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كن مع والديك

 كـمـا تـحـب أن يـكـون

 بنوك معك
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الحيتان الكبيرة تأكل األرباح وتترك العمل لألسماك الصغيرة

      المستقبل العراقي / خاص
 

كش�فت مصادر سياسية بارزة, 
ام�س االثنين, ع�ن مخالفات كبيرة 
اس�تثمارية  ش�ركات  به�ا  تق�وم 
خليجي�ة تعم�ل في الع�راق, اتهمت 
تلك الش�ركات بالوقوف وراء تردي 
»متاجرته�ا«  بس�بب  الخدم�ات 

بالعقود الحكومية. 
وفيما ابدت المصادر اس�تغرابها 
من احتكار بعض الش�ركات لبعض 
القطاع�ات الخدمي�ة, داعية رئيس 
ال�وزراء ال�ى اع�ادة النظ�ر به�ذه 
التعاقدات, مؤكدة بانها تش�هد اكبر 

عمليات الفساد.
ل�«المس�تقبل  المصادر  وقال�ت 
ش�ركات  »هن�اك  ب�ان  العراق�ي«, 

خليجي�ة أعطي�ت ح�ق االس�تثمار 
)اتفاقي�ات  بعق�د  تق�وم  بالع�راق 
س�رية( لكنها تقوم ببي�ع عقودها 
لش�ركات اخرى وهو ما يؤثر بقوة 
على مستوى األداء والنوعية السيما 
وان التنفيذ الثان�وي للعقود كنظام 
اثبت فش�له محلياً وتس�بب بخراب 
الع�راق«. وبحس�ب المص�ادر, فان 
الخليجية  الشركات  »ابرز مخالفات 
تت�م ف�ي ملف�ات الطاق�ة والتجارة 
الم�دن  ف�ي  والتنظي�ف  البحري�ة 
الجنوبية«. وطالبت المصادر رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي, بمراجعة 

سياسة هذه الشركات.
وأمس االثنين، أكدت عضو لجنة 
النزاه�ة النيابية ع�ن كتلة المواطن 
منى الغرابي ان لجنتها مستمرة في 

مكافحة الفاسدين في دوائر الدولة 
ومؤسساتها.

»لجنته�ا  ان  الغراب�ي  وقال�ت 
ستضرب الفاسدين بيد من حديد ولن 
نس�مح باي جهة سياس�ية التدخل 
بعملها«, مؤكدة ان« الفاس�دين افة 

وعلى الجميع مكافحتها.
واش�ارت الى ان »لجن�ة النزاهة 
بغ�داد  امي�ن  اس�تضافت  النيابي�ة 
ذكرى عل�وش وجرى خ�ال اللقاء 
بحث الية مكافحة الفساد في امانة 
بغداد والتجاوزات على المس�احات 
الخض�راء وكيفية ادامة المش�اريع 

التي تخدم المواطنين«.
واضافت انها« كما جرى مناقشة 
الية رفع االنق�اذ واالهتمام بنظافة 

العاصمة الحبيبة بغداد«.

عقود اخلراب!

»ســالـفـة« االقــلــيــم 
الــكــردي!

اتـفـاق علـى تـقـديـم
القوانني املكتملة للتصويت 

بجلسـة اخلمـيـس
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رشكات استثامرية »تتاجر« بملف اخلدمات يف العراق

ص3 النجيفـي يـرد عىل إقالتــه: أريد منـاظـرة مـع املالـكي!

الزبيدي خالل لقائـه مديـر عـام املـوانئ:
التشديد عىل امهية االرتقاء بمشاريع التشغيل املشرتك

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طالبت لجنة األم�ن والدفاع النيابية, 
بتزويده�ا  الحكوم�ة  االثني�ن,  أم�س 
المتخاذلين  العس�كريين  القادة  بأسماء 
»داع�ش«  تنظي�م  ض�د  المع�ارك  ف�ي 

اإلرهابي لمحاكمتهم عسكرياً.
وفيما أبدت امتعاضها من تصريحات 
وزي�ر الدف�اع األمريكي بش�ان الجيش 

العراقي, أشارت إلى انه حقق انتصارات 
كبي�رة في حربه ضد اإلرهاب,  في حين 
يعزو المتحدث باسم الحكومة ما حصل 

في الرمادي إلى سوء التخطيط.
من جانبه, رفضت الحكومة العراقية 
أيض�ا تصريحات الوزي�ر األمريكي التي 
وصفتها ب�«المغلوطة«, واعدت بتحرير 

االنبار خال األيام القليلة المقبلة.
ودع�ا رئي�س لجن�ة األم�ن والدفاع 

البرلماني�ة حاكم الزامل�ي, القائد العام 
للقوات المس�لحة رئيس ال�وزراء حيدر 
الخل�ل ف�ي بع�ض  العب�ادي لمعالج�ة 
القيادات االمنية«، مطالبا بتزويد لجنته 
المتخاذل�ة  القي�ادات  أس�ماء  بائح�ة 
ف�ي العملي�ات إلحالته�ا إل�ى القض�اء 

العسكري«.
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»سالفة« االقليم الكردي!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

لدي ش�ك كبي�ر أن االخوة الكرد ش�ركاء 
حقيقي�ون في العملي�ة السياس�ية الوطنية 
الن النات�ج ال يؤه�ل عل�ى الش�راكة والفعل 
السياس�ي والخط�اب االعالم�ي والتص�رف 
الحكوم�ي وحت�ى التصريح�ات السياس�ية 
اليومي�ة تدف�ع الى الق�ول وال اري�د ان اقول 
تدفعن�ا إلى التأكي�د ان االخ�وة ماضون الى 

شيء العالقة له بالشراكة!.
باالم�س تح�دث نج�ل الرئي�س العراقي 
الس�ابق قب�اد الطالباني بش�دة وغلظة على 
اخوته وشركاء واصدقاء والده في الحكومة 
العراقية واتهمهم بالغدر و«سالفة الغدر« من 
مخلفات ثقافة هجينة ادمن النظام الس�ابق 
عليها في اتهام العرب الذين لم يقفوا معه في 
الحرب ضد ايران او ف�ي غزوه للكويت فهل 
قب�اد الطالباني طالباني ام رج�ل ينتمي الى 
مدرسة صدام حس�ين في االتهام والتوهين 
والع�دوان واذا كان يتصرف به�ذه الطريقة 
لماذا س�كتت مرجعيته السياس�ية في حزب 
االتحاد الوطني الكردستاني عليه وهي التي 
تعرف عم�ق العالقات التاريخي�ة بيننا وبين 
االتح�اد ام هو ماض في تلك التصريحات الى 

ان يرث الله االرض ومن عليها؟!.
ث�م ما الذي يدفع الى الق�ول ان الحكومة 
العراقية غ�درت باالكراد واالخوة في االقليم 
نهبوا حت�ى االموال الش�خصية ف�ي البنوك 
العراقي�ة الت�ي فتح�ت لها فروعا ف�ي اربيل 
وس�لبوا ما تبقى من تلك االم�وال بدوافع ال 
تم�ت الى رج�ال الدول�ة بصلة عل�ى خلفية 
تاخ�ر تس�ديد الحكوم�ة العراقي�ة االم�وال 
المتف�ق عليه�ا ف�ي االتفاق النفط�ي االخير 
بي�ن الحكومة واالقليم في حين ان الحكومة 
العراقي�ة تطال�ب االقلي�م بج�ردة حس�اب 
الص�ادر م�ن حق�ول االقليم م�ن النفط ولم 
ت�ف »الحس�ابات الكردي�ة« لالن م�ع الدولة 
المركزي�ة؟!. هن�ا اقول.. لس�ت منزعجا من 
كالم هذا الش�اب الذي ال ينتمي سره الى سر 
ابيه »والولد عادة على سر ابيه« ولست مباليا 
بالكالم الذي يصدر عن مس�عود بارزاني في 
هنغاريا والواليات المتحدة االمريكية بشان 

االنفص�ال واعالن قي�ام وطن 
االك�راد بمعزل ع�ن الحكومة 
العراقية والدولة العراقية وهو 
ما تدف�ع باتجاهه ش�خصيات 
برلماني�ة وسياس�ية امريكية 
واسرائيلية وهو معلن وواضح 
ولي�س بحاجة ال�ى كثير بحث 
وتق�ص ب�ل ان�ا خائ�ف عل�ى 
ش�عبنا الكردي الذي سيصحو 
من نوم الغفلة ليجد نفسه في 
ساحة محشوة بالبارود والنار 
وقتال وش�جار وشقاق ونفاق 
وحروب ال حدود لها ولن تنتهي 
بي�ن الحزبين االتح�اد الوطني 
والح�زب الديموقراط�ي وبين 
القبائل والعش�ائر كما تقاتلوا 
واس�تعان  التس�عينات  ف�ي 
بارزاني بقوات صدام حس�ين 

ضد غريمه جالل طالباني!.
ان�ا م�ع دع�وة الحكوم�ة 
الك�رد  لالخ�وة  العراقي�ة 
االم  الوط�ن  ع�ن  باالنفص�ال 
الع�راق وان�ا واث�ق ان الك�رد 
سيدخلون معادلة حيص بيص 
المثي�ل له�ا ف�ي كل الحركات 
االس�تقاللية ف�ي العال�م ولن 
يتمكن�وا من انج�از هذا الوعد 
النهم غير قادرين اساسا على 
القي�ام بخطوة كهذه بس�بب 
الظروف الموضوعية الداخلية 
والشروط االقليمية ومستوى 
القدرة المحلية على االستمرار 

بهذا النهج!.
بع�د تحري�ر الكوي�ت م�ن قب�ل التحالف 
الدولي دخلت القيادات الكردية بجولة مهمة 
م�ن التف�اوض والحوار مع النظ�ام العراقي 
الس�ابق وتق�ول المعلوم�ات المتس�ربة من 
محاضر االجتماعات السياسية المشتركة ان 
صدام حس�ين عرض على االك�راد االنفصال 
بع�د ان راى منه�م غلظة في الش�روط التي 
طرحوه�ا عليه وق�ال لهم اعلن�وا االنفصال 
ونحن سندعمكم!. المعلومات المتسربة من 

محاضر االجتماع�ات تقول ان الوفد الكردي 
المف�اوض خرج م�ن االجتم�اع ولم يحصل 
على شيء ولم يعلن االنفصال وسكت االكراد 

عن الكالم المباح!.
االخ�وة الك�رد حصل�وا عل�ى مكاس�ب 
ل�م يحص�ل عليه�ا اي اقليم ف�ي العالم وفق 
الش�راكة  واط�ار  الدس�تورية  النص�وص 
الوطني�ة وال اريد تعداد ما اس�تحصلوا عليه 
من مكاس�ب ابتداء من حج�م االموال 17% 
م�ن الموازن�ة االتحادية الى المش�اركة في 
الحكوم�ة ومجل�س الن�واب العراق�ي ال�ى 

الحص�ص والتمثي�ل ال�ى االفادة م�ن الوزن 
االقليمي والدولي للعراق في المحافل الدولية 
ال�ى قائم�ة طويلة من المكاس�ب المتحققة 
لكن ذلك ماع�اد قادرا على تاهيل العالقة مع 
الكرد بالشكل الذي يدفعنا الى ضمان سالمة 
استمرار العالقات المشتركة وتنقية االجواء 

بالحرص على الوحدة الوطنية.
لق�د وص�ل الخب�ل ببع�ض قياداته�م ان 
يطالب رئيس اتحاد الك�رة في االقليم الفيفا 
بض�رورة االعتراف باتح�اد الكرة في االقليم 
ككي�ان مس�تقل عن اتح�اد الك�ردة العراقي 

االتحادي!.
العراقية  الحكوم�ة  ادع�وا 
باطرافه�ا الس�نية والش�يعية 
ال�ى اتف�اق عل�ى اق�رار ح�ق 
الك�رد باعالن الدولة وس�يرى 
العراقي�ون في الدولة العراقية 
كي�ف تج�ري س�فينة االقليم 
ف�ي البح�ر الترك�ي وااليراني 
والس�وري والعراق�ي وكي�ف 
الخالف�ات  ام�واج  تتقاذفه�ا 
الداخلي�ة بي�ن الحزبي�ن وبين 
واالح�زاب  الديموقراط�ي 
الكردي�ة االخ�رى التي تتحدث 
منذ سنوات عن هيمنة بارزانية 
على الحياة السياسية الكردية 
وسقوط الشراكة والدكتاتورية 
والفس�اد المستش�ري وبن�اء 
المالي�ة  االمبراطوري�ات 
العظيمة ف�ي الداخل والخارج 
وابناء بارزاني وطالباني الذين 
يملك�ون االرصدة والش�ركات 

والمليارات!.
اعتقد ان المش�كلة هي في 
والش�يعة  الوطن�ي  التحال�ف 
بش�كل خاص.. انه�م يعولون 
الش�يعي  التحالف  كثيرا على 
الكوردي الس�تمرار التحالف 
الكردستاني بدعم اية حكومة 
عراقي�ة ف�ي مواجهة تطرف 
االخرى  السياسية  المكونات 
بينما الواقع يقول ان االكراد 
يس�تفيدون من هذا التحالف 
الصوري لتخويف الشيعة باسقاط الحكومة 
والتحالف مع الس�نة لضمان استمرار خالف 

المكونين الشيعي والسني!.
ان السياسي الكردي اليهمه من الشراكة 
مع الشيعة اال االفادة من الثروة واالستفادة 
من االتف�اق بتطوير وضعه الخاص واليهمه 
من الس�ني اال ابتزاز الش�يعة بالسنة لضمان 
استمرار ضعف الحكومة العراقية التي يقف 
ش�يعي على راس�ها. الس�يد رئي�س الوزراء 

العراقي حيدر العبادي:

النواي�ا النظيف�ة بالش�راكة وان االتفاق 
النفط�ي مع االكراد يحق�ق الفائدة للطرفين 
وبدونه فان كل االطراف خاسرة كالم جميل 
لل�ذي يفهمه ويق�در ويحترم الش�راكة ولن 
يكون جميال ونظيف�ا مع الذين يلعبون معنا 

»غميضة الجيجو«!.
امنحهم باالتفاق م�ع المكونات االخرى 
وبتعديل دس�توري مع ش�ركائك في العملية 
السياس�ية »حقه�م في الدول�ة« وانظر لمن 
الغل�ب ي�وم يتقات�ل الطرف�ان عل�ى جب�ال 
التحال�ف  القن�اع ع�ن  الكراهي�ة ويس�قط 
الموه�وم بين الحزبين كما تمت االس�تعانة 

بصدام لطرد الشريك عام 1993!.
 التحال�ف الوطن�ي اق�وى م�ن التحال�ف 
التص�ور  ف�ي  نختل�ف  كن�ا  الك�ردي..واذا 
والكيفي�ة التي نرى فيها اي الخيارات اس�لم 
واقص�ر الداء دور مه�م ف�ي الدول�ة يواجه 
التحدي ويتصدى لمؤامرة داعش وبناء الدولة 
العراقي�ة العصري�ة فهم اختلف�وا بالخناجر 
والبنادق والزالت سرف دبابات صدام حسين 

محفورة في شوارع اربيل!.
امن�ح االكراد حق االنفص�ال وانظر كيف 
تتوزع خارطة االقليم على محيط من القوى 
المسلحة المتقاتلة والمتنازعة وافتح طريق 
بغداد اربيل بعد سريان مفعول تلك الخارطة 
وانظ�ر كي�ف تات�ي اليك وف�ود المس�لحين 
تطلب المساعدة في االنتصار على غريماتها 

المسلحة االخرى في الساحة الكردية!.
درج�ة  ال�ى  ه�ش  الك�وردي  الوض�ع 
عل�ى  يش�تغلون  لكنه�م  اح�د  اليتصوره�ا 
التخويف لضمان سريان مايمكن استحصاله 

من مكاسب وهي كثيرة عليهم!.
ه�ذا المقال موجه الى القي�ادات الكردية 
الت�ي تتص�ور انن�ا النعلم ش�يئا ع�ن مرض 
التحشيد والتعبئة النفسية التي يستخدمونها 
معنا ف�ي الداخل وف�ي لقاءاته�م االمريكية 
واالس�رائيلية  واوربا الش�رقية ف�ي الخارج 
ولي�س موجها ض�د المواطن الك�ردي الذي 
ياكله الجوع فوق مرتفعات الفقر في غالبية 
الم�دن الكوردي�ة واصح�اب الك�روش م�ن 
القي�ادات الكردية يعربدون ال�ى الصباح مع 

الغواني وكؤوس الخمرة!.

الكرد حصلوا على مكاسب لم يحصل عليها اي اقليم في العالم

      بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق رؤس�اء الكت�ل، أمس 
االثني�ن، عل�ى تقدي�م القوانين 
بجلس�ة  للتصوي�ت  المكتمل�ة 
الخمي�س المقبل�ة، فيما أوضح 
مص�در برلمان�ي أن الخالف�ات 
المحكم�ة  قواني�ن  ح�ول 
االتحادي�ة واألح�زاب والحرس 
الوطني مستمرة وستعقد الكتل 

اجتماعات أخرى بشأنها.
وق�ال المصدر، إن »رؤس�اء 
الكت�ل واللج�ان النابي�ة الذي�ن 
اجتمعوا )أمس( برئاسة رئيس 
البرلمان سليم الجبوري اتفقوا 
القواني�ن  بع�ض  تقدي�م  عل�ى 
المكتملة الجاهزة للتصويت في 
جلسة البرلمان المزمع عقدها، 

الخميس المقبل«. 
ال�ذي  المص�در  وأض�اف 
طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، 
اتفق�وا  الكت�ل  »رؤس�اء  أن 
عل�ى عق�د اجتم�اع ي�وم غ�د 
بخص�وص االتفاق عل�ى قانون 
المحكم�ة االتحادي�ة«، مبينا أن 
»التحال�ف الكردس�تاني هو من 
أب�رز المعترضي�ن عل�ى قانون 

المحكمة االتحادية«. 
وبشأن قانون األحزاب، قال 
المص�در، أن »الكتل السياس�ية 
لديه�ا مالحظ�ات كثي�رة حول 
»هن�اك  أن  مبين�ا  القان�ون«، 
نس�ختين من القانون، النسخة 
وعليه�ا  الحكومي�ة  األول�ى 
والثاني�ة  كبي�رة،  مالحظ�ات 
رئاس�ة  قب�ل  م�ن  المرس�لة 
 80% وتتضم�ن  الجمهوري�ة 
من مقترح�ات الكتل لكنها غير 
مق�روءة ق�راءة أول�ى وثانية، 
ط�رح  اقت�راح  ت�م  وبالتال�ي 
النس�خة المقروءة يوم الخمس 

من أجل االتفاق عليها«. 
بقان�ون  يتعل�ق  فيم�ا  أم�ا 
الحرس الوطني، ق�ال المصدر، 
إن »قانون الحرس الوطني عليه 
خالفات كثيرة«، مبينا أن »رئيس 
البرلم�ان س�ليم الجب�وري دعا 
الكتل السياس�ية ال�ى االجتماع 
وجل�ب مالحظاتها ح�ول مدى 
إمكانية االتف�اق عليه وتقديمه 

للتصويت الخمس المقبل«. 
البرلم�ان  رئي�س  وت�رأس 
س�ليم الجبوري، أمس، اجتماعا 
لرؤس�اء الكتل واللجان النابية، 
فيما أوضح مص�در برلماني أن 
االجتم�اع ج�اء لحس�م قوانين 
والمحكم�ة  الوطن�ي  الح�رس 

االتحادية واألحزاب.

اتفاق عىل تقديم القوانني 
املكتملة للتصويت بجلسة 

اخلميس املقبلة

الزبيدي خالل لقائه مدير عام املوانئ: التشديد عىل امهية 
االرتقاء بمشاريع التشغيل املشرتك

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير النقل المهن�دس باقر الزبيدي 
امس االثنين على اهمية االرتقاء بمش�اريع 
الموان�ئ  المش�ترك ف�ي مج�ال  التش�غيل 
العراقية.جاء ذلك خالل لقاء الوزير بالوكيل 
الفن�ي ومدير عام الموان�ئ ونائب المفتش 

العام وعدد من العاملين في الموانئ
واش�ار الوزي�ر ال�ى اننا نري�د ان نحول 
موانئن�ا ف�ي ام قص�ر وابو فل�وس وخور 
الزبي�ر ال�ى موان�ئ حقيقي�ة م�ن خ�الل 
المش�اريع المقدمة من قبل الموانئ والتي 

تتلخص في بناء مصانع تخصصية للس�كر 
اضافة الى انشاء اربعة ارصفة مع مصانع 

للمواد الغذائي�ة مقابل ارصفة ميناء 
ام قص�ر الش�مالي )-15 -16 17-

18( اضاف�ة ال�ى انش�اء رصيفي�ن 
للحم�والت العام�ة ف�ي قن�اة خور 
عبدالل�ه، كم�ا ق�دم المدي�ر الع�ام 
انشاء ارصفة في ميناء الفاو الكبير 
وانش�اء اربع�ة ارصف�ة للحاوي�ات 
في قناة خور عبدالله وانش�اء ثالثة 
ارصف�ة للبضائع العام�ة في نهر ام 
قص�ر رق�م )1(.مش�يراً الى انش�اء 

 )dray dock(معمل لبن�اء وصيانة الس�فن
      بغداد / المستقبل العراقيفي خور عبدالله نهر ام قصر رقم )2(.

فى مجلس القضاء االعلى، أمس االثنين، 
االنب�اء الت�ي تحدثت عن اس�قاط التهم عن 
النائ�ب الس�ابق المحك�وم باإلع�دام محمد 
الدايني، وأكد أنه مازال موقوفاً، لفت إلى أن 

التحقيقات معه مازالت مستمرة.
وقال المتحدث باس�م السلطة القضائية 
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  بيرق�دار  الس�تار  عب�د 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، إن »النائب 
السابق المتهم محمد الدايني مازال موقوفاً 
في اح�د مراك�ز االحتج�از«، مبين�اً أنه »ال 
صح�ة للمعلوم�ات الت�ي وردت بخصوص 

اسقاط التهم عنه«.
»االج�راءات  أن  بيرق�دار،  وأض�اف 

التحقيقية مستمرة معه وفقاً للقانون«.
وكان مجل�س القض�اء االعل�ى اكد، يوم 
الثالثاء)28/04/2015(، ان النائب الس�ابق 
المدان محمد الدايني س�لم نفس�ه للقضاء، 
مش�يراً ال�ى ان التحقي�ق معه ج�ار إلعادة 
محاكمت�ه، وفيم�ا لم يحدد القض�اء موعداً 
للمحاكم�ة، بّي�ن ان الم�ادة 20 م�ن الفقرة 
تعط�ي  المحاكم�ات  بق������ان�ون   40
الفرص�ة لكل من ص�در بحقه حك�م اعدام 
غيابي الدفاع عن نفسه مرة اخرى في حال 

تسليمه نفسه.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الع�دل، أم�س االثنين، عن 
إكمال الدراس�ة الخاص�ة بأص�دار البطاقة 
الذكي�ة للتس�جيل العقاري، مبين�ة ان هذه 

البطاقة غير قابلة للتزوير.
وقالت الوزارة في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »دائرة التس�جيل 
العق�اري أع�دت دراس�ة متكامل�ة إلصدار 
البطاقة الذكية والتي تتضمن معلومات غير 

قابلة للتزوير والتالعب«.
أن  البي�ان  بحس�ب  ال�وزارة  وأضاف�ت 
»المش�روع متوق�ف على موافق�ة مجلس 

»المش�روع  أن  إل�ى  مش�يرة   ،« ال�وزراء 
س�يعرض على مجل�س ال�وزراء للتصويت 
علي�ه كونه يتطل�ب اس�تحصال مبلغ قدرة 
25 ألف دينار م�ن المواطن عن كل أضباره 

عقارية«.
يذكر ان المديرية العامة لدائرة التسجيل 
العق�اري ف�ي وزارة الع�دل اوع�زت، ف�ي 
)8 تش�رين األول 2013 (، ال�ى المديري�ات 
والمالحظي�ات كاف�ة بالب�دء في اس�تخدام 
النم�وذج 25 للس�ندات العقاري�ة الجديدة، 
وفيم�ا بين�ت ان ه�ذا النم�وذج غي�ر قاب�ل 
للتزوي�ر أو التالعب، اك�دت انه يحتوي على 

عالمات مائية وشعارات ذات تقنية عالية.

القضاء: حممد الدايني ما زال موقوفًا 
والتهم لـم تسقط عنه

العدل تعلن عن مرشوع اصدار البطاقة
 الـذكـيـة لـلـعـقـارات

 غير قابلة للتزوير

العبادي يتعهد باستعادة الرمادي خالل ايام
      بغداد / المستقبل العراقي

تعهد حيدر العبادي رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بتحرير مدينة الرمادي 
»خ�الل أي�ام«، الفت�ا إلى ان ه�ذا هو 

»الخيار الوحيد« أمام حكومته.
وكان تنظيم »داعش« قد استولى 
عل�ى المدين�ة ي�وم 17 م�ن الش�هر 

الجاري.
وعبر العبادي ف�ي مقابلة مع بي 
بي س�ي عن الدهش�ة من تصريحات 
وزي�ر الدفاع األمريكي آش كارتر بأن 
الجيش العراقي »يفتقد اإلرادة« لقتال 
تنظي�م داع�ش. وج�اءت تصريحات 

العب�ادي بع�د انتق�اد وزي�ر الدف�اع 
األمريكي للجيش العراقي بأنه يفتقد 

اإلرادة لقتال تنظيم »داعش«.
وعبر أش�تون كارتر عن اعتقاده 
»س�بب  ه�و  اإلرادة«  »افتق�اد  ب�أن 
رئيس�ي لتمكن مقاتل�ي التنظيم من 

التقدم«.
وقال الوزير األمريكي إنه رغم أن 
عدد أفراد الجيش العراقي يفوق بكثير 
ع�دد مقاتل�ي التنظيم ف�ي الرمادي، 
فإن قواته انس�حبت ببس�اطة عندما 

هوجمت.
»فوج�ئ«  إن�ه  العب�ادي  وق�ال 

بتصريحات وزير الدفاع األمريكي.

وأض�اف أن لدى الجي�ش العراقي 
»اإلرادة لقت�ال داعش«، وهو االس�م 
الش�ائع لتنظيم »الدولة اإلس�المية« 

في الشرق األوسط.
وكان الجي�ش العراقي ق�د تخلى 
عن مواقعه ف�ي الرمادي، ما أدى إلى 
سيطرة مسلحي التنظيم، التي قدرت 

تقارير عددهم بمائتين فقط، عليها.
غير أن العبادي قال إن هذا ال يعني 

أن الجيش يفتقد إرادة القتال.
يك�ن  »ل�م  االنس�حاب  إن  وق�ال 

انهيارا للقوات«.
المحلي�ون  »الق�ادة  أن  وأض�اف 
ب�دون  بالطب�ع  االنس�حاب  ق�رروا 

إذن به�دف تقلي�ل الخس�ائر حس�ب 
تقديرهم«.

وتجرى الحكومة العراقية تحقيقا 
في االمر، كما قال العبادي.

الرئي�س األمريك�ي ب�اراك  وكان 
أوبام�ا قد س�مح بتصدي�ر صواريخ 
مض�ادة للدباب�ات للجي�ش العراق�ي 
لتمكين�ه م�ن التغل�ب عن اس�تخدام 
تنظيم الدولة اإلس�المية الش�احنات 

المفخخة الضخمة في المعارك.
وقال العبادي ان هذه الش�احنات 
تجعل مسلحي التنظيم »أشبه بقنابل 
نووي�ة محلية.«وقال إن المس�لحين 
نف�ذوا 27 ش�احنة مفخخ�ة خالل 3 

أيام فقط في الرمادي.
واعت�رف بأن ه�ذا كان »أثر هائال 
س�يئا للغاي�ة عل�ى الق�وات العراقية 
ألن الش�احنات تس�قط ع�ددا كبي�را 
من الضحايا.« وأش�ار العبادي إلى أن 
كارتر »داع�م للغاية للعراق وأنا واثق 

من أنه ُزود بمعلومات خاطئة«.
وأك�د رئي�س ال�وزراء العراقي أن 

الرمادي سوف ُتستعاد »خالل أيام«.
وق�ال إن لدى حكومت�ه والجيش 
والمجندين المتطوعين المساندين له 
»خط�ة« لتحقيق هذا الهدف، مش�يرا 
إل�ى »ظهور ب�وادر على أنه�ا تحقق 

نجاحا.«

الساري  يطلع معصوم عىل استعدادات تطهري االنبار
      بغداد / المستقبل العراقي

بحث االمين العام لحركة 
القي�ادي  والبن�اء  الجه�اد 
في الحش�د الش�عبي حسن 
الس�اري والوفد المرافق له 
الذي ضم كل من نائب االمين 

العام االول ومستشار رئيس 
الجمهورية لشؤون العشائر 
داغر الموسوي والنائب عن 
كتل�ة المواط�ن علي غركان 
السياس�ية  العالقات  ومدير 
الشيخ فاضل القريشي خالل 
زيارت�ه لرئي�س الجمهورية 

التط�ورات  معص�وم  ف�واد 
الراهن  والوضع  السياس�ية 
في البالد.وذكر بيان لمكتب 
اع�الم االمين الع�ام لحركة 
الجهاد والبن�اء ان »القيادي 
في الحش�د الش�عبي حسن 
رئي�س  اطل�ع  الس�اري 

الجمهوري�ة  ف�واد معصوم 
خ�الل اللقاء على اس�تكمال 
اس�تعدادات ق�وات الحش�د 
م�ع  للمش�اركة  الش�عبي 
لخ�وض  االمني�ة  الق�وات 
معرك�ة تطهي�ر االنب�ار من 

عصابات داعش االرهابية .

نائب: كالم العاين يدعم اإلرهاب
      بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف النائب ع�ن ائت�الف المواطن 
هاشم الموس�وي، أمس االثنين، القيادي 
ف�ي اتح�اد الق�وى الوطنيةالنائب ظافر 
العاني بأنه »يسكت دهرا وينطق كفرا«، 
بعد اتهامه الحشد الشعبي ب�«الطائفية«، 

معتبرا أن كالم العاني »يدعم اإلرهاب«.

وقال الموس�وي، إن »العاني يس�كت 
ده�را وينط�ق كف�را م�ن خ�الل اتهامه 

للحشد الشعبي بأنه طائفي«.
 الفتا الى أن »كالم العاني يأتي لتدمير 
دعم�ا  ويش�كل  العراقيي�ن،  معنوي�ات 
واضح�ا ل�كل قوى الظ�الم الت�ي تحاول 

النيل من العراق«.
وأضاف الموسوي أن »الحشد الشعبي 

يقدم تضحي�ات ويعطي ش�هداء بأعمار 
الزهور، خاصة وان المس�توى المعيشي 
لجمي�ع عناص�ر الحش�د ضعي�ف جدا«، 
مش�يرا الى أن »ذه�اب الحش�د لجبهات 
القت�ال، ج�اء امتث�اال لفت�وى المرجعية 

الدينية لحماية العراق ومكوناته«.
وأكد أن »الحش�د الشعبي ال يفرق بين 

مكونات البالد او العراقيين«.
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العراقي
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          بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجنة التربية النيابية أن الدخول الش�امل لطلبة الصفوف المنتهي�ة يحتاج إلى تخصيص مالي وموافقة 
مجلس الوزراء. وقالت رئيس اللجنة س�عاد جبار  إن »اللجنة النيابية بحثت أبواب نقل الصالحيات إلى الحكومات 
المحلي�ة ومصلح�ة وزارة التربية في ذلك ومدى تقاطع تنفي�ذ القانون الجديد مع القواني�ن االتحادية األخرى«. 
وأضافت جبار أن »هناك هاجسا كبيرا لقضية االمتحانات واستعدادات الطلبة السيما النازحين منهم وتم استضافة 
وزير التربية مؤخرا لمناقش�ة هذا الموضوع واس�تكمال النقاش مع المديرين العامين بش�أن األبنية المدرس�ية 
واستيعاب الطلبة النازحين في ظل أزمة التقشف الحالية«. وأشارت إلى أن »اللجنة توصلت إلى مجموعة توصيات 
مش�تركة تتطلب التنس�يق والتواصل م�ع وزارة التربية ألجل حل ج�زء منها وجزء آخر يتطلب تداخال تش�ريعيا 
ستعمل اللجنة النيابية على تمريره في البرلمان«. وأوضحت رئيس لجنة التربية النيابية أن« اللجنة بحثت قضية 
الدخول الشامل وان كانت في غير صالح الواقع التربوي لكن في ظل الظروف االستثنائية الراهنة طلبنا من وزارة 
التربية إجراء الدخول الشامل لجميع الطلبة لكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وتخصيص مبالغ مالية وقد 

وعد الوزير بأنه إذا تم الحصول على مبالغ مالية سيعرض القرار على مجلس الوزراء«.

الرتبية الربملانية: الدخول الشامل للصفوف املنتهية حيتاج موافقة جملس الوزراء

     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

م�ن المقرر أن يتس�لم العراق 
المقبل�ة  القليل�ة  األي�ام  خ�الل 
أسلحة روس�ية متطورة, ضمن 
صفق�ة ابرمه�ا رئيس ال�وزراء 
زيارت�ه  خ�الل  العب�ادي  حي�در 

األخيرة إلى موسكو.
ويأتي وصول هذه األس�لحة 
»النوعية« ف�ي الوقت الذي تتهيأ 
في�ه الق�وات األمني�ة والحش�د 
الشعبي, لخوض معركتي تحرير 
االنبار والموصل, وفيما باشرت 
وزارة الدف�اع  بتس�ليح الفرق�ة 
لعمليات تحرير  ال�16 اس�تعداداً 
التي يس�يطر  نين�وى والمناطق 
عليه�ا تنظي�م »داع�ش«, رفض 
قائ�د عملي�ات نين�وى الكش�ف 
ع�ن »س�اعة الصف�ر« القتح�ام 
الدفاع  الموص�ل. وقال�ت وزارة 
»المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ف�ي 
أنه�ا  من�ه,  نس�خة  العراق�ي« 
»باش�رت بالتع�اون م�ع ق�وات 
التحال�ف الدولي بعملية تس�ليح 
الفرقة السادسة عشر باألسلحة 
والمعدات الخفيفة والمتوس�طة 
اس�تعداداً لعمليات تحرير نينوى 
التي يس�يطر  والمناطق األخرى 

عليها تنظيم داعش اإلرهابي«.
وأضاف�ت أن »تس�ليح الفرقة 
ج�اء بع�د أن أكمل�ت تش�كيالت 
القتالي�ة  تدريباته�ا  الفرق�ة 

الخاصة«.

يذكر أن رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي اك�د أن جميع العراقيين 
سيشاركون بتحرير نينوى، فيما 
شدد على ضرورة أن يشعر أهالي 
المحافظ�ة ان�ه لي�س هن�اك اية 
مصلحة خاصة الي جهة تساهم 

في تحرير مدينتهم.
من جان�ب آخر, قال�ت وزارة 
الدفاع, بأنها  ستتس�لم أس�لحة 
روس�ية متط�ورة جدي�دة خالل 
األيام القليلة المقبلة. واوضحت 
الوزارة في بيان تلقت »المستقبل 

العراقي« نسخة منه، إن »القوات 
العراقية ستتس�لم خالل أس�بوع 
مجموعة من األس�لحة الروسية 
الحديثة، والت�ي تم التعاقد عليها 
ال�وزراء  رئي�س  زي�ارة  خ�الل 
حيدر العبادي لروس�يا األسبوع 

أن  البي�ان  الماضي«.وأض�اف 
»الدف�اع ستتس�لم 42 مض�ادات 
ليزريه حرارية وقاذفة صواريخ 
الصنع،  مدرعة روس�ية حديث�ة 
ألعن�ف  مض�ادة  مدرع�ة  و50 
الصواريخ والعبوات وهي تحمل 

12 ش�خصا م�ع س�ائق ورام�ي 
ومخابر، تك�ون مهمتها الدخول 
ف�ي عم�ق الع�دو تحت ني�ران ال 
تتأثر بها وتعمل كاش�فة لأللغام 
صواري�خ  واط�الق  والعب�وات 

حراريه، مع ذخائر واعتدة«.
وأك�دت ال�وزارة أن »الع�راق 
مم�ن  عالمي�ا  األول  يعتب�ر 
ستس�لمه روس�يا ه�ذه اآلليات 
حس�ب االتفاق، علما أنه وصلت 
للع�راق 130 دبابة قبل 3 أيام من 

روسيا».
قائ�د  ع�زا  الغض�ون,  ف�ي 
عمليات نينوى اللواء الركن نجم 
عب�د الله الجب�وري تأخر انطالق 
العملي�ة البري�ة ض�د عصاب�ات 
داعش االرهابي�ة وتحرير مدينة 
الموص�ل ال�ى عدة أس�باب منها 
مواصل�ة تدري�ب الق�وات البرية 

التي ستشارك في العملية.
وكتب الجبوري على صفحته 
الش�خصية في مواق�ع التواصل 
االجتماعي )فيسبوك(  ان »هناك 
أسباب في التأخير ببدء العمليات 
البرية في نين�وى، أهمها تكثيف 
التدريب الحرفي لتجنب الخسائر 
في صفوف األبري�اء والمقاتلين 
الماض�ي،  أخط�اء  وتالف�ي 
باإلضافة ألس�باب أخ�رى تتعلق 
المج�اورة،  العملي�ات  بمناط�ق 

وباألمور اللوجستية«.
وأك�د أن »العم�ل ف�ي خل�ف 
الكوالي�س جاٍر على قدم وس�اق 

وما يظه�ر أحيانا من تحضيرات 
لي�س أال ج�زء ال ي�كاد ُيذكر من 

مجموع التحضيرات الكاملة«.
ورف�ض قائد عملي�ات نينوى 
»بش�دة البوح ف�ي موعد انطالق 
عملي�ة تحري�ر الموص�ل كونها 
معلومة خطيرة وال يمكن ذكرها 
مهم�ا كل�ف االم�ر«, مس�تدركا 
بالق�ول »لكن العملي�ات الجوية 

مستمرة بالفعل«.
ولف�ت الجب�وري إل�ى انه »ال 
يمتلك قرار ب�دء العمليات البرية 
في الموصل لوحده« مبينا »هناك 
وحكومية  عس�كرية  مجموع�ة 
تقرر ه�ذا الموض�وع، وانه احد 

أعضاء هذه المجموعة«.
وتاب�ع أن »جنودن�ا يتدربون 
عل�ى كل س�يناريوهات الحروب 
الش�وارع  وحروب  الصحراوي�ة 
والم�دن، وما يظهر ف�ي الصور 
ال يش�كل أكثر م�ن ١٠بالمئةمن 

التدريب الكامل«.
تنظيم«داع�ش«  وف�رض 
س�يطرته عل�ى مدين�ة الموصل 
ف�ي, العاش�ر من ش�هر حزيران 
الماضي, واخذ يتمدد الى مناطق 
محاذية وارتكب أبش�ع الجرائم, 
تمكن�ت  األمني�ة  الق�وات  لك�ن 
من اس�تعادة المب�ادرة وحققت 
بط�ور  كبيرة,وه�ي  انتص�ارات 
التحضير لعملية كبرى الستعادة 
الم�دن  جمي�ع  عل�ى  الس�يطرة 

المغتصبة ومنها الموصل. 

أسلحة روسية متطورة ستدخل المعركة ضد »داعش«

جتهيز فرقة لتحرير املوصل.. وعمليات نينوى: التحضريات كاملة
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طالب�ت لجن�ة األم�ن والدف�اع 
النيابي�ة, أمس االثني�ن, الحكومة 
بتزويدها بأسماء القادة العسكريين 
المتخاذلين في المعارك ضد تنظيم 
»داع�ش« اإلرهاب�ي لمحاكمته�م 

عسكرياً.
امتعاضه�ا م�ن  أب�دت  وفيم�ا 
تصريحات وزي�ر الدفاع األمريكي 
العراقي, أش�ارت  الجي�ش  بش�ان 
إلى انه حق�ق انتصارات كبيرة في 
حربه ضد اإلرهاب,  في حين يعزو 
المتحدث باسم الحكومة ما حصل 

في الرمادي إلى سوء التخطيط.
م�ن جانب�ه, رفض�ت الحكومة 
تصريح�ات  أيض�ا  العراقي�ة 

الوزي�ر األمريك�ي الت�ي وصفتها 
ب�«المغلوط�ة«, واع�دت بتحري�ر 
االنبار خالل األيام القليلة المقبلة.

ودعا رئيس لجنة األمن والدفاع 
القائد  الزامل�ي,  البرلماني�ة حاكم 
الع�ام للق�وات المس�لحة رئي�س 
ال�وزراء حي�در العب�ادي لمعالجة 
الخلل في بعض القيادات االمنية«، 
مطالبا بتزويد لجنته بالئحة أسماء 
القي�ادات المتخاذلة ف�ي العمليات 

إلحالتها إلى القضاء العسكري«.
وحذر الزاملي من أن التش�كيك 
وتضحيات�ه  الجي�ش  بق�درات 
الجن�ود  معنوي�ات  س�يضعف 
موضح�ا  والق�ادة،  والضب�اط 
اصطفاف�ا جماهيري�ا  »هن�اك  ان 
سياسيا وشعبيا خلف الجيش الذي 

هو صمام األمان الحقيقي للبالد«.
وق�ال رئيس اللجن�ة النيابية, بأنه 
» ورغم ما حص�ل في الرمادي, أال 
أن الجيش حق�ق انتصارات نوعية 
مناط�ق أخرى وال تقارن بما حدث 
في االنبار، وش�دد عل�ى ان »الخلل 
ف�ي بع�ض القطع�ات العس�كرية 
اليعني ان القطعات االخرى لم تؤد 

مهامها القتالية«.
وش�دد الزامل�ي عل�ى الرف�ض 
القاط�ع لتصريحات وزي�ر الدفاع 
االميركي اشتون كارتر التي شكك 
فيه�ا بش�جاعة الجي�ش العراق�ي 
ف�ي القت�ال. واعتب�ر الزاملي هذه 
يائس�ة  محاول�ة  التصريح�ات, 
معنوي�ات  إلضع�اف  وبائس�ة 
المؤسسة العسكرية وتقدم خدمة 

مجاني�ة لداعش اإلرهاب�ي«, بان« 
المس�ؤولية المترتبة عل�ى اإلدارة 
األميركي�ة الوف�اء بتنفي�ذ عق�ود 
التس�ليح الت�ي دفع�ت كلفه�ا منذ 
أعوام من قبل الحكومة العراقية«.

وف�ي اليوم ذاته، أع�رب رئيس 
الوزراء حيدر العبادي عن دهش�ته 
م�ن تصريحات كارتر بحق الجيش 
العراق�ي، »متعهداً » بتحرير مدينة 
تنظي�م  س�يطرة  م�ن  الرم�ادي 

»داعش« خالل أيام.
وق�ال العبادي ف�ي تصريحات 
صحفي�ة, ان »كارت�ر يدعم العراق 
بع�د  ج�اءت  وتصريحات�ه  دوم�ا 
تزويده بمعلومات خاطئة بش�أن 
قدرة الجي�ش العراقي في التصدي 
للتنظيم«. من جانبه، قال المتحدث 

باسم الحكومة س�عد الحديثي, ان 
كارتر ق�دم »معلوم�ات مغلوطة« 
ف�ي انتق�اده لق�وات الب�الد على 
خلفية س�قوط الرم�ادي، مضيفا 
فوجئ�ت  العراقي�ة  الحكوم�ة  إن 
بتصريح�ات كارتر الت�ي قال فيها 
إن القوات العراقية افتقرت »إلرادة 

القتال« خالل معركة الرمادي.
وأض�اف الحديث�ي أن س�قوط 
الرم�ادي يرج�ع إلى س�وء اإلدارة 
والتخطي�ط م�ن قبل بع�ض كبار 

القادة العسكريين في الرمادي.
وكان كارت�ر اعتبر ,امس االول 
األح�د, أن الق�وات العراقي�ة »ل�م 
تظه�ر أي رغبة« في قت�ال تنظيم 
»داع�ش« خ�الل س�قوط الرمادي 
قب�ل عش�رة أي�ام. وعق�ب وعود 

العبادي, أعلن الناطق باس�م جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب صب�اح النعمان 
عن فت�ح قوات مكافح�ة االرهاب 
الرم�ادي  مدين�ة  داخ�ل  مناط�ق 
اس�تعداداً لتحريرها م�ن عصابات 
داع�ش االرهابي�ة. وق�ال النعمان 
»لدينا تحشيد في الرمادي وفتحنا 
واس�تعدنا  المدين�ة  ف�ي  مناط�ق 
أخ�رى فيها كما وصل�ت تعزيزات 

وتجهيزات جديدة وكبيرة«.
»خصوصي�ة  ان  ال�ى  وأش�ار 
معركة االنب�ار وطبيع�ة المناطق 
التي احتلها داعش والس�تراتيجية 
الت�ي س�نقاتل فيه�ا اخ�ذت بنظر 
التجهي�زات  ه�ي  م�ا  االعتب�ار 
المطلوبة النجاح عملية التحرير«.

»الدواع�ش  ان  النعم�ان  وأك�د 

ال يقاوم�ون أمام قواتن�ا بالفرقة 
الذهبي�ة«، مبين�ا ان�ه »بتكتيكات 
واس�لحة جدي�دة س�نوجه ضربة 

قاصمة لداعش«.
وكانت عملية عسكرية واسعة 
انطلقت, السبت الماضي, الستعادة 
مناط�ق ش�رق الرمادي بع�د تمدد 
ارهابيي داعش اليها شاركت فيها 
الش�عبي وتمكنت  الحش�د  ق�وات 
خاللها من تحرير منطقتي حصيبة 

الشرقية والعنكورة.
حكومي�ة  ق�وات  وتتجم�ع 
تدعمها فصائل من الحشد الشعبي 
في قاعدة الحباني�ة قرب الرمادي 
اس�تعدادا لش�ن هجوم مضاد ضد 
م�ن  المدين�ة  الس�تعادة  داع�ش 

اإلرهابيين.

»املتخاذلون« يواجهون احلساب... وبغداد »منزعجة« من إساءة واشنطن للجيش
الدفاع البرلمانية تطالب بأسماء »المقصرين« في الرمادي لمحاكمتهم 
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قبل أيام تسلمت رئاسة مجلس النواب 
طلب�اً موقعاً من 55 نائب�اً للتصويت على 
اقال�ة أثيل النجيف�ي، حيث تبن�ى الطلب 
النائب حي�در المولى وقدمه إلى رئاس�ة 
المجل�س الذي يتوقع أن يصوت عليه في 
البداي�ة التحالف الوطن�ي باعتباره اكبر 
كتل�ة برلمانية اليوم الثالث�اء، حيث يؤيد 
التحالف الطلب المقدم من رئاسة الوزراء 
إلى مجلس النواب القالة النجيفي لتحميله 
جزًءا من مس�ؤولية سقوط الموصل بيد 
تنظيم »داعش« في العاش�ر من حزيران 
العام الماضي ليتمدد منها إلى محافظات 
قريبة مثل االنبار وصالح الدين وكركوك 
مس�تغالً االنهي�ار ال�ذي اص�اب القوات 

العراقية في هذه المناطق.
وحمل�ت كتل وش�خصيات سياس�ية 
المحاف�ظ النجيفي المس�ؤولية الكاملة 
والمباش�رة عّم�ا جرى في ظ�ل مواقفه 

السابقة ضد السلطة المركزية.

لك�ن بالمقابل، قال أثي�ل النجيفي من 
مقره الموقت في مدينة أربيل، أنه يدرك 
»الدوافع الت�ي ادت برئيس الوزراء حيدر 
العبادي إلى مفاتحة مجلس النواب للبحث 
في إقالتي من منصبي«، مضيفاً أن »هناك 
رغبة م�ن ائتالف دولة القانون برئاس�ة 
نائب رئي�س الجمهورية ن�وري المالكي 
بإبع�اد المس�ؤولية عن رئيس�ه المالكي 
عم�ا جرى ف�ي الموصل بع�د أن توصلت 
اللجن�ة النيابي�ة الخاص�ة بالتحقيق في 
س�قوط المدينة إلى ادلة دامغة من خالل 
ش�هادات الق�ادة العس�كريين واالمنيين 
بأن رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
المس�لحة س�ابقاً نوري المالكي هو من 
أص�در ق�رار انس�حاب الجي�ش العراقي 

والشرطة االتحادية من الموصل«.
وأك�د النجيف�ي انه يتح�دى »المالكي 
ش�خصياً ومس�تعد لمناظرته امام الرأي 
الع�ام وخاص�ة أهال�ي الموص�ل لفضح 
دوره بالوثائ�ق والوقائ�ع ف�ي س�قوط 
الموص�ل وكش�ف النق�اب ع�ن قراراته 

المحفوظ�ة ل�دى اللجنة النيابي�ة حالياً، 
وفيها توقيعه على اوامر اإلنسحاب«.

وش�دد عل�ى أن الق�ادة العس�كريين 
واالمنيين قدموا للجنة صوراً عن برقيات 
وتسجيالت عن مكالمات هاتفية صادرة 
من المالكي ووكيل وزارة الداخلية السابق 
عدن�ان االس�دي تطلب منهم االنس�حاب 

وترك المدينة بأيدي مسلحي »داعش«.
وح�ول التصوي�ت عل�ى إقالت�ه، قال 
النجيف�ي إن »وض�ع محافظ�ة نين�وى 
غي�ر مناس�ب ومش�جع حت�ى اتكلم عن 
المناص�ب في مثل هذا الظرف، ولن اهتم 
إن ص�ّوت البرلم�ان عل�ى اقالت�ي أو ل�م 
يص�ّوت، والمهم أن اؤدي واجبي إن كنت 
محافًظا أو كمواطن«.  وأضاف »ليس لي 
عل�م حقيقي ب�إدراج اقالت�ي على جدول 
اعمال البرلمان، ولن اهتم س�واء أدرجت 
أو لم تدرج«، داعياً »اعضاء مجلس نينوى 
أن يجيب�وا ه�ل يح�ق للبرلم�ان أن يقيل 
محافظاً«. وعن عملي�ة تحرير الموصل، 
اوض�ح النجيف�ي انن�ا »ننتظر االس�لحة 

لكي نباش�ر بالعملية ومن يريد أن يخدم 
الموص�ل وأهله�ا عليه أن يدع�م ابناءها 
بالس�الح ألنه�م أول�ى بتحريره�ا م�ن 

غيرهم، وهم مستعدون للقيام بذلك«.
وإضاف�ة إلى مح�اوالت اقالت�ه، فإن 
أثيل النجيفي يواجه اتهامات، حيث اعتبر 
النائب توفيق الكعبي عضو كتلة االصالح 
الوطن�ي برئاس�ة رئيس التحال�ف وزير 
الخارجي�ة ابراهيم الجعفري أن النجيفي 
لعب دورا فعاال »في تسهيل دخول داعش 
والتقصير المتعمد والتصريحات النارية، 
وهي كانت تحت انظار مجلس المحافظة 
ومجل�س النواب والش�عب العراقي الذي 
ينتظر اقالت�ه«. وأوضح أن النجيفي كان 
نقط�ة البداية النهيار العراق بش�كل عام 
والتاري�خ لن يرحم�ه وامثال�ه، على حد 
قول�ه. لكن رئي�س لجنة االم�ن والدفاع 
النيابي�ة رئي�س لجنة التحقيق بس�قوط 
الموص�ل حاك�م الزاملي اعتب�ر مطالبة 
البعض بإقال�ة اثيل النجيفي »اس�تثماراً 
سياس�ياً وتكهن�اً بنتائ�ج لجنة س�قوط 

الموص�ل«. وق�ال الزامل�ي أن »هناك من 
يحاول أن يكون له ش�أن ويس�تغل ظرفاً 
معين�اً ويتكه�ن ببع�ض النتائ�ج باقالة 
محافظ أو ش�خصية دون انتظار لنتائج 
التحقيق للجنة الخاصة«. وفي الس�ياق، 
رأى النائب عن التحالف الكردس�تاني عن 
محافظة نينوى ماجد شنكالي أن »الوقت 
غير مناس�ب حالًيا لتغيير محافظ نينوى 

اثيل النجيفي«. 
وأض�اف أّن »من الصعوبة االن اختيار 
بدي�ل في ظ�ل الظ�روف الموج�ودة من 
السجاالت السياس�ية ألن البعض يطالب 
ان يك�ون المرش�ح م�ن مرك�ز المدينة، 
ولي�س من اطراف المدين�ة ومن العنصر 
العربي«. وشدد على ضرورة التريث بهذا 
االمر لحين تحري�ر المحافظة، معتبراً أن 
» مجل�س المحافظ�ة الحالي ق�ادر على 
اقال�ة المحاف�ظ ومن صل�ب صالحياته 
بالرغ�م م�ن وجود فق�رة في الدس�تور 
تعط�ي لرئيس مجلس ال�وزراء الحق في 
اقال�ة المحافظ ورفع كت�اب إلى مجلس 

النواب«.
ومن جهت�ه، طالب النائب عن االتحاد 
الوطني الكردس�تاني عبد الباري زيباري 
وم�واده  الدس�تور  بمراع�اة  الجمي�ع 
بموض�وع اقال�ة محاف�ظ نين�وى اثي�ل 
النجيف�ي. وق�ال إن »الدس�تور واض�ح 
ف�ي هذا االمر وهو يج�ب أن تكون هناك 
جلسة أو جلسات استجواب قبل االقالة«، 
مش�يراً إلى »ض�رورة مراع�اة المصلحة 
الوطني�ة وانتظ�ار تقرير لجنة س�قوط 

الموصل قبل البت في امر االقالة«.
وأضاف زيب�اري أن »نتائ�ج التحقيق 
بس�قوط الموص�ل س�يكون له�ا تأثي�ر 
ف�ي مجلس الن�واب عام�ة ورأي االتحاد 
الوطني الكردستاني هو مراعاة المصلحة 
الوطنية وانتظار نتائج التحقيق«.. مبيناً 
ان »اية اقالة يجب أن يسبقها االستجواب 
حس�ب الدستور، وس�يكون هناك نقاش 
حوله�ا، وبالتأكيد س�يكون له تأثير على 
التصوي�ت باالقالة من قب�ل جميع الكتل 

السياسية«.

االتهامات تدور حوله.. ونواب يدافعون: نحاسبه بعد تحرير الموصل
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 ودع�ا نصرالل�ه ش�عوب المنطق�ة إل�ى 
مواجه�ة »الخط�ر الوج�ودي« ال�ذي تمّثل�ه 
الجماع�ات التكفيري�ة، مش�يراً إل�ى أن قرار 
ط�رد اإلرهابيين م�ن كامل الح�دود اللبنانية 
�� الس�ورية قد اتخذ، بما فيها جرود عرسال 

اللبنانية
ودعا األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله ش�عوب المنطقة ودولها إلى تحمل 
المس�ؤوليات، ومواجهة »الخطر الوجودي« 
الذي تمّثل�ه الجماعات التكفيري�ة كتنظيم » 
داع�ش« و»تنظيم القاعدة في بالد الش�ام �� 
جبه�ة النصرة« في س�وريا والع�راق وباقي 
دول المنطق�ة. وأك�د نصرالل�ه أن حزب الله 
س�يقاتل إلى جانب الجيش والشعب السوري 
عل�ى كام�ل األرض الس�ورية، مش�يراً إل�ى 
أن ق�رار ط�رد اإلرهابيين من كام�ل الحدود 
اللبنانية �� السورية قد اتخذ، بما فيها جرود 

عرسال اللبنانية.
وانطل�ق نصرالل�ه ف�ي خطاب ل�ه خالل 
احتفال أقامه الحزب لمناسبة الذكرى ال� 15 
لتحري�ر الجنوب والبقاع الغربي من االحتالل 
اإلس�رائيلي ف�ي مدينة النبطي�ة، من مقاربة 
موق�ف المقاوم�ة ع�ام 1982 ف�ي مواجهة 
الجي�ش اإلس�رائيلي على الرغم م�ن مواقف 
بعض اللبنانيين والعرب، وموقفهم اليوم من 

مواجهة التكفيريين.
وتوّج�ه نصرالله بالش�كر إل�ى كل الذين 
س�اهموا في إنج�از التحرير م�ن المقاومين 
والش�هداء والجرحى والعائ�الت واللبنانيين، 
موّجه�اً التحي�ة إل�ى إي�ران وس�وريا عل�ى 
دعمهم�ا لبن�ان والمقاومة إلنج�از التحرير. 
وأش�ار األمين العام لحزب الله إلى أن »بعض 
لبن�ان وكل  يداف�ع ع�ن كل  اللبنانيي�ن كان 
الع�رب، ول�م يحمه ذل�ك من الطع�ن بالظهر 
والعمال�ة والخيانة، ول�م يمنعه من أن يهدي 
نصره إل�ى كل اللبنانيي�ن والع�رب «، مؤّكداً 
أن »التاري�خ س�يعيد نفس�ه م�ع المش�روع 
التكفي�ري المتوح�ش، الذي يته�دد المنطقة 

وأهلها«.
وأضاف أن�ه »ف�ي التجربة اإلس�رائيلية، 
ومن�ذ نكب�ة 1948 ، كانت الخس�ارة بتجزئة 

المعركة مع إسرائيل«، مشيراً إلى أن »أميركا 
وإس�رائيل والنخ�ب السياس�ية ف�ي بالدن�ا، 
عممت ثقافة )ش�و دخلنا بفلس�طين( األمر 

الذي كرس خطأ استراتيجياً قاتالً«.
م�ن هن�ا، دع�ا نصرالل�ه إل�ى »توحي�د 
الجبه�ة ورف�ض التجزئ�ة« في الح�رب ضد 
الجماع�ات التكفيري�ة، مؤّك�داً أن م�ا يقوم 
ب�ه »داع�ش« يجري »تح�ت أعي�ن األميركي 
والترك�ي واألردني«، وأنه »ل�و منعت داعش 
من التمّدد في سوريا، لما تمددت في العراق، 
والمس�ؤولية تق�ع عل�ى الذين س�كتوا عما 
فعلته داعش في سوريا، وقبلها في العراق«.

وتط�ّرق نصرالله إلى دور ح�زب الله في 
س�وريا، مؤّكداً أن »قتالنا في س�وريا تجاوز 
مرحل�ة التدري�ج من مقام الس�يدة زينب إلى 
القصير إلى القلم�ون، واليوم نحن نقاتل إلى 
جانب إخواننا السوريين في الجيش والشعب 
السوري، وما نقوم به دفاع عن لبنان وسوريا 
والع�راق وفلس�طين واليم�ن، وع�ن كربالء 
ودمشق وعرس�ال والالذقية، وحضورنا هذا 

سيحضر كلما اقتضت المسؤولية«.
وأعلن أنه »في ذك�رى التحرير ومن دون 
أي تحف�ظ، لم نع�د موجودين في مكان دون 
مكان في سوريا، وسنكون في كل مكان في 
سوريا، ونحن أهلها ورجالها، وسنساهم مع 

الجيش والشعب في صنع االنتصار«.
وتوّج�ه نصرالله إلى فري�ق 14 آذار وإلى 
»م�ن يراه�ن عل�ى الجماع�ات التكفيري�ة«، 
مش�يراً إلى أنه »إذا انتصر النظام في سوريا، 
فنحن سنمّثل ضمانات لهم في لبنان، لكن لو 
انتصرت داعش والنصرة، فهل تمّثلون ضمانة 
ألنفس�كم قبل أن تمّثلوا ضمانة للبنانيين؟«. 
وأض�اف أن »معرك�ة الج�رود ف�ي القلمون 
متواصل�ة ومس�تمرة، حتى يتمك�ن الجيش 
العربي السوري والمقاومة من تأمين الحدود 
اللبنانية السورية«، مشيراً إلى أن »من الخطأ 
تصوي�ر المعركة في عرس�ال بأنه�ا معركة 
ح�زب الله، ويريد جر الجي�ش ولبنان إليها... 
بل هي معركة لبنان، ألنها معركة الدفاع عن 
لبنان وش�عبه«. وأّكد أن اول ضحايا »داعش« 
سيكون تيار المس�تقبل وقادة هذا التيار، اذا 

تمك�ن التكفيريون من االنتصار في س�وريا. 
وسأل نصر الله المس�يحيين في لبنان قائالً: 
ه�ل تعتقدون بأن مس�ؤولي 14 آذار قادرون 
على حمايتكم من داعش«، ثم وجه سؤاالً إلى 
قادة فريق 14 آذار قائال: إذا انتصر النظام في 
س�وريا، فنح�ن ضمانتكم، لك�ن إذا انتصرت 
»داعش« و«النصرة« فهل تستطيعون ضمان 

امن لبنان، بل هل تضمنون انفسكم؟«.
وتابع ش�رحه حول عرس�ال، قائالً: »بكل 
صراحة كانت الس�يارات المفخخة تأتي عبر 
عرس�ال، ومن بعض أهله�ا ومن خالل بعض 
أبنائه�ا، لكنن�ا نؤك�د أن أهل عرس�ال أهلنا، 
وال نقب�ل أن يزاي�د أح�د علين�ا، وال نقب�ل أن 
يتع�رض أحد ب�أي س�وء تجاهه�م«، منوهاً 
ب�»أهالي منطقة بعلبك والهرمل، وتصرفهم 
األخالق�ي تجاه أهلهم في عرس�ال«. وطالب 
الدول�ة ب�»القيام بدورها«، مش�يراً إلى قول 
وزير الداخلية والبلديات نهاد المش�نوق: »إن 

عرس�ال بلدة محتلة، ومثله تيار المس�تقبل، 
له�ذا نح�ن نق�ول إن عل�ى الدول�ة، أن تقوم 
بدورها وتحرر عرس�ال، إن أثبتت الدولة أنها 
دولة، وأال تتهربوا من مناقش�ة هذا األمر في 

مجلس الوزراء«.
وكش�ف أن »معلوماته تفيد، ب�أن غالبية 
الناس باتت تشعر بالعبء الثقيل في عرسال، 
من هذه الجماعات المسلحة«، وأعلن »وقوفه 
إلى جانب أهل عرس�ال«، موجه�اً »نصيحة« 

ب�»إخراج عرسال وأهلها من المزايدة«.
وذّك�ر نصرالل�ه بم�ا قال�ه قب�ل معرك�ة 
القصير في خطاب له في بلدة مشغرة، مؤّكداً 
أن »أهلن�ا ف�ي بعلبك �� الهرمل وعش�ائرهم 
وعائالته�م وكل ف�رد فيهم، لن يقبل�وا بقاء 
تكفيري واحد في أي جرد من جرود عرس�ال 
وف�ي البق�اع«، مؤك�داً أن »ه�ذا الق�رار أوالً 
يحمي أهل عرس�ال، كي يتمكنوا من الذهاب 
إلى جرودهم، ويأمنوا في بيوتهم، ويعيش�وا 

تحت سلطة الدولة«، مجدَِّداً »تمسكه بثالثية 
الجيش والشعب والمقاومة، التي تحمي لبنان 
اليوم في مواجه�ة اإلس�رائيلي والتكفيري، 

وفي مواجهة أي تهديد«.
وق�ال: »ف�ي معركة حفظ الوج�ود هذه، 
وألنه�ا معركة ضخمة داخل البيت بش�كل أو 
بآخر، فإنها معرك�ة تتطلب التضحيات، لذلك 
أق�ول لبع�ض اللبنانيي�ن إنه م�ن المعيب أن 
تعّدوا علينا ش�هداءنا في المعركة، فاخجلوا 
على أنفس�كم«. وأضاف: »أنتم بفضل هؤالء 
الشهداء تعيشون بأمن في هذه البالد«، نافياً 
»وجود أي أزمة لدى ح�زب الله وجمهوره«. 
وانتق�د نصرالل�ه »الذين يتهمون ح�زب الله 
بتجني�د الصغ�ار«، بالقول: »يا عيب الش�وم 
عليك�م«، نافياً أن يكون قد دع�ا إلى »التعبئة 
العام�ة، ألن األم�ر ال ي�زال باك�راً، ولك�ن إذا 
اضطرنا األمر فستجدون عشرات اآلالف هنا، 
ف�ي كل الميادين«.وأقس�م نصرالل�ه ب� »الله 

العظي�م، أنه لم يمر زمان على هذه المقاومة 
من�ذ 82 إلى الي�وم، وكانت أفضل عت�اداً كماً 
ونوع�اً وأق�وى خب�رة، ومجاهدوه�ا اكث�ر 
حماس�ة، واش�د حضورا في الس�احات كما 
نح�ن اليوم ف�ي 24 أي�ار 2015« ، جازماً بأن 
المقاومة » لم ولن تخلي جبهة الجنوب، ولن 
نغف�ل عنها، ونح�ن في جبهتي�ن متكاملتين 
هنا وفي س�وريا، ونتاب�ع جاهزيتنا ونراقب 
نيات الع�دو الصهيوني. فيا أهلنا في الجنوب 
والبقاع وحاصبيا وراش�يا وفي كل لبنان: إن 
المقاومة ف�ي أعلى جاهزيتها، والعدو يعرف 

أكثر ما يعرف بعض اللبنانيين«.
وختم بمباركة »المعادلة الذهبية الجيش 
والش�عب والمقاومة«، مؤّكداً أنه إذا »توكلنا 
على الله، وتوكلت جيوش المنطقة وش�عوب 
المنطقة، ولم ننتظر الدع�م من أعداءنا، فإن 
هذا المش�روع التكفيري سيهدم ويدمر، ولن 

يبقى منه اثر بعد عين«.

  بغداد / المستقبل العراقي

سيد املقاومة نرص اهلل: لن نبقي للتكفرييني أثرًا
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 

الله أن »المشروع التكفيري سيهزم ويدمر«، وأن 
»المقاومة ستقاتل إلى جانب الجيش السوري

في كل سوريا«، كما أن »عينها على العدو 
اإلسرائيلي وثابتة في جبهة الجنوب«

أم سّياف هذه ال تشبه األفعى أم جنيب، 
وال األفع�ى أم قرون، وال أم ج�رس، وال أم 
رأس�ين. بل ال تش�به األفاعي الفتاكة كلها، 
ألنه�ا تنتمي إلى فصيلة األفاعي الداعش�ية 
الغ�ادرة، التي ال تع�رف الرحم�ة، والتي ال 
تنفث س�مومها إاّل من خالل ثقوب األوكار 

الظالمية المعادية لكل األجناس البشرية. 
فه�ذه األفع�ى البش�رية المدم�رة ه�ي 
الزوج�ة المفضل�ة ف�ي تش�كيلة الزوجات 
المس�جالت ف�ي ذم�ة اإلرهابي التونس�ي 
فتحي بن عون ب�ن الجليدي مراد، وله أكثر 
م�ن اس�م حرك�ي. أش�هرها )أبو س�ّياف( 

أمي�ر النفط والغ�از في تنظيم�ات داعش، 
والمس�ؤول عن مبيعات الثروات البترولية 
المنهوبة من حقول س�وريا والعراق. بينما 
ينحص�ر اختص�اص امرأته حّمال�ة أدوات 
الشغب بممارسة الرذيلة المشرعنة، وتنفيذ 
العراقي�ات  بالفتي�ات  المتاج�رة  مهم�ات 
والس�وريات المس�بيات بي�ن مخالب ذئاب 

الدواعش المتعطشة الرتكاب الفواحش. 
)أم س�ّياف( هي المس�ؤولة عن تعذيب 
وقتل عاملة اإلغاثة األمريكية )كايال مولر(، 
التي خضعت لألس�ر واالغتصاب الجماعي، 
ث�م أصبحت جاري�ة في بيت )أبو س�ّياف(. 

لكنه�م قتلوه�ا بعدما فعلوا به�ا األفاعيل، 
وربم�ا ج�اء ق�رار تصفيتها جس�دياً تلبية 
لرغب�ات أم س�ّياف، التي يش�تبه بضلوعها 
بسلس�لة من العملي�ات اإلرهابي�ة، ولديها 
معلوم�ات مفصلة ع�ن تح�ركات زوجها، 
ويحتمل أنها تمتلك المفاتيح الرئيس�ة لفك 

شفرات األسرار الغامضة.
م�ن المفي�د أن نذك�ر: أن معظ�م ه�ذه 
المعلومات مقتبسة من الوكاالت اإلخبارية 
األمريكية، التي ال يمكن الجزم بمصداقيتها، 
وال يمكن الوثوق بها، آخذين بنظر االعتبار 
أن أمريكا نفس�ها ه�ي التي صنعت داعش، 

وه�ي التي تمول أوكاره�ا بالعتاد والمؤن. 
أما الحقيقة التي ينبغي االلتفات إليها، فهي 
أن ه�ذه األفع�ى الداعش�ية، الت�ي ال نعرف 
اس�مها حتى اآلن، ه�ي العميل�ة اإلرهابية 
المزدوج�ة، الت�ي تدي�ر معظ�م العملي�ات 
التدميري�ة في المنطقة، دالل�ة ذلك األخبار 
التي سربتا وكالة )CNN( بخصوص تعاون 
)أم س�ّياف(، والتي أكدت على )أن أم سّياف 
تتع�اون مع الجيش األمريك�ي، وتقدم لهم 
المعلوم�ات الوافي�ة، واإلجابات الش�افية 
في االس�تجواب، الذي تخضع له اآلن، وأن 
المحققين يسعون للحصول على معلومات 

عن تورط زوجها باحتجاز الرهائن(.
عذر أقبح من فعل. ومس�رحية سخيفة 
ال تنطلي على العقالء، سيما أن )أبو سّياف( 
نفس�ه اعترف مليون مرة بمش�اركته بكل 
العملي�ات اإلرهابي�ة، ثم ما الذي س�تجنيه 
الق�وات األمريكي�ة إذا علم�ت بت�ورط هذا 
اإلرهابي من عدمه، خصوصا بعدما مزقته 
الش�ظايا والعي�ارات النارية اثن�اء العملية 
العس�كرية الت�ي نفذته�ا أمري�كا ف�ي دير 
الزور. لم يكن الموضوع بهذه البساطة، وال 
يمكن التكهن به حتى نتعرف على شخصية 
ه�ذه األفعى الغامضة. نح�ن ال نعرف حتى 

اآلن من تكون ؟. ما اس�مها الحقيقي ؟، ما 
هي هويتها ؟. متى ارتبطت بالتنظيم ؟.

المثي�ر للدهش�ة أن الحكوم�ة األردنية 
طالب�ت أمريكا بتس�ليمها )أم س�ّياف( من 
أج�ل التعرف عل�ى حقيقة تنظي�م داعش، 
فنق�ول لهم: ال تتعبوا أنفس�كم. أذهبوا إلى 
مدين�ة )مع�ان( أو )الكرك( حت�ى تتعرفوا 
عل�ى األوكار األردني�ة الممول�ة للدواعش، 
وتش�اهدوا رايات السوء وهي ترفرف فوق 
أرضكم وأمام أعينكم. أما )أم س�ّياف( فلها 
حكاية أخرى ستكشفها األيام في السنوات 

القادمة.

ال تأسفوا عىل أم سّياف
كاظم فنجان احلاممي

تونس: انضامم
500 امرأة إىل »داعش«

  بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  ف�ي  مص�در  أك�د 
للنس�اء  الدقي�ق  الع�دد  أن  التونس�ية 
صف�وف  إل�ى  المنضم�ات  التونس�يات 
جماع�ة “داع�ش” اإلرهابية في س�وريا 
ه�و 500 ام�رأة منهن 10 نس�اء يش�غلن 
مراكز قيادي�ة فيها.وأوض�ح المصدر أن 
هناك تونس�يات متزوجات من متزعمين 
إرهابيي�ن تونس�يين ف�ي سوريا.وأش�ار 
المص�در إل�ى أن ثالث�ة عناص�ر إرهابية 
مطلوبين لدى السلطات التونسية تسللوا 
إل�ى ليبيا وموج�ودون حاليا في س�وريا 
كمتزعمي�ن بارزي�ن للتنظي�م اإلرهابي.

اإلعالمي�ة  قال�ت  آخ�ر،  صعي�د  وعل�ى 
التونس�ية كوثر البش�راوي ف�ي تصريح 
التونس�يين  إن  “الصري�ح”:  لصحيف�ة 
الترتيب  والتونس�يات “يحتل�ون طليع�ة 
باإلنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي في 
سوريا”.وكانت تقارير صحفية أفادت بأن 
أكث�ر من 3 آالف إرهابي تونس�ي انضموا 
إلى التنظيمات اإلرهابية في سوريا بينما 
أعلن مسؤولون تونسيون عن عودة أكثر 

من 500 منهم إلى تونس مؤخرا.

أوباما يصفع السعودية: لن متتلك نووي

إيطاليا بوابة االرهابيني الربيطانيني إىل الرشق األوسط

  بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر الرئي�س األمريك�ي ب�اراك 
أوباما في حديث لصحيفة “أتالنتك” 
الت�ي  التقاري�ر  ح�ول  األمريكي�ة، 
تتناقل عن س�عي س�عودي المتالك 
أس�لحة نووي�ة، أن الس�عوديين أو 
أي دول�ة خليجي�ة ل�م يش�يروا إلى 
ن�ووي  برنام�ج  المت�الك  س�عيهم 
خ�اص بهم، موضحاً أن دول الخليج 
تب�دو مقتنعة، في حال نجح االتفاق 
المعلن الذي سيمنع إيران من امتالك 

أسلحة نووية.
المحتم�ل  الس�عي  أن  وأعل�ن 

للس�عودية ودول الخلي�ج المت�الك 
برنامج نووي خاص بهم، س�يكون 
من شأنه إضعاف عالقتهم بالواليات 

المتحدة األمريكية.
وح�ول م�ا ذك�ره األمي�ر تركي 
الفيصل رئيس جهاز االس�تخبارات 
“أن  علن�اً  األس�بق،  الس�عودية 
السعودية ستمتلك ذات القدرات التي 
سيس�مح إلي�ران بامتالكه�ا”، قال 
أوباما: إن األمي�ر تركي ليس عضواً 
في الحكومة وال توجد أي إشارة من 
الس�عودية أو دول الخلي�ج المت�الك 

النووي.
مجل�س  قم�ة  “ف�ي  وأض�اف 

هن�اك  كان�ت  الخليج�ي  التع�اون 
مخاوف مش�روعة ليس من برنامج 
إي�ران الن�ووي فق�ط بل أيض�اً من 
نتائج تخفي�ف العقوبات”، مبيناً أن 
“أمريكا كش�فت آلي�ات التحقق من 
التزام�ات طهران، وكي�ف يمكن أن 
تنجح ش�روط األمم المتحدة بإعادة 
ف�رض العقوب�ات، إلى جان�ب منع 
إي�ران من الحص�ول على األس�لحة 
النووي�ة، مختتم�اً إجابت�ه ف�ي هذا 
الجانب بأن السعودية ودول الخليج 
س�عيهم الس�ري المحتم�ل المتالك 
برنامج نووي خاص بهم، س�يكون 
من شأنه إضعاف عالقتهم بالواليات 

المتحدة األمريكية”.
وقال الرئيس األمريكي إنه “بعد 
20 عاماً أيضاً سيكون موجوداً هنا، 
ف�ي إش�ارة إل�ى أن إيران ل�ن تمتلك 
الن�ووي وأن�ه المس�ؤول ع�ن ذلك، 
مش�يراً إلى أن�ه يأمل ف�ي إنهاء هذا 
االتفاق الذي يمنع إيران من الحصول 
على النووي م�ن أجل مصالح األمن 

القومي ومصلحة شخصية”.
اليه�ود  “الكثي�ر م�ن  أن  وبّي�ن 
األمريكيي�ن يري�دون دع�م االتفاق 
النووي اإليراني، لكن الغالبية تشعر 
بالقلق من ه�ذا األم�ر، موضحاً انه 
م�ع الغالبي�ة ي�رى أنه م�ن الحكمة 

إبق�اء األس�لحة النووي�ة بعيدة عن 
األنظمة المعادية للسامية”.

وتحدث الرئي�س األمريكي باراك 
أوبام�ا عن تنظيم داع�ش والتقارير 
الت�ي تش�ير إل�ى خس�ارة الواليات 
المتحدة المعركة ض�ده، بأن أمريكا 
ل�م تخس�ر المعرك�ة ولك�ن هن�اك 
تدري�ب  وأن  تكتيكي�ة،  انتكاس�ة 
والتحصين�ات  العراقي�ة  الق�وات 
ليس�ت بالس�رعة الكافية في األنبار 
والمناط�ق الس�نية، الفت�ا إلى تقدم 
كبي�ر ف�ي الش�مال والمناط�ق التي 
فيه�ا البش�مركة، وأن المناطق ذات 
األغلبي�ة الش�يعية، تتراج�ع داعش 

فيه�ا بش�كل ملحوظ.وع�ن الدولة 
اإلس�رائيلية، ق�ال أوباما إن�ه إن لم 
يتمكن من حماية إس�رائيل والدفاع 
عن حقها في الوجود، س�يكون ذلك 
فش�اًل أخالقي�ًا ألمري�كا وفش�اًل له 
كرئي�س للوالي�ات المتحدة وفش�اًل 
للعالم بأس�ره ألن ذل�ك ينفي تاريخ 
األلفي�ة الماضية ويخالف ما تعلمته 
اإلنس�انية في األلفية الماضية، على 
حد قوله.وأك�د أوباما أنه من أنصار 
ال  ج�زء  وه�و  واليه�ود،  إس�رائيل 
يتجزأ من القي�م التي كان يقاتل من 
أجله�ا “منذ أن انخرط�ت في مجال 

السياسة”.

  بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت صحيف�ة “غارديان” البريطانية، أن 
“البريطانيين” الذين ين�وون التوجه إلى ليبيا 
لالنضمام إلى تنظيم “داعش”، يختارون على 
نح�و متزايد الس�فر جنوبا عب�ر إيطاليا وعبر 

البح�ر المتوس�ط إلى ش�مال إفريقي�ا لتجنب 
اإلجراءات األمنية في المطارات البريطانية.

وأضافت الصحيف�ة أن تحركات هؤالء تم 
رصدها، إذ يعبرون البحر المتوس�ط في سفن 
م�ن جزي�رة صقلي�ة اإليطالية متجهي�ن إلى 

تونس قبل العبور إلى ليبيا.

وينظ�ر إلى ليبيا باعتبارها مقصدا مفضال 
له�ؤالء البريطانيي�ن، بعدم�ا توس�عت رقعة 
نفوذ داعش في ليبيا، وبات التنظيم المتش�دد 
يس�يطر على عدد من المناطق بها، فضال عن 

تواجده بسوريا والعراق.
م�ن  مزي�د  “هن�اك  أن  مص�ادر  وأك�دت 

البريطانيي�ن يتجه�ون عبر البحر المتوس�ط 
إل�ى ليبي�ا )...( يمكنك تتبع بع�ض منهم على 
فيسبوك، وهم في إيطاليا ويتجهون جنوبا”.

م�ن جان�ب آخ�ر، قال�ت مص�ادر أمني�ة  
بريطاني�ة إن الس�لطات ال ت�زال تحتفظ بعدد 
من الرس�ائل النصية التي ترس�ل الس�تقطاب 

عناصر جديدة م�ن البريطانيين لالنضمام إلى 
داعش.

وأضاف�ت أن الرس�ائل يت�م إرس�الها م�ن 
خالل تطبيقات تتيح “التشفير”، فيما تصعب 
“التط�ورات التكنولوجي�ة” م�ن مهم�ة تتبع 

اإلرهابيين.
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وزارة االعامر واالسكان
»أعـــالن«دائرة االسكان

» أعالن أنشاء املجمع السكني يف حمافظة صالح الدين«
) قضاء سامراء – ناحية العرموشية 1( عىل حساب رشكة ناكلة

معلومات عامة 
نوع االعالن / مناقصة عامة للرشكات الراغبة بتنفيذ مرشوع انشاء املجمع السكني يف محافظة  صالح الدين

)قضاء  سامراء – ناحية العرموشية1 ( عىل حساب رشكة ناكلة .                                           
رقم املناقصة :  2011/5  

اللغة املستعملة :  اللغة العربية 
أخر موعد للتقديم  : الساعة ) - / 12 ( ظهرا من يوم )األحد( املصادف 21  /  6  /  2015.

الصنف املختار 
أ/  الرشكات الحكومية ذات األختصاص الراغبة باالشرتاك  يف املناقصة .

ويحق لها أيضاً الدخول مشاركة مع الرشكات واملؤسسات العـربية واألجنبية وفقاً للفقرة )ثالثاً( من املادة )15( 
من قانون الرشكات العامة رقم )22( لسنة1997  وتعديالته.

ب/ الرشكـات املقاولـة ذات التصنف ) ممتـازة / أنشائي ( املسجلة وفقا« لتعليمات تسجيل وتصنيف رشكات 
املقاوالت واملقاولني رقم )3( لسنة 2009 ) أصل + صورة (.

ج / الرشكات العـربية واألجنبية الراغبة باالشرتاك يف املناقصة وفقاً للرشوط التاليــــــة :-   
أ - أن تكـون الرشكة مختصة باالعمال االنشائية واليقل تاريخ تأسيسها عن خمس سنوات .

ب - تقديم شهادة تـأسيس الرشكة مصـدقـة من جهة مخولة معرتف بها  يف العراق .
جـ - أن يكـون للشــركة فـرع مسجل يف العراق لدى وزارة التجارة / دائـرة  مسجل الرشكات أو مكتب تمثيل 

تجاري مع مراعاة احكام نظام رقم )5( لسنة 1989 .
د-   عىل الرشكة يف حالة تقديما العمال منفذة خارج العراق تقديم هذه الوثائق ومصادقتها من  وزارة الخارجيـة 

العراقية والسفارة العراقية يف البلد الذي نفذت به هذه االعمال  ووفقا« لالستمارة املعدة لهذا الغرض .
البيانات الرسمية الكاملة التي يجب مالحظتها 

رب العمل : جمهورية العراق – وزارة االعمار واالسكان – دائرة االسكان 
أسلوب املناقصة :  ) مناقصة عامة (:

دعـــوة الرشكـــات واملقاولني لتقــديـــم الوثائق الخاصة بالتاهيـل الفني واملايل لغـرض تقيمها وتقــديم 
عطاءاتهم الفنية والتجارية ) املالية ( بموجب جداول الكميات املسعرة لتنفيذ املرشوع وسيتم أحتساب الغرامات 
التأخرييـة مع الرشكة  التي سـيحال عليها العمل ويتم التعاقد معها عند أخاللهـا بالتزاماتها التعاقدية بموجب 
املعادلة) مبلغ العقد /مدة العقد*10%( املشـار اليها يف )رابعآ/ أ/املادة 9( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )2( لسنة 2014 مع مالحظة ماييل :- 
1-  الهيئة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

2- تتحمل الرشكة الفحوصات املختربيه الناجحه والفاشله واملعاده .
3- عىل الرشكة االلتزام بالتعليمات واليتم قبول اي تحفظ من قبل الرشكة يتعارض مع رشوط االعالن ويتــرتب 

عليه كلف اضافية عىل العطاء املقدم .
4- يجري العمل بموجب جداول الكميات واملخططــات ورشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية  بقسميها االول 

والثاني .
وصف املرشوع : 

أكمال أعمال انشاء مجمع سكني ) عىل حساب رشكة ناكلة ( يتكون من )50 (عمارة سكنية متعددة الطوابق )4 
طوابق( وبمجموع )800 ( شـقة ونموذجني من العمارات السـكنية –)A(عددها)30(عمارة تحوي )480(شقة 
بمسـاحة )137(م2 وبواقع )4( شـقق يف الطابق – )B  ( عددها)20(عمارة تحوي )320(شقة بمساحة )117(

م2 وبواقع )4( شقق يف الطابق .ويحتوي املجمع األبنية العامة األتية )روضة،مدرسة أبتدائية)18(صف،مدرسة 
متوسـطة)12( صف،سـوق،مركز صحي، مبنى أداري، جامـع، غرفة حارس عـدد)2(، بدالة،محطة ضخ مياه 
(، مع الشـبكات الخدمية األتية)املاء الصايف ، الحريق ، السـقي ، مياه األمطار،املياه الثقيلة ، الكهرباء الداخلية 
والخارجية،الهاتف(-أضافـة ألعمال املوقع الخارجية )الشـوارع،األرصفة-املمايش، مواقف السـيارات( وأعمال 
املنظرالطبيعي) الساحات، فضاءات األسرتاحة ، تنظيم الحدائق، التشجري،األثاث..الخ(.وبكلفة تخمينية محدثة 
لالعمال املتبقية بمبلغ )74.626.728.000 ( دينار عراقي ضمن تبويب )3-1-35( وبموجب التصاميم املعدة من 
قبل دائرة اإلسكان 0 مع العرض يتم منح السلفة التشغيلية لرشكات الحكومية التابعة لوزارتنا )القطاع العام( 

وال يتم منحها للقطاع الخاص .
فعـىل الرشكات املقاولة املصنفة ضمن التصنيفات املبينة أنفا« الراغبة باالشرتاك يف املناقصــة قيــام مــديرها 
املفـوض أو من يخــولـــه بمــوجـــب وكالة صادرة من كاتب العدل ) حرصا« ( بمراجعــة مقــر دائـــرة 
االســــكان / قســـم الشـــؤون القـــانــونيـــــة الكائن يف ) بغداد / النهضة/ شارع معـارض السـيارات 
/ مجمـع الرشكات( مسـتصحبني معهم املستمسكات الشخصية للمدير املفوض ) هـــوية االحـــوال  املدنية 
، شـهادة الجنسية ، بطاقة السكن ( مع تثبيت العنوان الكامل ورقـــم الهاتف والربيد االلكرتوني . للحصــول 
علــى الـوثائق لقاء مبلغ قدره )1.500.000 ( فقط مليــون وخمسمائة الف دينار غري قابل للرد علما« أن أخر 
موعـد لبيـع وثائق املناقصة هو يوم )االربعاء( املصـادف  17 / 6 /2015   وموعد غلق املناقصة وفتح العطاءات 
هو الساعة )-/12( من ظهر يــوم )االحد( املصـادف 2015/6/21وتلتـزم الشـركــات املشاركـة بتقـديــم 
عطاءاتها  يف ظروف مغلقــة تسـلم اىل العنــوان املذكور ألحقاً  قبل موعد الغلق ويكتــب عىل الظرف بوضوح 

ماييل  :
طلب التقويم املسبق : )انشاء املجمع السكني يف محافظة 

)صالح الدين /قضاء سامراء/ ناحية العرموشية1(0
املستمسكات املطلوب تقديمها مع العطاء:

1. عىل الرشكة تقــديم تأمينات أولية بنسبــة )1%( من قيمة مبلغ العطــاء املقـدم من قبله وتقدم عىل شكل  
صـــك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة نافذة ملدة ثــالثــة  اشهر.

2. كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب النسخه االصلية معنونة اىل دائرة االسكان  )ساري املفعول (.
3 .تقديم مايؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل أن يكون كشـفا« للسنة املالية ) الحالية( من البنوك العراقية التي 

يتعامل معها يؤيد رصيده  0
4.تقديم  وثائق تأسيس الرشكة املقاولة كاملة ومصدقة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة .. 

5 .تقديـم مايؤكد قدرة وخربة الرشكـة يف مجال املقاولة املعنية مع أبراز مايثبـت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة 
مؤيدة من جهة رسمية .

6. تقديم هويات تصنيف نافذة .
7 .الحسابات الختامية الخر ثالث سنوات مصدقة من  قبل محاسب قانوني

8. تقديم شهادة ممارسة املهنة وهوية اتحاد املقاولني سارية املفعول 0
9.كتاب من املجلس املحيل يؤيد العنوان الحايل للرشكة .

10. وصل استالم املستندات . 
11. يلتزم املشاركون بتقديم العطاءات يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني والثاني جدول كميات مسعر 

والثالث باملستمسكات أنفا« 0    
) مناقصة رقم 5/ 2011( علماً بأن أجور نرشاألعالن سوف تتحملها الرشكة التي سرتسو عليها املناقصة دائرة 
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Advertisement 
Ministry of construction and Housing / Directorate of Housing

Advertisement foundation of residential Complex in Salahaldin governorate 
Samaraa region – Al Armoshia district 
General  Information 
 Advertisement type / General tender for companies that interested to execute the residential project 
in Salahaldin )Samaraa region – Al Armoshia district( on company account .
Language: Arabic 
Last date:  Sunday )12 pm( 21/6/2015.
Chosen type: 
A/ governmental companies that specialized to participate in tender. Also can participate with foreign 
and Arabic companies and institutions according to part )three( from article )15( from the General 
Companies Law nu.)22( 1997 and its amendment .
B/ Contracting Companies that the kind )excellent / constructional( registered according to 
registration  instructions and classification of contracting companies and contractors nu.)3( 2009 )copy 
+ original(.
C/ Foreign and Arabic companies that want to participate in tender according to :
a.The company should be specialized in construction and established nearly five years ago.
b.Presnt an establishment company legalized certificate from granted side in Iraq.
c.Company should have registered branch in commercial ministry  in Iraq / Directorate of company 
register or commercial agency office taking into consideration law nu.)5( 1989 .
d.Company present the projects that it fulfilled outside of Iraq and certificated from ministry of Foreign 
or Iraqi embassy in that country that the project fulfilled in according to application prepared for that 
object.    
Official Data that should be organized :
Master: Iraq - Ministry of construction and Housing - Directorate of Housing.
Tender method : General Tender.
Invite companies  and contractors to present technician and financial rehabilitation  specialized  
documents to evaluate and present there  technician  and commercial )financial( tenders according to 
schedules of pricing quantity to execute project and account delaying mulcts with the company whom 
to refer the work and it will contract with it, if it will break there contracting  concessions according to 
equation )contract sum / contract period *10%( that mentioned  in )4/A/ article 9( from execution  
instructions of governmental tenders nu.)2( 2014 and notice the followings:
1. Directorate of Housing not obligated to accept the lowest tender.
2.company carry on successful,  failure and repeated laboratory testing .
3.Company should obligate instructions and it will don’t accept any reservation from company conflicted 
with conditions of the advertisement it will become arranged additional cost for presented tender.
4.The per formation of work according quantities , sketches  and contracting conditions for civilization 
engineering  works with its two parts. 
 Project Description :
Complete the  foundation of residential Complex )on company account( consist of )50( residential 
buildings multi  floors )4 floors( grand total )800 apartments( two types of residential  buildings – type 
A consist of )30( buildings have )480 apartments( with distance )137 m2 ( - 4 apartments in floor 
- type B consist of )20( buildings have )320 apartments( with distance )117 m2 ( - 4 apartments in 
floor . Complex include public buildings as the followings )kindergarten - primary school )18 classes( 
- secondary school )12 classes( – market – health center – administrative building – mosque –           2 
guards rooms – telephone exchange -water plant ( also with another services  as the followings )pure 
water - fire fighting – irrigation – rain – heavy water –inside and outside electricity – telephone( with 
another outside project site )streets -  sidewalks – passageways – parking(  , natural scene jobs like 
)yards – spaces – rest – garden arrangement – tree planting – furniture … etc( with evaluation cost  for 
rest jobs )74.626.728.000( ID implied in  classification )3-1-35( according to designs that prepared 
from  Directorate of Housing . The tender will give advance payment  for governmental companies that 
are following to our ministry ) general sector ( and they will don>t give to privet sector. 
Contracting companies that are classified under the classification who are want to participate in tender 
,the manager of the company or  authorizer should have general power of attorney from notary public and 
go to the Directorate of Housing / Law department  in  ) Baghdad – alnahda / Cars Street / companies 
collect( the manager should have his )  ID card - evidence for the prosecution – ID inhabiting(  with full 
address ,phone number  and e-mail . To get all documents sum )1.500.000( ID not for returning, the 
last date to sell documents is Wednesday  17/6/2015 , the closed date for tender is )12 pm( afternoon 
Sunday  21/6/2015 , Companies obligate to give their tenders in closed envelopes and receiving to 
address above before the closed date ,write on an  envelope clearly the following :    
 Application : ) foundation of residential Complex in Salahaldin governorate ,
Samaraa region – Al Armoshia district ( 
Documents that should present with the Tender  :
1. Company should present  primary insurance percentage )1%( from the tender coast on check or bank 
bail guaranty for 3 months.
2. Letter of credit from Directorate of Taxes )original copy( titled to Directorate of Housing.
3.Present what support financial qualification as a statement of account  for present year from Iraqi 
Banks that are dealing with.
4.Present foundation documents for the Contracting company  certified from Directorate of  Registration 
companies in commercial ministry.
5.Present  what confirm the ability and experience in contracting sector  and proof the execution of 
company for the same jobs supported from the official authority.
6.Present the identification of classification.
7. statement of account for the last 3 years  certified from auditor.
8. Present practice certificate and identity of contractors union.
9. Letter of credit from public assembly confirms the present company address.
10.Bill about receiving documents.
11. Participators obligate to present tenders in three stamped envelopes ,the first one for technician 
offer ,second one for pricing quantity  schedule and the Third for documents.
)Tender Number 5/2011( company that will get the tender will pay  the coast of the announcement .    
 Directorate of Housing
Address: Alnahda / Cars Street , Documents receive to the secretary of  committee opening tenders in 
first floor in Directorate of Housing.
Telephone: )8187153 – 8161802( 
Mobile : ) 07901475824(
Email : alaskan@alaskan.imariskan.qov.iq
Web site: http:// alaskan.imariskan.gov.iq
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النقل توقع مذكرة تفاهم لزيادة الرحالت اجلوية اىل سوريا
   بغداد/المستقبل العراقي 

أوعزت وزارة التخطيط، امس االثنين، لوزارة المالية بتأمين 
ترليوني دينار لتسديد مستحقات الشركات والمقاولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “وزير 
التخطي�ط س�لمان الجميلي أوعز لوزارة المالي�ة، بتأمين مبلغ 

ترليوني دينار لتسديد مستحقات الشركات والمقاولين”.
وأضاف الهن�داوي، أن “المبالغ هي واجبة الدفع للمقاولين 

والشركات المقاولة وحسب الذرعات المنجزة”.
يذك�ر أن الع�راق يعاني من أزم�ة مالية كبيرة خ�ال العام 
الحال�ي 2015 وال�ى عج�ز في موازنت�ه بلغ 25 ترلي�ون دينار 
بس�بب انخف�اض أس�عار النف�ط العالمي�ة، ف�ي حي�ن أعلنت 
معظ�م الوزارات إيقاف المش�اريع الجديدة بس�بب عدم وجود 
تخصيص�ات للموازن�ة االس�تثمارية، ف�ي حين طالب�ت وزارة 
المالي�ة كل م�ن أمانة بغ�داد والكهرب�اء وال�وزارات الخدمية 

األخرى بتفعيل الجباية لتمويل أعمالها.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير اإلعمار واإلس�كان طارق الخيكاني، امس االثنين، 
أن ال�وزارة طالبت تس�ع محافظات بتخصي�ص أراض لغرض 

مجمع�ات  إنش�اء 
أن  مبين�ا  س�كنية، 
خصص�ت  ال�وزارة 
هذه  لتس�لم  قس�ما 
األراضي وتس�ليمها 

الى المستثمرين.
وقال الخيك�اني، 
“ال�������وزارة  إن 
تواج�ه مش�كلة في 
االراضي  تخصي�ص 

لغرض انش�اء مجمعات س�كنية من اجل حل االزمة الس�كنية 
في الباد”، مبينا أن “الوزارة طالبت محافظي تسع محافظات 

بتخصيص قطع اراض النشاء مجمعات سكنية فوقها”.
وأوضح الخيكاني أن “الوزارة خصصت قس�ما لتس�لم هذه 
االراض�ي واعطائها الى المس�تثمرين للقيام بدورهم النش�اء 

المجمعات في هذه المحافظات”.
يذك�ر أن الع�راق يعاني من أزمة س�كن خانقة نظ�را لتزايد 
عدد س�كانه قياسا بعدد المجمعات الس�كنية، إضافة إلى عجز 
المواطنين الس�يما أصح�اب الدخل المحدود م�ن بناء وحدات 

سكنية خاصة بهم، بسبب غاء األراضي ومواد البناء.

التخطيط توعز للاملية بتسديد مستحقات 
الرشكات واملقاولني

اإلعامر تطالب تسع حمافظات 
بتخصيص أراض إلنشاء جممعات سكنية

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل، امس االثنين، 
ان المنش�أة العام�ة للطي�ران المدني 
وقع�ت مذك�رة تفاه�م م�ع مديري�ة 
لزي�ادة  الس�وري  المدن�ي  الطي�ران 
الرح�ات الجوية بي�ن البلدين، مبينة 
ان تلك الرحات س�تصل الى 40 رحلة 

اسبوعيا.
بي�ان,  ف�ي   ال�وزارة  وقال�ت 
تلقته”المستقبل العراقي”, ان “مدير 
عام المنش�أة العامة للطيران المدني 
س�امر كبة وق�ع، مذك�رة تفاهم مع 
مدي�ر ع�ام الطيران المدني الس�وري 
محمد اياد زي�دان تقتضي بزيادة عدد 

الرحات بين البلدين”.
واضافت الوزارة ان “هذه الرحات 
س�تكون بواقع 40 رحلة للمسافرين 
اس�بوعيا و10 رحات للشحن الجوي 
اسبوعيا ايضا”، مش�يرة الى “اهمية 
الت�ي تات�ي لتعمي�ق  الخط�وة  ه�ذه 
الجاري�ن  بي�ن  االخوي�ة  العاق�ات 

الشقيقين”.
واع�رب مدي�ر الطيران الس�وري 
محم�د اياد زيدان بحس�ب البيان، عن 
ش�كره وامتنان�ه لوزي�ر النق�ل باقر 
الزبيدي بعد لق�اءه معه امس، والذي 
جرى فيه دعم ومساندة الجهود التي 

تخدم المصالح المشتركة بينهما.

   بغداد/المستقبل العراقي

عل�ي  بغ�داد  محاف�ظ  كش�ف 
محس�ن التميمي,ام�س االثني�ن, 
ع�ن تح�ركات واتص�ات يجريها 
لعقد مؤتمر لش�مول تجار س�وق 
م�ن  المتضرري�ن  الش�ورجة 
ميس�رة,مؤكدا  بقروض  الحرائق 
ان ه�ذا الفكرة ج�اءة على خلفية 
ب�ان  التحقيق�ات  ثب�وت   ع�دم 
س�بب الحريق,ه�و عم�ل ارهابي 
مما ح�ال دون ش�مولهم بقانون 
التميمي خال  التعويضات.وق�ال 

جولت�ه التفقدية للمحال التجارية 
الت�ي تضررت م�ن جراء نش�وب 
س�وق  ف�ي  األخي�رة  الحرائ�ق 
الشورجة, انه “سيتم عقد مؤتمر 
بمختصين من رج�ال في االعمال 
والتجارة والمال من اجل ش�مول 
تجار الش�ورجة بقروض ميسرة 
، موجه�ا بإرس�ال جه�د ألي تابع 
رف�ع  ف�ي  لإلس�هام  للمحافظ�ة 
النفاي�ات واألنق�اض المتراكم�ة 
عل�ى الرغم م�ن ان المنطقة تقع 
ضم�ن الح�دود االداري�ة والبلدية 
المانة بغداد اال ان المشكلة تتطلب 

بتظافر جهود جميع المؤسس�ات 
الحكومية لمواجه�ة تلك االزمات 
والكوار”.وش�دد التميم�ي “ على 
ض�رورة الت�زام اصح�اب المحال 
الس�امة  بش�روط  التجاري�ة 
قب�ل  م�ن  الموضوع�ة  واألم�ان 
مديري�ات الدف�اع المدن�ي لتجنب 
وق�وع مث�ل ه�ذه الك�وارث التي 
تس�ببت بخس�ائر مادية بالس�لع 
والتي اث�رت ايضا على اس�تنزاف 
االموال وكذلك تأثيرها على س�ير 
العملية االقتصادية والتجارية في 

العاصمة “.

   واسط/المستقبل العراقي

بحث رئيس جامعة واسط عبد الرزاق احمد ألنصيري 
مع وزير الس�ياحة واآلثار عادل فهد الشرش�اب س�بل 
التع�اون بين الوزارة والجامعة عل�ى كافة الصعد.وقال 
بيان للجامعة, ان “ الجانبين ناقشا  تطوير مبنى المتحف 
الحض�اري لمحافظ�ة واس�ط ال�ذي يقع داخ�ل الحرم 
الجامع�ي وتكثيف الجهود واس�تمرار التعاون المتبادل 
م�ع الحكوم�ة المحلية لإلس�راع بافتتاح ه�ذا المتحف 
بالقريب العاجل.ونقل البيان عن رئيس جامعة واس�ط 
قول�ه, ان “محافظة واس�ط تضم أكثر م�ن 400 موقع 
اث�ري ، تعود للعصور الس�ومرية والبابلية واآلش�ورية 
العديد منها مازالت لم تصله عمليات التنقيب “، مضيفا 
ب�ان “الجامعة تولي اهمية كبيرة للدراس�ات التاريخية 
واالثارية في أقس�ام التاريخ والدراسات الشرقية”.من 
جانب�ه, أكد وزير الس�ياحة  أن الهجم�ة اإلرهابية التي 
يتعرض لها العراق  هجمة ممنهجة تهدف لمحو الهوية 
الحضارية للعراق وان ال�وزارة ملتزمة بالرد الحضاري 
على تلك الهجمة من خال االس�تمرار بافتتاح المتاحف 
والمواقع االثارية والتراثية وتقديم التس�هيات الازمة 
الس�تقدام البعثات التنقيبية االثاري�ة األجنبية الفتا إلى 
أن بعثة ايطالية ستصل محافظة واسط في شهر أيلول 

المقبل”.

   ديالى/المستقبل العراقي

اعلن قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى 
عدي الخدران، امس االثنين، عن افتتاح طريق بغداد - 
كركوك لمدة 12 س�اعة باليوم، مبينا انه يعد من اهم 

الطرق البرية الذي يربط العاصمة باقليم كردستان.
وق�ال الخ�دران ف�ي حديث ل� الس�ومرية ني�وز، ان 
“االجهزة االمنية المختصة فتحت طريق بغداد – كركوك 
المار بمركز قضاء الخالص )15كم شمال بعقوبة( امام 
حرك�ة المركب�ات الصغي�رة والش�احنات الحكومية”، 
مبين�ا ان “مدة فتح الطريق س�تكون من الس�اعة ال�6 
صباحا وحتى ال�6 مس�اءا”.واضاف الخ�دران ان “هذا 
الطري�ق يع�د من اه�م الطرق البري�ة في الب�اد وممرا 
بريا هاما يربط بغداد باقليم كردس�تان”، مشيرا الى ان 
“اع�ادة فتحه اعتمد على خطة امنية متكاملة من خال 
نشر نقاط المرابطة والسيطرات لتفادي أي خروقات”.
وتاب�ع الخ�دران ان “الطري�ق اغلق قبل اكث�ر من ثاثة 
اش�هر لدواعي امنية بعد انطاق عمليات تحرير تكريت 
من سطوة عصابات داعش، وتحويله الى خط عسكري 
لتامين امدادات القوات االمنية والحش�د الشعبي”.يذكر 
ان طري�ق بغ�داد- كركوك اغل�ق قبيل انط�اق عمليات 
تحرير صاح الدين من س�يطرة تنظيم داعش، ويعد من 

الطرق البرية الهامة في الباد.

جامعة واسط تبحث مع السياحة واآلثار 
آفاق التعاون املشرتك

اخلالص يقرر فتح طريق بغداد - كركوك 
ملدة 12 ساعة باليوم

الصناعة تنتج مضخات ماء وتدعو الوزارات القتناءها

حمافظ بغداد:  توجه لتقديم قروض ميرسة لتجار الشورجة املترضرين من احلرائق

توقيع عقدين مع اليابان لتمويل مشاريع للكهرباء والرصف الصحي

    بغداد/المستقبل العراقي

وجهت وزي�رة الصحة عديلة حمود,امس 
االثني�ن, بتقدي�م افض�ل الخدم�ات الطبي�ة 
والعاجي�ة للعراقيين المغتربي�ن في البلدان 

االخرى السيما في االردن.
جاء ذلك خ�ال لقائها  بالس�فير العراقي 
العاصم�ة  الصح�ي ف�ي  المكت�ب  واعض�اء 

االردنية عمان.
الصح�ة,  ل�وزارة  بي�ان  وبحس�ب 
تلقته”المستقبل العراقي”,ان” حمود ناقشت 
مع السفير العراقي واعضاء المكتب الصحي 

س�بل تطوي�ر اداء المكتب الصح�ي العراقي 
ف�ي عم�ان بتقدي�م خدمات طبي�ة وعاجية 
كفوءة ومتميزة للجالي�ة العراقية في عمان 
والسيما توفير ادوية االمراض المزمنة لكبار 
الس�ن واالطفال ومتابعة عاجهم والوقوف 
على حالتهم الصحي�ة فضا عن دور المكتب 
الصحي وحج�م اداءه وكذلك مس�الة فحص 

الوافدين الى العراق وتعقيداتها.
ولف�ت البي�ان ال�ى, ان “وزي�رة الصح�ة 
وافقت خال اللقاء عل�ى التوجيهات واالراء 
التي من شانها تقديم افضل الخدمات الطبية 
والعاجية للمواطنين العراقيين في االردن”.

وزيرة الصحة توجه بتوفري ادوية االمراض املزمنة 
للجالية العراقية يف االردن

    كربالء/المستقبل العراقي

 أعلن�ت دائ�رة صح�ة كرب�اء، 
اغاق تسعة معامل للمواد الغذائية 
مخالفة للش�روط الصحي�ة، مبينة 
انه�ا اتلف�ت أكث�ر م�ن 500 كغ�م 
م�ن الم�واد الغذائي�ة غي�ر صالحة 
مدي�ر  البش�ري.وقال  لاس�تهاك 
بدائ�رة  الصحي�ة  الرقاب�ة  ش�عبة 
صحة كرباء أك�رم عبد الخالق في 
بي�ان صحف�ي، إن “ف�رق الرقاب�ة 
الصحي�ة التابع�ة لدائرتن�ا أغلق�ت 

خال االسبوع االخير سبعة معامل 
للم�واد الغذائية المج�ازة لمخالفة 
أن  الصحية”.واض�اف  للش�روط 
س�يكون  المعام�ل  تل�ك  “اغ�اق 
لس�بعة أي�ام واتخ�ذت اإلج�راءات 
القانونية بح�ق أصحابها وفرضت 
عليهم”.واوض�ح  مالي�ة  غرام�ات 
عب�د الخالق “فرقن�ا ضبطت معمل 
لصناع�ة المرطب�ات وآخر لصناعة 
الحلوي�ات في مرك�ز المدنية وهما 
أربع�ة  وصادرن�ا  مجازي�ن،  غي�ر 
أطنان من منتجاتهما وتم اغاقهما 

لحي�ن حصولهما عل�ى الموافقات 
االصولية”.وتاب�ع “ضبطن�ا أيض�ا 
100 كغم من الكب�اب االيراني غير 
مطابقة للمواصفات الصحية وأكثر 
م�ن 400 كغ�م من الدج�اج التركي 
غير صالح لاستهاك البشري خال 
محاولة ادخالها للمحافظة من احد 
الى  الرئيس�ية”، مش�يرا  مداخله�ا 
انه “تم ات�اف المواد غير الصالحة 
ف�ي موقع الطم�ر الصح�ي ووفق 
محاضر أصولية وبحضور أصحاب 

العاقة”.

صحة كربالء تغلق تسعة معامل خمالفة 
للرشوط الصحية

     بغداد/المستقبل العراقي 

باش�رت ش�ركة النعمان العامة احدى 
شركات وزارة الصناعة والمعادن بأعمال 
مش�روع تطوير وتش�جير طريق ديوانية 
– دغارة ش�وملي وانت�اج المضخات التي 
تعم�ل بالكهرب�اء والوق�ود بأي�د عراقية 
وبمش�اركة ش�ركة هايت�ك بروتوتايبنك 
المتحدة الكندية.وقال مدير عام الش�ركة 

خليل حياوي مراد بأن “ش�ركته باش�رت 
بتنفي�ذ أعم�ال تطوي�ر وتش�جير طري�ق 
ديواني�ة – دغ�ارة ش�وملي وف�ق عقدها 
المبرم مع وزارة االعمار واالسكان بكلفة 
حوال�ي )5( ملي�ار دين�ار وبم�دة تنفي�ذ 
عام كام�ل”، مبينا بأن “العمل س�يتضمن 
تنفيذ مش�اريع اروائية باستخدام تقنيات 
الري الحدي�ث لتأهيل  وتش�جير الجوانب 
والج�زرة الوس�طية للطري�ق “، الفتا الى 

ان الش�ركة س�بق وان تعاقدت مع وزارة 
االعمار واالس�كان لتنفيذ اعمال مشروع 
تطوير وتش�جير طري�ق بغ�داد – كرباء 
خ�ال العام الماضي وتمكن�ت من انجازه 
بالكام�ل بالمواصف�ات والموعد المحدد ، 
مؤك�دا على توفر الق�درة واالمكانية لدى 
الش�ركة لتنفيذ مش�اريع تصميم وتأهيل 
وتطوير وزراعة وتشجير الطرق والحدائق 
والمتنزه�ات وف�ق اح�دث المواصفات”.

م�ن جهت�ه, كش�ف ممث�ل ش�ركة هايتك 
الكندية علي حس�ن عن اكمال خط تجميع 
المضخات الكهربائية والتي تعمل بالوقود 
بكاف�ة االحج�ام س�واء كان لاس�تخدام 
المنزلي واالس�تخدامات االخ�رى بمايلبي 
حاجة الس�وق المحلي�ة ووزارات الزراعة 
المس�تفيدة  والجه�ات  بغ�داد  وامان�ة 
االخرى ، مش�يرا الى تصني�ع نماذج منها 
لغرض التروي�ج ، داعيا الوزارات والدوائر 

المس�تفيدة القتناءها بدال عن االس�تيراد 
كي تتمكن الش�ركة م�ن تحقيق طموحها 
بتطوي�ر هذا المش�روع ، كما وجه دعوته 
م�ن  لاس�تفادة  الدول�ة  وزارات  ال�ى 
امكانيات شركة النعمان العامة والشركة 
الكندي�ة ف�ي مج�ال تقني�ات ادارة المياه 
والمعدات الزراعية وانتاج منظومات الري 
الحدي�ث باس�تخدام طرق فني�ة متطورة 

وبمواصفات عالمية وبأيد عراقية”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن وزير المالية العراقي هوشيار 
زيب�اري، ام�س االثني�ن، ع�ن توقيع 
عقدي�ن م�ع اليابان لتمويل مش�اريع 
للصرف الصحي والطاق�ة الكهربائية 
بكلفة تبل�غ 735 مليون دوالر، وفيما 
أشار إلى أن العقدين يتضمنان تدريب 
المهندس�ين العراقيين م�ن قبل ماك 
يابان�ي متخصص ف�ي صيان�ة البنى 
أك�د  الكهربائي�ة،  للطاق�ة  التحتي�ة 
نائ�ب رئي�س بعثة اليابان ف�ي العراق 
كانس�وكيه ناغ�اؤوكا من�ح الع�راق 
قروض بقيمة اكثر من خمسة مليارات 

دوالر ألكثر من 23 مشروعاً.
إن  زيب�اري،  هوش�يار  وق�ال   
“ال�وزارة وقع�ت عقدين م�ع اليابان 
لتموي�ل مش�اريع للص�رف الصح�ي 

والطاقة الكهربائي�ة بكلفة تبلغ 735 
ملي�ون دوالر”، مبيناً أن “المش�اريع 
مش�اريع  وتأهي�ل  بن�اء  ستش�مل 
القطاع الكهربائي ومش�اريع الصرف 
الصح�ي في بغ�داد والجن�وب وإقليم 

كردستان”.
وأض�اف زيب�اري، أنه “ت�م توقيع 
عق�د مع الجانب اليابان�ي بقيمة 450 
ملي�ون  دوالر أميرك�ي لبن�اء وتأهيل 
مش�اريع ف�ي القط�اع الكهربائي في 
بغداد والجنوب”، مش�يراً إلى “تدريب 
المهندس�ين العراقيين م�ن قبل ماك 
يابان�ي متخصص ف�ي صيان�ة البنى 

التحتية للطاقة الكهربائية”.
وتابع زيباري، انه “تم توقيع عقد 
آخ�ر بقيمة 285 مليون دوالر أميركي 
لمش�اريع الصرف الصحي ف�ي إقليم 
كردس�تان”، الفتاً إلى، أن “المش�روع 

يهدف إلى تحس�ين البيئة الصحية عن 
طريق تقدي�م نظام معالج�ة الصرف 
الصحي الكامل للمرة األولى في إقليم 

كردستان”.
من جهت�ه أكد نائب رئي�س البعثة 
كانس�وكيه  الع�راق  ف�ي  الياباني�ة 
ناغ�اؤوكا، ان “ ب�اده منح�ت خ�ال 
الفت�رة الماضية العراق قروضاً عديدة 
ألكث�ر م�ن 23 مش�روعاً ولغاية اآلن 
وصلت المبالغ التي أقرضناها للعراق 

إلى 5.7 مليارات دوالر”.
وكان�ت الحكوم�ة اليابانية اتفقت 
م�ع الع�راق ف�ي )ال��16 من ش�باط 
2014 المنص�رم(، عل�ى إقراضه 380 
مليون دوالر لتطوير ميناء خور الزبير 
جنوب�ي الع�راق، عادة أن ذلك يش�كل 
اس�تمرارية للش�راكة بين البلدين في 

المجاالت الستراتيجية.



تصوروا االختي�ار بني أن تضعوا مصريكم بأيدي 
مهرب�ي ب�ر مجرم�ني أو البق�اء حي�ث أنت�م 
لتواجه�وا أكرب خط�ر إب�ادة يف العال�م. هذا هو 
االختيار ال�ذي يواجهه اليوم مئ�ات آالف الناس 

من أقلية الروهينجيا يف غرب بورما. 
وقد عاين�ت حديث�اً حقيقة محنته�م بنفيس يف 
ملجأ الجئ�ني مزدحم يف ماليزي�ا، حيث يقدر أن 
100 ألف م�ن الروهينجيا فروا اآلن إىل هذا البلد. 
وك�ل منه�م لديه قص�ة مختلف�ة قلي�ًا، ولكن 

الروايات التالية نموذجية:

ترهيب وفقر
سليم )30 س�نة(، تاجر أسماك وخضار يف غرب 
بورما، معتقل لدى الس�لطات، وتعرض للرضب 
، ليس بس�بب أي جريم�ة، وانما ألن�ه اختار أن 
يحدد هويته كش�خص من جماع�ة الروهينجيا 
خ�ال االحص�اء الس�كاني ع�ام 2014. وتنكر 
حكوم�ة بورم�ا وج�ود الروهينجي�ا، وتصفهم 
بأنهم »بنغاليون« م�ن بنغادش املجاورة دخلوا 
الب�اد بصورة غري رشعية برغ�م واقع أن العديد 
م�ن الروهينجيا ترج�ع أصوله�م اىل أجيال عدة 

يف بورما ذاتها. وأعطت الس�لطات املحلية سليم 
االختي�ار ب�ني أمرين: إم�ا ان يدفع م�االً مقابل 
الس�ماح له بمغادرة البل�د، وإما أن يواجه خطر 
املوت.وق�د ف�ر نحو 150 ألف�اً م�ن الروهينجيا 
من غ�رب بورما من�ذ تفجر مصادم�ات عنيفة 
ع�ام 2012 ب�ني الروهينجيا والس�كان املحليني 
البوذي�ني املعروف�ني باس�م جماع�ة الراخ�ني. 
وأرغم�ت الحكوم�ة الروهينجي�ا الفاري�ن عىل 
بأنه�ا  وصف�ت  نازح�ني  مخيم�ات  يف  العي�ش 
»سجون يف العراء«.وانترت عرب هذه املخيمات 
روايات عن آفاق حياة أفضل يف ماليزيا، ما شجع 
بيب�ي خديجة ع�ىل التح�دث اىل »وكيل« معروف 
يف مخيمه�ا. وهن�اك وكيل يف كل مخيم مس�تعد 
لتقديم العون  مقاب�ل ثمن، يبلغ عادة ما يعادل 

100 اىل 200 دوالر.

مخاطرة عرب البحر
عىل مقربة من مدينة سيتوي، يقل زورق صغري 
بيب�ي خديج�ة وزوجه�ا وطفليهم�ا الصغريين 
إىل مرك�ب أك�رب يزدحم عىل متن�ه نحو 200 من 
الروهينجي�ا. وهن�اك الكثري من س�فن أكرب من 

املركب بكثري، وهي تقل أكثر من 1000 مسافر. 
وتع�ج ه�ذه الس�فن بمهرب�ي بر مس�لحني 
يحرم�ون املس�افرين م�ن كمي�ات كافي�ة م�ن 
الطعام واملاء. وتس�تغرق الرحلة عادة سبعة إىل 
عرة أيام، ولك�ن مدة الرحلة يمكن أن تتفاوت 
كثرياً.وبقي�ت بيب�ي خديجة وعائلته�ا يف البحر 
طوال 33 يوماً. وخال تلك الرحلة، مات خمس�ة 

أشخاص جوعاً.
جحيم يف األدغال

وصلت بيبي خديجة وعائلتها إىل تاياند، وأرغموا 
ع�ىل امليش ط�وال يومني وليلت�ني إىل عمق غابة. 
وبقوا هناك يف مخيم للمهربني مع نازحني آخرين 
ملدة أكثر من ثاثة أش�هر. ويف تاياند، هناك آالف 
م�ن الروهينجيا يف ع�رات من املخيم�ات التي 

وصفه�ا تقري�ر لوكال�ة »رويرتز« ف�از بجائزة 
»بوليت�زر« للصحافة قب�ل بضع س�نوات بأنها 
»معس�كرات أش�غال ش�اقة اس�توائية«. ولدى 
وصول النازحني، يتم فصل النساء واألطفال عن 

الرجال.
ويكتش�ف الرجال أن املال ال�ذي دفعوه يف بداية 
الرحل�ة ال يغط�ي االقام�ة يف هذه املعس�كرات. 
ث�م يتعرضون للرضب يومي�اً إىل أن يتمكنوا من 
االتصال بأقرباء يساعدونهم عىل دفع ما يرتاوح 
بني أل�ف وألف�ي دوالر مقابل حريته�م. وإذا لم 
يص�ل امل�ال يف غض�ون س�تة أو س�بعة أش�هر، 
يتعرضون لل�رضب والط�رد، أو يباعون كعمال 

سخرة إىل ماك مزارع مطاط.
ووصف س�ليم كيف عاش مع نحو 800 شخص 

يف أكواخ من صفائح باس�تيكية راشحة، وكيف 
عاش�وا عىل حص�ص يومي�ة مكون�ة فقط من 
مق�دار قليل من األرز. وبعد أش�هر ع�دة، تمكن 
م�ن االتصال بأقرباء دفعوا م�االً من أجل اطاق 
رساحه.وبالنس�بة للنس�اء، األم�ر يف كث�ري من 
الحاالت أس�وأ بكثري. وروى س�ليم مأساة امرأة 
حس�ناء كان�ت ضم�ن مجموعته م�ن النازحني 
وبيعت إىل تج�ار دعارة. وكث�ريون من الاجئني 

الروهينجيا يقعون ضحايا تجارة الجنس.

املنفى
يف ماليزيا، وجد سليم شبكة دعم شكلها منفيون 
آخرون من الروهينجيا، ولكنه كان يواجه يومياً 
خطر االعتقال بحجة أنه مهاجر غري رشعي، أو 
خطر االس�تغال من قبل سلطات فاسدة تطلب 

رىش. 
وقالت متحدثة باس�م املفوضية الس�امية لألمم 
املتحدة لش�ؤون الاجئ�ني إن املفوضية »تتلقى 
بانتظام تقارير عن امتهان، وترهيب، واستغال 

الجئني روهينجيا«.

أناس محظوظون
الناس الذين التقيتهم يف ماليزيا هم املحظوظون، 
إما ألن لديه�م عائات تمكنت من دفع مال لقاء 
حريته�م، وإما ألن الحظ أس�عفهم وتمكنوا من 
اله�رب أثن�اء عملي�ة مداهم�ة للرط�ة دفعت 
املهربني إىل الفرار. وتوجد يف ماليزيا شبكة دعم، 
وكذل�ك حكومة ربم�ا ال ترحب به�م، ولكنها ال 

تحاول استئصالهم.
وكما ق�ال يل عامل اغاث�ة يس�اعد الروهينجيا، 
هناك الكثري الذي يجب عمله ملساعدة الروهينجيا 
املوجودين يف ماليزيا، ولكن الحل الحقيقي لهذه 
األزم�ة ال ب�د أن يك�ون يف بورما. وع�ىل حكومة 
بورم�ا أن تع�رتف بالروهينجي�ا كأن�اس له�م 

حقوق، وأن تحاسب كل من يضطهدهم.
وبينم�ا كن�ت أتأم�ل يف قص�ص مختل�ف هذه 
العائات، كنت اسأل كاً منها سؤاالً أخرياً : نظراً 
إىل األه�وال التي مروا بها م�ن الغرق إىل الرضب 
فاالغتصاب، هل س�يوصون الروهينجيا الذين ال 
يزالون يف بورم�ا بأن يخاطروا بهذه الرحلة عرب 
البحر؟ ومن دون ت�ردد، جميعهم كانوا يجيبون 

بنعم.
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رغم ان دور اململكة العربية الس�عودية يف تصدير 
االره�اب ودعم�ه ليس جدي�دا ويع�ود اىل حقب 
تاريخي�ة ترج�ع اىل بداية تأس�يس تل�ك اململكة 
وانط�اق اخطر تنظيم ارهاب�ي فيها ونقصد به 
التنظي�م الوهابي الذي يع�د املهاد النطاق كربى 
حركات التطرف الظامية واالصوليات الس�لفية 

والتكفريية يف العالم فيما بعد.
 إالّ ان دورها يف دع�م القواعد االرهابية يف الوقت 
الراه�ن ضم�ن مناطق الع�راق واليمن وس�وريا 
ولبنان يعترب االكرب واالس�وأ يف تاريخها السيايس 
الحافل بالفضائحيات, ذلك ان هذا الدعم جاء مع 
التحول السيايس العربي الكبري يف اختبار التجربة 
الش�مولية  باالنظم�ة  الديمقراطي�ة واالطاح�ة 
والديكتاتوري�ة املتحكمة بخريطة الوطن العربي 
منذ ق�رون ومنها بالطبع نظام آل س�عود ان لم 
يكن عىل رأسها، وهو امر ال يحتاج اىل التذكري به 
فأدنى متابع لاحوال السياسية يف العالم العربي 
يعرف جي�دا ان طبائع االس�تبداد والديكتاتورية 

هي االساس املتحكم بالحالة السياسية يف اململكة 
السعودية. إن الدعم السعودي لارهاب يف الوقت 
الراه�ن يرج�ع اىل هاج�س إعاق�ة الديمقراطية 
وعرقل�ة مس�اراتها يف العال�م العرب�ي بع�د ان 
اصبحت خيارا جماهرييا تسعى الشعوب العربية 
اىل فرض�ه وإحاله بديا عن االنظمة الش�مولية 
ومهم�ا تطل�ب االمر م�ن تضحيات, وه�ذا االمر 
يربك الحسابات الس�عودية التي بدأت تخاف من 
انتقال عدوى املطالبة بالديمقراطبة اىل محيطها 
االجتماعي خصوصا م�ع التغيريات الكبرية التي 
احدثته�ا ث�ورات الربيع العرب�ي يف اغلب املناطق 
العربية املحكومة بأنظمة ال تقل قوة واس�تبدادا 
النظ�ام  الس�عودي. ولذل�ك ف�ان  النظ�ام  ع�ن 
السعودي عقد رهانه وعلق آماله عىل االرهاب يف 
اعاقة املسارات الديمقراطية وإفشالها ووضعها 
يف ص�ورة مش�وهة وعاج�زة عن ضب�ط االيقاع 
لاح�وال  واالقتص�ادي  واالجتماع�ي  الس�يايس 

العربية.

إن هذا الهاجس - اي هاجس اعاقة الديمقراطية 
- ومع انه االساس يف التفكري السيايس السعودي, 
إال ان هنال�ك هاجس�ا اخ�ر اختل�ط مع�ه ودفع 
بالنظام الس�عودي اىل منطقة التفكري املس�عور 
والهستريي يف دعم االرهاب عىل هذا النحو الكبري 
والس�افر ال�ذي لم تتنك�ر له الس�عودية، بل انها 
تؤك�ده وتعل�ن بمنطق صل�ف دعمه�ا لارهاب 
تحت مربرات ال يوجد س�ند واقع�ي لها, اقول ان 
الهاج�س اآلخر - وهو هاج�س تاريخي معروف 
- انطل�ق من اجن�دات طائفي�ة ومذهبية مقيتة 
م�ع الصعود الش�يعي يف اي�ران واالطاحة بنظام 
الش�اه وتحالف ايران مع دولتي س�وريا ولبنان 
اللتني تعتربان من مناطق التواجد الشيعي, وهو 

تحال�ف ل�م يربك الس�عودية وحده�ا وانما اربك 
ايض�ا ارسائيل التي وجدت نفس�ها ام�ام قوة ال 
يس�تهان بها ممثلة بحزب الل�ه ومدعومة بقوة 

من ايران.
 ولذل�ك ف�ان منط�ق التفكري اتج�ه اىل محاوالت 
اس�قاط ايران بإدخالها يف حرب مع العراق وهي 
الحرب التي اس�تغرقت ثماني سنوات استنزفت 
املقدرات العراقية وكان للسعودية دور كبري فيها, 
لكنها لم تؤِد اىل الغرض املطلوب يف اضعاف ايران 
بل انه�ا زادتها ق�وة واصبحت تهدد الحس�ابات 

الس�عودية اكثر من الس�ابق.
 واضاف�ت التغريات يف الخريط�ة العربية وصعود 
الش�يعة اىل س�دة الحك�م خوفا اضافي�ا للخوف 

الس�عودي خصوص�ا وان ه�ذا الصع�ود كان يف 
مناطق مهمة كالعراق، وهذا الصعود يف الحسابات 
الس�عودية سيكون داعما إليران وبالتايل سيكون 
داعما ملا تمت تسميته بصعود "الهال الشيعي" 

يف سوريا ولبنان واليمن والبحرين.
 وم�ن منطل�ق ه�ذا التفك�ري املري�ض عم�دت 
السعودية اىل تجنيد قوى ارهابية ودعمها بالعدة 
والعدد لخلق مضادات "سنية" للتمدد الشيعي او 

صعود "الهال الشيعي" كما اطلق عليه.
ل�م تس�تند هذه الهواج�س وامل�ربرات اىل منطق 
تفكري واقعي وإنما اىل منطق من التفكري االعمى 
واىل مغذي�ات طائفية زادت يف هذا العمى ودفعت 
بالتفكري الس�عودي اىل هذا النوع من الهس�ترييا 
يف الدع�م املعل�ن لارهاب, فالصعود الش�يعي يف 
الع�راق لم ي�أت باملعن�ى املذهبي ب�ل هو صعود 
ملك�ون س�يايس ينتم�ي اىل الطائف�ة الش�يعية، 
وهو مكون يتبنى الس�ياقات السياسية وينتمي 
ملش�رتطات الديمقراطي�ة، بمعن�ى ان�ه صع�ود 

متحرر من اش�كال االنتم�اء املذهبي ولم يكن يف 
نواياه اس�تغال الس�لطة لتش�كيل ق�وة ضغط 
ش�يعي ع�ىل الس�عودية او غريه�ا م�ن مناظق 
التواج�د الس�ني, بل ع�ىل العكس م�ن ذلك فان 
العراق ابدى نوايا طيبة يف اقامة عاقات حس�نة 
مع الس�عودية وغريها من البلدان العربية ضمن 
برنامجه االصاحي املعلن، واالمر كذلك يف دولتي 
س�وريا ولبن�ان املدفوعت�ني بهاج�س التص�دي 
إلرسائي�ل وحس�ب، وي�ري االم�ر ع�ىل دولتي 
البحري�ن واليمن اللتني تطال�ب املعارضة فيهما 
بحقوقه�ا املروعة ضد الس�لطات التي تمارس 

عليها – اي عىل املعارضة - أسوأ اشكال القهر.
 وبالت�ايل فان الدعم الس�عودي لاره�اب ال يجد 
مربرا رشعيا او قانونيا واحدا يس�وغه وانما هو 
يف حقيقته يس�تند اىل الحق�د التاريخي الطائفي 
ال�ذي يحرك الس�عودية باتجاه العراق وس�وريا 
واليمن ولبن�ان وغريها من املناطق التي تعتربها 

السعودية من مناطق الخطر الشيعي املزعوم.  

ح�سن �لكعبي 

آل سعود.. هسترييا اإلرهاب

حني نختلف يف تفس�ري معنى الوطن، نختلف 
يف آلي�ة الحك�م واملعارضة، وينظ�ر كل فريق 
م�ن زاوي�ة املكاس�ب، التي تش�عل حروب ال 
تستطيع إطفائها، أدوات مختلفة، وبصناعة 
ذاتية أنانية، أفقدتنا أبس�ط مقومات العيش 

والخدمة واألمن.
فش�ل ساس�تنا، يف إدارة ملف�ات السياس�ة 
اإلجتماع�ي وتطبي�ق  والتعاي�ش  والخدم�ة 
إدارة  يف  ينجح�ون  فكي�ف  الديموقراطي�ة؛ 

الحرب؟!
نلق�ي دائم�اً مش�اكلنا وكبواتن�ا؛ ع�ىل دول 
س�بقتنا يف بن�اء الحياة، ولم نأخذ من س�بق 
حضارتنا وتاريخنا املرف، وما تزال بأطرافنا 
ُتعلق عقود الدكتاتورية الدموية؛ ألربعني عام 
م�ن املوت والقمع وكب�ت الحريات، وإذا ثبت 
يقيناَ أن لل�دول األقليمية والعاملية مطامع يف 
العراق، فمن الطبيعي تفوقهم يف بناء الدولة، 
ونحن لم نلتأم عىل تفس�ري مف�ردات الدولة، 
التي قس�مها رصاخ الساس�ة، اىل مقاطعات 

متناحرة فوق عروش الجماجم.
تجلببت معظم القوى بالدين؛ اىل حد شعورنا 
إنها تمثل الخيان�ة للدين والوطن؛ فريق ُيريد 
أخت�زال الش�يعية بش�خصه، وأخوت�ه أخوة 
يوس�ف املنبطحني، يقابله م�ن َيدعي الدفاع 
عن املهمش�ني، وكوردي عن القومية، وكلهم 
ش�غلوا الع�راق بصاراع�ات داخلي�ة، وتركوا 

األبواب الخارجية؛ مرعة لدخول الغرباء؟!
سادت الس�احة السياس�ية إعتقادات كثرية 
مس�يئة لإلس�ام، ال تملك إس�رتاتيجية بناء 
اإلختاف�ات؛  إدارة  ع�ىل  الق�ادرة  الدول�ة 
وإنفرط�ت األح�زاب اإلس�امية والحرك�ات 
الليربالي�ة، منه�ا من دعم اإلره�اب مبارشة؛ 
بذريعة التهميش، وحقوق املجرمني املعتقلني، 
ونقيضه سياستة ورصاخه اىل التقسيم، ضناً 

بأن ذلك سيعطيه والية الوسط والجنوب؟!
لم يفهموا أن اإلس�ام رس�الة س�ام للناس 
عامة، واملس�لمون ح�راس ورعاة ملن يختلف 
معهم، وقبول من أجربته مصلحته الشخصية 
من دخول اإلسام، وغض الطرف عن مايض، 
لحس�اب بناء دولة تجاب�ه عدالتها؛ مصالح 

األحكام الوضعية التي تستعبد الشعوب.
أنقلب كثري من املس�لمني ع�ىل أعقابهم، منذ 
لحظة وفاة رس�ولهم، وإختلفوا يف التفس�ري 
والتأوي�ل، لكن اإلم�ام عيل عليه الس�ام، لم 
يلتف�ت اىل الحك�م والبيعية ولم يك�ن طرفاً، 
وبق�ى مع�ارض أيجابي�اً ُيس�دي النصائ�ح 
التقومي�ة، اىل أن ق�ال عن�ه الخليفة األول"ال 
أبقان�ي الل�ه ملعضلة ليس لها أبو الحس�ن"، 

والخليفة الثاني" لوال عيل لهلك عمر".
عيل ب�ن أبي طال�ب ؛ منهج يصع�ب للعقول 
الس�طحية تفس�ريه، وه�و تطبي�ق عم�يل 
للرس�الة املحمدية الس�محاء، التي تؤوسس 
الدول�ة املتكامل�ة، ذات إس�رتاتيجية طويل�ة 
األم�د، إلقام�ة العدال�ة اإلنس�انية، ونبه منذ 

قرون؛ لخطورة رايات داعش السوداء.
يعرتف املفكرون بمختلف مش�اربهم؛ أن عيل 
أول من وضع أس�س الدولة الحديثة، وس�بق 

الديموقراطية؛ بفصله للسلطات الثاث.
هب مايني املتطوعون إمتثاالً لفتوى املرجعية، 
وقدموا مثاالً للتضحي�ة والتفاني، ويحملون 
منهج إحتضان األبرياء وال مزايدة عىل وحدة 
العراق، مهم�ا إختلف الدين واملذهب والعرق، 
وأن صم�ود األنبار من أولوي�ات بناء الدولة، 
ونين�وى البد أن تع�ود اىل أحضان الوطن،وما 
الطلب املتأخر لدخول الحشد الشعبي، سوى 
ح�ل لتخليص الع�راق من معضل�ة اإلرهاب، 

وحماية األنبار من الهاك.

و�ثق �جلابري

فشل السياسة ونجاح احلرب

لم يكن س�قوط الرمادي خربا مرعبا، فيما لو قارنا ذلك بكارثة 
املوص�ل، قد يكون الس�بب لكثرة االنكس�ارات الت�ي مررنا بها، 
خال العام املايض، ولم نختلف مع بعضنا، لو قلنا أن الس�بب يف 
كليهما، هو س�وء اإلدارة السياس�ية، وفشل القيادة العسكرية.

االنتصار الذي حققه الحش�د الشعبي يف صاح الدين، لم يتقبله 
مع�اريض الفن�ادق، وك�ان طعمه م�راً عن�د  اإلدارة األمريكية، 
فقوان�ني لعبة النف�وذ التي صنعه�ا األمريك�ان، الزالت تتحدى 
جمي�ع الدول وأولها إي�ران، فكيف لهم تقبل مش�اركة الجنرال 
سليماني مع قادة الحشد الشعبي، وهو يحتفل بانتصار تكريت 
عىل عدو أمريك�ا املزعوم "داعش".بكل تأكيد األمر معقد، فبعد 
ذلك االنتصار، انربت ش�خصيات سياس�ية من املوصل واالنبار، 

وبمس�اعدة  دول وفضائي�ات، ومؤسس�ات إعامي�ة كب�رية، 
لتشويه صورة ذلك االنتصار، مما جعل رئيس الوزراء يستسلم، 
ويخضع تحت وطأة املكاملات الهاتفية األمريكية املتعاقبة.إبعاد 
الحش�د الش�عبي عن مواصل�ة انتصاراته، كان ق�رارا أمريكيا، 
وهدف�ا ل�دول إقليمية، ت�ورط يف اتخ�اذه القائد الع�ام للقوات 
املسلحة، ولو كان بصورة غري معلنة، كلفه ذلك سقوطا مدوياً، 

وعاراً كبرياً، ستحتفظ به سود األيام، مثلما كتب التاريخ لسلفه 
يف س�قوط املوصل.قبل سقوط املوصل بس�تة أشهر، كان هناك 
نداء حكيم بش�أن االنبار، ومبادرة تدعم السلم، وتبعدنا عن لغة 
الح�رب ووياتها املتك�ررة، أُقرتَح فيها تقدي�م األموال، من قبل 
الحكومة املتخمة بميزانيتها الفائضة آنذاك، لبناء مدنها وبناها 
التحتي�ة، لكن املب�ادرة اس�تغلت طائفيا من قب�ل "مرجفني"، 

وقوبلت باالس�تهجان والقراءة السياس�ية الخاطئة من جميع 
األطراف.قص�ة االنبار وترصف السياس�يني تجاهها، يأخذنا اىل 
أغوار موروثنا الش�عبي واالجتماعي، فاملس�تهجنون كصاحب 
األغنام، الذي عليه دفع "جزة الخروف" أي "الصوف"، كرضيبة 
ع�ن رع�ي أغنام�ه  ف�رفض، لكنه أخ�ريا اضط�ر إىل إعطاءهم 

الخروف وصوفه، حتى يضمن حياة أغنامه األخرى.
الي�وم بع�د س�قوط االنب�ار، وتهدي�د بغ�داد، ك�ان لزام�ا عىل 
املس�تهجنني، ومن انجرف�وا وراءهم بغب�اء، أن يدفعوا "كوقود 
للح�رب"، أكثر م�ن أضعاف األم�وال الت�ي اقرتحته�ا املبادرة، 
مضاف�ا إليها الدماء الزاكية العبيطة، للمئات من الش�باب التي 

ستخضب بها أرض األنبار، حتى تستعيد صمودها.

تمث�ل الرمادي موقعاً مهماً بالنس�بة لداعش، فهي تعد مركز 
األنبار أكرب محافظة بمس�احتها الشاس�عة الت�ي تقدر بثلث 
الع�راق، وحدوده�ا الطويل�ة اللصيقة بس�وريا، الت�ي تجعل 
م�ن املمكن م�ّد ح�دود دول�ة تنظيم داع�ش، بني ما يس�مى 
واليتي الش�ام والع�راق، والذي يس�مح له م�ن تهريب النفط 
واآلث�ار, وإضع�اف الدول�ة العراقي�ة والس�ورية, كم�ا وتقع 
غرب�ي العاصمة بغ�داد عىل بعد 108 ك�م، وتتاخم محافظات 
باب�ل وكرب�اء والنجف، لذا الب�د من صد هذا الخط�ر الذي قد 
يتس�بب بمش�كات يصعب حلها, وكما تش�رتك بحدود دولية 
مع األردن والس�عودية .عندما طرح " عم�ار الحكيم " رئيس 
املجلس األعىل اإلس�امي العراقي, مبادرة أنبارنا الصامدة يف 8 
كانون الثاني 2014, والتي تضمنت إعمار املحافظة، وتشكيل 
قوات عش�ائرية _  أي العش�ائر التي تقاتل اإلرهابيني _ تكون 
من ضمن تش�كيات الجي�ش لتأمني الح�دود الدولية والطرق 
اإلسرتاتيجية، كانت هناك أزمة تلوح باألفق، ما لم تحل األمور 

بعقاني�ة وتهدئتها ومحاولة كس�بها ب�أي طريقة لتفادي ما 
قد يحدث مس�تقبا .لم تجد هذه املب�ادرة أُذن صاغية لها، يف 
وقت كان�ت املعركة اإلنتخابية يف بداياته�ا بني مختلف القوى 
السياسية، والتي ُحّشد لها طائفاً من أجل كسب أكرب قدر من 
األصوات، للظفر بتش�كيل الحكومة، فبعض الجهات خش�يت 
ولألس�ف من نجاح هذه املب�ادرة، والتي قد تعم�ل عىل تغيري 
التوازنات السياسية عىل أرض الواقع، فكسب صوت الجمهور 
الش�يعي يعني إفاس بعض األحزاب وإنقراضها ربّما، وحتى 
خيش بعضهم من تحول تفكري الناخب السني فبدل أن ينتخب 
الطبقة السياس�ية الس�نية، ينتخ�ب من نجح بإعم�ار مدنه 

وس�اعد ع�ىل تهدئ�ة الوضع، وكان ه�ذا من الغباء الس�يايس 
ح�ني تغيب مصلح�ة الوطن من أج�ل املصال�ح الضيقة .بعد 
وابل من األزمات التي عصفت بالعراق مع إبعاد الحل السلمي 
وإحت�واء اآلخ�ر، وال�دور الذي لعبت�ه بعض الق�وى اإلقليمية 
التي لم ولن ترغب بالعراق كبلد محوريا يلعب وفق ما يش�اء، 
نجح الدواعش يف 10 حزيران 2014 من الس�يطرة عىل املوصل 
وعدة محافطات أخرى، رافقه إنكس�ار للقوات املس�لحة بعد 
ل يف فكرهم األفكار  خيانة أبرز القادة العس�كريني، الذين تأصَّ
البعثي�ة الهدام�ة، تصدت املرجعية الدينية لتعل�ن فتيا الجهاد 
الكفائ�ي لصد الدواعش والحد منهم والقضاء عليهم .كان من 

املفروض بع�د تطهري تكريت التوجه لتطهري محافظة األنبار، 
لكن أصوات النشاز والتي أفرزتها صناديق اإلنتخابات وبعض 
ش�يوخ الفن�ادق ومؤتمرات الص�االت املكيفي�ة، رفضت بأي 
شكل من األش�كال دخول قطعات املتطوعني من أبناء الحشد 
الش�عبي، بع�د كل ما حدث وم�ا فعله الدواعش م�ن ومن ...، 
كان خيارهم كا للحش�د، الذي ال ناقة له وال جمل يف أرضكم، 
س�وى أنه لّبى ن�داء مرجعيته، التي إنتفض�ت من أجل العراق 
وحرماته .لكن الحش�د حشد وطني يا ساسة األنبار وعلمائها 
وش�يوخها، فبع�د أن وق�ع الفأس بال�رأس وقت�ل وأغتصاب 
نس�ائكم وتهجريك�م، صار الحش�د رشيف ويجب أن يش�ارك 
يف العملي�ات، أج�ل ال توجد للحش�د أي مصلح�ة طائفية، بل 
وس�يقاتل ويبذل دمه يف سبيل الله والعراق، ومعركته القادمة 
س�تكون أقرص وقتا من معركة تكريت وأسهل لديه، والحرب 
للََّه  َها الَِّذيَن اَمُنوا ان َتنرُصُ سجال والنرص حليف املؤمنني " َيا ايُّ

ُكْم َوُيَثبِّْتاَْقَداَمُكم " . َينرُصْ

باقر �لعر�قي

د�نيال.ب. �سوليفان

منتظر �ل�سخي

االنبار وقصة اجلزة واخلروف!

صمود األنبار بحشدنا

فوؤ�د ح�سون



فنان من جيل التسعينيات، قدم بعض األغنيات 
التي حققت شهرته عالمياً خالل زمن قياسي، 
وعلى الرغ�م من ذلك فهو يغيب عن الس�احة 
الغنائي�ة كثي�راً .. ال يرى خجالً في اإلس�تماع 
والتعل�م من األجيال الحديثة، ويؤكد أنه متأثر 

بأصوات عمالقة الفن الجميل.
هو الفنان هشام عباس " في مقابلة صحفية  
يجي�ب من خاللها على الكثير من التس�اؤالت 
الت�ي تخص ألبوم�ه الجديد وحيات�ه الخاصة 
والعائلية، حيث ُيعل�ن للمرة األولى عن قيامه 
حالي�اً بالتحضير لثالثة ألبومات دفعة واحدة، 

وإليكم نص الحوار .
•نتوجه للحديث عن برنامجك الجديد "س�اعة 
لقلب�ك".. فكي�ف كان�ت األص�داء وردة الفعل 

عنه؟
األص�داء ممي�زة للغاي�ة، حي�ث أن الجمه�ور 
سعيد بالبرنامج وكذلك االمر بالنسبة للنجوم 
الذي�ن ظهروا معي فيه حي�ث تلقيت عدداً من 
اإلتص�االت منه�م وش�كروني عل�ى اإلطاللة 
المميزة التي ظهروا بها في البرنامج والفكرة 
الممي�زة، إلى جانب أنن�ي تلقيت إتصاالت من 
بعض النج�وم طلبوا مني فيه�ا الظهور معي 

في البرنامج، وهذا شيء أسعدني للغاية.
 •أين أصبح ألبومك الرومانسي الجديد؟

ما زلت أعمل عليه على الرغم من اإلنتهاء منه 
م�ن قب�ل، ولكنني قم�ت بإعادة فت�ح األلبوم 
م�رة أخرى كي أضي�ف له أغنيتي�ن جديدتين، 
حي�ث وجدت أنه من الض�روري وضعهما فى 
االلب�وم، والعم�ل على االلبوم يس�ير بش�كل 
طبيع�ي، وس�وف أق�وم بطرحه في موس�م 
الصيف الُمقبل، واأللبوم يحتوي على 12 أغنية 

متنوعة في أفكارها وألوانها الموسيقية.
 •صرح�ت م�ن قب�ل ع�ن إس�تعدادك لدخول 
خطوة الس�ينما م�ن خالل فيل�م كوميدي مع 
المخ�رج ياس�ر زايد الذي قدم ُمسلس�ل "هبة 

رجل الغراب" فماذا عنه؟
إنت�اج تعم�ل عل�ى ه�ذا  كان ُهن�اك ش�ركة 

وج�دت  ولكنن�ي  نها الفيل�م  أ
إختف�ت فج�أة ومن 

بعد  مقدمات  دون 
تناقش�نا  ان 

حول  كثيراً 
فكرة العمل 
ي�د  تحد و
ع�د  مو
 ، ي�ر لتصو ا
لم  ولكنني 
أي  اتل�ق 
إتصال من 
القائمي�ن 

عل�ى 
لعم�ل  ا
اعرف  وال 
 ، لس�بب ا
فق�د يكون 
العمل توقف 

بس�بب 

الظروف اإلنتاجية أو أسباب 
أخ�رى ال أعلمه�ا ، ولكنن�ي 
كن�ت ُمتحمس�اً لتقدي�م هذا 
الفيلم حيث عقدت جلس�ات 
عمل مع الُمخرج ياس�ر زايد 
م�ن أج�ل الفيل�م ولكن�ه لم 
يكتمل ولم أح�دد موقفي منه 
بعد، خصوصاً أن الش�ركة التي 
كان�ت تتولى إنتاج�ه حديثة العمل 
ف�ى مج�ال الفن، وه�ذا يجعلن�ي قلقاً 
للغاي�ة م�ن ه�ذه التجربة خصوص�اً بعد 

المماطلة في تقديم هذا العمل.
•على الصعيد الغنائي .. كيف سيكون لقاؤك 

بجمهورك؟
لدي ألبومان آخران إل�ى جانب ألبومي 
الرومانس�ي حيث س�يكون إحداهما 
وطني والثاني ديني س�أقوم بطرحه 
في رمضان الُمقبل، فأنا أهتم بالغناء 
وليس بالتمثيل، هذا إلى جانب أنني 

قد أُق�دم برنامجاً جديداً في رمض�ان الُمقبل، 
ولكن هذا األمر غير مؤكد في الوقت الحالي.

 •ولك�ن ما ال�ذي دفع�ك للس�عي وراء تقديم 
ثالث�ة ألبومات دفعة واح�دة، أال ترى صعوبة 

فى ذلك؟
األغني�ات موجودة وأق�وم بالتجهي�ز لها في 
وق�ت واح�د، ه�ذا إضافة إل�ى أنني ل�م أقصد 
على اإلطالق أن أعمل عل�ى ثالثة ألبومات في 
وقت واح�د، فاألحداث الوطني�ة على األخص 
تجعلني أكث�ر رغبة في تقدي�م األغنيات، فأنا 
أُقدم في األلبوم الوطني أغنية لقناة السويس 
وأخرى للمؤتمر اإلقتص�ادي إلى جانب أفكار 
أخرى تخص الكثير من األحداث الوطنية داخل 
أغنيات األلب�وم، وبخصوص األلبوم العاطفي 
فأن�ا أعمل عليه ُمنذ س�نوات، ه�ذا إلى جانب 
أنني لن أقوم بطرح االلبومات الثالثة في وقت 

واحد.
 •هل تفك�ر حالياً ف�ي القيام بخط�وات فنية 

جديدة بعيداً عن الغناء والتمثيل؟

أن�ا ال أُفكر في االم�ور به�ذه الطريقة، ولكن 
األمر يتوقف على حس�ب م�ا ُيعرض علي من 
أعم�ال، فكل ما يهمني ف�ي الوقت الحالي هو 
اإلنته�اء من ألبومي العاطفي الجديد بس�رعة 
ك�ي اتمكن م�ن طرح�ه للجمهور م�ع مطلع 

موسم الصيف الُمقبل.
 •هل توافق على أن تكون المنافس�ة في مصر 

محصورة ب� عمرو دياب وتامر حسني؟
الساحة الغنائية مفتوحة للجميع، وكل صوت 
ممي�ز له الحق ف�ي الظهور وتقدي�م موهبته 
للجمه�ور، كما أنني لس�ت معنياً بالمنافس�ة 
او الدخ�ول ف�ي صراع�ات مع اآلخري�ن، فأنا 
احترم عمرو دياب وتامر حس�ني وكل منهما 
حق�ق نجاحاً وله جمهوره، ولم أفكر يوماً في 
أموري الفنية بهذه الطريقة ألنني ال أعبث أبداً 
وراء خطوات اآلخرين، ولكنني أحاول أن أقدم 
اعماالً مميزة ومختلفة لجمهوري من دون ان 

اضع في خيالي أي إعتبارات أو أفكار أخرى.
 •الكثير من نجوم الغناء قدموا قصص حياتهم 
الس�ينما والدرام�ا  الفن�ي ف�ى  ومش�وارهم 

والبرامج.. فما موقفك من ذلك؟
هذا االم�ر متوقف عل�ى الكثير م�ن العوامل، 
ففي البداي�ة البد أن يكون لدي ش�غف للقيام 
بذل�ك، وهذا الش�غف البد أن يك�ون مصحوباً 
بتجارب فني�ة مميزة ألنني ال أقب�ل تقديم أي 
شيء ال يستحق ثقة جمهوري التي بنيتها ُمنذ 
س�نوات، هذا إضافة إلى أنني ارى أن كل فنان 

حر فيما يقوم به.
 •من أكثر من تأثرت به في الغناء؟

بالتأكي�د .. تأث�رت بأهرامات الف�ن المصري 
وهم عبد الحليم وأم كلثوم وموسيقار األجيال 
محم�د عب�د الوه�اب، وتعلم�ت منه�م الغناء 
وأعش�ق أغنياته�م واعماله�م كاي ُمس�تمع 

عربي.
 •ه�ل تنظر إلى االجي�ال الجديدة على أنها اقل 

نجومية منك؟
هذا غير صحيح .. فأنا أهتم باإلستماع لكل ما 
هو جديد مهما كان عمر المطرب أو جيله ألن 
ما يتحك�م في ميولي هو العم�ل الجيد .. ولن 
تصدقني إن قلت لك إنني ما زلت اتعلم إلى اآلن 

من األجيال الجديدة وال اجد في ذلك خجالً.
 •م�ا الذي تغير في هش�ام عب�اس بعد دخول 

الفن؟
أن�ا مثلما كنت قبل حياة الش�هرة والنجومية، 
فطباعي وآرائي لم تتغير، وكذلك اس�لوبي في 
الحياة والتعامل مع الناس، ولكن ُهناك أشياء 
كثي�رة تفرضها عليك النجومية وال تس�تطيع 
التم�رد عليها، فالبد من اإلعت�راف بأن الفنان 
ال يعيش حياة بص�ورة طبيعية كبقية الناس، 
ولكنن�ي أح�اول التحلي باس�لوب حياتي قبل 

الشهرة والنجومية حتى اآلن.
ش�خصية  لزواي�ا  مع�ك  بحديثن�ا  •ننتق�ل   
وعائلية.. فما االسلوب الذي تتبعه في التعامل 

مع ابنائك؟
أوالدي ه�م أصدقائي الذي�ن أتحدث معهم في 
كل ش�يء، فأنا ال أضع بيني وبينهم حدوداً أو 
قيوداً ش�رط وجود اإلحترام بيننا، وقد يكون 
ذل�ك األمر قربن�ي منه�م للغاية، حي�ث أكون 
حريصاً على التواجد معهم في المنزل وقضاء 

أوقات فراغي،
واحيان�ا أك�ون على ق�در مس�تواهم الفكري 
وميوله�م، من حيث لعب ال�"بالي ستيش�ن" 
وممارس�ة الرياض�ة معه�م، ولذل�ك فيمك�ن 
أن اختص�ر لك الق�ول بأن أوالدي يش�بهونني 
للغاية في الكثير من األش�ياء.. ومن شبه آباه 

فما ظلم.

منة فضايل: خفت من كريم عبد العزيز
 

   القاهرة: صّرحت الفنانة منة فضالي أنها تواصل تصوير دورها في مسلس�ل "وش تاني" المقرر عرضه خالل ش�هر رمضان، 
حي�ث تش�ترك ف�ي البطولة مع الفنانين كريم عبد العزيز وحس�ين فهمي، مش�يرًة ألن ه�ذه التجربة الدرامية الجديدة س�تكون 

مختلفة للجمهور بشكٍل كامل. وأضافت في مقابلة صحفية  
وأوضحت أن هناك حالًة من الس�رية على تفاصيل العمل األمر الذي يمنعها من الحديث عن تفاصيل الدور. لكنها كش�فت عن جزٍء 
من مالمحه حيث قالت أنها ُتجس�د فيه ش�خصية ريهام الزوجة الثانية للفنان حسين فهمي، والتي ترتبط بقصة حب مع كريم عبد 
العزيز، مشيرًة ألن هناك تفاصيل كثيرة ومختلفة ستكون ضمن األحداث. ولفتت ألن "وش تاني" هو من األعمال الدرامية التي تدور 
أحداثها من واقع الحياة، وألن الَمشاهد تنقل صدق الشخصيات الموجودة باألحداث لكونها موجودة في المجتمع، األمر الذي سيعطي 

المسلسل مصداقية أكبر لدى المشاهدين.
وعن تحضيراتها لش�خصية "ريهام"، قالت أنها اس�تغرقت وقتاً طويالً في اإلس�تقرار على "اللوك")المظهر( الذي س�ُتِطل به سواء في 

المالبس ولون الشعر.
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تشارك الفنانة الشابة أماني كمال فى ثالثة مسلسالت خالل الموسم الرمضاني هذا العام حيث تقدم ثالثة شخصيات 

مختلفة تماما عن بعضم، منتظرة عرضهم خالل الشهر الكريم لمعرفة ردود األفعال حول هذه األعمال.
وقالت أماني إنها قاربت على االنتهاء من تصوير مسلسل "يانا يا انتي" مع النجمة فيفي عبده والنجمة سمية الخشاب 
واخراج ياسر زايد، حيث تجسد فى العمل شخصية بنت تدعى هاجر وهى متزوجة من "سامح الصريطي" وتدخل معه 
فى صراعات كبيرة رغم حبها الكبير له.أما بالنسبة لمسلسلها الثاني فهو "حق ميت" بطولة الفنان حسن الرداد واخراج 
فاضل الجارحي، والذى تواصل تصوير دورها فيه هذه األيام، فتقدم فيه شخصية زوجة ايضًا لرجل أعمال كبير، وهى 
نقطة ضعفه، وتحدث مفاجأة كبيرة لها تقلب األحداث راسًا على عقب.وأضافت أماني أن ثالث مسلسالتها عذا العام 
هو "البيوت أسرار" المكون من 60 حلقة ومن اخراج كريم العدل والمقرر عرضه على قناة "او اس ان" المشفرة، الفتة 
أنها تقدم شخصية زوجة للمرة الثالثة هذا العام ولكنها هذه المرة مستغلة وطماعة تتزوج من رجل يكبرها فى السن 
بكثير لالستيالء على أمواله اال أنها ال تسطيع فعل ذلك.وكانت أماني قد خضعت لجلسة تصوير مؤخرًا مع المصور محمود 
عاشور وفريق عمله المكون من مصمم االزياء سامح ماهر والماكييرة اية راضي وظهرت أماني متالقة فى الصور بلوك 

جديد.

شارك عدد من نجوم الفن و السياسة في 
االحتفالية التي أحيتها المطربة المغربية 

جنات لصالح مستشفي سرطان األطفال 
57357 .حضر من نجوم الفن محمود قابيل 

و الهام شاهين و المطرب والملحن محمد 
رحيم .. باإلضافة إلى د.عمرو عزت سالمة 

وزير التعليم العالي األسبق .. وعدد من 
أطباء المستشفى واألطفال المصابين.حرصت 

جنات خالل فقرتها على مشاركة األطفال 
الغناء ورسم البهجة على وجوههم والتخفيف 

من آالم العالج.

 رهيانا أول سمراء تصبح وجها دعائيًا لـ »ديور«  
إختارت دار األزياء والتجميل الفرنسية العريقة "ديور" مطربة البوب األمريكية الجميلة ريهانا 
وجها دعائيا جديدا لها وهى أول فتاة سمراء يتم إختيارها من قبل هذه الدار للعمل معها والتي 
حولت ريهانا من نجمة بوب إلى أيقونة فاتنة.وذكر الموقع اإللكتروني الفرنس�ي "جرازيا اف 
أر" أن دي�ور ق�د طرحت الحملة اإلعالنية لريهانا ، حيث تلتقط عدس�ة المخرج س�تيفن كالين 
نجمة البوب ريهانا في قصر فرس�اي الفرنس�ي وس�ط حدائقه الغناء ، مش�يرا إلى أن سيدنى 
توليدان�و المدي�ر العام ل�"ديور" ق�ال :" ريهانا تعرف كيف تعمل في فرس�اي فهى تمتلك هذه 
األناق�ة التي بدت واضحة من�ذ الوهلة األولى ، وهذا جزء من ش�خصيتها ، وهي مذهلة ونحن 
نعش�قها".وأضاف الموقع أن بيت أزياء "ديور" يرى أن ريهانا أعطت من روحها الش�ابة لهذه 
الحمل�ة الدعائي�ة التي ترافقت مع فيلم قصير بعنوان "س�يكريت ج�اردن "الذي أحدثت ضجة 
كبي�رة ، حيث تحمل أزي�اء ريهانا مجموعة من المواد البراقة تتباي�ن وتنعكس في مرايا قصر 
فرس�اي وزينته المطلية بالذهب فش�كلت مزيجا رائعا بين رفاهية القرن الثامن عش�ر وإمرأة 

ديور العصرية.

 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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سالـم الزيدي طاقة ابداعية ال تنسى
 يوما ما وتحدي�دا عند عام 1961 وجدته تلميذا نجيبا 

ل�ي حينما قبل الدخ�ول معي في برنامج�ي التلفازي 

)ش�وف عندك يا س�الم( ال�ذي كنت اقدم�ه من خالل 

تلفزي�ون بغ�داد المس�مى ذاك الوق�ت ب�� )البنكلة( 

مس�اهما م�ع عدد من ط�الب معهد الفن�ون الجميلة 

.. وم�ن ذاك الوق�ت تعرف�ت علي�ه .. ذاك ه�و الفنان 

واالعالمي والكاتب الرائد )س�الم الزيدي( الذي يحمل 

اكثر من ش�هادة وفي مقدمتها دبلوم فنون مسرحية 

وش�هادة في التصميم الصحفي واالخراج المسرحي 

وكتاب�ة الس�يناريو .. وعضوا ب�ارزا ومهما في اتحاد 

الكت�اب الع�رب في دمش�ق واتح�اد االدب�اء والكتاب 

العراقيين ونقابة الفنانين العراقيين وعضوا ناش�طا 

ف�ي  رابط�ة االعالميين ومنظم�ة الس�لم والتضامن 

وجماعة افكار للثقافة .. حتى انه تبوأ رئاسة الجمعية 

العراقية لحقوق االنسان .

والذي وددت قوله ان الرائد والباحث )س�الم الزيدي( 

حينما  يذكر اسمه اليوم .. معنى ذلك ان هناك )قامة( 

فرض�ت تواجدها وباقتدار عال ف�ي اكثر من مجال .. 

حتى بات�ت تلك )القامة( يش�ار لها بالبن�ان والزيادة 

رغم انه على ابواب الس�بعين من عمره .. والذي الزال 

يمتاز بالشبابية والحيوية والعطاء الثر المثمر ..

وماذا ابعد من تلك )القامة( المسماة سالم الزيدي؟

انه ذاك المؤسس للعديد من الصروح الفنية والثقافية 

واالدبي�ة ولعل في مقدمتها اص�داره لمجلة )القصة( 

ع�ام 1968 وه�ي اول مجل�ة عراقي�ة تعن�ى ب�االدب 

القصصي .. وتأسيسه )لفرقة مسرح المجددين( التي 

اجيزت عام 1969 .. وكان له اكثر من حضور صحفي 

في بيروت ودمش�ق وعدن والكويت .. وعمل مراسال 

الكث�ر من اذاعة داخ�ل وخارج الع�راق ومنها : اذاعة 

بغداد واذاعة اوربا الحرة واذاعة العراق الحر .

واليوم حينما يذكر )س�الم الزيدي( تذكر معه كل تلك 

االعمال المدرس�ية  ضمن النش�اط المدرس�ي  تأليفا 

واخراج�ا  واع�دادا وتنفي�ذا داخ�ل محافظ�ة ديال�ى 

وخارجه�ا ويوم كان النش�اط المدرس�ي ف�ي عهده 

الذهبي !.

هشام عباس: أعود بثالثة البومات وهذا ما عطلني عن خطوة السينام



 اقت�رب الفن�ان أحمد رات�ب من االنتهاء م�ن تصوير 
جميع مشاهده بمسلسل "ذهاب وعودة" ، الذي يقوم 
ببطولته الفنان أحمد السقا ، ومن المقرر عرضه في 

شهر رمضان المقبل.
ويجس�د راتب في المسلس�ل دور لواء جيش متقاعد 
، ووال�د أحمد الس�قا ، حيث يس�اعد ابنه ف�ي البحث 
عن حفي�ده الذي تختطفه عصاب�ة لتجارة األعضاء ، 
وتنقله إلى إسرائيل لس�رقة أعضائه البشرية ونقلها 

إلى أطفال إسرائيليين.
والمسلسل يرصد قصة حقيقية مأخوذة من ملفات 

المخاب�رات المصرية ، حيث قامت المافيا في 
تجارة األعضاء البشرية بخطف طفل مصري 
وتهريب�ه إلس�رائيل ، قب�ل أن تنج�ح أجهزة 
المخاب�رات في اس�تعادة الطفل م�رة أخرى.

ويجرى تصوير المسلس�ل بين لبنان وقبرص 
وجن�وب أفريقي�ا." ذه�اب وع�ودة " تأليف 

عصام يوس�ف، ويش�ارك في بطولته فريال 
يوسف، طارق اإلبيارى ، ياسر الطوبجى ، 

ضياء عبد الخالق ، ندا موس�ى ، ليلى عز 
العرب و إخراج أحمد شفيق.

لندن � قالت صحيفة صندايتايمز البريطانية في 
تقرير ان الممثل المصري الش�هير عمر الشريف 

مصاب بمرض الزهايمر.
وتقول عائلة الشريف إن النجم السينمائي البالغ 
م�ن العم�ر 83 عام�ا أضحى “يج�د صعوبة في 
تذك�ر ما فعله أمس، ناهيك عن تذكر فترة تألقه 

في هوليوود”، وفقا لما جاء في التقرير.
وذك�رت صن�داي تايمز أن الش�ريف، ال�ذي ولد 
في األس�كندرية، يعيش حاليا في فندق بمنتجع 

الجونة السياحي المطل على البحر األحمر.
ونقلت الصحيفة عن ابنه الوحيد طارق الشريف 
)58 عاما( قوله إن أبيه “يكون في بعض الوقت 

في ح�ال أفضل، وفي أوق�ات أخرى مرتبكا 
للغاية”.

وقال�ت إن ط�ارق الح�ظ أن ثمة ش�يء ما 
يعاني من�ه والده ع�ام 2011، عندما زجر 
امرأة كانت تح�اول أن تلتقط صورة معه 

خالل مهرجان سينمائي في قطر.
وذك�ر ط�ارق أن وال�ده ل�م يع�ر انتباها 
عندم�ا أخبره ف�ي كان�ون الثاني/يناير 
بوف�اة أمه فاتن حمام�ة – الممثلة التي 
اعتنق اإلسالم كي يتزوجها عام 1955، 
لكن�ه بعد أي�ام قليلة س�أل “كيف حال 

فاتن؟”، بحسب “صنداي تايمز″.

أمحد راتب لواء جيش متقاعد يف »ذهاب وعودة«

إصابة الفنان املرصي 
عمر الرشيف بالزهايمر

 مايا دياب تصور »غمرين وشد« و»كلمة«  مع إنجي مجال
 

تس�تعد المطربة اللبناني�ة مايا دياب لطرح ألبومها الجديد خالل ايام، والذى يضم مجموعة م�ن األغانى باللهجة المصرية واللبنانية 
والخليجية.

وص�ورت "ماي�ا" من االلبوم فيديو كليب جمعت فيه أغنيتين هما "غمرني وش�د" و"كلمة" مع المخرجة اللبنانية إنجي الجّمال على 
أن يعرض الكليب على الفضائيات العربية بالتزامن مع طرح األلبوم.
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ينتهي الفنان كمال أبورية منتصف يونيو المقبل ، من تصوير مسلسله الجديد 
"أوراق التوت"، المقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل.

وقال أبورية إنه يواصل تصوير المسلسل دون توقف ، ويكثف مخرج العمل 
ساعات التصوير ، لسرعة االنتهاء من التصوير وتسليم الحلقات األولى للقنوات 

المتعاقدة على العمل.
أبورية يجسد شخصية الطبيب أحمد المصري وهي شخصية تاريخية، الفتا إلى 
أن المسلسل يتناول صاحب قصة أوراق بن أحمد ، ويطرح فكرة ظهور اإلسالم 
وحرصه على احترام اآلخر .مسلسل "أوراق التوت" يشارك في بطولته يوسف 

شعبان ، وسميحة أيوب، ونورهان، ومحسن محيى الدين، ومن سوريا صفاء 
سلطان، السعودى ماجد العبيد، ومحمد بخش، وبشير غنيم، ومن تأليف أيمن 

سالمة وإخراج هانى إسماعيل.

القاهرةـ  نفت الفنانة المصرية عال غانم تحديها للدراما المتحفظة ولجمهور البيوت بتقديمها أدواًرا 
جريئة، حيث أنها تقدم فقط ما هو مكتوب في السيناريو.

عال أكدت أنها ال تجد عيًبا من تقديم األدوار الجريئة، وتهتم كثيًرا بالتنويع بين أدوارها، مشيرة إلى 
أنها مازالت تعرف أن هناك فرق بين جمهور الدراما وبين جمهور السينما، وتراعي ذلك في كل ما 

تقدمه.
الفنانة المصرية قالت إنها وافقت على تقديم مسلسل “المطلقات” ألن الفكرة جريئة، وتناقش قضية 
حساسة تعاني منها كل المطلقات في مصر والعالم العربي من اضطهاد ونظرة المجتمع لهن.أما عن 

حياتها الشخصية قالت عال إنه ال يوجد لديها وقت فراغ وعندما تجده تطير إلى أمريكا لقضاء الوقت مع 
أسرتها التي تعتبرها أهم شيء بالنسبة لها كما أنها تمارس الرياضة.

وعن االنتقادات التي وجهت مؤخًرا إلى مالبس بناتها قالت عال إن ابنتيها كبرن وأصبحن قادرات على 
اختيار ما يناسبهن من مالبس وأزياء وهي ال تتدخل في قراراتهن.

نجوى كرم تتألق يف جولتها الكندية
 

   بي�روت: جمع�ت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجالية اللبناني�ة والعربية خالل جولتها الغنائية 
ف�ي "كندا"، وتحديداً في حفلتها الت�ي أقيمت في "تورونتو"، حيث تفاعل الحضور مع أغنياتها 
الحديث�ة والقديمة والمووايل. وقد عّبر الحاضرون عن فرحهم بهذا الحفل، فأكد معظمهم أنهم 
اعت�ادوا على حضور حفالتها كلما حضرت إلى "كن�دا"، ووصفها البعض باألرزة اللبنانية، كما 
لف�ت البعض ألنها ش�مس األغنية اللبنانية، وق�ال البعض "صوتها كثير حل�و"، وعلق بعضهم 
"صوته�ا جبل�ي لبناني أصيل"، بينما تحدث بع�ض أبناء الجالية العربي�ة، فعّبروا عن حبهم لها 
وإعجابهم بإطاللتها األنيقة وبكل ما تقدمه من أعمال فنية، وطالبها البعض بأن ال ُتطيل غيابها 
عنهم.وكان الفنان أس�مر لبنان ق�د افتتح الحفل، ثم تألقت "كرم" بأداء أغنياتها وس�ط تفاعل 

الحضور الذي غنى ورقص، وقدم لها الورود.

سالـم الزيدي طاقة ابداعية ال تنسى
 يوما ما وتحدي�دا عند عام 1961 وجدته تلميذا نجيبا 

ل�ي حينما قبل الدخ�ول معي في برنامج�ي التلفازي 

)ش�وف عندك يا س�الم( ال�ذي كنت اقدم�ه من خالل 

تلفزي�ون بغ�داد المس�مى ذاك الوق�ت ب�� )البنكلة( 

مس�اهما م�ع عدد من ط�الب معهد الفن�ون الجميلة 

.. وم�ن ذاك الوق�ت تعرف�ت علي�ه .. ذاك ه�و الفنان 

واالعالمي والكاتب الرائد )س�الم الزيدي( الذي يحمل 

اكثر من ش�هادة وفي مقدمتها دبلوم فنون مسرحية 

وش�هادة في التصميم الصحفي واالخراج المسرحي 

وكتاب�ة الس�يناريو .. وعضوا ب�ارزا ومهما في اتحاد 

الكت�اب الع�رب في دمش�ق واتح�اد االدب�اء والكتاب 

العراقيين ونقابة الفنانين العراقيين وعضوا ناش�طا 

ف�ي  رابط�ة االعالميين ومنظم�ة الس�لم والتضامن 

وجماعة افكار للثقافة .. حتى انه تبوأ رئاسة الجمعية 

العراقية لحقوق االنسان .

والذي وددت قوله ان الرائد والباحث )س�الم الزيدي( 

حينما  يذكر اسمه اليوم .. معنى ذلك ان هناك )قامة( 

فرض�ت تواجدها وباقتدار عال ف�ي اكثر من مجال .. 

حتى بات�ت تلك )القامة( يش�ار لها بالبن�ان والزيادة 

رغم انه على ابواب الس�بعين من عمره .. والذي الزال 

يمتاز بالشبابية والحيوية والعطاء الثر المثمر ..

وماذا ابعد من تلك )القامة( المسماة سالم الزيدي؟

انه ذاك المؤسس للعديد من الصروح الفنية والثقافية 

واالدبي�ة ولعل في مقدمتها اص�داره لمجلة )القصة( 

ع�ام 1968 وه�ي اول مجل�ة عراقي�ة تعن�ى ب�االدب 

القصصي .. وتأسيسه )لفرقة مسرح المجددين( التي 

اجيزت عام 1969 .. وكان له اكثر من حضور صحفي 

في بيروت ودمش�ق وعدن والكويت .. وعمل مراسال 

الكث�ر من اذاعة داخ�ل وخارج الع�راق ومنها : اذاعة 

بغداد واذاعة اوربا الحرة واذاعة العراق الحر .

واليوم حينما يذكر )س�الم الزيدي( تذكر معه كل تلك 

االعمال المدرس�ية  ضمن النش�اط المدرس�ي  تأليفا 

واخراج�ا  واع�دادا وتنفي�ذا داخ�ل محافظ�ة ديال�ى 

وخارجه�ا ويوم كان النش�اط المدرس�ي ف�ي عهده 

الذهبي !.

   القاه�رة: حصل�ت الفنان�ة دالي�ا البحي�ري 
عل�ى لقب ملك�ة جمال مصر ونافس�ت به في 
المس�ابقة العالمية قبل أن تدخل عالم الشهرة 
واألض�واء من باب الفن، حي�ث حققت نجاحاً 
بمش�واٍر مل�يء باألعمال التي حملت رس�ائل 
وأه�داف بن�اءة للجمهور س�واء ف�ي األعمال 
اإلجتماعية على غ�رار "صرخة أنثى"، "ريش 
نع�ام" و"بنت م�ن الزمن ده" أو الرومانس�ية 
مث�ل "زي اله�وا"، "الباحث�ات ع�ن الحرية"، 
"كان يوم حبك" و"سنة اولى نصب". ُتِطل في 
رمضان المقبل بش�خصيٍة كوميدية من خالل 
مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الذي 
يعتبر لس�ان ح�ال الكثير من األس�ر والبيوت 
المصري�ة. وف�ي حديثه�ا ل�"إي�الف" تحدثت 
ع�ن موقها م�ن العمل ف�ي الس�ينما واألفالم 
الشعبية، وعن جوانب كثيرة من حياتها الفنية 
والش�خصية وعالقته�ا م�ع ابنته�ا "كيمي"، 

والتفاصيل فيما يلي:
تع�ود الفنان�ة دالي�ا البحيري للعم�ل الدرامي 
بمسلسل كوميدي يحمل اسم "يوميات زوجة 
مفروس�ة أوي" ويناق�ش أوضاع�اً إجتماعية 
وأس�رية كثيرة ف�ي إطاٍر كومي�دي إجتماعي 
م�ن خ�الل الكثي�ر م�ن المواق�ف الت�ي تدور 
ف�ي قلب كل بي�ت. والعم�ل من تألي�ف أماني 
ضرغ�ام ويش�اركها البطول�ة في�ه نخبة من 
نجوم الكوميديا ومنهم خالد س�رحان، سمير 
غان�م ورجاء الجدواي. علم�اً أنها تنفى إنتماء 
المسلسل لنوعية أعمال "السيت كوم"، مؤكدة 
أن العم�ل ينتمي لألعمال الدرامية المكونة من 
60 حلق�ة، إل�ى جان�ب إختالفه ع�ن األعمال 
األخرى التي يتم تقديمه�ا في إطار الكوميديا 

من قبل.
•وعما جذبها للمش�اركة في هذا العمل، تقول 
أنها وجدت فيه الس�يناريو المختلف عن غيره 
م�ن األعمال التي ُعِرَضت عليه�ا. فانجذبت له 
ألنه�ا ش�عرت بأنه العم�ل المطل�وب تقديمه 
في هذا الوقت بالتحدي�د، خاصًة أن الكوميديا 
مطلوب�ة للغاي�ة ف�ي المرحل�ة الحالي�ة نظراً 
لما مر به الش�عب المصري م�ن أوقاٍت صعبة 
وأحداٍث سياس�ية كانت كفيلة بالتأثير السلبي 
عل�ى الجمه�ور مم�ا يس�تدعي تقدي�م أعمال 
كوميدية وخفيفة تسهم بتغيير مزاج المشاهد 
وتس�اعده عل�ى الهروب من هذا الجو الس�يء 

الذي عاشه خالل الفترة الماضية".
•وبخصوص مسلس�ل "خيانة عصرية" الذي 
توقف لم�راٍت عديدة وأثيرت م�ن حوله بلبلة، 
قالت أن األس�ئلة ح�ول العمل يج�ب أن ُتوّجه 
لمنتجه ممدوح ش�اهين، وذل�ك ألنها ال تعرف 
ش�يئاً عن�ه ف�ي الوق�ت الحال�ي لحي�ن تجدد 

الحديث عنه.

في السينما
•على الصعيد الس�ينمائي، أشارت ألن السينما 
قد مّرت بأوضاٍع صعبة أقصت غالبية الفنانين 
وأبعدته�م عن تقديم الس�ينما من�ذ قيام ثورة 
يناير)كان�ون الثان�ي( حت�ى اآلن . ورفض�ت 

التعلي�ق عل�ى إمكانية مش�اركتها في األفالم 
الش�عبية، وأكدت أنها ال تمانع العودة للسينما 
شرط الحصول على سناريو ممّيز بغض النظر 
ع�ن أي�ة إعتب�ارات أخ�رى، فيما ش�ددت على 
أنها ال تش�ارك بأعماٍل ال تحمل رس�ائل هادفة 

للجمهور.
وبالحديث عن ش�عورها بالفش�ل،   •
تج�اه أي عم�ل، أوضح�ت أن�ه م�ن الطبيع�ي 
أنه�ا لن تش�عر بالرضى ع�ن كل األعمال التي 
تقدمه�ا، فليس هناك من خطواٍت فاش�لة، بل 
هناك أعمال لم تش�عر بالرض�ى عنها. وعللت 
أن األمر ال يتوقف عليها، ألن المش�كلة ليست 
عندها لكونه�ا ال تعمل بمفردها، بل مع فريق 
عم�ل قد يقدمها في إط�اٍر غير جيد في الوقت 
الذي تؤدي فيه دوره�ا بتمّيز، وهو ما يهمها، 
إال أن الجمه�ور ينظ�ر ف�ي المق�ام األول إلى 

العمل ككل وليس ألداء كل فنان على حدى.

في الطباع
•من جهٍة أخرى، وبعيداً عن الحديث المستهلك 
ع�ن الفن، تطرق الح�وار م�ع "البحيري" إلى 
وقوعه�ا  وإمكاني�ة  الش�خصية  تفاعالته�ا 

ضحية اإلحب�اط، فأوضحت بأنه�ا في الغالب 
تنظر لألمور ببس�اطة، وترى النصف الممتلئ 

من الكوب، ألنها متفائلة ولديها 
ثق�ة كبي�رة ف�ي الل�ه، فإن 
غدرها الش�عور باإلحباط 
في موقٍف معين، ال تسمح 
تنظر  بتملكها، ألنه�ا  ل�ه 

لمعاناة اآلخرين، فتقول 
الحمد لله.

•أم�ا عن ما يمكن أن 
فأجابت  يغضبه�ا، 

أن األم�ر يتوق�ف 
على المزاج العام 
تعيش�ه.  ال�ذي 
ألنها  مش�يرًة 
تش�عر أحياناً 
ف�ي  برغب�ة 
اإلنفصال عن 

بينما  الن�اس، 
بأوق�اٍت  تش�عر 

أخرى أنها بحاجة 
تتبع  لرؤيته�م، وال 

أي روتي�ن معي�ن حي�ن تتع�رض لضغوطات 
نفسية.

داليا األم
•وعن أساليبها في التربية مع ابنتها "كيمي"، 
قالت أنها في بعض األحيان تعاملها كصديقة، 
وتغن�ي وتلع�ب معها، إال أنها ال تزال في س�ٍن 
صغي�ر وتحتاج لمن يوجهها ويقّوم س�لوكها 
من�ذ الصغ�ر، م�ا يجعله�ا تتش�دد معه�ا في 
بعض األحي�ان خاصًة أنها أصبحت األم واألب 

بالنسبة لها. 
•ورداً على السؤال إن كانت تتبع معها أسلوب 
والدته�ا، أو ت�رى أنه�ا األم المثالي�ة، قال�ت: 
والدت�ي كان�ت أماً ألربع�ة أبناء، أم�ا أنا فلدي 
إبنة واح�دة. وتركيز األم في تربية أربعة أبناء 
يختل�ف كثيراً ع�ن اإلهتمام والتركي�ز بتربية 
طفلة واحدة. ه�ذا باإلضاف�ة لتغّير وإختالف 
العوام�ل وأس�لوب التربي�ة م�ن جي�ٍل آلخ�ر. 
وتابعت: ال أستطيع أن أقول أنني األم المثالية، 
ألن األمه�ات يش�عرن دوم�اً بالتقصير، مهما 
قدمن ألبنائهن. بالنس�بة لي،  أهتم بكل شيء 
يخص ابنتي، وأقوم بتجهيز طعامها بنفس�ي 
وأصطحبه�ا إلى الن�ادي والتمارين الرياضية، 
وأح�اول أن أكون معه�ا األم العادية الطبيعية 
بغ�ض النظ�ر عن عمل�ي الفني، فال ش�يء قد 

يؤخرني عن رعايتها واإلهتمام بها.

داليا البحريي: ال يشء يؤخرين عن رعاية ابنتي
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انك�ضار ال�ضوء
 حيدر حا�ضو�ش العقابي

شربُت فنجان انوثتك
تسربت شراستي

من افيون عواطفي...
ما زلت لالن استحم بماء انوثتك

وبضجيج انكسار حوافري..
   ******

اقرٌع جرس المسافة
اندد بهذا الشهيق

الذي تحمل سياط الذاكرة
ليس هناك مسافة للعودة

ليس هناك
جرس ينذرنا

بالتوقف عن  زفاف الخسائر
  ********

قلبُت فنجاني
كم كان الوقت بخيل

حين حرمني من الذ االشياء
انِت

   *******
كيف لي ان احتفظ

بهذا الكم الهائل
من الشراسة
واقول احبك

انا اخر العشاق الذين يستديرون بصمت
للوراء

خوفا عليك
من هذا الوقت المذبوح

بفرج الساعة
 *******

كل الحمام
ينام في مسجد خصرك

اين انام انا
 وفساتينك مازالت

ال تستوعب
حتى اصابعي

اين انام
وانا ارتشف من كاسك الفارغ

اخر لحظات الغياب
 *****
سأنصفك

ايتها السنبلة
فمن حقك ان تدخلين حقول يدي

وبحثين عن شهيق
طفولتك في اعماقي

 ****
احبك

ياه................
اعرف اني احبك

ولكن..
لماذا تجوع

القصيدة
بغيابك؟

 البس  أو القط
نحي�ف مثل قصب�ة البردي يش�به الرمح لكنه ل�ن يبلغ مداه 
لقصر قامته ينادونه "البس" أي القط ربما بسبب الشعيرات 
الت�ي تنبت فوق ش�فتيه وهي متفرقة لدرجة اس�تحق معها 
ه�ذا اللقب ع�ن امتياز ..وهو كما بدا لي س�عيد بهذا ،بل ومذ 
عرفته لم اعرف له اس�ما آخر ولم اس�أله فهو"البس" وكفى 
..)تع�ال يابس ،اذهب يابس، تفض�ل يابس ، أين ذهب البس( 
وحده عالم متنقل اليكاد يس�تقر في مك�ان ،مرة في مطبخ 
الس�جن، وأخ�رى عند الش�رطي صكب�ان ،وثالثة م�ع بائع 
الس�كائر والش�اي جعفر ورابع�ة يلعب النرد م�ع مجموعة 
اتخ�ذت إح�دى الزواي�ا ،او تراه ينظ�ف الحمام�ات الداخلية 
،يبدو وديعا ومس�كينا وحين تنظره تعطف عليه ربما لهزالة 
جسده أو لتمتمته في الكالم أو مايظهر من مالمح التعب في 
وجهه االمل�ط المائل إلى الصفرة او ألن�ه اليتردد في تقديم 
خدماته لهذا النزيل اوذاك مقابل "سيكارة"أو قليل من السكر 
والش�اي او حتى القليل من المال فهو يعتاش يومه على ذلك 
.فض�ال عما يلتقطه أيام زيارات األهال�ي البناؤهم اذتعد تلك 
الزيارات مناس�بة أثيرة لطعام دس�م ومال أدس�م ،ففي تلك 
المواعي�د يبك�ر قبل اآلخرين ليق�ف خلف الش�بك ،وقد لوى 
عنقه ،وأغمض إح�دى عينيه ،ومد يديه ،وهو يتمتم بكلمات 
دعاء بعضها مفهوم واغلبه غير مفهوم ،لكنه يثير الش�فقة 
في عملية االس�تجداء ليخرج بحصيل�ة تغنيه خدمة اآلخرين 
عدد من األي�ام فيقضيها في لعب ال�ورق والمقامرة اذيربح 

مرة ويخس�ر في غال�ب الم�رات ،فيعود لمجالس�ه صاحبه 
سليم وجاره المالصق ل"برش�ه "نعيم يتودد لهما ويستمع 
لحكايتهما مثل طفل صغير ،لعلة ينال كاس�ة شاي بالنعناع 

أو س�يكارةوهوفي مس�كنته وتعجبه بدا مث�ل قط يهز ذيله 
ويتمس�ح باآلخرين، بي�د أن نعيم الذي كثي�را ما عطف عليه 
قال له هذه المرة:"يابس يالعين أيها الش�يطان دعنا وشاننا 

ستبقى مجرد واش ولص قذر هيا ابتعد عنا".نهض وتراجع 
خطوتين الى الوراء،ثم رد بالقول نعم انا لص اسرق البيوت، 
فه�ذه مهنت�ي وافتخربه�ا بل واتح�دى من هو أحس�ن مني 
وتاب�ع كالم�ه وه�و يطال�ع الوجوه داخ�ل الزنزان�ة  وفمه 
يرتجف ويزبد ليقول انا ل�ص انا "البس "ولكنك يانعيم قاتل 

فمن االشرف ؟
انا اش�رف منك ومن أبيك دخلت الحبس ألني قتلت امرأة دون 
قصد ،كانت قضاء وق�درا اثناءاطالقي النار فرحا بزواج ابن 
أختي وأهلي معروفين بسمعتهم الطيبة ولكن من تكون آنت 

احسب انك لقيط وعار على المجتمع .
ال لس�ت لقي�ط ياجماع�ة انا ابن وحي�د الم ترمل�ت وانا في 
س�ن الس�ابعة لم تحتمل الوحدة فتزوجت من سكير أدماني 
وقتله�ا إهم�اال وجوعا فلم اعرف س�وى الش�ارع طريقا اذ 
خنقن�ي الجوع فمددت يدي ألس�كت ص�وت معدتي الفارغه 
وحين بلغت التخمة لم اقوي على التراجع أصبحت مش�هورا 
ومعروفا فانا ولعلكم تجهلون أول من اس�تخدم الزيت لدهن 
كل جس�ده وأضاف الزئبق و ادخل عاريا حتى ال يستطع احد 
إمس�اكي ثم انا ال اس�رق الفقراء وبدا يسوق نفسه كقديس 
الن�ه لص اضطرت�ه الظروف لي�س اال .هكذا ببس�اطه انهى 

حديثه وهو يطالع الوجوه داخل الزنزانة.
"الب�س " كم�ا عرفته ذات م�اض مضى ،واح�د من عالمات 
الس�جن الفارقة اليش�عربذنب وال يعرف الندم ، يخرج يوما 
ليعود س�نوات حتى غزا الش�يب رأس�ه وهو الي�وم يتفاخر 

بمغامراته ويريد أرضاع تجربته لآلخرين فهو مجرد لص .

موؤيد عبد الزهرة

القنص الّسيكولوجي يف  هتّجدات  عبد املنعم محندي

 الب�د عند قراءة )تهّج�دات ( المجموعة 
الش�عرية للش�اعر عبد المنع�م حمندي 
من مغ�ادرة المس�احة الموروث�ة التي 
تركت لنا وجعلتنا ندور ضمن األنس�اق 
الغ�رض  ذات  واإليقاع�ات  الوصفي�ة 
البنائ�ي وك�ذا المضامين المج�زأة وما 
يلح�ق به�ا م�ن إرس�اليات تقتضيه�ا 
التشكيالت الشعرية ذات البعد الصوري 
األحادي ،وحين نأى الشاعر عبد المنعم 
حمندي عن تلك اإلشكاالت التي ذكرتها 
، كّوَن مقودا ذاتيا لرسم إبهته الشعرية 
وتسخير مكنوناته النفسية بكل طاقاتها 
والب�دء باإلش�تغال قي حي�زه اإلنتقالي 
، فحساس�يته تجاه األش�ياء لم تخلقها 
المصادف�ة أو حاالت من الش�ك العفوي 
أو ضمن دوافع الوهج الكتابي للتعجيل 
بإنتاج لحظته الشعرية ،وإنما من خضم 
مجم�ل تحوالته النفس�ية وأنصهاراتها 
في الب�ؤر العميقة للذات ،وبالتالي توالد 
قدراتها اإلنتاجية ضمن سيل من المرار 
والخيب�ات وأعظمه�ا وأجله�ا الخيبات 
الش�مولية ذات الطابع الوج�ودي الذي 
يتعلق بالوطن وبكل المفردات واألماكن 
الت�ي تتصل به ، ناهيك عن لوعات الذات 
الش�خصية ،الش�ك بأن تل�ك اإلنفعاالت 

حالة متقدم�ة خلقتها الوقائع البصرية 
والوقائ�ع ذات اإلرج�اع الباطني والتي 
أدت الى أشباع أعلى في مناطق الالوعي 
وخلقت له أزمته الشعرية التي تواصلت 

وقلقة الشعري ليتمكن من اإلفادة
من المخ�زون العاطفي بقدرات تكيفية 
م�ع الوه�ج النفس�ي وترتي�ب عرضه 
وبتقدي�ر  خفي�ة  لإلنس�الل  التخيل�ي 
محس�وٍب م�ن عاملي الزم�ان والمكان 
والتعامل معهما بمديات إختمارية ،كي 
يبقى الش�كل الع�ام لمضمون نصوصه 
طازجا لتهيئة التطورات المتالحقة في 
المخيل�ة عب�ر مايمكن التأس�يس عليه 
م�ن )لوعة- ف�راق – توق�ع – إندحار – 
فجيعة- قفص- خفافي�ش-..( وصوال 
الى الموت والذي يعني لديه غياب وطن 

وأنكفاء ذاكرة ،
أم�ام ذل�ك خل�ق الش�اعر عب�د المنع�م 
حمندي ف�ي تهجداته خلق ذاكرة رثائية 
حين مرت أمامه ذكرياته وهو في سيح 
الكتابة مرت من أمامه كش�ريط سينما 
في كهف معتم ،ليس�تطع من إستيعاب 
وجوده بما يقدم�ه من مطالب لمخيلته 
كي تعيَد تأجيج صورها الش�عرية وفق 
اغراض ذلك الصراع النفس�ي المشحون 
بقوة التركيز وبالفعل الوجداني الطليق 
ضمن غايات فلسفية وجمالية إللتقاط 

المزي�د م�ن رس�ائل الالوع�ي وتجني�د 
قدراتها للشعور بنعيم الصبر والمطاولة 
ضمن اللغة التي أُعدت مذ توجه الشاعر 
لبدايات قاموسه الشعري حيث تزاحمت 
في ه�ذا القاموس أش�كاُل الدالالت من 

الحزن والفجيعة:
إّنها ُلغُة الحزن ..

تلهُث في بؤبؤ الطير والُحنجرة
إنها اللغة المجزرة

إنها الموت،

فأحتطبي الموَت ... يامقبرة
وف�ي أكثر من ن�داء الى النف�س يتوجه 
الشاعر الى إغناء حاجاته عبر آماله التي 
يراها تقف خلف بوابة المستحيل فلديه 
مح�دد واضح مح�اٌط بمبه�م المحدود 
وهن�ا صل�ة بي�ن الظاه�ر والمس�تور 
الش�خصي ومنظومت�ه النفس�ية الت�ي 
قاعدتها ذلك الحجم المركب من اس�ئلة 
الذات وحواراته�ا ،وهو قد إبتدع مخيلة 
خالي�ة م�ن التناق�ض واإلض�داد ك�ون 
رس�ائله في تهجداته رسائل لبالده التي 
أحبه�ا رغ�م إمت�الء س�مائها بالغربان 
وأمت�الء أرضه�ا بالدناصي�ر وقد نجح 
الشاعر في تحويل الموجودات الشعرية 
والت�ي إس�تقطبتها رس�الته الش�عرية 
ال�ى موجودات خاصة ضم�ن محركات 
التوهج النفس�ي فكانت مديات القنص 
لديه تتم بحسن تقدير ومالئمة المفردة 
هنا أو هناك لتشكل لدية الصور الشعرية 
وحدات قياس�ية تضع المشهد الشعري 
كركائز في بنيوية النص ، وقد خلق ذلك 
تكام�اًل في تكوي�ن أفكاره وإي�داع تلك 

األفكار في مناخها المناسب :
كم تأملُت منعطَف الحلِم

في غيهٍب لم يَر الفجَر يوماً
برغَم الحنيِن الى شرفٍة

في الزمان البعيد

أن ذئَب الحروِب لُه ليُل ذاكرٍة
وحزٌن عميق

يقيُس السماَء بآهاتنا
والمدى أسوٌد وغراٌب شريد
ونجٌم إذا ما أطَل على ظلمٍة

في المتاهاِت عيد ،
كلما أيقظ المطُر الذكريات

بيوٍم جديد
وأرتداني الشروَق غدا
بجناحين من عسجٍد

في الفضاء السعيد
سأزُف إنعتاق الشموس

ألنثى الصباِح
وأُذكي الظما

في الجليد
وبالتض�اد من ذلك وكدلي�ل على حيوية 
الحي�اة رغم بؤس�ها أوجد الش�اعر عبد 
ال�داالت  العدي�د م�ن  المنع�م حمن�دي 
اإلشراقية ذات القيمة التحفزية وأحسن 
ف�ي إس�تخدامها ليتنق�ل بي�ن محطات 
ش�عرية بمثابة وقف�ة تأهيلي�ة جديدة 
للمتلقي فأستخدم ضمن منظاره الجديد 
) النهر – الطيور – الس�نبل- العذارى – 
العش�ق – المرآة – غي�وم- مواعيد ..... 
(، وبذل�ك أق�ام بي�ن مختل�ف الكلم�ات 
محف�زات إتص�ال ليبقي ما كت�ب قابال 

للخلود .

  قي�ش جميد املوىل 

شقة اهلرم
 صدرعن دار س�ما للنش�ر في القاهرة روايه " شقة الهرم " 

للكاتب ثامر عطوة كتبت لها المقدمة الفنانة إس�عاد يونس، 
تقول إس�عاد إن »ش�قة الهرم« قصة حقيقي�ة. وبعد أن قرأت 

الرواية، مستلهما نصيحة المؤلف بأن نقرأها فى ساعة متأخرة 
م�ن الليل )ووحيدا(، فإننى لم أش�عر بالرعب الذى ربما ش�عر به 

غيرى!الرواي�ة عادية جدا، ال تحتاج ال�ى تقديم أدبى، ولكن تكمن 
خطورته�ا فيما قالت عنه المقدمة إن�ه قصة حقيقية، وفيما قاله 

المؤلف بأنها قصة رعب حقيقية حدثت له. إن خطورة تلك الرواية 
- ف�ى رأي�ى - ليس فيما ذك�ره المؤلف - وكاتب�ة المقدمة - من أن 

م�ا تقرأه حقيقة حدث بالفعل، وإنما لما ينش�ره من أحداث ووقائع 
تساعد على نش�ر الخرافة والدجل والش�عوذة، ووصفه للمشعوذين 

وألعمالهم السفلية، وصراعهم على تسخير الجن لخدمتهم، مدعيا أن 
ما كتبه حقائق وليست خيال كاتب.. 

كسارة األحالم..
 )أهديتن�ي حبيب�ي... كس�ارة األحالم/ تكس�ر الصع�اب... وجدتنى أص�دق/ طرت 
بالخيال... سعيدة أحلق/ كيف فى ثوان... فقدت كل منطق/ ذاكرت كل سطر... قرأت 
فى الطفولة/ درست كل دور... وفزت بالبطولة/ وعشت كل حلم... بغاية السهولة/ 
كأن الحب شعر... يفوز من يقوله!(هذه أبيات من ديوان »كسارة األحالم«، باكورة 
اإلنتاج األدبي للشاعرة د. نسرين الرفاعى، ويضم 16 قصيدة متنوعة بين المواضيع 
اإلنسانية، وإطاللة الماضي، والقصائد الرومانسية والوطنية، كما يضم رسومات 
بس�يطة تعبر بها الش�اعرة عن قصائدها. وتفتتح الّش�اعرة ديوانه�ا بإهداء إلى 
والدته�ا، ثم بقصيدة وفاء وامتنان لوالدها، ترس�م من خالله�ا صورة بهّية عن 
هذا الّش�خص الحّي في قلبها فتقول له: ش�كرا أبى أنت الذى علمتنى/ أن التقى 
والصدق دينى ومذهبى/ ش�كرا أبى أنت الذى عودتنى/ أن الغنى والجاه ليس�ا 
بمطلبى.وتنتقل الش�اعرة بين قصائدها بكل خفة ورش�اقة كالفراش�ة وهي 

تعّبر بصدق في شّتى الحاالت اإلنسانّية المختلفة. 

هاشم البغدادي ..42 عام غياب
ال أبال�غ، ب�ل هو الواق�ع الذي لمس�ناه جليا، أن 
نقول بأن مئة بالمئة من الخطاطين الذين درسوا 
الخط العربي، في مش�ارق األرض ومغاربها، قد 
تخرجوا من معطف مدرس�ة الخط�اط العراقي 
هاش�م البغدادي وال يزالون، من خالل كراس�ته 
الش�هيرة “قواعد الخ�ط العرب�ي” التي صدرت 
ع�ام 1961، حيث وضع فيها قواعد جميع أنواع 
الخط العربي وقياساته الدقيقة، كحروف مفردة 

أو مركبة، مزينة بلوحات رائعة التركيب.
هو الخطاط الش�هير المرحوم أبو راقم هاش�م 
المع�روف  القيس�ي،  درب�اس  الح�اج  محم�د 
بالبغ�دادي المتوف�ى ف�ي ليلة 30 أبري�ل 1973، 
والمولود عام 1917 في محلة خان الوند ببغداد، 
يعّد علما بارزا من أعالم الخط العربي في العالم 

العربي واإلسالمي.
وقد كان الراحل أنموذجا فريدا ومتميزا للخطاط 
والفنان المتقن لفنون وأش�كال الحرف العربي، 
ال�ذي أج�اد بكل م�ا يملك م�ن موهب�ة وثقافة 
اكتسبها منذ طفولته لرسم الحرف رسما دقيقا 
متكام�ال س�ليما، معاف�ى، بعي�دا كل البع�د عن 
جميع التيارات التي حاولت اقتالع أصالة الحرف 

من جذوره، أو تشتيته.
وقد أضاف البغدادي، رونقا جديدا لشكل الحرف 
وس�يولة أبعاده، بع�د أن أدرك أصالته ومرحلية 
تطوره منذ س�اللة الخط الحيري حتى مدرس�ة 
الخط الفن�ي المعاصر، فحاول م�ن هذا اإلدراك 
أن يعطي للحرف اكتماله وصورته المرنة، وعبر 

امتيازات اجتهادية فنية رائدة.
لقد اس�تطاع البغدادي بقدرته الذكية أن يتفوق 
بجدارة على بعض الشوائب التي الزمت الحرف، 
فب�ادر برص�د التجويد المتق�ن لمالمحه وإدراك 
أس�راره، فجدد األصول ونق�ح المناهج، رافضا 
رفضا قاطعا المفهوم التجاري الذي يهدم بنيان 
فن الخط العربي، وعبر عن اس�تيائه العميق من 
مسألة الخروج عن القاعدة التي رسمها أسالفه 
الخطاط�ون م�ن قبل�ه، كذلك لم تك�ن في نظره 
كتاب�ة الح�رف المعروفة، ب�ل كان عالما روحيا 

عميق الداللة والمعنى.
وقد اش�تهر البغدادي بغيرته على قواعد وأصول 
الخط العربي وضبطها وعدم التسامح في تغيير 
صورت�ه الجمالية، بل أكد على اإلبداع في تجويد 
الح�رف. ول�و تفحصنا ملي�ا مس�يرة البغدادي 
الفني�ة، للمس�نا بوض�وح أن�ه قد رس�م مالمح 
متمي�زة خاص�ة لص�ورة كتاب�ة الح�روف دون 

المساس أو اإلخالل بقواعدها.
ويتجلى ذلك بوضوح مثال في خط الديواني الذي 
رسمه وفق طريقة خاصة، والذي يختلف تماما 
عن الخ�ط الديوان�ي الذي عرفناه من كراس�ات 
الديواني للخطاط المشهور مصطفى غزالن، أو 

ديواني األتراك.
إن مثل هذا اإلبداع لم يأت بطريقة اعتباطية، بل 
جاء وليد مسيرة ش�اقة وطويلة، مليئة بالصبر 
العنيد والتضحية الجادة والولع الشديد، وهيامه 
وحبه لفن الخط وقدسيته الدينية لمكانة الحرف 
الذي أخذها منذ صب�اه من خالل تعلمه وحفظه 

للقرآن الكريم على يد الماللي.

ولم يتش�تت البغدادي منذ بدايات�ه في هوايات 
أخ�رى، فقد صب جل جهده ووقته الس�تقصاء 
وكتاب�ة  حص�را،  الخ�ط  ف�ن  وألغ�از  أس�رار 
المشوقات المستمرة، وإجادته أنواع الخطوط 
العربي�ة بضروبه�ا إج�ادة تامة، ك�ل ذلك جعل 
خطه يمتاز بالقوة والرش�اقة وتنسيق جمالية 
التركيب، وتكوين الموضوعات الفنية بأش�كال 
هندسية وزخرفية متناسقة فنيا وفكريا، فضال 
ع�ن جعل كتابات�ه المتناظرة إيقاعا موس�يقيا 

جميال ذا قيمة جمالية عالية.
أص�در البغدادي سلس�لة م�ن أربعة أج�زاء في 

“خط الرقعة” س�نة 1946، وهي معدة للتعليم 
ف�ي المدارس االبتدائية، إالّ أن إصدار مجموعته 
الرائع�ة “قواع�د الخ�ط العربي” س�نة 1961، 
كانت أه�م وأرقى مجموعة للخط�وط العربية 
كاف�ة ظه�رت حت�ى اآلن ف�ي العال�م العرب�ي 
واإلس�المي، بل تع�ّد بمثاب�ة مدرس�ة إبداعية 

وتعليمية شاملة.
ومن آث�اره المهمة كذل�ك التي يعت�ز بها كثيرا 
مديري�ة  طبعت�ه  ال�ذي  األوق�اف”  “مصح�ف 
س�نة  م�رة  ألول  ببغ�داد  العام�ة  المس�احة 
1370ه�، بإشرافه على نسخة للخطاط محمد 
أمين الرشدي، ثم أعيد طبعه في ألمانيا مرتين، 
وقد قام بتذهيبه وترقي�م آياته وكتابة عناوين 
السور واألحزاب والسجدات، كما صنع زخرفة 
رائعة لفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، فكان 
بحق تحفة فنية نادرة ونفيسة، وقد وصل إليه 
وس�ام تقدير م�ن الباب�ا لفنه الذي اس�تخدمه 
ف�ي زخرفة المصحف الش�ريف الذي طبعه في 

ألمانيا.
كذل�ك زي�ن البغ�دادي الكثير من المس�اجد في 
بغداد وأماكن أخرى في العراق بأروع ما رصعته 
أنامل�ه م�ن خط�وط الكتاب�ة عل�ى المحاريب 
والقب�اب والم�آذن، فكانت في غاي�ة الفخامة 
والروع�ة والعظم�ة من حيث حس�ن التراكيب 
والتداخ�ل بي�ن الح�روف، فضال ع�ن تصميمه 
وخط�ه للكثي�ر م�ن المس�كوكات والعم�الت 
النقدي�ة لعديد من الدول العربي�ة، وهذا ما يدل 
على انتش�ار صيته وش�هرته ومكانته الرفيعة 

بين الدول والنخب الفنية.

تهّجدات

علي اإبراهـيم الدليمي 



 المستقبل العراقي/متابعة 
طوال ايام االس�بوع الفائ�ت واهالي مدينة الحرية يعانون ش�ح المي�اه وانقطاع التيار 
الكهربائي  الذي تجاوز اكثر من عش�رين ساعة باليوم الواحد،وان تم تجهيز المواطنين 
بالتي�ار فيكون بش�كل متذبذب ومتقطع ولمدة تتجاوز خمس دقائ�ق بقليل، ثم ينقطع 
مج�ددا .وقد تزامن التراجع الخدمي ف�ي المنطقة مع ارتفاع  درجات الحرارة الملحوظ 
حي�ث تجاوزت االكثر من اربعين درجة مئوية،  ومم�ا زاد من معاناة االهالي تلك، تعمد 
اصح�اب المول�دات االهلية لرفع اس�عار االمبير وبفترة تش�غيل اقل من ١٢ س�اعة ، اذ 
تجاوز س�عر االمبير الواحد العش�رين الفاً وفي بعض المناطق ومنها حي السالم محلة 
٤٣٨  حددت التس�عيرة لالمبير الواحد ب� )٢٥( الف دينار. ويشكو سكنة المنطقة طفح 
المجاري وعدم التبليط وكثرة النفايات في الشوارع العامة الرئيسة والفرعية ، وبالرغم 
من المناش�دات المس�تمرة والش�كاوى المتواصلة ال�ى دائرة المجل? البل�دي لكن دون 
جدوى، فالحال الزال على ماهو عليه ال معالجات حقيقية للمشاكل الخدمية.  لذا يطالب 
اهال�ي الحرية مجلس المحافظة التحرك الس�ريع النقاذهم من ش�ح المياه في الصيف 

الحار وارتفاع اسعار المولدات وبشكل ناجع.
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 احلشد الشعبي

عرص الفرسان .. يعود من جديد
ثامرالخفاجي 

إن ه�ذه المنزلة العظيمة التي يمتلكها الحش�د 
الش�عبي بش�كل غريزي ف�ي نف�وس طبقات 
الش�عب المختلفة باس�تثناء سياس�ي الصدفة 
اليمك�ن ان تك�ون كم�ا يصفها البع�ض بانها 
انفع�ال مؤقت لفتوى دينية او مغامرة لثلة من 
الفتية  يحس�بونها نزهة ،ب�ل انها إيمان عميق 

في قلوب الناس 
ان ه�ؤالء رجال صدق�وا ما عاه�دوا الله عليه 
فلبوا نداء الوطن والدين رغم ظلم بني جلدتهم 
لهم لكن حب الله والوطن في قلوبهم اقوى من 
هرطقة التافهين والمنافقي�ن الذين يحاولون 
أن يرس�موا الصورة له�م كما تراها انفس�هم 
المريضة ثم من قال ان زمن الفرس�ان قد ولى 
..هؤالء الرجال والفتية اعادوا عصر الفرس�ان 
بص�ورة اكثر بهاء واك�رم اخالقا ونبال..يقول 

الشاعر :
التغمد االسياف إن حرب علت قبساتها

حتى تفلل بالجماجم والرقاب شباتها

دروس ث�رة يقدمها هؤالء الرج�ال الذين آمنوا 
بربه�م حق�اً إذ رم�وا الخ�وف وراء ظهورهم 
ليرتدي�ه من يرتديه م�ن الساس�ة المتخاذلين 
وه�م يخش�ون ان يقول�وا كلمتهم رغ�م انهم 
انفس�هم  ورم�وا  واالكث�ر  واالق�وى  االعل�ى 
ف�ي حضن الخن�وع والذل�ة ونس�وا ان الخيبة 

والخذالن نصيب من يتهيب 
ه�ؤالء الرجال ج�اؤوا ليؤك�دوا حقيقة غابت 
عن اعين هؤالء الساس�ة وهي أنك ،إذا أردت أن 
تك�ون قائداً البد أن تك�ون مهابا لتدخل الرعب 

في قلوب اعدائك
يقول امي�ر المؤمنين علي بن أب�ي طالب عليه 
الس�الم )م�ن اراد عزا بال عش�يرة وهيبة بال 
س�لطان وغنى م�ن غير مال فليتح�ول من ذل 
معصي�ة الله إلى عز طاعته فإن�ه يجد عند الله 
ذل�ك كله ( ومن ه�اب خاب  فه�ل ادرك هؤالء 
الساسة مقولة امامهم أم على قلوب اقفالها..؟ 
ف�ي الوق�ت ال�ذي ادركها ه�ؤالء الرج�ال من 
الحش�د الش�عبي وهم يكتب�ون بدمائهم عصر 
فرس�ان جديد بعدما نذروا كل شيء لله  تأسيا 
بأبي الثائرين ابي عبد الله الحسين عليه السالم 

وهم يحصدون كل هذا العز 
فتحيةاج�الل واكبار له�م وهنيئاً لهم النصر أو 
الش�هادة ونقول له�م إنكم اصبحت�م امل هذه 
االرض ارض علي والحس�ين ورم�ز عنفوانها 
وعزته�ا إذ يغيظه�م انتماؤكم له�م وانتم من 
سيرس�م من جديد مستقبل هذه االمة وإن غداً 

لناظره قريب

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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تطوير نظام البطاقة الذكية 
للمتقاعدين.. ملاذا؟

 رامي المختار
ال ينكر فرد من المجتم�ع أهمية التطور التكنولوجي 
باستثناء التطور باالسلحة الفتاكة والقاتلة في تسيير 
حياة الش�عوب، فهو يهدف الختزال المسافة والوقت 
بم�ا يخ�ص إنج�از األعم�ال والمعام�الت الرس�مية 
ووف�ق دقة وس�رعة مثلى، وهذا ما تصب�و اليه هيئة 
التقاعد العامة حين اعتمدت نظام البطاقة الذكية في 
توزيع روات�ب المتقاعدين، حيث تس�نى للمتقاعدين 
وبموجب�ه اس�تالم رواتبه�م م�ن مكات�ب الصيرفة 
األهلي�ة والمكاتب المجازة بس�هولة ويس�ر وفي اي 
وقت يش�اؤون صباحا أو مساءا بدال من االنتظار في 
الطاب�ور الطويل أم�ام منافذ المص�ارف بداية الدوام 
الرسمي لصرف رواتب?م، وقد يتعرضون خالل فترة 
االنتظ�ار الجه�اد وتعب وربما تعامل خش�ن من قبل 

الموظفين.
وبالرغ�م م�ن التط�ور التكنولوج�ي المط�رد ال�ذي 
اس�تفادت منه ش�عوب العالم لخدمة مصلحتها، لكن 
في بلدنا تأت�ي االمور أحيانا بغي�ر مصلحة المواطن 
)المتقاع�د(، وذلك عندما قامت هيئة التقاعد بتطوير 
نظ�ام البطاق�ة الذكي�ة أدى ه�ذا النظ�ام الجديد الى 
حرم�ان بعض المتقاعدي�ن من ميزة اس�تالم الراتب 
بواس�طة البطاقة الذكية،عليه اضط�روا مذعنين الى 
العودة الى هوية التقاعد القديمة في صرف رواتبهم. 

وسأذكر حالتين كمثال على ذلك.
لي أخ متقاعد منذ عام 1991 وقد شمل بنظام البطاقة 
الذكية بداية تطبيقه، لذا فهو يستلم راتبه كل شهرين 
بموجب البطاق�ة الذكية وآخر راتب تس�لمه كان في 
ش�هر نيس�ان الفائت م�ن ه�ذا العام وبعد إس�تالمه 
الراتب بيومين ذه�ب الى هيئة التقاعد العامة لغرض 
توكيل إبنه باس�تالم راتبه في االشهر المقبلة، وفعال 
ت�م صرف هوية جديدة له تحمل صورته وصورة أبنه 
)الوكيل(، لكن عندما رغب بصرف بطاقة ذكية جديدة 
تخصه وتخص الوكيل، لم تصرف اليه وصرفت بطاقة 
ذكي�ة للوكيل فحس�ب، والس�بب أن بصم�ة أصابعه 
العشرة لم تظهر في الجهاز! علما أنه قد بصم وأستلم 
راتبه قبل يومين فقط، وعند االستفسار من الموظفة 

المسؤولة قالت، السبب بالنظام الجديد!
ونفس هذا النظام الجديد للبطاقة الذكية رفض صرف 
بطاقة ذكية الحدى المحاالت الى التقاعد  حديثا لعدم 
وض�وح بصم�ة ثالث م�ن أصابعه�ا علم�ا أن النظام 

يخزن البصمات العشرة لألصابع.
اق�ول الم يك�ن باالم�كان تفعي�ل بصم�ات االصابع 
الس�بعة المتبقي�ة واهم�ال البصم�ات الث�الت غي�ر 

المعرفة لصرف البطاقة الذكية اليها؟ 

انتباه رجاء

علي عبدالعال

م�ن أقصى ش�مالي العراق إل�ى أقصى جنوبه تنتش�ر جثامين 
الش�هداء األبطال في جمي�ع محافظات الع�راق وهو يخوض 
حربه الوطنية المقدس�ة ضد اإلرهاب المنظ�م والمدعوم من 
قبل دول عظمى ودول إقليمية وقوى سياس�ية داخلية ش�اذة 
ومجرم�ة هدفها جني األموال وبي�ع الوطن وتفتيته لقاء هذه 
األم�وال الوس�خة. تلك هي الخيان�ة الوطنية بأبش�ع صورها 
وتجلياتها الفاضحة التي تشمئز منها النفوس األبية والضمائر 

الحية.
إن�ه زمن غري�ب وعصر مش�وش يمر ب�ه العراق ف�ي الظرف 
الراه�ن؛ تجتم�ع في�ه مختل�ف العناص�ر اإلجرامي�ة الخبيثة، 
الغري�ب منها والمعروف، المجهول منه�ا والمعلوم تحت لواء 
ه�دف إجرامي واحد يتلخ�ص بتدمير العراق وتقس�يمه مهما 
بلغ�ت كلفة هذا اله�دف الخبيث من أرواح بريئ�ة وتدمير بنية 
الدول�ة واه�دار ثرواته�ا وطاقاتها الحيوية عل�ى كافة الصعد 
السياس�ية واالجتماعية واالقتصادية. وفي الوقت الذي يمكن 
لن�ا فيه تفه�م األه�داف الخبثي�ة ألع�داء الع�راق التاريخيين 
وأطماعهم الدائمة في العراق التي ال تتحقق على الوجه األكمل 
إال عن طريق تدمير هذا البلد وتخريب بنيانه الداخلي وتشويش 
نس�يجه االجتماعي، وم�ن ثم تخري�ب البنى التحتي�ة وجعله 
يطوف على مس�تنقعات نتن�ة من األزمات المفتعلة سياس�يا 
وطائفي�ا وقومي�ا، بيد أننا ال نس�تطيع أن نتفهم تل�ك األدوار 
القذرة التي يلعبها بعض الساسة العراقيين عن طريق اإلسهام 
المباش�ر والضلوع العلني بتدمير الع�راق وخيانة وطنهم بكل 
ه�ذه الهّمة العالي�ة والوتائر المتس�ارعة وهم يه�ّدون أركان 

المعبد على رؤوس جميع العباد.
إذا اس�تثنينا أعداد النازحين والمش�ردين م�ن مدنهم وقراهم 
داخل وخارج وطنهم الذين ال يمكننا إحصاء أعدادهم الغفيرة، 
وَمْن هم في طي المجهول م�ن المغيبين والغائبين فإن النظر 
إلى أعداد الشهداء المجندلين في الميادين وسوح القتال، فأننا 
نش�اهد بمرارة دامي�ة وألم عميق مس�احة المأس�اة الرهيبة 
التي يمر بها العراق وأبنائه البررة وهم يوارون الثرى أجس�اد 
أولئك الشبان والرجال األبطال الذين دفعوا حياتهم وأعمارهم 
ومس�تقبلهم الق�ادم ثمن�اً لص�ون وطنه�م العزي�ز وضم�ان 
اس�تقالله ورفع علمه الوطن�ي خفاقا في س�ماء العراق. بلغ 
الغل�و والغرور األحم�ق بالتباهي بخدمة أع�داء العراق وأعداء 
الحرية وأعداء اإلنسانية، بلغ من اإلنحطاط واإلجرام ما سوف 
يس�جله التاريخ لألجيال القادمة من عار مشين لهؤالء الخونة 
المأجورين، وس�وف يس�جل التاريخ حتما الدروس المضرجة 
بالدم�اء الطاهرة الت�ي تمحو هذا الع�ار والخزي من صفحات 

المستقبل القادم.
على مدى س�نوات جاوزت العقد من الزمن كان ومازال عنوان 
الع�راق األب�رز هو ال�دم والم�وت المجان�ي والذب�ح والحرق 
والتهدي�م والخ�راب الهمجي بش�كل ممنه�ج ومبرمج ضمن 
سياقات وسيناريوهات طويلة المدى تخلق األزمة تلو األخرى، 
ودخل الش�عب والوط�ن بدوامات عاتية وفت�ن مجرمة الهدف 
منه�ا تحطي�م العراق، لك�ن تحقيق ه�ذا الهدف بعي�د المنال، 

باألحرى من المحال.

يتضح مرة أخ�رى كذب وزيف جمي�ع الوعود التي 
أطلقته�ا وزارة الكهرب�اء ولجنة الطاق�ة الوزارية 
بخص�وص القضاء بش�كل تام على مش�كلة نقص 
الطاق�ة الكهربائي�ة التي يمر بها البلد منذ س�نوات 
عدة. إذ تبين أن هذه الوعود ال تختلف عن سابقاتها 
عل�ى م�دى عقد كام�ل من الس�نين تج�رع خاللها 
المواط�ن العراق�ي األمري�ن م�ن س�وء وتده�ور 
ح�ال المنظوم�ة الكهربائية الوطنية الت�ي لم يجر 
تحس�ينها طوال ه�ذه الفترة على الرغ�م من إنفاق 
أو باألحرى إهدار عش�رات المليارات من الدوالرات 
عل�ى محاولة إصالحه�ا.. ومع هذا الح�ال ونتيجة 
لطول س�اعات انقطاع الكهرباء وبعد اليأس تماما 
من الوع�ود والتصريحات الكاذبة في حل مش�كلة 
الكهرب�اء خ�الل ه�ذا الصي�ف, تتصاع�د الدعوات 
والمطالبات الش�عبية بضرورة العمل بنظام تجهيز 
المول�دات األهلي�ة والحكومي�ة بالوق�ود المجاني 
بش�كل دائمي مقابل التش�غيل ل� 12 س�اعة فعلية 
بغي�ة تخفيف معان�اة العراقيين في صيف س�اخن 
يأتي متزامنا معه هذه المرة شهر رمضان المبارك.

يبين المواطن شاكر عطوان انه كان يأمل أن تنتهي 
معضل�ة نق�ص الكهرب�اء ف�ي البل�د وانقطاعاتها 
المس�تمرة والطويلة بعد سلس�لة الوعود المتكررة 
التي أطلقته�ا وزارة الكهرباء بجعل ه�ذا العام هو 
األخير بالنس�بة لمش�كلة نقص الكهرباء . مضيفا 

أن الوعود األخيرة التختلف عن مثيالتها من الوعود 
الس�ابقة التي س�معناها م�رارا وتك�رارا. موضحا 
أن ض�رورة العم�ل هذا الصيف أيض�ا بنظام تجهيز 
المولدات األهلية والحكومية في األحياء والمناطق 
الس�كنية بمادة الكاز المجاني مقابل التشغيل لمدة 
12 ساعة من الكهرباء الفعلية وبشكل دائمي وليس 
في اش�هر الصيف فقط هو الحل الذي المناص منه 
مع س�اعات طويلة م�ن االنقطاعات ف�ي الكهرباء 
الوطنية خصوصا أن ش�هر رمضان المبارك سيحل 
هذا العام في اش�د ش�هور الصي�ف حرارةالمواطن 

رائ�د التميمي أكد انه يش�عر بخيبة أمل كبيرة جراء 
اتض�اح زيف وك�ذب الوع�ود التي أطلقته�ا وزارة 
الكهرباء في تحقيق االكتفاء الذاتي إلنتاج الكهرباء 
والقضاء نهائيا على مش�كلة س�ببت طوال سنوات 
عديدة معاناة كبيرة للش�عب العراقي.. التميمي بين 
أيضا أن إهدار عشرات المليارات من الدوالرات على 
)كذبة( اس�مها تحس�ين واقع الطاق�ة الكهربائية 
المتعث�ر في البلد هو اش�د مرارة من س�يل الوعود  
الكاذبة التي أطلقتها وزارة الكهرباء وأكملتها لجنة 
الطاق�ة الوزاري�ة في تحس�ين الكهرب�اء وتحقيق 

االكتف�اء الذات�ي ثم تصدي�ر الفائض م�ن اإلنتاج.. 
التميمي طالب أن تتضافر جهود الجهات الحكومية 
المعني�ة م�ع مجال�س المحافظات لتوفي�ر الوقود 
الكاف�ي ألصح�اب المول�دات األهلي�ة بغي�ة إنجاح 
مش�روع تجهيز المولدات بالوق�ود المجاني مقابل 
التش�غيل ل�12 ساعة فعلية وجعله مشروعا دائميا 
لحي�ن إص�الح الكهرباء بش�كل تام بع�د أن أصبح 
هذا المش�روع بدي�ال ناجحا عن الكهرب�اء الوطنية 
الت�ي اليزيد إنتاجها من الطاق�ة أكثر من 40 بالمئة 
م�ن الحاج�ة الفعلي�ة لالس�تهالك..المواطن عامر 
داوود أوض�ح أن الوعود المتكررة من المس�ؤولين 
ف�ي الفت�رة الماضي�ة ل�م تك�ن حقيقي�ة وواقعية 
واتض�ح زيفه�ا. مؤك�دا أنه�ا كان�ت مج�رد وعود 
انتخابية لكسب أصوات الناخبين, األمر الذي يجعل 
مرجعيات هذه الجهات الت�ي أطلقت الوعود جزافا 
مس�ؤولة مس�ؤولية أخالقية أمام الشعب العراقي 
قب�ل المس�ؤولية القانوني�ة ع�ن كذبه�ا وخداعها 
الماليين من أبناء الش�عب العراقي..ويبين المواطن 
كريم إحسان خالد أن المسؤولين عن ملف الكهرباء 
يجهل�ون تماما واقع الكهرب�اء في البلد وما يمر به 
من مش�اكل وصعوبات كبي�رة بدلي�ل الوعود التي 
أطلقوها جزافا اس�تنادا إلى تقارير ومعطيات على 
ال�ورق فقط مرفوع�ة م�ن الجه�ات التنفيذية في 
ال�وزارات المعنية بعيدة كل البع�د عن ارض الواقع 
وحجم المش�كلة التي تمر به�ا المنظومة الوطنية 
للكهرباء..ويش�ير المواط�ن حس�ين الس�راي إلى 

قضية أخرى غير بعيدة عن سياق الموضوع. إذ يبين 
أن هنال�ك مش�كلة التقل حجما عن مش�كلة  نقص 
الكهرباء, وهي مش�كلة تهالك خطوط نقل الطاقة 
وعطل المحوالت الكهربائية في األحياء الس�كنية. 
مؤك�دا أن تهالكها وعطل اغلبها يح�رم المواطنين 
من حص�ة الكهرب�اء الوطني�ة المقررة بس�اعتين 
لتختزله�ا تل�ك العطالت إل�ى اقل من نص�ف الفترة 
المح�ددة نتيجة لعطل اغلب المح�والت الكهربائية 
ف�ي المناط�ق الس�كنية وخصوصا الش�عبية منها 
وع�دم قدرتها على تحمل األحمال الزائدة أثناء فترة 
التجهي�ز بالكهرباء م�ا يحرم المواطني�ن منها في 
الكثير من األحيان.. الس�راي طالب وزارة الكهرباء 
بااللتف�ات إلى هذه المش�كلة والعمل على حلها كي 
يهنأ المواطنون بس�اعتين كاملتي�ن على األقل من 
الكهرباء بدال من إطالق الوعود الكاذبة والبعيدة عن 
الواقع.. كما دع�ا إلى ضرورة تفعيل العمل الرقابي 
المول�دات  أصح�اب  عل�ى  المحافظ�ات  لمجال�س 
ومحاس�بة المخالفي�ن للتعليم�ات الص�ادرة منها 
بخصوص مشروع الوقود المجاني مقابل التشغيل. 
اغلب المواطنين الذين التقتهم طريق الش�عب أكدوا 
ضرورة العمل على تنفيذ مش�روع تجهيز المولدات 
األهلي�ة والحكومية بالوق�ود المجان�ي مقابل 12 
س�اعة فعلية من الكهرباء وض�رورة ان يكون هذا 
المش�روع دائمي�اً نتيج�ة الي�أس م�ن تصريح�ات 
المس�ؤولين عن مل�ف الكهرباء في تحس�ين واقع 

الطاقة الكهربائية المتردي 

بعد انقطاع الكهرباء ل�شاعات

رضورة جتهيز املولدات بالوقود املجاين

ظالل الشهداء

لويس فؤاد العمار

يعان�ي طلبة مدرس�ة اب�ن الطفي�ل الواقعة ف�ي منطقة 
ال�دورة محل�ة ٨٤٠ ش�ارع الش�رطة طف�ح المج�اري 
المس�تمر ومن�ذ قراب�ة الش�هرين باإلضاف�ة ال�ى تراكم 
النفايات امام المدرس�ة حيث تش�كل عائق�اً على المارة 
وخطراً على الطالب لتجمع الحش�رات الضارة باالضافة 

الى انبعاث الروائح الكريهة التي تزكم االنوف، وبتحصيل 
حاصل تش�كل الظاهرتان الس�لبيتان خطراً بيئياً وصحياً 
على طلبة المدرسة وس�كنة المنطقة، االمر قد يعرضهم 
الى االصابة باالم�راض، عليه يطالب�ون الجهات المعنية 
وباالخص دائرة بلدية الدورة التخاذ الالزم بسحب المياه 

اآلس�نة وتس�ليك المجاري، ومن ال?روري تسيير سيارة 
الكابسة بشكل دوري ويومي في المنطقة لرفع النفايات 
المتجمع�ة وقبلها تنظيف واجهة المدرس�ة من النفايات 

المتراكمة وباسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام.
 لفيف من المواطنين

شكوى من اهايل الدورة

 بع�د  أنش�اء س�وق عص�ري خلف 
س�وق التحدي في الديوانية غمرت 
المواطنين الفرحة باعتبار الس�وق 
س�وقاً حديث�ة تلب�ي احتياجاته�م 
وحس�ب الخرائ�ط الخليجي�ة )كما 
يدع�ون( وق�د زودت بناف�ورة ماء 
في وس�طها الم�ور جمالية وفنية، 
ورتب�ت مداخله�ا ومخارجها لتبهر 
الناظر كما تم تغليف اقبيتها بقطع 
االش�كال  ذات  الم�دورة  الحدي�د 
بصفائ�ح  وغطي�ت  الهندس�ية 

البالستك الملون المضلع.
لك�ن المؤس�ف ان االم�ر ل�م ي�دم 
فالمحال بقيت مؤص�دة و اعتمدت 
التج�ار  بع�ض  لمح�ال  كمخ�ازن 
االمامي�ة، وبم�رور الوق�ت م�ألت 
وح�وض  الس�وق  ثناي�ا  االزب�ال 
مل�يء  الم�اء  م�ن  ب�دالً  الناف�ورة 

بالنفايات وقطع الكارتون.
 والحديث هنا يتعلق بسقف السوق 

وبع�د تعرض�ه للعواص�ف واالتربة 
واالمطار واشعة اشمس اصبح باليا 
ال يقوى على الصم�ود فتهرأ لحاله 

وصفيح البالس�تك المضل�ع تيبس 
وتكس�ر وتناثر مع هب�وب الرياح ، 
وهنا انكش�ف المستور، الن السوق 

العصري�ة اصبح�ت مكش�وفة من 
دون. س�قف االمر يدعونا للتساؤل، 
الم تفكر الجهات المنفذة للمشروع 
في اس�تخدام غط�اء لالقبية يقاوم 
الظ�روف الجوي�ة المختلفة؟ حتى 
ال ينه�ار امام ابس�ط فع�ل طارئ، 
فيات�رى م�ن يتحم�ل المس�ؤولية 
الجه�ات  ام  المتعه�د  ام  المق�اول 
تط�رح  ان  ارادت  الت�ي  الرس�مية 
المش�روع كذر الرماد ف�ي العيون. 
ولربم�ا هنالك ن�وازع ال يفهمها إال 

أولو األمر.
وعلى العموم التزال الفرصة سانحة 
لمعالج�ة ه�ذه النواق�ص لمصلحة 
الس�وق وعصريته�ا وللحفاظ على 
هيبتها وطرازها وتوس�يع الحركة 
التجارية بما يخ�دم المواطنين قبل 
ان تصب�ح س�وقا اثري�ة وتاريخية 

يؤمها السائحون. 
عادل الزيادي / الديوانية

وأخريًا انكشف املستور..  فيا ترى من املسؤول ؟!

أهايل احلرية يشكون سوء اخلدمات مع ارتفاع درجات احلرارة



  تق�ر أم مراد بأنها باتت عاجزة تماما عن اختيار األس�لوب 
األمثل الذي س�تتبعه م�ع طفلها مراد، فه�ي ال تعرف متى 
يج�ب عليه�ا أن تلب�ي طلبات�ه أو ترفضها، ومت�ى يجب أن 
تتمس�ك برأيها، وباتت تخش�ى م�ن أن تؤذي�ه تربويا أو أن 

تطغى شخصيتها على شخصيته.
وتؤكد أن طفلها يبدأ بالصراخ والعويل وضرب رأسه وركل 
كل م�ا هو حول�ه، ومحاولة إيذاء ذاته، ف�ي حال رفضت له 

أي طلب.
تق�ول أم مراد “كثيرا ما أس�مع من أمي ب�أن علي أن أكون 
حازمة أكثر في تربية ابني، وأن ال أرضخ لطلباته، خصوصا 
عندما يبدأ معركته للحصول على مراده، لكن خوفي الشديد 

عليه من أن يؤذي نفسه يجعلني أرضخ سريعا لطلباته”.
وتعان�ي خولة عادل أيضا من عن�اد ابنتها البالغة من العمر 
ستة أعوام، وكثرة بكائها عند عدم تلبية طلباتها، فهي تريد 
أن تقوم بكل ما يخصها وحدها، فترتدي مالبس�ها وحدها 
وتختار ما تريد ارتداءه وكيفية ربط ش�عرها، وأين تريد أن 

تذهب وما تريد أن تأكل.
وتوضح قائلة “رغم أنني أشعر هكذا باستقاللية ابنتي، إال أن 
هذه األمور باتت مرهقة بالنسبة لي، فهناك بعض الزيارات 
المهمة التي أحبذ أن أختار لها مالبس جميلة ومتناسقة، إال 
أن ابنت�ي عنيدة وال تريد إال اختيار مالبس�ها وحدها، فأقف 
أمام عنادها وبكائها الش�ديد محتارة بالتصرف الصحيح”، 
مضيف�ة أنها أحيانا ترضخ لطلب ابنته�ا وأحيانا تصر على 

قرارها وأحيانا تلغي مشوارها ألجل مواقف ابنتها.
التربوية س�ناء التميم�ي، تبين أن الطفولة المتوس�طة ما 
بي�ن )8-6 أع�وام(، هي مرحل�ة عمري�ة ذات أهمية عالية، 
فهنا يكون انفصال الطفل شبه التام عن األم لساعات عدة، 
واندماجه مع آخرين بش�كل أوس�ع كاختالط�ه مع أطفال 
م�ن عمره ف�ي الصف، وأطف�ال أكبر خالل االس�تراحة في 

المدرسة.
وتضي�ف “كثي�را ما يتع�رض الطف�ل للضرب أو الس�خط 
م�ن أطفال أكبر منه في المدرس�ة، فيأت�ي الطفل مضروبا 
وطعامه مأخوذ في الفرصة، فتحتار األم ما عليها أن تفعله، 
والجواب هو تعليمه االس�تقاللية وبناء شخصية قوية غير 

مهزوزة”.
وعلى األم أن تعرف ما تريد أن يكون عليه ابنها لتزرعه فيه، 
كما تقول أبو ليل، وذلك للسيطرة على عناده، وإعطائه جزءا 

من االس�تقاللية، وأن تك�ون واعية في التعام�ل معه، ألنه 
أذكى من الكب�ار أحيانا، موضحة “الطفل الذي ال يرغب في 
ش�رب الحليب وال يحبذه، أو ال يحبذ نكه�ة البيض، ال داعي 
إلجباره وجعل الطعام كالسم عليه، فتستطيع التحايل عليه، 
وصن�ع طعام آخر في�ه هذه المكون�ات الغذائية لكن بهيئة 

أخرى كدمجها بقالب من الحلوى يحب تناوله”.
وت�ردف “وفي حال رفض الطفل تناول اللح�م أو الدواجن، 
على األم أن تعمل ومنذ صغره على ش�رح فوائد هذا الطعام 
للعقل ولبناء جس�م جميل قوي وصحي؛ كوالده على سبيل 

المث�ال إن كان طفال ذكرا، أو ألهمية هذه األطعمة لبش�رة 
جميلة وشعر كثيف في حال كانت طفلة”.

وتؤكد التميمي  أن الترغيب وسيلة جيدة ولها أثر أقوى من 
الترهي�ب واإلجبار، فإجبار الطفل على تن�اول اللحوم مثال 
يمكن أن يستمر فترة، لكن بعدها ال يمكن السيطرة عليهم، 

فبالترغيب تكون النتائج أفضل ولمراحل أطول.
اختصاصي علم النفس د. موس�ى مط�ر، يؤكد أن الطفولة 
مرحل�ة صعبة جدا، وكثير من األهالي يعتقدون أن األطفال 
ال يفهم�ون، ب�ل ه�م مالئكة وكله�م حساس�ية وفهم، ما 

يجعله�م يخزنون كل ما يحدث 
معهم ف�ي الطفول�ة ليؤثر على 

حياتهم في الكبر.
ويرى مطر أن الطفل من عمر يوم واحد 

هو ش�خص هادئ ويحاول أن يتعلم ما يدور 
حوله بش�تى الط�رق، فيب�دأ باللعب م�ع األهل 

الكتشاف ذاته وما حوله بحيل دفاعية كثيرة وما يجده 
مناس�با ويلبي مطلبه أكثر تصبح عادته وحيلته المفضلة، 
منوها إل�ى أنه لقلة كلماته فإن أس�لوب الب�كاء هو حيلته 

األولى في حال تم تنفيذ طلبه.ودور األهل هنا للحفاظ على 
الطف�ل وتقويم الس�لوك، في رأي مطارن�ة “توقيف الطفل 
عن الخط�أ وتوضيح وجهة نظر األهل بتصحيح الس�لوك، 
وذل�ك بالحزم وليس بالص�راخ أو الضرب أو التهديد وبعض 
األهالي يقصدون اإلهانة ألطفالهم أو إيذاءهم أو غيره وهذا 
مرفوض تماما، فيجب تعليمه االس�تقاللية واالعتماد على 
الذات لكن بس�بل تحترم إنس�انيته”.ويذهب إل�ى أن الطفل 
يحتاج إلى الكثير من التكرار، فليس من السهل تعليمه وهو 
بحاجة لوقت طويل وصبر ليصبح شخصا كما يريده األهل 
على قدر العزم والمسؤولية وله شخصية جميلة خاصة به، 

وهذا السلوك وإن كان متعبا إال أنه مريح في المستقبل.
وتنصح التميمي األمه�ات واآلباء بأن ال يعطوا أطفالهم ما 
يريدون في حال رموا أنفسهم على األرض وبدأوا بالصراخ 
والبكاء الش�ديد، ألن ذلك س�يصبح عادة سيئة وسيعرفون 
أنها وس�يلة لتحقيق الرغبات، فيزدادون عنادا وسخطا في 

كل مرة يريدون شيئا.
والحل، برأيها ، في هذه الحالة هو التحدث مع الطفل بهدوء 
وتعليم�ه بأن هذه األس�اليب ال يمكن أن تأت�ي بفائدة، وما 
يريده يلبى لكن بهدوء وبالطلب، فإن جاء مرة أخرى وطلب 

عل�ى على سبيل المثال مصروف  أ
فيلبى طلبه ترسيخا 

الطل�ب  لفك�رة 
ولي�س العن�اد 
ورم�ي النفس 

والبكاء.

 
تحتفظ السيدة أم سالم “65” سنة ،بالعديد من “الحاجيات”، 
كما أس�متها، في “صندوق ذكرياتها”؛ إذ يضم ثوبا ووسادة 
وشاالت مطرزة إلى جانب مناديل القماش والمشط الخاص 

بوالدتها وبعض األواني النحاسية.
أم س�الم رفضت “التفريط بتلك األدوات”، وفق قولها؛ ألنها 

تسر العين وتدخل الفرح إلى قلبها عندما تنظر إليها.
يأخذ الحنين أم س�الم لالطالع على محتويات الصندوق بين 
الحي�ن واآلخر، وال تتردد بجم�ع أبنائها وأحفادها حول هذا 
الصندوق للبدء بسرد قصص ومواقف حول كل قطعة، لتعلو 
جراءها أص�وات القهقهات والضحك، وتتناث�ر الدموع تارة 
أخرى.وتوصي الجدة أبناءها وأحفادها بضرورة المحافظة 
عل�ى هذا الصندوق بع�د وفاتها، وتقول “أح�ث أبنائي دائما 
عل�ى ضرورة وجود مثل هذا الصن�دوق في منزل كل منهم، 

فلدينا أشياء عديدة تتحول لذكريات في المستقبل”.
جميل�ة هي الذكريات، ل�دى كثيرين، مهما كان�ت حزينة أو 
مفرح�ة، يحتفظون ب�أدوات وصور وغيره�ا مما يجعلهم 

يعودون الماضي.
العدي�د م�ن األش�خاص يلج�أون لتوثي�ق ه�ذه الذكري�ات 
واس�تدامتها م�ن خ�الل جمعها ف�ي “صن�دوق الذكريات” 
منه�ا قصاص�ات ورق، هدي�ة، أوراق ش�جر، ت�راب، ث�وب، 
مسبحة، ربما مشبك ش�عر، مبخرة صغيرة، وغيرها الكثير 
من المقتنيات التي تعود لس�نين مضت بأحداثها وقصصها 
المختلف�ة، يحتفظ�ون بها للرج�وع لها بي�ن الحين واآلخر 

والتأمل بذكرياتها التي تكتمل بالحديث عنها أمام اآلخرين.
وف�ي هذا الس�ياق، يش�ير اختصاصي علم النف�س د. عامر 
الش�يخ، إل�ى أن اإلنس�ان يم�ر بمجموع�ة خب�رات س�ارة 
وس�يئة في حياته، ويرغ�ب بنقل الخبرات الس�ارة لألجيال 
الالحقة، فكبير الس�ن يرى تجدد حياته بأبنائه، فالبحث عن 

االستمرارية والبقاء وحب التمسك بالحياة آلخر اللحظات.
ويضيف “من المتعارف عليه أن اآلباء ال يحبون أن يروا أحدا 
أفض�ل من أبنائهم، حتى لو تفوق عليه ويضحي بكل ش�يء 
من أجله”، متابع�ا “ما داللة االحتفاظ بالمقتنيات القديمة، 
إال محاول�ة لنقل وتجديد الفرح والنجاح، وال يحتفظ إال بما 

يعز عليه ألبنائه وأحفاده”.

ويوضح الش�يخ “ال يحتفظ الشخص باألش�ياء التي تحمل 
خبرات فاش�لة لديه، كونه ال يرغب بنقلها ألبنائه وتعيد في 
ذاكرته المواقف السيئة وتكثر التساؤالت حولها، فأي إنسان 
يحب أن يغرد في عالم النجاح خصوصا للمقربين منه، فحتى 
لو كان النجاح متوسطا يبالغ في استعراضه أمام اآلخرين”.

وع�ن الحاج أبو رم�زي فلديه مقتنيات قديمة من مس�بحة 
وس�اعة قديمة ورثها عن والده جمعها في صندوق حديدي 
كبي�ر الحجم، وما يزال يس�تخدمها حتى هذا اليوم، وأوصى 
أبناءه بالحفاظ عليها بعد رحيله، وشدد على ضرورة توريثها 
لألحفاد.يق�ول أبو رمزي “يس�تغرب أبنائي الهتمامي بهذه 
األش�ياء، فهم ال يعرفون قيمتها وم�اذا تعني لي، فهي جزء 
م�ن الماضي بحل�وه ومره، حتى لو كان�ت قديمة التصميم، 
وأتمن�ى منهم أال يحتفظوا بها فقط وإنما أن يس�تخدموها 
بعد موتي”.من جانبه، يرى استشاري علم االجتماع األسري 
مفيد س�رحان، أن األج�داد واآلباء لديهم ح�رص كبير على 
التواص�ل مع أبنائه�م وأحفادهم بصورة عام�ة بكل الطرق 
المتاح�ة، ونق�ل تجاربهم إليه�م، وكذلك رغبة ف�ي التوفير 
المادي عليهم، وأيضا اعتقادهم بأن ما كانوا عليه من عادات 

وتقاليد أفضل بكثير ألبنائهم وأحفادهم.في هذا األمر الكثير 
من اإليجابيات، وفق سرحان، منها إدامة وربط األجيال مع 
بعضها بعضا، بحس�ب س�رحان، ونقل الخبرات والتجارب 
وأيض�ا الحفاظ على الموروث االجتماعي والتراث، وتعريف 
األجي�ال الالحقة ب�ه، واألص�ل أن يتعامل األبن�اء واألحفاد 
بإيجابية حتى لو ش�عروا أنها ال تناس�بهم م�ن حيث العمر 

الزمني، وما استجد في المجتمع من عادات.
ويرى أنه من الجميل لكل أسرة ممتدة أن تحتفظ بشيء من 
تراثها سواء بالمقتنيات الشخصية أو التحف، وأن يطلع عليها 
األحفاد، كما يدعو إلى التعامل مع هذه األمور بإيجابية، فكما 
تدي�ن تدان.وتصف نوال صب�ري صن�دوق ذكرياتها بقولها 
“ب�دأت بجمع أغ�راض الصندوق من�ذ والدة طفلتي األولى، 
منها الزينة والعل�ب والهدايا وبعض من غياراتها التي قمت 
بتطريز اس�مها عليها، إلى جانب أول صابونة اغتس�لت بها 
ابنتي”.بينما يحتوي صندوق ذكريات مها سلطان )28 عاما( 
على مجموعة من رسائل زوجها أيام الخطوبة، وعطر، وأول 
نظارة شمسية اشترتها من سوق شعبي، إلى جانب شموع 

بأشكال مختلفة جمعتها قبل الزواج وبعده”.

وتشاركها الكالم الموظفة خلود العبيدي )33 عاما(، وتقول 
“صندوقي فيه دفتر رس�م من أيام المراهقة وإكسسوارات 
الطفول�ة والصقات بارب�ي وكروت معايدة م�ن صديقاتي 
ودفتر قديم فيه بعض من الش�خابيط، ورس�ائل الصديقات 

في المراحل الدراسية وصور في الجامعة”.
م�ن جانبه، ي�رى خبير الت�راث كم�ال لطي�ف ، أن احتفاظ 
الكبار بأغراضهم الش�خصية، له إيجابيات أهمها المحافظة 
على التراث واس�تذكاره، فضال عن إعادة التدوير للمقتنيات، 
منوها إل�ى أن كثيرين يغفلون هذا األمر فيلقون بأغراضهم 
في “حاويات القمامة” مع أنه قد تحتاجها األسرة فيما بعد، 

السيما أنها قد تصلح للصغار.
كما يشيرلطيف  إلى أن رغبة الكبار في أن يستعمل أحفادهم 
مقتنياتهم تنطلق من محبتهم ألبنائهم وأحفادهم من جهة 
وم�ن جهة أخرى رغبة في اس�ترجاع الذكريات وملء وقت 
الفراغ.ويشيد لطيف  بقيام الكبار باالحتفاظ بأغراضهم ألن 
ذلك دليل على التوفير، وهذا بدوره يس�هم في تكريس فكرة 
المحافظة على المقتنيات السيما األصيلة التي تشجع القيم 

المجتمعية وتثبتها.
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»صندوق الذكريات«.. حنني لقصص ومواقف مضت

عناد االطفال وتعامل اآلباء ..كيف نحافظ عىل استقالليتهم

 بأحاس�يس مرهف�ة ومش�اعر مضطرب�ة تتعام�ل منى 
خالد”30 “س�نة ،مع ما تواجهه م�ن مواقف تتعرض لها 
سواء ضمن نطاق العائلة أو العمل، األمر الذي يكدر صفو 
حياته�ا ويجعلها تش�عر ب�أن الكثي�ر من الن�اس ضدها.
حساس�ية منى الزائدة اتجاه ما تتعرض له يجعلها تسيء 
فه�م الكثير من التصرفات والمواقف التي تتعرض لها، ما 

يجعلها تخشى التعامل مع اآلخرين.

حساسية زائدة
في حي�ن يعتبر خالد الس�اعدي” 32” س�نة، التعامل مع 
زميله ف�ي العمل الذي يتميز بحساس�يته العاليه أمرا في 
غاي�ة الصعوب�ة، خصوص�ا وأن األمر يتطل�ب منه الحذر 

والتفكير قبل البوح بأي كلمة ينطق بها.
ويس�تهجن التميمي من زع�ل زميله بي�ن الحين واآلخر، 
منوها إلى أنه يس�يء فهم الكثير م�ن تصرفات وأحاديث 

الزمالء وكأنها موجهة له تحديدا.
األمر ذاته تعاني منه االطالبه هناء زعل” 20” س�نة، التي 
تستصعب التعامل مع صديقتها التي تشاركها في الغرفة 
ف�ي الس�كن الجامعي، الس�يما وأنها تعتب�ر أي انتقاد أو 

شكوى تصدر عنها هو موجه لها.
وتقول “مللت من االعتذار والمصالحة وتفسير كل كبيرة 
وصغيرة”، مؤك�دة أن التعامل مع مثل هذه الش�خصيات 

يبعث الضجر.
إال أن األم�ر مختلف قليال لدى الموظ�ف علي حيدر” 40” 
سنه “، الذي لم يجد بعد الطريقة المناسبة التي يتعامل بها 
مع زوجته التي يصفها بأنها ش�ديدة الحساسية، ويقول 
“أن�ا حريص جدا في تعاملي معه�ا وفي انتقائي للكلمات 
التي أوجهها لها، خصوصا عندما نناقش موضوعا يتعلق 

بالبيت واألوالد”.
ويؤك�د قائ�ال “ف�ي كل م�رة نبدأ به�ا النق�اش تبدأ 
بالبكاء”، مبينا أنها تبالغ في تعاطيها مع المشكالت 
التي تحدث بينهما، حتى إنها تتضايق من نبرة صوته 
إن ارتفع�ت معتقدة أنه يصرخ بوجهه�ا أو يقلل من 

شأنها.

أصحاب قلوب طيبة!!
والش�خصيات الحساس�ة م�ن وجه�ة نظ�ر اختصاصي 
علم النف�س الترب�وي الدكتور منذر س�الم، تمل�ك العديد 
م�ن المميزات مقارن�ة بغيرها فهم أصح�اب قلوب طيبة 
مس�امحة ف�ي حال ت�م التعام�ل معهم بطريق�ة صائبة، 
موضح�ا “نج�ده ه�ذه الش�خصية تتعاي�ش م�ع معاناة 

اآلخرين، وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم”.

وه�ذا ما تؤكده خبي�رة مهارات التواص�ل زينة غانم التي 
تش�ير إل�ى أن أصحاب الش�خصيات الحساس�ة يمتلكون 
العديد من المميزات الجيدة في ش�خصيتهم، فهم دائماً ما 
يش�عرون بمعاناة اآلخرين، وبالتال�ي فهم أصحاب قلوب 
طيبة متس�امحة، وإذا تعل�م من حولهم كي�ف يتعاملون 
معه�م فيصبح�ون أصدقاء جيدي�ن، وذلك ألّنه�م من أقل 
الناس إحداثاً للمش�اكل.كما أّن لديهم طاقة خالقة كبيرة، 

بحس�ب غنم�ا، فقد تج�ده مثالً يكت�ب الش�عر أو قد تجد 
أنه مب�دع في مجال ما.وتبين غانم أن أكثر ما يش�غل بال 
الشخصيات الحساسة هو مالحظتهم لتصرفات اآلخرين 
وإعطائه�م أكب�ر مم�ا يس�تحقون.وهذه الش�خصيات، ، 
تحت�اج إل�ى تعامل خاص م�ن قبل من حوله�ا عن طريق 
إظهار الحب لهم، موضحة “وفي الحاالت الشديدة ال بأس 
من إظهار عدم المقدرة على تحمل حساس�يته مع إظهار 

أخطائه بطريقة غير مباش�رة بحيث ال تحرجه”.أما عالج 
الحساس�ية الزائ�دة، فيكون عن طريق اعتراف الش�خص 
بأّن لديه ش�خصية حساس�ة، وأنها قد تك�ون متعبة لمن 

هم حوله، وعليه أن يواجه نفسه بكل واقعية.

معاناة في التعامل مع اآلخرين
وهن�اك من تزي�د لديهم هذه الحساس�ية في رأي س�الم، 
فتجده�م يدقق�ون على أي تص�رف أو فعل حت�ى وإن لم 
يكن مقصوداً، وهذا غالباً ما يكون في حال “الحساس�ية 
المفرط�ة”، مؤكد أن الحساس�ية الزائدة، تؤدي إلى نفور 
ال�كل من حول صاحبها، فضال ع�ن اتخاذ الحيطة والحذر 
الكبير ف�ي التعامل معه؛ اتقاًء ألي س�وء فه�م قد ُيحدث 
العديد من المش�اكل.ويذهب إلى أن كثيرا من األش�خاص 
الذين يملكون ش�خصية حساس�ية مرهفة بش�كل مبالغ 
في�ه؛ يعانون بش�كل واضح م�ع التعام�الت اليومية مع 
غيرهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للشعور بالحزن والكآبة 
والتقل�ب المزاجي.وه�ؤالء يتأث�رون بش�دة ب العوام�ل 
الخارجي�ة المحيط�ة به�م والخارجة عنهم، وفق س�الم، 
فه�م من الش�خصيات التي تفس�ر الكلمة عل�ى أكثر مما 
تحتمل، مش�يرا إلى أّنهم كذلك يفسرون النظرة والحركة 
بحي�ث يبالغون مبالغ�ة ال معنى وال مبرر له�ا، كما أنه ال 
يوجد لديهم أي أساس�يات في تلقي األمور والس�لوكيات 
والتصرف�ات ومعرفة الرد عليها، ويش�عرون بعدم تقدير 

اآلخرين لهم وتهميش قدراتهم وجهودهم.

الخشية في التعامل
بي�د أن الس�يد تمي�م غالب يخش�ى كثي�را التعامل مع 
الش�خصية الحساس�ة، قائال “أنا تلقائي في تعامالتي 
وال أحب�ذ الرس�ميات الزائدة والتعام�ل الدقيق”، األمر 
الذي يتس�بب ل�ه بتعب كبير أثن�اء تعامله مع أصحاب 
الش�خصية الحساس�ة.ويقول “مثل هؤالء يفس�رون 
األحاديث على حس�ب مزاجهم وحالتهم النفسية، فأنا 
أحاول عدم االحتكاك بهم أو مناقش�تهم بأي موضوع 
كان، وأراعي أثناء جلوسي معهم حركات يدي وتعابير 
وجهي؛ كي ال أفهم بشكل خاطئ، ومن ثّم أضع نفسي 

في موقف سخيف لتبرير مالم يقصد.

الشخصية احلساسة ترهق صاحبها
       المس���تقبل العراقي/متابعة 
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قصة اليونان احلزينة
    فيليب ستيفنز

ال عليك من أمر نسب الديون واألرصدة 
المالي�ة العام�ة وأزمات الس�يولة وبقية 
األم�ور. كل م�ن فنيي االتح�اد األوروبي 
وصندوق النق�د الدولي الذين يتفاوضون 
م�ع أثين�ا يقوم�ون باتخ�اذ الخط�وات 
المطلوبة. كان�ت األزم�ة اليونانية دائما 
تدور حول السياس�ة بقدر ما كانت تدور 
ح�ول االقتص�اد. اآلن كله�ا ت�دور حول 
السياسة. هناك نظريتان لحكومة سيريزا 
التي يقودها أليكسيس تسيبراس. واحدة 
منها تقدم مجموعة من الهواة المتخبطين 
الذي�ن أمض�وا األش�هر القليل�ة الماضية 
يدفع�ون باليون�ان إل�ى ه�وة اقتصادية 
أعم�ق من أي وقت مضى - بينما يعملون 
على تبديد الثقة وحس�ن النية لشركائهم 
ف�ي منطق�ة الي�ورو. النظري�ة األخ�رى 
تق�ول إن أالعي�ب ياني�س فاروفاكي�س، 
وزير المالية، تعد مهزلة سياس�ية متقنة 
ت�م إعداده�ا لتخليص اليون�ان من أغالل 
الدائني�ن الذي�ن ال يرحم�ون. الفرضي�ة 
األول�ى ه�ي األكث�ر ش�عبية. التنظي�ف 
والرقص، والمقابالت في مجالت المعة، 
والماركس�ية المبتدئ�ة وح�ب األض�واء 
- كلها تش�ير إلى فش�ل ذري�ع من جانب 
فاروفاكي�س في فهم عم�ق المحنة لدى 
اليون�ان، أو الحساس�يات لدى ش�ركائها 
اس�تنزفت  الطري�ق،  عب�ر  األوروبيي�ن. 
عش�رات الملي�ارات م�ن ال�دوالرات م�ن 
المصارف اليونانية، ألن المواطنين قاموا 
بتخبئ�ة مدخراتهم في أماكن أخرى. لكن 
نظري�ة المؤامرة لديها أيض�ا معتنقوها. 
يبدأون بافتراض أن ال أحد يمكن أن يكون 
أحمق تماما كما كان س�يريزا يبدو دائما. 
علمت حكومة تس�يبراس منذ البداية أنه 
ال يمكنها التوفيق بي�ن وعودها الداخلية 
كان�ت  لليون�ان.  الدولي�ة  وااللتزام�ات 
المشكلة في أن اليونانيين صوتوا لوضع 
ح�د للتقش�ف وللبق�اء ف�ي الي�ورو في 
الوقت نفسه. وكان ال بد من اختالق أزمة 
إلظه�ار أن الحكوم�ة تعرض�ت للي ذراع 

من قب�ل األلمان، بالطب�ع. الحقيقة إنني 
أميل للنظرية الس�ابقة، لك�ن ذلك ال يهم. 
حتى في هذا الوقت المتأخر، قد يكون من 
غير الحكمة الق�ول إن التوصل إلى اتفاق 
م�ع الدائنين هو أمر مس�تحيل تماما. إن 
السياس�ة عالية المخاط�ر تطالب أحيانا 
بأمور مس�تحيلة. م�ا يبدو بالنس�بة لي، 
رغ�م ذلك، هو كيف ج�رت المحادثات في 
العواص�م األخرى. تجري مناقش�ة خطر 
انتق�ال العدوى إل�ى بقية أج�زاء منطقة 
الي�ورو منذ وق�ت طوي�ل. والحديث اآلن 
يدور ح�ول الفوضى التي س�تعم اليونان 
بعد حاالت اإلعسار والخروج من اليورو. 
هل سيكون من السهل التحكم في األمور 
أم أن االتحاد األوروبي سيجد نفسه أمام 

دول�ة فاش�لة؟ هن�اك اثنان م�ن الدوافع 
السياس�ية ينطلقان اآلن. من الواضح أن 
معظم بقية أجزاء منطقة اليورو خلصت 
إل�ى أن أثينا غي�ر قادرة، أو غي�ر راغبة - 
وربما الحاالن - على تنفيذ برنامج إصالح 
اقتصادي. إن المشكلة ليست في الديون، 
وال حتى في سرعة الحد من العجز، بقدر 
م�ا هي ف�ي رفض س�يريزا الش�روع في 
عمليات اإلصالح في الدولة. الكلمات التي 
تنط�ق في أغل�ب األحيان لوص�ف الحكم 
ف�ي اليون�ان هي المحس�وبية والفس�اد 
والريعية والمصالح الخاصة والواس�طة. 
من دون إصالح جذري للقدرات السياسية 
واإلداري�ة للدول�ة، ال يمك�ن أن ينجح أي 
برنامج اقتصادي.يمتلك ش�ركاء اليونان 

أيضا سياس�اتهم الخاصة به�م التي ال بد 
لهم من متابعتها. إن أشمل صورة يوضع 
فيه�ا إطار المواجهة ف�ي منطقة اليورو 
هو المواجهة بي�ن برلين وأثينا. ويضفي 
فولفجانج شويبله، وزير المالية األلماني 
الصري�ح، صدقي�ة على ه�ذه الفكرة من 
خ�الل مواجهات�ه م�ع فاروفاكيس. مع 
ذلك، المتش�ددون الحقيقيون موجودون 
في مدريد ولش�بونة ودبلن. لقد ش�عرت 
تلك الدول بالفعل بألم التقشف واإلصالح. 
وه�ي اآلن تبدأ برؤية بصيص من الضوء. 
قادته�ا السياس�يون غير مقتنعي�ن بأنه 
ينبغي إبعاد اليونان عن الورطة. يقولون 
إن التسليم لس�يريزا اآلن سيكون بمثابة 
إضف�اء للش�رعية عل�ى الش�عبويين في 

بلدانه�م. وه�م لديه�م أيض�ا انتخاب�ات 
ليخوضوه�ا. االفت�راض ف�ي عدي�د م�ن 
العواص�م ه�و أن من المحتم�ل أن يكون 
الوق�ت اآلن متأخ�را جدا إلنق�اذ اليونان. 
وه�م ليس�وا متأكدي�ن م�ن أن س�يريزا 
يريد أن يتم إنقاذه. لكن عواقب اإلعس�ار 
والرحي�ل م�ن منطق�ة اليورو س�تكون 
مدمرة. سيخبرك االقتصاديون بأن القدرة 
التنافسية الكبيرة المكتسبة من تخفيض 
قيمة العملة س�تكون على مر الزمن أكبر 
من مج�رد إلغاء تخفيض في مس�تويات 
المعيش�ة. مثل هذه الحس�ابات، على أي 
ح�ال، تفت�رض وج�ود حكوم�ة فاعل�ة 
لديها الق�درة على االس�تفادة من الميزة 
المكتس�بة. واألرجح أنها سوف تهدر في 

زيادة األجور والتضخم.أحد الخيارات اآلن 
هو أن يف�رض الدائنون مواجهة مع أثينا 
بطرحه�م صفق�ة ال بد لليون�ان أن تقبل 
به�ا أو ترفضه�ا بتمامها، عل�ى غرار تلك 
الصفق�ة التي تم منحها لقبرص - يتوقع 
أن يرفضها تسيبراس. بعد كل هذا اإلحباط 
والقدري�ة الت�ي تخيم عل�ى المفاوضات، 
ليس هناك أي أحد حريص جدا على تنفيذ 
هذه الخاتمة. هن�اك مفارقة جميلة هنا: 
إذا كانت السياسة تدفع أثينا نحو الخروج 
من اليورو، فإن الجيوسياسة هي الشيء 
الوحي�د ال�ذي بإمكان�ه اآلن إبقاؤها في 
منطق�ة اليورو. تقع اليون�ان في الزاوية 
الجنوبية الش�رقية، الحيوية استراتيجيا، 
م�ن الق�ارة األوروبية. إنه�ا توفر مدخال 
للمهاجري�ن وطالب�ي اللجوء السياس�ي، 
الهاربي�ن م�ن حرائ�ق منطق�ة الش�رق 
األوس�ط، وكذلك نقطة انط�الق محتملة 
للجهاديين اإلسالميين الساعين إلى جلب 
حروبه�م إلى أوروبا. وتعتبر دول البلقان 
منطق�ة تتركز فيها بش�كل مكثف جهود 
الرئيس الروس�ي فالديمير بوتين الرامية 
إل�ى زعزعة التحال�ف الغرب�ي. واليونان 
عض�و ف�ي حل�ف النات�و. هل تس�تطيع 
أوروب�ا فعال الس�ماح للحكومة اليونانية 
بالوقوع في ذراعي موسكو؟ ما اإلشارة 
التي يبعث بها ذلك إلى بقية دول البلقان؟ 
وم�اذا عن قب�رص المقس�مة؟ مثل هذه 
األفكار هي التي ت�دور في رؤوس صناع 
السياسة في الوقت الذي تقترب فيه أثينا 
من كل موعد جديد للتسديد. هل التكاليف 
المترتب�ة على الس�ماح لليونان بالخروج 
من منطقة اليورو تفوق األعباء السياسية 
والمالية المترتبة على السماح لها بالبقاء 
والتعثر؟ هذه أمور من اختصاص رؤساء 
الحكوم�ات ولي�س الفنيي�ن. مهما كانت 
النتيج�ة، ه�ذه قصة له�ا نهاي�ة حزينة. 
داخ�ل أو خارج اليورو، وس�واء كان ذلك 
بتقديم مس�اعدة إضافية إل�ى اليونان أو 
خالف ذلك، لن تس�تطيع اليونان انتش�ال 
نفس�ها من األزم�ة إال حين تبدأ بإنش�اء 

دولة أوروبية حديثة.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن طلب  تسجيل عقار مجددا

448م
2015/5/21

بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2015/5/18 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل 100 محلة الش�مال باس�م) ثامر 
كام�ل عيىس( مجددا باعتب�ار حائزا بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق احكم�ا 
قانون التس�جيل العقاري رقم )63( لس�نة 
1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعى كل من 
يدعى  بوج�ود عالقة او حق�وق مبنية عى 
هذا العقار تقديم  ما لديه من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار الساعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النته�اء مدة هذا االع�الن وذلك 
الثب�ات حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

فقدان وصل
فق�د مني  الوصل املرقم 63896 
ق�دره  بمبل�غ   2011/1/20 يف 
وس�تمائة  ملي�ون   1,620,000
وعرشون الف دين�ار عن الدكان 
املرق�م 235/21 ش�يخ عم�ر/ 
العزة باس�م )وليد عبد الحس�ني 
مجيد (من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املق�دم من الس�يد )احمد 
داخل حمدان( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )الطوك�ي( اىل )املنصوري( فم�ن لديه 
اع�راض مراجع�ة هذه 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

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد  )عليه 
حميد س�لطان( الذي يطلب فيه تبديل االسم 
املج�رد م�ن )علي�ه( اىل )علياء( فم�ن لديه 
اع�راض مراجع�ة هذه 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

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )نعيم 
عب�د الكريم ح�زام( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب م�ن )الربيعي( اىل )االمارة( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة هذه 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

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد  )عبد 
الكري�م عبود نه�ار (الذي يطل�ب فيه تبديل 
اللقب م�ن )املنتفكي( اىل )الس�عيدي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
رقم الدعوى /350/ش/2015

اعالن
املدعية سوسن عبد الخالق قاسم

املدعى عليه سمري سعد الله مجيد
بن�اء ع�ى الدع�وى املرقم�ة 350/ش/2015 اقام�ت املدعية 
الدع�وى اع�اله والتي تطلب فيه�ا الحكم بالتفري�ق القضائي 
للهجر وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ لغرض تبليغ�ك اعيدت الينا 
مرشوح�ا عليها م�ن قبل القائ�م بالتبليغ بان�ك مجهول محل 
االقامة حس�ب كتاب مرك�ز رشطة الخالص بالع�دد 5685 يف 
2015/4/6 واشعار مختار منطقة الحي العرصي املدعو طالل 
عيل حسني والذي ايد بانك مجهول محل االقامة لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق 2015/5/31 وعند 
عدم حضورك او عدم ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )محمد 
صال�ح جرب( ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب 
من )عيل( اىل )املوس�وي( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين
العدد 421

اىل الدار الوطنية للنرش واالعالن
اعالن

اىل املفقود عصام غانم بريسم مخاط 
طلب والدك غانم بريسم مخاط تعيينه قيما 
علي�ك وذلك ل�الدارة اموال�ك املنقول�ة وغري 
املنقول�ة عليه تم نرش تبليغ�ك يف صحيفتني 
محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف تق�وم املحكم�ة باكم�ال 

اجراءاتها باصدار حجة القيمومة 
القايض

مجلس القضاء االعى 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 253/ب/2013   
التاريخ: 24 / 5 / 2015 

اعالن
املدع�ي  / 1 � يون�س خزع�ل عيل � وكيل�ه املحامي امجد 

ريسان  
املدع�ى عليهم�ا / 1 � نضال حميد حس�ن � باالضافة اىل 

قيمومتها
عى زينب وزينة بنتا عبد املنعم كاظم

2 � مدير عام رعاية القارصين � اضافة لوظيفته 
 604 تسلس�ل  العق�ار  الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  تبي�ع 
/2املرشاق  مس�احته 398,66 م2  يقع يف منطقة املرشاق 
خلف معارض الس�يارات مش�يد علي�ه بناء قيد االنش�اء  
مف�رز اىل جزئني مبن�ي بالطابوق ومس�قف بالكونكريت 
املس�لح  ومؤل�ف م�ن طابق�ني الج�دران غ�ري ملبوخ�ة 
الش�بابيك غري مزججه ال توجد فيها اب�واب فمن له رغبة   
بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية 
بنس�بة 10% من القيمة املقدرة للعق�ار والبالغة ثالثمائة 
وثمانيةوتس�عون مليون وتس�عمائة وخمس�ة وتسعون 
ال�ف دينار  وبصك مصدق المر  هذه املحكمة  من مرصف 
حكومي  وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش من اليوم 

الثالثني   التايل  للنرش  واجور املناداة عى املشري.
  القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 411 / ب / 2015 
التاريخ: 24 / 5 / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / رضغام طارق شهاب

اقامت  املدعية  ) رواء يعقوب يوسف (  الدعوى 
البدائي�ة   املرقم�ة 411/ب/2015   لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيه�ا بالزام�ك بتادية مبلغ 
س�بعة وس�تون مليون دينار عن دين يف ذمتك 
وق�د ع�ني ي�وم 2015/6/7 موع�دا للمرافعة 
وملجهولية    محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي يف منطقة حي 
عم�ان انتقال�ك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك     
بصحيفتني     محليتني يوميتني   ويف حالة عدم 
حض�ورك  اىل املرافعة فانه س�وف يت�م اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
 القايض مصطفى شاكر عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 454 / ب / 2015 
التاريخ: 25 / 1 / 2015 

  اىل املدع�ى عليهم / يحيى ورحيقة وصفية 
وناجية اوالد محمد عبد الرحمن

 اص�درت هذه املحكمة  ق�رار الحكم  املرقم 
454/ب/2015  يف 2015/5/13 واملتضمن 
ازالة شيوع العقار تسلس�ل 53 الجمهورية 
بيع�ا وتعوزيع صايف الثم�ن بني الرشكاء كل 

حسب حصته ولتعذر تبليغكم   وملجهولية 
  محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البلدي ملنطق�ة الجمهورية 
االوىل قضاء الزبري عليه تقرر تبليغكم اعالنا   
بصحيفت�ني    محليت�ني يوميت�ني ولكم حق 
االعراض  واالس�تئناف والتمييز  خالل املدة 
القانونية   وبعكس�ه  س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية   
القايض علوان بربروت حسني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 889 / ب / 2015 
التاريخ: 25 / 5 / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / ظاهر خلف محسن

اق�ام املدع�ي   )عص�ام ع�يل صين�خ(   الدع�وى 
البدائي�ة   املرقم�ة 889مك�رر/ب/2015  ض�دك 
وال�ذي يطلب فيها  اعادة بدل البيع قدره ثالثمائة 
الف دوالر )300,000$( من سهام العقار تسلسل 
20/26 مقاطعة 29 الرباضعي�ة بموجب االتفاق 
امل�ربم بتاري�خ 2012/6/24     ولتع�ذر    تبليغك 
وملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ 
القضائي واملجلس البلدي ملنطقة الرباضعية عليه 
تق�رر تبليغ�ك   اعالن�ا   بصحيفت�ني     محليت�ني 
يوميتني  بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2015/6/4  وعند   عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 890م / ب / 2015 

التاريخ: 25 / 5 / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه / ظاهر خلف محسن
اقام املدعي   )عصام عيل صينخ (  الدعوى البدائية   
املرقم�ة 890/ب/2015  ضدك والذي يطلب فيها 
ازالة شيوع العقار تسلس�ل 20/26 مقاطعة 29 
الرباضعية بيعا وتوزيع ثمنه حسب سند التسجيل 
العقاري ولتعذر    تبليغك وملجهولية  محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واملجل�س البل�دي 
ملنطق�ة الرباضعي�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك   اعالنا   
بالحض�ور  بصحيفت�ني     محليت�ني يوميت�ني  
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم املرافع�ة املوافق 
2015/6/4  وعن�د   عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 78/ج/2015

التاريخ: 2015/4/16
اعالن

كاظم  نذير  ولدي  ومهند  منهل   (: الهاربني   املحكومني   / اىل 
الطفييل/ اسم والدتهما دالل عبد(

عرش  خمسة  ملدة  بالسجن  املحكمة   هذه  عليك   حكمت  اوال: 
سنة   استنادا الحكام املادة 443/ خامسا عقوبات وبداللة مواد 
االشراك 47 و48 و49 منه واملعدلة بالقرار 1631    لسنة 1980 

واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن التهمة االوىل  
  ثانيا: حكمت عليك هذه املحكمة  بالسجن ملدة خمسة عرش 
سنة    استنادا الحكام املادة 443/ خامسا عقوبات وبداللة مواد 
االشراك 47 و48 و49 منه واملعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 

واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن  التهمة الثانية 
عرش  خمسة  ملدة  بالسجن  املحكمة   هذه  عليك  حكمت  ثالثا: 
وبداللة   عقوبات  443/خامسا    املادة  الحكام  استنادا  سنة  
1631 منه واملعدلة بالقرار 1631  مواد االشراك 47 و48 و49 
لسنة 1980 واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن  التهمة 

الثالثة 
رابعا: تنفذ بحقه العقوبات اعاله جميعها بالتعاقب فيما بينهن 

استنادا الحكام املادة 142 عقوبات.
   وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكما بصحيفتني محليتني 

لتسليم انفسكما اىل هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعى
 محكمة بداءة البرصة

العدد: 254/ب/2015   
التاريخ: 24 / 5 / 2015 

اعالن
املدعي�ان / 1 � عب�د الرض�ا جمي�ل عب�د الرضا � 

وكيلهما املحامي
2 � عيل عدنان عبد الرضا  � امجد ريسان

املدع�ى عليهم�ا / 1 � نض�ال حمي�د حس�ن � 
باالضافة اىل قيمومتها

عى زينب وزينة بنتا عبد املنعم كاظم
2 � مدير عام رعاية القارصين � اضافة لوظيفته

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 604 
/1 املرشاق  مساحته 498,66 م2  يقع يف منطقة 
املرشاق خلف معارض الس�يارات مشيد عليه بناء 
قيد االنش�اء  مف�رز اىل جزئ�ني مبن�ي بالطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح  ومؤلف من طابقني 
الج�دران غري ملبوخة الش�بابيك غ�ري مزججه ال 
توج�د فيها ابواب فمن له رغبة   بالرشاء مراجعة 
هذه املحكم�ة ودفع التامينات القانونية بنس�بة 
10% من القيم�ة املقدرة للعقار والبالغة اربعمائة 
وثالث�ة وتس�عون ملي�ون وتس�عمائة وخمس�ة 
وتس�عون ال�ف دين�ار  وبصك مص�دق المر  هذه 
املحكمة  من مرصف حكومي  وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش من الي�وم الثالث�ني   التايل  

للنرش  واجور املناداة عى املشري.  
القايض

تنويه
ورد س�هوا يف االعالن�ات الصادرة من رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف كرب�الء االتحادي�ة والتي 
تحم�ل االع�داد التالي�ة 137/ج و138 / ج/  
2015 واملنش�ورة يف جريدة املس�تقبل العراقي  
بالع�دد 965 يف 2015/5/10 خطأ  والصحيح 

هو 2012 لذا اقتىض التنويه.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد : 27/ش/2015
التاريخ : 2015/5/24

اعالن
اقامت املدعية )صباح  انور فتحي (الدعوى املرقمة 27/ش/2015 ضدك يف محكمة االحوال 
الش�خصية يف ناحي�ة هبهب تطل�ب  دعوتك  للمرافع�ة والحكم بالتفري�ق القضائي بينكما 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب ما جاء باشعار مختار منطقة الشعب السيد ) كامل كريم 
رش�م( عليه تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية للحضور موعد املرافع�ة 2015/6/8 ويف حالة 

عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

فالح حسن محمود

رقم اإلخطار   423 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي باسم خري الله خميس  ( املنسوب إىل قيادة 
ح�رس حدود املنطق الرابعة    ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2014/7/29 
ولح�د االن وبما إن محل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا اإلعالن 
ع�ى إن تحرض أم�ام محكمة قوى األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا اإلعالن يف محل 
إقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإل�زام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة
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الس�تار ع�ى موس�م 15-2014  أس�دل 
لدوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم 
بتتوي�ج برش�لونة ع�ن ج�دارة باللقب، 
بعدما اس�تعاد توازنه عقب الفوىض التي 
حدثت بملعب أنويت�ا أوائل العام وبفضل 
تأل�ق ثالث�ي "ام اس ان" الهجومي وقوة 
دفاع�ه، ليتفوق عى غريم�ه ريال مدريد 
ال�ذي كان قريبا م�ن التتوي�ج لكنه كان 

ضحية لعدم توازنه.
ولم يس�تفد فريق املدرب كارلو أنشيلوتي 
ب�أي يشء لكون�ه صاحب أك�ر عدد من 
األهداف بالبطول�ة )118 هدفا(، ليتخلف 
بثالث�ة أهداف فق�ط عن رقم�ه القيايس 
ال�ذي حقق�ه مع جوزي�ه موريني�و، وال 
ب�ن صفوف�ه،  البطول�ة  لك�ون ه�داف 
الرتغايل كريستيانو رونالدو )48 هدفا(.

ورغم تفوق ريال مدريد الهائل يف النصف 
األول من املوس�م وتحقيقه ل�22 انتصارا 
متتالي�ا يف جمي�ع املس�ابقات، وهو رقم 
قيايس، بعد بداية متواضعة وأيضا تصدره 
لليجا بفارق أربع نقاط عن برش�لونة، إال 
أنه كان ضحية لنقاط ضعفه التي ظهرت 

جليا خالل النصف الثاني من املوسم.
الكب�ر  الدفاع�ي  الدع�م  ينج�ح  ول�م 
للكولومب�ي جيمس رودريجيز وإيس�كو 
اللذي�ن كان�ا يحميان ظه�ر األملاني توني 
ك�روس، ال�ذي كان يلعب يف غ�ر مركزه 
بالفري�ق  املطل�وب  الت�وازن  إح�داث  يف 
الذي أصب�ح أكثر هشاش�ة باصابة لوكا 
مودريتش.كما أنه ورغم أرقام كريستيانو 
التهديفي�ة الضخم�ة، إال أن فعالية ثالثي 
الهج�وم "بي ب�ي يس" كان�ت منخفضة 
مقارنة بثالثي الرس�ا "ام اس ان"، وذلك 
بعدما اس�تعاد األرجنتين�ي ليونيل مييس 
أفض�ل مس�توياته لينه�ي املوس�م ب�43 
هدفا لييضء لفريق�ه الطريق نحو إحراز 
اللقب مج�ددا للمرة الس�ابعة خالل آخر 

11 موسما.
ويف اإلجمايل سجل ثالثي الهجوم الكتالوني 
81 هدف�ا، حي�ث عزز الرازي�ي نيمار، يف 
موس�مه الثاني مع برش�لونة، نجوميته 
بتسجيله 22 هدفا ليأتي يف املرتبة الثالثة 
بقائم�ة الهدافن م�ع الفرن�يس انطوان 
جريزم�ان مهاج�م أتلتيكو مدري�د، كما 
تأل�ق األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز مع 
فريق�ه الجدي�د مس�جال 16 هدف�ا رغم 

عقوبة اإليقاف التي طالته بداية املوسم.
فيما سجل ثالثي هجوم امللكي إجمايل 76 
هدفا، حيث س�جل الفرنيس كريم بنزيما 
15 هدفا، بعيدا بشكل كبر عن "الدون"، 

وأض�اف الويل�زي جاري�ث بيل ال�ذي لم 
يق�دم أداء مقنع�ا يف ثاني مواس�مه، 13 
هدف�ا، وهو نف�س رصيد الواف�د الجديد، 
الكولومبي جيم�س رودريجيز، الذي يعد 
من أبرز العبي الفريق الحايل وأحد أعمدته 
يف املس�تقبل.لكن لم يحقق برشلونة لقب 
الليج�ا فق�ط بفض�ل قوة هجوم�ه، فقد 
نج�ح الفريق يف أول مواس�مه مع لويس 
إنريكي، يف استعادة أحد أهم هوياته التي 
كان يتمي�ز بها م�ع املدرب الس�ابق بيب 
جواردي�وال، وه�ي الضغط لدى س�يطرة 

الخصم عى الكرة بهدف استعادتها.

وكان العمل الجماعي ككتلة وليس فقط 
التميز الدفاعي، هو الحاس�م لرش�لونة 
إلح�راز اللق�ب للم�رة ال��23 يف تاريخه، 
وذل�ك إضاف�ة لتأم�ن الفري�ق لحراس�ة 
مرم�اه بالتعاقد مع حارس�ن مميزين، 
التش�يي كالودي�و برافو واألملان�ي اندري 
تر ش�تيجن.ولم تستقبل شباك برشلونة 
س�وى 21 هدفا طوال املوسم، ليضاف إىل 
هذا استعادة الفريق لطريقة لعبه املثالية 
واملمثل�ة يف اللعب الجماعي واالس�تحواذ 
عى الكرة والضغط عى الخصم واالعتماد 
أحيانا عى الهجمات املرتدة، لتكون هذه 

هي الوصفة املميزة إلحرازه للقب.
وخ�الل أول ثماني جوالت لم تهتز ش�باك 
الفريق الكتالوني الذي مني حارسه برافو 
بأول ه�دف يف ملعب س�انتياجو برنابيو 
بالجول�ة التاس�عة، يف الكالس�يكو ال�ذي 

خرسه الرسا 3-1.
ورغ�م أن الرس�ا تلق�ى صدم�ة أخ�رى 
بالخس�ارة أمام س�يلتا به�دف نظيف يف 
ملعب كامب نو، إال أن أسوأ لياليه كانت يف 
ملعب أنويتا ب�أول مباريات 2015 عندما 
خرس أمام ريال سوس�ييداد بهدف نظيف 

سجله جوردي ألبا يف مرماه بالخطأ.

كانت هذه املباراة نقطة تحول برشلونة، 
حيث كان يبدو أن قلعته ستتفكك خاصة 
بعد الخالف�ات التي دبت بن نجمه مييس 
وامل�درب لوي�س إنريكي، لكنه س�ار عى 
النقي�ض ونج�ح يف إيج�اد ذات�ه بعدم�ا 
ط�ور م�ن مس�تواه ونتائج�ه يف الوق�ت 
الذي انخفض فيه أداء امللكي الذي فش�ل 
يف االس�تفادة م�ن تفوق�ه عى مس�توى 
النتائج.وكان فوز برش�لونة يف كالسيكو 
الع�ودة بملع�ب كامب نو 2-1 حاس�ما، 
حي�ث لم يوقف أحد الفري�ق الكتالوني يف 
توقيت حاس�م شهد توهج ش�علة ثالثي 

هجوم�ه الت�ي ل�م تنطفيء حت�ى نهاية 
البطول�ة، ورغ�م تعادل�ه يف ملعب رامون 
سانش�يز بيزخوان أمام إش�بيلية 2-2 إال 
أنه كان يس�ر بقوة لرف�ع الكأس، حيث 
أح�رز اللق�ب مبك�را قب�ل خت�ام الليجا 
بجولة.وضمن البالوجرانا اللقب يف ملعب 
فيس�نتي كالديرون أم�ام أتلتيكو مدريد 
بفض�ل مي�يس صاح�ب ه�دف الف�وز يف 
اللق�اء، لينتقم من الروخيبالنكوس الذين 
أحرزوا لقب الليجا املوس�م املايض بملعب 

كامب نو.
ب�دوره قدم أتلتيكو مدريد موس�ما جيدا 

وخ�رج مرف�وع ال�رأس باحتالل�ه املركز 
الثال�ث، لكنه عان�ى لضعف خط هجومه 
رغم املوسم الرائع للمنضم إليه، الفرنيس 
أنطوان جريزمان، حيث ب�دا تأثر الفريق 

برحيل دييجو كوستا إىل تشيليس.
لك�ن الروخيبالنك�وس حقق�وا امل�راد يف 
النهاية، وهو احتالل مركز مؤهل بش�كل 
مب�ارش ل�دور املجموعات ب�دوري أبطال 
أوروب�ا املوس�م الق�ادم، وتجن�ب خوض 
دور تأهيي، الذي سيجر فالنسيا بقيادة 
مدربه الرتغايل نونو س�انتو ومالكه بيرت 
ليم عى خوض�ه، وذلك بعدما احتل املركز 
الرابع بفريق ش�اب لديه مستقبل، حيث 
قدم موس�ما أكثر من واع�د يمثل خطوة 

أوىل يف مرشوعه الطموح.
فيما قدم إشبيلية موسما جيدا أيضا تحت 
قيادة املدرب أوناي إيمري باحتالله املركز 
الخام�س بع�د رصاع من أج�ل التواجد يف 
املرب�ع الذهبي، ورغ�م هذا إال أن�ه اليزال 
يطمح بالتواجد أيضا بن الكبار يف دوري 
أبطال أوروبا املوس�م القادم حال التتويج 
بلق�ب دوري أوروب�ا، حي�ث س�يخوض 
املباراة النهائية ي�وم األربعاء القادم أمام 

دينيرو األوكراني يف وارسو.
ونجح إيمري يف استغالل موارده املحدودة 
وتش�كيل فريق مت�وازن اع�اد بنائه بعد 
رحيل العبن هام�ن مثل الكرواتي ايفان 

راكيتيتش واالرجنتيني فيدريكو فازيو.
بدوره حل فياريال سادس�ا برتتيب فرق 
الليج�ا بفض�ل جهوده الذاتي�ة لينجح يف 
الظهور مجددا يف املحافل األوروبية، ومن 
خلفه جاء أثلتيك بلباو الذي ظهر بش�كل 
ق�وي يف األوقات الصعب�ة لينهي البطولة 
س�ابعا والي�زال ينتظ�ر خ�وض مب�اراة 
نهائي كأس امللك أمام برش�لونة األسبوع 
الق�ادم. وكان ملقا  بقي�ادة خايف جارثيا 
الحص�ان األس�ود بالبطول�ة وحلم لوقت 
طويل باملش�اركة أوروبي�ا لكنه لم ينجح 
يف مس�عاه، وحدث نفس األمر بالنس�بة 
لس�يلتا فيجو الذي عاقبت�ه طريقة لعبه 

الهجومية ليبتعد عن املراكز القارية.
بينم�ا كان موس�م رايو فايكان�و بقيادة 
باك�و خيميز أكثر من جيد، نظرا لتواضع 
م�وارده، ونف�س األم�ر إللت�ي بقيادة 
فران اس�كريبا، وصوال بخيتايف الذي نجا 
باعجوب�ة من الس�قوط يف دوري الدرجة 
الثانية نظرا للمشاكل التي واجهها طوال 
املوس�م.أيضا عاش غرناطة وديبورتيفو 
أوقات�ا عصيبة وعاش�ا كاب�وس الهبوط 
لكنهما انقذا نفسهما بأعجوبة يف الجولة 
األخرة، عكس إيبار وأملريا، اللذين انضما 

لقرطبة اىل دوري القسم الثاني.

التوازن يمنح برشلونة لقب الليغا.. واألرقام لـم تنفع  ريال مدريد
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

دي ماريا يقرتب من باريس سان جريمان اكتامل عقد املنتخبات االوملبية املتأهلة لنهائيات كأس آسيا

احتاد الكرة يدرس مقرتح استقطاع نسبة من عقود الالعبني

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأهل منتخب 
اليم�ن األوملب�ي بش�كل رس�مي إىل نهائي�ات 
كأس آس�يا للمنتخبات )تحت 23عاما( املقرر 
إقامته�ا يف قطر خالل يناير 2016 واملؤهلة إىل 
أوملبي�اد ري�و دي جانري�و بالرازيل منتصف 

العام القادم.
وأكد االتحاد اآلس�يوي اكتمال عقد املنتخبات 
املتأهلة لنهائيات كأس آسيا أمس األول بتأهل 
منتخ�ب األردن إىل النهائي�ات بع�د تعادله مع 
املنتخ�ب الكويت�ي ضمن املجموع�ة الثانية يف 

ختام التصفيات.
وأورد االتح�اد اآلس�يوي ع�ى موقعه أس�ماء 
املنتخبات املتأهلة إىل النهائيات بش�كل رسمي 
حيث تأه�ل إليه�ا املنتخب�ات األوىل يف كل من 
املجموع�ات العرش وأفضل خمس�ة منتخبات 
حصل�ت ع�ى املرك�ز الثان�ي ع�ى مس�توى 
كافة املجموع�ات باإلضاف�ة إىل منتخب قطر 
املضيف، وستكون نهائيات كأس آسيا بمثابة 
التصفيات اآلس�يوية لدورة األلع�اب األوملبية 

2016 يف ريو دي جانريو.
كم�ا تأهل�ت للنهائي�ات كل م�ن املنتخب�ات 
املتص�درة ملجموعاته�ا وه�ي ع�ى الرتتي�ب: 

العراق، األردن، الس�عودية، اإلمارات، س�وريا، 
أس�رتاليا، كوريا الش�مالية، كوريا الجنوبية، 
الياب�ان، والصن، أما املنتخب�ات التي حصلت 

املخصص�ة  الخم�س  البطاق�ات  ع�ى 
ألفض�ل الحاصل�ن ع�ى املرك�ز 

الثان�ي فكان�ت م�ن نصي�ب 
الرابعة(،  اليمن )املجموع�ة 
الثالثة(  )املجموع�ة  إي�ران 
تايالند )املجموعة السابعة(، 
فيتنام )املجموعة التاسعة(، 
)املجموع�ة  وأوزبكس�تان 

الخامسة(.

اكد االتحاد العراقي لكرة القدم عى انه يدرس مرشوع تحديد نس�بة 
مالية عى عقود الالعبن املحلن وبشكل مضاعف عى عقود الالعبن 
املحرتفن خالل املوسم املقبل لتوفر واردات مالية اخرى مليزانية اتحاد 
الك�رة يف ظل االزمة املالية التي تعاني منها الخزينة خصوصاً بعد ان 
تم تقليص امليزانية املرصودة للنش�اط الكروي يف العراق.وقال عضو 
االتح�اد العراقي لكرة الق�دم يحيى كريم: ان"اتحاد الكرة س�يدرس 

خالل االجتماعات املقبلة مرشوع وضع نسبة مالية من العقود 
املرمة بن الالعبن وادارات االندية تستحصل من خالل الدفعة 
االوىل لالعبن قبل مصادقة العقود بش�كل رسمي عى ان يكون 
رسيان املرشوع عى الالعب املحرتف بش�كل مضاعف".واوضح 

ان"امل�رشوع املذك�ور يحىض برتحيب من مجل�س ادارة االتحاد 
من اجل توفر مردود مايل لخزينة اتحاد الكرة التي ستتأثر بال 

شك من قرار تقليص امليزانية املرصودة لتسر الشأن الكروي 
متأثرة باالزمة املالية التي يعاني منه البالد بصورة عامة".

خط�ف االيط�ايل املخ�رم ل�وكا 
توني، مهاجم فريق فرونا صدارة 
هدايف الكالتش�يو من االرجنتيني 
كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس، 
مس�تغالً غي�اب األخر ع�ن اخر 

مبارتن لفريقه.
وس�جل ل�وكا تون�ي هدف�ن يف 
ش�باك بارما لرف�ع رصيده من 
األه�داف إىل 21 هدفاً فيما توقف 
رصي�د تيفي�ز من األه�داف عند 
20 هدفاً فق�ط.وكان اليغري قد 
قرر اراحة تيفي�ز خالل اللقائن 
االخرين يف الكالتش�يو ضد انرت 
بعدم�ا ش�ارك  مي�الن وناب�ويل 
الالع�ب االرجنتيني خالل لقائي 
ري�ال مدريد والتس�يو يف دوري 
ايطاليا،  اوروب�ا وكأس  ابط�ال 
حتى ال يش�عر تيفي�ز باالرهاق 
قب�ل املواجه�ة الحاس�مة ضد 
برش�لونة يف نهائ�ي برل�ن بعد 

اسبوعن.
األخ�رة  الجول�ة  وس�تجمع 
االس�بوع املقب�ل ب�ن الالعبن 
يف حال�ة ما قرر اليغ�ري الدفع 
بالعب�ه تيفي�ز، حيث س�يحل 

فري�ق  ع�ى  ضيف�اً  يوفنت�وس 
بينتج�ودي  فرون�ا ع�ى ملع�ب 

يف الجول�ة األخ�رة م�ن الكالتش�يو 
ليكون رصاعاً رشساً عى لقب الهداف 
بعدما حس�م يوفنتوس اللقب رسمياً 
لصالح�ه قب�ل 3 اس�ابيع فيم�ا ل�ن 
تؤث�ر النتيجة عى وضعي�ة فرونا يف 
املس�ابقة الع�ام املقبل.ويأمل الالعب 
االيطايل املخرم ل�وكا توني مهاجم 
فري�ق فرون�ا ان يدخ�ل التاريخ مع 

نهاية املوس�م الكروي االس�بوع 
املقب�ل بأن يصب�ح اول العب 

يف صف�وف فرون�ا يحصل 
ع�ى لقب ه�داف الدوري 

االيطايل.

اش�ارت العديد من التقاري�ر الصحفية ان الدويل 
االرجنتيني انخيل دي ماريا جناح فريق مانشسرت 
يونايتد االنجليزي، اقرتب بشدة من االنتقال إىل 
فريق باريس س�ان جرمان، بطل الدوري 

ن�يس  لفر لكرة القدم، خالل فرتة ا
االنتق����االت 
الصيفي����ة 
املقبلة.ووفقا 
لصحيف����ة 
)ليكي�����ب( 

الفرنس�ية يف عددها االلكرتوني الصادر االثنن، 
ف�إن دي ماريا يتصدر اجندة س�ان جرمان منذ 
فرتة االنتق�االت الش�توية املاضية، لك�ن قواعد 
اللع�ب امل�ايل النظي�ف اج�رت الن�ادي البارييس 
برئاس�ة القطري نارص الخليفي عى االنسحاب 
م�ن الصفق�ة قب�ل ان يع�ود إىل مداعب�ة حلمه 
القديم من جديد.واكدت الصحيفة الفرنس�ية أن 
اثرياء باريس اقرتبوا بشدة من اغالق صفقة دي 
ماريا )27 عاما( بالصيف، يف محاولة من الفريق 
البارييس إىل س�د الف�راغ الذي س�يخلفه الرحيل 
املنتظر لالرجنتين�ي ايزيكيل الفيتزي عى الجهة 
الي�رسى لكتيب�ة امل�درب الفرنيس ل�وران بالن.

واقرتح العم�الق البارييس عى ادارة مانشس�رت 
يونايت�د، صاح�ب املركز الرابع عى س�لم ترتيب 
اندي�ة ال�دوري االنجلي�زي املمتاز بك�رة القدم، 
اقحام اس�م الدويل الهولن�دي غريغوري فان دير 
فيل، الظهر االيمن لفريق باريس س�ان جرمان 
يف عرض مغر الستكمال اجراءات بيع دي ماريا.

والجدي�ر بالذك�ر ان دي ماري�ا ل�م يحص�ل عى 
فرصت�ه الكافية م�ع الحمر تحت قي�ادة املدرب 
الهولن�دي لويس فان غال الثب�ات قدراته، حيث 
خاض 26 مباراة مع الش�ياطن الحمر يف املوسم 
الحايل، وس�جل 4 اهداف ومرر 10 كرات حاسمة 

)اسيست(.

شكوك حول مشاركة العنزي امام الرشطة

ثالثية والكوت تضع فينغر يف حرية

اس�تعاد فري�ق الكوي�ت الكويتي لك�رة القدم 
خدم�ات املح�رتف العماني يف صف�وف الفريق 
عبدالعزي�ز املقب�ايل وال�ذي غاب خ�الل الفرتة 
املاضية بداعي اإلصابة.وحس�ب الجهاز الطبي 
للفري�ق ف�إن املقب�ايل س�يكون تح�ت ترصف 
الجهاز الفني يف املباراة املقررة يوم غد األربعاء 
أمام الرشطة العراقي ضمن منافس�ات دور 

الستة عرش لبطولة كاس االتحاد اآلسيوي.وتبدو 
جاهزية فريق الكويت يف أفضل حال، الس�يما أن 
قائم�ة املصاب�ن تقلصت عى وليد ع�ي، وأحمد 
حزام فيما س�تعود العن�ارص الدولي�ة املتواجدة 
مع املنتخبن األول واألوملب�ي ملصاحبة الفريق يف 
رحلته إىل الدوحة ملواجه�ة الرشطة العراقي عى 
ملعب الوكرة القطري.من جانبه أكد املدير الفني 
للكويت محمد إبراهيم أن االبيض يف حالة جيدة، 
بعد خلود الالعبن إىل الراحة عقب موس�م طويل 
وش�اق.وقال إبراهي�م إن�ه حرص خ�الل الفرتة 

املاضي�ة ع�ى مواصل�ة التدريبات بش�كل جدي، 
الس�يما ان الرشط�ة العراقي من الف�رق القوية 
والتي تقدم مس�تويات عالية.وأضاف إبراهيم إن 
هدف الكويت يف البطولة هو حصد اللقب وهو ما 
يحتم مزيد من الجهد لتجاوز الرشطة الذي صعد 
عى رأس مجموعته.جدير بالذكر أن الكويت يأمل 
يف اس�تعادة لقب االتحاد اآلسيوي والذي حصده 
من قبل لثالث مرات، فيما نال غريمه القادس�ية 

يف اللقب يف النس�خة املاضية  األوىل  للم�رة 
تاريخه.

س�يواجه أرس�ن فينغر، مدرب 
فريق أرس�نال، حرة كبرة عند 
اختي�ار تش�كيلة فريق�ه أم�ام 
كأس  نهائ�ي  يف  في�ال  أس�تون 
القدم  اإلنجليزي لك�رة  االتح�اد 
األس�بوع املقب�ل، بعدم�ا س�جل 
ج�اك ويلش�ر هدفا وأض�اف ثيو 
والكوت ثالثة أهداف يف الفوز 1-4 

عى وست بروميتش ألبيون.
وهز أرس�نال ش�باك ضيفه وس�ت 
بروميت�ش أرب�ع م�رات يف الش�وط 
األول ليضم�ن احت�الل املركز الثالث 
والتأه�ل ل�دور املجموع�ات بدوري 

أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
وجلس والكوت وويلش�ر عى مقاعد 
الب�دالء يف الكثر م�ن املباريات يف ظل 
عودتهم�ا م�ن اإلصاب�ة لك�ن ثنائي 
منتخ�ب إنجل�رتا ظهر بش�كل رائع 
م�ن  سلس�لة  أرس�نال  لينه�ي 
ث�الث مباريات ع�ى أرضه دون 
تسجيل أي هدف.وقال فينغر 
من  "س�جلنا  للصحفي�ن: 
كل الف�رص املتاحة ولعبنا 

بش�كل رائع يف الش�وط األول. حاولنا 
مواصل�ة ذل�ك يف الش�وط الثاني لكن 
لم نتمكن. بصفة عامة أنجزنا املهمة 
وأنهين�ا املوس�م بق�وة واآلن يمكنن�ا 
الرتكي�ز ع�ى نهائ�ي كأس االتح�اد 

اإلنجليزي".
ورفض فينغر الحديث عن التش�كيلة 
املنتظ�رة لفريق�ه يف مب�اراة الس�بت 
املقبل وقال: "ال يمكنني الحديث عما 
أنوي فعله األس�بوع املقب�ل لكن كما 
ي�رى الجمي�ع يظهر كثرون بش�كل 
أوليفيي�ه  الفرن�يس  متميز".واعت�اد 
ج�رو قيادة هجوم أرس�نال بمفرده 
لك�ن والكوت - الذي يلع�ب يف معظم 
األحي�ان كجناح نال فرص�ة للظهور 
والتألق يف ظل حصول زميله عى راحة.

وتق�دم والك�وت به�دف ألرس�نال 
وه�و  الرابع�ة  الدقيق�ة  يف 

األول لالع�ب صاحب 
ع�ة  لرس ا

ئق�ة  لفا ا
من�ذ 

منتص�ف م�ارس آذار امل�ايض بعد 
تسديدة هائلة اس�تقرت يف الزاوية 

العليا ملرمى وست بروميتش.
وأض�اف والكوت اله�دف الثاني بعد 

عرش دقائق من مدى قريب ثم س�جل 
ويلش�ر الهدف الثالث يف الدقيقة 17 

بتسديدة قوية من خارج املنطقة يف 
الزاوية اليمنى العليا ملرمى الفريق 

الثالثية  والك�وت  الزائر.وأكم�ل 
يف الدقيق�ة 36 بع�د متابع�ة 

س�انتي  زميل�ه  تس�ديدة 
كازورال يف ع�رض ممتع 

صاح�ب  للفري�ق 
األرض.
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان حج�م عيني�ك اآلن ه�و نف�س 
حجمه�ا عند والدتك ، فالعيون ال تنمو بعكس 

األنف واألذن
هل تعل�م ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي ال 

يستطيع القفز
هل تعلم ان أول دولة اعرتفت بالواليات املتحدة 
األمريكية بعد استقاللها من بعد بريطانيا هي 

املغرب.
ه�ل تعل�م ان أول قنبل�ة ذري�ة أطلق�ت ع�ى 

هريوشيما يف عام 1945.
ه�ل تعل�م ان أول قنبلة أيدروجيني�ة فجرتها 

الصني الشعبية يف عام 1967.
ه�ل تعلم ان أول من ابتك�ر الطباعة املهندس 

األملاني جوهان جوتينرغ.
ه�ل تعلم ان أول دولة عربية ظهر فيها النفط 

هي مرص عام 1911م.
هل تعلم ان أول طابع بريد يف العالم كان سنة 

1840 م.

مهني�اً: الطريق خاٍل تمام�اً من الحواجز 
وكأّن الخص�م غائ�ب كلّياً عن الس�احة، 
فتستفيد من هذا الوضع لتحسني مركزك 
املهن�ي عاطفياً: يلجأ اليك الحبيب ويّتكل 
عليك اليجاد حّل ملشكلة عابرة، فتقف إىل 

جانبه وتساعد بكل إمكاناتك

مهني�اً: كن ح�ذراً من بعض األش�خاص 
العم�ل  يف  مع�ك  تعام�ل  يف  الوصولي�ني 
وتجنبه�م ق�در اإلمكان عاطفي�اً: تعيش 
أزم�ة م�ع الحبي�ب تح�اول أن تتخطاها 
وتنه�ي خالفاتك معه وال داعي ألن تطول 

هذه الخالفات

مهني�اً: عالقتك جيدة برؤس�ائك يف العمل 
حاف�ظ عليها وك�ن عى قدر املس�ؤولية 
امللقاة عى عاتقك عاطفياً: ال تقطع األمل 
فقد تجد الحب الصادق قريباً وتبني عالقة 

مع شخص يتمتع باملشاعر الصادقة 
مهنياً: تطرح اليوم بعض القضايا املهمة 

يف العمل وبانتظارك مفاجآت ساّرة، فكن 
مس�تعداً عاطفياً: تؤدي اليوم دوراً كبرياً 
يف التأثري يف الرشيك بفضل قدرتك الكبرية 
ع�ى اإلقن�اع صحياً: ق�د تناق�ش وضعاً 
صحياً دقيقاً ذا صلة بأحد أوالدك يش�غل 

بالك ويثري قلقك

مهني�اً: علي�ك أن تث�ق بقدراتك أكث�ر وأنك 
تس�تطيع إنجاز الكثري من املشاريع املهمة 
عاطفياً:علي�ك أن تق�وي عالقت�ك بالرشيك 
فأنت ال تشعره كفاية بأنه موجود يف حياتك 
صحياً: قم بالتمارين الصباحية املفيدة لكل 

عضالت جسمك قبل ممارسة أي نشاط 

مهني�اً: تترّصف بمهارة وتفرض نفس�ك 
يف مجال�ك املهني، فتحص�ل عى ترقية أو 
مكافأة مادية أو معنوية عاطفياً:إذا كنت 
مرتبًطا تعيش فرصة الزواج غري مرّة مع 
الحبيب وتجددان شهر العسل يف الخارج 

مهني�اً: تواجه نزاع�اً مع بع�ض الزمالء 

لتطوي�ر وضع�ك املهن�ي، ق�د تك�ون له 
مضاعف�ات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً 
عاطفياً: س�عادة كبرية وبح�ث عن آفاق 
جدي�دة، وه�ذا ل�ه انعكاس�ات إيجابي�ة 

تساعدك لتطوير العالقة مع الرشيك 
ج�دارة  ب�كل  قضاي�اك  ترب�ح  مهني�اً: 

واح�رتام وتتلقى مواق�ف متعددة لدعمك 
والوقوف إىل جانبك عاطفياً: تعيش أوقاتاً 
مميزة، وقد يحملك العش�ق إىل مغامرات 
استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك 
صحي�اً: التفري�ط يف الصح�ة خطأ كبري 

بحق نفسك.

مهني�اً: املنافس�ة كبرية م�ع الزمالء، كن 
واعياً فق�د يلجأون إىل حياك�ة املؤامرات 

ضدك
عاطفي�اً: تش�عر بأن�ك تخ�ر الحبي�ب 
بسبب ترّصفاتك غري الناضجة واملتّرعة 

والغريبة نوعاً ما

مهني�اً: قف�زة نوعي�ة جدي�دة يف حياتك 
وانطالقة ممي�زة عنوانها النجاح الكبري، 
فكن مس�تعداً للمتغريات املقبلة يف حياتك 
العملية عاطفيا: تس�تعيد السالم الداخيل 
وتختفي املعاكسات من حياتك العاطفية 

وتحالفك الحظوظ مع الرشيك

مهني�اً: تتلقى مس�اعدة تفاجئك، وتقوم 
بعملي�ات مربح�ة وتس�تفيد حت�ى م�ن 
أخطاء اآلخرين، وتش�عر بأن ساعة املجد 
قد دقت عاطفياً: مغام�رة كبرية يتحدث 
عنه�ا الكثريون وتحظى بم�ا كنت ترغب 

به.

مهني�اً: تنجح معظم اتصاالت�ك يف تحديد 
املس�ار املنش�ود ول�ن تق�ف العراقي�ل يف 
دربك ع�ى اإلطالق رشط التح�يلّ باملنطق 
والتحلي�ل املوضوع�ي لألم�ور عاطفياً: ال 
تس�مح لألمور بالتأّزم، فقد تندم عى كل 

كلمة أو ترّصف شائب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مدين�ة يف الباكس�تان – 2 
– ممثل�ة مرصي�ة – 3 – جدها 
ت اإلنفج�ار – 4  يف والء – ص�وَّ
– جم�ال – دولة عربي�ة – 5 – 
أحد القديس�ني – أيف بالوعد – 6 

– نصف أديب – من أسماء الله 
الُحس�نى – 7 – ننعت�ه بصف�ة 
أو إس�م – 8 – عكس�ها أدراك 
املتجم�د – 9 –  امل�اء  – حال�ة 

متشابهة – ملس .

1 – دولة أس�يوية – 2 – عالمة 
فرن�ي  ش�اعر   – موس�يقية 
– 3 – متش�ابهة – ق�اع – 4 – 
ج  متش�ابهة – ملك ف�اريس توِّ
وه�و يف بطن أمه – 5 – دكاكني 

– ملك�ه – 6 – أح�د الوالدين – 
دائ�م – س�حب – 7 – مؤس�س 
الحركة الكش�فية – 8 – أس�م 
حملة عدة ملوك إنكليز – بحر – 

9 – طالء – جزيرة باملتوسط.

سـودوكـو

املقادير:
كيس شعرية كنافة 

2/1 كيل�و جبنة دس�مة كالعكاوي او 
املوزيرال 

1 علبة زبدة 
2/1 كوب فستق مطحون للتزين

4/1 ملعقة صغرية زعفران ) اذا كانت 
الشعرية بيضاء(

الشرية او القطر :
2.5 كوب سكر

5 كوب ماء
1 ملعقة كبرية هيل

5 قطرات من حامض الليمون
طريقة تحضري كنافة عراقية بالجبنة

1. يف وع�اء ع�ى الن�ار نض�ع الزبدة و 
الزعفران حت�ى الذوبان ثم نقوم بصب 
الزبدة عى الش�عرية ونخلط جيداً حتى 

نحصل عى شعرية ذهينة.
2. ندهن صينية بالزب�دة ونضع طبقة 
كثيف�ة م�ن الش�عريية ونضغطه�ا ثم 
نضع الجبنة فوقها ) كلما كانت الجبنة 

كثرية نحصل عى كنافة.
3. نغط�ي الجبن�ة بطبق�ة اخ�رى من 

الشعريية و نضغط عليها براحة اليد.
4. تدخ�ل الصينية الفرن بدرجة حرارة 
200 اىل حني احم�رار االطراف وجفاف 

الطبقة السطحية.
5. تخرج من الف�رن نصب فوقها قطر 
او ش�رية ب�اردة اىل ح�ني توقفه�ا عن 

االمتصاص لها.
وتق�دم  بالفس�تق  الكناف�ة  تزي�ن   .6

الكنافة.

كنافة عراقية باجلبنة

فوائد الكمثرىمعلومات  عامة
ملرىض السكر

بالرغ�م م�ن ان الكمث�رى تحتوى عى نس�بة 
جيدة من الس�كر اال انها من اكثر االغذية التى 
تساعد عى ضبط نسبة السكر ىف الدم كما انها 
ايضا تقلل نسبة امتصاص الكوليسرتول حيث 
اثبتت الدراسات ان الكمثرى من افضل الفواكه 
لتقليل امتصاص الكوليسرتول ويجب التفرقة 
بني تقليل الكوليسرتول ىف الجسم مثل االوميجا 
3 واالس�ماك عموما وبني فائدة الكمثرى التى 
التس�مح لالمعاء اال بامتصاص كمية صغرية 

من الكوليس�رتول املوجودة ىف الطعام وهو ما 
يعترب من افضل فوائد الكمثرى.

للحامل
ايض�ا م�ن فوائ�د الكمث�رى وبس�بب احتواء 
الكمثرى ع�ى الكثري من الفيتامينات واملعادن 
االساسية والتى تحتاجها الحامل تعترب فاكهة 
الكمث�رى م�ن اكث�ر الفواك�ه الت�ى تحتاجها 
الحام�ل خصوصا ىف الش�هور االوىل . يجب ان 

تقرا فوائد الفراولة ) ملكة الفواكه (.

سيلفي يصيب فتاة برصاصة
أطلقت ش�ابة روس�ية الن�ار خطأ 
باتجاه رأس�ها، عندما كانت تلتقط 
صورة »س�يلفي« مع مس�دس عى 

ما قالت رشطة موسكو.
وذكرت وكاالت األنباء الروس�ية أن 
املوظف�ة البالغ�ة 21 عام�اً، أخذت 
املس�دس وه�و م�ن عي�ار تس�عة 
ميلليمرتات بعدما تركه أحد عنارص 
الحراسة يف الرشكة التي تعمل فيها، 
وأرادت أن تلتقط صورة لنفسها مع 

السالح.

لكنها ضغطت عى الزناد عن طريق 
الخطأ، فاستقرت رصاصة يف رأسها 

من مسافة قريبة.
وأوضح�ت وكالة »ريا نوفوس�تي« 
لألنب�اء أن الش�ابة يف »وضع خطر« 
يف أحد مستشفيات موسكو.وقالت 
الرشط�ة إن الحارس ترك املس�دس 
يف الرشكة، قب�ل أن يأخذ عطلة من 
اآلن  الرشط�ة  وتحق�ق  أس�بوعني. 
ملعرف�ة كي�ف تمكن�ت املوظفة من 

الوصول إىل املسدس.

يعتزم علماء أحياء يف برلني دراسة التسلسل 
الجين�ي لقطة قزمة نال�ت إعجاب عدد كبري 
من األش�خاص عى اإلنرتنت، حس�بما رصح 
متح�دث باس�م معه�د ماك�س بالن�ك لعلم 
الوراث�ة الجزيئي. وقال داني�ال إبراهيم، من 
مرك�ز األبح�اث ال�ذي يتخذ من برل�ني مقرا 
له:«عندما شاهدنا بالصدفة مقاطع الفيديو 
الخاص�ة بالقط�ة )ليلب�وب( ع�ى اإلنرتنت، 
أبدينا استعدادنا عى الفور« لدراسة املسألة. 
وتم العثور عى القطة وعمرها عدة أس�ابيع 

يف تموز/يوليو 2011. 
وعندم�ا قام مقدمو الرعاي�ة بفحص القطة 

صحي�ا، الحظوا أنه�ا تعاني م�ن العديد من 
املش�كالت الجيني�ة، لك�ن عينيه�ا الكبريتني 
وأرجله�ا الصغ�رية ولس�انها الضئيل جذبت 
نحوه�ا معجب�ني من جمي�ع أنح�اء العالم. 
وتعاني تلك القطة من التقزم وستظل يف ذلك 

الحجم الضئيل طوال حياتها. 
وأب�دى علم�اء يف برل�ني اهتمامه�م بمعرفة 
املزي�د ع�ن ذلك من خالل دراس�ة التسلس�ل 
الجين�ي لها. وكان�ت الش�عبية التي حظيت 
به�ا القط�ة قد مكنته�ا من جم�ع 200 ألف 
دوالر حت�ى اآلن لجمعية »منع القس�وة عى 

الحيوانات« األمريكية.

» ليلبوب« تنال اعجاب العالـم

اعداد:رسى داود سلامن
أصله: 

أن رج�ال كان يعي�ش يف بي�ت قدي�م البنيان 
م�ع زوج�ه وول�ده . وكان يف البي�ت حّي�ة 
تعي�ش يف جحر يف أحد حيطانه منذ أمد بعيد 
.وكان الرجل يك�ره أن تعيش الحّية يف بيته 
، ويخ�ى منها علىول�ده . ويف ذات يوم رأى 
الرج�ل الحّية تهّم بدخ�ول جحرها ،فأرسع 
إليه�ا ليقتلها ، ولكنها اس�تطاعت أن تفلت 
من�ه ، وأن تدخل جحرها فتنج�و بحياتها . 
ومنذ ذلك اليوم أضم�رت الحّية للرجل وأهل 
بيت�ه رشا .ويف صباح ذات ي�وم ، رأت الحّية 

ربة البيت تعّد الفطور لزوجها
وولدها ، فتضع اللبن يف أواني ، ثم تصّف تلك 

األ واني عى منضدة الطعام . فرأت الفرصة 
مواتية لإلنتقام من الرجل وأهل بيتهفجاءت 

إىل اللبن فذرفت فيه من السم الزعاف 
مايكف�ي لقت�ل أن�اس كثريي�ن . ث�م عادت 
إىل جحره�ا فدخل�ت فيه ،وبعد م�دة وجيزة 
اس�تيقظ الرجل من نومه ، فس�معت الحّية 
زوجته تلومه ع�ى كراهيته للحّية ومحاولة 

قتله لها . وقالت له :
 ) إن�ت هواي�ة غلطان .. هذة الحّية س�اكنة 
ويانا من س�نني .. وصارت واح�دة من أهل 
البي�ت .. وآن�ي أحبه�ا مثل ما أح�ب ولدي ( 
فأجابه�ا : ) والل�ه يامرة .. آن�ي هم متندم 
ع�ى عميل .. وم�ن اآلن فصاع�دا راح أعامل 
الحّية مثل ماتعامليها  إنِت ..وأحبها مثل ما 

تحبيها ( .
وكان�ت الحّية تنصت ملا قاله الرجل وزوجته 
، فلقي ذلك القول منهاقبوال حسنا ، وندمت 
عى ما فعلت من ذرف السم يف أواني الحليب 
. فأرسع�ت خارجة من جحرها ، وذهبت إىل 
حي�ث يوجدبعض الرماد ، فتمرغت فيه . ثم 
راح�ت إىل أواني الحلي�ب فجعلت تغطس يف 
األوان�ي آنية بعد آنية حتى لّوثت الحليب كله 
بالرماد ،فصار غري قابل للرشب ، وأنقذت تلك 
العائلة من موت محّتم .ثم علمت املرأة بأمر 
الحي�ة مع الحليب ، وخروجه�ا من جحرها 
لتلوّثه . كم�ا علمت أن الحّية إنما فعلت ذلك 
بعد استماعها لكالمهاوكالم زوجها . فقالت 

الكالم الحلويطلع الحيه من الزاغور

اللسان احللو يطّلع احلّية من الزاغور

من حكايات العرب

قصة مثل

من هنا وهناك

»18«

حسني الساعدي

أقب�ل أعرابّي يري�د رجالً وبني ي�دي الرجل 
طب�ق تني، فلما أب�رص األعرابّي غطى التني 
بكس�ائه واألعراب�ّي يالحظ�ه، فجلس بني 

يديه فقال له الرجل: هل تحسن من القرآن 
ش�يئاً، قال: نعم، قال اق�رأ، فقرأ: والزيتون 
وطور س�ينني، فق�ال الرجل فأي�ن التني ؟ 

فقال األعرابّي: التني تحت كسائك !
قی�ل لطفييل : اش�رت لن�ا لحما ، فق�ال : ال 

أحسن الرشاء
فقیل له : أوقد النار ، فقال : أنا أخاف النار

فقیل له : اطبخ ، فقال : ال أحسن الطبخ
فلم�ا جھز الطع�ام ، قیل له : تق�دم فُكل ، 

فقال : أكره أن أكثر مخالفتكم
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عفوا أيتها احلرب
ات امض���اء

آرام

مس���احة لل���راي

األصع�ب أن يصلك خرب “تفجري” ولس�ت هناك. تتي�ه للحظات ال تعلم 
أي ش�ارع بموطن�ك كان اله�دف ومن ال�ذي أريقت دماؤه. تود أن تس�أل 
مخربك لكنك ترتدد للحظ�ات خوفا من اإلجابة، ترشد متمنيا أال تكون عىل 
عالق�ة بالضحاي�ا. ثم تضيع قبل س�ماع الجواب. تضيع ب�ن الجميع ألنك 
تح�ب الجمي�ع. وتحفظ وجوه أهل الوطن عن ظهر قلب. فاس�م من الذي 

لن يبكيك؟
أقاربي يعيش�ون عىل امتداد مس�احات هذه الب�الد. أقاربي كثريون ال 

أعرف أغلبهم.
كرهت عميل وقت سماع خرب التفجري. هذا العمل الذي أكسبني عائالت 
غري عائلتي.. غضبت من مهنة تكش�فك أم�ام مواطنيك. ترى أكان أحدهم 

يعرفني؟
قال�وا إنهم كانوا يركعون قب�ل وداع كل يشء.أي وضاعة دفعت املجرم 

إىل أن يتنصل من آدميته؟
أي دي�ن ق�ال له بف�م مآلن أو ف�م مش�وه: اُقتل.وم�اذا ح�دث لرمال 

صحرائي؟ ومن لونها باألحمر القاني؟
لو أني أملك أي سلطة لهدمت كل منابر التخلف والتطرف. ليس انتقاما 
لتحطي�م تماثيل الفن واإلبداع يف العراق وس�وريا وكل م�كان، أنا ال أنتقم، 
فكتب املفكرين والتنويرين والفالس�فة التي درس�تها لم تعلمني االنتقام 
بل الصفح. صفحاتها لم تلقنني طرق اس�تباحة الدماء بل وهبتني قوانن 

الحب والتفكري.
ثم يرصخون: تس�قط الليربالية، بل تعش أيها الخونة.هل س�معتم عن 

تنويري قتل؟ أو تنويري خطب فاستباح الدماء؟
وج�وه ال�رش تغ�زو أريض، ترت�دي مالب�س الطاهرين. تنتح�ر بغباء. 
وجم�وع القطيع تصطف خلف ق�زم قبيح رائحته عفنة وجس�ده مقزز، 
كرش�ه متدل، ولحيته يملؤها القمل. يتمايل الش�اذ ويرقص مرتديا وشاح 

الدين، حتى العاهرة أرشف منه مئات املرات، آالف املرات.
لكن الس�افل يجذب القطيع. وتس�تمع إليه مالين م�ن أغنام ما عادت 

تفرق بن الجمال والبشاعة.مالين من وطني العربي.
األم تتابع تفجري مسجد للشيعة بالقطيف.

تن�ى الخ�رب فورا، حتى أنها تجهل إن كان عليها أن تحزن أم تش�مت. 
تلتف�ت إىل ابنها فتعلمه أن الش�يعي كافر، وكل من يخال�ف مذهبك مرده 

جهنم. هكذا تقود الرتبية إىل اإلرهاب.
يبدأ األمر بإرصارك عىل الغفلة، بتعلقك بتفاس�ري وحش�ية، بتمس�كك 
بس�لوكيات تتناىف وطبيعة البرش، وينهيك بأن تن�ال لقب داعيش.حالة من 

العناد والبالهة سيخجل التاريخ من رسدها.
ممنوع أن تبكي عىل غري مذهبك. حرام أن تذرف دموعك عىل مسيحي. 
ال يح�ق لك الرتحم ع�ىل كافر.ماذا عن املجرم الذي قتله�م وكان من نفس 

ملتي؟ وكيف سأكمل الطريق بأرض لم تعد تتسع ألبنائها؟
سأبكي، نعم سأبكي ولو كان التفجري يف بالد الغرب أو الرشق سأبكي، 
وألج�ل عيني أي ضحية مهما كان دينه�ا أو طائفتها أو مذهبها أو فكرها 
أو هرطقتها أو جنونها، سأبكي. رغم أنف الحقري سأبكي. رغم أنف الوقح 

الذي ال يفهم معنى أن تكون إنسانا أو حتى حيوانا، سأبكي.

نادين البدير

ليس باألمر اليس�ري أن تكتب عن الحرب وأنت تعيشها، وأنت يف 
خضمها، تعيشها بكل التفاصيل تقريباً.

ال ش�ك أن الكتاب�ة م�ن الداخ�ل، وال أقص�د تحدي�داً هن�ا البعد 
الجغ�رايف فثمة من هم خارج الوطن أكث�ر التصاقاً وعمقاً واقرتاباً 
من أشخاص كثر هنا يعيشون بيننا، ويتنفسون ذات الهواء بغباره 
ودخان�ه، أق�ول ال ش�ك أن الكتابة م�ن الداخل كردي�ف موضوعي 
وذات�ي للموت أو الخوف، هو مغاير تمام�اً عن الكتابة من الخارج 
البعيد، فكيف يمكنك أن تتخيل رصاصة تمر فوق رأس�ك، أو قذيفة 
س�قطت عىل بعد أمتار من خطواتك، أو كي�ف يمكنك أن تتخيل أن 
تق�ودك جهة مجهولة أو معلومة إىل جه�ٍة مجهولة أو معلومة، أو 
كي�ف يمكنك أن تتخي�ل أن تموت بانفجار طائش ويصري جس�دك 

هباء منثورا.
الحرب ليس�ت كفيلم سينمائي نش�اهده ونتألم لضحاياه، ثم 
نذه�ب إىل أرّستنا ونحلم ونفكر بالغد وبأح�الم اليوم التايل. الحرب 
ليس�ت كنرشة أخبار نتابعه�ا عن بلٍد آخٍر وش�عب آخر، أو كمقال 
نقرأه عىل عجالٍة من يومنا املزدحم بأشغالنا وأحالمنا، الحرب من 
خلف الشاش�ات األنيقة والثالثية األبعاد، هي غريها تماماً حن ما 
تعيش�ها عىل األرض يف كل لحظة ويف كل ثانية، أنت الذي اعتدت أن 
تس�مع وتش�اهد وتتابع حروب اآلخرين، ها هي اآلن حرٌب تخاض 
عىل أرضك وقرب بيتك، وداخل جهازك العصبي، وال يشء يمنعها أن 
تدخل عليك وتباغتك، وأنت تعد العش�اء،وأنت تصيل، أو وأنت تغني 

لطفلك قبل النوم.
الح�رب وآثاره�ا الجانبي�ة، التي قلم�ا تذكر يف وس�ائل اإلعالم 
املختص�ة بأرقام الضحايا، الخوف حن يداهمك بأعىل مس�توياته، 
الكوابي�س التي تطاردك أثناء نومك املتقطع، الخوف الذي قد ينجم 
عن أي صوت مرتفع يأتي فجأة من أي مكان كطرٍق مباغت ورسيع 

عىل باب بيتك، هذا إن بقي لديك بيت.
ماذا بوس�عك أن تكتب عن هذا املرض العضال الذي أصاب جسد 
الوطن وروحه، وهل بوس�عك فعالً أن تقول رأيك، هذا إن بقي لديك 
رأي تقول�ه وتعلن�ه عىل املأل. تحمل كوابيس�ك وأحزانك و أنت تعرب 
الش�وارع املقطعة بالحواجز، بوسعك أن تنى أي يشء يف البيت إال 
بطاقتك الش�خصية، بوسعك أن تنى تاريخك ومستقبلك وأحالمك 
وعم�رك، الذي يضيع هباًء، إال هذه القطعة الصغرية املصنوعة من 
البالستك ومن مادة رسية عصية عىل االكتشاف يف أعتى املختربات، 
إن�ه حزنك العميق الغائر الذي ال يظه�ر يف نرشات األخبار وعناوين 
الصح�ف. لي�س باألم�ر الس�هل أن تكتب ع�ن الحرب، تخ�اف أن 
تعط�ي رأي�ك برصاصٍة يف طريقها إليك، تخاف أن يس�اء فهمك، إذا 
م�ا رصخت، أو تخ�دم أعداء األمة م�ن دون قصٍد إذا م�ا بكيت، أو 
تزعج الشهداء الذين قد تصبح يف أي لحظٍة بينهم، إذا ما عربت عن 
رغبتك بالرحيل. الجبهات مشتعلة، ال وقت اآلن للحديث يف القضايا 
الثانوية،ال وق�ت للهوامش، ال وقت إال لهذا املتن الذي يغرز كل يوم 

سيوفه يف جسد الوطن.

رغم أنف احلقري سأبكي

      كربالء / فراس الكرباسي

اعلنت اللجنة التحضريية ملهرجان 
ربيع الشهادة الثقايف عن استمرارها 
بالفعاليات املتميزة للمهرجان وللسنة 
الحادي�ة ع�رش ع�ىل الت�وايل وال�ذي 
انطلق تحت ش�عار )اإلمام الحس�ن 
رحمة ربانية ودعوة إنسانية( وسط 
اش�ادة عراقية وعربي�ة واجنبية من 
الوفود املش�اركة واملرجعيات الدينية 
والجه�ات الحكومي�ة داخ�ل وخارج 
الع�راق. وق�ال افضل الش�امي نائب 
امن العتبة الحسينية ورئيس اللجنة 
التحضريية للمهرجان »شهد الصحن 
املطهري�ن  والعب�ايس  الحس�يني 
وللس�نة الحادي�ة ع�رش ع�ىل التوايل 
فعالي�ات مهرج�ان ربي�ع الش�هادة 
الثق�ايف العامل�ي والذي يق�ام كل عام 
برعاي�ة األمانتن العامت�ن للعتبتن 
والعباس�ية  الحس�ينية  املقّدس�تن 
املقدس�تن«.واضاف الش�امي »تميز 
حف�ل االفتت�اح ه�ذا الع�ام بحضور 

كب�ري ملمث�يل مراج�ع الدي�ن العظام 
م�ن الع�راق وخارج�ه وكذل�ك أمناء 
العتبات املقدسة يف العراق وعدد كبري 
م�ن الش�خصيات الديني�ة والثقافية 
والسياس�ية من داخل وخارج العراق 
باإلضافة إىل الوفود املش�اركة يف هذا 
املهرجان والتي مثلت 44 دولة عربية 

واجنبية«.
وتابع الشامي »ش�ملت فعاليات 
املهرج�ان ه�ذا الع�ام افتت�اح ملدينة 
االمام الحس�ن للزائرين وكذلك القاء 
عدد من البحوث املشاركة يف املهرجان 
واقامة معرض الكتاب الدويل وافتتاح 
عدد من املشاريع للعتبتن الحسينية 
املهرجان  والعباسية ومشاركة وفود 
يف املمارس�ة العبادية لخدم�ة العتبة 
الحس�ينية والعباس�ية وقراءة نشيد 

العقيدة والوالء لهما«.
م�ن جهت�ه، ق�ال ع�يل الصف�ار 
مع�اون نائ�ب األم�ن الع�ام للعتبة 
العباس�ية املقدس�ة »ضمن فعاليات 
املهرجان تمت دع�وة وفود املهرجان 

لحض�ور املمارس�ة العبادي�ة لخدمة 
افتت�اح  وكذل�ك  العباس�ية  العتب�ة 
مرشوع�ي املرحلة األوىل م�ن صيانة 
وتذهي�ب طارم�ة مرقد أب�ي الفضل 
العب�اس وأب�واب الذه�ب املؤّدي�ة اىل 
الح�رم الطاهر وافتت�اح أربعة أبواب 
من أب�واب الصحن«.واضاف الصفار 
» ضم�ن منهاج املهرجان ه�ذا العام 
تم تكريم األمانتن العامتن للعتبتن 
والعباس�ية  الحس�ينية  املقّدس�تن 
ثل�ة  العام�ن  أمينيه�ا  ع�ن طري�ق 
م�ن كبار الس�ن م�ن أبطال الحش�د 
الش�عبّي املق�ّدس وثّمن�ت تضحيات 
ه�ؤالء الرج�ال البواس�ل الذي�ن ل�م 
وأحيان�اً  العم�ر  يف  تقّدمه�م  يق�ف 
األم�راض وصعوب�ة املعيش�ة حائالً 
وحاج�زاً أمام تلبيتهم ن�داء املرجعية 
الديني�ة الُعلي�ا ونخوة الوط�ن فهّبوا 
يس�ابقون الش�باب والفتية اىل سوح 
رشف الدف�اع عن املقّدس�ات وقّدموا 
طواب�رياً م�ن الش�هداء واملعاق�ن«. 
عقي�ل  ق�ال  متص�ل  صعي�د  وع�ىل 

الي�ارسي عض�و اللجن�ة التحضريية 
للمهرج�ان » ش�هدت قاع�ة خات�م 
األنبياء يف العتبة الحس�ينية املقّدسة 
ق�راءة ع�دد م�ن الجلس�ات البحثية 
منه�اج  فق�رات  ضم�ن  املنضوي�ة 
الثق�ايفّ  الش�هادة  ربي�ع  املهرج�ان 
العامل�ّي الح�ادي عرش بحض�ور عدٍد 
من الفضالء والباحثن وطلبة العلوم 
الديني�ة وضيوف املهرجان وش�هدت 
الجلسات حضوراً واسعاً لشخصياٍت 
علمائية اكاديمي�ة وفكرّية واعالمية 
م�ن داخل الع�راق وخارج�ه والقيت 
فيها بحوث بأسلوب حداثوي تناولت 
ش�خصية اإلم�ام الحس�ن كمح�وٍر 
أس�اس ونهضت�ه املبارك�ة وعامليتها 
وأس�باب خلوده�ا بمش�اركة س�تة 
باحثن من داخل الع�راق وخارجه«. 
واضاف الي�ارسي » كان البحث األول 
لس�ماحة العاّلمة الس�يد محمد رضا 
الجاليل الذي جاء تحت عنوان )املشهد 
املوثوقة( بعده  الحس�ينّي وعناوينه 
القى س�ماحة الش�يخ محم�د جواد 

اللنكران�ي بحثه وال�ذي حمل عنوان 
)دور العقل يف الثورة الحس�ينية(، ثم 
جاء البح�ث الثالث يف هذه الجلس�ة 
االوىل للش�يخ حميد البغ�دادي وحمل 
عن�وان )زعي�م األنص�ار حبي�ب بن 
مظاهر( واس�تمرت جلسات البحوث 
حيث اس�ُتِهلّت الجلسُة الثانية ببحٍث 
للس�يد محم�د القزوين�ي م�ن إيران 
وتوّس�م بحُثه ب�)خلود ث�ورة اإلمام 
وعوام�ل  الس�الم(  الحس�ن)عليه 
بقائها واستمرارها(، ثم أعقبه بحٌث 
حمل عنوان )عاملية اإلمام الحسن يف 
األدي�ان والطوائف( للدكتور ميش�ال 
كعدي من لبنان واخُتِتَمت الجلس�ات 
ببحث للسيد جعفر الحكيم من العراق 
توّس�م ب�)كرب�الء وصناع�ة االقتدار 
اإلسالمّي( وشهدت الجلسات البحثية 
مداخالت واستفهامات واستفسارات 
عدي�دة من قب�ل الحارضي�ن يف هذه 
بدوره�م  الباحث�ون  ق�ام  الجلس�ة 
باإلجاب�ة عنه�ا وتوضي�ح م�ا يل�زم 

توضيحه«.

ب���م��ش��ارك���ة وف���ود 44 دول�ة

اشادة عربية واجنبية بفعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي احلادي عر بكربالء 

ألف مربوك 
النجاح

الدائم�ة  مثابرت�ك 
وعمل�ك املت��واصل 
للتف�وق. يؤه�ل�ك 

ألف م�ربوك النجاح 
)األول ع�ىل املدرس�ة(.بهذه الكلم�ات 
يهنئ منتظر طالب شقيقه 
بمناس�بة  حس�ن طال�ب 

نجاحة االول عىل املدرسة.


