. ومن  االزياء المضحكة .. والجثامين 
الت�ي ال تصل�ح اال للماكم�ة والمصارع�ة الحرة على 

غرار اولئك المصارعين الذين يظهرون عبر الفضائيات 
للضح�ك عل�ى الذق�ون .. وكما كان يضح�ك المصارع 
العراق�ي )عدنان القيس�ي( على العراقيي�ن من خال 
حفاته الكارتونية التي يش�ارك فيها )هريري امثاله( 
.. نع�م .. تلك ه�ي الحقيقة والمرة الت�ي وصلت اليها 
االغني�ة العراقية والمطربين العراقيي�ن الذين تضحك 

عل�ى ذقونهم الفضائيات وهي تبت�ز اموالهم ولتصنع 
منهم )مضحكة( ليس اال  !!.

والدليل ان مث�ل اولئك )النكرات( يرت�دون في االغنية 
الواح�دة اكثر م�ن زي كارتوني مضح�ك .. وقد يصل 
بالبعض منه�م ان يرتدوا االقنع�ة والقبعات االجنبية 
التي ال يرتديها االجانب  اصحاب تلك القبعات اال  حينما 

)يتصيدوا الثعالب( او في مراعي )الكاوبوي ( !!.
والذي وددت قوله :

بعي�دا عن كل الحس�ان ومش�اهد االغراء الت�ي يتفنن 
بابرازه�ا المخرجين .. لم يب�ق لدينا اية اغنية تذكر ما 
ع�دا اولئ�ك )النك�رات( !! والن انكر االص�وات لصوت 

الحمير !!.

الفنان العراقي خليل شوقي يرحل يف املنفى  

نانيس عجرم تغازل اجلمهور 
بـبلديايت



تامر حسني وشريين عبد الوهاب
 

القاه�رة: أعلن الش�اعر الغنائي نادر عبد الله أمس عن أس�ماء 
 Middle East �الفائزي�ن في الدورة الجديدة م�ن جوائز ال
Music Awards "الميم�ا" ع�ن ع�ام 2014 بناًء على 
اختيارات الجمهور الذي قام بالتصويت عبر الموقع 
اإللكترون�ي وصفح�ة "الفيس�بوك" الخاص�ة 

بالجائزة.
الفن�ان  وف�از 
حس�ني  تام�ر 
أفض�ل  بجائ�زة 
الش�رق  مطرب في 
نالت  بينما  األوس�ط، 
درج�ة"   180" أغنيت�ه 
جائزة أفض�ل عمل صور، 
وحص�دت أغنيت�ه "اطمني" 
فيم�ا  أغني�ة،  أفض�ل  جائ�زة 
نالت الفنانة ش�يرين عب�د الوهاب 
جائزة أفضل مطربة في الشرق 
ألبومه�ا  وحص�د  األوس�ط، 
"أن�ا كثي�ر" جائ�زة أفض�ل 
الب�وم باالس�واق المصرية 

والعربية.
هذا وحصد الفنان الشاب أحمد 

إبتسام جم�ال جائ�زة أفضل مطرب صاع�د بينما نالت الفنان�ة المغربية 
تس�كت جائزة أفضل مطربة صاع�دة، فيما حصدت الفنانة أمين�ة جائزة أفضل 

مطربة ش�عبية وحص�د محمود الليثي جائ�زة أفضل مطرب ش�عبي. كما منحت 
إدارة "الميما" الجائزة التش�جيعية لخريجي برامج المواهب ل�"محمد رشاد، عبد 
الس�ام الزايد، ويس�را محنوش"، بينما حصد تامر عاش�ور جائزة أفضل مطرب 
ش�اب ونالتها ش�يماء هالي من الفنانات، فيما ُمِنَحت الفنانة مي س�ليم جائزة 

"الموهبة" مع الفنان حسام حبيب.

عمرو دياب حييي حفال غنائيا يف القاهرة.. 30 إبريل
 

يحيي المطرب المصري عمرو دياب حفا غنائيا في 30 إبريل المقبل، بنادي باتنيوم بالقطامية 
ريزيدنس في القاهرة.

وبدأ دياب اإلعان عن الحفل المرتقب عبر مواقع التواصل االجتماعي، وانتشرت بالفعل إعانات 
الطرق، التي تروج للحفل في محيط القاهرة الجديدة.

www.almustakbalpaper.net
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   القاهرة: إلتقطت عدسات الصحافة المحامية الحقوقية "أمل علم الدين" البالغة من العمر 36 عامًا أثناء 
ذهابها إلى جامعة كولومبيا بنيويورك يوم األربعاء الماضي. وهي تراود الجامعة بعد أن تم اختيارها ضمن 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كأستاذ زائر، حيث كانت إطاللتها الفتة وتألقت بتنورة قصيرة وجاكيت 

 Heidi وردي اللون وكانت تحتسي كوبًا من القهوة. وارتدت "علم الدين" نظارة شمسية من ماركة
وحملت حقيبة من ماركة  Ballin.والالفت أن "كلوني" باتت ُتعد "أيقونة األناقة" فضاًل عن ذكائها 
ومهارتها في عملها كمحامية حقوقية، ولديها تأثير فريد على عالم الموضة، بحيث أصبحت النساء 

تنتظرن إطاللتها ويحاولن تقليد مظهرها. ويتردد أنها بأناقتها باتت تنافس دوقة كامبريدج "كيت 
ميدلتون". علمًا أن النساء في نيوريورك أصبحن يتتبعن ما ترتديه "كلوني". حيث أنها عندما ارتدت 
قبعة mink baseball  تبعتها العديد من النساء. فقد صّرح السيد "جيرارد مايوني" صاحب أحد 

المتاجر الراقية لمجلة People األميركية أنه بعد شراء "كلوني" لتلك القبعة، سألت عنها الكثير من 
النساء وتصاعدت نسبة مبيعاتها، علمًا أنها كانت مكدسة في متجره.

عبرت الفنانة آيتن عامر عن سعادتها بالمشاركة في 
مسلسل "الكابوس"، وكشفت عن تفاصيل دورها قائلة: 

"أجسد دور ابنة الفنانة غادة عبد الرازق التي تعيش 
بإحدى الدول األوروبية، وتعود إلى مصر ولكن يحدث شيئًا 

يقلب حياتها راسًا على عقب".
وأضافت "عامر"، في تصريح صحفي "سعيدة بالعمل مع 
الفنانة غادة عبد الرازق، فهي ممثلة ناجحة وتبذل جهدا 

كبيرا في عملها".
آيتن تخوض سباق الدراما الرمضاني من خالل المشاركة 

في أعمال اخرى وهي "العهد" و"بين السريات" و"البيوت 
اسرار".

عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استيائها بسبب من 
يقدمون أعمال بذئية ومن ينتجون تلك األعمال, وكتبت عبر 

صفحتها على موقع الفيس بوك : لكل أصحاب البضاعة الرخيصة 
اللي معندوش غير االبتذال بقولكم حتي لو فيه إللي بيشتريكم 
أو بيعظمكم أو يعملوكم أعمال علشان أنتو بلوف أو شو برضه 

بقول عمركم قصير وفي مزبله التاريخ أنتو وصناع أعمالكم 
.وأضافت : طول عمره العري موجود وطول عمرنا بنشوف اعمال 

مبتذلة او بضاعه رخيصه بس لما توصل لدرجه التقزز أحب 
أبشركم أنكم هتقعوا هتقعوا ال ما حاله مهما كان اللي بتقدمه 

ومهما كان في ناس رخيصه بتشجعكم فالسقوط في الهاويه هو 
مصيركم المحتوم ان شاء الله .

بعد الجدل الكبير الذي اثير حول إختفاء الممثلة 
السورية لينا دياب في ظروف غامضة، والروايات 

الكثيرة التي نشرت حول هذا الموضوع، فمنهم من 
قال إنها تعرضت لحادث سير في عّمان ودخلت في 
غيبوبة، أو هي على خالف مع الشركة المنتجة لمسلسل 
فارس وخمس عوانس، خرجت رنا دياب، شقيقة لينا، 
لتضع حدًا للشائعات وتوضح أن شقيقتها لم تتعّرض 
لحادث سير في عّمان، وهي بصحة جيدة.وأكدت رنا 
أن شقيقتها لينا متواجدة في لبنان في منطقة معزولة 

ال يعرفها أحد، بإستثناء أهلها ألنها تريد تمضية 
بعض الوقت مع نفسها ولوحدها ألسباب شخصية.

هيفاء وهبي تستكمل تصوير مولد وصاحبه غايب
 

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ، الخميس، الس�تكمال تصوير مسلسلها المؤجل من العام 
الماضي "مولد وصاحبه غايب"، بعد فترة توقف ألكثر من عام. 

المش�اهد المتبقية لهيفاء وهبي يتم تصويرها في مدينة الس�ادس من أكتوبر، ومن المقرر أن 
تنته�ي من المسلس�ل كاماً بعد 10 أيام، حتى يكون جاهزا للع�رض في رمضان المقبل. "مولد 
وصاحب�ه غايب" تألي�ف مصطفى محرم وإخراج ش�يرين عادل، ويش�ارك في البطولة باس�م 

السمره، وفيفي عبده، وعزت أبو عوف، وحسن الرداد، ومن إنتاج محمد فوزي.

اجلواري احلسان والنكرات
 ثمة تساؤل  مشروع :

م�اذا س�يحدث لاغاني الطربي�ة العراقية الت�ي تبثها 
القن�وات الفضائي�ة  اليوم .. لو ان ق�رارا رقابيا يصدر 
من شرطة االداب بحذف كافة )الجواري الحسان( من 

تلك االغنيات ؟!.
الجواب :

اكي�د ان تل�ك االغان�ي تصب�ح )عديمة الطع�م واللون 
والرائح�ة(  ولي�س له�ا اي موق�ع من االع�راب فيما 
يس�مى باالغنية الطربية العراقي�ة  .. الن المتبقي من 
تلك االغاني وبعد )مقص الرقيب( ليس سوى )نكرات( 
من المطربي�ن .. ومن  االزياء المضحكة .. والجثامين 
الت�ي ال تصل�ح اال للماكم�ة والمصارع�ة الحرة على 

غرار اولئك المصارعين الذين يظهرون عبر الفضائيات 
للضح�ك عل�ى الذق�ون .. وكما كان يضح�ك المصارع 
العراق�ي )عدنان القيس�ي( على العراقيي�ن من خال 
حفاته الكارتونية التي يش�ارك فيها )هريري امثاله( 
.. نع�م .. تلك ه�ي الحقيقة والمرة الت�ي وصلت اليها 
االغني�ة العراقية والمطربين العراقيي�ن الذين تضحك 

عل�ى ذقونهم الفضائيات وهي تبت�ز اموالهم ولتصنع 
منهم )مضحكة( ليس اال  !!.

والدليل ان مث�ل اولئك )النكرات( يرت�دون في االغنية 
الواح�دة اكثر م�ن زي كارتوني مضح�ك .. وقد يصل 
بالبعض منه�م ان يرتدوا االقنع�ة والقبعات االجنبية 
التي ال يرتديها االجانب  اصحاب تلك القبعات اال  حينما 

)يتصيدوا الثعالب( او في مراعي )الكاوبوي ( !!.
والذي وددت قوله :

بعي�دا عن كل الحس�ان ومش�اهد االغراء الت�ي يتفنن 
بابرازه�ا المخرجين .. لم يب�ق لدينا اية اغنية تذكر ما 
ع�دا اولئ�ك )النك�رات( !! والن انكر االص�وات لصوت 

الحمير !!.

القاه�رة: أك�دت الفنان�ة أمي�رة فتح�ي ف�ي 
حدي�ث  صحفي أنه�ا ال تس�عى للتواجد دون 
فائ�دة، بل تهت�م بتقدي�م أعمال فني�ة جيدة. 
وأش�ارت ألنها ف�ي الواقع ش�خصية إيجابية 
وقد إنتقل ذلك لش�خصية "عليا" التي تؤديها 
ضم�ن أح�داث المسلس�ل الدرام�ي المصري 
"أل�وان الطيف" الذي ُيعرض حالياً وتقدم فيه 
نموذج�اً جيداً ع�ن الفتاة الش�عبية. وتحدثت 
أيضاً عن تجس�يدها للشخصية التي تحلم بها 
الكثير من نجمات الوطن العربي وهي "بديعة 
مصابني" الذي تجس�د دورها ضمن مسلسل 
"زم�ن نجيب وبديع�ة". وفيما يل�ي تفاصيل 
ع�ن أعمالها الفنية الجديدة، وحياتها الخاصة 

وإبنتها، ورسالتها للقراء:
 واس�تهلت "فتح�ي" حديثه�ا ع�ن األص�داء 
الت�ي وصلتها عن دورها في مسلس�ل "ألوان 
الطيف" الذي ُيعرض حالياً على قناة "النهار" 
المصرية، فقالت: "الحمد لله أنا راضية للغاية 
بكل ما وصلني من أصداء عن المسلسل، حيث 
كتبت الصحافة عن دوري بأنه واقعي وموجود 
بالفعل من خال ش�خصيات حقيقية. كما أن 
مونتير المسلس�ل قال ع�ن دوري أنه من لحٍم 
ودم. وهذا الكام أسعدني للغاية. وعلى الرغم 
من أن الش�خصية الطيبة الت�ي أتمتع بها في 
أحداث العمل يبق�ى هناك مفاجآت كثيرة تمر 
بها الشخصية فيما بعد". وتابعت: "دوري في 
العمل ال يتش�ابه مع الش�خصيات الموجودة 
في الحارة من حيث أنه دور إنسانة راقية بكل 
ش�يء. وهذا تجلى بش�خصيتي من خال أول 
مش�هد حينم�ا تواجدنا في المستش�فى. وأنا 
س�عيدة للغاية بنسبة المش�اهدة التي أعلنتها 
قن�اة "النه�ار"، وكذلك س�عيدة بالتعاون مع 
فري�ق عم�ل المسلس�ل كل�ه حتى أنن�ي كنت 
حزينة للغاية في آخر يوم تصوير عندما كنت 
أص�ور مش�هد الزفاف. وق�د ش�عرت بنجاح 
العم�ل منذ تل�ك اللحظة، خاص�ًة عندما رأيت 
أن فري�ق العمل ككل متمس�ك ببعضه وحزين 

النتهاء التصوير".
 

وتحدثت عن استعدادتها بدراسة شخصية تلك 
الفتاة الشعبية، قائلة: "أرى أن الممثل يختلف 
ع�ن اآلخرين من حيث فك�رة تخزين األحداث 
التي يمر بها ف�ي حياته ويتعلم منها ليطبقها 
في أعماله. فأنا تعاملت مع بعض الشخصيات 
الش�عبية الت�ي تعلم�ت منه�ا وإس�تفدت من 
طباعها". )تضحك وتتابع(: أعتقد أن شخصية 
"علي�ا" في "أل�وان الطيف" ل�ن تكون أصعب 
من ش�خصية "صباح" الت�ي قدمتها في فيلم 
"صباحو ك�دب" والتي كانت ش�خصية بلدية 
للغاية. ولذلك قررت اإلستعداد للشخصية من 
كل الجوان�ب، واخترت المابس التي تناس�ب 
شخصيتي كي يصل للجمهور وجع اإلحساس 

بالفقر الذي تعيشه الشخصية".
 وأش�ارت إلى اإلختاف الذي حملته شخصية 
"عليا" في هذا المسلسل، عن بقية الشخصيات 
األخ�رى التي قد تتش�ابه معها وت�م تقديمها 
في أعماٍل أخرى س�ابقة، وشرحت: "ال أقتنع 
بفكرة التقليد، فأنا أكون "أميرة" في أي عمل 

أقدمه وال أفصل نفس�ي عن الشخصيات التي 
أجسدها. حيث أستخدم األدوات التي تساعدنى 
في بزوغ الش�خصية وظهوره�ا بصدٍق ذاتي 
دون تقليد. وقد قررت أنني حين أقدم شخصية 
"بديع�ة مصابني" في مسلس�ل درامي جديد، 
سأقدمها دون تقليد حتى أنني حينما شاهدت 
الفنانة نادية لطفي تجس�د الشخصية نفسها 
في إحدى أعمالها الس�ينمائية، قررت أن أضع 
لمساتي على الش�خصية حتى تكون مختلفة 

لدى الجمهور".
 وعن رأيها بظاهرة انتش�ار األعمال الدرامية 
الطويلة، قال�ت: "كنت أتمنى منذ فترة طويلة 
أن يك�ون هن�اك موس�م درام�ى بعي�داً ع�ن 
رمضان، وخاصًة أنني أرى في رمضان شهراً 
للعب�ادة ومخصص�اً لصل�ة الرح�م ومقابل�ة 
األس�رة واألصدق�اء. وبصراح�ة لم أس�تطع 
مش�اهدة معظم األعمال في رمضان الماضي 
س�وى مسلس�لي "إب�ن ح�ال" و"صاح�ب 

الس�عادة" رغ�م ع�رض الكثير من 
األعمال المهم�ة األخرى في نفس 

الموسم".
 وتحدث�ت "فتح�ي" عن مسلس�ل 
"الضاح�ك الباك�ي" ال�ذي وقع�ت 
عل�ى عقده ألداء ش�خصية "بديعة 
مصابني" بعد أن تغّير معظم فريق 
الس�ؤال  فقاطع�ت  عداه�ا،  عمل�ه 

تس�مية  اس�تخدام  عل�ى  معترض�ة 
"الضاحك الباكي" للمسلسل، وقالت: لو 

ظل العمل يحمل نفس اإلس�م دون 
تغيي�ره كنت س�أعتذر عنه، 

وخاص�ًة أنن�ي وقعت 
عل�ى ه�ذا العمل 

ه�و  و

يحمل اس�م "زم�ن نجيب وبديع�ة". حيث أن 
حكاي�ة المسلس�ل ليس�ت قائمة على س�يرة 
حي�اة نجيب الريحان�ي، بل عل�ى العاقة بين 
نجي�ب وبديعة مصابن�ي وتقابلهما في مصر 
حينما ج�اءت للتمثيل. ولك�ن حدثت تفاصيل 
في العمل ال اس�تطيع الحديث عنها وتم تغيير 
اإلس�م ل�"الضاحك الباكي" حت�ى أن المخرج 
مجدي أبوعميرة جاء لينفذ هذا العمل بدالً من 
المخرج س�عيد حام�د وقام بتغيي�ر كل فريق 

العمل ماعدا أنا".
 وكشفت أسباب إبتعادها عن الغناء والسينما، 
موضحة  أنها ال تعتبر الغناء عملها األساس�ي 
ف�ي الف�ن، بل تعتب�ر نفس�ها ممثل�ة قبل أي 
ش�يء. وقالت: غيابي عن الغناء يتحدد بنقاٍط 
بسيطة أهمها ما مرت به مصر خال السنوات 
األخيرة، وأعتق�د أن هذا كفيل بإبعاد أي فنان 
عن الس�احة وخاص�ًة إن كان يح�ب بلده وال 
يس�تطيع الفرح ف�ي وقت ح�زن الجميع. أما 
بخص�وص الس�ينما ف�ا أعتبر نفس�ي بعيدًة 
لنفس األس�باب أيضاً. ولك�ن إن عرضت علي 
أعم�ال ف�ي الفت�رة المقبل�ة، ووج�دت أنه�ا 

تناسبني فبالتأكيد لن أتأخر عن السينما.
 أم�ا حياته�ا األس�رية فوصفته�ا بالطبيعية 
به�دوٍء  تعي�ش  مصري�ة  أس�رة  أي  كحي�اة 
وإستقرار، مؤكدة أن زوجها المنتج وائل حب 
يتفهم طبيعة عملها ويقدر صعوبات المهنة. 
األم�ر الذي جع�ل أجواء المنزل مهيأة بش�كٍل 
جي�د لإلبداع ف�ي الف�ن، إضافًة إل�ى عاقتها 
الممي�زة بابنتها التي تعتبرها صديقة، وتؤكد 

على أنها قريبة منها للغاية.
 وختم�ت فتح�ي حديثها برس�الة م�ن القلب 
إلى الق�راء قائلة: "أتمنى أن ين�ال هذا الحوار 
إعج�اب الجمه�ور وأن تن�ال أعمال�ي أيض�اً 
إعجاب�ه. وأطلب من كل جمهوري أن يدعو لي 
بالتطور والتقدم في خطواتي 
الفني�ة حتى أق�دم له فناً 

ممّيزاً".

أمرية فتحي سعيدة بعرض ألوان الطيف خارج رمضان
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كل مس�اء تلملم قصائده المنثورة على حبات التفاح 
،تضعه�ا ف�ي ماء فات�ر ،لعمر آخر ال يق�اس بالزمن 
..تس�تحم به�ا كتعويذة تقيها ش�ر الفتن�ة ،والفتنة 

جسد حائر 
رصاصة،كأش�تعال الندى على رم�اد امرأة محمومة 

بالوه�م ..تس�ير ف�ي طري�ق المطر تبح�ث عن أول 
لحظات الهطول ،لتكتب في آهاتها رسالة ..من تحت 
الماء المشتعل بحرارة جس�دها والحروف..يقودها 
شيطان الكلمة..تنفخ في الريح فتشتعل االتجاهات 
المبتورة ،كل مس�اء تتوض�أ بالحروف،تحتال بمكر 

القصائد

فالقصائد ماكرة. 
والشاعر دائما موهوم يكتب المرأة وفي خياله امرأة 
مرسومة بفن اصابعه فنان هو في اختراع ألف امرأة 

ال تشبهها ،وال تشبه سمرة جسدها 
هن�اك  او  هن�ا  عله�ا  خده�ا  ش�امة  ع�ن  تبح�ث 

موشومة،تسقط منهكة آخر القصيدة 

تخرج من الماء .. بهاالت التعب.
تحت جفونها البد ان كل اللوحات رسمت لها بالحبر 

السري ب�� الحروف الموقوته
البد انه قام باخفاء مالمحها ........... خوفا ً 

غي�رة .... غاي�ة... الش�اعر دائم�ا بين س�طوره ... 
يخفيها

نيسان أقسى الشهور
»نيسان أقس�ى الش�هور«.. ال أعرف إن كان مطلع قصيدة 
إلي�وت الش�هيرة »األرض اليب�اب« تص�ح لوص�ف هذي�ن 
اليومين الماضيين المليئي�ن بغيابات كبيرة.. هكذا يأتينا � 
مس�اء أمس � نبأ رحيل ريمون جبارة، المسرحي والفنان 
ال�ذي نهض م�ع أتراب ل�ه منذ س�تينيات الق�رن الماضي 
بالمس�رح اللبنان�ي � )ب�دأ كممث�ل مع منير أب�و دبس في 
»أنتيغون�ا«( � إلى آفاق جديدة، لتجعل منه رائدا يش�ار إليه 
في هذا المجال.»نيس�ان أقسى الشهور«، وهو المولود في 
األول من نيس�ان )الع�ام 1935(. في أحد األفالم الوثائقية 
القصيرة التي ص�ورت معه، وعنه، قال يومها ما معناه إن 
حياته ابت�دأت بكذبة، فكيف يصدق نفس�ه؟ لكن العارفين 
بمجال المسرح ال يعتبرون أن ما قدمه كان »كذبة« بل عرف 
كيف يخط طريقا خاصا منذ مس�رحيته الموسومة »لتمت 
دس�دمونة« ليبدو رائد مسرح العبث المليء بقسوة خاصة 
كانت من نتاجه الخالص، بمعنى أنه وعلى الرغم من عمله 
مع آخرين وترجمته لبعض األعمال المسرحية الغربية، إال 
أنه وجد طريق�ا حاول أن يبقي�ه متفردا.صحيح أنه انزاح 
قليال عن هذه الفرادة حين سقط في بعض مسرحياته في 
الفخ السياس�ي اللبنان�ي الصرف، ما أبعده عن مش�روعه 

المس�رحي الفعلي، إال أنه عرف كيف يستعيد »توازنه« في 
أعم�ال الحق�ة، ليخرج من اله�ّم اليومي البح�ت، إلى آفاق 
إنسانية أرحب. أقول ذلك مش���يرا إلى مسرحيتين قدمهما 
ف�ي مراحله األخيرة، وهما »صان�ع األحالم« و »من قطف 
زه�رة الخري�����ف«. إن ك���ان في األول�ى يقتبس دون 
كيخوته ليقدم لنا صراعا يش����به صراعنا مع الحرب في 
تل�ك الف���ترة التي بدت أش�به بمصارعة طواحين الهواء، 
نج���ده في الثانية وكأنه يرثي هذه الح���ياة التي مضت 
بدون معن��ى. وفي المس�رحيتين كانت ه���ذه السخرية 
المريرة التي ال يجيد تقديمها س�وى ريمون جبارة نفسه.

بالتأكيد ال تش�كل هاتان المسرحيتان كل أعماله. لكن ثمة 
مس�افة تفصلن�ي ع�ن أعماله المس�رحية األول�ى التي لم 
أعرفها إال م�ن »الذاكرة«، ذاكرة اآلخرين التي توارثناها أو 
من خالل ما قرأناه عنه. ثمة أكثر من جيل بيننا لم نستطع 
ردمه بس�بب ه�ذا الفاصل الزمني، وبس�بب الح�رب التي 
كانت تفصل بي�ن »المدينتين« )إذ كان م�ن الصعب التنقل 
بس�هولة(، ولوال بعض الحلقات التلفزيونية التي أعاد بثها 
»تلفزي�ون لبنان« ربما لم يتبقَّ لنا ش�يء م�ن إرث ريمون 
جب�ارة األول. حلق�ات تلفزيوني�ة ص�ورت عل�ى طريق�ة 
المس�رح، لتكتش�ف معها ممث�ال خارقا، ومع�دا لنصوص 

مقتبس�ة تب�دو كأنها مكتوبة رأس�ا بالعربي�ة. وهنا أيضا 
تكم�ن فرادت�ه، إذ كان كاتبا مس�رحيا حقيقي�ا، له جملته 

الخاصة مثلما له مناخه الخاص.
غالبية مس�رحيات ريمون جبارة ج�اءت في زمن الحرب. 
أربعون س�نة ونحن نعيش ف�ي فضاءاتها التي لم تنتِه. هو 
أيضا عاش�ها بكل مراراتها ودفع من جسده ثمنا لها. كأن 
الق�در يلع�ب دوره أيضا، إذ يغ�ادر في ذكرى ه�ذه الحرب 
»المجيدة« التي نحاول االعتقاد أنها مّرت، بينما في الواقع 

ال نفعل شيئا سوى استعادتها بشتى الوسائل.
رب��م�ا ل�م يع�رف جيلن�ا كل أعمال ه�ذا الفن�ان. لكن ما 
يعوض عنه�ا هذه اللقاءات الت��ي كان�ت تجمعنا معه في 
بعض األمكنة المتفرقة، وبخاصة في صاالت الم��س�رح. 
كان يفاجئ�ك دوما بصالبة وجهه، وبتلك الس��يجارة التي 

ال تنطفئ في يده. 
لكن كما علّمنا المسرح، إن ما تراه ليس هو الحقيقة دائما. 
كان الرجل يخف�ي في داخله طفال كبيرا، يرغب في التمرد 
دائما عل�ى أه��له. هكذا كان: ذاك المتم�رد الذي حاول أن 
يش�ق طرقا كث��يرة في الوقت عي��نه. صحيح أنه حارب 
الكثير من الطواحين، لكنه بقي ثابتا في مكانه. صح��يح 
أن مصارع المانشا استسلم في نهاية المشوار، إال أنه بقي 

موجودا 
تاري�خ  ف�ي 

األدب. هك�ذا هو ريمون جبارة 
الي��وم يست��سلم للحياة، لكنه بالتأكيد سيبقى 

ف�ي تاري�خ المس�رح اللب��نان�ي والعربي. لكن المش�كلة 
الكبي�رة الت�ي ال ب�د من أن تط�رح: أن يبقى بل�د وأن تبقى 

ذاكرة.. لنتذكر.

 انقذِتني مني
 

ع�ن  مؤسس�ة المثق�ف العربي 
ص�در للش�اعر العراق�ي الكبير 
يحيى السماوي  ديوان انقذِتني 

مني
ج�اء الديوان ف�ي 27 قصيدة 
تبدأ الرحل�ة برغيف حلم في 
صح�ن يقض�ة لتتابط رحلة 
صيد على ش�فتاِك فيمارس 
الش�اعر التطهر بعد ارهاب 

خاص ج�دا ،لتنته�ي الرحلة 
بعد عوم في الفردوس االرضي بشهقة ضوء.

تكوين العقل العريب
 صدرلمحمد عابد الجابري مش�روع نقد العقل العربي وهو مش�روع للنهضة العربية، فقد كان الهم األساسي 
للجابري في هذا المشروع هو: لماذا تأخر العرب والمسلمون وتقدم غيرهم؟ وبالتالي فالجابري كان مهموما 
بالبحث عن األسباب التي أدت إلى فشل المشروع النهضوي العربي مع األفغاني ومحمد عبده…هذا الهم الذي 
س�بق أن ظهر في مؤلفاته الس�ابقة لنقد العقل العربي، وتحديدا في كتاب »نحن والتراث«، الذي يعد بمثابة 
مقدمة تأسيسية لمشروعه، باإلضافة إلى كتابه »الخطاب العربي المعاصر«.يري الجابري في كتابة »تكوين 
العقل العربي«، أن العقل العربي تكون ووضعت أسس�ه األولى والنهائية والمس�تمرة خالل عصر التدوين. 
هذا العصر الذي جمعت فيه األحاديث وتفاسير القرآن، وبداية كتابة التاريخ اإلسالمي، وأسس علم النحو 
وقواعد الفقه، وتش�كلت فيه الفرق والمذاهب اإلس�المية. وهو نقطة البداية لتكوين النظام المعرفي في 
الثقافة العربية.وفي هذا العصر اكتمل تكوين العقل العربي ولم يتغير منذ ذلك الوقت، ومازال س�ائدا في 
ثقافتن�ا حتى اليوم، وهو اإلط�ار المرجعي للعقل العربي، وعلى هذا فإن بني�ة الثقافة العربية ذات زمن 

واحد، زمن راكد، يعيشه اإلنسان العربي اليوم مثل ما عاشه أجداده في القرون الماضية.

�صمتي ي�ؤرقني
ثامر اخلفاجي

صمتي يؤرقني
وكأنه يقول لي

إني لك عدو مبين
ما عدت افقه 

سر خوفي
من هذا الموغل

في صمت
ومن سر ولوجه
في خبايا قدري

ويطرق بابي
كل حين
وانينه

يعكر صفو خلوتي
احاول أن اخترق 

جدار المفردات
لعلي اجد فيها

ما يذهب الروع عني
احاول أن ابصر
ما لم تره عيني

تهرب مني 
هي االخرى 

اتعبها
أنين الصمت

وانا ال اجيد قراءتها
أريدها 

ان تبحر في عيني
لعل قلبي

يستطيع قراءتها
انا لست معنيا

بالبحث عن حلم كلكامش
او إبعاد السيف

عن جيد شهرزاد
في حكايات

ألف ليلة وليلة
لكنني اتذكر قريشا

يوم همت بقتل رسولها
والمغول يوم احرقوا

بغداد دما
وبقايا غجر
ترقص على 

صراخ الثكالى
تذكرتك

فكان صوتك.. سيفا
يحمل ثارات ندية

تندب االمس الذبيح
في مسلة الزمن المار
وجبت االفق العريض

وكنت أحمل ندبة
صوتي وصوتك

واصداء 
اصوات تبعثرت 

عبر السنين
وقدمت للسلطان

وكان صوتك
شاهدي.. وجنايتي والقضية

دخلت الكهوف القصية
وكنت احمل جرحاً

وثان وثالث
وانتظرت .. 

انتظرت طويال
اكابر جرحي

وصوتك
يمتطي السنين

اليوم آت وغداً آت
وما زال أنين الصمت 

يجثم على صدري

ترجمة وتقدمي: حت�صني اخلطيب

كاتب يس�اري استثنائي نضاله ألجل الحرية قاده من 
الس�جن إلى المنفى وقادته كتب�ه الفاتنة إلى الخلود 

في قلوب القراء
ل�م تكد الس�احة األدبي�ة العالمية تتقب�ل خبر رحيل 
الكاتب األلماني الكبير غونتر غراس، حتى مدت روح 
هذا األخي�ر يدها لترافقها روح كات�ب آخر في نفس 
الي�وم، ه�و الكات�ب األورغوايان�ي إدواردو غاليانو، 
الذي توف�ي إثر معاناة مع مرض س�رطان الرئة عن 

عمر يناهز 74 عاما.
ويعتب�ر غاليان�و رمزا من رموز اليس�ار ف�ي أميركا 
الالتيني�ة، كما أنه كاتب منتصر إلى اإلنس�ان، متعدد 
االهتمام�ات األدبية، كتب القصة والمقالة وعمل في 
الصحافة، كما برع في الرس�م حيث كان يزين بعض 

كتبه برسومه على غرار كتاب “كتاب العناق”.
ف�ي 13 أبري�ل 2015، رح�ل إدواردو غاليان�و ت�اركا 
ع�روق أمي�ركا الالتيني�ة مفتوح�ة على ذاك�رة ضد 
النس�يان. بالذاك�رة، أو باألحرى ض�ّد فقدانها، كتب 

غاليانو أساطيره اليومية.
كان يق�ول إّن ذاكرته تعرف عن�ه أكثر مّما يعرف هو 
عن نفس�ه؛ إنها ذاكرة بال فراديس، تقيم في األرض، 

وتعيش كل يوم وكأنه يومها األول.
كتاب�ات غاليانو عصي�ة على التصنيف، فهي ليس�ت 
كتابة تاريخية بنزعة أدبية، وال كتابة أدبية بمس�حة 
تاريخّي�ة، بل إنها تجنح، ف�ي نثرها المتوثب، ودوائر 
حركيته�ا المتعاقب�ة، عموديا، ط�ورا، وأفقيا أطوارا 
أخ�رى، إلى أن تك�ون قصائد م�دّورة، أو كتابة محٍو 
في ش�عرية األس�طورّي وعليها. إنها كتاب�ة الدفقة 
الواح�دة، دفقة األنفاس الت�ي ال تتقّطع حين يتقّطع 

السرد وتتسع حدود دوائره.
ولد الكاتب األورغوايان�ي إدواردو غاليانو في الثالث 
م�ن ديس�مبر 1940 بمونتفيديو ف�ي األورغواي. بدأ 
حياته صحافيا في بداية ستينات القرن العشرين، ثم 
عمل محّررا لمجلة “مارش�ا” اليس�ارية األسبوعية، 
ذات التأثي�ر الواس�ع، والت�ي كانت تضّم بي�ن كتابها 
أسماء المعة كماريو بارغاس يوسا وماريو بينيديتي 
وألف�ارو كاس�تيلو وإنخي�ل راما وروبرت�و فرنانديز 

ريماتار.
وفي عام 1971، نشر غاليانو عمله األشهر، “العروق 
المفتوح�ة ألميركا الالتينية”، وهو دراس�ة معمقة، 
يحلل فيه�ا تاريخ أميركا الالتيني�ة، برّمته، منذ زمن 
المس�تعمرة األوروبّية في العالم الجدي�د إلى أميركا 
الالتيني�ة المعاص�رة، واصف�ا تأثي�رات االس�تغالل 
االقتص�ادي ألوروب�ا، وللوالي�ات المتح�دة في فترة 
الحقة، وهيمنتها السياس�ية. اس�تغرق غاليانو أربع 
س�نوات من البحث والتقصي لجم�ع المعلومات التي 

يحتاجها، ثم نحو تسعين ليلة لتأليف الكتاب.
وبعد نحو سنتين من نش�ر الكتاب، يستولي العسكر 
عل�ى مقاليد الحكم في البالد، يس�جن غاليانو لفترة، 
ثم يجبر بعد ذلك على العيش في المنفى. يس�تقر في 
األرجنتين، ويؤس�س المجل�ة الثقافي�ة )crisis(. ثم 
وفي عام 1976 يس�تولى العسكر على مقاليد الحكم 
في األرجنتين، في انقالب دموّي، فيكون اسم غاليانو 
ضمن الئحة المحكومين باإلعدام. يهرب إلى أسبانيا، 

حيث يكتب ثالثيته الش�هيرة “ذاك�رة النار” )-1982
1986(، والت�ي وصف�ت بأنها “أكث�ر اإلدانات األدبية 

قّوة للكولونيالّية في األميركّيتين”.
وفي بدايات 1985، يعود غاليانو إلى مس�قط رأسه. 
وفي 13 أبري�ل من هذا العام، يموت بس�رطان الرئة 

في أحد مستشفيات مونتفيديو، عن 74 عاما.
هذه مختارات من الكتب التالية: “أطفال األيام: تقويم 
للتاريخ اإلنس�اني” و”أيام الحّب والحرب ولياليهما” 

و”مرايا”.
عن الشجاعة

ذات ليل�ة، من�ذ زمن طويل، في مقه�ى صغير بميناء 
مونتفيدي�و، كن�ت أحتس�ي الخم�ر طيل�ة اللي�ل مع 
صديقة مومس، فأخبرتن�ي “أتعرف؟ حين أكون في 
الس�رير مع أحد الرجال، فإنني ال أنظر في عينيه أبدا. 
أعم�ل بعينين مغمضتين، ألنن�ي إن نظرت في عينيه 

فسوف يصيبني العمى، هل تعرف ذلك؟”.
الرياح والّسنون

أخ�رج الهولندّي رأس�ه من بي�ن الس�فن المّيتة. من 
تحت قّبعته، والتي كانت زرقاء ذات مّرة، كانت جدائل 
بيض�اء تمام�ا. ل�م ُيحيِّني، ولكن�ه نظر إل�ّي دون أن 
يرم�ش بعينيه الش�ّفافتين الهائلتين المغروزتين في 
وجه�ه الطويل. جلس�ت في الجوار، ف�ي بقايا هيكل 
س�فينة، وهو يقطع الصواري والعوارض بمنش�ار، 

وكّماشة، وأناة.
كان�ت للهولندّي معركة دائرة م�ع النوارس. قال إنها 
ق�د س�رقت الطعام من�ه. كان صعبا علي�ه أن يصدق 
بأنن�ي كن�ت هن�اك من أج�ل المتع�ة فحس�ب. كان 
الميناء على ُبعد نحو عش�رة أحياء أو اثني عش�ر من 
البي�ت، وكان من الجّيد أن أمش�ي هناك، في ظهيرات 
مشمس�ة، فأج�د البحر. كان الهولندّي يس�مح لي أن 
أس�اعده أحيانا. كنت أقفز من قارب إلى قارب، منقذا 
مراسَي غطاها الصدأ، وأذرع دّفات، وحباال لها رائحة 

القطران.

حكايات رمزية ومفارقات وأحالم
من النار إلى النار

ف�ي هذا الي�وم من 1492 س�قطت غرناط�ة، ومعها 
س�قطت أس�بانيا المس�لمة. نصر محاك�م التفتيش 
المقدس�ة: كانت غرناطة آخر مملكة أسبانية عاشت 
فيها المس�اجد والكنائس والكُنس جنبا إلى جنب في 
سالم. وفي الس�نة ذاتها، بدأ فتح أميركا، حين كانت 
ال تزال س�ّرا بال اس�م. وفي الس�نوات التي تلتها، في 
المش�اعل البعيدة، التهمت ألس�نة النيران ذاتها كتب 
المس�لمين واليهود وس�كان أميركا األصليين. كانت 

النار القَدَر األوحَد للكلمات التي ولدت في الجحيم.
فردة الحذاء

ف�ي 1919، ببرلين، قتلت الثائرة روزا لوكمس�بورغ. 
انهال عليها قاتلوها بأعقاب البواريد ثم طّوحوها في 

مياه إحدى القنوات.
وف�ي الطريق، فق�دت فردة حذائه�ا. التقطتها يد ما، 
تل�ك الفردة التي س�قطت في الوح�ل. تاقت روزا إلى 
عالم ال يمكن التضحية فيه بالعدالة باسم الحرية، وال 
التضحية بالحرية باسم العدالة. وفي كل يوم، تلتقط 
ي�د ما تلك الراية. س�اقطة في الوح�ل، كفردة الحذاء 

تلك.
النظام

كنت في الرابعة عش�رة أو في الخامس�ة عشرة حين 
عملت س�اعيا ف�ي أحد البن�وك. قضي�ت األصيل وأنا 
أصعد الس�اللم مس�رعا، ثم أهبط بجبال من الملفات 
بين ذراعّي. وقفت في زاوية ما، كجندي صغير، رهن 

إشارة األجراس واألضواء واألصوات.
أحالم )1(

يبّدل جس�دانا موضعهم�ا آَن ننام، يتقلّب�ان في هذه 
الجهة أو تلك. رأسك على صدري، وفخذي على بطنك، 
وحين يس�تدير جس�دانا، يس�تدير الس�رير والغرفة 
والعال�م يس�تدير. “كاّل، كاّل”، تفّس�رين، ظاّن�ة بأنك 
مستيقظة. “لم نُعد هنا بعُد. لقد رحلنا إلى بلدة أخرى 

ونحن نائمان”.
إدواردو غاليانو رحل في 13 أبريل 2015 تاركا عروق 

أميركا الالتينية مفتوحة على ذاكرة ضد النسيان
وميض تلّكأ بين الحاجبين

ح�دث في ذل�ك األصيل، عل�ى رصيف المحط�ة، وأنا 
أنتظر القطار إلى برشلونة.

أّج�ج الضوء األرض بي�ن القضبان. ث�م، فجأة، صار 
لألرض لون ساطع، كما لو أّن الدم قد نَفر إلى رأسها، 
ث�ّم جاش تحت الس�ّكة الزرقاء. لم أكن س�عيدا، لكّن 
األرض كان�ت آَن دامت تلك اللحظة المديدة، وكنت أنا 

الذي أدرك ذلك، وكانت له ذاكرة استرجاعها.
حرب الشوارع، حرب الروح

ال يس�تطيع أحد نصفّي العيش بدون اآلخر. هل لك أن 
تعشق الهواء الطلق بدون أن تكره السجون؟ أن تحيا 
بال موت، وأن تولد ب�ال قتل؟ في داخل صدري -حلبة 

الثيران- تتصارع الحرّية والخوف.
أحالم )2(

س�أقّص عليك َقصص آن كنت صغيرا ولس�وف تراها 
تحدث ف�ي النافذة. لقد رأيتني طفال يطوف بالحقول 
ورأيت الخيول والضياء وكل ش�يء يتح�رك، بهدوء، 
على مهله.ثم تلتقط حصاة خضراء المعة من النافذة 
وتعصرها في قبضتك. منذ تلك اللحظة فصاعدا، كنَت 
أنت الذي يلعب ويركض في نافذة ذاكرتي، وأنت الذي 
س�وف يع�دو في حق�ول طفولتي وحق�ول أحالمك، 

وريحي على وجهك.
الكون منظورا من ثقب مفتاح )1(

ذات صب�اح ماط�ر ف�ي بي�ت صديقي خورخ�ي، كنا 
نلع�ب “اللّودو” -وهي لعب�ة نرد- أو الّدام�ا، ثم، وال 
أع�رف كيف، كنُت ف�ي غرفة نوم أخت�ه الكبرى، وأنا 
أرف�ع حفنة من ثيابها التي اكتش�فتها على الس�رير 
بين المالءات الت�ي لخبطتها، والتي مازالت دافئة من 

نومها. شعرُت بتحديقة الله المشدوهة فوقي.
حرب الشوارع، حرب الروح

هل س�نكون قادرين على تعلّم المسكنة والصبر؟ أنا 
العالَ�م، ولكنني صغير جدا. زمن اإلنس�ان ليس زمن 
التاري�خ، ولكننا، عل�ى الرغم من ذل�ك، نرغب في أن 

يكون كذلك، باعتراف الجميع.
يتوجب عليك أن تعرف كيف تختار

ك�م م�ّرة خلطن�ا بي�ن الش�جاعة وأمني�ة الم�وت؟ 
الهس�تيريا ليس�ت تاريخ�ا، وال ثائ�را يح�ّب الموت. 
الم�وت -والتي أحكمت قبضتها عل�ّي بضع مرات ثم 
أطلقتن�ي- تواص�ل مناداتي، فأخبره�ا أن تذهب إلى 

الجحيم.

ا�صكندر حب�ش 

مرڤت غطا�ش 
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نقطة مضيئة
 وسط الظلامت

        معتز الصباح 
ف�ي الوقت ال�ذي يعاني ب�ه المواطن م�ن  قمة 
الفوض�ى والال أبالي�ة  وعدم كف�اءة الكثير من 
موظفي  الدولة في كثير من مؤسساتها  وغياب 
القان�ون الذي يحاس�ب مث�ل اولئ�ك الموظفين 
بالرغ�م م�ن جلوس�هم ف�ي مكات�ب انيق�ة ال 
يس�تحقون الجلوس فيها , نجد في وس�ط تلك 
الظلمات نقاط مضيئة هن�ا وهناك ترجع االمل 
للمواط�ن العراقي بان العراق ال يخلو من النخب 
الخي�رة الت�ي تفان�ت ف�ي عمله�ا وابدع�ت في 

سلوكها وتعاملها مع المواطن .
مديري�ة الجنس�ية والج�وازات ف�ي الديواني�ة 
نموذج�ا جلي�ا لمثل تل�ك النق�اط المضيئة في 
وس�ط تلك الظلمات . نخبة طيبة  وكفؤة تفانت 
في عملها وابدعت  في حس�ن تعاملها وتحملت 
م�ا تحملت من اجهاد بالرغم من جلوس�هم في 
اماكن ال تليق بحجم هذا المجهود الذي يقدموه 
يومي�ا وحج�م االجهاد ال�ذي يتحمل�وه , نخبة 
خي�رة من الضباط والموظفي�ن يعملون كخلية 
نح�ل  بعم�ل دؤوب لتقدي�م افض�ل الخدم�ات 

للمراجعين.

معالي الوزير المحترم .
نعم بمث�ل اولئ�ك الخيري�ن وبمثل تل�ك الخالق 
الرفيع�ة وبمثل تلك الكفاءات نس�تطيع ان نبني 
الع�راق . صحي�ح انهم ي�ؤدون واجبه�م  لكننا 
نعيش في زمن نشكر به من يؤدي واجبه فكيف 
بمن يتفانى في انج�از ذلك الواجب . تلك النخبة 
الخيرة تحت�اج دعمكم المعنوي س�يادة الوزير 
وتش�جيعهم لب�ذل المزيد من الجه�ود في وقت 
يحت�اج فيه الع�راق الى كل خي�ر وغيور  ليكمل 
صفحة البناء بعد طي صفحة االرهاب االس�ود 

بجهود اقرانهم .
كل التقدي�ر واالمتنان الى الس�يد مدير جنس�ية 
وجوازات الديوانية  والمقدم احمد علي ناموس 
والنقيب حسن خضير ضابط التدقيق والمهندس 
عم�اد مس�ؤول الحاس�بة وجميع المنتس�بين 
م�ن ضب�اط وموظفي�ن ال تحضرني اس�مائهم 
ال اس�تثني منهم احدا .بوركت�م لما تقدموه من  
مجهود عظيم وبورك�ت المدينة التي انجبتكم . 

وفقكم الله لكل خير يرضاه.

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

كارت اخ�شر 

مشاتل بال خدمات
 منعم جابر

منطق�ة  ف�ي  المش�اتل  ش�ارع 
س�احة  م�ن  الممت�د  االعظمي�ة، 
عنتر حتى س�احة جام�ع النداء في 
بغداد، يضم مجموعة من المش�اتل 
الزراعية او مش�اتل لبي�ع حيوانات 
الزينة والكالب والحيوانات النادرة.
ل�و تتبعن�ا المش�اتل الممت�دة م�ن 
س�احة عنت�ر حت�ى ثلث�ي الطريق 
لوجدناها متخصصة بما ذكرنا وان 
اصحابها قد اعدوها بش�كل مقبول 
الداء وظيفته�ا ف�ي ه�ذا الجان�ب، 
وكثيرا ما نجد الناس متجمعة حول 
هذه المش�اتل لش�راء م�ا يريدونه 
منها من ش�تالت واش�جار وكالب 

وقرود وطيور متنوعة!
ش�ارع  م�ن  االخي�ر  الثل�ث  ان  اال 
المش�اتل وبط�ول اكث�ر م�ن 500 
مت�ر هو عب�ارة ع�ن مناطق خضر 
مزروعة بالثيل الطبيعي ومسيجة، 
وهو عمل جيد اال انها مغلقة بوجه 
الناس فال يس�مح الحد بان يستفيد 

منها او يجلس فيها!
أظ�ن ان ذلك يش�كل خس�ارة ما لم 
تخط  بلدية االعظمية خطوة ايجابية 
بتنظيم هذه المناط�ق الخضر التي 
يصل طولها ال�ى اكثر من 500 متر 
وعرضه�ا بح�دود 70-50مترا عن 
طريق وضع بع�ض  العاب االطفال 
ونشر مصطبات وبعض الشمسيات 
م�ع امكاني�ة انش�اء كازينوه�ات 
اس�تثمارية حت�ى تش�كل منطق�ة 
اس�وة  واالطف�ال  للعوائ�ل  ج�ذب 
بما قام�ت به مديري�ة بلدية زيونة 
والغدي�ر حيث اس�تثمرت مناطقها 
الخضر وحولتها متنزهات متكاملة 

بخدمات جيدة.
المقت�رح هذا مطروح من�ذ زمان.. 
واألمان�ة تؤك�د انها س�تقوم بهذه 
الخطوة ولك�ن قريب�ا.. فمتى هذه 

ال�«قريبا«00 يا امانة بغداد؟
مديري�ة بلدي�ة االعظمي�ة مدع�وة 

لالهتمام بهذا المقترح وبسرعة !

يافتاح .. يارزاق

 المس�تقبل العراق�ي /متابعة-خ�رج اهالي حي الس�الم 
صبيح�ة ي�وم االربع�اء 8 نيس�ان 2015 ، ف�ي تظاه�رة 
مطلبية س�يرا على اقدامهم من منطقة س�احة الصدرين 
باتجاه بناية مجلس محافظة النجف ، للمطالبة بأبس�ط 
حقوقهم وهي رفع النفايات المتراكمة واكمال مش�روع 
المجاري واكس�اء الشوارع الرئيسة والداخلية في اماكن 
عديدة من الحي ، والتي سببت قطع الطرق واالزدحامات 
وايض�ا كان�ت ومازالت س�ببا رئيس�ا في قط�ع االرزاق 
للكس�بة واصح�اب المح�ال التجاري�ة  واصاب�ة العدي�د 
م�ن االهال�ي بام�راض الجهاز التنفس�ي نتيج�ة االتربة 
المتصاعدة ، علما بانه سبق هذه التظاهرة المطلبية عدد 
من الفعالي�ات المتنوعة والخاصة بالمش�اكل المذكورة 
آنفا ومنها القي�ام بحملة جمع التواقيع وتعليق الالفتات 

واالتص�ال بع�دة قن�وات اعالمي�ة ، لنق�ل معاناتهم الى 
الجهات المعنية اليج�اد الحلول الكفيلة لالنتهاء من هذه 

المشاكل الخدمية.
وعلى هامش التظاهرة التقى المتظاهرون السادة اعضاء 
مجل�س محافظة النجف  وهم كل من )لؤي الياس�ري / 
نائب رئيس مجلس المحافظة، كاظم الجليحاوي / رئيس 
لجنة التربية، حس�ين الح�دراوي / رئيس لجنة الخدمات 
والبلدية ، فاروق سلمان الغزالي / رئيس لجنة االعمار(، 
ونتيج�ة لما دار بينهم من احادي�ث تخص المطالب اتفق 

الجانبان على االتي :
1. القيام بتش�كيل لجنة لمتابعة رفع النفايات واالنقاض 
المتراكمة والقيام برش الماء على الشوارع الترابية لحين 
اكمال المجاري واكس�اء الشوارع وباش�راف مباشرمن 

رئيس لجن�ة الخدمات ومتابعة المواطني�ن وذلك في ال� 
15 من نيسان الجاري .

2. تق�وم لجن�ة االعمار ف�ي مجلس المحافظ�ة بمتابعة 
تنفيذ اكمال مش�روع المجاري والشوارع وباسرع وقت 
ممك�ن وايضا س�تكون باش�راف ومتابعة رئي�س لجنة 

االعمار .
3. تمت االش�ارة من قبل المسؤولين المذكورين آنفا الى 
ان اغلب االعمال متوقفة بس�بب عدم اصدار قرار بصرف 
الس�يولة المالي�ة المخصص�ة للمحافظة م�ن الحكومة 
االتحادية ، وطالبوا المتظاهرين بمساندتهم الصدار هذا 
الق�رار من اجل الصالح العام ، علم�ا ان هنالك مبلغ اكثر 
من 4 ملي�ارات دينار عراق�ي خاص بالخدم�ات والبلدية 

بانتظار قرار صرفه .

  صب�اح كل يوم، يمر المس�ؤولون وذوو الجه�ات الخاصة 
ويالحظ�ون بأم عينيهم هذه العائلة المعتصمة منذ اكثر من 
ش�هر، والتي يقودها رب العائلة المواطن )ياس�ين حس�ين 
نصي�ف( وق�د بلغ م�ن العمر اكثر م�ن س�بعين عاما, طرق 
جمي�ع االب�واب ولكن المجيب , فاضطر ال�ى ان يعتصم مع 

عائلته على طريقته الخاصة، بال مالبس وأمام مديرية تربية 
الديواني�ة وه�و يق�ول: فليقولوا ما يقولون هذا ش�أني في 
االعتصام, ابنتي الوحيدة والمعيل لدينا غيرها خريجة كلية 
التربي�ة نطالب بتعيينها في احدى الم�دارس الغير والغير , 
واعتصامن�ا جار يومي�ا فيا ترى هل هنالك م�ن مجيب لهذا 

الح�ال ... ولم�اذا هذا االهم�ال وعدم االكت�راث المتعمد, اال 
ترف لنا جفون االنس�انية, او لسنا عراقيين ولنا حق العيش 
ف�ي هذا البلد. دعوة ل�كل الخيرين ان ينظروا الى حالنا بعين 

الرافة واالنسانية , ولقد سئمنا المناشدات.
 عادل الزيادي /الديوانية

 أن�ي م�ن ذوي الش�هيد قاس�م مزهر جاس�م 
الشمري, مشكلتنا بدأت عندما قررت مؤسسة 
الش�هداء في محافظ�ة كرب�الء تعويضنا ببدل 
نق�دي عن قطع�ة االرض الممنوح�ة لنا, حيث 
اعتذرت المؤسسة عن صرف المبلغ لغاية اقرار 

موازنة عام 2010, وبعد اقرارها لم نحصل على 
اي ش�يء, وفي ع�ام 2015 راجعنا المؤسس�ة 
بع�د اقرار الموازن�ة فطلبوا جل�ب تقرير طبي 
من مستشفى الحسين يبين اصابتي باألمراض 

المزمنة.  

وبع�د عرضي عل�ى اللجنة الطبية اك�د التقرير 
اصابتي بامراض )ضغط الدم والسكري ودوالي 

الساق( علما ان عمري االن 70 عاما.
وبعد جلب التقرير وترويجي للمعاملة تفاجأت 
بص�دور تعليمات جديدة تفيد بوجوب ان يكون 

عمر المستفيد )80 عاما او مصاباً بالسرطان( 
لكي يمنح البدل النقدي.وهذا ايضا ما اخبروني 
به عند مراجعتي لمؤسس�ة الش�هداء في بغداد 
حيث انهم قالوا لي ان القانون صادر من جهات 
عليا متنفذة. وعليه نتس�اءل ه�ل من المعقول 

ان يوجد قانون كهذا ُيكافأ به ذوو الشهيد الذي 
ب�ذل حياته في س�بيل الوطن والش�عب؟ وهل 
يج�ب ان يم�وت من كان من ذوي ش�هيد لينال 

حقه؟ 
احد ذوي الشهيد/ صبري مزهر جاسم الشمري

يشكل تأخر استالم الراتب ألشهر عده مشكلة متجددة الغلب 
عمال التمويل الذات�ي والموظفين النازحين، وقد أضيف إلى 
قائمة الموظفين المتأخرة رواتبهم موظفو األجور اليومية 
في كربالء، الذي�ن اتهموا الحكومة المحلي�ة في المحافظة 
بالالمباالة وعدم االهتمام ب�"معاناتهم" نتيجة عدم تس�لم 
رواتبهم منذ أربعة أشهر، ودليلهم على ذلك اهتمام الحكومة 
بإنف�اق األموال الطائلة على قضاي�ا ثانوية "ال تمت بصلة" 

ألولويات المواطنين بحسب قولهم .
في حين عزت إدارة المحافظة المش�كلة لعدم إرسال وزارة 
المالية تخصيصات تنمية األقاليم الخاصة بكربالء حتى اآلن، 
متعه�دة بصرف تلك المس�تحقات من اإلي�راد العام المحلي 

الذي باشرت بجبايته اخيرا، إذا ما تأخرت بغداد أكثر.
وق�ال أحد موظف�ي األج�ور اليومية في محافظ�ة كربالء، 
ويدع�ى ميث�م العتاب�ي: الموظفي�ن اليوميي�ن ف�ي اإلدارة 
المحلي�ة بكرب�الء يعمل�ون من�ذ س�نوات إس�وة بأقرانه�م 
الدائميين ويلتزمون بالدوام الرسمي والمهام الموكلة إليهم، 
مش�يراً إلى أن المئات من موظفي العقود المؤقتة واألجراء 
اليوميين في كربالء لم يتس�لموا رواتبهم منذ أربعة أش�هر، 
م�ا أدى إلى تفاقم وضعهم المعيش�ي لع�دم وجود من يهتم 

ألمرهم.
من جانبه تساءل موظف آخر من العاملين باألجور اليومي، 
يدع�ى أنمار البص�ري، هل يقب�ل المس�ؤولون الكربالئيون 

بتأخر رواتبهم لش�هر واحد فقط وليس ألربعة أشهر، وهل 
سيقفون مكتوفي األيدي تجاه ذلك، عاداً أن موقف الحكومة 
المحلي�ة في كربالء من مس�تحقات العاملين بأجور يومية، 
يدلل على عدم اهتمامها بمعاناة مواطنيها وحل مش�اكلهم، 

برغم أن ذلك من صميم واجبها.
واس�تغرب البصري، م�ن تبريرات المس�ؤولين الكربالئيين 
بش�أن ع�دم تواف�ر األم�وال عندم�ا يتعل�ق األمر بمش�اكل 
المس�حوقين والفق�راء، وتبذيرهم على القضاي�ا الثانوية، 
مبيناً: أن المسؤولين خيروا العاملين بأجور يومية بين ترك 
العمل أو االنتظار حتى حزيران المقبل لتس�لم مستحقاتهم، 

م�ن دون أن يفك�روا بكيفي�ة تدبيره�م ش�ؤون معيش�ة 
عوائلهم.

فيم�ا يذكر اح�د الموظفي�ن االرتباط�ات المالية الش�هرية 
الت�ي بذمت�ه ومنها اجور المول�دة االهلية وايجار المس�كن 
الذي يش�غله فضال عن الحاجات اليومية الضرورية للعائلة، 
وتس�اءل كيف نتدبر كل ذلك دون استالم الراتب الذي نعتمد 
بمعيش�تنا عليه؟ ويضيف بقوله: كثي�ر من موظفي العقود 
لجأوا  لالس�تدانة من االخرين لغرض تامين بعض الحاجات 
العائلية لكن المش�كلة تتفاقم يوما بعد اخر بالنظر لمطالبة 

المدينين الموالهم والطلب بدفع الديون التي بذمتنا.

مطالب أهايل حي السالم يف النجف

 اعتصام .. حتى االستجابة  !

شكوى أمام أنظار جملس الوزراء

موظفو األجور اليومية يف كربالء يعانون تأخر رواتبهم

 قام�ت بلدية الش�عب التابعة الى امانة بغ�داد بحملة الجل 
تنظيم وتشجير الحدائق الوسطية الممتدة على طول شارع 
حي اور، وقد صرفت المبالغ الطائلة الجل ذلك العمل، حيث 
امت�دت حمالت التش�جير ووض�ع االس�يجة الحديدية من 
تقاطع حي اور باتجاه الش�ارع الواصل الى معمل الرحالت 
ووص�وال الى نهايته عن�د جامع الفردوس، لك�ن بعد فترة 
زمنية قامت الدائرة ذاتها برفع السياج الحديدي وخلعه من 
مكانه ليبقى عبارة عن نتوءات حديدية صغيرة مغروزة في 
ارضية الجزرة الوسطية،  وهذه البقايا الحديدية قد تعرض 
المواطني�ن لالصابة بالجروح الخطي�رة عند مرورهم على 

الشارع وخاصة كبار السن.
علي�ه نطالب دائرة البلدية في الش�عب بالعمل على قلع تلك 
النتوءات الحديدية او طمرها بواس�طة االس�منت لتخليص 

السابلة من ضررها.
سلوان السعدي

في محاولة النقاذ مهن�ة الندافة من االندثار، 
لج�أ أصحابه�ا ال�ى اس�تخدام ط�رق جديدة 
لتروي�ج منتوجاته�م، من خ�الل التجول على 
المحالت الس�كنية وبيع س�لعهم مع تكفلهم 

بتقديم الخدمات وتأهيل البضاعة القديمة.
ويق�ول الن�داف عدن�ان ش�نين )41( عاماً ان 
»الندافي�ن اس�تخدموا طرق�اً جدي�دة لحماية 
مهنته�م من الضي�اع، اذ تكفل�وا بالتجول في 
س�يارات حمل على  االزقة واالف�رع وترويج 
بضاعته�م وعرضه�ا عل�ى اصح�اب المنازل 
وباس�عار مناس�بة »،مبيناً » ان هذه الوسيلة  
اش�به بخدمة التوصيل المجاني المس�تخدمة 
ف�ي المطاع�م لتوفي�ر العن�اء والجه�د عل�ى 
اصحاب المنازل وربطهم مع الصناعة المحلية 

التي تمتاز بارث تاريخي«.
ذات  المس�توردة  البضائ�ع  :«ان  واض�اف 
المنش�أ الصين�ي الت�ي غ�زت االس�واق  تع�د 
العقبة االس�اس في انتشار س�لع الندافة على 
نطاق اوسع«،مش�يراً الى »ان اغل�ب الندافين 
تركوا مهنتهم وبحث�وا عن وظائف اخرى في 

مؤسس�ات الدولة خاصة الجيش او الش�رطة 
او في القط�اع الخاص وتحوي�ل محالهم الى 
مطاع�م او لبيع االجه�زة الكهربائية والمواد 

المنزلية التي تدر امواالً اكثر بمجهود اقل ».

وتابع ش�نين » ان عملية التصنيع تتم بش�كل 
ي�دوي ويدخل الص�وف والقطن كم�ادة التي 
نش�تريها من المعامل الحكومية والوكالء في 
المناط�ق الزراعية ونقوم بنفش�ها بواس�طة 

مكائ�ن كهربائي�ة او عصا لتعبئتها بس�هولة 
وانسيابية اكثر،اضافة الى االقمشة والكبشتان 
ال�ذي يس�تخدم لدف�ع االب�رة والمخيط ومن 
ثم انتاج المفروش�ات والوس�ائد والجودليات 
والمنادر واللحف وبمختلف اإلحجام ومختلف 

األسعار وحسب طلب الزبون ».
فيم�ا يق�ول الن�داف اس�ماعيل حس�ين »: ان 
المهن�ة الت�ي توارثته�ا ع�ن عائلت�ي تمت�از 
برصانتها ورخص س�عرها قياس�ا بالبضائع 
االخرى »، موضحا » ان االسعار تفرض حسب 
طل�ب الزب�ون لن�وع القماش وج�ودة القطن 
ال�ذي يق�اس بالكيلو غ�رام، فتباع الوس�ادة 
م�ن )10( الى )15( الف دين�ار، في حين يبلغ 
جهاز العرس�ان المتكامل 450 الف دينار، اما 
الجودلي�ة فانها تباع بعش�رة االف دينار، مع 
استحصال اجور رمزية من دون سعر القماش 

لتأهيل البضاعة القديمة«.
واش�ار ال�ى »ان مهن�ة الندافة قديم�ة وتعود 
الى الهند والباكس�تان وافغانس�تان والعراق، 
وبالرغم م�ن ذلك فان المكنن�ة دخلت كعامل 
مساعد في س�رعة انجاز العمل، كآلة المحلج 

الكهربائي�ة الت�ي تباع في بغ�داد وظهرت في 
نهاي�ة الخمس�ينات وتمت�از بتصفي�ة القطن 
وعزله عن بذوره«، الفتا » ان المناطق الريفية 
االكث�ر طلبا للبضاع�ة النها  تحتل ج�زءاً من 
تراثه�م المنزل�ي وذات اس�عار متالئم�ة م�ع 

دخولهم المحدودة«.
م�ن جانبه دع�ا النداف ه�ادي كري�دي )65( 
عام�اً : » الجه�ات الرس�مية ال�ى االحتف�اظ 
ودعم المهن القديمة وتأس�يس س�وق خاص 
لجمع تلك الحرف تكون نقطة جذب للس�واح 
والزبائ�ن ويع�رف االجي�ال المتعاقب�ة عل�ى 
المنتوج�ات والس�لع االصيل�ة والتاريخية »، 
مس�تدركا ع�ن تاري�خ النداف�ة بان » الش�يخ 
جالل الحنفي لديه كتاب يتحدث فيه عن مهنة 
الندافة وانها ازدهرت في بغداد على مس�توى 
ال�دول العربية اي�ام العصر العباس�ي، ويقال 
ان المتص�وف البغدادي منص�ور الحالج يعود 
اليه الفضل ف�ي ادخال المهنة ال�ى بلدنا، كما 
ان س�وق الغ�زل قبل ان يزح�ف ويطغي عليه 
بيع الطيور والس�مك والحيوانات كان المكان 

االكثر بيعا للقطن«.

مقرتحات للحفاظ على املهن التقليدية

الندافة.. مهنة حتترضعىل الفراش املستورد

اىل بلدية الشعب..

 المستقبل العراقي/متابعة



       المستقبل العراقي/متابعة

فرح طفلة تبلغ من العمر )11 عاما(، أصيبت في 
ربيعها الثامن بمرض الس�كري، ونظرا إلصابة 
اب�ن خالته�ا قبلها بالمرض نفس�ه، ف�إن بداية 
ظهور أعراض المرض على فرح لم تكن غريبة، 
فقد الحظت والدتها شحوب وجهها وميلها إلى 
النوم كثيرا وحاجته�ا الدائمة للتبول، وبخاصة 

أثناء الليل.
س�ارعت أم فرح بطفلتها إلى المستشفى وعند 
إجراء فحص الدم، تبين أنها مصابة بالنوع األول 
من مرض السكر، أي أنها ستعتمد على جرعات 
إنسولين يومية لتثبيت مستوى السكر فى الدم، 
ولتمكينه�ا م�ن اكتس�اب الطاق�ة الالزمة لكى 

تعيش حياة طبيعية.
المستش�فى  ف�رح  “دخل�ت  والدته�ا،  تق�ول 
لم�دة أس�بوع وتعلم�ت كيفية اس�تعمال حقن 
اإلنس�ولين للحص�ول عل�ى الجرع�ات الالزمة 
له�ا، كما ت�م تزويدنا بالمعلومات واإلرش�ادات 
الالزمة بخصوص األدوية، التغذية، وممارس�ة 

الرياضة”.
وعندما يصاب الطفل بمرض مزمن يشعر بقلق 
وتوت�ر واكتئاب، بس�بب عدم فهم�ه لما يجري 
لجسده، كما أن األهل يشعرون بالقلق والخوف 
على صغيرهم فال ي�درون كيف يتعاملون معه، 
وال شك أن تقبل المرض يعد خطوة أولى للعالج 
إلى جانب اهتمامهم بدعم الطفل صحيا ونفسيا 

ومعنويا.
يش�عر وائل )13 عاما( بالحزن، ألنه ال يستطيع 
القيام بالنش�اطات التي يقوم بها رفاقه بسبب 
مرضه المزم�ن )الربو(، كما يعي�ش أوقاتا في 
حالة من الكآبة عندما يس�تدعي وضعه الصحي 

مبيته في المستشفى لتلقي العالج الالزم.
يقول وائل بحس�رة، “الحمدلله على كل ش�يء، 
تأقلم�ت م�ع الم�رض منذ س�نوات، وه�و غير 
مقلق، ولكني أتجاوز التعليمات أحيانا بلعب كرة 
القدم التي أعش�قها، أو الس�باق م�ع أصدقائي، 
ورغم شعوري بالتعب الشديد جراءها إال أنني ال 
أستطيع منع نفسي من مشاركة اآلخرين اللعب 

والمرح”.
كم�ا أن الطفل�ة ري�م )7 أع�وام(، ه�ي من بين 
األطف�ال الذي�ن يعانون من م�رض مزمن، فقد 
ولدت وهي تعاني من حساسية تجاه المكسرات، 
فق�د أصبحت غير قادرة عل�ى تناول كل أصناف 
الحليب والشوكوالتة والبسكويت وااليس كريم 

وغيره�ا م�ن المأك�والت الخفيفة الت�ي يحبها 
األطفال.

تقول والدتها، “في البداية لم يكن لهذه المشكلة 
تأثير، ألنها كانت طفل�ة صغيرة ال تتناول إال ما 
نقدم�ه لها، لك�ن اليوم كب�رت وأصبحت تطلب 
مني شراء الشوكوالته وأقابل طلبها بالرفض”، 
متابع�ة “هذا جعلها تش�عر بأنه�ا مختلفة عن 
أقرانه�ا الذي�ن يتناول�ون م�ا يريدون ب�دون أن 

يخافوا على حالتهم الصحية”.
وتشير الوالدة إلى أن ابنتها مع مرور الوقت بدأت 
تفهم نوعا ما ماهية مرضها وكيف يؤثر عليها، 
خصوصا عندما تعرضت لدخول غرفة الطوارئ 
وكانت بحالة سيئة جراء تناولها بالخطأ أنواعا 
من المكس�رات.االختصاصي النفس�ي د. خليل 
العبيدي  يؤكد أن الطفل أو المراهق عندما يواجه 
مرض�اً مزمناً قد يجد صعوبة في فهم ما يحدث 
مع�ه، فينظر إلى المرض كأنه عائق كبير يمنعه 
من أن يعيش حياته كالبقية، ويفكر بأن إصابته 
بم�رض مزم�ن ق�د تمنعه م�ن القيام بأس�هل 
النش�اطات.وفي مواجهة المجهول، كما يقول، 
يمكن أن يش�عر بالقلق والتوتر، وقد تظهر عليه 
أعراض االنهيار العصبي، وقد تترجم مش�اعره 
بع�دم رغبته في الذهاب إلى المدرس�ة، وأحياناً 
تتقل�ص قدراته، ويش�عر ف�ي داخل�ه بالغضب 
ال�ذي يوجهه تج�اه والدي�ه أو طبيب�ه أو ربما 
يرفض العالج.ويضيف، يجد الطفل أو المراهق 
المص�اب بمرض مزم�ن أن مرضه عق�اب له، 

ويش�عر بالذنب ألنه يس�بب األلم لوالديه وبقية 
عائلته، وفي المقابل ق�د يفاجأ األهل برد ابنهم 
تج�اه مرضه، فيب�دو أنه تقبل وضع�ه الصحي 
بهدوء خصوص�اً إذا كان يعلم به منذ الطفولة، 

إذ ف�ي الغال�ب ال يكون الم�رض المزمن أمراً 
طارئ�ا حديًث�اً، بل يكون اعت�اد عليه منذ 
طفولته ويعرف كيف يتعامل مع وضعه 

الصحي.
يبي�ن طبيب األطفال مصطف�ى محمد أن 
األه�ل يخافون ع�ادة من ردة فع�ل االبن 

ويج�دون صعوبة كبيرة 
ف�ي إعالم�ه بمرض�ه 

المزمن الذي أصيب 
حديث�اً،  ب�ه 

لتح�دث  وا
ع�ن 

ضعه  و

الصحي.
وهن�ا يأت�ي دور الطبي�ب المعالج، 
يخب�ر  ال�ذي  محم�د،  بحس�ب 
المريض عن وضعه ش�ريطة 
أن يك�ون واقعي�اً وال يبالغ 
ف�ي تبس�يط الم�رض أو 
إن  خصوص�اً  تهويل�ه، 
كان مراهقا فقد أصبح 
متاحاً له معرفة أدق 
التفاصل عن مرضه 
لذلك  اإلنترنت،  عبر 
ال يج�وز المبالغ�ة 
األمر  في تبس�يط 
ف�ي  التح�دث  أو 
الت�ي  التفاصي�ل 
المش�كلة  تزي�د 

غموضاً. 
ألنه  ويضيف، 
ربم�ا ال يثق 
ي�ض  لمر ا

بالطبيب المعالج بعد ذلك، بل يجب اإلجابة فقط 
عن السؤال بشكل واقعي وبمستوى عمره، أي ما 
إذا كان المري�ض طفال أو مراهقا، وفي المقابل 
على الطبيب واألهل أال يبالغوا في تفاؤلهم وأنه 
سيش�فى من المرض خصوصا إذا كان الش�فاء 
مس�تحيال، بل عليهم توضي�ح أن تقيده بالعالج 

سيجعل حياته أسهل وشبه طبيعية.
التربوي�ة اقب�ال طال�ب تش�ير إل�ى أن التعامل 
من قبل األه�ل مع الطفل المريض ينقس�م إلى 
نوعي�ن، أوال؛ ن�وع يتعامل بواقعي�ة وعقالنية 
وفق�ا لمتطلبات الحالة الصحية للطفل وقدراته 
وطبيعة المرض ومس�تواه وم�دى تقبل الطفل 
للمرض وارادته وم�دى التزامه بالعالج، وثانيا؛ 
العط�ف وال�دالل الزائ�د، حي�ث تتح�ول الحالة 
المرضية من طريقة عالج ضرورية إلى الشفقة 
عل�ى الطف�ل والتعاط�ف مع�ه وتدليل�ه الزائ�د 
بطريقة تس�يء إلى الطف�ل وذويه وهذه متبعة 
لدى األهالي لعدم قدرتهم على التعامل بواقعية 
مع األحداث المرضية واعتقادهم أن هذا المرض 
أثر عل�ى مس�تقبل ابنه�م وتطلب منه�م جهدا 

زائدا.
النفس�ية  الضغ�وط  تخفي�ف  كيفي�ة  وع�ن 
واالجتماعي�ة الت�ي يتع�رض لها الطفل تش�ير 
طإلب الى مس�اندة األهل أوال لتعزيز ثقة الطفل 
وعدم االس�تهزاء به أمام اآلخرين، عدم التطرق 
لحالته بين الحين واآلخر بكثرة الحديث وجعله 
مح�ور مواضي�ع األس�رة، التح�دث م�ع أفراد 
أس�رته ورفاق�ه ف�ي المدرس�ة لتوجيههم في 
كيفية التعامل مع الحالة المرضية، واالستعانة 
بالمرشدة في الحفاظ على خصوصية الحالة ادا 
لزم االمر.والمشكلة الحقيقية، وفق طالب تكمن 
في األهل فه�م يتذمرون باس�تمرار ويخلطون 
بي�ن احتياج�ات العناي�ة الس�ليمة وتعاطفهم 
للطف�ل، فاألهل بحاجة إل�ى تدريب للتعامل مع 
هذه الحاالت التي قد تحت�اج إلى صبر ومثابرة، 

وعليهم أن يفصلوا بين الحالتين.
وعن دور الهيئة التربوية في المدرس�ة بإرشاد 
الطلبة واألهالي في كيفية التعامل مع األمراض 
المزمن�ة، تق�ول : “يج�ب إب�الغ اإلدارة لتوثيق 
الحالة المرضية في س�جل الصحة المدرس�ية، 
وتح�ول للمرش�دة للمتابع�ة مع مربي�ة الصف 
ومعلمة الرياضة والكش�ف الدوري من الصحة 
العامة، ويتم عقد محاضرات وورشات في اليوم 
الطب�ي المجاني التطوعي من قبل المؤسس�ات 
الطبية لمتابع�ة أهم المس�تجدات في التعامل 
مع الحاالت المرضي�ة المماثلة، وأيضا عمل 

       المستقبل العراقي/متابعة

نقص في الحن�ان والدفء، وش�عور ب�”الفراغ 
الس�يد  عل�ى  يس�يطر  م�ا  ه�و  العاطف�ي” 
أحمد”30”س�نه.أحمد المت�زوج، من�ذ خمس�ة 
أعوام، يتملكه إحساس بحرمان داخلي، ال سيما 
بعد “انش�غال زوجتي بعملها الذي بات في سلّم 
أولوياته�ا”، الفت�ا إلى أنه غدا “عل�ى الهامش”، 
وفق قوله.ويستهجن أحمد ممن يرى أن “المرأة 
تحتاج للحن�ان والحب أكثر م�ن الرجل”، مبينا 
أنه “مخلوق حس�اس وحنون، وإن تس�تر خلف 
الق�وة والجس�ارة”.من جانبه ي�رى خالدناظم 
“42”س�نة ،أن الرجل “اليحتاج إلى زوجة فقط 
ليغير بارتباطه بها حالته االجتماعية فحسب”، 
بل هو دائم الحاجة إلى “صديقة وحبية ورفيقة 
درب”.“أعب�اء الحي�اة ومتطلباتها ومش�اغلها 
والقلق المرافق للبحث عن الرزق، تتطلب زوجة 
محبة ومليئة بالحنان”، وفق خالد الذي يش�عر 
“بخيب�ة أم�ل لعجز زوجته حتى عن مش�اركته 
همومه واستخراجها للمشاعر الدفينة بداخله”.

ويتفق حازم”23” سنة،مع خالد في أن “الرجل 
كتلة من المش�اعر الجياش�ة تحت�اج لرعاية”، 
الفتا إلى أن عواطف�ه “تفوق المرأة أحيانا، غير 

أن�ه يصعب إخراجها بس�هولة؛ بس�بب الصبغة 
الرجولية التي تسم شخصيته”.

ويش�ير ح�ازم إل�ى أن الرج�ل يحت�اج ل�� “من 

يرب�ت على كتفه، ويس�تخرج الدم�ع المتحجر 
ف�ي مآقي�ه، وم�ن يبكي عل�ى صدره ويمس�ح 
دموعه ويحت�وي ضعفه”.“الرجل دائم الحاجة 

إل�ى الدفء والعاطفة”، وف�ق اختصاصي الطب 
النفس�ي الدكتور جمال الخطي�ب، الذي يوضح 
أنه�ا متطلبات “أساس�ية وطبيعي�ة في تكوين 
الش�خص”، وه�ي عند الرج�ل أكثر م�ن األنثى 
وه�ذا ما يجعله أش�د عرضة للتوت�ر والحرمان 
العاطفي.ويعزو الخطيب شعور اإلنسان عموما 
والرجل خصوصا بالحرمان العاطفي إلحساسه 
“بالوحدة التي تعود إلى الخلل العاطفي”، ومرد 
ذلك ل� “قلة تلبية احتياجاته” من قبل األشخاص 
المحيطين به ال س�يما زوجته، مش�ددا على أن 
أس�اس العالق�ة بين الرج�ل والم�رأة قائم على 
م�لء عواطف كل منهما لآلخر”.ويبين الخطيب 
أن كب�ت الرجل مش�اعره، فضال عن إحساس�ه 
بالنقص العاطفي يؤثر “سلبيا عليه”؛ حيث يولد 
لديه الش�عور بع�دم الراحة والطمأنينة لتس�وء 
نوعية حياته الحقا، حيث تغ�دو جافة ورديئة.

من جانبها تقول اختصاصية العالقات الزوجية 
واألس�رية الدكتورة نجوى ع�ارف “إن صعوبة 
الرجل في التعبير ع�ن عواطفه الدفينة ال تعني 
أنه غي�ر عاطف�ي”، مبينة أن تصرف�ه “مرتبط 

بالعادات والتقاليد التي تفرض أن يكون صارما 
وقويا، وفي حال بكى أو عبر عن مشاعره ينعت 
بالضعف”.“ال ب�د للمرأة أن تك�ون قدوة للرجل 
ف�ي التعبير ع�ن مش�اعره”، وفق ع�ارف التي 
تشدد على أن مبادرة المرأة في التعبير عن الحب 
والمش�اعر أمام زوجها، تشعره بسهولة البوح 
بما في داخله، ومع م�رور الوقت يصبح الرجل 
قادرا على التعبير عن مشاعره الجياشة من دون 

أن يتملكه الشعور بالضعف.
وتن�وه ع�ارف إل�ى أن “الرج�ل كائ�ن مل�يء 
بالعواط�ف ال يق�ل ع�ن المرأة في ذل�ك بل ربما 
يفوقه�ا”، مح�ذرة م�ن تنامي “ش�عور الرجل 
بالحرمان والنقص العاطفيين؛ ألن ذلك سيدفعه 

للجوء إلى المحيط الخارجي لملء هذا الفراغ”.
ومن هنا، ليس�ت المرأة وحدها م�ن تحتاج إلى 
الحنان والدفء، وإنما يش�اركها بل يفوقها في 
ذلك الرجل، وعلى الزوجة أن تستخرج ما بداخل 
زوجها من مشاعر دفينة، وتروضه على التعبير 
عن نفس�ه، والبوح بمشاكله، وال ضير إن أبكته 

على صدرها، ومسحت دموعه بيديها.
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كيف يتعامل األهل مع مرض الطفل املزمن؟

احلرمان العاطفي سهام تعصف بقلب الرجل

عل�ى بعد 50 متراً من حاجز امني قرب منطقة الحديد )10 
كم( ش�مال غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى يقف صبي 
يدعى لوي النجار ال يتجاوز عمره ال�)15( عاماً يحمل فوق 
رأس�ه “صينية” تحوي كيك طيب الم�ذاق وهو يردد عبارة 
مختصرة” كيك حلو” في محاولة لتسويقه مع تباطآ سير 

المركبات وهي تقترب من الحاجز األمني.
وق�ال لنا النجار ان “الحاجز األمني وفر فرص عمل للعديد 
من الصبية العاطلين فعمدوا إلى اس�تغالل االمر من ناحية 
بي�ع الكي�ك والمي�اه والش�اي الس�فري إضافة إل�ى أمور 
أخرى”.وأضاف النجار وهو يبتسم ننا “نبيع منتجات هيلة 
وأخواتها وهي امرأة مسنة تمتلك خبرة مميزة في صناعة 
الكي�ك المحلي فأصبح الكيك مص�در رزق لنا ولها من اجل 

مواجهة مصاعب الحياة القاسية”.
وبي�ن النج�ار ان “عناص�ر الحاج�ز األمن�ي ال يب�دون أي 
امتعاض من عملنا رغم اننا نعمل على مقربة منهم فمنهم 

من يقدم لنا المساعدة بين فترة وأخرى”.
ام�ا مصع�ب فه�و صب�ي اخر يحم�ل كع�ك طي�ب المذاق 
ويتج�ول بين المركبات التي تس�ير ببطء قرب حاجز امني 
ف�ي أطراف منطقة الغالبية )20( كم ش�مال غرب بعقوبة 
قائ�ال: “الحواج�ز األمنية باتت ملج�أ للكثير م�ن الفقراء 
الذين يس�عون وراء مصادر رزقه�م من بيع الكعك او الماء 

او الشاي او المناشف”.
وأض�اف مصع�ب وق�د ب�رزت عل�ى مالمح�ه اث�ار التعب 
واإلره�اق ان “العم�ل لس�اعات طويلة امر مره�ق لكن ما 
باليد حيلة نس�عى وراء الرزق الحالل ونحمل فوق رؤوسنا 
كعك هيل�ة واخواتها لعلنا نبيعه فنحص�ل على الربح الذي 

يساعدنا في تامين قوت يومنا”.
من جهته يحمل وسام قاسم )18 عاماً( إناء معدني لحفظ 
الش�اي الحار وهو يتجول بين المركبات القريبة من حاجز 

امني في منطقة الرحمة )9( كم ش�مال غرب بعقوبة لبيع 
كاس الشاي ب�)250( ديناراً فقط”.

وقال قاس�م ان “الحواجز األمني�ة باتت مصدر رزق للكثير 

م�ن األس�ر الفقيرة رغ�م أنها خطي�رة خاص�ة وان هناك 
استهداف متكرر لها في الفترة الماضية لكننا تعودنا وآمنا 

بقدرنا الن خالف ذلك كيف سنعيش؟”

وأش�ار قاسم إلى أن “افراد الحواجز األمنية يعرفوننا جيدا 
ويتعاملون معنا بإنسانية ألنهم يعرفون واقع حالنا”.

ام�ا ام مريم البالغة من العمر )34 عام�اً( قالت وهي تبيع 
مناش�ف قرب اح�دى الحواجز األمنية ف�ي أطراف بعقوبة 
أنه�ا” نازحة م�ن جلوالء )70( كم ش�مال ش�رق بعقوبة 
دفعها مقت�ل زوجها بعم�ل إرهابي ووج�ود يتامى  لديها 

للخروج للعمل من اجل إعالة أربعة يتامى صغار”.
وأضاف�ت ام مريم أن “األرامل واليتامى هم من دفعوا ثمن 
ما يحصل اآلن فالحكومة لم تساعدنا واألغنياء ال يعرفون 
الفقراء  وانا اعمل لساعات طويلة من اجل بعضه آالف من 

الدنانير ال تكاد تكفي إطعام أطفالي”.
وعب�رت ام مريم عن” تثمينها لمواقف العناصر األمنية في 
الحواج�ز الذين لم يحاولوا اعت�راض عملها بل العكس من 
ذلك يقدمون لها أي مس�اعدة ممكن�ة” مبينة أن “الحواجز 
األمنية بدأت بالفعل تجذب الفقراء من كل الش�رائح ال نهم 

يسعون وراء أي مصدر للرزق الحالل”.
وبين�ت ام مريم: “كنت قبل أس�ابيع معدودة تبيع منتجات 
هيل�ة وأخواته�ا من الكي�ك والكعك لكن وج�ود العديد من 
الصبية يعلم�ون في هذا المضمار دفعه�ا إلى الخوض في 

عمل آخر تكون فيه المنافسة بسيطة”.
إل�ى ذلك ق�ال احمد س�الم  احد عناص�ر الحواج�ز األمنية 
قرب بعقوبة إن “هناك بعض الصبية والنس�اء يعملن قرب 
الحاجز لبي�ع الماء او الكعك او منتج�ات أخرى وجميعهم 
م�ن الفقراء”.وأض�اف س�الم ان�ه “يتعاطف معه�م دوما 
ويقدم أي مساعدة ممكنة لكننا في بعض األحيان نطالبهم 
باالبتعاد عن الحاجز قدر المستطاع لتفادي أي مكروه الن 
التطرف يستهدف الحواجز بين فترة وأخرى ونحن نحاول 

حمايتهم”.

 فقراء بعقوبة يلجأون للحواجز األمنية لبيع منتجات »هيلة وأخواهتا«
       المس���تقبل العراقي/متابعة 
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فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
/ املديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ باس���م 
)رج�اء كري�م س�بع ( الرج�اء م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مقتبس الحكم الغيابي
اسم املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي عباس فاضل رحيمه   / قيادة رشطة محافظة البرصة  
رقم املقتبس 2013/231

رقم الدعوى وتاريخها / 2013/180
تاريخ ارتكاب الجريمة / 2008/3/25

تاريخ الحكم :  2013/3/20
املادة القانونية : 5و 35 ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم 
حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن الداخيل  للمنطق�ة  عىل املجرم الغائب )   الرشطي عب�اس فاضل رحيمه     ( 

باسم الشعب  بما ييل/  
1- بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/ اوال و 

69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 25/ 3/ 2008 ولحد االن.
2- بالس�جن ملدة )7( س�بع سنوات وفق املادة 35/ اوال من ق .ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسه املسدس 
الحكومي املرقم GKH583( (نوع كلوك مع كافة ملحقاته و 30 اطالقه من نوعه مع عقد بالستك مزدوج 
وتضمين�ه مبل�غ مقداره 5,750,000 خمس�ة ماليني وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دينار ع�ن قيمة املواد 
املوصوفة اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند غيابه بتاريخ 2008/3/25 استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 

من ق.ع.ع عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية .
3- تنفذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب استنادا  للمادة 43 من ق.ع.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل

4- اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة 2 مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ � ق.ع 
5- طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 41 اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
وع�دم ج�واز  اعادة تعيينه يف دوائ�ر الدولة  والقطاع العام اس�تنادا لقرار مجلس قي�ادة الثورة املنحل 18 

لسنة 1992 

6- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اس�تنادا 
الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د  

7- الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د   .

8- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
9- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الرحمن عبد عيل   مبلغ قدره خمس�ون  الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

اىل السيد توماس ماكدونالد املساهم يف رشكة السيف للحماية 
الدولية والشحن الربي واملائي  والجوي املحدودة.

اعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة 
اني السيد )نمري كريم عبد الحسن( احد املساهمني يف الرشكة واملالك 
ملعظم اس�هم الرشكة والبالغة 77,5%  من اسهم الرشكة ادعو كافة 
مس�اهمني  الرشكة الجتم�اع الهيئة العامة لرشكتنا رشكة الس�يف 
للحماية  الدولية والش�حن ال�ربي املائي والجوي املح�دودة يف بغداد 
� ح�ي باب�ل م 929  ز 25 د 5 يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من يوم 
الخميس املص�ادف 2015/5/7 ملناقضة وتوقي�ع محرض االجتماع 

املتضمن القرارات التالية :
1 � ع�زل املدي�ر املف�وض )توم�اس ماكدونالد( م�ن منصبه كمدير 

مفوض للرشكة
2 � تعيني السيد )سعدون عبد الحسن عيل( مديرا مفوضا بدال عنه

3 � تحديد صالحيات املدير املفوض الجديد
4 � عزل نائب املدير املفوض )شذى عقراوي( من منصبها

5 � اتخ�اذ العن�وان بغداد � حي بابل � م 929  ز 25 د 5  مركزا جديد 
الدارة الرشكة.

املساهم
نمري كريم عبد الحسني

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)عم�ر عص�ام ترك�ي( الذي يطل�ب تبديل 
االس�م من )عم�ر( اىل )عمار( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه 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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)سعد جاس�م حس�ني( الذي يطلب تبديل 
اللقب من )الجبوري( اىل )الحمداني( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر 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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد: 1992 

اعالن
يس�كن  س�لمان(  كاظ�م  )س�لمان  املفق�ود  اىل/ 

)الخالص/ الرشقية(
بتاريخ 13/ 4/ 2015 قدم لنا املدعو )كاظم س�لمان 
عب�اس( )وال�ده( املفقود )س�لمان كاظم س�لمان( 
وال�ذي فقد بتاري�خ 12/ 6/ 2014 والتي تطلب فيه 
اصدار حجة الحجر والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا 
تقرر االع�الن عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له حق 
االعرتاض مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثة ايام من 
تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون.
القايض

العدد / 180/ب/2015
محكمة بداءة الزبري

اعالن
اىل املدعى عليه / فالح حسن نعمة

جمهورية عبدالصمد طاهر
يس�كن محل�ة الب�رصة االم�ن الداخ�يل 
اق�ام املدع�ي )جاس�م ب�ايص مضحي( 
الدع�وى املرقم�ة 180/ب/2015 ام�ام 
هذه املحكمة والتي يطلب فيها تس�جيل 
الش�مال   135/608 تسلس�ل  العق�ار 
باسميهما بعد ان اشرتياه منك ببدل بيع 
ق�دره مليون ومائتي ال�ف دينار بتاريخ 

.2001/3/15
وعن�د محاول�ة تبلغ�ك بموع�د املرافعة 
فقد وردت الين�ا التباليغ مرشوحا عليها 
م�ن قبل القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة 
الجه�اد بان�ك مرتح�ل م�ن املنطق�ة اىل 
مكان غري معلوم واملؤي�د  برشح مختار 
املحلة واملجلس البلدي يف الجهاد االوىل لذا 
وملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بواسطة النرش يف صحيفتني  
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املوافق  
2015/4/30 ويف حالة عدم حضورك  او 
وكي�ال قانونيا فس�تجرى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعية 
)نذي�ره محم�د زاي�ر( التي تطل�ب تبديل 
االس�م من )نذي�ره( اىل )ن�وال( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه 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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)من�دوم رداد عبي�د( ال�ذي يطل�ب تبديل 
االس�م من )مندوم( اىل )ندي�م( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه 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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)روح الله حس�ني كزار( الذي يطلب تبديل 
االسم من )روح الله( اىل )حيدر( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه 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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عىل الدعوة املقام�ة من قبل املدعي )ماجد 
م�رزا دم�ر( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحمدان�ي( بدال من )فراغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:493//ب/2015
التاريخ:31 /2015/3

اعالن
اىل املدعى عليه / ناظم حسني محسن

اقام املدعي  ) س�عد عبد الواحد جرب(   الدعوى البدائية   املرقمة 
493/ب/2015   ض�دك   يطل�ب فيه�ا الحك�م بتملي�ك العقار 
تسلس�ل 48/41 الخرض اس�تنادا اىل احكام  قرار مجلس قيادة 
الث�ورة املنح�ل رقم 1198 لس�نة  1977 املعدل وذل�ك عن بيعك 
العق�ار املذكور اع�اله اىل املدعي بموجب العق�د الواقع  بينكما 
وامتناع�ك ع�ن نقل ملكية العق�ار املذك�ور     وملجهولية  محل 
اقامت�ك و حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
ملنطق�ة الس�اعي    ق�ررت  ه�ذه املحكم�ة  تبليغك�م   اعالن�ا   
بصحيفت�ني     محليت�ني يوميت�ني  للحض�ور يف موع�د املرافعة 
املصادف يوم 2015/4/22 ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال 
م�ن ينوب عنكم قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا 

وعلنا.
القايض

محمد قاسم عبود

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
ال�ذي  الرض�ا(  عب�د  س�عدون  )محم�د 
يطل�ب تبديل االس�م من )الحس�ناوي( اىل 
)الحمدان�ي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد: 6/ ش/ 2015 

اعالن
املدعية/ نجلة جالل فرج

املدعى عليه/ قيس زبري حسن
بناء عىل الدعوى املرقمة 6/ ش/ 2015 اقامت املدعية 
الدع�وى املرقم�ة 6/ ش/ 2015 والت�ي تطل�ب فيه�ا 
التفري�ق القضائي للهجر وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ 
لغ�رض تبليغ�ك بموعد املرافع�ة اعيدت الين�ا من قبل 
القائم بالتبليغ بأنك مجهول محل االقامة حسب كتاب 
مركز رشطة جيزاني الج�ول بالعدد 1006 يف 21/ 1/ 
2015 واش�عار مختار منطقة جيزان�ي الجول )صبار 

ابراهيم الطائي(
ل�ذا تعذر تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 19/ 4/ 2015 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد: 10

نرش فقدان
قدم�ت املدعوة رؤى محم�ود ابراهي�م طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة تدعي فيه فق�دان زوجها فراس 
حميد ابراهيم عيل التميمي والذي فقد يف قاعدة 
سبايكر يف قضاء تكريت بتاريخ 12/ 6/ 2014 
بعد ان ق�ام تنظيم داع�ش االرهابي بأختطافة 
م�ع مجموعة م�ن اخ�رى ولم يع�رف أي يشء 
عن مصريه لحد االن وهو من س�كنه محافظة 
ص�الح الدين – قضاء بل�د – ناحية يثرب – البو 
حس�ان. فعىل من لديه معلوم�ات عنه االتصال 
بذويه. او بهذه املحكمة او بأي مركز للرشطة.

القايض

فقدان شخص
قررت ه�ذه املحكمة ن�رش فقدان 
املدع�و رعد صباح محمد عاش�ور 
ال�ذي فقد يف محافظة صالح الدين 
بتاريخ 25 / 4 / 2003 ولم يعرف 
يشء عن مصريه لحد االن وعىل من 
يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات 
عنه االتص�ال بذويه الس�اكنني يف 
قض�اء بل�د – ناحية االس�حاقي ) 
العلث ( او مركز رشطة االسحاقي 
خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش 

االعالن .

اعالن
ق�دم املدع�ي س�فيان حات�م عبد 
اللطي�ف  طلب�ا ي�روم في�ه تبديل 
اس�مه من س�فيان اىل سيف  فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) مصطفى عبد 
الرس�ول مرزوق(   ال�ذي يطلب في�ه تبديل  اللقب    
من  )الش�اهني (  اىل )الشمري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )كريم ش�مر عبد الله( 
الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله )الحمداني( ب�دال من )فراغ( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
س�بعة ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )محمود وهيب 
جاس�م (  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل  اللق�ب    من  
)الخف�ي(  اىل )العلي�اوي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)حسني عيل حس�ني( الذي يطلب تسجيل 
لدي�ه  فم�ن  )الحمدان�ي(  وجعل�ه  لقب�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

اعالن غلق اكتتاب
لكتت�اب  لكتم�ال  بالنظ�ر 
باالس�هم املطروحة للجمهور 
لتأسيس رشكة ريحانة كربالء 
واالستش�ارات  للمق�اوالت 
الس�ياحية والتج�ارة العام�ة 
لذل�ك  خاص�ة  مس�اهمة   –
تقررة غل�ق االكتتاب يف تاريخ 
انته�اء  بع�د   2015  /4  /8
الدوام الرس�مي ملرصف ايالف 

االسالمي.

رئاسة محكمة استئناف دياىل
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد: 1686 
اعالن

يس�كن  خل�ف(  احم�د  )عب�اس  املفق�ود  اىل/ 
)الخالص ابو تمر(

بتاري�خ 24/ 3/ 2015 قدمت لنا املدعوة )عليه 
منصور حس�ن( )والدة( املفق�ود )عباس احمد 
خل�ف( والذي فقد بتاري�خ 1/ 6/ 2007 والتي 
تطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة عليه 
لذا تقرر االعالن عن ذلك يف الصحف املحلية فمن 
ل�ه حق االعرتاض مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
ثالثة اي�ام من تاريخ هذا االع�الن وبخالف ذلك 
س�وف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة 

وفقا للقانون.
القايض

فقدان
فق�دت اج�ازة بن�اء بأس�م / مس�لم تركي 
حمزة والصادرة م�ن مديرية بلدية بلد وفق 
وصل القبض املرقم 1022460 واملؤرخ يف 5 
/ 6 / 2014 والص�ادر من بلدية بلد عىل من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .

فقدان
فق�دت من�ي الهوية بأس�م )حس�ام داود 
لفت�ة( الصادرة من رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة يف واس�ط رقم الهوي�ة )6996( 
بتاري�خ 9/ 9/ 2014 عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
ق�دم املدعي مه�دي صبحي مهدي  
طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل لقبه من 
الع�كايش اىل الكعب�ي فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة
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»الدهون« هتدد بإبعاد مخسة العبني من الوطني قبل التصفيات!
ق�ال مصدر يف ال�كادر التدريب�ي ملنتخبنا 
الوطن�ي، ب�أن االخري قرر اعط�اء فرصة 
لبع�ض الالعبني الذين يعان�ون من زيادة 
نس�بة الده�ون يف اجس�امهم للتخل�ص 

منها، قبل اول تجمع ملنتخبنا الوطني.
واض�اف املصدر: ان مدرب اللياقة البدنية 
االسباني غوانزالو "مدرب الفئات العمرية 
بن�ادي الخ�ور" فاج�أ ال�كادر التدريبي 
بكش�ف نس�بة الدهون يف اجس�ام العبي 
املنتخب الوطني اثناء املعس�كر الذي اقيم 
الشهر املايض يف االمارات وخاض خاللها 

مباراتني امام الكونغو الديمقراطية .
وب�ني املص�در، ان القائمة ش�هدت زيادة 
يف نس�بة الدهون يف اجسام خمس العبني 
بنس�بة كب�رية ويعان�ون م�ن البط�ئ يف 
الحرك�ة وه�م كل م�ن الح�ارس محمد 
كاص�د واملدافع�ني س�امال س�عيد وعيل 
عدن�ان وعيل بهج�ت اضاف�ة اىل املهاجم 

جيستن مريام.
وختم املص�در، ان ال�كادر التدريبي منح 
فرص�ة اخرية له�ؤالء الالعب�ني برضورة 
التخل�ص م�ن الده�ون قب�ل اول تجمع 
للمنتخب يف الش�هر الس�ادس وبعكس�ه 
فانهم س�وف يفقدون مكانهم باملنتخب 

الوطني بكل تأكيد.
ع�ى صعيد اخر صادق�ت اللجنة األوملبية 
العراقي�ة ع�ى عق�ود ال�كادر التدريب�ي 
للمنتخ�ب الوطن�ي بع�د أس�بوعني ع�ى 
توقيع عقد املدرب اكرم س�لمان من قبل 

اتحاد الكرة.
وقال مدرب ح�راس مرمى املنتخب عماد 
هاش�م: " ان اللجن�ة األوملبي�ة صادق�ت 
اليوم عى عقود املالك التدريبي للمنتخب 
الوطني بع�د فرتة من التعاق�د مع اتحاد 
ك�رة القدم م�ن اجل قيادت�ه يف تصفيات 
كاس العالم التي حددت مجاميعها امس 
مجموع�ة  اىل  منتخبن�ا  ووضع�ت  االول 

سهلة نوعا ما.
واض�اف عم�اد هاش�م ان اللجن�ة ع�ى 
األوملبي�ة س�هلت كثريا موض�وع تصديق 
العقود من اجل التف�رغ للمهمة الوطنية 
والرتكي�ز عليها الس�يما ان الوقت اصبح 
قريبا واله�دف منه الصع�ود اىل نهائيات 
كاس العال�م الش�غل الش�اغل للجماهري 

الرياضية بصورة عامة.
وختم م�درب الحراس ترصيح�ه بالقول 
: املجموع�ة السادس�ة س�هلة نوع�ا م�ا 
مقارنة باملجاميع االخرى ، لكن علينا ان 
ال نستسهلها كثريا فكرة القدم تعطي لم 
يعطيها وال يمكن اس�تصغار اي منتخب 
مهما م�ان ترتيبه او حجم�ه اذا ما أردنا 
الوصول اىل روسيا والتواجد يف اكرب حدث 

عاملي.

من جانبه أعلن اتحاد كرة القدم رس�ميا 
عن تحديد الً�� 11 من شهر حزيران موعدا 
للقاء املنتخب الوطن�ي مع اليابان ضمن 
يوم الفيفا اس�تعدادا ملواجهة اندونيس�يا 
يف أوىل مباريات املنتخب يف تصفيات كاس 
العالم التي ستبدا من جاكارتا بعد خمسة 

ايام من لقاء اليابان.
وقال مدرب منتخبنا الوطني اكرم سلمان: 
ان اتح�اد الك�رة ابلغن�ي بتأكي�د مباراة 

الياب�ان يف ال��� 11 من ش�هر حزيران يف 
طوكيو خصوصا ان املنتخبني س�يكونان 
يف راح�ة من خ�وض املباري�ات يف الجولة 
االوىل لتواجدهم ع�ى راس املجموعات يف 
التصفي�ات والت�ي نامل ان نخ�رج منها 

بفائدة فنية قبل لقاء اندنونسيا.
واض�اف اكرم س�لمان ان املدي�ر االداري 
ع�ى  اك�د  كوركي�س  باس�ل  للمنتخ�ب 
رضورة ارس�ال قائم�ة الوف�د م�ن اجل 

الدخ�ول  س�مات  اس�تحصال  
الياب�ان م�ن قب�ل االتح�اد  اىل 
اليابان�ي لذلك س�تكون املباراة 
ه�ي الوحيدة التي س�يخوضها 
املنتخ�ب يف رحل�ة التصفيات و 
وصل�ت املوافقة من قبل االتحاد 
ال�دوري  ان  الس�يما  اليابان�ي 
الياباني س�ينتهي يف الثامن من 
ش�هر حزيران اي قبل ثالثة ايام 

أك�د العراق�ي رايض شنيش�ل م�درب فري�ق قط�ر، أن 
مباراة فريق�ه مع العربي مهمة بالنس�بة لهم، للبحث 
ع�ن التواجد يف املركز الثالث يف جدول الرتتيب يف الدوري 

القطري لكرة القدم.
وق�ال شنيش�ل: "املب�اراة س�تكون صعب�ة بالنس�بة 
للفريق�ني ونحن نحتاج للفوز بش�دة م�ن أجل البحث 

عن املركز الثالث وانهاء البطولة بش�كل جيد ويف نفس 
الوقت التجهيز بكل قوة لبطولة كأس قطر التي س�تبدأ 

يوم 26 نيسان/ابريل الحايل".
وأش�ار رايض شنيش�ل إىل أن فريقه به بعض الغيابات 
املؤث�رة مث�ل عبد الل�ه الديان�ي ومحمد عم�ر والزكيبا 
وشاهني عيل وهذا ال يعني تقديم مربرات قبل املواجهة 
بل س�نلعب ب�كل قوة من أج�ل الفوز م�ع االعرتاف أن 
العربي فريق جيد ومس�تواه الفني يف إرتفاع من مباراة 

ألخ�رى ونحرتمه ونقدر امكانيات العبيه وطموحهم يف 
البطولة.وعيل الجانب األخر ق�ال األورغوياني كارينيو 
م�درب فري�ق العربي أن مب�اراة فريقه م�ع قطر تمثل 
أهمية كبرية للفريق يف إطار س�عيه الحتالل مركز جيد 

يف املسابقة.
وقال كارينيو: "العربي حاليا يف املركز الس�ادس وربما 
يرتقي للمركز الخامس اذا حقق الفوز وتعثر منافسيه 
ولكن منى الطبيعي ان نلعب للفوز يف ظل ارتفاع املؤرش 

البياني الفني للفريق، رغ�م أنه لو فزنا باللقاء 
لن نك�ون ضم�ن األوائل ولو خرسن�ا لن نهبط 

واملباراة بالنسبة لنا تحسني مراكز".
وقال كارينيو: "يجب علينا أن نلعب بكل قوة يف 
املباراة للبحث عن تحقيق الفوز يف املباراة، حيث 
خط الفريق الفني يسري بصورة جيدة وما يهمنا 
أن نحق�ق الف�وز يف مباراة الخمي�س والحصول 

عى النقاط الثالثة".
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افتتح�ت يف قاعة مديرية ش�باب ورياضة بابل ال�دورة التحكيمية 
للمس�تجدين بكرة الص�االت التي يقيمها اتحاد ك�رة القدم يف بابل 
بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة يف املحافظة ولجنة الصاالت 
يف االتحاد العراقي لكرة القدم وتس�تمر ملدة ثالثة ايام افتتح اعمال 
الدورة رئيس لجنة الش�باب والرياضة يف املحافظة السيد ابو احمد 
الطائي وعضو مجلس محافظة بابل ابراهيم حبيب الخبط العبايس 
ومدير شباب ورياضة بابل صالح االعرجي والعقيد احمد الوطيفي 
معاون قائد الحش�د الش�عبي يف بابل ورئيس االتحاد الفرعي لكرة 
الق�دم الدكتور راف�د عبد االمري ويح�ارض يف ال�دورة الحكم الدويل 
الس�ابق عيل عبيس وعضو لجنة الصاالت حامد محمد شارك فيها 
60 حكما مستجدا , الجدير بالذكر ان املشاركني من محافظة بابل 

ومحافظات اخرى.

كش�ف نائب رئيس رشكة كرة القدم بنادي الظفرة مرشف الفريق 
األول خمي�س املنص�وري، أن 
النادي ينتظر ال�رد من األهيل 
عى طلب التعاق�د مع الالعب 
العراق�ي هم�ام ط�ارق، بعد 
نهاي�ة ف�رتة اإلع�ارة بنهاية 
املوسم الحايل، وقال: "حصلنا 
م�ن  األخ�رض  الض�وء  ع�ى 
الالعب ملتابعة مش�واره مع 
الفريق خالل السنوات املقبلة، 
وس�نرى ما يمكن أن يحدث، 
خصوص�اً أن الالع�ب أظهر 
رغب�ة كب�رية يف الدف�اع عن 
طموح الفريق خالل املرحلة 
املاضية، ما يعني أنه سيكون 
م�ن العن�ارص الت�ي يمكن 
أن تمث�ل اإلضاف�ة املطلوبة 
خ�الل املواس�م املقبل�ة مع 
املنصوري  الفريق".وأضاف 
"ندرك جي�داً القيمة الفنية 
التي يمثله�ا الالعب همام، 
إذ ب�دأ بمس�توى التوقعات 
م�ع  املاضي�ة  املواس�م  يف 
الفريق،خاص�ة بع�د رغبة 
املدرب باالبقاء عى الالعب 

يف املوسم القادم.
ان هم�ام ط�ارق،  يذك�ر 
بنظام  الظف�رة  يلعب مع 
االع�ارة قادم�ا من االهيل 
االمارات�ي وقدم مس�تويا 
جي�دة خاصة يف القس�م 

الثاني من الدوري .

بابل حتتضن دورة حتكيمية
لكرة الصاالت

الظفرة بانتظار رد األهيل لرشاء
بطاقة مهام
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كش�ف املدير الفن�ي للمنتخب الوطن�ي اكرم احمد 
س�لمان ع�ن ان العدي�د  م�ن الالعب�ني املتواجدين 
حالي�اً ضم�ن صف�وف اس�ود الرافدي�ن يمتلك�ون 
امكاني�ات فني�ة كب�رية ولكنهم بحاج�ة اىل تطوير 
تلك االمكانيات,مش�رياً يف الوقت ذاته اىل ان املحرتف 
العراق�ي ضم�ن فري�ق كولومب�س ك�رو االمريكي 
العراقي جس�تن مريام لم يوظف بش�كل جيد خالل 

مدة تواجده مع املنتخب الوطني.
وقال س�لمان: ان" الس�احة الكروية العراقية تعج 
باملواه�ب الكروي�ة التي يمك�ن ان تق�دم االضافة 
للمنتخب الوطني خالل التصفيات االسيوية املؤهلة 
ملوندي�ال روس�يا 2018 االم�ر ال�ذي س�يجعل م�ن 

حظوظنا بتحقيق الحلم العراقي وافرة".
واوض�ح ان" جس�تن مريام العب ن�ادي كولومبس 
ك�رو احد اندي�ة ال�دوري االمريكي لم يق�دم كل ما 
يمتل�ك م�ن امكاني�ات فنية بس�بب ع�دم توظيفه 

بش�كل صحي�ح خالل الف�رتة الت�ي قضاها مع 
املنتخ�ب الوطني اىل جانب ع�دم منحه الفرصة 
للمشاركة مع املنتخب بصورة كبرية للتعبري عن 

امكانياته الفنية .
واشار ان" تفهم وضع الالعب الذي يعد احد ركائز 

فريق كولومبس كرو يف ما يخص الس�فر لس�اعات 
طويل�ة ودوران عجلة ال�دوري االمريكي جعلني ال 

ارشك الالع�ب بصورة اكرب خالل لقائي الكونغو 
الوديتني".

قط�ع ال�دويل األوروجوايان�ي إدينس�ون كافان�ي مهاجم 
باريس سان جريمان الفرنيس كل الشكوك حول مستقبله، 
مؤك�ًدا أنه يحرتم عق�ده مع الفري�ق الباري�يس، ويريد أن 
يساعده يف تحقيق اإلنجازات. وقال كافاني  لشبكة سكاي 
سبورتس الربيطانية: "هناك أحاديث كثرية عن مستقبيل 
طوال الفرتة املاضية، لكنني سأبقى مع سان جريمان. أريد 
أن أصنع اإلنجازات معه." وأضاف: "سأبقى يف باريس، 

وسأس�عى لب�ذل قص�ارى جهدي معه خ�الل الف�رتة املقبلة." 
وكانت هناك تقارير صحفية تش�ري إىل أن الخالفات الشخصية 
بني الالعب ونجم الفريق السويدي الدويل زالتان إبراهيموفيتش، 
س�تجعل االول يرح�ل خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفي�ة املقبلة. 
يذكر أن كافاني أحرز 20 هدفا يف كل املسابقات هذا املوسم، إال 

انه لم يستطع اس�تغالل الفرص التي الحت أمامه 
يف مواجهة برش�لونة التي انتهت بخس�ارة النادي 

البارييس بنتيجة 3-1 يف ذهاب دور الثمانية من 
دوري ابطال أوروبا.

يبدأ نجم التنس األس�باني رافاييل نادال يف التحول من موسم 
املالع�ب الرملي�ة إىل موس�م املالع�ب العش�بية م�ن خ�الل 

املش�اركة يف بطولة ش�توتغارت التي تنطلق يف 8 حزيران/
يونيو املقبل.

وف�از ملك املالع�ب الرملية بلق�ب بطولة ش�توتغارت مرتني 
عندم�ا كان�ت تق�ام ع�ى املالع�ب الرملي�ة يف عام�ي 2005 

و2007.
وينض�م املصن�ف الخام�س ع�ى العال�م إىل النج�وم أمثال 

الكرواتي مارين س�يليتش واألسباني فيليسيانو لوبيز يف 
بطولة شتوتغارت.

وق�ال ن�ادال الفائز ب��14 لقبا يف بط�والت الجراند 
بس�عادة  "أش�عر  الك�ربى:  األربع�ة  س�الم 

كب�رية للع�ب يف ش�توتغارت، دائم�ا أش�عر 
بالراح�ة هنا، س�عيد ألننى 

يف  قريب�ا  س�ألعب 
شتوتغارت".

وأضاف ن�ادال: "بعد فوزي 
بلق�ب البطول�ة مرت�ني عى 
املالع�ب الرملي�ة س�يكون انجاز 
اس�تثنائي أن أفوز به عى امللعب 

العشبية".

سلامن: جستن مريام لـم يوظف بصورة صحيحة

كافاين حيسم مصريه مع سان جريمان

نادال يشارك يف بطولة شتوتغارت
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قيص منري: آلية تنظيم الدوري جاءت إلرضاء بعض االندية

تيفيز يطلب الرحيل عن يوفنتوس

دافيد لويز مستاء من اخلسارة امام برشلونة

اس�تغرب ال�دويل الس�ابق ق�ي منري م�ن االلي�ة الجديدة 
لتنظي�م منافس�ات االدوار النهائية ملس�ابقة الدوري 
املمت�از وعدم تحدي�د اماك�ن اج�راء مبارياتها 
حت�ى االن ع�ى الرغم من اع�الن االتحاد يف 
وقت س�ابق ع�ى رضورة اختزال الوقت 
من اجل توفري الفس�حة الزمنية امام 
يف  للدخ�ول  املنتخ�ب  تحض�ريات 
املؤهل�ة  التصفي�ات االس�يوية 

ملونديال روسيا 2018.

وق�ال العب الزوراء قي منري : ان" من واقع االلية الجديدة 
الدارة مل�ف االدوار النهائي�ة لل�دوري املمت�از ف�كل االدل�ة 
تش�ري اىل ان اتحاد الكرة يح�اول ان يريض بعض الفرق عى 
حس�اب ردة فعل قد تكون له تأثريات عى واقع دوران عجلة 
املس�ابقة لذا لج�اء لهذه االلي�ة التي ال تلب�ي الطموح ولن 

يكون بمقدورها تطوير واقع اللعبة".
واض�اف ان" كان عى اتحاد الكرة ان يلتزم بقراره الس�ابق 
بتأهل فريقني من كل مجموعة الجراء باقي املنافسات وفق 
نظ�ام الكؤوس النهاء املس�ابقة يف وقت مالئ�م ولكن يبقى 
ع�دم االس�تقرار عى راي واح�د والتدخالت م�ن هنا وهناك 

السبب يف التغري املستمر لقرارات اتحاد الكرة".

تق�دم األرجنتين�ي كارل�وس تيفي�ز مهاجم 
يوفنتوس االيطايل بطلباً الدارة ناديه بالسماح 
ل�ه بالرحي�ل إىل ب�وكا جوني�ورز االرجنتين�ي 
بنهاية املوس�م الحايل قبل عام واحد من نهاية 

عقده املمتد حتى صيف العام 2016.
وكان تيفيز أكد يف أكثر من مناسبة حول رغبته 
يف الع�ودة إىل االرجنتني لناديه الذي ش�هد بداية 
تألق�ه يف عالم كرة القدم ب�وكا جونيورز، بينما 
اكد رئيس النادي االرجنتيني ان تيفيز سيعود إىل 
األرجنت�ني الصيف املقبل يف حالة نجاحه يف فس�خ 
تعاق�ده م�ع ناديه االيط�ايل أو االنتظ�ار حتى نهاية 

عقده العام 2016 يف اسوأ الظروف.

وأشارت صحيفة )توتو س�بورت( أن العالقة القوية 
بني الالعب ومس�ؤويل النادي ستجعل التفاوض حول 
فس�خ العق�د امراً س�هالً خاص�ة وان الالع�ب يقدم 
مستوى مذهل مع الفريق مما يجعله يف موقف قوي 
اثن�اء التفاوض بالرغم من رغبة مس�ؤويل يوفنتوس 
العارم�ة بتمدي�د عق�ده واالبق�اء عليه اط�ول فرتة 

ممكنه.
وق�ال وكي�ل أعم�ال الالع�ب للصحيف�ة، معلقاً عى 
االخبار االخرية: "املهم حالي�ًا ان يواصل تيفيز تألقه 
ويق�ود يوفنتوس لاللقاب خاصة وان الفريق ينافس 

عى تحقيق الثالثية".
واختتم مارتين�و: "بوكا جونيورز فريق عظيم مثلما 
ه�و يوفنتوس وبالتايل االنتق�ال إليه لن يكون خطوة 

إىل الوراء ابداً ".

أبدى الربازييل ديفيد لويز، مدافع باريس 
س�ان جريم�ان الفرنيس احباط�ه إزاء 
الهزيم�ة الت�ي من�ي به�ا فريقه عى 
أرضه أمام برشلونة اإلسباني بنتيجة 
1-3 يف ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروب�ا لكرة القدم، اال أنه أكد ثقته يف 
قدرة فريقه عى العودة يف لقاء اإلياب 

املقرر األسبوع املقبل يف كامب نو.
وأكد لوي�ز، يف ترصيحات صحفية 
عق�ب املب�اراة: "س�يطروا ع�ى 
اللع�ب واملباراة، ونح�ن لم نكن 
بحال�ة جي�دة، االن يج�ب علينا 

تس�جيل 3 أهداف يف برش�لونة، سيكون 
أمرا صعبا، ولكنني أؤمن بفريقي".

وش�ارك لويز يف الدقيق�ة 21 من املباراة 
ب�دال م�ن مواطن�ه تياغو س�يلفا، رغم 
تعافي�ه املفاجئ، حيث إن�ه تعرض قبل 
10 أي�ام الصاب�ة يتطل�ب التع�ايف منها 
ش�هرا.وأوضح: "ل�م تك�ن ليل�ة كبرية 
بالنسبة يل، كان من املفرتض أن أشارك 
يف الش�وط الثاني، ولك�ن اصابة تياغو 
غ�ريت كل يشء". وح�ول تعافيه، قال 
إن�ه عمل م�ع أخصائي ع�الج طبيعي 
برازييل جديد يف روسيا، حيث أمىض 5 
أيام خضع خاللها لجلسات استغرقت 

12 ساعة يوميا.
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امليزان

اطول لسانني يف العالـم

حوادث مرور خالل »عيد املاء«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّنه إذا دخلت نملة يف أذن الفيل يموت .

هل تعلم أّن صلة الظهر أّول صلة صّلها رسول 

الله.

ه�ل تعل�م أّن 13 ثانية فقط ه�و الرّقم القيايس 

لدجاجة استمرّت يف الطريان حتى اآلن .

هل تعل�م أن األذن اليرسى تكون أقل س�مع من 

األذن اليمنى.

ه�ل تعل�م أّن صوت األم م�ن أّول األص�وات الّتي 

يمّيزها الّطفل عن باقي األصوات .

هل تعلم أّن عضلة الفك هي أقوى عضلة يف جسم 

اإلنسان .

هل تعلم أّن جسم اإلنسان يحتوي عىل 32 بليون 

خلّية .

هل تعلم أّن يف كل عام يتحّطم أكثر من عرشة آالف 

منقار طائر بسبب اصطدامها بزجاج الّنوافذ .

هل تعلم أّن يف بنجلدش ُيحكم عىل طلبة املدارس 

بالّسجن إذا اّتهموا بالغّش يف االمتحان الّنهائي .

دخ�ل أمريك�ي وابنت�ه املراهق�ة م�ن 
مدين�ة نيوي�ورك موس�وعة جيني�س 
لألرق�ام القياس�ية حي�ث حص�ل عىل 
لقب صاحبي أعرض لس�انني يف العالم 

بالنسبة للذكور واإلناث
رشح موق�ع م�رو الربيطان�ي قص�ة 
فوزهما بهذا اللقب، يف البداية لم ينتبه 
األب باي�رون ش�لينكر )47 عام�اً( أنه 
صاحب أطول لسان يف العالم إال عندما 
تصفح�ت ابنته امي�ي بالصدفة كتاب 

موس�وعة جينيس والحظت أن لس�ان 
والده�ا أكرب م�ن الحاصل ع�ىل اللقب 

بالكتاب.
وف�رس املوق�ع أن طول الفائ�ز باللقب 
يبلغ لس�انه 7.3 س�نتيمراً بينما يبلغ 
عرض لسان والدها 8.6 سمنتيمراً أي 
أعرض من حجم بطاقة ائتمانية، وحني 
طل�ب منه�ا والدها أن تقيس لس�انها 
فوجدت أيضاً أن لس�انها أيضاً أعرض 

من لسان صاحبة الرقم السابق.

مهنياً: تنجز األعمال التي كنت تؤجلها يف 
الفرة األخرية بمساعدة أحد الزملء. 

عاطفي�اً: يع�رف ل�ك أح�د األش�خاص 
ع�ن مش�اعره تجاهك الت�ي خبأها فرة 

طويلة. 

مهني�اً: تجري االتصاالت لتأمني املس�اندة 
تكبدته�ا.   الت�ي  الكب�رية  الخس�ارة  بع�د 
عاطفي�اً: ال تنج�ّر وراء العلق�ات العابرة 
ألنه�ا تهدد علقتك بالرشي�ك وقد تخرسه 
لألبد.  اجتماعياً: يسدي إليك أحد األشخاص 
الكبار يف سن نصيحة فاستفد من خربته. 

يمهني�اً: ال تتأخ�ر عىل مواعي�دك وإنجز 
تراك�م  أن  قب�ل  واجبات�ك مس�ؤولياتك 

وتتأخر. 
عاطفي�اً: تجتاح�ك ذكري�ات ح�ّب قديم 
والوح�دة  األل�م  م�ن  بالكث�ري  وتش�عر 

والحنني. 

مهنياً: أحوالك املادية يف تحّسن لذا ال تخف 
من االنطلق يف مرشوع أحلمك.  عاطفياً: 
تثب�ت للحبي�ب م�دى حّب�ك ل�ه ورعبتك 
باالرتباط به مهما كلّف األمر.  اجتماعياً: 
مزاج�ك م�رح وتس�تغّل أوق�ات فراغ�ك 

للستجمام والراحة واستعادة حيويتك. 

مهنياً: ال تتخذ أي قرار حاسم بشأن العمل 
قب�ل التأكد كلي�اً من أنك تفع�ل الصواب.  
عاطفياً: تش�اور م�ع الرشي�ك وال تنفرد 
بالق�رارات ألنك لن تك�ون منصفاً بحقه.  
اجتماعياً: تش�عر ببع�ض التعب وتفّضل 
البقاء يف املنزل للراحة واستعادة الهدوء. 

مهني�اً: تتمك�ن م�ن التغلب ع�ىل العقبات 
وال�دؤوب.   الج�دي  بعمل�ك  والصعوب�ات 
عاطفي�اً: ت�درك تماماً كيف تج�ذب انتباه 
الط�رف اآلخ�ر وتبه�ره بحديثك الش�ّيق.  
اجتماعياً: تضطر إىل مناقشة مسألة مهمة 
مع األهل وتتلقى الدعم الذي تريده منهم. 

مهني�اً: تنطل�ق يف مهم�ة جدي�دة وتكرس 
روتني عملك املمّل وتكون نتائجها ممتازة. 
عاطفي�اً: ال توه�م الرشيك بأش�ياء زائفة 
ألن ذلك سينعكس سلباً عليك يف املستقبل. 
اجتماعي�اً: يوّج�ه إليك أحد أف�راد عائلتك 
انتقاداً بسبب عاداتك السيئة وإهمالك له. 

مهني�اً: جرأتك الزائدة وحّبك للمغامرة قد 
يوقعانك يف خسارة كبرية وغري متوّقعة. 

عاطفي�اً: يزيد الحبيب من ضغوطه عليك 
ويطلب من�ك اتخاذ قرار حاس�م بش�أن 

العلقة بينكما. 

مهني�اً: تج�ري األم�ور املهني�ة لصالحك 
ب�أدق  واهتمام�ك  تنظيم�ك  بس�بب 

التفاصيل. 
عاطفي�اً: تنف�ذ طلبات الرشيك وتس�عى 
إىل إرضائ�ه بع�د األخطاء الت�ي ارتكبتها 

بحقه. 

مهني�اً: تخط�و خط�وة جريئ�ة يف عملك 
وتك�ون بداي�ة الطري�ق ملس�تقبل مهني 

واعد. 
عاطفي�اً: يس�ّبب ل�ك أح�د األش�خاص 
مش�كلة م�ع الرشيك، أصل�ح األمور قبل 

فوات األوان. 

مهنياً: ال تت�رّسع يف الحكم عىل عمل قبل 
أن تجرّبه أو تدرسه من نواحيه املختلفة. 
عاطفي�اً: مهم�ا حاول�ت ل�ن تس�تطيع 
تجاهل ترصف�ات الرشيك غري الصحيحة 

بنظرك. 

مهني�اً: ينص�ّب اهتمام�ك ع�ىل الرشوع 
بمرشوع ضخم بعدما درسته مطوالً. 

عاطفياً: ال تفرض آراءك بقوة عىل الرشيك 
وعامله كما تح�ّب أن يعاملك. اجتماعياً: 
تك�ون قادراً عىل القيام بنش�اطات كثرية 

ومتعددة تخرجك من دائرة الروتني.
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عـامـوي

1 - مطرب�ة لبناني�ة – موس�يقي 
أملاني – 2 – شهر هجري – 3 – لف 
– متش�ابهان – عكسها يفرح – 4 
– خط باألجنبي�ة – مرتفع صغري 
– 5 – مدينة مغربية – عكس�ها ال 

يباح – ابغ – 6 – يلهو – عكس�ها 
أسم علم مؤنث – 7 – أداة نصب – 
عبودية – عكسها قبيلة عربية – 8 
– دول�ة أوروبية – 9 – يوم الحرش 

– مدينة فرنسية.

1 –عاصم�ة أوروبي�ة – 2 – يف�ي 
بالوعد – كتاب لجربان – 3 – سقي 
– ل�دغ – نصف رام�ز – 4 – اناء – 
جزي�رة يف جنوب البحر األحمر – 5 
– جمهورية يف أفريقيا اإلس�توائية 

�م – 7 –  – ه�رة – 6 – رتَّ�ب ونظَّ
مخلص – عكسها من الطيور – 8 
– كربى جزر أوقيانيا – 9 – شاعر 
وأدي�ب لبنان�ي ُلق�ب ب� »ش�اعر 

القطرين« .

سـودوكـو

مقادير طاجن اللحمة :
 6 حبات بصل صغري غري مقطعه
2/1 ك لحمة بقرى او لحم الرقبة

عود صغري قرفة
6 حبات قرنفل

ورق لورا
حبة مرقة ماجى مقطعة صغري

معلقة صغرية فلفل اسود حب
2/1 معلقة فلفل اسود مطحون

معلقة ملح
معلقة ك خل تفاح

معلقة ك خل عادية
4 حبات ثوم متقطعه للنصف

4 حبات طماطم  مبشورة
4/1 معلقة كمون

4/1 معلقة كسربة ناشفة
ماء مغىل

زيت
————————

طريقة طاجن اللحمة :
ىف حل�ة كب�رية نحم�ر البص�ل الصغ�ري لغاية 

مايحمر خفيف ونشيله عىل جنب
نقط�ع اللحم�ة  انص�اص ونحطه�ا ىف نفس 
الحلة ال�ىل كان فيه�ا البصل ونس�تنى لغاية 
ماتت�رشب مايتها ونش�وحها لغاية ماتتحمر 

خفيف
نضي�ف الت�وم والخ�ل والتوابل كله�ا ونقلب 
ونضي�ف البصل ونقلب لغاية مالخليط يبتدى 

يتحمرطاجن اللحمةونضيف الطماطم
طاجن اللحمة بالفرن

ونجيب طاجن ونضيف ليه كل الخيلط ونوزع 
املرق�ة ع�ىل ال�وش  ونضي�ف املاي�ة لغاية ما 
تغطى وش اللحمة وندخلها الفرن ملدة ساعة 

او اكر
ونطل�ع الطاجن ملا املاية تبق�ى صوص تقيل 

والوش يحمر
وتتقدم مع الرز والخضار

طاجن اللحمة بالتوابل والبصل

فوائد الكيويمعلومات  عامة
الكيوي فاكهة لها شكل بيضاوي, بحيث تشبه بيض 
الدواجت إىل مدى كبري , وتغطى ثمار الكيوي بقشور 
بني�ة الل�ون , ومن الداخ�ل لها لون أخ�ر به بذور 
سوداء صغرية تصلح لألكل. وتحتوي فاكهة الكيوي 
ع�ىل الكث�ري م�ن املع�ان والفيتامين�ات ومض�ادات 
األكس�دة مثل فيتامني ج ال�ذي يوجد يف الكيوي أكثر 
حتى من الربتقال. وهي غنية بمضادات األكسدة مثل 
البيت�ا كاروت�ني. وتحتوي عىل البوتاس�يوم أكثر من 
املوجود يف املوز. وفاكهة الكيوي غنية أيضاً بفيتامني 
ه�, لذلك فإن لفاكهة الكيوي فوائد كبرية عىل صحة 
الجسم والوقاية من األمراض. وإىل جانب ذلك, فإنها 

تحتوي عىل كمية من األلياف التي تحس�ن الهضم يف 
األمعاء وخفض مس�توى الكولسرول يف الدم. وهي 

كذلك غنية بحمض اللينوليك وهو واحد من أحماض 
أوميج�ا-3 الدهني�ة. وتحت�وي فاكه�ة الكيوي عىل 
مضادات األكس�دة مثل اللوتني والزكساثينني والبيتا 
كاروت�ني. وهنا س�وف نع�رف ماهي فوائ�د الكيوي 
وعصري الكيوي وما فائ�دة الكيوي للصحة وللرجيم 
الغذائي بش�كل عام. ليس لدي�ك وقت كاف؟ اقرأ من 
هن�ا فوائد الكيوي باختصار. تش�تهر هذه الفاكهة 
يف الكث�ري م�ن البلدان ح�ول العالم , خاص�ة إيطاليا 
ونيوزيلن�دا والربازي�ل وش�يي والص�ني والوالي�ات 
املتح�دة واليونان وفرنس�ا. وتعد الصني هي املنش�أ 

األصي لثمار الكيوي.

 
بانكوك � أش�ارت إحصائيات رس�مية 
الجمعة إىل أن 364 شخصا لقوا حتفهم 
ح�وادث  يف  آخ�رون   3070 وأصي�ب 
مروري�ة خلل عطلة مهرجان عيد املاء 
)س�ونجكران( الت�ي تس�تمر خمس�ة 

أيام. 
وقالت إدارة س�لمة الطرق إن حصيلة 
القتىل زادت عن العام املايض 42 قتيل.

وألقى مس�ؤولون يف اإلدارة باللوم عىل 

السائقني الذين يقودون السيارات وهم 
مخمورون وتجاوزهم للرسعة املطلوبة 
يف أكثر من نصف الحوادث خلل العطلة 

التي تستمر حتى االربعاء املقبل. 
وطبق�ا لدراس�ة أجراها معه�د أبحاث 
النق�ل أجريت عام 2014، ف�إن تايلند 
لديه�ا بعض من أكثر الطرق خطورة يف 
العالم حيث تس�جل 44 حالة وفاة لكل 
مئة الف شخص، لتأتي يف املركز الثاني 

بعد ناميبيا فقط.

بناء املنازل باإلطارات
كولومبيا- عن�د مرتفعات بوغوتا، ثمة 
من�ازل غريبة تتمتع بق�درة كبرية عىل 
الع�زل الح�راري وبمقاوم�ة لل�زالزل، 
لكن ميزتها األساس�ية تكمن يف كونها 
مبنية باالس�تعانة بإطارات مستعملة 
يمث�ل انتش�ارها آف�ة بيئي�ة حقيقية. 
وقد نظمت الناش�طة البيئية الكسندرا 
يف  امل�رشوع  ه�ذا  يف  الرائ�دة  بوس�ادا 
كولومبي�ا، عملي�ة بناء هذه املس�اكن 
املمي�زة بجدرانه�ا املس�تديرة يف مدينة 
تشواتيش الواقعة عىل بعد حواىل أربعني 

كيلوم�را م�ن العاصم�ة الكولومبية.
ولتحويل اإلطارات إىل كتل مراصة بزنة 
تراوح ب�ني 200 و300 كغم، يتم وضع 
الراب فيها. كما يتم وضع قضبان من 
الحديد بني اإلطارات من أحجام مختلفة 
تبعا ملصدرها س�واء من الشاحنات أو 
الس�يارات. وتمثل مرونة املطاط عامل 
مس�اعدا يف ه�ذه التقنية التي تس�مح 
للمس�اكن املنترشة عىل مشارف تلة يف 
جب�ال االنديس بمواجهة ال�زالزل التي 

تشهدها بكثرة هذه املنطقة.

فراس�كاتي  - تحدث علماء فضاء يف 
مؤتمر يعقد قرب العاصمة االيطالية 
ع�ن وج�ود نح�و 500 كويك�ب من 
االرض،  كوك�ب  ته�دد  ان  ش�أنها 
مش�ريين إىل وس�ائل يمك�ن اتباعها 

البعاد خطرها.
والكويكبات هي اجرام صلبة تراوح 
احجامه�ا ب�ني الحج�ارة الصغ�رية 
والصخ�ور الهائلة.وتس�بح يف جوار 
االرض اعداد كبرية م�ن الكويكبات، 
لكن معظمه�ا ذو قطر ي�راوح بني 

15 م�را وثلث�ني، وه�ي م�ن بقايا 
تش�كل املجموع�ة الشمس�ية الت�ي 
يتواج�د فيه�ا كوك�ب االرض. وقال 
ديتليف كوش�ني مدير وحدة االجرام 
الفضائية القريبة من االرض يف وكالة 
الفضاء األوروبي�ة “هناك ما يقارب 
500 ج�رم فضائي مرص�ود، يمكن 
ان يصطدم احدها باالرض يف االعوام 
املئة املقبل�ة، لكن احتمال وقوع ذلك 
ضعي�ف، وال يتج�اوز لبع�ض ه�ذه 

االجرام نسبة واحد من مليون”.

500 كويكب هتدد األرض
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نحو .. ممارسة اإلعالم دون وصاية
ات امض���اء

عبد الخضر الديبس 

ء ح���رة  را ا

تولد األحالم لتجعل من صاحبها سعيداً، ُمستقبالً غد أفضل، مبتعداً 
ع�ن ح�ارٍض يؤرق يقضت�ه، وما عدا ذل�ك يوجد الكاب�وس، الذي يهدم 

ويرسق.. أجمل اللحظات بغري إستئذان.
م�ن الطبيعي أن نرى كابوس�اً، تفرض�ه علينا ليل�ة أنهكها التعب، 
فتغازل عيون الحلم فرضية املشكلة، التي غالباً ما يستحرضها، عقلنا 
الباط�ن ويخطط لها. لكن الغ�ري طبيعي باملرة، هو عش�قنا للكابوس 
ومالطفتن�ا ل�ه، لدرجة جعلناه يقتن�ع برضورة حض�وره، ليأخذ من 
أعمارنا عمر، ومن راحتنا راحة. عقل الال واعي العربي، إعتاش السلبية 
املفرطة، وسار بنا يف دروب الخوف والقلق، من أي يش وألجل كل يشء، 
نخاف ونقلق يس�اورنا الش�عور، بضعف الهوية.أكذوب�ة قديمة باتت 
كابوس�اً، يفن�د كل مخططاتنا و نظرياتنا، كاب�وس التقارب اإليراني_ 
اإلرسائي�ي، ال�ذي أخرتعه العق�ل الجمعي العربي، بعي�داً عن أبجديات 
الحكمة ومصداقية التحليل.لطاملا خش�ينا ذاك التقارب، الذي ال أساس 
ل�ه يف الوجود، بل العكس صحيٌح جداً، وكل م�ا بني الطرفني، يدلل عىل 
التباع�د والتناف�ر والتنازع. منذ قي�ام الثورة اإلس�المية، وإيران تتخذ 
املوقف نفس�ه، معادية للكيان الغاصب، ومؤيدة لكل حركات املقاومة، 
ولم تنادي بالسالم مع إرسائيل مطلقاً، كحال بعض الحكومات العربية.
مواقف الجمهورية اإلسالمية، جعلها يف خانة العزلة العاملية، عىل عكس 
الكثري من الدول العربية، التي أش�رتت االنفتاح العاملي، بس�الٍم مخجل 
مع بني صهيون. تبادل الس�فراء، والنش�اط التجاري، وسكون الحالة 
االنفعالية، أمور دأبت الدول العربية، عىل فعلها مع إرسائيل، متناس�ية 

أوجاع القضية األهم، أسالمياً وعربياً، يف تحرير األرايض املغتصبة!
ماذا لو تحقق فعالً.. التقارب اإليراني اإلرسائيي؟

ال يوجد ما يمنع الجمهورية اإلس�المية، من إقامة عالقات ناجحة، 
مع أي دولة من دول العالم، فدورها املحوري يف الرشق األوسط، وحنكة 
دبلوماسيها، وظهورها كقوة صاعدة عاملياً، يؤهلها لتنسيق املشرتكات 

مع أي دولة، تعود بالفائدة لتحقيق أهدافها.
أذن م�ا ال�ذي يمنع إي�ران، الت�ي تواجه كل ه�ذا الخط�اب العربي 
املشني، من إقامة عالقات مع الدولة، األكثر تأثرياً يف السياسة العاملية؟ 
ومل�اذا تنأى الجمهورية بنفس�ها، يف حني تقوم دوالً أس�المية، كاألردن 
والس�عودية وتركيا، بمناورات عس�كرية مش�رتكة م�ع إرسائيل، كما 

يحدث يف مناورات نرس األناضول؟
من يتص�ور املب�ادئ الت�ي إعتمدته�ا الجمهوري�ة، يف مفاوضاتها 
م�ع دول )الخمس�ة زائد واح�د( يتأكد، من حجم املب�ادئ التي تحملها 
اإلس�المية اإليرانية، فربغم كل صعوبات الحص�ار والعقوبات، لم يكن 

املوقف السيايس ملا يدور يف املنطقة، ورقة من ورقات التفاوض.
االلت�زام بالثوابت يف تح�ركات الجمهورية، وم�ا رافقها من فقدان 
للمبادئ عن�د الحكومات العربية، أعطى الض�وء األخرض لتزايد حلفاء 

إيران، وانعدام الثقة بالخطاب العربي املنفعل.
ه�ذا ما يؤكد حج�م األكذوبة الكربى، التي أعدها العرب ألنفس�هم، 
كذبوه�ا وطافوا حولها، ي�زورن فيها روح االنقس�ام، ومرض التفكري 
وقل�ة التدبري، بينما تنترص الجمهورية أنتصار تلو األخر، مصداقاً لرأي 

الحكماء، من جّد وجد.

زيدون النبهاني 

إن حمى الفس�اد املس�ترشي وال�ذي يتمثل برسقة 
املال العام والتالعب املحاس�بي و التزوير و عدم نزاهة 
لجان املشرتيات و التحايل بمختلف الطرق لإلستحواذ 
عىل املمتلكات العامة و الرصف غري املربر و املستندات 
الوهمية اىل غري ذلك من فوىض الفس�اد املايل و اإلداري 
الناتج�ني ع�ن الفس�اد الس�يايس )) املحاصص�ة و 
الطائفية و اإلثنية و الحزبية و القبلية و املناطقية ((

كل ذلك يحدث أمام املأل بل أمام مسؤول املؤسسة و 
مفتشها دون أي حراك أو أية إستجابة ! ..

إذن لم يكن أمامنا سوى فسح املجال أمام السلطة 
الرابع�ة )) الصحاف�ة (( لتأخذ دورها املهني بكش�ف 
الفساد و املفسدين و تسليط األضواء للخروج بنتائج 
تطوق�ه و تخلّ�ص العباد و البالد م�ن رشوره .. أقول 
صار لزاماً عىل وسائلنا اإلعالمية بكل أشكالها )املرئية 
و املس�موعة و املقروءة ( أن تأخذ ع�ىل عاتقها خطة 
عمل محكمة تنفض عن نفس�ها غبار املصالح الذاتية 
وأن تعمل بجد عىل غرس بذرة اإلعالم امللتزم لتتعهدها 
بع�د ذل�ك بالرعاي�ة و لتنموا ثمرته�ا و ترتف�ع عالياً 
لتكش�ف الفساد و تفضح املفس�دين و تنرش التوعية 
وثقاف�ة النزاهة بني الناس أجمع�ني متحّينًة الفرصة 
العظيمة التي منحها لنا طاقم التغيري الجديد } السادة 
رؤساء : الجمهورية و مجلس الوزراء و مجلس النواب 

{ بإقرتابه الواضح من اإلعالم املتمدن و املستقل.. 
و يبدو ذلك جلياً من زيارة السيد رئيس الوزراء ملقر 
قناة البغدادية يف القاهرة عند زيارته ملرص ، و إستقبال 
السيد رئيس الجمهورية لوفٍد إعالمي من القناة نفسها 
،، إضافًة اىل ترصيحات الس�يد رئيس مجلس النواب و 
تأكيده مراراً ع�ىل رضورة أن ُتماَرس حرية التعبري و 

الصحافة بعيداً عن أي ضغط أو وصاية أو تقييد ..
إن م�ا تقدم يجعلن�ا نطمح اىل الكث�ري ولعّل أول ما 

نطمح له : 
إصدار قان�ون جديد لحماي�ة الصحفيني يأخذ عىل 
عاتقه إحرتام هذه املهنة املقدس�ة و حمايتها من كل 
رضر يلح�ق بها ع�ىل أن يطرح م�رشوع القانون عىل 

املعنيني لدراسته قبل إقراره .. 
ك�ذا الحال مع ) قانون حري�ة التعبري عن الرأي ( و 
) قانون هيئة اإلعالم و اإلتصاالت ( .. عند ذاك س�وف 
لن يكون هناك ثمة قلق يف أن ينحرف نظام حكمنا عن 

مساره املدني

اكذوبة العرب الكربى

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال

نحن لفيف من سكنة حي اور نتقدم بخالص الشكر  والتقدير  للمهندس هاني شناوة جاسم مدير كهرباء  الصدر الشمايل واملهندس احمد 
مبارك مس�ؤول قطاع البنوك واملهندس محس�ن فنجان سلطان معاون مدير قطاع  البنوك واملهندس جسام كاظم سيد مسؤول صيانة اور 

الثانية لجهودهم املبذوله من خالل االستجابة  لطلبات  املواطنني وحرصهم  عىل استمرار التيار الكهربائي ... 

وفقكم الله خدمة للصالح العام.

لفيف من سكنة حي اور / بغداد

شكرا لجهودكم


