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إسقـاط طائـرة اباتشـي سعــوديـة يف مأرب وتـقـدم يمنـي إلـى جـيـزان
بغـداد: 8 جلـان قـضـائـيـة تـحـسـم أكثــر من 4000 قضيـة حتقيـقـيـة 
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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

«أوفيد»

أحيانا ما تكون الدمعة

 أقوى من خطاب

ص4غرفة «عاملية» يف دمشق للقضاء عىل «داعش» و «النرصة»

«داعش» يشرتي الوثائق الرسمية العراقية
يستخدمه إلدخال إرهابيين من تركيا  إلى العراق

     المستقبل العراقي / خاص

حذرت مصادر أمنية, مـن مخطط إقليمي إلدخال 
عـدد كبيـر مـن اإلرهابييـن إلـى العـراق عبـر إقليم 
كردستان بجوازات عراقية, كاشفة عن قيام «مافيات 
تركيـة» بالمتاجـرة بالجـواز العراقي وشـراءه من 

المهاجرين بمبلغ 12 ألف دوالر. 
وأكدت المصادر أن «قيام مسؤولين في العقارات, 
بإنشـاء مجموعـات متخصصـة بشـراء الجـوازات 
ومتابعة دخـول المهاجريـن العراقيين مـن الشباب 

والعوائل إلى تركيا».
 وبحسـب المصـادر, فان «المهاجريـن العراقيين 
الذاهبيـن إلى تركيـا أصبحوا محـط استقطاب لهذه 
المجاميـع التي تقوم بشراء جوازاتهم بمبلغ 12000 
ألف دوالر لكل جواز», مبينة أن «سعر الجواز العراقي 

يعد األغلى ضمن مشتريات هذه المجاميع».

ومضـت المصادر إلى القـول أن «الهدف من شراء 
هذه الجوازات, هو استخدامها إلدخال عناصر تنظيم 
(داعش) اإلرهابي عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي 

بين إقليم كردستان وتركيا».
ويهاجـر مئـات العراقييـن يوميـاً صـوب تركيا, 
باعتبارها محطة انطالق نحو طلب اللجوء في الدول 
األوربيـة األخـرى, بعـد استجابـة االتحـاد األوربي 
واألمـم المتحـدة للطلـب الـذي قدمتـه المستشارة 
األلمانيـة أنجيال ميركل باستقبال الالجئين العراقيين 

والسوريين. 
ويسيطـر تنظيـم «داعـش» منـذ حزيـران العـام 
الماضـي على مساحة نحـو ثلث العـراق، وقد حاول 
تهديد العاصمة بغـداد، إال أن فصائل الحشد الشعبي، 
التي تشكلت بعد فتـوى المرجعية، أبعدت الخطر عن 
العاصمـة، فضالً عـن قيامها بتحرير عـدد من المدن 

التي استولى عليها التنظيم اإلرهابي.

املرصف العراقي للتجارة 
يـنـفـي تورطـه بـ «غسيـل 

األمـــوال»
حمافظ البرصة ووزير االسكان والبلديات يتفقان 

2عىل حسم مشاريع عالقة 2

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

طالـب شيـوخ ووجهـاء منطقـة قضاء 
الجبايش بمحافظة الناصرية جنوبي العراق 
التركـي علـى  االعتـداء  حكومتهـم بوقـف 
ميـاه دجلة والفرات واالهـوار العراقية، مع 

انخفاض منسوب المياه في منطقتهم.
وخـالل خيمـة تحـت يافطة «إنقـاذ نهر 
دجلة واالهـوار العراقية»، اعلن اعيان قضاء 
الجبايـش وقوفهـم مع الحملـة القائمة منذ 

عـام 2012، مشدديـن على ضـرورة تعجيل 
تدخـل الدولـة لضمـان توزيـع اكثـر عـدال 

لحصص المياه.
وتعانـي مساحـات واسعـة مـن منطقة 
اهـوار الجبايـش مـن الجفـاف بسبـب شح 
الميـاه القادمة مـن نهر الفـرات تحت وقع 
قلة االطالقات مـن الجانب التركي وسيطرة 
تنظيم الدولة االسالمية على محافظات فيها 
محطـات وسدود مائية في العـراق وسوريا 
وعبثه بها، مما أثر على كميات المياه الواردة 

في نهر الفرات.واألهوار عبارة عن مجموعة 
من المسطحات المائية، التي تغطي األراضي 
المنخفضـة الواقعة جنوبي السهل الرسوبي 
العراقـي، وتعتبر أكبر نظـام بيئي من نوعه 

في الشرق األوسط وغربي آسيا.
وتبلغ مساحة المستنقع المائي الشاسع، 
نحو 16 ألف كيلو متر مربع، وتمتد بين ثالث 
محافظـات جنوبيـة هي ميسـان، وذي قار، 

والبصرة.
التفاصيل ص3

اجلبايش تنتفض ضد تركيا: أوقفو قطع املياه
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«داعش» وتعدها «خطة خبيثة» لتقسيم العراق
شركة تايوانية تشتري ١٢ مليون 

برميل من الخام العراقي
8

«ام االرمـن» تـروي قـصـتـهـا.. 
ات جادةعندما تصبح اراكيس «فطوم» الشيوخ يجتمعون لدعوة الحكومة إلى اتخاذ جراء

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

لقـد نجـت مـن اإلبـادة التركية 
لألرمـن عندما كانـت طفلة، ومات 
وتبنتهـا  عائلتهـا  أفـراد  جميـع 
امـرأة بدويـة مـن العـراق سمتها 
«فاطمـة»، وهـا هـي «اراكسـي» 
أن  قبـل  العجيبـة  تحكـي قصتهـا 
بابازيـان  أراكسـي  تموت.كانـت 
أرشايكان في الخامسة من عمرها 
عندما حدثت اإلبادة التركّية لألرمن 
في عـام 1915. وقـد شهدت وهي 
طفلـة المجازر والتهجيـر القسرّي 
والترحيل الجماعـّي، وأخيراً السير 
فـي ظـروف قاسيـة مّمـا أّدى إلى 

وفاة المبعدين مـن خالل حرمانهم 
مـن الماء والغـذاء. كـان حّظها أن 
تبقـى على قيد الحياة بعدما أجبرت 
مـع مئـات اآلالف مـن األرمن على 
السيـر لمئـات األميال وصـوالً إلى 
صحراء سوريـا، بحسب ما سردته 
قبيـل  أراكسـي  «نقـاش».وروت 
وفاتها بأيـام -إذ توفيت بتاريخ 22 
تموز الماضي بسبب التقدم بالسن- 
ظروف تساقط أفراد عائلتها بسبب 
المرض والجوع وغارات العصابات 
في طريق الموت فرداً تلو اآلخر، ثّم 
كيفّية دخولهـا عبر صحراء سوريا 
إلـى العـراق عندما كانـت تبلغ من 
العمر خمس سنوات ليلتقطها رجل 

من قبيلـة الجحيشـات العربّية في 
منطقة ربيعة الحدودية مع سوريا، 
ظّنـاً منـه أّنهـا ولد صغيـر، وحين 
اكتشـف أّنهـا ليسـت سـوى طفلة 
صغيرة، تخلّـى عنها لعجوز فّضلت 
تربيتها مع بناتهـا العربّيات األكبر 
سّناً.أطلقت عليهـا والدتها الجديدة 
وهـي  «فّطـوم»  أو  فاطمـة  اسـم 
تصغير محّبب لالسم األّول، وتعلّمت 
«فّطـوم» على يـد والدتهـا العربّية 
كـّل عادات البـدو في حلـب األبقار 
والطبـخ وطريقة سـرد الحكايات، 
ولـم تفـارق اراكسـي لهجـة البدو 

العرب حّتى يوم وفاتها.
التفاصيل ص3

إدارة واسط ختصص
١٠٠٠ سيارة حكومية وأهلية لعودة 
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      بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس مجل�س ال�وزراء العراقي حيدر 
العبادي، أمس االثنين، بتعطيل الدوام الرس�مي 
في جميع المؤسس�ات الحكومية يوم الخميس 
المقبل بمناس�بة زيارة اربعينية االمام الحسين 
يوم�ي  س�تكون  العطل�ة  أن  أك�د  فيم�ا  )ع(، 
االربعاء والخميس في محافظات بابل وكربالء 

والنجف.
وقال�ت األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء في 
بي�ان تلقت )المس�تقبل العراقي( نس�خة منه، 
إن “رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي وجه 
الي�وم بتعطي�ل الدوام الرس�مي ي�وم الخميس 
صف�ر   20 المواف�ق   )2015 االول  كان�ون   3(
ف�ي جمي�ع المحافظات”.وأض�اف البي�ان، أن 
“العطلة س�تكون يومي األربعاء والخميس في 
محافظات بابل وكرب�الء والنجف”.وتعد زيارة 
األربعين إحدى أهم الزيارات للمسلمين الشيعة 
حيث يخرج المس�لمون الش�يعة من محافظات 
الجنوب والوس�ط أفراداً وجماعات مطلع شهر 
صفر مش�ياً إلى كربالء، فيما تس�تقبل المنافذ 
الحدودية والمطارات مسلمين شيعة من مختلف  
البلدان العربية واإلسالمية للمشاركة في زيارة 
أربعيني�ة اإلم�ام الحس�ين، ثالث أئمة الش�يعة 
االثني عش�رية، ليصلوا في العشرين من الشهر 
ذاته، ال�ذي يصادف زي�ارة )األربعين( أو عودة 
رأس الحس�ين ورهط�ه وأنص�اره الذين قضوا 
في معرك�ة كربالء ع�ام 61 للهجرة، وأصبحت 
هذه الممارس�ة أو هذه الش�عيرة تقليداً سنوياً 
بعد انهيار النظام السابق، الذي كان يضع قيوداً 

صارمة على ممارسة الشيعة لشعائرهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن التحالف الدولي، أمس االثنين، قصف طائراته ل�)400( 
ناقل�ة للنفط تابع�ة لتنظيم )داعش( في الع�راق، وفيما بين ان 
التنظيم ب�ات يحصل على نصف تمويله من تهريب النفط، نافياً 

ان يكون لروسيا دور في ذلك.
وقال الناطق باسم التحالف ستيف وارن، في مؤتمر صحافي، 
عقده بمنى الس�فارة االمريكية في بغداد، ان “التحالف الدولي، 
تمكن خالل االسبوعين الماضيين، وخالل عملية الموج العارم، 
م�ن تدمير اآلب�ار النفطية التي يس�تخدمها تنظي�م )داعش(”، 

مبيناً انه “تم قصف )400( ناقلة للنفط تابعة للتنظيم”.
واض�اف وارن، ان “التحال�ف يقوم بضرب آب�ار النفط التي 
يس�تخدمها )داعش(، وأجهزته الخاصة باس�تخراج النفط من 
باطن االرض”، فضالً عن “الخزانات”، كاش�فاً ان “التنظيم بات 

يحصل على نصف تمويله من تهريب النفط”.
وفيم�ا يخص التحال�ف الرباعي ال�ذي تقوده روس�يا، نفى 
وارن، ان “يك�ون هناك تنس�يق مع الجانب الروس�ي في ضرب 
الصهاريج التابعة ل�)داعش(”، الفتاً الى ان “روس�يا استهدفت 
بضربات محدودة الصهاريج النفطية التابعة للتنظيم”، مش�يراً 
ال�ى ان “اله�دف الس�تراتيجي للتحالف الذي تقوده روس�يا هو 

مساعدة النظام السوري”.
يش�ار إلى أن الواليات المتحدة تقود تحالفاً دولياً ضد تنظيم 
)داعش(، في العراق وس�وريا، فيما أبدى مزيد من الدول رغبته 
بالمشاركة في هذه الحملة، بعد تعاظم خطر التنظيم وانضمام 
عدد من مواطني ه�ذه الدول إلى صفوف التنظيم والتخوف من 

عودتهم لتنفيذ عمليات داخل بلدانهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در ف�ي وزارة الداخلي�ة، أم�س االثنين، ب�أن قوة 
امني�ة قتلت انتحارياً قبل أن يفجر نفس�ه، عل�ى تجمع لزائري 

االربعينية، جنوبي بغداد.
وقال المصدر،، إن “استخبارات اللواء السابع التابع للشرطة 
االتحادي�ة، وبعد متابعة دقيقة لعدة اهداف ارهابية اس�تطاعت 
تحدي�د وتش�خيص اح�د االنتحاريي�ن ال�ذي كان يتخف�ى بين 
الزائري�ن المتوجهين الى كربالء الداء الزي�ارة االربعينية، قرب 

تقاطع الدرويش، في حي االعالم، جنوبي بغداد”.
واض�اف المص�در، ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
“االنتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً محاوالً الوصول الى نقطة 
معينة ليقوم بتفجير نفس�ه”، مبيناً ان “اس�تخبارات االتحادية 

تمكنت من فتح النار عليه و قتله قبل الوصول الى هدفه”.
يذك�ر أن األوض�اع األمنية في العاصمة بغداد، تش�هد توتراً 
من�ذ منتص�ف الع�ام 2013، إذ أعلن�ت بعثة األم�م المتحدة في 
الع�راق )يونامي(، في )الثاني من تش�رين الثاني 2015(، مقتل 
وإصابة أكثر من 1700 عراقي خالل شهر تشرين االول الماضي، 

بعمليات عنف شهدتها مناطق البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعت قيادة العمليات المش�تركة، اليوم االثنين، اهالي مدينة 
الرم�ادي إل�ى “إخالئها” م�ن العوائل “ف�وراً”، فيم�ا طالبتهم 

بالتوجه إلى جنوب المدينة،)110 كم غرب بغداد(.
وقالت قيادة العمليات المش�تركة في نداء وجهته الى اهالي 
الرمادي اطلعت عليه، )المدى برس(، إن “القيادة تدعو االهالي 
إل�ى اخالء المدينة”، مطالبة إياه�م ب�”التوجه فوراً إلى جنوب 

الرمادي عبر منطقة الحميرة”.
ول�م توضح قيادة العمليات المش�تركة المزيد من التفاصيل 

في بيانها المقتضب.
وكان�ت إدارة األنب�ار أكدت، أمس األحد، ق�رب تحرير قضاء 
الرم�ادي، وطالب�ت الواليات المتح�دة بضرورة تقدي�م المزيد 
م�ن الدعم للق�وات العراقية ومقاتلي العش�ائر، في حين أعرب 
برلمانيان أميركيان عن قلقهما من استعمال )داعش( المدنيين 

ك�”دروع بشرية”.

التحالف الدويل: قصفنا 400 ناقلة 
لـ »داعش« ودمرنا آباره النفطية

االحتادية تقتل انتحاريًا حاول استهداف 
جتمع للزائرين جنويب بغداد

العمليات املشرتكة تدعو أهايل 
الرمادي إىل »إخالئها فورًا«

احلكومة تعطل الدوام 
الرسمي اخلميس املقبل

األمن الربملانية ترفض تشكيل قوة عربية ملحاربة »داعش« وتعدها »خطة خبيثة« لتقسيم العراق

حمافظ البرصة ووزير االسكان والبلديات يتفقان عىل حسم مشاريع عالقة

دياىل تطرد »مثلث املوت« وتشكل مواكب حسينية خلدمة الزائرين يف مكانه

إدارة واسط ختصص 1000 سيارة حكومية وأهلية لعودة زوار األربعني

      بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  رئي�س  وص�ف 
البرلمانية، أمس االثنين، الدعوة لتشكيل قوة 
إس�المية وعربية بقي�ادة الوالي�ات المتحدة 
والس�عودية وتركي�ا، لمحارب�ة )داعش( في 
العراق وس�وريا، بأنها “مخطط خبيث” لزرع 
“الفتنة” بين أبناء الشعب العراقي، وفي حين 
أكد امتالك العراق قدرات بش�رية كبيرة تغنيه 
عن أي تدخل أجنبي يقاتل بالنيابة عن شعبه، 

هدد بمحاربة أية قوة أجنبية تدخل إلى العراق 
كما حارب التنظيم.

وقال حاكم الزاملي، في بيان له إن “اللجنة 
تس�تغرب م�ن دع�وة الس�يناتور األميركي، 
ج�ون مكين، ال�ذي ي�زور العراق حالي�اً، إلى 
تشكيل قوة إسالمية وعربية بقيادة الواليات 
المتحدة والس�عودية وتركيا، لمحاربة داعش 

في العراق وسوريا”.
وأض�اف الزاملي، أن “العراق يمتلك قدرات 
بشرية كبيرة متمثلة بقوات الجيش والشرطة 

والحش�د والس�رايا والمتطوعي�ن، وال حاجة 
له لتدخ�ل أجنبي يقاتل بالنيابة عن ش�عبه”، 
ع�اداً أن ذلك “مخطط�اً خبيثاً ي�راد منه زرع 
الفتن�ة بين أبناء الش�عب العراقي، وتش�جيع 
المتطرفين بالقدوم إلى العراق إلذكاء التطرف 

وتقسيم البالد”.
والدف�اع  األم�ن  لجن�ة  رئي�س  وه�دد 
البرلماني�ة، ب�أن “الع�راق س�يحارب أي قوة 
تدخ�ل إل�ى أراضي�ه س�واء كان�ت عربي�ة أو 

إسالمية أم غربية، كما حاربنا داعش”.

      البصرة / المستقبل العراقي

البص�رة ماجد  أعلن محاف�ظ 
النص�راوي عن اتفاق�ه مع وزير 
اإلسكان واالعمار والبلديات على 
حس�م مش�روع طريق ام قصر - 
س�فوان، ومش�روع تكملة جسر 
خالد، الى جانب حس�م مش�روع 
الخط الواصل بين الجسر والطريق 
السريع بعد إرسال البصرة التكلفة 
المالي�ة والمخططات الهندس�ية 
ان�ه  النص�راوي  بذلك.وأض�اف 
بحث أيض�اً مع الوزي�ر الموازين 
الشاحانات  وحموالت  الجس�رية 
الت�ي تحم�ل أكث�ر م�ن طاقته�ا 
المقررة وبالتالي تس�بب أضراراً 
عل�ى الط�رق والجس�ور، مؤكدا 
أن الوزي�ر وع�د بحس�م ذل�ك في 

غضون أس�بوعين وتحت سيطرة 
مش�تركة بي�ن حكوم�ة البصرة 
والوزارة . مش�يراً ال�ى انه ناقش 
مع الوزير ورئي�س الوزراء أيضا 
قان�ون 300 وتقيي�د الموظفي�ن 
ببن�اء قط�ع األراض�ي بأس�لوب 
البن�اء العمودي، مبيناً انه س�يتم 

مناقش�ة ذلك في جلسات مجلس 
ال�وزراء المقبلة.وتابع انه حصل 
عل�ى وع�ود م�ن وزير اإلس�كان 
واالعم�ار والبلديات عل�ى تحديد 
معيار الفقير لتوزيع سندات قطع 
األراضي على المستحقين البالغة 
ف�ي  ارض  قطع�ة  آالف   3 نح�و 

المحافظة.وفيم�ا يتعل�ق بإكمال 
البنى التحتية لألراضي التي توزع 
على الموظفين والمواطنين على 
نفق�ة الوزارة، ق�ال د. النصراوي 
ان مقترح المش�روع قيد الدراسة 
ويتضمن أن تتكفل الوزارة تشييد 
تل�ك البن�ى التحتية بس�عر رمزي 
األرض  صاح�ب  م�ن  يس�تقطع 

بأسلوب الدفع باألجل.
وعن مش�روع مجاري الزبير، 
اش�ار الى وج�ود اتف�اق على ان 
تتكفل المحافظة به بعد أن يحال 
عليها من الوزارة لتباشر بإكماله 
المش�روع  يت�م مناقل�ة  أن  بع�د 
وأمواله لها، مس�تدركاً أن الوزير 
البص�رة  ال�ى  زي�ارة  س�يجري 
قريباً لحس�م ذلك وبقية الملفات 

الخدمية العالقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن ديوان الوقف الشيعي، أمس 
االثني�ن، ان المواكب الحس�ينية في 
المحافظ�ة ل�م تقتصر عل�ى طائفة 
معينة، وفيما بّين ان مناطق ما تسمى 
)مثلث الموت( في المحافظة شهدت 
وج�ود مواكب لخدم�ة الزائرين، اكد 
“الطارئين”حاول�وا  ان  مواطن�ون 
التفرقة بين المكون�ات عبر التعاون 

م�ع )داعش(.وق�ال رئي�س دي�وان 
الوق�ف الش�يعي ف�ي ديال�ى جاب�ر 
الش�ريفي ان “المواك�ب التي نصبت 
ف�ي محافظة ديال�ى والتي تجاوزت 
300 موك�ب لم تقتص�ر على طائفة 
معينة او منطقة بل شارك الجميع في 
تقديم الخدمات للزائرين المتوجهين 
لكربالء والدليل بأن اس�خن المناطق 
والت�ي كان يطلق عليها مثلث الموت 
ف�ي ديال�ى وه�ي مناط�ق الغالبي�ة 

والحدي�د والهاش�مية نصب�ت فيه�ا 
عش�رات المواكب الخدمي�ة وقدمت 
الخدم�ات للزائرين”.م�ن جهته قال 
وه�و  المجمع�ي  ابراهي�م  الح�اج 
صاحب احدى المواكب الحسينية في 
حديث “لسنا ضد اي طائفة او مذهب 
ب�ل نح�ن نؤم�ن برس�الة الحس�ين 
وتضحيات اهل البيت عليهم الس�الم 
لك�ن الطارئي�ن علين�ا وم�ن تعاون 
معهم لالس�ف من )الدواعش( ارادوا 

التفري�ق بيننا”.وتعد زيارة األربعين 
إحدى أهم الزيارات للمسلمين الشيعة 
حيث يخرج المس�لمون الش�يعة من 
محافظ�ات الجنوب والوس�ط أفراداً 
وجماعات مطلع ش�هر صفر مش�ياً 
إل�ى كربالء، فيم�ا تس�تقبل المنافذ 
مس�لمين  والمط�ارات  الحدودي�ة 
ش�يعة من مختل�ف  البل�دان العربية 
واإلس�المية للمش�اركة ف�ي زي�ارة 
أربعينية اإلمام الحس�ين، ثالث أئمة 

الش�يعة االثني عش�رية، ليصلوا في 
العش�رين م�ن الش�هر ذات�ه، ال�ذي 
يصادف زي�ارة )األربعي�ن( أو عودة 
وأنص�اره  ورهط�ه  الحس�ين  رأس 
الذين قضوا في معرك�ة كربالء عام 
61 للهجرة، وأصبحت هذه الممارسة 
أو ه�ذه الش�عيرة تقليداً س�نوياً بعد 
انهي�ار النظ�ام الس�ابق، ال�ذي كان 
يض�ع قي�وداً صارمة على ممارس�ة 

الشيعة لشعائرهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

لمحاف�ظ  األول  النائ�ب  أعل�ن 
الزركان�ي،  حم�زة  ع�ادل  واس�ط 
أمس  االثنين، عن تخصيص 1000 
سيارة حكومية وأهلية لعودة زوار 
األربعين من كربالء الى المحافظة، 
وفيما أكد أن الس�يارات تعمل على 
ثالثة محاور، دعا اصحاب السيارات 
المحافظ�ة  أهال�ي  م�ن  الكبي�رة 

للمساهمة بنقل الزائرين.
وق�ال ع�ادل حم�زة الزركان�ي 
ولجن�ة  المحلي�ة  “الحكوم�ة  إن 
االربعينية  زائ�ري  متابعة ش�ؤون 
عززت اس�طول نقل زوار محافظة 
واس�ط ب��1000 مركب�ة حكومية 
وأهلية مختلفة األن�واع واألحجام 
إلرجاعه�م م�ن مدينة كرب�الء بعد 

اداء الزيارة”.
وأض�اف الزركان�ي، أن “جميع 
اآللي�ات الحكومية بم�ا فيها آليات 
قالب�ات  م�ن  الهندس�ي  الجه�د 
وتري�الت وش�احنات نق�ل كبي�رة 
تس�هم بالنقل إضافة الى الباصات 
الحكومي�ة الموجودة ف�ي الدوائر 
والمؤسس�ات الحكومي�ة وآلي�ات 
ال�ى  الفت�اً  والش�رطة”،  الجي�ش 
أن “الكثي�ر م�ن االهالي اش�تركوا 
في حملة نق�ل الزائري�ن وبصورة 

طوعية”.

وأوضح نائب المحافظ، إن “هذا 
االس�طول الكبير من اآلليات يعمل 
مجان�اً بع�د أن ت�م فتح العش�رات 

م�ن محط�ات تعبئ�ة الوق�ود أمام 
ه�ذه المركب�ات التي تعم�ل ضمن 
محوري�ن هم�ا مح�ور أم اله�وى 

الكوت ومح�ور عون جبلة صويرة  
إضاف�ة الى مح�ور ثال�ث خصص 
للزائرين االيرانيين إذ يتم نقلهم من 

سيطرة أم الهوى الى قضاء بدرة”.
ودع�ا الزركاني أبن�اء محافظة 
واس�ط مم�ن يمتلك�ون مركب�ات 

السيما أصحاب الشاحنات الكبيرة 
الى “المساهمة بنقل األعداد الهائلة 
من زائ�ري المحافظ�ة وإرجاعهم 

ال�ى مدنه�م بع�د أن أدوا الزي�ارة 
االربعينية”.

مال�ك  واس�ط  محاف�ظ  وكان 
 27( الجمع�ة  أك�د  ال�وادي  خل�ف 
تش�رين الثاني 2015( أن الحكومة 
المحلية عززت اس�طول نقل الزوار 
االيرانيي�ن ب� 560 مركبة حكومية 
وأهلية مختلفة االنواع، فيما اكد أن 
النقل يتم مجان�اً عبر محور )كوت 

�� كربالء.(.
وتع�د زي�ارة األربعي�ن إح�دى 
أه�م الزيارات للمس�لمين الش�يعة 
حيث يخرج المسلمون الشيعة من 
محافظات الجنوب والوسط أفراداً 
وجماعات مطلع ش�هر صفر مشيا 
إل�ى كربالء، فيما تس�تقبل المنافذ 
مس�لمين  والمط�ارات  الحدودي�ة 
ش�يعة من مختلف البل�دان العربية 
واإلس�المية للمش�اركة في زيارة 
أربعينية اإلمام الحسين، ثالث أئمة 
الش�يعة االثني عشرية، ليصلوا في 
العش�رين م�ن الش�هر ذات�ه، الذي 
يصادف زي�ارة )األربعين( أو عودة 
رأس الحس�ين ورهط�ه وأنص�اره 
الذي�ن قض�وا ف�ي معرك�ة كربالء 
ع�ام 61 للهج�رة، وأصبح�ت هذه 
الممارس�ة أو هذه الش�عيرة تقليداً 
س�نوياً بعد انهيار النظام الس�ابق، 
الذي كان يض�ع قيوداً صارمة على 

ممارسة الشيعة لشعائرهم.

املرصف العراقي للتجارة ينفي تورطه بـ »غسيل األموال«
وصف الدعوى القضائية ضده بـ »غير الموضوعية«

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى المصرف العراق�ي للتجارة 
ما تناولته بعض الجهات والوس�ائل 
االعالمية بشأن “تورطه” في غسيل 
االم�وال، وفيم�ا أكد أنه ل�م يتجاوز 
المصرفي�ة،  القان�ون و”االع�راف” 
أش�ار الى أن الدعوى الت�ي تقدم بها 
أح�د المصارف ض�ده “افتقرت” الى 

الرؤية القانونية والموضوعية.
للتجارة،  العراقي  المصرف  وقال 
في بيان تلقت )المستقبل العراقي(، 
نسخة منه، إنه “ايماناً من المصرف 
العراقي للتجارة بوضع الحقائق في 
متن�اول الجمهور الكري�م والتعامل 
م�ع مختل�ف القضايا ب�كل وضوح 
وصراح�ة وش�فافية وف�ي اطار ما 
تناقل�ه البعض مؤخراً م�ن ادعاءات 

بهدف النيل من هذا المصرف وادارته 
ألس�باب ل�م تع�د خافية عل�ى أحد، 
والس�يما اولئك الذين سخروا بعض 
القنوات الفضائية للكذب والتشهير، 
فإن المصرف العراقي للتجارة يؤكد 
عدم عالقته بالموضوع إال من حيث 
كون�ه ش�اهداً عل�ى قضية س�ابقة 
جرت فصولها ف�ي أحد المصارف”. 
وأوض�ح البي�ان، ان “تل�ك القضي�ة 
تمثل�ت عندم�ا ت�م فت�ح حس�ابات 
جارية لعدد من الزبائن الذين حرزوا 
بالتواط�ؤ م�ع ع�دد م�ن موظف�ي 
المص�رف المذك�ور صك�وكاً بدون 
رصي�د تج�اوزت االربعمئ�ة ملي�ار 
دينار اليداعها في عدد من المصارف 
المحلي�ة، منها صك بمبل�غ مليارين 
دين�ار ت�م ايداعه في حس�اب توفير 
كان فتح في مصرفنا بشكل اصولي 

ووفقاً لالصول واالعراف المصرفية 
للزب�ون احمد عبد عل�ي جبار”.وأكد 
البيان، أن “اته�ام المصرف العراقي 
للتج�ارة بتج�اوز قان�ون مكافح�ة 
غس�يل االموال،  هو اتهام باطل وال 
س�ند قانوني ل�ه، ألن الصكوك التي 

تمر عبر القنوات المصرفية يفترض 
أن تكون اس�توفت جميع ش�روطها 
الصحيحة بما فيه�ا الجانب المتعلق 
بغس�يل االموال، وإن المصرف الذي 
فتح الحس�ابات الجاري�ة ورود مثل 
ه�ؤالء الزبائ�ن بدفات�ر صكوك هو 

ال�ذي يتحم�ل المس�ؤولية الكامل�ة 
بع�د قيام�ه بالتح�ري ال�الزم عنهم 
وع�ن مص�ادر أموالهم وعل�ى وفق 
م�ا تقتض�ي ب�ه االص�ول واالعراف 
قيامه�م  وبالتال�ي  المصرفي�ة، 
تف�وق  بمبال�غ  صك�وك  بس�حب 
أرصدة حساباتهم”.وأشار المصرف 
العراقي للتج�ارة، الى أنه “في ضوء 
م�ا تق�دم ف�إن المص�رف العراق�ي 
للتج�ارة ينفي نفياً قاطع�اً أية صلة 
ل�ه بالموض�وع تضعه ف�ي موضع 
المس�اءلة بأي ش�كل من األشكال”، 
الفتاً الى أن “قي�ام الممثل القانوني 
ألحد المصارف بإقامة الشكوى على 
المص�رف العراقي للتج�ارة لم يكن 
صحيح�اً وجان�ب الحقيق�ة وغابت 
عنه الرؤي�ة الموضوعية والقانونية 

السليمة للموضوع”.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1098 )  December 1 Tue  2015    العدد ) 1098 ( 1 كانون االول  2015          السنة اخلامسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد / المستقبل العراقي

فورم�وزا  ش�ركة  إن  تج�ار  ق�ال   
التايوانية اش�ترت  بتروكيميكال ك�ورب 
عب�ر مناقصة 12 ملي�ون برميل من خام 
البص�رة العراق�ي الخفي�ف تس�ليم ع�ام 

. 2016
وقال مصدر إن الشحنات الست باعتها 
ش�ركة كبرى للنفط بس�عر دون الس�عر 
الرس�مي لهذا النوع من الخام بما يتراوح 
بين 40 و50 س�نتا في ش�هر التسليم قبل 

الشحن.

رشكة تايوانية تشرتي 12 مليون برميل من اخلام العراقي

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

طالب ش�يوخ ووجهاء منطقة 
بمحافظ�ة  الجباي�ش  قض�اء 
الناصرية جنوبي العراق حكومتهم 
بوقف االعت�داء التركي على مياه 
دجلة والف�رات واالهوار العراقية، 
مع انخفاض منس�وب المياه في 

منطقتهم.
وخالل خيمة تحت يافطة »إنقاذ 
نهر دجلة واالهوار العراقية«، اعلن 
اعيان قضاء الجبايش وقوفهم مع 
الحمل�ة القائم�ة منذ ع�ام 2012، 
مش�ددين عل�ى ض�رورة تعجي�ل 
تدخ�ل الدولة لضم�ان توزيع اكثر 

عدال لحصص المياه.
واس�عة  مس�احات  وتعان�ي 
الجباي�ش  اه�وار  منطق�ة  م�ن 
م�ن الجفاف بس�بب ش�ح المياه 
القادمة من نهر الفرات تحت وقع 
قل�ة االطالقات من الجانب التركي 
الدولة االسالمية  تنظيم  وسيطرة 
عل�ى محافظ�ات فيه�ا محط�ات 
وس�دود مائية في العراق وسوريا 
وعبث�ه به�ا، مما أثر عل�ى كميات 

المياه الواردة في نهر الفرات.
واألهوار عبارة ع�ن مجموعة 
م�ن المس�طحات المائي�ة، الت�ي 
تغطي األراضي المنخفضة الواقعة 
جنوبي الس�هل الرسوبي العراقي، 
وتعتبر أكبر نظ�ام بيئي من نوعه 

في الشرق األوسط وغربي آسيا.
المس�تنقع  مس�احة  وتبل�غ 
المائ�ي الشاس�ع، نح�و 16 أل�ف 
كيل�و متر مربع، وتمت�د بين ثالث 
محافظ�ات جنوبية هي ميس�ان، 

وذي قار، والبصرة.

حكومة  المجتمع�ون  وطال�ب 
العبادي بالتحرك على عدة وجهات 
وع�دم التركي�ز فقط عل�ى وزارة 
الموارد المائية، مش�ددين على ان 
أس�باب جف�اف االه�وار تتحملها 

الحكومية العراقية ككل.
أهمي�ة  إل�ى  الش�يوخ  وأش�ار 
التوج�ه للمرجعيات الدينية وقادة 
الكت�ل السياس�ية، إلطالعهم على 
م�ا وصل�ت إلي�ه المنطق�ة وم�ا 
س�تكون عليه لو اس�تمر الصمت 

على الكارثة.وحمل القائمون على 
حمل�ة إنق�اذ نهر دجل�ة واالهوار 
وزارة الم�وارد المائي�ة العراقي�ة 
مس�ؤولية التعام�ل بالمحاصصة 
المناطقي�ة خ�الل تحوي�ل حصة 
مي�اه االهوار إلى محافظة النجف 
لغ�رض زراعة الش�لب ف�ي ناحية 
عل�ى  تأكيده�م  م�ع  المش�خاب، 
المائي�ة  الحص�ة  توزي�ع  أهمي�ة 
بص�ورة صحيح�ة والتركي�ز على 
أهم المناطق التي يمكن االستفادة 

منها إلنعاش اقتصاد البلد.
ويح�اول العراق المن�اورة عبر 
بتعوي�ض النق�ص باالعتماد على 
نهر دجلة وتمرير قسم من المياه 
إلى نه�ر الف�رات أو مناطق كانت 

تعتمد على مياه الفرات.
ويب�دو ان ه�ذه المن�اورة ل�ن 
تك�ون متاحة ف�ي القريب العاجل 
م�ا لم تتح�رك الحكوم�ة العراقية 
بس�رعة م�ع اس�تمرار بن�اء س�د 
اليس�و الترك�ي األول واألكبر من 

نوعه على نهر دجلة مس�تمر مما 
يعن�ي ان الكارثة الت�ي حلت بنهر 
الف�رات من ج�راء تراكم الس�دود 
التركية عليه ف�ي طريقها للتكرار 
مع نه�ر دجلة.وبالرغم من انجاز 
قس�م كبير من منشئات سد اليسو 
م�ن الجانب التركي إال انه وليومنا 
هذا ل�م يكتم�ل. وتطال�ب الحملة 
بوقف�ه وان يكون للع�راق موقف 
ايجابي بهذا الخصوص، خصوصا 
وان ع�دم التح�رك يعن�ي ضمني�اً 

ضوءا اخضر لتركيا لمواصلة بناء 
س�دود اخرى على نه�ر دجلة مثل 

سد جزرة وغيرها.
واس�تمر خيم�ت حمل�ة إنقاذ 
العراقي�ة  وااله�وار  دجل�ة  نه�ر 
لم�دة ثالثة أيام من اجل التنس�يق 
إلقامة أنش�طة وفعاليات مختلفة 
للحملة في منطق�ة االهوار خالل 
س�نة 2016، وم�ن بينه�ا تعريف 
العراقيي�ن والعال�م بواقع االهوار 
العراقية، وما آل�ت إليه من هجرة 

السكان وجفاف المياه فيها.
م�ن  ع�دد  المخي�م  وتضم�ن 
الفعالي�ات واألنش�طة، حي�ث تم 
تنظيم جولة في االهوار، أستطاع 
المشاركون من الوصول إلى نقاط 
مهم�ة داخ�ل االه�وار، م�ن أجل 
اللقاء بس�كان المنطقة واإلطالع 
على واق�ع االهوار عن قرب، وأكد 
الس�كان تأثرهم الكبير بانخفاض 
م�ن  الكثي�ر  وجف�اف  المي�اه 
المس�احات بما دفع كثي�را منهم 

الى الهجرة إلى مناطق أخرى.
ووضع المشاركين في المخيم 
الحمل�ة لك�ي  لتوس�يع  خطته�م 
المجتم�ع  ش�رائح  كل  تس�تهدف 
العراقي والدولي، من اجل الضغط 
بإيق�اف  المعني�ة  الجه�ات  عل�ى 
بن�اء الس�دود التي تس�اهم بخلق 
أزم�ة مي�اه إقليمي�ة وداخلية قد 
تنتج عنها ح�روب وأزمات يمكن 

تسميتها ب� »حروب المياه«.
وس�اهم في المخي�م نخبة من 
نش�طاء الحملة م�ن المتطوعين، 
وش�هدت فعالياته تنظيم المنتدى 
االجتماعي العراق�ي بالتعاون مع 
ش�بكة أنس�م لإلع�الم المجتمعي 
التضامن م�ع المجتمع  ومب�ادرة 
وزي�ر  ان  العراقي.يذك�ر  المدن�ي 
البيئ�ة العراق�ي اعل�ن ف�ي وق�ت 
س�ابق ع�ن اع�داد مل�ف وطن�ي 
خ�اص ب�ادراج االه�وار العراقية 
ضمن الئحة التراث االنس�اني لما 
تمثله ه�ذه المناط�ق الرطبة من 
اهمية كبيرة ف�ي التنوع االحيائي 
والبيئي، وس�ط تحذيرات رسمية 
من نزوح أكثر من مئة ألف عراقي 

بسبب جفاف األهوار.

اجلبايش تنتفض ضد تركيا: أوقفو قطع املياه
ات جادة الشيوخ يجتمعون لدعوة الحكومة إلى اتخاذ جراء
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لق�د نجت من اإلب�ادة التركية لألرمن 
عندما كان�ت طفلة، وم�ات جميع أفراد 
عائلته�ا وتبنتها ام�رأة بدوية من العراق 
س�متها »فاطمة«، وها هي »اراكس�ي« 

تحكي قصتها العجيبة قبل أن تموت.
كانت أراكسي بابازيان أرشايكان في 
الخامسة من عمرها عندما حدثت اإلبادة 
التركّي�ة لألرم�ن ف�ي ع�ام 1915. وق�د 
ش�هدت وهي طفلة المج�ازر والتهجير 
القس�رّي والترحي�ل الجماع�ّي، وأخيراً 
الس�ير في ظروف قاس�ية مّم�ا أّدى إلى 
وف�اة المبعدين من خ�الل حرمانهم من 
الم�اء والغذاء. كان حّظه�ا أن تبقى على 
قيد الحياة بعدما أجبرت مع مئات اآلالف 
م�ن األرم�ن على الس�ير لمئ�ات األميال 
وصوالً إلى صحراء س�وريا، بحس�ب ما 

سردته »نقاش«.
وروت أراكسي قبيل وفاتها بأيام -إذ 
توفيت بتاريخ 22 تموز الماضي بس�بب 
التق�دم بالس�ن- ظ�روف تس�اقط أفراد 
عائلتها بس�بب المرض والجوع وغارات 
العصاب�ات ف�ي طري�ق الموت ف�رداً تلو 
اآلخ�ر، ثّم كيفّي�ة دخولها عب�ر صحراء 
س�وريا إلى العراق عندما كانت تبلغ من 
العمر خمس س�نوات ليلتقطها رجل من 
قبيل�ة الجحيش�ات العربّية ف�ي منطقة 
ربيع�ة الحدودية م�ع س�وريا، ظّناً منه 
أّنها ولد صغير، وحين اكتشف أّنها ليست 
س�وى طفلة صغيرة، تخلّى عنها لعجوز 
فّضلت تربيتها مع بناتها العربّيات األكبر 

سّناً.
أطلق�ت عليه�ا والدتها الجديدة اس�م 
فاطمة أو »فّط�وم« وهي تصغير محّبب 
لالس�م األّول، وتعلّم�ت »فّطوم« على يد 
والدتها العربّية كّل عادات البدو في حلب 
األبقار والطبخ وطريقة سرد الحكايات، 
ولم تفارق اراكس�ي لهج�ة البدو العرب 

حّتى يوم وفاتها.
ي�رى األرمن في قّصة أراكس�ي دليالً 
عل�ى الكرم العرب�ّي بعد اإلب�ادة التركّية 
لهم، وهم يدعون إلى تعزيز العالقات مع 
العرب في وق�ت تواجه المنطقة العربّية 
تحّوالً جذرّياً بعد ث�ورات الربيع العربّي، 

وص�والً إل�ى اجتي�اح تنظي�م »داع�ش« 
مناطق واسعة من العراق وسوريا.

يق�ول رئيس اللجن�ة اإلدارّية لطائفة 
األرم�ن األرثوذك�س في الع�راق ملكون 
ملكونيان حول القضية »ما أش�به اليوم 
بالبارح�ة، قب�ل قرن م�ن الزم�ن كانوا 
يقتل�ون األرمن بط�رق بش�عة، أّما اآلن 
فداع�ش يعيد إنت�اج ما فعله بن�ا األتراك 
بالضب�ط، لم يتغّير ش�يء س�وى ش�كل 
القاتل وأسماء الضحايا أّما طريقة القتل 
فواح�دة والمصال�ح هي ذاته�ا تتلّخص 
في الس�يطرة على الم�وارد والثروة في 

المنطقة«.
وأحفاده�ا  أراكس�ي  أبن�اء  يجتم�ع 
حوله�ا، وهم يس�تمعون إل�ى قّصة آخر 
ناجية على قيد الحياة من اإلبادة التركّية 
لألرمن واكبر معم�رة أرمنية في العراق 
وهي تروي لهم عن إخالص أّمها العربّية 

وحمايتها لها بأّي ثمن.
وتق�ول »في أح�د األّي�ام أردت تقليد 
وجه�ي  فوش�مت  العربّي�ات  الفتي�ات 
وذراعي على طريقة البدو العرب، وحين 
اكتش�فت والدت�ي العربّية ذل�ك لطمتني 
على وجهي قائل�ة: أنت أمانة في عنقي، 
يج�ب أن تحافظي على صفاء وجهك إلى 
أن أس�لّمك إلى أبناء ملّتك، مثلما تسلّمتك 

نقّية وطاهرة«.
كانت أّمه�ا العربّية تريد الحفاظ على 
عذرّي�ة وجهه�ا ودينه�ا وانتمائه�ا إلى 
ملّته�ا، ورفضت تزويجها إل�ى أّي عربّي 
مس�لم تروي أراكس�ي أّن أّمه�ا العربية 
ابتهج�ت حي�ن تقّدم ش�اب أرمن�ّي  في 
الع�ام 1924 نجا ه�و اآلخر م�ن اإلبادة 
إل�ى خطبته�ا، فقالت ل�ه: »الحم�د لله، 
س�أموت اآلن وأنا مرتاحة بعدما زّوجت 
ابنتي األرمنّية«.ماليين األرمن لم يولدوا 

ويتمّتعوا بالحياة بس�بب قرار سياس�ّي 
لخل�ق هوّي�ة تركّي�ة متجانس�ة، لك�ّن 
شتاتهم المنتشر اآلن في الشرق األوسط 
وبقّية دول العالم اندمج في المجتمعات 
الجديدة، في حين ظّل رابط واحد يحافظ 

على هوّيتهم، أال وهو ذكرى اإلبادة.
يق�ول كيف�و تام�ر كالديج�ان وهو 
أرمن�ّي س�ورّي يعمل س�ائق أج�رة في 
يريفان عاصم�ة أرمينيا ان�ه يتوجب ان 
»ي�زور جمي�ع األرمن م�ن مختلف دول 
العال�م النص�ب الت�ذكارّي لإلب�ادة ف�ي 
يريفان قبل أن يفّكروا في زيارة أّي معلم 
دينّي أو أثرّي ف�ي أرمينيا فذكرى اإلبادة 
ه�ي ما يجمع األرمن ف�ي مختلف أنحاء 

العالم«.
تم�ارس  اإلب�ادة  وإذا كان�ت ذك�رى 
دوراً مركزّي�اً في بل�ورة الهوّية األرمنّية 
بالذك�رى  االحتف�ال  ف�إّن  المعاص�رة، 

المئوّي�ة لإلب�ادة أصب�ح فرص�ة لبلورة 
مطال�ب جدي�دة، مثل االعت�راف باإلبادة 
التركّية لألرم�ن من قبل الحكومات التي 
يحلم�ون جنس�ّيات دوله�ا، والمطالب�ة 
بمقعد يمّثلهم في البرلمان مثلما يحصل 

اآلن في العراق.
إذ خ�رج األرمن في تظاهرة س�لمّية 
للمّرة األولى في تاريخ الطائفة، انطلقت 
من أمام الس�فارة التركّي�ة في بغداد في 
الذك�رى المئوّي�ة لإلبادة في 24 نيس�ان 
)ابري�ل( الماضي، وهي تحمل ش�عارات 
تؤّكد إحي�اء الذكرى من جّه�ة، وربطها 
بما يحدث من إبادات في العراق الس�ّيما 
م�ا حص�ل لإليزيدّيي�ن وللمذبح�ة التي 

حصلت في معسكر سبايكر.
وفي هذا الشأن، أشار مطران األرمن 
األرثوذك�س ف�ي الع�راق الدكت�ور آفاك 
أس�ادوريان إلى أّنه »ال يمك�ن لذاكرتهم 

الجريح�ة أن تتوّقف ع�ن المطالبة حّتى 
بعد مرور مئة عام«.

وأض�اف: »ه�ذا درس مه�ّم نتعلّم�ه 
من مأس�اة اإلبادة، وال�درس اآلخر يدور 
حول »اإلنكار«، فهو يعّمق إحياء الذكرى 
ويغلق الطريق أمام أّي ش�كل من أشكال 

المصالحة والتسوية«.
وف�ي خط�وة غي�ر مس�بوقة قص�د 
األرمن النجف األشرف لمقابلة آيات الله 
في نيس�ان الماض�ي للتعري�ف باإلبادة 
واس�تصدار فت�اوى دينّية م�ن المراجع 
الكب�ار لغ�رض إدانتها، يق�ول المطران 
أس�ادوريان: »أب�دى آيات الل�ه األفاضل 
من المراجع الكرام في النجف األش�رف، 
إس�حق الفّي�اض ومحّمد س�عيد الحكيم 
وبش�ير النجف�ي تعاطفهم م�ع مطالب 
األرمن ب�دءاً باالعتراف باإلب�ادة وصوالً 
إل�ى من�ح األرم�ن مقع�داً ف�ي البرلمان 
أق�ام  مّتص�ل  صعي�د  العراقّي«.وعل�ى 
األرمن بتاري�خ 23 أيار مؤتمراً دولّياً في 
بغداد بمناس�بة الذك�رى المئوّية لإلبادة 
قّدم�وا خالل�ه المطال�ب نفس�ها، األمر 
الذي يعك�س تحّوالً في تح�ّرك الطائفة. 
فالمطالب�ة بمقع�د خ�اّص باألرمن في 
البرلم�ان العراق�ّي، بات�ت تعن�ي أّنه�م 
قومّي�ة  بوصفه�م  أنفس�هم  يقّدم�ون 
متمّي�زة عل�ى الرغ�م م�ن أّنه�م يظلّون 
إحدى الطوائف المس�يحّية المعترف بها 
رسمّياً في العراق.اراكسي التي أصبحت 
»فّطوم« تتناول تفاصيل حياتها بين البدو 
بعد مرور قرن م�ن الزمن وكأّنها حدثت 
البارح�ة مفتخ�رة بوش�ومها ولهجتها 
البدوّية التي أصبحت عالمة على هوّيتها 
المرّكب�ة، وحين تنظر ابنته�ا »ازادوهي 
ارتي�ن ارش�اكيان« إل�ى صورها وس�ط 
عائلتها المكّونة من ثمانين ش�خصاً من 
األبناء واألحف�اد وأبناء األحفاد، ال تملك 
س�وى التفكير بهذه المعج�زة، معجزة 
تح�ّول الطفل�ة الناجي�ة إلى عائل�ة بهذا 

العدد من األطّباء والمهندسين والتّجار.
تق�ول ازادوه�ي »حي�ن ننظ�ر إل�ى 
ص�ورة والدت�ي الناجية م�ن اإلبادة وقد 
تحّولت إل�ى عائلة بهذا الحج�م، ال نملك 
سوى التفكير في أّمتنا األرمنّية، كم كان 

سيبلغ عدد  أفرادها لوال اإلبادة«.

»ام االرمن« تروي قصتها.. عندما تصبح اراكيس »فطوم«

احلل: رسائل الدعم االمريكية للسنة فارغة املحتوى

بغداد: 8 جلان قضائية حتسم أكثر من 4000 قضية حتقيقية 
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اعرب النائب محمد الكربولي رئيس 
كتلة الح�ل البرلماني�ة المنضوية في 
اتحاد الق�وى العراقية عن أمله في ان 
تترجم الواليات المتحدة دعمها لس�نة 

العراق واقعياً وليس اعالمياً.
واض�اف الكربول�ي ف�ي بي�ان ان 
الرس�مية  والزي�ارات  “التصريح�ات 

االمريكية المتكررة ي�راد منها ايصال 
رس�ائل دع�م امريك�ي لس�نة العراق، 
او  محت�وى  اي  م�ن  فارغ�ة  لكنه�ا 
رغبة في تقوية س�نة العراق سياسيآ 
وحكومي�آ او دع�م مقاتليه�ا لتحرير 
المكت�ب  عض�و  واك�د  اراضيه�م”. 
السياسي إلتحاد القوى، ان “محاوالت 
تصحي�ح اخط�اء االدارات االمريكي�ة 
المتعاقب�ة من�ذ نيس�ان 2003 وحتى 

االن ال يمك�ن ان تتحق�ق بالمجامالت 
او الزيارات البروتوكولية او العروض 
االنتخابي�ة، اال باع�ادة هيكلة العملية 
السياس�ية في العراق وتعديل مس�ار 
العالق�ة م�ع س�نة الع�راق وتعضي�د 
دعمه�م السياس�ي والحكومي ودعم 
يقارع�ون  الذي�ن  ابنائه�م  وتس�ليح 
االره�اب الدولي ويح�ررون اراضيهم 
اس�وه بش�ركائنا في الوطن”. وشدد 

عضو البرلم�ان العراقي عن محافظة 
االنبار بالق�ول “نتمنى ان تعي االدارة 
االمريكي�ة اخطاءه�ا وان تتعل�م من 
دروس االم�س، وان تس�عى جاه�دة 
الى تصحيح ومعالج�ة اخفاقاتها في 
الع�راق، اخذي�ن بنظر االعتب�ار تنوع 
خي�ارات التع�اون والتنس�يق والدعم 
الدولي واالقليمي المفتوح امام س�نة 

العراق”.
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القضائي�ة  الس�لطة  أعلن�ت 
لج�ان   8 تش�كيل  ع�ن  االتحادي�ة 
قضائي�ة في بغداد تنتقل إلى مراكز 
الت�ي  الدع�اوى  النج�از  الش�رطة 

ل�م تع�رض عل�ى القض�اء، مؤكدة 
حس�مها 4167 قضية خالل الشهر 
الرس�مي  المتح�ّدث  الحالي.وق�ال 
االتحادي�ة  القضائي�ة  للس�لطة 
القاض�ي عبد الس�تار بيرق�دار في 
بي�ان إن »مجل�س القض�اء األعلى 

ش�كل مؤخراً 8 لجان تحقيقية من 
القضاة في بغ�داد تنتقل إلى مراكز 
الشرطة النجاز الدعاوى التحقيقية 
التي لم تنجز السيما التي لم تعرض 
عل�ى القضاء«.وتاب�ع بيرق�دار أن 
»عددا م�ن القضاة وأعضاء االّدعاء 

الع�ام والمحققي�ن القضائيي�ن تم 
تخصيصهم للتف�رغ من أجل انجاز 
هذه المهمة«.وأوضح المتحدث أن 
»مجموع م�ا أنجزته ه�ذه اللجان 
خ�الل الش�هر الحال�ي بل�غ 4167 

قضية«.



توافق »األضداد« قد ينقذ سوريا

ثالث�ة أي�ام قب�ل إنه�اء الجس�ر الج�وي 
الروس�ي إل�ى س�وريا، تكتمل االس�تعدادات 
لحرب روس�ية � سورية � إيرانية.. وأميركية 
مش�تركة ض�د تنظي�م »داع�ش« و»جبه�ة 
النصرة«.وبحسب مصادر أمنية غربية، أنهى 
الروس واألميركيون مش�اورات خالل عملية 
الجس�ر الجوي، أدت إلى التواف�ق على غرفة 
عمليات مش�تركة في س�وريا، تضم ضباطاً 
م�ن هيئ�ات األركان ل�دى الطرفي�ن. وكانت 
س�ت طائرات روس�ية، من طراز »س�وخوي 
30«، ق�د تمركزت ف�ي مط�ار حميميم قرب 
مدين�ة جبلة عل�ى الس�احل الس�وري، فيما 
تتوقع مصادر س�ورية أن تنضم إلى الس�رب 
األول ست طائرات من طراز »سوخوي 34«. 
ويعمل الروس على حشد أسراب إضافية من 
طوافات »م�ي 23« و»م�ي 25«، فيما تنتظر 
دمشق استالم 8 طوافات من طراز »مي 28«، 
المعروفة باس�م »الصياد الليل�ي«، لمواجهة 

الدبابات وتطوير العمليات الليلية.
ولي�س مس�تبعداً أن ينض�م إل�ى الغرف�ة 
بريطانيون وفرنسيون، خصوصاً بعد القرار 
الرئاس�ي باللح�اق بال�روس واألميركيي�ن، 
وتوجيه ضربات إلى »داعش«، علماً أن مجمل 
المساهمة الفرنس�ية في الغارات الجوية لم 
يتع�ّد 200 غ�ارة من أصل 9500 غارة ش�نها 
التحال�ف األميركي ضد »داعش« في س�وريا 

والعراق، منذ أيلول العام 2014.
وتب�دو المهم�ة األول�ى لغرف�ة العمليات 
تبادل المعلومات حول بنك األهداف، خصوصاً 
أن الس�وريين واإليرانيي�ن يملكون معطيات 
»أرضية« أوس�ع بكثي�ر مما تملك�ه عمليات 
االس�تطالع الج�وي األميركي�ة المس�تمرة، 
فيم�ا ال يملك الفرنس�يون معلوم�ات كافية 
عن انتش�ار »داعش« في س�وريا، بعد رفض 
األميركيين تقاس�م المعلوم�ات معهم، طيلة 
م�دة رفضهم المش�اركة ف�ي عمليات ضرب 
التنظي�م ف�ي س�وريا، ك�ي ال يس�تفيد منها 
النظام في سوريا، على ما كان يقوله الرئيس 

فرانسوا هوالند.
كذلك تسعى الغرفة المشتركة إلى تنظيم 
»االزدحام« في األجواء الس�ورية، خصوصاً 
في الش�مال، التي تجوبها مقاتالت س�ورية 
وزي�را  وكان  قريب�اً.  وروس�ية  وأميركي�ة 
الدفاع الروسي سيرغي ش�ويغو واألميركي 
أش�تون كارت�ر، قد أجري�ا الجمع�ة الماضي 
محادث�ات هاتفي�ة، للمرة األول�ى منذ اندالع 
18 ش�هراً، تؤك�د  األوكراني�ة قب�ل  األزم�ة 
الذهاب نحو التنس�يق ف�ي العمليات الجوية. 
إذ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركي 

)البنتاغ�ون( مارك تونر إنن�ا »نبذل جهداً من 
أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول 
نيات روس�يا في س�وريا، وهو أمر ضروري 
من أج�ل إقامة آليات احترازي�ة لمنع حدوث 
نزاعات في المكان ومن أجل تجنيب حوادث« 

بين موسكو وواشنطن.
أميركي�اً  األولوي�ة،  أن  الواض�ح  وم�ن 
وروس�ياً، أصبحت للعم�ل الميداني، واختبار 
الميزة الروس�ية، التي يفتقده�ا األميركيون 
في الح�رب على »داع�ش«، بحيازتهم حلفاء 
على األرض، وفي اإلقليم، وقوة برية تس�اند 
العملي�ات الجوية، وتس�تكمل أهدافها، وهي 
األميركي�ون،  يفتقده�ا  اس�تراتيجية  مي�زة 
فضالً عن انعدام الجدية األميركية في الحرب 
على التنظي�م وهو ما يظهر في خرافة القوة 

»المعتدلة« التي أنفقت عليها واشنطن ماليين 
ال�دوالرات من دون أن ت�رى النور، باإلضافة 
إلى غي�اب أي اس�تراتيجية أميركية واضحة 
في س�وريا، سياس�ياً وعس�كرياً، وتعرجات 
المواقف، والصراعات داخل اإلدارة األميركية 
حول الموق�ف من الخطوة الروس�ية. وأكثر 
ما يعكس غياب تلك االس�تراتيجية مس�ارعة 
وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى طي 
صفحة المطالبة بمغادرة الرئيس بشار األسد 
قص�ر الش�عب، كمقدم�ة ألي حل سياس�ي. 
ويبدو أن أولى نتائج الخطوة الروسية، وقبل 
ش�ن أي غارة وض�رب أي هدف، ه�و اعتبار 
بقاء األس�د في موقعه أم�راً مقبوالً أميركياً، 
ول�و إل�ى حين. وق�ال كيري، خ�الل لقاء مع 
نظيره األلمان�ي فرانك فالتر ش�تاينماير في 

برلين ، »نحن متوافقان على أن دعم روس�يا 
أو أي بلد آخر المس�تمر للنظام يهدد باجتذاب 
مزيد م�ن المتطرفين وبتعزيز موقع األس�د 

وبقطع الطريق على حل النزاع«.
ال  األميركيي�ن  ب�أن  االعت�راف  وينبغ�ي 
يمكنهم مواجهة روس�يا في مجالها الحيوي 
السوري، لحماية دمشق، أو معارضة رغبتها 
قتال »داعش« انطالقاً من األرض الس�ورية. 
ويب�دو أن المي�دان تح�ّول إل�ى أولوي�ة غير 
مس�بوقة لدى الطرفين، م�ع تراجع الخالف 
ح�ول ش�روط الح�ل السياس�ي، خصوص�اً 
أن  واألرج�ح  األس�د.  لمس�تقبل  بالنس�بة 
تضيق ش�قة الخالف في الرؤية إلى المس�ار 
السياس�ي، إذا م�ا نجح ال�روس واإليرانيون 

بتحقيق األهداف التي جاؤوا من أجلها.

ويبدو أن نشر الطائرات الروسية المقاتلة 
يس�تجيب لخطط قصف جوي واسع وثقيل، 
واالستفادة من قدرة ال� »سوخوي 34« على 
العمل كقاذفة، حيث إنها تحمل ثمانية أطنان 
م�ن القنابل، وم�ن مداها الواس�ع الذي يبلغ 
1500 كيلومت�ر، لتغطية األراضي الس�ورية 
كافة، انطالقاً من مطار حميميم الذي يتوسط 
منطقة حصينة وآمنة. كما أن ال� »س�وخوي 
العملي�ات  لحاج�ات  أيض�اً  تس�تجيب   »30
الروس�ية، بسبب تعدد ميزاتها، وقدرتها على 
االش�تباك الج�وي وإس�ناد العملي�ات البرية 
الت�ي س�يتوالها الجيش الس�وري، وحلفاؤه 

اإليرانيون، ومقاتلو »حزب الله«.
وبحس�ب مصادر أمنية غربية، لن تتوقف 
العمليات الروس�ية، بالتنسيق مع السوريين 

واإليرانيين، على الدفاع عن »سوريا المفيدة« 
فحسب، إذ تش�ير طبيعة المعدات المنشورة 
إلى أهداف أبعد، أوله�ا يتعلق باألمن القومي 
»الجهادي�ة«  التجمع�ات  بض�رب  الروس�ي، 
الشيشانية والقوقازية في الشمال السوري، 
وعل�ى مقرب�ة م�ن قواعده�ا الخلفي�ة ف�ي 
تركي�ا، كما يش�مل ضرب أهداف أوس�ع في 
الجنوب الس�وري، حيث تنتشر على مشارفه 
مجموع�ات »داع�ش«، وف�ي الش�رق ح�ول 
مدينت�ي الميادي�ن ودير ال�زور.وألن الروس 
يش�عرون بأنه�م قد اس�تعادوا المب�ادرة في 
س�وريا، بعدما أع�ادوا التركيز عل�ى الوضع 
الميدان�ي، وتعدي�ل مي�زان الق�وى لمصلحة 
حليفهم السوري، فإنه من المنتظر أن تتضح 
معالم االس�تراتيجية الروس�ية في س�وريا، 
خ�الل الخطاب الذي س�يلقيه، للم�رة األولى 
منذ ثمانية أع�وام، الرئي�س فالديمير بوتين 
الجمعة المقبل، ف�ي نيويورك، أمام الجمعية 
العام�ة لألمم المتحدة. وتقول مصادر غربية 
إن الرئيس الروسي س�يحدد خريطة الطريق 
التي س�يعمل عليها في سوريا ضد »داعش«. 
واألرج�ح أن يعم�د بوتي�ن إلى دع�وة الدول 
اإلقليمية المنخرطة في الحرب على س�وريا 
 2170 إل�ى تطبي�ق ق�راري مجل�س األم�ن 
و2173، وخاص�ة تركي�ا واألردن، إل�ى منع 
المس�لحين من عب�ور حدودها إلى س�وريا، 
وتجفيف منابع اإلرهاب وتمويله.وحول هذه 
النقطة، يبدو أن ثمة تفاهماً أردنياً - روسياً، 
عب�ر ما قال�ه المل�ك األردني عبدالل�ه الثاني، 
بع�د زيارته موس�كو مطل�ع الش�هر ولقائه 
بوتي�ن، »بمحوري�ة الدور الروس�ي«، وتبعه 
تعطي�ل غرف�ة عملي�ات عم�ان، الت�ي كانت 
تنس�ق الهجمات ض�د الجيش الس�وري على 
الجبهة الجنوبية، خصوصاً الهزيمة المدّوية 
ل� »عاصفة الجنوب«، وفشل خمس موجات 
هج�وم خ�الل الصي�ف، م�ن دون أن تتمكن 
المجموعات المس�لحة، التي يدعمها األردن، 
م�ن التقدم نح�و درعا.وعل�ى المقلب اآلخر، 
وف�ي إط�ار تمهي�د الطري�ق أم�ام العمليات 
الروس�ية، من المنتظ�ر أن يطرح بوتين على 
زائره التركي رجب طيب أردوغان األربعاء في 
موسكو، خريطة الطريق، والمطالب الروسية 
من تركي�ا، الت�ي تدع�م عملي�ات الجماعات 
»الجهادية« و »جبهة النصرة«، خصوصاً في 
الش�مال الس�وري. وتتوقع مصادر غربية أن 
يدعو بوتين مج�دداً إلى تحالف ضد اإلرهاب، 
والى مس�ار سياسي في س�وريا، يرتكز على 
ما أعلنه سابقاً: ائتالف حكومي مع معارضة 
وطني�ة داخلية، وانتخابات تش�ريعية مبكرة 
تس�مح للمعارضين بدخول مجلس الش�عب، 

والمشاركة في السلطة.

غرفة »عاملية« يف دمشق للقضاء عىل »داعش« و »النرصة«

نح�ن م�ن أكث�ر ش�عوب األرض حاجة 
لمن يواس�ينا. يتألم آلالمن�ا. يقف معنا في 
الشدائد. يهتم بش�ؤوننا. يتصدى لمشاكلنا 
المس�تعصية، يش�فق علين�ا، ي�رأف بن�ا، 
يتعاطف معنا. يذود عنا، يس�عى لتحس�ين 
ظروفن�ا، فم�ن غي�ر المعق�ول أن يك�ون 
مصيرنا بي�د أناس ال يكترث�ون ألمرنا، وال 
يعب�ؤون بم�ا آل�ت إلي�ه أحوالن�ا المزرية. 
فمنذ ما يزيد على ربع قرن والعراق س�احة 
مفتوحة ل�كل أن�واع الح�روب والكوارث، 
ومنذ سنوات ونحن نرزح تحت وطأة الحمم 
البركاني�ة المتفجرة بالوي�الت والمصائب. 
مدنن�ا منكوبة، وثرواتن�ا منهوبة، وقلوبنا 
مرعوب�ة، وحقوقن�ا مس�لوبة. فه�ل م�ن 
العدل واالنصاف أن ينشغل قادتنا بأمورهم 

الش�خصية، وينصرفوا لش�ؤونهم الذاتية، 
ويهتموا برغباتهم الترفيهية، ومكاس�بهم 
النفعي�ة، ف�ي الوق�ت ال�ذي نتع�رض فيه 
ألبش�ع أنواع ال�ركالت والصفع�ات، ونمر 
بأخطر الكبوات والعثرات، وفي الوقت الذي 
نفتقد فيه لألمن واألمان؟ وهل من النخوة 
والم�روءة أن يش�دوا الرحال ألداء مناس�ك 
الحج والعمرة من دون أن يمنحهم الش�عب 

شهادة براءة الذمة؟. 
لق�د اس�تقال رئي�س ال�وزراء الكوري 
الجنوبي )ش�ونغ هون�غ وون( من منصبة 
بسبب س�وء تعامل فرق اإلنقاذ مع ضحايا 
سفينة غارقة، فاس�تقال مساء اليوم الذي 
غرق�ت في�ه الس�فينة المقلوب�ة. وكان�ت 
المفاج�أة عندم�ا تق�دم نح�وه وال�د أح�د 

الضحايا ليصفعه عل�ى وجهه، من دون أن 
يتفادى رئيس الوزراء تلك الصفعة المؤلمة، 
ثم انحنى رئيس الوزراء أمام األب الغاضب، 
مبدياً استعداده لتلقي المزيد من الصفعات، 
ومعبراً عن حزنه ومواساته ألسر الضحايا 

والمفقودين. 
وقب�ل أربع�ة أع�وام كن�ا نتاب�ع وقائع 
الكارثة، التي هددت حياة عمال منجم )سان 
خوس�يه(، وكيف قط�ع الرئيس التش�يلي 
)سبياس�تيان بانيي�را( زيارت�ه المتوقع�ة 
إل�ى اإلك�وادور، ليهرع مباش�رة إلى موقع 
الحادث، ويخيم مع فرق اإلنقاذ. لم يكن من 
السهل التعرف عليه وسط المسعفين، الذين 
توحدوا في مالبس�هم وقلوبه�م وألوانهم. 
ل�م يصطح�ب مع�ه أف�واج حمايت�ه عل�ى 

طريق�ة جماعتنا، ولم يرتد الدروع الواقية، 
ولم يبرح مكانه. بل ظل مرابطا هناك حتى 
انفراج األزمة وخروج المحتجزين سالمين 

من أعماق المنجم المنهار.
وقطع الرئيس الصيني )جنتاو( زيارته 
إليطاليا، وعاد إلى العاصمة )بكين( بسبب 
إقلي�م )ش�ين  األمني�ة ف�ي  االضطراب�ات 
جيان�ج(، وقطع رئي�س ال�وزراء الماليزي 
ألمري�كا،  زيارت�ه  ال�رزاق(  عب�د  )نجي�ب 
وع�اد إلى ب�الده لمتابعة الفيضان�ات التي 
اجتاح�ت، وقط�ع الرئيس المص�ري )عبد 
الفت�اح السيس�ي( زيارت�ه ألثيوبي�ا، وعاد 
مس�رعاً إلى القاه�رة، ليتابع المس�تجدات 
األمنية الطارئة في س�يناء، وقطع الرئيس 
اللبنان�ي زيارت�ه للكوي�ت وعاد إل�ى بالده 

لمتابع�ة نتائج االنفجارات التي اس�تهدفت 
الس�فارات األجنبي�ة. لك�ن قواف�ل رج�ال 
الدول�ة ف�ي العراق تنطل�ق دائم�اً باالتجاه 
المعاك�س، فهم على اس�تعداد تام لمغادرة 
البالد، والتوجه ألداء مناس�ك الحج حتى لو 
تقطعت أوصالنا بشظايا العبوات الناسفة، 
وحت�ى لو تده�ورت األم�ور وهبط�ت إلى 
الحضيض، فف�ي العراق ال يبكي علينا أحد، 

وال يعبأ بنا أحد.
اللهم إني استودعك بلدي العراق، رجاله 
ونس�اءه وأطفاله، ش�يوخه وشبابه، اللهم 
إني اس�تودعك ممتلكات�ه وثرواته وأرضه 
وحدوده وخيراته، اللهم إني استودعك أمنه 

وأمانه وضمان استقراره.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

رحم اهلل من رحم العراق
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

إسقاط طائرة اباتيش 
سعودية يف مأرب 

وتقدم يمني إىل جيزان
     بغداد / المستقبل العراقي

اليمن�ي  الجي�ش  س�يطر 
واللج�ان عل�ى منطق�ة قمر في 
الخوبة الس�عودية ودمروا دبابة 
و3 آلي�ات وُقتل ع�دد من الجنود 

السعوديين.
ال�ى ذلك ت�م إس�قاط طائرة 
اباتشي تابعة للعدوان السعودي 
االميرك�ي ف�ي منطق�ة صاف�ر 
بمحافظ�ة مأرب بحس�ب وكالة 
االنب�اء اليمنية و ف�ي هذا الوقت 
توجه وفد مشترك من انصارالله 
والمؤتم�ر الش�عبي الع�ام إل�ى 
العاصمة العمانية مسقط بدعوة 

من األمم المتحدة.
وفي موازاة ذلك يتجه وفد من 
اللجن�ة الثورية العلي�ا في اليمن 
لزي�ارة عدد من الدول الش�قيقة 
تط�ورات  لبح�ث  والصديق�ة 

العدوان السعودي االميركي.
و أكد مصدر عسكري مسؤول 
بوزارة الدفاع اليمنية اَن الجيش 
بمحافظ�ة  الش�عبيَة  واللج�اَن 
مأرب تمكنوا من إس�قاط طائرة 
أباتشي تابعة للعدوان السعودي 
بمنطق�ة صافر وأوضح المصدر 
اَن القوات المش�تركَة استهدفت 
بص�اروٍخ  الس�عودية  الطائ�رة 
موجه أصابها مباشرة وسقطت 
 10 بمنطق�ة صاف�ر عل�ى بع�د 

كيلومترات من مدينة مأرب.
وأشار المصدر الى أن الطائرة 
المس�تهدفة ش�اركت في عملية 
التغطية الجوية لتعرض قامت به 
عناصر مرتزقة السعودية باتجاه 
مواق�ِع الجي�ش واللج�ان وت�م 
التصدي لهم وتكبيدهم خس�ائر 

فادحة في األرواِح والعتاد.
هذا ولم تعل�ن قيادة التحالف 
العدوان�ي � كعادته�ا � عبر بيان 
رس�مي ع�ن س�قوط المروحية 

الى اآلن.

وزير الثقافة املرصي: أرفض تصدير 
الوهابية إىل مرص

     بغداد / المستقبل العراقي

قال وزیر الثقاف�ة المصري الجديد حلمي 
النمن�م إن�ه ضد اإلره�اب وس�يواصل انتقاد 
الفك�ر الوهاب�ي ال�ذي يرفض تصدي�ره الى 

مصر.
مص�ر  عالق�ات  أن  إل�ى  النمن�م  وأش�ار 
بالس�عودية عميقة ولن يهزه�ا مقال هنا أو 
هناك، في إش�ارة إلى تغريدة لخاشقجي عبر 
حسابه بموقع التواصل االجتماعي “تويتر”، 
قال فيها ”للعلم؛ لمن يخطط لمناشط ثقافية 
متبادلة م�ع األش�قاء بمصر، وزي�ر الثقافة 
الجدي�د حلم�ي النمنم لي�س بناق�د للوهابية 
فقط انه يمقتها ويحملها كل مصائب بلده”.

وطال�ب النمن�م خاش�قجي باالبتعاد عن 
“التدخ�ل” ف�ي الش�أن المص�ري والتوق�ف 
ع�ن “اله�راء”، مش�ددا على أنه يحت�رم فكر 
الوهابية في السعودية، لكنه يرفض تصديره 

إلى مصر.
وق�ال النمن�م موجها حديثه لخاش�قجي 
“أنا ضد اإلره�اب فإذا كنت أنت مع اإلرهاب، 

فأنا ضدك”، وهو ما فهم منه مساواة الوزير 
بين الوهابية واإلرهاب.

وردا عل�ى تغري�دة خاش�قجي الت�ي قال 
فيه�ا “بصراحة، ووض�وح.. بحك�م العالقة 
بي�ن الس�عودية ومص�ر، ولطبيع�ة النظ�ام 
هناك.. ح�ري باألخيرة أال تعي�ن وزيرا أمعن 
ف�ي اإلس�اءة للمملكة مث�ل حلم�ي النمنم”، 
عقب الوزير بالقول “نح�ن نحترم اختيارات 
المملكة، وعلى كتاب الس�عودية أن يحترموا 
اختي�ارات مص�ر، وال يج�وز ألي ح�ال م�ن 

األحوال أن يتدخلوا في شؤوننا”.
وس�بق أن انتق�د النمن�م الفك�ر الوهابي 
بقوله “لم تهبط علينا الوهابية من الس�ماء، 
وال ج�اء به�ا وح�ي، لكنه�ا نت�اج عوام�ل 
وتفاع�الت ع�دة ف�ي مجتمعن�ا، جاءتنا في 
البداي�ة واف�دة أو غازي�ة، ثم قام الس�لفيون 
منا، والمنبهرون بالثراء النفطي بالعمل على 
تمصيرها، وأوغلوا فيها، وحاولوا أن يصبغوا 
المجتم�ع بصبغتها، وما ظاه�رة النقاب في 
المجتم�ع المص�ري، إال واح�دا م�ن تجليات 

الوهابية المصرية”.

عمليات »التحرش« تدفع أندونيسيا إىل سحب عاملتها املنزلية 
من السعودية

احلوثيون: حل ملف أرسى السعودية يعتمد
عىل تسوية األزمة اليمنية

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة “الحي�اة” نق�اًل ع�ن مص�ادر خاص�ة أن الحكوم�ة 
اإلندونيس�ية قررت إعادة من تبقى من عمالته�ا المنزلية الموجودة في 21 
دولة من ضمنها دول الخليج إلى إندونيس�يا خالل فترة أقصاها 15 ش�هًرا.

وأش�ارت المصادر إلى أن الس�بب الذي يقف خلف هذا القرار، هو ما اعتبرته 

الحكومة اإلندونيسية أن تلك الدول تغيب عنها قواعد ومعايير تنظيم العمالة 
المنزلية، خصوًصا المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية”.وبّينت أن من بين 
الدول التي شملها القرار كال من السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان 
واألردن، باإلضاف�ة إل�ى اإلمارات ولبنان ومصر.وذك�رت المصادر أن إعادة 
العمالة المنزلية “عامالت منزليات وسائقين”، يأتي في إطار قرار الحكومة 

اإلندونيسية، بإيقاف ومنع إرسال عمالتها بشكل نهائي لتلك الدول.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الناطق الرس�مي ألنص�ار الله محمد 
عبدالسالم في مؤتمر صحفي أن زيارة الوفد 
اليمن�ي للعاصمة العماني�ة جاءت بدعوة من 
األم�م المتحدة بهدف اس�تئناف المفاوضات 

السياسية .
دع�وة  “تلقين�ا  عبدالس�الم  وق�ال 

لزيارةموس�كو في إط�ار الجهود الروس�ية 
للتوص�ل لحلول سياسية”.وبالنس�بة إلقدام 
النظ�ام الس�عودي عل�ى من�ع اليمنيي�ن من 
أداء فريض�ة الحج، قال عبدالس�الم “طرحنا 
موض�وع الح�ج ونرف�ض أن يتم تسييس�ه 
وكن�ا قد نصحنا الس�عوديين أن ينأوا بالحج 
ع�ن أي مناكف�ات سياس�ية”.وحول قضية 
أسرى الجيش السعودي، أكد الناطق الرسمي 

ألنصار الل�ه بأن حل ملف األس�رى يأتي في 
إطار الحل الشامل لجميع الملفات المطروحة 
على طاولة المفاوضات.وكان وفد المكونات 
السياس�ية اليمنية قد غادر العاصمة اليمنية 
صنع�اء أم�س االحد، متجه�اً ال�ى العاصمة 
العمانية مسقط لمواصلة الجهود السياسية 
والدبلوماس�ية واللقاء بمبعوث االمين العام 

لألمم المتحدة لبحث المسار السياسي .
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اعالنات5   العدد )1098(  الثالثاء 1 كانون االول 2015

 2049 ب/  املرقم�ة  بكتبن�ا  إلحاق�ا 
يف   2141 ب/  و   2015/10/15 يف 
2015/10/29و الخاصة باعالن الوجبتني  
املرقمتني  )30( و )32(  لسنه 2015 ضمن 

تخصيصات برنامج تنمية األقاليم 
نود ان ننوه اىل إيقاف إعالن  املناقصتني:

10/بلدية مرشوع )تنفيذ مجرس تقاطع 
التأميم (

12/بلدية مرشوع )تنفيذ مجرس تقاطع 
العسكري )التجاري((

استنادا اىل كتاب مكتب املحافظ ذي العدد 
م. م./أ/9588      يف2015/11/29 .

م/ دعوة الهيئة العامة 
تحية طيبة ... 

أس�تنادا الح�كام املادة )87/ثالث�ا( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 / املعدل .. 

يرسنا دعوتكم لحضور الهيئة العامة لرشكة )الباتك لالستثمارات املالية 
/م.خ( الذي سينعقد يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد / السعدون / عمارة 
م�رف بابل يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباح ي�وم الخميس املصادف 

)2015/12/24( وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :- 
1-مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة عن نش�اط الرشكة للس�نوات 

املنتهي�ة يف 2012/12/31 و2013/12/31 واملصادق�ة عليهم�ا. 
2-مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للسنوات 

املنتهي�ة يف 2012/12/31 و 2013/12/31 واملصادق�ة عليهم�ا . 
3-اقرار تعيني مراقب الحسابات للرشكة لعامي/2012 و2013 وتحديد 

اجوره. 
4-تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2014 وتحديد أجوره.

5-انتخ�اب مجلس ادارة جديد من )5( خمس�ة اعضاء أصليني ومثلهم 
احتياط.

راجني حضوركم أصالة او أنابة أحد املس�اهمني بموجب سند االنابة او 
وكال�ة الغري بموجب وكالة مصدقة عن كات�ب العدل مع مراعاة احكام 
امل�ادة )91( من القانون مس�تصحبني معكم ش�هادة االس�هم االصلية 
الص�ادرة م�ن الرشكة ويف حالة ع�دم حصول النص�اب القانوني يؤجل 
االجتم�اع اىل ي�وم الخميس املص�ادف )2015/12/31( يف نفس الزمان 

واملكان املعينيني 
مع التقدير

اىل / السادة مساهمي رشكة عرب القارات للتحويل املايل م/خ  املحرتمون 
م/ دع��وة لعق��د اجتم��اع الهيئة العامة

تحي�������ة طيب���ة...
حرضات السادة مساهمي رشكة عرب القارات للتحويل املايل مساهمة خاصة 
اس�تناداً ألحكام املواد87,86من قانون الرشكات رقم )21( لسنة )1997( 
املع�دل وق�رار مجلس�ادارةالرشكة املنعق�د بتاريخ2015/11/15يرسنا 
دعوتكم  لحضوراجتماعالهيئة العامةالذي س�يعقديف الساعة العارشةمن 
صب�اح يومالخميس�املوافق 2015/12/17 يف مق�ر الرشك�ة الكائ�ن يف 
بغداد/ك�رادة – حي باب�ل م/929 –ش 30 /بناي�ة 102للنظر يف الجدول 

أعمالهالتالية:
1. املوافقة عىل زيادة راس املال الرشكة من ) 55,000,000,000( خمسة 
وخمس�ون مليار دينار عراق�ي اىل )115,000,000,000(مائة و خمس�ة 
ع�رش مليار دينار عراقي وذلك بإصدار اس�هم جدي�دة  لالكتتاب مقدارها 
)60,000,000,000( س�تون مليار سهم عن طريق االكتتاب العام بقيمة 
اسمية دينار واحد للسهم وذلك استناداً ألحكام املادة )55( اوالً من قانون 

الرشكات.
2. مناقشة تغري نشاط الرشكة  من رشكة تحويل مايل اىل مرف اسالمي و 
ذلك حسب كتاب البنك املركزي العراقي املرقم ) 270/3/9 يف 2015/8/18( 

و املصادقة عليها  وتعديل املادة االوىل والثالثة من عقد الرشكة .
نرجو حضوركم بالذات او إنابة غريكم من املس�اهمني او من الغري بوكالة 
مصدق�ة من كاتب العدل وابراز ش�هادة االس�هم االصلية واي�داع االنابات 
وال�وكاالت لدىالرشك�ة قبل ثالثة ايام عىل االقل م�ن  موعد االجتماع وفقاً 
للمادة )91( من قان�ون الرشكات . يف حالة عدماكتمال النصاب القانوني 
يؤجل موعد االجتماع اىل يومالخميس  املوافق  24 /  12  /  2015 يف نفس 

الزمان واملكان املحددين .

According to our letters  numbered 
B/2049 on 15/10/2015, B/2141 on 
29/10/2015  of announcement )30( 
and )32( for 2015 within the allocations 
of regions development program 
 We would like to intimate you stopping 
the  tenders:
10/municipality )implementing of Al-
Tameem bridge ( 
12/municipality )implementing of Al-
Askery )Al-Tejarey (bridge (
According to the letter of governor's   
office  numbered m. m. /A/9588 on 
29/11/2015

ايقـاف
Stopping

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

العدد:ب/2376قسم التعاقدات
التاريخ: 11/29/ 2015

رئيس مهندسني 
عيل اسامعيل جاسم 

مدير العقود احلكومية
وزارة التجارة 

دائرة تسجيل الرشكات

فريال أكرم عبد اهلل 
مدير عام دائرة تسجيل الرشكات / وكالة

حممد عبد الكريم عيل
نائب رئيس جملس االدارة

مسامهي رشكة الباتك لالستثامرات املالية / م.خ

Chief engineer
Ali  I . Jasim

Director of government contracts



 

   بغداد/المستقبل العراقي

الوطني�ة  الغ�از  أعلن�ت ش�ركة 
اإليرانية، امس االثنين، عن التوصل 
م�ع الع�راق إل�ى الصيغ�ة النهائية 
لمش�روع إنش�اء أنبوب لنقل الغاز 
بين البلدين، فيما أكدت أن مس�ودة 

العقد في مراحلها النهائية.
وق�ال مدي�ر العالق�ات الدولي�ة 
في ش�ركة الغاز الوطني�ة اإليرانية 
عزي�ز الل�ه رمضان�ي, إن “الع�راق 
وايران توصال ال�ى الصيغة النهائية 
لمش�روع إنش�اء أنبوب لنقل الغاز 
م�ن ايران ال�ى الع�راق”، مبين�اً أن 

“الجان�ب العراق�ي ش�رع بعمليات 
التنفيذ االبتدائي للمشروع “.

وأضاف رمضاني انه “على الرغم 
من األوضاع األمنية في العراق فإن 
المش�روع الي�زال مطروح�اً عل�ى 
ج�دول األعمال إال ان�ه واجه بعض 

التأخيرات في اتخاذ القرار”.
وأشار رمضاني إلى أن “المرحلة 
التنفيذية للعق�د بتصدير 25 مليون 
مت�ر مكع�ب من الغ�از إل�ى العراق 
س�تبدأ ح�ال التوقي�ع”، مؤك�داً أن 
“ش�ركة الغ�از الوطني�ة االيراني�ة 
مس�تعدة لتجهيز الع�راق بما يعادل 
35 مليون متر مكعب من الغاز يومياً 

وذلك بعد اجراء التعديل الجديد على 
عقد تصدير الغاز”.

ولفت رمضاني إلى أن “نقل الغاز 
للعراق س�يبدأ بكمي�ة 5 ماليين متر 
مكعب باليوم، ومن المؤمل أن تصل 
الى 35 مليون متر مكعب باليوم عند 
اكمال مش�روع مد انب�وب الغاز من 
ايران”، مشيراً الى أن “ايران اكملت 
حصتها من االنبوب الممتد لمسافة 
97 ك�م في اراضيها وذلك في أواخر 

شهر آب االماضي”.
إيران�ي  نفط�ي  مس�ؤول  وكان 
اعل�ن، االثني�ن )3 آب 2015(، ع�ن 
تش�غيل أنب�وب الغ�از اإليران�ي إلى 

العراق  قبل نهاية ش�هر آب الحالي، 
ولف�ت إلى أن كمية الغ�از المصدرة 
س�تكون  األول�ى  المرحل�ة  خ�الل 
خمس�ة ماليين متر مكع�ب يومياً، 
فيما رج�ح اكتمال المرحلة األخيرة 

من األنبوب في آذار 2016.
وأك�د رئي�س ش�ركة ص�ادرات 
 27( الس�بت  اإليراني�ة،  الغ�از 
إي�ران  إن خط�ط  حزي�ران2015(، 
لتصدي�ر الغ�از للع�راق س�تتعرقل، 
فيما عزا الس�بب إلى وج�ود تنظيم 

)داعش( في العراق.
وكان�ت وزارة النف�ط اإليراني�ة 
كش�فت، يوم االثنين )الخامس من 

اي�ار2014(، أنها “س�تجهز العراق 
بالغاز الطبيعي خالل العام الحالي”، 
جهوده�ا”  “كثف�ت  أنه�ا  وبّين�ت 
لتعزيز إنتاجها من الغاز، وأش�ارت 
الى “االتفاق” على الصفقة الخاصة 
بصادرات الغ�از للع�راق، مؤكداً أن 
أنب�وب التصدي�ر يخضع حالي�اً الى 

“عمليات اإلنشاء”.
يذك�ر أن الع�راق واي�ران وقع�ا 
اتفاقية في العام 2013 يتم بموجبها 
اسئناف ايران لصادرات الغاز للعراق 
لتغذية ثالث محط�ات للكهرباء في 
بغداد وديالى ولكن بعد س�نتين من 

ذلك التزال الصادرات متوقفة.

   بغداد/المستقبل العراقي

افتتح جاس�ب لطيف الحجام�ي, مدير عام دائ�رة صحة بغداد 
/ الكرخ,أم�س االثنين, المركز الصحي التخصصي لطب األس�نان 
ف�ي المأم�ون بعد تأهي�ل بنايت�ة الجديدة ف�ي منطق�ة اليرموك. 
واطلع الحجامي خالل زيارته للمركز على واقع الخدمات الصحية 
والعالجي�ة والخدمية فيه وتاب�ع عمل الوحدات الطبية واس�تمع 
إل�ى المعوق�ات والمش�اكل واالحتياج�ات التي يحتاجه�ا المركز 
ووع�د بتذليل هذه المعوقات من اجل تقديم الخدمة الطبية المثلى 

لمراجعي المركز.

افتتاح املركز الصحي التخصيص
لطب األسنان يف املأمون

العراق وإيران يتوصالن للصيغة النهائية ملرشوع أنبوب الغاز

الشمري يؤكد التغلب عىل شحة املياه بالصيف ويدعو املزارعني إىل الرتشيد
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الم�وارد المائية، عن 
نجاحها بتجاوز مش�كلة شحة المياه 
خ�الل الموس�م الصيفي.ونق�ل بي�ان 
للوزارة، عن الوزير محس�ن الشمري، 
خ�الل لقائ�ه بع�دد م�ن الفالحين من 
ناحية الس�يد احمد الرفاعي بمحافظة 
ميس�ان قول�ه, ان “ال�وزارة نجح�ت 
بالتغل�ب عل�ى مش�كلة ش�حة المياه 
الماض�ي،  الصيف�ي  الموس�م  خ�الل 
وذل�ك عن طريق التع�اون بين الوزارة 

والمزارعي�ن لذلك البد من االس�تمرار 
بالتعاون والتنس�يق إلنجاح الموس�م 

الشتوي”.وأشار إلى ان “المياه ستصل 
إلى ج�دول البزون خالل أس�بوعين”، 

مضيف�اً أن “ال�وزارة وضع�ت خططا 
متكاملة لمعالجة مشكلة شحة المياه 

في ناحية السيد احمد الرفاعي”.
ووجه الش�مري مدير ع�ام الهيئة 
العامة لتشغيل مش�اريع الري والبزل 
“متابع�ة  ب��  ميس�ان  ري  ومدي�ر 
اج�راءات ال�وزارة في الناحي�ة ونقل 
موقف اس�بوعي لالطالع ميدانياً على 
حل المشكلة هناك”.وعن قرار تشكيل 
المكت�ب االستش�اري بال�وزارة, أك�د 
الش�مري أن الهدف من أنشاء المكتب 
واضح�ة  إس�تراتيجية  لوض�ع  يأت�ي 

لتنمي�ة الواق�ع االروائي ف�ي العراق. 
ووفقا للش�مري, ف�ان “المكتب يضم 
عددا من الخبراء في مجال الري إضافة 
ال�ى اختصاص�ات اخرى وق�د عقدت 
اليوم الجلسة الثانية لهذا المكتب وتم 
مناقشة عدد من المشاكل التي تواجة 

الواقع االروائي”.
وأض�اف الش�مري ان اح�دى ابرز 
اولويات عمل المكتب االستشاري هو 
وضع حلول لمشكلة الشحة في العراق 
عموم�اً و ح�وض الف�رات خصوص�اً 
كونه االكثر تضررا من هذه المشكلة.
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البرصة تشكل غرفة عمليات للتعامل
مع الكولريا وحتذيرات من تفيش املرض

   البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة الصح�ة ف�ي 
البص�رة، أم�س االثني�ن، أنه�ا 
باش�رت بتنفيذ خط�ة طوارئ 
احترازية للتعام�ل مع الكوليرا 
تضمنت تشكيل غرفة عمليات، 
م�ع تأكيدها على عدم تس�جيل 
أية حال�ة إصاب�ة بالمرض في 
المحافظة لغاية اآلن، فيما أفاد 
باح�ث متخص�ص ف�ي التلوث 
البيئي بأن البصرة مرشحة أكثر 
من المحافظات األخرى لتفشي 
الكوليرا بس�بب تل�وث مياهها 

بنوع من البكتريا.
وق�ال مدي�ر قس�م الصح�ة 
العام�ة زياد طارق ، إن “الدائرة 
باش�رت قبل أي�ام بتنفيذ خطة 
تضمن�ت  احترازي�ة  ط�وارئ 
تش�كيل غرفة عمليات للتعامل 
م�ع ح�االت اإلس�هال الوبائي، 
ومنها مرض الكوليرا”، مبيناً أن 
“االجراءات االحترازية ش�ملت 
تنفيذ حمل�ة لتوعية المواطنين 
الح�د م�ن  بالم�رض وكيفي�ة 
ف�رص اإلصاب�ة ب�ه، كم�ا ت�م 
تجهيز المراكز الصحية بكميات 
كافية من عقاقير تعقيم المياه 
المواطني�ن،  عل�ى  لتوزيعه�ا 
اج�راءات  تش�ديد  ت�م  وأيض�اً 
الرقابة على عمل معامل التعبئة 
ومحطات تحلية المياه، وهناك 
عين�ات تس�حب باس�تمرار من 
صهاريج نقل مياه الشرب ليتم 

للتأك�د من  فحصه�ا مختبري�اً 
عدم تلوثها”.

ولف�ت مدي�ر قس�م الصحة 
ل�م  “البص�رة  أن  ال�ى  العام�ة 
تس�جل لغاي�ة اآلن أي�ة حال�ة 
بالكولي�را”،  مؤك�دة  إصاب�ة 
مضيفاً أن “في حال تش�خيص 
بع�ض الح�االت خ�الل األي�ام 
المقبلة ف�إن العالجات متوفرة 
والش�يء  المستش�فيات،  ف�ي 

يدعو الى القلق”.
الباح�ث  م�ن جانب�ه، ق�ال 
المتخص�ص في التل�وث البيئي 
ش�كري الحس�ن ، إن البص�رة 
مرش�حة أكثر م�ن المحافظات 
األخرى لتفشي بعض األمراض 
الكولي�را،  ومنه�ا  الوبائي�ة، 
وذل�ك بس�بب زي�ادة البكتري�ا 
البرازي�ة ف�ي مياهه�ا أكثر من 
المع�دالت العالمي�ة”، موضحاً 
الصح�ة  منظم�ة  “معايي�ر  أن 
ب�أن  تفي�د   )WHO( العالمي�ة 
lFecal Co )البكتريا البرازي�ة 

iform( يجب أن التزيد في مياه 
الس�باحة ع�ن 400 مس�تعمرة 
وف�ي  ملغم/لت�ر،   100 ل�كل 
مي�اه االس�تخدام المنزل�ي عن 
2000مس�تعمرة، فيما يجب أن 
تخلو منها مياه الش�رب تماماً، 
المختبري�ة  الفحوص�ات  لك�ن 
تؤكد ارتفاع نسب تلك البكتريا 
ف�ي مي�اه المحافظ�ة، وهو ما 
بع�ض  إنتش�ار  عل�ى  يس�اعد 

األمراض الوبائية”.

االعامر تعتزم تأهيل عدد من الطرق 
بتمويل من البنك الدويل واإلسالمي

التخطيط تبارش بتوزيع منحة النازحني 
بمعدل 200 ألف دينار

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة اإلس�كان واإلعمار والبلدي�ات، عزمها تأهيل 
عدد من الطرق في بغداد والمحافظات بتمويل من البنك الدولي 
واإلس�المي بقيمة 610 ماليين دوالر، وفيما أكدت أن شركات 
أجنبي�ة ومحلية س�تتولى تأهيل تلك الطرق، ح�ددت األول من 

تشرين الثاني القادم موعداً للمباشرة بتلك المشاريع.
وقال وزير اإلس�كان واإلعمار والبلدي�ات طارق الخيكاني، 
إن “الوزارة تعتزم المباش�رة بمش�اريع لتأهيل عدد من الطرق 
السريعة والحولية في محافظة بغداد والمحافظات بتمويل من 

البنك الدولي والبنك االسالمي”.
وأض�اف الخيكان�ي، أن “مجم�وع مس�اهمة البن�ك الدولي 
سبلغ 355 مليون دوالر، وفيما سيسهم البنك اإلسالمي ب�255 
ملي�ون دوالر”، مبيناً أن “المباش�رة بتأهيل تلك الطرق س�تتم 
في األول من تش�رين الثاني نوفمبر المقبل عن طريق شركات 

أجنبية ومحلية”.
يش�ار إل�ى أن وزارة األعم�ار واإلس�كان نفذت وم�ا تزال، 
العدي�د م�ن مش�اريع الط�رق الس�ريعة والممرات والجس�ور 
وصيان�ة الطرق في بغ�داد والمحافظ�ات بينما يش�هد عملها 
أحياناً انتقادات بس�بب تأخرها أو ع�دم مطابقتها للمواصفات 

أو استعانتها بمقاولين غير مؤهلين.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، امس االثنين، 

عن مباشرتها بتوزيع المنحة المخصصة للنازحين وبمعدل 

200 ال�ف دين�ار، مش�يرة ال�ى ان المنح�ة تأتي ف�ي اطار 

االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق.

وق�ال المتح�دث الرس�مي بأس�م ال�وزارة عب�د الزهرة 

الهنداوي أن “وزير التخطيط سلمان الجميلي باشر بتوزيع 

المنحة المخصصة ل� 6700 اس�رة نازحة”، مش�يرا الى ان 

“المبلغ المخصص لالس�ر النازحة ه�و مليار و500 مليون 

دينار”.

وأضاف عبد الزهرة ان “كل اس�رة نازحة ستستلم مبلغ 

200 الف دينار”، مبينا ان “توزيع هذه المنحة ياتي في اطار 

االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق”.

يذكر أن وزارة التخطيط توقعت، في ش�هر آب من العام 

الماض�ي، ارتفاع نس�بة الفقر في العراق الى %30 بس�بب 

األوضاع األمنية التي تش�هدها بعض المحافظات العراقية، 

في حين اش�ارت الى ان المحافظات المحتلة من داعش هي 

االعلى في نسبة الفقر حيث سجلت نسبة 41 %”.

   ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت قائممقامية بعقوبة في ديالى، امس االثنين، إزالة أكثر من 
500 تجاوز من األرصفة والش�وارع خالل 10 أيام، مؤكدة استمرار 
خط�ط إزالة التج�اوزات م�ن كل مناط�ق القضاء.وق�ال قائممقام 
القض�اء عب�د الله الحيال�ي ، إن “كوادر بلدية بعقوبة بالتنس�يق مع 
القائممقامي�ة قام�ت بإزال�ة أكث�ر م�ن 500 تجاوز عل�ى األرصفة 
خ�الل األيام العش�رة الماضية، خاصة اللوح�ات اإلعالنية المخالفة 
للضواب�ط”. وأض�اف الحيالي، أن “عملية رفع التج�اوزات يأتي في 
س�ياق خطة مركزية تهدف ال�ى معالجة حالة الفوضى التي تعانيها 
شوارع بعقوبة”، مؤكدا أن “خطط ازالة التجاوزات مستمرة لتشمل 
كل المناطق دون استثناء”.وكانت قائمقامية قضاء بعقوبة انتقدت 
ف�ي أوقات س�ابقة تنام�ي “فوضى اإلعالن�ات” وحاالت اس�تغالل 

األرصفة من قبل المحال واألسواق بشكل مخالف للقوانين.

   بغداد/المستقبل العراقي

 l 2015 أقرت وزارة الزراعة الخطة الش�توية للموسم الزراعي
2016 لمحصولي الحنطة والشعير.وذكر بيان للوزارة، ان “الوزارة 
قد باش�رت بتوزي�ع بذور الرت�ب العليا والس�ماد عل�ى الفالحين 
والمزارعي�ن ضمن الخطة المقررة بي�ن وزارتي الزراعة والموارد 
المائية”.واش�ار الى “حص�ول موافقة مجلس ال�وزراء على دعم 
ب�ذور الرتب العليا للحنطة والش�عير بنس�بة 80بالمئة من الكلفة 
الكلية لها، وهذا يأتي ضمن مس�اعي الحكومة في تطوير واسناد 

القطاع الزراعي بالرغم من األزمة المالية التي يمر بها البلد”.

بعقوبة ترفع أكثر من 500 جتاوز
من شوارع القضاء

الزراعة ُتقر اخلطة الشتوية ملحصويل 
احلنطة والشعري

الرشكة االهلية للتأمني )ش.م( 
حرضات السادة مسامهي الرشكة االهلية للتامني املحرتمني 

اعالن اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم )21( لس�نة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس 

ادارة رشكتنا بجلسته املرقمة 109 املنعقدة بتاريخ 2015/11/9 
يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة الذي س�ينعقد يف مقر الرشكة 
الكائن يف حي الوحدة / محلة 904/ز80/د1 يف تمام الساعة العارشة من صباح  
يوم االثنني املوافق 2015/12/21 ويف حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل اىل نفس 

واملكان يوم االثنني املوافق 2015/12/28 للنظر يف جدول االعمال التايل :- 
1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة حول نش�اط الرشكة لع�ام 2014 واملصادقة 

عليه 
2-االستماع اىل تقرير مراقب الحسابات لعام 2014 ومناقشة حساباته الختامية 

واملصادقة عليها 
3-تعي�ني مراق�ب الحس�ابات لع�ام 2015 وتحدي�د اجوره بموج�ب الضوابط 

والتعليمات املعمول بها من قبل نقابة املحاسبني واملدققني 
4-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 

راجني حضوركم شخصيا يف الزمان واملكان املعنيني اعاله او من ينوب عنكم من 
املس�اهمني بموجب صكوك االنابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الرشكة 
او الغ�ر بموجب وكالة مصدق�ة من قبل كاتب العدل مع مراع�اة احكام املادة 
)91( من قانون الرشكات عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل ثالثة 

ايام عىل االقل من موعد االجتماع 
حامد عبد عيل العبديل مع التقدير

رئيس جملس االدارة



الع�داء القط�ري لبغ�داد مس�تمر من�ذ اكث�ر م�ن 12 عاما, 
حيث س�كبت الدوح�ة مليارات ال�دوالرات لتموي�ل جماعات 
عن�ف ارهابي�ة قتل�ت آالف العراقي�ن ووظف�ت »الجزي�رة« 
قناتها املعروفة لتس�يري وتجييش ح�روب اعالمية ضد بغداد 
وحكومته�ا وجن�دت سياس�ين وزعم�اء ليعمل�وا لصالحها 
كحصان ط�روادة داخ�ل االس�وار العراقية. الع�داء القطري 
وتدخالت الدوح�ة ليس هناك ما يربرها بالعكس من عالقتها 
مع النظام الدكتاتوري السابق الذي كانت الدوحة صديقة له 
وتخش�اه رغم قيامه برضب الدوح�ة بأربعة صواريخ خالل 
ح�رب الخلي�ج الثانية وكان يم�أ قرص حاكم قطر الس�ابق 
بالجواس�يس الذين يزودون مقر املخابرات يف بغداد بالتقارير 
واألف�الم والتس�جيالت عنه وع�ن باقي ح�كام الخليج الذين 

يزورونه او يتصلون به هاتفيا. 
ال تمل�ك قطر من املؤهالت والدوافع الس�راتيجية ما يؤهلها 
للع�ب ادوار خطرية يف املنطقة كالتي تلعبه�ا حاليا يف العراق 
وس�وريا وليبيا والس�ودان فهي دولة كما نع�رف ليس لديها 
س�وى الب�رول والغ�از الطبيع�ي ومس�احة صغ�رية تعادل 
مس�احة محافظة ونصف من محافظ�ات العراق, فضال عن 
عدد محدود من الس�كان وقاعدتن امريكيتن ضخمتن تلوذ 
بهم�ا مما يؤك�د حقيقة ان قط�ر تلع�ب أدوارا بالنيابة فهي 
تق�وم بهذا ال�دور ضم�ن صفقة تخ�ادم س�يايس يؤمن لها 
الحماي�ة والنف�وذ يف املنطقة مقابل لعب هك�ذا ادوار تدخلية 

وانفاق األموال من اجل ذلك. 
توظي�ف االم�وال يف بيزن�س س�يايس عملي�ة غ�ري مضمونة 
وخط�رية ولع�ب بالن�ار والدوحة ت�درك جيدا حج�م دورها، 
ل�ذا فه�ي تفضل اللع�ب يف املناطق الرخوة م�ن املنطقة فهي 
س�بق وان حاول�ت ان تلع�ب م�ع الكب�ار, ح�ن اصطدم�ت 
بالدب الرويس عرب ازمة الشيش�ان عندما اس�تضافت زعماء 
الشيش�ان املعارضن ملوس�كو وحاولت مشاكسة بوتن الذي 
لقن القطرين درس�ا لن ينسوه عندما اغتال جهاز املخابرات 
ال�رويس رئيس الشيش�ان نزار باييف يف الدوحة واس�تدرجت 
ش�قراء روس�ية عميلة للمخابرات الروس�ية عددا من االمراء 
القطرين اىل مخدعها ليصبح لدى الروس ارش�يف فضائحي 

عنهم. 
ش�جع الخالف السيايس املستمر يف العراق قطر عىل لعب دور 
ال يوصف بالنظيف, حيث تحولت الدوحة اىل عاصمة وساحة 
خلفية لتجمع كل من يريد املش�اغبة وتشويه صورة العملية 
السياس�ية يف الع�راق وتقويضه�ا مس�تغلن يف الوق�ت عينه 
حنفي�ة ال�دوالرات القطرية الت�ي اخذت تفي�ض عىل كل من 
يريد ان يلعب مثل هذا الدور التآمري عرب استضافة مؤتمرات 
دعائي�ة ومنظم�ات وهمية تعم�ل عىل تس�ويق مواقف غري 
حقيقي�ة يدرك اصحابها انها بهدف خداع القطرين وس�حب 

املزيد من أموالهم. 
ه�ذا الدور القط�ري تواص�ل يف مؤامراته وتدخالته الس�لبية 
التي وصلت اىل حد أن أمري قطر رفض املش�اركة يف قمة بغداد 
العربية, بل وأرس�ل رس�الة يضع فيها رشوطا تمس السيادة 
العراقية ثمنا ملش�اركته لكنه لم يواجه بدبلوماس�ية حازمة 
تنجح يف تقليم أظافر الدوحة والحد من تدخالتها او بوس�ائل 
ضغط اس�تخبارية اخرى كما فعل الروس, بل ال يزال ضعفنا 
السيايس وانقساماتنا تشجع قطر عىل لعب املزيد من األدوار 
الس�لبية ضدنا واملساهمة يف تأجيج االنقسامات والرصاعات 

وتشجيع بعض األطراف عىل املطالبة بالتقسيم واالنفصال. 
هن�اك لعبة تضليل إعالمية وثقافي�ة مزدوجة تلجأ اليها عدة 
دول يف املنطق�ة م�ن بينه�ا قطر لتربي�ر تدخالته�ا يف العراق 
مث�ل اته�ام حكومة بغ�داد بصالتها الحميم�ة بطهران وهو 
اتهام تم تس�ويقه لأسف عىل أس�اس طائفي بينما الوقائع 
تثب�ت ان عالق�ة الدوحة بطه�ران هي أكثر عمق�ا من عالقة 
بغ�داد بها فأمري قطر يزور طهران مرت�ن يف العام عىل األقل 
والس�فري القطري يقيم بمبنى وزارة الخارجية اإليرانية أكثر 
م�ن وزيرها وهناك خط اتصاالت س�اخن ومبارش بن رئيس 
األركان القط�ري واإليراني والدوحة نقلت عددا  من الرس�ائل 
الرسية األمريكية إىل القيادة اإليرانية مما يعكس ثقة الطرفن 

بها.
ق�رار قطر بفتح س�فارة له�ا يف بغداد وان ج�اء متأخرا لكن 
نتمن�ى ان يك�ون مراجع�ة وفرصة الع�ادة النظر بسياس�ة 
التدخل املبارش يف الش�أن العراق�ي ومحاولة الدوحة ان تكون 
متحدثة وناطقة باس�م املكون الس�ني يف العراق امر يرفضه 
ه�ذا املكون األصيل الذي يؤمن بوح�دة العراق وان أبناءه هم 

األقدر واألقرب عىل إيجاد الحلول ألزماته 
ومشكالته.

 الدور القطري املريب واملس�تمر ضد الع�راق كعقد مؤتمرات 
باسم املصالحة من دون موافقة الحكومة العراقية أمر ينبغي 
ان يتم وضع حد له وايقافه بمختلف الوسائل باعتباره يشكل 
عامل تهديد, فضال عن الصالت القطرية املعروفة بالتنظيمات 
االرهابية يف املنطقة ومنها داعش والنرصة وهذا لن يحصل ما 
لم تتهيأ االرضية املناس�بة لحل الخالفات وتصفريها داخليا, 
إضافة إىل تقصري عمر الحرب ضد داعش باالرساع بتحرير ما 
تبقى من املناطق املحتلة. هناك رأي سيايس امريكي يقول ان 
السياسة الخارجية تبدأ من الداخل وما لم ننجح داخليا يف حل 
ازماتنا وخالفاتنا فانه س�يأتي اليوم الذي ال تتدخل فيه قطر 

لوحدها, بل الصومال وموزمبيق؟.

فوؤاد ح�سون

كلما ش�عرَت بالوحدة، أنظر اىل القمر، فستجدني 
هناك( عبارة وجهتها والدة جندي أمريكي سابق، 
يدع�ى جينكس، توفيت عىل أث�ر إصابتها بمرض 
الكول�ريا، لذا قامت رشكة أس�ا يلوم س�ييبس، يف 
سان فرانسيس�كو، بتكريم هذه املرأة املسكينة، 
التي تركه�ا إبنها، لإللتحاق بالجي�ش األمريكي، 
وإختارتها لتكون، أول َمْن سينقل رماد جثمانها 
اىل س�طح القمر، وهذه الرحلة س�تتم بواسطة، 
املركبة غريفن ال ندر الفضائية، وستنطلق نهاية 

خريف العام الحايل! 
عندم�ا نكتب عن حالة طارئة غريبة، فإننا نكتب 
ألهداف سامية، ألن العراق بلد الثروات والخريات، 
واملف�رض أن يعيش في�ه العراقيون، كامللوك من 

األلف اىل الياء، ولكن أن يفد إلينا مرض عفا الزمن 
علي�ه، ويف الق�رن الح�ادي والعرشين؟! الس�بب 
إهمال مش�اريع تصفية وتحلية، املياه الصالحة 
لل�رشب، والتل�وث املائ�ي الكب�ري، فهل س�تقوم 
الحكومة املبجلة، بنقل رماد املتوفن بالكولريا اىل 
القمر، لينظ�روا إليهم أبناءهم، عندما يش�عرون 

بالوحدة؟! 
الرصاع السيايس مستمر، بسبب الجهل السيايس، 
ولك�ن ال�رصاخ الكول�ريي ب�دأ، والش�عب يعاني 
ويالت الس�كوت الس�يايس، عن الفس�اد وضياع 
أرض وثروة العراق، فها قد جاء الزائر الفريويس، 
الح�روب،  أخ�ذت  أن  بع�د  أرواحن�ا،  ليحص�د 
واإلحراب�ات الطائفي�ة واملذهبي�ة، والعصاب�ات 

اإلجرامي�ة )داعش(، والتهجري، والنزوح، وأخرها 
الهجرة اىل ف�ردوس أوربا املزيف�ة، وكأن ظاهرة 
القم�ر الدموي، أثبتت صحة ما يش�اع عن نهاية 
العالم، ودفن قرابن الكولريا عىل س�طحه، نهاية 

أيلول الحايل! 
الكولريا، والرشكة األمريكية، واملركبة الفضائية، 
ووال�دة الجن�دي جينك�س، واإلبن نفس�ه، كلهم 
س�عداء به�ذه األح�داث التأريخية، س�واء أكانوا 
يف األرض أم ع�ىل القم�ر! لكن األبري�اء يف عراقنا 
الجري�ح، تركوا أماكنهم يف الحي�اة، ألن الدولة لم 
توف�ر لهم، امل�اء الصال�ح للرشب، وه�م يعانون 
الن�زوح والتهج�ري، فأي�ن ه�ي وزارة الصح�ة، 
وخططه�ا الطارئ�ة، أم أن الحكوم�ة العراقي�ة، 

س�توقع إتفاقية صحي�ة إس�راتيجية، ملكافحة 
امل�رض، ورضورة تواجد مستش�ارين، يتناس�ب 

وحجم الكارثة!
الحكوم�ة العراقي�ة، ووزارة الصح�ة، بالتع�اون 
م�ع منظمة الصحة العاملي�ة، ومنظمات املجتمع 
املدن�ي، والتوعي�ة البيئي�ة، من أهم مس�تلزمات 
الحملة الوطنية، للقضاء عىل املرض، الذي يزورنا 
هذه امل�رة، مع وجود مالين م�ن النازحن، وهم 
يف أوضاع س�يئة جداً، وعلي�ه وجب تظافر جميع 
الجهود واإلمكانيات، من أجل أطفالنا ومستقبلنا، 
ال�ذي يحت�اج من�ا كل ع�ون، لك�ي نكت�ب لوحة 
س�ليمة، نرس�مها بكلمات قوي�ة، ونبني قصيدة 

صحيحة وصحية، ألجل العراق والعراقين!

يف ظ�ل واق�ع عرب�ي بائ�س، تنش�غل فيه 
الش�عوب واألنظمة بحروب بينية، ُيصنفها 
البعض يف خانة املؤامرة، وهي ليست كذلك، 
تنتهز إرسائيل الفرصة لفرض وقائع جديدة 
عىل األرض، وهي تخطط ألن تصبح نهائية، 
ملس�اعدتها عىل التنصل من مواصلة عملية 
التس�وية السياس�ية، اس�تناداً إىل قناعتها 
بانعدام قدرة األنظم�ة العربية عىل حماية 
أي�ة اتفاقي�ة تتوص�ل إليه�ا مع الس�لطة، 
يف ح�ن يق�ف العال�م متفرج�اً ويكتف�ي 
بالتعب�ري عن القلق، مع قناعة مؤكدة يف تل 
أبيب بس�قوط رشط عقد اتفاقات س�الم، 
كمقدمة للدخول يف السوق العاملية، وتجنيد 
االس�تثمارات وإنه�اء املقاطع�ة العربي�ة، 
ولذلك يجد نتنياهو نفس�ه ُمطمئناً، فيعلن 
أن حكومته بصدد تعديل قواعد االش�تباك، 
وتش�ديد العقوبات بحق راشقي الحجارة، 
وأنها لن تسمح للمرابطن يف األقىص بمنع 
اقتحام�ات اليه�ود للموقع.بالتزام�ن م�ع 
إع�الن املس�توطنن نيتهم تنفي�ذ عمليات 
االقتح�ام املتكرر لأقىص، صادقت حكومة 
نتنياهو عىل أكرب املش�اريع االستيطانية يف 

املدينة املقدس�ة، وواصلت ورش�ات الحفر 
والتنقيب تحت أس�وار الق�دس، بحثها عن 
آثار هيكل س�ليمان، وكل ذلك ضمن خطط 
مدروس�ة لتهويد املدين�ة، وتغيري تركيبتها 
الديمغرافية، وتحويله�ا إىل أغلبية يهودية، 
وتهوي�د معاملها العربية وآثارها، بما يخدم 
مخطط االع�راف بها عاصمة أبدية للدولة 
اليهودي�ة، وليج�د املف�اوض الفلس�طيني 
نفس�ه أمام حقيقة نهائية ال خيار حيالها 
س�وى القبول باألمر الواق�ع، الذي لن تجد 
األنظم�ة العربية مناصاً م�ن الخضوع له، 
وه�ي التي أس�قطت عن نفس�ها قداس�ة 
الش�عارات، وأوج�دت سياس�اتها القمعية 
يف  يتمث�ل  جدي�داً،  واقع�اً  واالس�تبدادية 
االنف�كاك والتحل�ل ليس م�ن قضية تهويد 
القدس، بل من القضية الفلس�طينية كلها، 
عىل اعتبار أن معركة الحفاظ عىل السلطة 
ه�ي األه�م، وبات ما نش�هده الي�وم دليالً 
دامغ�اً ع�ىل تأث�ريات وتح�والت السياس�ة 
العربية الرس�مية، واألحزاب التي تش�دقت 
باملقاوم�ة، وانتهت إىل الس�قوط والخيبة.

بعنجهي�ة واضحة تج�اوزت إرسائيل ردود 

أفعال األنظمة العربية، املنش�غلة بمحاربة 
العاه�ل  لإلره�اب،  التص�دي  أو  ش�عوبها 
األردني يعرف حدود قدرته، وهي ال تتجاوز 
مكاملات هاتفية مع زعماء عرب وغربين، 
تن�ادي ب�رضورة أن يتخ�ذ املجتم�ع الدويل 
مواقف حازمة لوقف االعتداءات يف األقىص، 
ويمكن معالجة تداعيات هذه الترصيحات، 
ما دام الثمن هو ف�رض الحقائق اليهودية 
فيه، وكذلك فعل العاهل الس�عودي فاتصل 
بقادة غربين ليدعو من خاللهم إىل رضورة 
تدخ�ل مجلس األمن التخ�اذ جميع التدابري 
العاجلة لوقف االنته�اكات اإلرسائيلية ضد 
األق�ىص، وليؤك�د أن ه�ذا االعت�داء ينتهك 
بش�كل صارخ حرم�ة األديان، ويس�هم يف 

تغذية التطرف والعنف يف العالم أجمع.
 ل�م يكن ممكن�اً إلرسائيل فرض التقس�يم 
الزمان�ي يف باحات األقىص، من دون إخراج 
املرابط�ن واملرابط�ات الفلس�طينين منه، 
واملدهش أن داعية س�عودياً دعا املرابطات 
التع�رض  خش�ية  منازله�ن،  إىل  للع�ودة 
للتح�رش، ولذلك ق�ررت حكوم�ة نتنياهو 
املرابط�ن جماع�ة خارج�ة ع�ن  اعتب�ار 

القانون، تس�عى لتنفي�ذ أعم�ال إرهابية، 
والت�ورط يف أعم�ال تحري�ض خطرية ضد 
الس�ياح والحجاج واملصلن اليهود، فبدأت 
محاول�ة اخراجه�م من األق�ىص، بالتزامن 
مع تكثي�ف محاوالت اقتحام املس�توطنن 
باحات�ه، عرب توقي�ت زمني يوم�ي، ومنع 
الفلسطينين من دخول الحرم حفاظاً عىل 
أم�ن املس�توطنن، لكّن تص�دي املرابطن، 
كان أك�رب م�ن التقدي�رات اإلرسائيلية، ما 
دف�ع الع�دو إىل زي�ادة جرع�ة اعتداءات�ه، 
وتكثي�ف عدي�د قوات�ه األمني�ة ومحاول�ة 
ف�رض خطط�ه بالق�وة، األم�ر ال�ذي بات 
مفتوح�اً ع�ىل كل االحتم�االت، خاص�ة أن 
أعم�ال التخريب وح�رق املحتويات وصلت 
إىل حد غ�ري مس�بوق.برغم رصاخ حركات 
اإلس�الم الس�يايس من حم�اس إىل الجهاد، 
ومعهما كل التنظيمات التي فقدت بوصلة 
النضال، فإن التقاس�م الزمني يف س�احات 
األق�ىص ت�م أو ي�كاد، أس�وة بم�ا جرى يف 
مس�جد إبراهيم الخليل، وهو ما بات واقعا 
يعرف به الجميع تماما كما االحتالل، الذي 
يتوسل له العرب عرب مبادرة للسالم تعرف 

ب�ه، وتتقاس�م معه م�ا يس�تغني عنه من 
األرض، وتستجديه السماح لبعض الالجئن 
بالع�ودة، والي�وم أه�ل الق�دس وحده�م 
يقاتل�ون مخططات االحتالل، ويش�اركهم 
أبناء الجليل واملثلث والنقب ومدن الساحل، 
وإذا ش�ئنا مواجهة الحقيقة، فإن املشكلة 
تتمث�ل بع�دم وح�دة الحرك�ة السياس�ية 
الفلس�طينية، وتمزقها ورشذمتها وانحدار 
والتفاه�م  الس�يايس  التعام�ل  مس�توى 
الجبهوي بن مكوناتها، وهكذا فإن الحرب 
ع�ىل الق�دس واألق�ىص واملقدس�ات، تبدو 
حرباً مفتوحة، مع سيطرة اليمن املتطرف، 
وتعزيز املستوطنن لنفوذهم يف مؤسسات 
الحكم وصنع القرار، ويتجىل ذلك باإلرصار 
عىل يهودية الدولة، ويف سلسلة الترشيعات 
القائمة عىل هدف التهويد، ومن ذلك يتضح 
أن معركة األق�ىص ال يمكن لها أن تتوقف، 
بتفاهم�ات ه�ي أق�رب إىل »الهدن�ة« كتلك 
الت�ي رعاها جون ك�ريي يف عمان، وترتبت 
عليها التزامات إرسائيلي�ة بوقف التعديات 
واالنته�اكات، واحرام الرعاية الهاش�مية 

للمقدسات.

األم�م املتحدة تحركت لتعل�ن أن املواجهات 
يف االقىص قد تشعل أعمال عنف يف املنطقة، 
وحذر االتح�اد االوروبي من أي اس�تفزاز، 
مكرراً دعوته إىل الحفاظ عىل الوضع القائم 
يف املس�جد. بينم�ا طال�ب رئي�س املجل�س 
الوطن�ي الفلس�طيني االتحادين الربملانين 
العرب�ي واالس�المي بعق�د جلس�ة طارئة 
لبح�ث الوض�ع، كم�ا دع�ا منت�دى الفكر 
العرب�ي الذي يرأس�ه عم العاه�ل األردني، 
إىل عق�د مؤتم�ري قم�ة عربية وإس�المية 
عاجل�ن، لبحث مختلف الخيارات، وناش�د 
املس�لمن كاف�ة ش�ّد الرح�ال إىل األقىص، 
ودعا إىل إجراءات عاجلة للحيلولة دون جّر 
املنطقة إىل حرب دينية خارسة للجميع، من 
ش�أنها أن تش�عل العالم بالعنف والتطرف 

واإلرهاب.
األقىص ومرابط�وه يخوضون حرب الدفاع 
عن مقدس�اتهم، وال ينتظ�رون العون من 
الزعماء العرب املنشغلن بحرب الدفاع عن 
مواقعه�م، وال م�ن الش�عوب العربية التي 
تبح�ث عن بقعة أم�ان يف مواط�ن الهجرة 

واللجوء.
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الكولريا ووالدة جينكس!

أمل الياسري

م�رة كنُت أصور برنامج »ب�ن جيلن« فاقرحنا ان 
نذه�ب اىل املحافظ�ات لنص�ور همومه�م عن قرب 
فكان�ت »النجف« احدى محطاتن�ا للتصوير، عملنا 

لتسجيل حلقة عن هذه  املدينة العريقة. 
»ب�ن جيل�ن« يقتيض وج�ود أربع ش�خوص كبار 
يف الس�ن، ومثله�م ش�باب، طبع�ا كان يف الجيل�ن 
مجموع�ة من أبن�اء النجف الذين ُيس�َمون ب� »ولد 
والي�ة« وآخرون من أبن�اء القادمن إليه�م، والذين 
ُيسَمون ب� »الربانين« حتى لو نزحوا اىل النجف منذ 
200 س�نة ُيسَمون بهذا االس�م، املهم بدأنا بتصوير 
الحلق�ة بش�ق االنفس، ألس�باب عدي�دة، ليس هنا 

محل ذكرها.
كان يف الجيل االول دكتور نجفي »ابن والية«، تحدث 

ع�ن خ�راب املدينة، لكنه أرجع س�بب ه�ذا الخراب 
بأنها أصبحت »مللوم« بس�ب الوافدين إليها، وطبعا 
أغل�ب الوافدين هم أبن�اء »الجن�وب« وكان يف جيل 
الش�باب دكتور ش�اب، من أبناء الجن�وب النازحن 
للنجف، ولكنهم منذ أكثر من خمس�ن س�نة وفدوا 
عليها، رَد عليه ذلك الش�اب قائال : يادكتور من غري 
املعق�ول أَن املدينة ال تس�توعب القادم، وال تصهره 
بثقافته�ا، ويبق�ى بعي�دا عنها ولم تك�ف كل هذه 

السنوات ليكون إبنا رشعيا لها.
تدخل�ُت لحظته�ا لف�ك االش�تباك ولكْن باش�تباك 
آخ�ر، وقلُت للدكتور املس�ن إَن أَي مهاجر إىل أي بلٍد 
أوروبي، أو أمريكي، يبقى يف البلد من أربع إىل خمس 
سنوات ُيمنح بعدها الجنسية والجواز، ومن املمكن 

أْن ُيرشَح للرئاسة.
امله�م لم نخ�رج باتف�اق حول ه�ذا الج�دل القديم 
الجدي�د، الذي يصِنف - من خالله ��  العراقين )ابن 

والية ��� برَاني(.
ويبدو ان هذا التقس�يم الطبقي ال يختص بالنجف، 
بل بالعراق جميعه، فبغداد تنظر للقادمن إليها من 

الجنوب بأنهم سبب خرابها.
وأبناء مراكز املحافظات جميعا ينظرون إىل القادمن 
م�ن األقضية والنواحي بأنهم س�بب خ�راب مدنهم 
وترديه�ا، فيما ينظ�ر أبناء االقضي�ة والنواحي بأن 
أبناء القرى واالرياف س�بب خراب مدنهم الصغرية، 
وهك�ذا ُت�دَور املش�كلُة، وال�كل يرمي ال�كل بالتهم 
وخ�راب الذوق الع�ام، وبنربة التعايل املمارس�ة عىل 

البسطاء، ناسن ان العزلة هي املرض االكثر شعورا 
بالعظم�ة، فكلم�ا انعزل الفرد ش�عر بأن�ه عمالق، 
وعظيم ، وكلما انعزلت املدن أحست بأَنها محارصة 
ألنها عظيمة، وكلما انعزل دين ما، أطلق عىل نفسه 

بأنه عظيم.
تلك هي العزلة أيها األصدقاء كلما حارصتنا أنفاسها 
طاردناه�ا بكربي�اء مج�وف، ولكن كلم�ا اختلطنا 
م�ع املختلف معنا، سنكتش�ف حقيق�ة ذواتنا التي 
هش�متها العزلة، لهذا نسمع بن مدة واخرى حديثا 
ملسؤول يسخر من بنات املدن، معتقدا انه الصحيح 
دائما، أنا شخصيا أعذره ألنه يعيش عزلته، ولكنها 
�� لأسف �� ليس�ت كعزلة »حسب الشيخ جعفر« 

حن كتب »رباعيات العزلة الطيبة«.

ما الذي تصنعه العزلة؟
عارف الساعدي

حازم مبيضين

صادق كاظم

األقصى يواجه مصريه ُمنفردًا
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كيف جيب ان نقدم احلسني )ع(
 ال نبال�غ إذا  م�ا ادعين�ا ان ش�خصية اإلمام 
الحس�ين ع ) كانس�ان ( ش�خصية معلومة 
ومعروف�ة  لدى اغلب ش�عوب الدنيا س�واءا 
م�ا كان منه�ا معتنقا اإلس�الم )ب�كل فرقه 
وعقائ�ده واتجاهات�ه اإليماني�ة ( أو مم�ن 
اعتن�ق ديان�ات وعقائد أخرى غير اإلس�الم 
.  فالحس�ين كش�خصية إنس�انية سجل لها 
التاريخ اإلنس�اني ش�ذرات  قلما حظيت بها 

شخصية تاريخية او انسانية .
صحي�ح ان ذلك االهتم�ام كان  متباينا وفقا 
لثقاف�ات وعقائد واعتق�ادات وميول وتراث 
المهتمين لكنها بصورة عامة كانت  جميعها 
تنظر اليه  مثاال إنس�انيا عالي�ا وراية تخفق 

في سماء السمو اإلنساني . 
كل ذلك التس�جيل واإلحاطة بمدى انتش�اره 
االفق�ي  ادع�ي انه الزال في الت�راث العالمي 
قاصرا عن اإلحاطة   بما للحسين من ميزتان 
تميزه عن باقي الش�خصيات التاريخية التي 
اهتمت بإبرازه�ا األقالم األدبي�ة والمدارس 

الفكرية .
فالمع�روض األدب�ي العالمي عن ش�خصية 
الحس�ين باغلب مدارس�ه الفكري�ة   يقدمه 
وفقا لوجه�ة نظر واعتق�ادات من كتب عن 
الحسين ع وتؤثر فيه عوامل متعددة منها ما 
هو ثقافي او سياسي او اجتماعي او مذهبي  

فظ�ل ذل�ك االدب يق�دم الحس�ين ع تقديم�ا 
يقصر ع�ن االحاطة المثلى بتلك الش�خصية 

الفذة 
والن الشعوب انما تستقي معارفها وثقافاتها  
من ادباءها ومؤرخيها فبالحتم فان مس�الة 
المعرفة الش�عبية العالمية لشخصية ابا عبد 
الل�ه ع كانت متاثرة بحدود ومس�احات ذلك  

الطرح ولم تتجاوزه مطلقا .
تاريخي�ة  كش�خصية  ع  للحس�ين  ان  قل�ت 
وقيادية عظيم�ة ميزتان تميزان�ه عن باقي 
الش�خصيات االخ�رى س�واءا م�ا كان منها 
اس�الميا او دينيا او انس�انيا تلكما الميزتان 
قلما نجدها في طروحات االدباء والمؤرخين 
والمفكرين س�واءا المس�لمين او غيرهم فال 
زال الع�رض المق�دم عن ش�خصيته ع يقف 
ضمن ح�دود المتع�ارف عليه والش�ائع من 
ابراز الش�خصيات التاريخية وحركتها ضمن 

المسار المعتاد وال تتعداه .
ربما يتميز ادباء و كتاب الش�يعة عن غيرهم 
ف�ي طرح تل�ك الش�خصية العظيم�ة  طرحا 
يش�تمل على تل�ك الميزتان المهمت�ان وذلك 
منش�أه النظرة العقائدية بالغة التاثر بمسار 
المرتب�ط  الفك�ري  وبالت�راث  يكتب�ون  م�ا 
بمصادر اس�تقاء الرواية التاريخية وتحليلها 
وه�و م�ا ع�زز الثقاف�ة الش�عبية الش�يعية 

وتراثهم االدبي المحيط بش�خصية ابا الثوار  
ع . 

نع�م العال�م كل�ه يع�رف الحس�ين ع لك�ن 
معرفتنا نحن الشيعة محددة بميزتا المعرفة 

الصحيحة والتي تليق بشخصيته ... 
ه�م يعرض�ون الحس�ين كما يعرض�ون أي 
ش�خصية انس�انية لها دور وتاثي�ر محدود 
بح�دود معرفته�م ونح�ن نعرض الحس�ين 

وفقا لطبيعة معرفتنا .
م�ن هنا تب�رز الحاجة الى ان نقدم الحس�ين 
ونعرض�ه للدني�ا وفق�ا لمفهومن�ا المؤطر 
بميزتي )القدسية والمظلومية ( ال بالمفهوم 
البس�يط الذي اراد من اراد  لغايات عديدة ان 

يقدمه بتلك الصورة .
قد ينتج عن هذا  الطرح تساؤل ....

ما الغاية في ان يكون عرض قضية الحسين 
وفقا لتلك الميزتان :  

وجواب ذلك ... اننا بهذا الطرح نكون قد قدمنا 
الحس�ين ال باعتباره ش�خصية تاريخية ادت 
دورا في حركة ش�خوص التاريخ االس�المي 
فحس�ب بل عل�ى اعتبارحركته ف�ي التاريخ 
كقضية ذات اهداف انس�انية كب�رى لها اوال 
ارتب�اط وجدان�ي وروحي بالدين االس�المي 
كعقيدة ومنهج للبش�رية واالنسانية عموما 
وهو تقديم لالسالم الحق  كما ينبغي ان يقدم 

مثاال للعدالة والتسامح والمساواة والرحمة 
ورفضا لكل مايرفضه االسالم من ذل وهوان 
وعبودي�ة واحتقار للنفس االنس�انية وثانيا 
ان بيان المظلومية التي تعرض لها الحس�ين 
ع تكش�ف الوج�ه القبيح الع�داءه  وتفضح 
التزوير الكبير المنتشر في صفحات التاريخ 
والثقافات الشعبية المتاثرة باقالم الظالمين 

وسلطانهم
وهذا كله يؤس�س لعدالة قضيتنا كمس�لمين 
لنا مدرس�ة لها خصوصية وسمات انسانية 
راقية  يفتقر اليها غيرنا ويش�هر بها االعداء  

.
بقي ان نقول ان دورنا في بيان هذه الميزتان 
ونحن ف�ي خض�م المناس�بة العاش�ورائية 
حي�ث تتوج�ه ال�ى ارض كرب�الء كل عي�ون 
العالم وتراقب خطرات�ه الكاميرات واالقالم 
واالع�الم يجب ان يراع�ي وهو يطرح قضية 
والمش�رقة  المحزن�ة  بجوانبه�ا  الحس�ين 
والمش�رفة ان ال تمس شعائرنا )مهما كانت 
المب�ررات ( ما ع�رف عن الحس�ين ع واهله 
واصحابه من هاالت  قدس�ية س�امية ينبغي 
ان تحت�رم  ومن غير الالئق بل من المعيب ان 
نقدم عن الحس�ين ش�عارات هابطة وافعال 
ال تليق  بش�خصيته كقائد ثورة كبرى وامام  

معصوم 

رياض ابو رغيف

عظمة زيارة االربعني وامليش اىل سيد الشهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه والصالة عل�ى النبي محمد وم�ن وااله وعلى آل�ه الطيبين 
الطاهرين

اللهم صلي على محمد وآل محمد وعّجل فرجهم
اقتربت الينا ثورة كبرى دينية واجتماعية بل على كل االصعدة اال وهي 
زيارة االربعين لسيد الشهداء عليه السالم , تلك الزيارة التي تهفو اليها 
النفوس من كل بقاع العالم ال س�يما وان فيه�ا يتحقق الثواب العظيم 
بسبب كثرة البذل والعطاء من جمهور المؤمنين من جهة والمشي من 
المدن والقرى الى كعبة االحرار جنة الدنيا كربالء المّقدسة. فال عجب 

ان ُعّدت هذه الزيارة من عالمات المؤمن .
فقد ورد عن عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة  قال : قال أبو عبد الله  

عليه السالم  :
يا حس�ين من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي  عليهما 
السالم  إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة 
، حت�ى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين ، حتى إذا 
قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين ، حتى إذا أراد االنصراف أتاه ملك 
فقال : ان رس�ول الله  صلى الله عليه وآله  يقرؤك الس�الم ويقول لك : 

استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى )1(
 وعن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ) عليه السالم ( قال :

ان لل�ه مالئكة موكلين بقبر الحس�ين  عليه الس�الم  ف�إذا همَّ بزيارته 
الرج�ل أعطاهم الله ذنوب�ه ، فإذا خطا محوها  ثم إذا خطا ضاعفوا له 
حسناته ، فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة ، ثم اكتنفوه 
وقدس�وه وينادون مالئكة السماء ان قدس�وا زوار حبيب حبيب الله ، 
ف�إذا اغتس�لوا ناداهم النبي محم�ٍد  صلى الله عليه وآل�ه  : يا وفد الله 
أبش�روا بمرافقتي ف�ي الجنة ، ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه الس�الم 
ان�ا ضامن لقضاء حوائجكم ودف�ع البالء عنكم في الدنيا واآلخرة ، ثم 
التقاه�م النبي  صلى الل�ه عليه وآله عن ايمانهم وعن ش�مائلهم حتى 

ينصرفوا إلى أهاليهم )2(.
اي كرامة عظمى هذه واي منزلة لزائر س�يد الشهداء عليه السالم نعم 
م�ن تتبع الرواي�ات حول هذا االمر لع�رف حق المعرف�ة منزلة االمام 
الحسين عليه السالم. ثم انظر الى تأكيد ائمة الهدى على ثواب الخطوة 
لالمام الحسين عليه السالم والمش�ي لمرقده الشريف وتبركاً سنذكر 

بعض الروايات منها ما روي عن عن سدير الصيرفي ، قال :كنا عند أبي 
جعفر  عليه السالم  فذكر فتى قبر الحسين  عليه السالم  ، فقال له أبو 
جعفر  عليه الس�الم  : ما أتاه عبد فخطا خطوة اال كتب الله له حس�نة 
وحط عنه سيئة , وروى أبي سعيد القاضي ، قال : دخلت على أبي عبد 
الل�ه  عليه الس�الم  ف�ي غريفة له وعنده مرازم ، فس�معت أبا عبد الله  
عليه السالم  يقول : من أتى قبر الحسين  عليه السالم  ماشيا كتب الله 
له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل  ومن أتاه في 
سفينة فكفأت بهم سفينتهم نادى مناد من السماء   :    طبتم وطابت 

لكم الجنة  ) 3 (. 
نعم يجب على زائر االمام الحسين  سالم الله عليه التأدب بآداب خاصة 
وهذا المعنى وردت به عدة روايات نذكر روايتان , فقد روي عن  كرام 
ب�ن عم�رو ، قال : قال أبو عبد الله  عليه الس�الم  لك�رام  إذا أردت أنت 
قبر الحس�ين  عليه الس�الم  فزره وأنت كئيب حزين شعث مغبر ، فان 
الحس�ين  علي�ه الس�الم  قتل وه�و كئيب حزي�ن ، ش�عث مغبر جائع 
عطش�ان  والثانية ما رواه  محمد بن مس�لم ، عن أب�ي عبد الله ) عليه 
السالم ( ، قال : قلت له : إذا خرجنا إلى أبيك افلسنا في حج ، قال : بلي 
، قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج ، قال : ماذا ، قلت : من األشياء التي يلزم 
الحاج ، قال : يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك ويلزمك قلة الكالم اال 
بخير ، ويلزمك كثرة ذكر الله ، ويلزمك نظافة الثياب ، ويلزمك الغس�ل 
قب�ل ان تأت�ي الحائر ، ويلزمك الخش�وع وكثرة الص�الة والصالة على 
محمد وال محمد ، ويلزمك التوقير )التوقي( ألخذ ما ليس لك ، ويلزمك 
ان تغ�ض بصرك  ويلزمك ان تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت 

منقطعا والمواساة)4(.
وال يفوتن�ا هن�ا ان نس�تعرض فقرات الزي�ارة المخصوص�ة في يوم 
االربعي�ن لما فيها م�ن معاني عظيمة فهذه الزي�ارة واردة عن موالنا 
اب�ي عبد الله الصادق عليه الس�الم فهي من أم�ام معصوم فكل معنى 
فيه�ا فهو وصف حقيقي ألنه يَعّبر ع�ن رأي حجة من حجج آل محمد 
عليهم الس�الم. فمن فقرات هذه الزيارة قوله عليه السالم )اَللّ�ُهمَّ إّني 
أْش�َهُد اَنَُّه َولِيَُّك َواْبُن َولِيَِّك َوَصِفيَُّك َواْبُن َصِفيَِّك الْفاِئُز ِبَكراَمِتَك( فسيد 
الش�هداء عليه الس�الم هو فاز اذن بكرامة الله س�بحانه بعكس ما قد 
يخطر باالذهان مما جرى على سيد الشهداء في يوم الطف فالتضحية 
والصب�ر عل�ى المصاعب هو الكرامة العظمى وه�و القائل هيهات منا 

الذلة.
وقوله س�الم الله عليه )َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَِة 
اللَ�ِة( وه�ذه العب�ارة تدل بوضوح س�بب نهض�ة موالنا  َوَحْي�َرِة الضَّ
الحس�ين عليه السالم وهو انقاذنا نحن وماليين البشر من الضالل فيا 
ترى كيف يكون شكرنا لالمام الحسين عليه السالم  وما الذي يجب ان 

نقدمه لنفي حق االمام الحسين وال اظننا نفي له حقه عليه السالم.
وقوله عليه السالم)َوأْش�َهُد أنَّ اللِه ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهلٌِك َمْن َخَذلََك، 
َوُمَع�ذٌِّب َمْن َقَتلََك( والس�ؤال االن هو ما هو وعد الله لالمام الحس�ين 
عليه الس�الم؟ واالمام يش�هد ان الله س�ينجز هذا الوعد لسيد الشهداء 
عليه الس�الم وكذلك بان الله س�يهلك من خذل االم�ام وليس فقط من 

قتله فالخذالن والقتل بمرتبة واحدة وهذا البيان بالغ الخطورة.
ويؤكد االم�ام الصادق على التولي والتبري بقوله)اَللّ�ُهمَّ إّني أُْش�ِهُدَك 

أّني َولِيٌّ لَِمْن واالُه َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُه( وانا على ذلك من الشاهدين.
وفيه�ا تأكيد ايضا على عقي�دة والية ال محمد بأجمعه�م بقوله عليه 
َة ِمْن ُولِْدَك َكلَِمُة التَّْقوى َوأْعالُم الُْهدى َوالُْعْرَوُة  السالم )َواَْشَهُد اَنَّ األِئمَّ
ْنيا، وأَْش�َهُد أّني ِبُكْم ُمْؤِم�ٌن َوِباِياِبُكْم،  ُة عل�ى أْهِل الدُّ الُْوْثق�ى، َوالُْحجَّ

ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديني َوَخواتيِم َعَملي( .
وأخي�را يؤكد االم�ام ابو عبد الله عليه الس�الم في زي�ارة جده االمام 
الحس�ين على عدة مقامات عظيمة آلل البيت قسمها الى مقام االرواح 
واالجس�اد وما الفرق بينهما ومقام الش�هود والغيب�ة ومقام الظاهر 

والباطن وهي مقامات عالية ال يتحملها مقالنا المتواضع وهذا بقوله 
ُكْم َصلَواُت الل�ِه َعلَْيُكْم َوعلى  علي�ه الس�الم)َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َم�َع َعُدوِّ
أْرواِحُكْم َوأْجس�اِدُكْم َوش�اِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم َوظاِهِرُك�ْم َوباِطِنُكْم آميَن 

َربَّ الْعالِميَن(.
ذك�ر المحق�ق آية الش�يخ الس�ند حفظه الله ف�ي كتابه اس�رار زيارة 
االربعين تحت عنوان المش�روع المهدوي قائم بالمش�روع الحس�يني 

ما يلي:
ومن خالل ما سبق فأن الحسين عليه السالم هو الناصر لولده المهدي 
عج�ل الله فرجه هو الذي يعد الع�دة له الن هذا التدريب الروحي وهذه 
التربي�ة الروحية وهذا البناء الروحي االنس�اني ألجي�ال المؤمنين يتم 
بيد الحس�ين عليه الس�الم فهو الذي يوطئ للظه�ور ولنصرة المهدي 
عجل الله فرجه ومن هنا نس�تطيع القول ان المهدي ينصر بالحس�ين 

وهذه نقطة مهمة.
والنقطة االخرى ان المشروع المهدوي ال تقوم له قائمة بدون الحسين 
عليه السالم, وبعبارة أخرى ان والء المؤمنين لألمام المهدي متشعب 
عن والئهم واس�تماتتهم ومودتهم بجده الحس�ين عليه السالم وليس 
العكس, وهذه النقطة تبين موقع االعتقاد باالمام الحس�ين وكيف هو 
متقدم على موقع االعتقاد باالمام المهدي ويش�ير الى مراتبهم عليهم 
الس�الم ما في الزيارة )لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن 

مراتبكم التي رتبكم الله بها(.
فأعتق�اد المؤم�ن اوالً بالل�ه وبالنب�ي صلى الل�ه عليه وآل�ه هو الذي 
يدعوهم لنصرة االمام المهدي عجل الله فرجه, فكذلك اعتقاد المؤمن 
بأمي�ر المؤمني�ن أوالً هو الذي يدعوه�م لنصرة االم�ام المهدي عليه 
السالم ثانيا, وهنا كذلك فأعتقاد المؤمن باالمام الحسين عليه السالم  

هو الذي يكسبهم الوالء لالمام المهدي عليه السالم .
فواض�ح ان المش�روع المهدوي قائم بالمش�روع الحس�يني وبعبارة 
اخ�رى ايها المهدويون يا عش�اق المهدي عجل الله فرجه ويا عش�اق 
الظهور والفرج,  بابكم االوسع لنصرة االمام المهدي عجل الله فرجه 
والقامة المش�روع المهدوي هو مش�روع الحسين والش�عائر الدينية 

وهذا امر عظيم جدا يجب االلتفات اليه.
ومن ثم فزيارة االربعين هي بنفس�ها وبحجمه�ا المالييني هي تربية 

على االعداد للظهور وللمشروع المهدوي )5(

وأخي�را نذكر دعاء موالن�ا االمام الصادق عليه الس�الم 
لش�يعتهم ول�زوار االم�ام الحس�ين عليه الس�الم في 
رواي�ة عظيمة القدر وهي عن معاوي�ة بن وهب قال: 
دخلت على أبي عبد الله عليه الس�الم وهو في مصاله 

فجلس�ت حتى قضى صالته فس�معته وهو يناجي 
رب�ه فيق�ول: ي�ا م�ن خصن�ا بالكرام�ة ووعدنا 

الش�فاعة وحملن�ا الرس�الة وجعلن�ا ورثة 
األنبياء وختم بنا األمم الس�الفة وخصنا 
بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما 
بقي وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، 

اغف�ر لي وإلخواني وزوار قبر أبي عبد 
الل�ه الحس�ين بن علي عليهما الس�الم 
وأش�خصوا  أمواله�م  أنفق�وا  الذي�ن 
أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك 
في صلتنا وس�رورا أدخلوه على نبيك 
محم�د صلى الل�ه عليه وآل�ه وإجابة 

عدونا، منه�م ألمرن�ا وغيظ�ا أدخل�وه عل�ى 
أرادوا بذل�ك رضوان�ك فكافه�م عن�ا بالرض�وان وأكألهم 
بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا 
بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل 
ضعيف من خلقك وشديد، وش�ر شياطين اإلنس والجن 
وأعطه�م أفضل ما أملوا منك ف�ي غربتهم عن أوطانهم 
وم�ا أثروا على أبنائهم وأبدانه�م وأهاليهم وقراباتهم، 
الله�م ان أعدائن�ا أعاب�وا عليهم خروجه�م فلم ينههم 
ذل�ك ع�ن النه�وض والش�خوص إلينا خالف�ا عليهم، 
فارح�م تلك الوجوه التي غيرتها الش�مس وأرحم تلك 
الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين عليه 

الس�الم وارحم تلك العيون التي ج�رت دموعها رحمة 
لن�ا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم 

تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك األنفس 
وتل�ك األبدان حتى ترويهم من الح�وض يوم العطش )6(. 

والحمد لله رب العالمين.

موضع رأس اإلمام احلسني )ع( يف مسجد احلنانة

احمد خالد االسدي 

مجاهد منعثر منشد

ف�ي ي�وم عاشورا مضى محزونا.....
وع�م�ره ال�ث�مان وال�خمسونا

ق�تل ال�شهيد السبط جسمي أنهكا...
ق�د ج�اء ف�ي تاريخه حدiالبكا

م�رقده في ال�طف م�ع االن�صار.....
والراس عند المرتضى الكرار .

اقوال االمام الصادق )عليه السالم(.
ع�ن موضع راس االمام الحس�ين 

)ع( :�
عن أبان بن تغلب قال: كنت مع 
أبي عب�د الله )عليه الس�الم( 
فم�ر بظه�ر الكوف�ة، فنزل 
ثم س�ار  فصلّ�ى ركعتين، 
قلي�اًل فصلّى ركعتين، ثم 
س�ار قليالً فنزل فصلّى 
ركعتين، ث�م قال: هذا 
أمي�ر  قب�ر  موض�ع 
)علي�ه  المؤمني�ن 

السالم(.
قلت: جعلت فداك 
ن  ضع�ا لمو ا و
الل�ذان صليت 

بهما!
موضع  قال: 
س  أ ر
 ، لحس�ين ا
ض�ع  مو و

منب�ر 
القائم.

وقد أخبر 
م  م�ا ال ا
الصادق 
)ع( أبي 
الف�رج 

الس�ندي. و مب�ارك الخباز,ع�ن ه�ذا الموضع 
ل�رأس االمام الحس�ين )عليه الس�الم(.ويذكر 
السيد ُحس�ين البراقي في كتابه تاريخ الكوفة 
عن الكليني وابن طاووس والمجلس�ي: مجيء 
اإلم�ام الص�ادق )علي�ه الس�الم( وأن�ُه صلّ�ى 
ركعتين، ثم سار ونزل وصلّى ركعتين، ثم سار 
ونزل وصلّى ركعتين، فس�أله صفوان عن ذلك 
فق�ال: الركعت�ان األوليت�ان موضع قب�ر أمير 
المؤمني�ن )عليه الس�الم( والركعتان الثانيتان 
موضع رأس الحس�ين عليه السالم والركعتان 

الثالثتان موضع منبر القائم )عليه السالم(.
وي�روى عن صفوان اّنه لم�ا اطلع على موضع 
قبر امير المؤمنين ببركة الصادق )عليه السالم( 
قال: فمكثت عش�رين سنة أصلّي عنده، وعلّمه 
الصادق )عليه السالم( ايضاً كيفية زيارة االمام 

الحسين )عليه السالم( في األربعين  ,
فموضع رأس االمام الحس�ين )عليه الس�الم(: 
يك�ون في مس�جد الحنانة، المع�روف بالقائم 
المائ�ل، ويبعد عن قبر أمي�ر المؤمنين بحوالي 
1000م، ويقع هذا المسجد شمال غربي الكوفة 

على يمين الذاهب إلى النجف 
وعن المفضل بن عمرو قال: جاز موالنا اإلمام 
جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم( بالمائل 
طريق الغري فصلّى عندُه ركعتين، فقيل له: ما 

هذه الصالة؟
قال ه�ذا موض�ع رأس ج�دي الحس�ين )عليه 

السالم ( وضعوه هاهنا.
وفي أمالي الش�يخ الطوسي قدس سره يضيف 
كلمة: عندما أتوا به من كربالء ثم ذهبوا به الى 

عبيد الله بن زياد )لعنه الله(. 
وق�ال محمد ب�ن المش�هدي في كت�اب المزار 
الكبير: زيارة للحسين )عليه السالم( مختصرة، 
ي�زار بها في كل يوم وفي كل ش�هر، ويزار بها 

عند قائم الغري )أي مسجد الحنانة(.
فقد جاء في األثر أن رأس االمام الحسين )عليه 
الس�الم( هن�اك، وان االمام الص�ادق جعفر بن 
محمد )عليه الس�الم( زارُه هن�اك بهذه الزيارة 
وصل�ى عنده أرب�ع ركعات، والزي�ارة هي هذه 
)الس�الم عليك يابن رسول الله، السالم عليك يا 
بن أمير المؤمنين، الس�الم عليك يابن الصديقة 

الطاهرة سيدة نساء العالمين ... إلى آخره(. 
معنى الحنانة لغويا :

يق�ول ابن منظور : بفتح الحاء وتش�ديد النون 
مؤنث الَحنَّ�اُن، الذي يحن إلى الش�يء، والحّنُة 
بالكس�ر، رقة القلب . واما تس�مية "الحنانة": 
فه�ي كلمة مش�تقة م�ن الحنين، وذل�ك عندما 
مّرت س�بايا اإلم�ام الحس�ين )عليه الس�الم( 
بموض�ع الثوي�ة، إذ عبث�وا برأس�ه الش�ريف 
ورؤوس أصحابه، فصدرت أصوات من الحنين 
جزع�اً عل�ى م�ا ح�ّل به�م، فالكمل�ة عربي�ة 
االش�تقاق أصيل�ة، وقد تأتي م�ن تحّنن 
علي�ه: أي ترحم، والحن�ان: الرحمة، 
أو أن الكلم�ة مش�تقة م�ن 
لفظة "حّن�ا"، و"حنا": دير 
نصران�ي قدي�م م�ن أديرة 
الحي�رة، كان ف�ي موضع 
المسجد عينه، وتطورت 
اللفظة من "حّنا" إلى 
بم�رور  "حنان�ة" 
ودي�ر  الزم�ن، 
حّنا ق�د بناه 
ر  لمن�ذ ا

األّول ب�ن النعمان األّول ال�ذي حكم بين 418 � 
462م، وكان ديراً عظيماً في أيامه..

مس�جد الحنان�ة الس�امي ُع�ال..كاد بالفض�ل 
يضاهي المسجدين

جهل�وه الناس ق�دراً وهو في ...ق�دره ضاهى 
السما والفرقدين

رفع الله تعالى ش�أنه..........فتعالى شأنه في 
النشأتين

كيف ال يرفعه الله ُعال......وبه قد وضعوا رأس 
الحسين.

منطق�ة الحّنانة من ضمن الثوي�ة التي هي تل 
بق�رب القائ�م المائ�ل المس�مى بالحّنانة، فيه 
قب�ور خواص أمي�ر المؤمني�ن , بضمنها مرقد 

الصحابي كميل بن زياد)رض(.
ق�ال ابن ط�اوس في فرح�ة الغري : س�أل ابن 
مس�كان االم�ام الص�ادق )عليه الس�الم( عن 

القائم المائل في طريق الغريين.
فقال: »نعم لما جازوا بس�رير أمي�ر المؤمنين 
)عليه الس�الم( انحنى أس�فا وحزن�ا على أمير 

المؤمنين )عليه السالم(«.
ومس�جد الحنانة من المس�اجد المعظمة كبير 
الشأن يتبرك به ويقصده المجاورون والزائرون 
,وهو أحد االماكن الثالثة التي صلى فيها االمام 

جعفر الصادق )عليه السالم( .
و أنه موضوع رأس االمام الحسين )ع( ويعرف 
قديم�ا بالعل�م كم�ا ف�ي مصب�اح الزائ�ر البن 

طاوس.
موقع�ه ش�مال البل�د على يس�ار الذه�اب الى 
الكوفة وبالق�رب منه التوبة وهي مدفن لكثير 
م�ن خ�واص امي�ر المؤمني�ن )عليه الس�الم( 
,والقائ�م المائل مكث على انحنائ�ه الى أواخر 
الق�رن الثام�ن الهج�ري كم�ا ذكره ف�ي نزهة 
القل�وب الفارس�ي وهو من الكرام�ات الباهرة 
المي�ر المؤمنين )عليه الس�الم( وكان مس�جد 
الحنان�ة يس�مى القائ�م المنحن�ي وورد ايضا 
القائ�م المائل وق�د عرفت هذه البقع�ة بعد ب� 
الحنانة ,وفيها مس�جد يعرف بمس�جد الحنانة 

,ويقرء فيه الدعاء المأثور .
وفي هذا الموضع انزلوا الس�بايا كرائم الوحي 
ال بيت رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( 
عياالت الحسين )عليه السالم( بعد شهادته في 
كربالء 10 محرم الحرام س�نة 61ه� لكي يأخذ 
بن زي�اد االثيم الحيطة لنفس�ه م�ن الكوفيين 
ويستعد بش�رطته خوف النهوض عليه عاجال. 
حت�ى يطوف�وا بعيال الحس�ين )ع(س�بايا في 
سكك الكوفة وش�وارعها ,ويعلم الناس صنعه 

بال النبي )صلى الله عليه واله وسلم(.
 وورد مرسال ان الخوارج حملة الرؤوس عبثوا 
برأس الحسين )عليه السالم(ورؤوس أهل بيته 
واصحابه البررة ,وفي الثوبة فنت االرض جزعا 
بأن س�مع عليه�ا صوت وحنين ,وحن الس�بي 
ايضا جزعا ومأس�اة مما صنع بالرؤوس ومن 
هنا س�ميت هذه البقعة ب� الحنان�ة .ثم حملت 
ال�رؤوس على اطراف الرماح امام الس�بايا الى 

الكوفة وطيف بها سكك الكوفة وشوارعها ..
ه�و مس�جد بالصالحات ُمش�ّيد وعل�ى الهدى 
قد أسس�وا بنيانه هو مش�هد رأس الحسين به 
ثوى فس�ما وش�ّيد بالهدى أركان�ه وقد انحنى 
متواضعاً للمرتضى إذ م�ّر فيه معظماً جثمانه  
الحس�ين  رأس  )ف�ذا  أرخ  ه�ذه  الثوّي�ة  أرض 

بمسجد الحنانة(.
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احلسني وعاشوراء
يف الفكر اإلنساين

عظمة زيارة االربعني وامليش اىل سيد الشهداء

             يف رحاب سيد الشهداء )ع(
( و ال جّفْت دماؤَك مـُذ أغاروا )                              

 ظِمئُت و بحــــُر جـوِدَك ُمســــتجاُر            و فيُض عطاِئـــَك الثـَّـرِّ انهمـــــــاُر
على شطـــآِنِه داويُت جـُرحــــــــــًا             عصيـّـا ال يقـــــرُّ لُه قــَــــــــــــــراُر
و في أفيـاِئِه استشــفيُت قلبــــــــــًا             هلوعــًا شـاَب فيِه اإلحتضـــــــــــاُر
تهـاوى بيَن أضلِعــهـِ كســـــــــــيرًا             و حسـُبُه في المودِِّة ال يحـــــــــــاُر
و كيَف يحــاُر َمن والى كريمـــــــــًا             جـواَد النفِس ليـَس لـُه خــَيـــــــــاُر

سـِوى موالُه أو يـُرخي سـُــــــــدواًل             فيجثــو فوَق ملعِبــــها الدُّ
هـَو األنهـاُر , منبــُع ســــــــــابغاٍُت              و جنُّاُت الخلوِد لهــا ِثمـــــــــــــاُر
هـَو الِمعطــاُء طـّرا و انتــــــــــدابًا               و حـُبــّا ليَس يعِدلــُُه اختبــــــــــاُر
شــواظُ  الدمِع من عيـني تجــــارى              و في حَدقاِتهــــا يغـــــــــلي األواُر
شـُرفَت القتــَل مدراَر الدِّمـــــــــــاء               ليسمو في مرابِعهـــا انتظـــــــــاُر
نعتـَك معـــارُج الكوِن احتســـــــابًا               مالئكـةُ  السماِء فــــداَك ثــــــاروا

مـــــان أو النُّ فأنَت صالتـــُها ما نــاَم ليــــــــــــٌل               و ما داَر الزُّ
و أنَت  ِسقاُؤها  في ) الُمعصراُِت (              و كوثـُرها ليــوٍم ال ُيـــــــــــــــداُر
و أنَت شهيُدها في الخافقيـــــــــــِن              ألنَّك لم تجـُـــْر يومـًا .. و جــاروا
 خرجَت و لم تكـُْن أشــــِرًا , و لكـن              لتحيــا سـُّنةٌ  كادُْت تـُســـــــــــــاُر
و حسـُبَك من أصـوٍل لم يطــَـــــلها               أميُن الوحِي أو يدنــوَك جـــــــــاُر
و َمن في الكوِن غيُرَك ســِبطُ  جـدٍّ                تسـامْت عنَد مقدمــِِه القـِفـــــــــاُر
و فوَق سمائــِِه رحلْت شمـــــوٌس                و أفــــــــــــالٌك تناسـاها المـــــداُر
ار لـُه شـــــُـقَّ الجــِــــــداُر و ليَس سـواَك في األرِض ابُن بنٍت              و كـرٍّ

و حسـُب الُمرجفيَن عليَك قـــــــواًل               و عاٌر ال يـُـدانيِه الشـُّ
فكيَف بهم إذا ما الرأُس حــُـــــــّزُْت              على أرماِحهــم عمدًا تـــُــــــداُر؟
أرادوا ثــــــــــــأَر بـدٍر يعدلــــــــوُه               فما طالْت لمفزعـِهم ديــــــــــــاُر
أبـيَّ الضِّيم يا محـراَب عشــــــــــٍق              إلـهيٍّ , و للصبِر اصطبـــــــــــاُر
فداَك أبـي و أّمـي يا صريعــــــــــــًا               تراءى فوَق مذبحــِِه المنـــــــــاُر
أبــا األحراِر في ذكـراَك روحـــــــي              تجـذَّر في مداخلـِـها استعـــــــــاُر
فال يوَم كيومــَِك في البرايـــــــــــــا               و ال جفـّـْت دماؤَك مـُـذ أغـــاروا
و ال سيقْت ذراريٌّ سبايــــــــــــــــا                بغيِر مشـــيئِة اهلِل تــُــســــــــــاُر
كأنَّ المارقيَن سـقوَك خـُـلـــــــــــــدًا              و ما رّوُْت بطونـَهـُُم البحـــــــــاُر
ُحسـيٌن أنَت منبـــُر كلِّ حـُــــــــــــــرٍّ              و أسـوتـُها و أنَت اإلنتصــــــــاُر
و ثيماُُت اإلبــاِء حوتـَك رمـــــــــــزًا              لكلِّ الثائريـَن لهـــم مســـــــــــاُر
لقد أسمعَت إذ ناديَت )صحبـــــــــًا (              هُم ) األحياُء ( دونُهُم الفخـــــاُر
تناخـَوا باذليَن النفـَس طوعـــــــــــًا               إذ اختاروا و نعــَم اإلختيــــــــاُر
تــــنا ُيشــــــــــــاُر ُحسـيٌن لم تزْل فيــنا دروســــــــــــًا               و عنـوانًا لعزِّ
و في إحيــاِء صوِتَك هاَن ظـُـلــــــٌم                فمنَك َوقـوُدهــا , و اإلقتـــــــداُر
فقـُْم و اشـهْد حشـودًا كالســّرايـــــا               و من كلِّ الفجـاِج إليَك ســــــاروا
أناخوا حزنـَهم عنــَد الضِّريـــــــــِح              برغـِم الضِّيم أنَت لهـم مـَـــــــزاُر
 تحــــــــــــــّدوا كلَّ كفـٍّار َنصــــوٍب              و لم يـُثنــــــــيهـُِم َروٌع و نــــــاُر
فشعبـَُك يا ُحسيُن مدى العصـــــوِر               غيـوٌر كلمــــا زاَد العثـــــــــــــاُر
و قومـَُك يا ُحســــــيُن دعــاِةُ  حبٍّ                ألنَّك في مالحمــِـــها ِحــــــــواُر
و بيَن الروضتيـِن جناُن خـُلـــــــــٍد                لعشٍّـاق , و للشـّرِّ اندحـــــــــاُر
ــغاُر  و لوال كربـالؤَك ما اســــتدارُْت                 رحى األيــاِم و اندثــََر الصَّ

قيل الكثير وكتب الكثير عن اإلمام 
س�يد  الس�الم(  )علي�ه  الحس�ين 
الش�هداء، من كربالء حتى اليوم، 
وله الدم�وع والدماء والصالة من 
المؤمني�ن ف�ي الذكرى الس�نوية 
لعاش�وراء، كما لعيس�ى بن مريم 
على صلي�ب الف�داء ف�ي الجمعة 
اآلالم.  أس�بوع  م�ن  العظيم�ة 
وكأنهما، معاً، يحققان رسالتهما 
الس�ماوية واإلنسانية التي أذاعها 
يس�وع: )ما م�ن ح�ب أعظم من 
ه�ذا أن يبذل اإلنس�ان نفس�ه عن 

أحبائه(.
وقد بذال نفس�هما عنا، وما نحن، 
هنا، إال أحّباء لهما، إيماناً وأخالقاً 

وحياًة.
ليس ل�ي إذن حق ال�كالم الجديد، 
بل م�ا قولك، أن�ت، يا حس�ين، يا 
حفيد الرس�ول األعظم )ص(، بعد 
كربالئ�ك، بكربه�ا وبالئها؟ بل ما 
قول�ك، أنت، يا عيس�ى ب�ن مريم، 
بع�د الجلجلة وصلبك بي�ن لّصين 
يميناً وشماالً؟ أردتما، معاً: أنت يا 
حس�ين أمة واحدة لرسول واحد، 
أنت يا يس�وع كنيسة واحدة لراٍع 
واح�د. وبذلتم�ا الحي�اة ف�ي هذا 
الس�بيل تكفي�راً وف�داء ومحب�ة. 
وكان�ت بقربك، ي�ا عظيمنا، أختك 
المثال زينب الكبرى سليلة أشرف 
نس�ب في اإلس�الم، ابن�ة فاطمة 
الزه�راء بنت رس�ول الل�ه )ص(. 
وكان�ت فخراً لث�ورة أخيه�ا التي 
المس�تميت،  بجهاده�ا  أكملته�ا 
الصلي�ب  أم�ام  كمري�م  م�رددة، 
المؤمن�ات:  النس�وة  وبقربه�ا 
)الله�م تقّب�ل مّن�ا ه�ذا القربان( 
وم�ا القربان إال أن�ت. وكان معها 
يبك�ون  والمؤمن�ات  المؤمن�ون 
الرس�الة  فحمل�ت  وينوح�ون. 
الباس�ل،  باستش�هادك  وبّش�رت 
بصدق�ك وإيمانك وإنس�انيتك في 
س�بيل كل إنس�ان، بينم�ا ال دي�ن 
ليزي�د القاتل الفاس�ق وال ضمير، 
بل إرادة الس�لطة ظلم�اً وبهتاناً. 
وكان�ت تعيد: )وال تحس�بن الذين 
قتل�وا في س�بيل الل�ه أموات�اً بل 

أحياء عند ربهم يرزقون(.
أجل كما المسيح الفادي، الحسين 
)عليه الس�الم( أحب مذاق الموت 
ص�الة  ل�ه  وكان�ت  أمت�ه.  ع�ن 
القّسيس�ون  فاجتمع  النص�ارى. 
والرهب�ان في الكنائ�س وضربوا 

س�ّيد  عل�ى  حزن�اً  النواقي�س 
الش�هداء، قائلي�ن: )إّن�ا نب�رأ من 
ق�وم قتلوا ابن نبّيهم(. وقّس�يس 
قال: )لو كان الحس�ين لنا لرفعنا 
ل�ه في كل بل�د بيرق�اً ولنصبنا له 
في كل قرية منبراً ولدعونا الناس 
إلى المس�يحية باس�م الحسين(. 
حق�اً، المس�يح والحس�ين كان�ا 
شهيدين للمسيحية واإلسالم، في 
والمضطهدين.  المظلومين  سبيل 
ثورتهم�ا كانت من أجل الحق لكل 
الش�عوب ولكرامة كل إنسان، من 
كان. ه�ي الجلجلة، ه�ي كربالء، 

لخالصنا!
ق�ال المس�يح: )روح ال�رّب عليَّ 
ولهذا مس�حني ألبشر المساكين، 
وأرسلني ألجبر منكسري القلوب 
باألف�راح  للمس�بيين  وأن�ادي 
وأش�دد  بالبص�ر،  وللعمي�ان 
وأعل�ن  بالغف�ران،  المنس�حقين 
الس�ّنة المقبول�ة لل�رب(. )لو 4. 
18(. والحس�ين )علي�ه الس�الم( 
قال: )لم أخرج مفس�داً وال ظالماً 
وإنما خرج�ت لطلب اإلصالح في 
أمة جدي. أري�د أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر وأس�ير بس�يرة 
أب�ي علي ب�ن أب�ي طال�ب( وقال 
وكأنه�ا  لتالمي�ذه،  المس�يح 
باس�مه والحس�ين: )ف�إن كانوا 
اضطهدوني فسوف يضطهدونكم 
أيض�اً.. س�يفعلون بك�م كل ه�ذا 
من أجل اس�مي ألنه�م ال يعرفون 
الذي أرس�لني. لو ل�م آت وأكلّمهم 
لم�ا كان له�م خطيئ�ة. أم�ا اآلن 
فال ع�ذر لهم ف�ي خطاياهم( )يو 
15. 20( نعم، عيس�ى والحس�ين 
نذرا حياتهما للش�هادة في سبيل 
القيم اإلنسانية. لذا، قال الحسين، 
)ال  والمس�يح:  باس�مه  وكأنه�ا 
ألنه�ا  س�عادة(،  إال  الم�وت  أرى 
خالص كل مؤمن مسيحياً كان أو 

مسلماً.
واآلن، في زمننا الحاضر المتبّدل، 
وف�ي رؤيتن�ا العقادئي�ة الثابت�ة 
وانفتاحن�ا عل�ى الالنهاية، بروح 
إنجي�ل وقرآن، وبوصية المس�يح 
)م�ا لقيصر لقيصر وم�ا لله لله(. 
لنا س�ؤال واحد، ذو شأن، لعيسى 
وللحسين ابن جده: كان لنا اإلنجيل 
والقرآن برسالتهما الفائقة، أخذنا 
أيض�اً بعي�ن االعتبار )م�ا لقيصر 
لقيص�ر(، وهي العوائد والظروف 

ف�ي المجتم�ع، تتب�ّدل يوم�اً بعد 
ي�وم، ندرك ذلك. جواب المس�يح: 
ما لله لله، لذا أريد كنيس�ة واحدة 
لراع واحد، كما بّشرت. ولي اليوم 
كنائس، كنائس... وكأني بعد، على 
الشهيد،  الحس�ين  الصليب جواب 
رج�ل المرحل�ة الثاني�ة لإلس�الم 
ب�روح ج�ده الرس�ول )ص(: أريد 
إس�الماً واحداً، ديناً واحداً، مذهباً 
واحداً، ش�يعة واح�دة. ولي اليوم 

شيع، شيع...
لن�ا، إذاً، ج�واب واحد من عيس�ى 
والحسين، وعندئذ، اإلله العلي، به 
نؤمن وله نس�جد، يسمع صالتنا 
ويقبلها في كنيسة وجامع. ومن 
الوصي�ة: محب�ة  حواص�ل ه�ذه 
القري�ب كما ه�و، الح�وار الدائم، 
حق�وق وواجبات كل إنس�ان، من 
كان. المس�اواة التامة بين الرجل 
والم�رأة، به�ذا الحض�ور وبه�ذه 
النباهة، ش�فيعتان: مريم وزينب. 
ولبنان، بهذه الصفات والكفاءات، 
يكون أكثر من بلد، بل رس�الة في 

عالمه العربي.
ص�وت المس�يح والحس�ين، على 
الصليب وف�ي كرب�الء، ال يعلّمنا، 
عبر العصور، إال العطاء والشهادة 
والمحبة. هكذا نصلي حتى تكون 
لن�ا المحبة حق�اً، ميثاق�اً للوطن 
لبن�ان. فيا وطني الحبي�ب لبنان، 
أري�دك لجميع بنيك، وط�ن إيمان 
وص�الة ف�ي كنيس�ة وجام�ع، ال 
وط�ن طوائف ومذاهب وطائفية. 
من هو المسيح، من هو الحسين؟ 
هم�ا ل�ي رس�وال ف�داء وخالص 
ومحبة جامع�ة. بروحهما يكون 
حاض�راً  ألبنائ�ه،  جن�ة  لبن�ان 
ومستقبالً، ونش�يد وفاق ووحدة 
دائمة بوصايا ق�رآن وإنجيل. هي 
رس�الته المثال في عالمه العربي 

وفي القارات.
المحب�ة ال تس�قط أب�داً. ولبن�ان 
المحب�ة والحرية لن يس�قط أبداً. 
ويا رب، أقم بالسالم حدود لبنان. 

ودام لبنان!
أُلقي�ت الكلم�ة في ن�دوة بعنوان 
الفكر  )الحس�ين وعاش�وراء في 
اإلنس�اني( بدع�وة م�ن الحرك�ة 
)بي�روت  الثقافي�ة  اإلس�المية 
رأس النبع(، في معهد الدراس�ات 
اإلسالمية والمسيحية في جامعة 

القديس يوسف، في بيروت.

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحم�د لل�ه والصالة عل�ى النبي محمد وم�ن وااله وعلى آل�ه الطيبين 

الطاهرين
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعّجل فرجهم

اقتربت الينا ثورة كبرى دينية واجتماعية بل على كل االصعدة اال وهي 
زيارة االربعين لسيد الشهداء عليه السالم , تلك الزيارة التي تهفو اليها 
النفوس من كل بقاع العالم ال س�يما وان فيه�ا يتحقق الثواب العظيم 
بسبب كثرة البذل والعطاء من جمهور المؤمنين من جهة والمشي من 
المدن والقرى الى كعبة االحرار جنة الدنيا كربالء المّقدسة. فال عجب 

ان ُعّدت هذه الزيارة من عالمات المؤمن .
فقد ورد عن عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة  قال : قال أبو عبد الله  

عليه السالم  :
يا حس�ين من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي  عليهما 
السالم  إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة 
، حت�ى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين ، حتى إذا 
قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين ، حتى إذا أراد االنصراف أتاه ملك 
فقال : ان رس�ول الله  صلى الله عليه وآله  يقرؤك الس�الم ويقول لك : 

استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى )1(
 وعن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ) عليه السالم ( قال :

ان لل�ه مالئكة موكلين بقبر الحس�ين  عليه الس�الم  ف�إذا همَّ بزيارته 
الرج�ل أعطاهم الله ذنوب�ه ، فإذا خطا محوها  ثم إذا خطا ضاعفوا له 
حسناته ، فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة ، ثم اكتنفوه 
وقدس�وه وينادون مالئكة السماء ان قدس�وا زوار حبيب حبيب الله ، 
ف�إذا اغتس�لوا ناداهم النبي محم�ٍد  صلى الله عليه وآل�ه  : يا وفد الله 
أبش�روا بمرافقتي ف�ي الجنة ، ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه الس�الم 
ان�ا ضامن لقضاء حوائجكم ودف�ع البالء عنكم في الدنيا واآلخرة ، ثم 
التقاه�م النبي  صلى الل�ه عليه وآله عن ايمانهم وعن ش�مائلهم حتى 

ينصرفوا إلى أهاليهم )2(.
اي كرامة عظمى هذه واي منزلة لزائر س�يد الشهداء عليه السالم نعم 
م�ن تتبع الرواي�ات حول هذا االمر لع�رف حق المعرف�ة منزلة االمام 
الحسين عليه السالم. ثم انظر الى تأكيد ائمة الهدى على ثواب الخطوة 
لالمام الحسين عليه السالم والمش�ي لمرقده الشريف وتبركاً سنذكر 

بعض الروايات منها ما روي عن عن سدير الصيرفي ، قال :كنا عند أبي 
جعفر  عليه السالم  فذكر فتى قبر الحسين  عليه السالم  ، فقال له أبو 
جعفر  عليه الس�الم  : ما أتاه عبد فخطا خطوة اال كتب الله له حس�نة 
وحط عنه سيئة , وروى أبي سعيد القاضي ، قال : دخلت على أبي عبد 
الل�ه  عليه الس�الم  ف�ي غريفة له وعنده مرازم ، فس�معت أبا عبد الله  
عليه السالم  يقول : من أتى قبر الحسين  عليه السالم  ماشيا كتب الله 
له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل  ومن أتاه في 
سفينة فكفأت بهم سفينتهم نادى مناد من السماء   :    طبتم وطابت 

لكم الجنة  ) 3 (. 
نعم يجب على زائر االمام الحسين  سالم الله عليه التأدب بآداب خاصة 
وهذا المعنى وردت به عدة روايات نذكر روايتان , فقد روي عن  كرام 
ب�ن عم�رو ، قال : قال أبو عبد الله  عليه الس�الم  لك�رام  إذا أردت أنت 
قبر الحس�ين  عليه الس�الم  فزره وأنت كئيب حزين شعث مغبر ، فان 
الحس�ين  علي�ه الس�الم  قتل وه�و كئيب حزي�ن ، ش�عث مغبر جائع 
عطش�ان  والثانية ما رواه  محمد بن مس�لم ، عن أب�ي عبد الله ) عليه 
السالم ( ، قال : قلت له : إذا خرجنا إلى أبيك افلسنا في حج ، قال : بلي 
، قلت : فيلزمنا ما يلزم الحاج ، قال : ماذا ، قلت : من األشياء التي يلزم 
الحاج ، قال : يلزمك حسن الصحابة لمن يصحبك ويلزمك قلة الكالم اال 
بخير ، ويلزمك كثرة ذكر الله ، ويلزمك نظافة الثياب ، ويلزمك الغس�ل 
قب�ل ان تأت�ي الحائر ، ويلزمك الخش�وع وكثرة الص�الة والصالة على 
محمد وال محمد ، ويلزمك التوقير )التوقي( ألخذ ما ليس لك ، ويلزمك 
ان تغ�ض بصرك  ويلزمك ان تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت 

منقطعا والمواساة)4(.
وال يفوتن�ا هن�ا ان نس�تعرض فقرات الزي�ارة المخصوص�ة في يوم 
االربعي�ن لما فيها م�ن معاني عظيمة فهذه الزي�ارة واردة عن موالنا 
اب�ي عبد الله الصادق عليه الس�الم فهي من أم�ام معصوم فكل معنى 
فيه�ا فهو وصف حقيقي ألنه يَعّبر ع�ن رأي حجة من حجج آل محمد 
عليهم الس�الم. فمن فقرات هذه الزيارة قوله عليه السالم )اَللّ�ُهمَّ إّني 
أْش�َهُد اَنَُّه َولِيَُّك َواْبُن َولِيَِّك َوَصِفيَُّك َواْبُن َصِفيَِّك الْفاِئُز ِبَكراَمِتَك( فسيد 
الش�هداء عليه الس�الم هو فاز اذن بكرامة الله س�بحانه بعكس ما قد 
يخطر باالذهان مما جرى على سيد الشهداء في يوم الطف فالتضحية 
والصب�ر عل�ى المصاعب هو الكرامة العظمى وه�و القائل هيهات منا 

الذلة.
وقوله س�الم الله عليه )َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَِة 
اللَ�ِة( وه�ذه العب�ارة تدل بوضوح س�بب نهض�ة موالنا  َوَحْي�َرِة الضَّ
الحس�ين عليه السالم وهو انقاذنا نحن وماليين البشر من الضالل فيا 
ترى كيف يكون شكرنا لالمام الحسين عليه السالم  وما الذي يجب ان 

نقدمه لنفي حق االمام الحسين وال اظننا نفي له حقه عليه السالم.
وقوله عليه السالم)َوأْش�َهُد أنَّ اللِه ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهلٌِك َمْن َخَذلََك، 
َوُمَع�ذٌِّب َمْن َقَتلََك( والس�ؤال االن هو ما هو وعد الله لالمام الحس�ين 
عليه الس�الم؟ واالمام يش�هد ان الله س�ينجز هذا الوعد لسيد الشهداء 
عليه الس�الم وكذلك بان الله س�يهلك من خذل االم�ام وليس فقط من 

قتله فالخذالن والقتل بمرتبة واحدة وهذا البيان بالغ الخطورة.
ويؤكد االم�ام الصادق على التولي والتبري بقوله)اَللّ�ُهمَّ إّني أُْش�ِهُدَك 

أّني َولِيٌّ لَِمْن واالُه َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُه( وانا على ذلك من الشاهدين.
وفيه�ا تأكيد ايضا على عقي�دة والية ال محمد بأجمعه�م بقوله عليه 
َة ِمْن ُولِْدَك َكلَِمُة التَّْقوى َوأْعالُم الُْهدى َوالُْعْرَوُة  السالم )َواَْشَهُد اَنَّ األِئمَّ
ْنيا، وأَْش�َهُد أّني ِبُكْم ُمْؤِم�ٌن َوِباِياِبُكْم،  ُة عل�ى أْهِل الدُّ الُْوْثق�ى، َوالُْحجَّ

ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديني َوَخواتيِم َعَملي( .
وأخي�را يؤكد االم�ام ابو عبد الله عليه الس�الم في زي�ارة جده االمام 
الحس�ين على عدة مقامات عظيمة آلل البيت قسمها الى مقام االرواح 
واالجس�اد وما الفرق بينهما ومقام الش�هود والغيب�ة ومقام الظاهر 

والباطن وهي مقامات عالية ال يتحملها مقالنا المتواضع وهذا بقوله 
ُكْم َصلَواُت الل�ِه َعلَْيُكْم َوعلى  علي�ه الس�الم)َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َم�َع َعُدوِّ
أْرواِحُكْم َوأْجس�اِدُكْم َوش�اِهِدُكْم َوغاِئِبُكْم َوظاِهِرُك�ْم َوباِطِنُكْم آميَن 

َربَّ الْعالِميَن(.
ذك�ر المحق�ق آية الش�يخ الس�ند حفظه الله ف�ي كتابه اس�رار زيارة 
االربعين تحت عنوان المش�روع المهدوي قائم بالمش�روع الحس�يني 

ما يلي:
ومن خالل ما سبق فأن الحسين عليه السالم هو الناصر لولده المهدي 
عج�ل الله فرجه هو الذي يعد الع�دة له الن هذا التدريب الروحي وهذه 
التربي�ة الروحية وهذا البناء الروحي االنس�اني ألجي�ال المؤمنين يتم 
بيد الحس�ين عليه الس�الم فهو الذي يوطئ للظه�ور ولنصرة المهدي 
عجل الله فرجه ومن هنا نس�تطيع القول ان المهدي ينصر بالحس�ين 

وهذه نقطة مهمة.
والنقطة االخرى ان المشروع المهدوي ال تقوم له قائمة بدون الحسين 
عليه السالم, وبعبارة أخرى ان والء المؤمنين لألمام المهدي متشعب 
عن والئهم واس�تماتتهم ومودتهم بجده الحس�ين عليه السالم وليس 
العكس, وهذه النقطة تبين موقع االعتقاد باالمام الحس�ين وكيف هو 
متقدم على موقع االعتقاد باالمام المهدي ويش�ير الى مراتبهم عليهم 
الس�الم ما في الزيارة )لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن 

مراتبكم التي رتبكم الله بها(.
فأعتق�اد المؤم�ن اوالً بالل�ه وبالنب�ي صلى الل�ه عليه وآل�ه هو الذي 
يدعوهم لنصرة االمام المهدي عجل الله فرجه, فكذلك اعتقاد المؤمن 
بأمي�ر المؤمني�ن أوالً هو الذي يدعوه�م لنصرة االم�ام المهدي عليه 
السالم ثانيا, وهنا كذلك فأعتقاد المؤمن باالمام الحسين عليه السالم  

هو الذي يكسبهم الوالء لالمام المهدي عليه السالم .
فواض�ح ان المش�روع المهدوي قائم بالمش�روع الحس�يني وبعبارة 
اخ�رى ايها المهدويون يا عش�اق المهدي عجل الله فرجه ويا عش�اق 
الظهور والفرج,  بابكم االوسع لنصرة االمام المهدي عجل الله فرجه 
والقامة المش�روع المهدوي هو مش�روع الحسين والش�عائر الدينية 

وهذا امر عظيم جدا يجب االلتفات اليه.
ومن ثم فزيارة االربعين هي بنفس�ها وبحجمه�ا المالييني هي تربية 

على االعداد للظهور وللمشروع المهدوي )5(

وأخي�را نذكر دعاء موالن�ا االمام الصادق عليه الس�الم 
لش�يعتهم ول�زوار االم�ام الحس�ين عليه الس�الم في 
رواي�ة عظيمة القدر وهي عن معاوي�ة بن وهب قال: 
دخلت على أبي عبد الله عليه الس�الم وهو في مصاله 

فجلس�ت حتى قضى صالته فس�معته وهو يناجي 
رب�ه فيق�ول: ي�ا م�ن خصن�ا بالكرام�ة ووعدنا 

الش�فاعة وحملن�ا الرس�الة وجعلن�ا ورثة 
األنبياء وختم بنا األمم الس�الفة وخصنا 
بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما 
بقي وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، 

اغف�ر لي وإلخواني وزوار قبر أبي عبد 
الل�ه الحس�ين بن علي عليهما الس�الم 
وأش�خصوا  أمواله�م  أنفق�وا  الذي�ن 
أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك 
في صلتنا وس�رورا أدخلوه على نبيك 
محم�د صلى الل�ه عليه وآل�ه وإجابة 

عدونا، منه�م ألمرن�ا وغيظ�ا أدخل�وه عل�ى 
أرادوا بذل�ك رضوان�ك فكافه�م عن�ا بالرض�وان وأكألهم 
بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا 
بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل 
ضعيف من خلقك وشديد، وش�ر شياطين اإلنس والجن 
وأعطه�م أفضل ما أملوا منك ف�ي غربتهم عن أوطانهم 
وم�ا أثروا على أبنائهم وأبدانه�م وأهاليهم وقراباتهم، 
الله�م ان أعدائن�ا أعاب�وا عليهم خروجه�م فلم ينههم 
ذل�ك ع�ن النه�وض والش�خوص إلينا خالف�ا عليهم، 
فارح�م تلك الوجوه التي غيرتها الش�مس وأرحم تلك 
الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين عليه 

الس�الم وارحم تلك العيون التي ج�رت دموعها رحمة 
لن�ا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم 

تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك األنفس 
وتل�ك األبدان حتى ترويهم من الح�وض يوم العطش )6(. 

والحمد لله رب العالمين.

جبار الحسنيالمطران خليل أبي نادر    



حلم يف اليقظة
قصة جديدة ...

www.almustakbalpaper.net

ثقافية10   العدد )1098(  الثالثاء 1 كانون االول 2015

يلزمني غد
كي أرى حاضري٠

لم يعد في جعبتي ما يفرح
وال ما يوجع

ال صوت البحر عاد يطرب
وال رائحة العشب بعد المطر٠
ال خنجر صديق في الظهرعاد 

يؤلم٠٠٠
ال باب موصد

وال خسارة وتر٠
ال أبصر ما ورائي

وال ما أمامي
لم أعد أحن لشيء

ولم أعد انتظر عند الباب٠
ما ورائي نهر مكتظ بدم الياسمين
ما أمامي زجاج على الطريق٠٠٠

بئر غير معقم
وجسر مكسور٠

عمري لم يعد كافيا ألكون أنا
لم يعد كافيا ما تساقط من 

رموشي
وال من أحالمي

والحزن غول ال يشبع٠
أمشي في دمي

دون أن أجد حبة الحصى
التي تقف بيني وبين الهواء٠

أجري خلف ظلي
ألقبض على مالمحي٠٠٠ألجدني٠

أجلس بقربي وال أراني
على ركبتي سؤال متعب يحدق بي

ينتظر جوابا ال جواب له٠
آآآه

كيف أفسر للحلم موته
وال مساحيق لي كي أزوق لغتي

والكالم فقد شهية الكالم؟
ياليتني لم أكن أنا

ألرمي بنفسي إلى الريح
فأخذل الهاوية٠
ياليتني لم أكن أنا

ألعتذر للحجر عن هشاشتي
وعما صنعته بي القافية٠

ما حاجتي أنا إلى نار تشعلها 
بضفائري

وأنت لك دوما دور الحطاب
وأنا الخشب

واالستعارة المنسية٠

الص�ادر  األول  الروائ�ي  ف�ي س�فره 
يتجن�ب  األم�ل"،  "دار  ع�ن  مؤخ�را 
الكات�ب الجزائري محمد بن جبار لغة 
المج�از، ويذه�ب بعي�دا في تس�مية 
األش�ياء بأسمائها، انطالقا من االسم 
المع�روف به )ع�ّواد( ولي�س انتهاء 
ببع�ض تفاصيل محيط�ه، حتى يحار 
المرء ما إذا كان عمال خياليا أم س�يرة 

تتخذ من الفن الروائي إطارا لها.
وعل�ى عك�س الكثي�ر م�ن النصوص 
التي يقتحمها أصحابها بلغة "كثيفة" 
أقرب إلى الشعرية، فإن بن جّبار دخل 
الموض�وع مباش�رة ودون مقدمات، 
وراح من الجملة األولى يفّس�ر الرقم 
الذي وضعه في العنوان، والذي يتعلق 
-حس�ب الن�ص- بالمس�افة الفاصلة 
بي�ن مقر العم�ل وأول نقط�ة انتظار 

لمحطة الحافلة.
وتغط�ي تل�ك المس�افة الت�ي قطعها 
ذهابا وإياب�ا ما يقارب من الربع قرن 

من الزم�ن، منذ أن التح�ق بعمله ذاك 
بإحدى المصالح الفالحية في مرحلة 
الش�باب، ليطوي عامه الخمسين في 
حالة "سيزيفية" )نسبة إلى أسطورة 
س�يزيف الش�هيرة( ويب�دأ م�ن حيث 
انته�ى في عدمية تمك�ن بن جّبار من 
تحويلها إلى نص تجاوز التأريخ الذاتي 
إل�ى التأريخ الجماع�ي، ورصد مآالت 
بالد تحّولت من فرحة االس�تقالل إلى 

خيبات متكررة ومصير ضبابي.
تاريخ يتكرر

كانت المسافة المقدرة بأربعمئة متر 
كثيف�ة بالفع�ل، إل�ى درج�ة أصبحت 
"ف�وق مس�توى الوعي" مثلم�ا جاء 
ف�ي بقي�ة العن�وان، حي�ث تتقاط�ع 
الشخصيات والمصائر من الخاص إلى 
الع�ام، ومن خالل ذل�ك الحّيز الصغير 
تجاوز السارد حكايته الخاصة لينتقل 
إلى أه�م محط�ات تاريخ الب�الد، من 
الث�ورة التحريرية إلى اآلن، مرورا بما 
سميت في الجزائر "العشرية الدموية" 

في تسعينيات القرن الماضي.

وكأن تاري�خ الجزائ�ر المعاصر، الذي 
يق�ال إنه لم ُيكتب بعد، ُيصاغ في هذه 
الحكاي�ة الت�ي تبدو بس�يطة، رغم أن 
الس�ارد على لسان إحدى الشخصيات 
يعت�رف ب�أن الحقيقة ال ت�زال غائبة، 
فيق�ول "أن�ا اآلن مجرد س�ائق عربة 
مهترئ�ة، أكس�ب به�ا ق�وت يوم�ي، 
ليس�ت لي أس�رار، األس�رار هناك في 
دهاليز السلطة وفي األركان المظلمة 
للمخابرات وأقسام األرشيف في إكس 

بروفانس".
ولئن بدا المس�ار عدميا من�ذ البداية، 
حي�ث تتك�رر حركة الذه�اب واإلياب 
على تلك المسافة لمدة ربع قرن كامل 
م�ن العمل، إال أنه أثم�ر تلك الحكايات 
التي يب�دأ بعضها م�ن الصدفة، لكنها 
تتش�ابك وتتعقد لتتحول ف�ي النهاية 
إلى حكاي�ة كبيرة، تنته�ي إلى العدم، 
حي�ث التاريخ يكرر نفس�ه بأش�كال 
تراجيدي�ة وقد تقترب م�ن الكوميديا 
الس�وداء، فيتب�ادل األش�خاص ومن 
يرثه�م م�ن أبنائهم وبناته�م األدوار، 

ويتحّول الج�اّلد إلى ضحية والضحية 
إل�ى ج�اّلد، وكل ذلك يجد تفس�يرا له 
في التاريخ البعيد الذي ينكش�ف شيئا 
فش�يئا فتتضح الحقيقة عارية، حيث 
كتبه�ا صاحبه�ا بأس�لوب مباش�ر ال 

يحتمل التأويل.
ومن شدة وضوح الحقائق وتطابقها 
م�ع الواق�ع والتاري�خ، ال ن�دري في 
النهاية إن كان العمل تخييليا أو يتعلّق 
بس�ير حقيقية ألش�خاص حقيقيين، 
أرضي�ة  م�ن  ينطل�ق  وه�و  خاص�ة 
صف�ات  فيه�ا  تتطاب�ق  "حقيقي�ة" 
الراوي م�ع الروائي، ويب�دو أن األمر 

أبعد من ذلك.
كتابة خمسينية

محم�د بن جّبار، الذي م�ارس الكتابة 
في وقت س�ابق، واضطر لالنس�حاب 
ش�يئا فش�يئا وهو يغرق في الروتين 
اليوم�ي، وج�د ف�ي الفض�اء الرقمي 
ومواقع التواصل االجتماعي الفرصة 
للعودة من جديد، واس�تطاع أن يلفت 
إلي�ه االنتب�اه بطريقت�ه الخاص�ة في 

التعليق على األحداث بسخرية طريفة. 
وانتظر بلوغه س�ن الخمسين، لينهي 
وينشر عمله الروائي األول، الذي جاء 

بداية جديدة ليست ككل البدايات.
وم�ن خ�الل روايت�ه األول�ى، تمك�ن 
م�ن تجدي�د فكرت�ه ح�ول "الكتاب�ة 
الخمسينية"، التي تتلّخص في االبتعاد 
عن أس�اليب البالغ�ة المعروفة وعن 
اس�تهالك الصفحات الطويلة من أجل 
قول أش�ياء قليلة أو قول أي ش�يء.\

"األس�لوب  اس�تخدم  الكات�ب  لك�ن 
الع�اري" ال�ذي ال يت�ردد في تس�مية 
األشياء بمسمياتها، ومن خالل حجم 
متوسط، حيث كش�ف عن الكثير من 

الحقائق وكأنه في عجلة من أمره.
ويؤك�د محم�د ب�ن جّب�ار أن روايته 
لكتاب�ة  بداي�ة  مج�رد  الجدي�دة 
"خمس�ينية" أخ�رى. وال ندري كيف 
س�تبدو األعمال التي تلي هذه البداية 
المتج�ددة، فهل س�تكون تفصيال لما 
جاء ف�ي هذا الس�فر الكثي�ف؟ أم إن 

التجربة ستنفتح على آفاق أخرى؟

أربعامئة مرت فوق مستوى الوعي
عرض/ الخير شوار

هي س�ومر بداية الزمان و أول الخليقة 
هي الحضارة بعنفوانها و حروف النور 
التي دونت التاريخ والتاريخ يتغنى بها 
ه�ي الع�راق األرض البك�ر المعطاء و 
منه�ل الخي�ر والعطاء فه�ذا كلكامش 
سيد الجهات األربعة و سيد السفر يبدأ 
أول خطواته بالبحث عن الخلود ترافقه 
كل الطيور و األشجار والنجوم لتتباهى 
بملحمته التي دونها بحروفه هو وليس 
بحروف غيره كتابه هو ابتكرها فجعل 
العلوم تدور في فلك�ه وكذلك الكواكب 
وهذا الشاعر قاسم وداي الربيعي حفيد 
كلكام�ش األس�طورة و وارث ملحمته 
وتاريخ�ه يدون عبر الزمان الى لحظتنا 
الحاض�رة ملحمت�ه الجديدة س�ومرية 
منذ الق�دم  القصيدة التي تناغمت فيها 
الكلم�ات م�ع المعاني لتك�ون صور و 
لوحات هي البهاء بذاته لشاعرنا قاسم 
الذي و لد في محافظة ميس�ان تحاصر 
طفولت�ه المي�اه فكانت ذكرت�ه و أول 

حروفه كان على الطين  
فها نح�ن بطريقنا ال�ى تاريخ حضارة 
عظيم�ة فه�ي أول م�ن خ�ط الح�رف 
واوج�د الكناية وهو اكب�ر اختراع عبر 

التاريخ وكل العالم يدين لها بذلك
ف�ي  س�نتناولها  الت�ي  القصي�دة  و 
ه�ذا المق�ال كمتذوقي�ن للش�عر ه�ي 
قصيدة)س�ومرية من�ذ الق�دم ( حي�ث 
تنفت�ح أكم�ام الزه�رة بعب�ق التاريخ 
العظي�م تاري�خ فج�ر الس�الالت لع�ل 

التاريخ يعود ولو بقصيدة 
وس�نرى أن االدراك الواع�ي للتسلس�ل 
المنطقي لألفكار للش�اعر قاس�م الذي 
يؤمن بان الش�عر طريقة للحياة فتراه 

يطرح تجربته على أساس انها  من  
ضمن السياق لحركة الحياة و المجتمع 
فينقلنا من الخاص الى العام وهذا دليل 
عل�ى ان الش�اعر يحم�ل هم�وم وطنه 

دوما
المواعيد أحالم مؤجلة هي للمس�تقبل 
قد تتحقق وق�د ال تتحقق و الحياة هي 
حل�م وهبنا إي�اه الله س�بحانه وتعالى 
وس�ومر كانت حلم تحقق واليوم نحلم 

أن تعود فهي حلم في حقيقة
فتعالي نفرغ ما ف�ي جيوبنا من أحالم 
و م�ن مواعيد رغم أن الزم�ان لم يترك 
لن�ا غيره�ا و لنحتفظ ببعضه�ا وربما 
بحلمن�ا الوحي�د نح�ن الذي�ن أصبحنا 
كأشرعة ممزقة في الريح وعندما يأتي 
الش�تاء يتلمس وجه الش�جر و األرض 
س�ننثر مواعيدنا لعلها مع األيام تزهر 

أحالم تتحقق ونحن سنلوذ هناك خلف 
تلك الش�جرة يكفينا لحظة صمت بائع 
الس�وس عندما تغفو قبرات الشواطئ 

لنحيا من جديد 
تعالي نفرغ ما بجيوبنا من مواعيد

ربما نحتفُظ ببعضها ليوٍم ممطٍر
حين يأتي الشتاء بقميصه المثقوب

يصافُح وجوه الشجر على قارعِة البرد
س�نكتفي بلحظ�ٍة عندم�ا يصمت بائع 

السوس
وتغفو قبرات الشواطئ

شبعاد س�تحضر الليلة و آله الحب انانا 
س�تأتي من الزه�رة لتبارك ه�ذا الحب 
و الموع�د أوروك و أوروك غ�دت بغداد 
دار الس�الم التي ال س�الم فيها ش�بعاد 
حبيبتي الس�ومرية س�يدة نساء العالم 
سأمس�ك يده�ا واقبله�ا ف�كل نج�وم 

الكون س�تجتمع ف�ي س�مائي و روح 
الدنيا س�تخفق فوق بغداد بش�وارعها 
الظ�الم  جي�وش  كل  الن  المفزوع�ة 
تحاص�ر قلبي لكن شمس�ي ستش�رق 
كم�ا أش�رقت أول م�رة عل�ى س�ومر 
وس�تحضننا زرقة السماء بين ذراعيها 
وسنرتوي من الحب كما تشتهين سيدة 

الحضارات 
سأمسك اليد الناعمة كرمل المنفى

أقبُلها , وأزيل كبرياء أمراءه سومرية
عند نهاية الشوارع الفزعة

َسنلتقي..
ُمتسلليّن من عيوِن العشب البارد

نرتوي حبا كما تشتهيْن
وستغمرنا السماء بزرقتها

تؤوينا حين يطاردنا الَفجر بشموسِه
س�ومرية أن�ت ببهائك من مثلك س�يدة 
الك�ون أنت بداي�ة التاريخ وس�تهدئين 
عندم�ا يالمس�ك س�عف النخي�ل و هو 
يخف�ق بنس�يم ق�دوم يهدهد الش�وق 
لرؤيا مجدك القديم فال تحزن الضطهاد 
الس�الطين وجع�ل ش�عبك المهجر في 
جثمان الش�عوب الن بطلك ذهب بعيدا 
ف�ي الغياب بحثا عن نبت�ت الخلود لكن 
كلكامش سوف يعود ملكا سيد الجهات 
األربع�ة وستش�رق الش�مس عليك من 

جديد فسومر لم تكن أكذوبة 
سيدة سومر ستهداء حين تالمُسها

سعفات نخلة
و بيدر احتوته سواعد ُسمر

ال تحزني , حين يضطهُدنا السلطان
س�نبحث ع�ن وطٍن أخ�ر بي�ن جثمان 

الشعوب
ومعابد الهلع في سومر كانت أكذوبة

هذه س�ومر كانت للمجد فنار و للحياة 
حضارة لم تُكن فروس�يتِك وسائد بغاء 

وس�يعود الكل يصلي ف�ي معبدك مهما 
تتطاول فلن يبلغوا ش�موخ نخيل فمنذ 

األزل من أول حرف خط و كتاب نزل 
ال زلت�ي و الع�راق لم ي�زل البحر مهرك 
فركب�ي س�يدة الخلود وموج�ة الحياة 
م�ن جديد وليبرق س�يفك م�ن جديد و 
ليس�تأصل كل حاقد عني�د فمنذ التقينا 
ف�ي ملك�وت العش�ق والحض�ارة كن�ا 
للعالم منارة فس�ومرية أنت منذ القدم  
والتاريخ س�ومري وتقويمه الحضارة 
أن�ت لقم�ة الزقوم في حل�ق الردى فال 

تخشي من خان و ال تخشي العدى
وهكذا س�افرنا مع الش�اعر السومري 
قاس�م وداي الربيع�ي عب�ر س�فر من 
الص�ور ه�ي ملحم�ة مصغ�رة للحياة 
والتاري�خ اغتزل فيه�ا الزمان والمكان 
و قدم لن�ا تاريخ للحضارة عبر عش�ق 
امت�زج في�ه رائح�ة األرض و النخي�ل 
والنهر فتبس�مت له الحروف ورقصت 
ل�ه الكلمات ف�كان طوع بنان�ه ووعاء 
فكره المش�رق صاغ به�ا لوحاته كيف 
يشاء وقاسم من الشعراء القالئل الذين 
ممك�ن ان يكتب ملحمة وكل عبارة من 
عبارات�ه ممكن أن تك�ون قصيدة فهو 
متمك�ن من لغت�ه وأدواته بيده ريش�ة 

فنان حقيقي  
لم تُكن فروسيتِك وسائد بغاء

أنِت ,. للمجِد فنار
الكل ُيصلي في معبدِك

إال البحر رسم األماني مهرا جموحا
وبريق سيف استأصل العناد

يوم التقينا في ملكوِت العشق
سرقنا الليل بمعطِف التعري

كي ال ُتجهض من جديٍد أكواخ القصب
سومرية أنِت منذ القدم

مْن خاننا فليأكل شجرة الزقوم

قراءة لقصيدة )سومرية منذ القدم ( للشاعر قاسم وداي الربيعي
المستقبل العراقي / ناظم ناصر

من اس�رار اب�ي القديمه كان يس�ردها 
لنا على ش�كل حكايات عتيق�ه لم يكن 
لها معن�ى في بداي�ة االم�ر ولكن االن 
اصب�ح له�ا م�وروث ثقاف�ي ذا معنى 
يلف بين طيات حياته عبر مس�يرته من 
االل�م والمعان�اة ، كانت تب�دو احالم او 

امنيات... فيقول .
ف�ي كل صب�اح كن�ت ارتدي مالبس�ي 
الخاصه للعمل المكونه من حذاء محاك 
يدوي�ا ) كالش ( وث�وب مزقت�ه كث�رة 
الغس�ل وانتهش�ت منه االشواك وتحته 
لباس طويل )سروال ( هو االخر مزقته 

انس�ياب العرق المنبعث من كل جسمي 
، ويق�ول وان�ا اس�ير باتج�اه مزرعتي 
يتوج�ب علي ان اس�ير طوي�ال بجانب 
النهر ، حيث تراودني االحالم واالمنيات 
ما اشاهده للمستقبل بحدسي ، فيقول 

.
في مس�يري عل�ى ضفة النهر اش�اهد 
الكثي�ر م�ن الح�االت ومنها ، ش�اهدة 
رج�ل يحمل في يده كيس م�ن الملح و 
ه�و يقذف جزء . جزء من�ه بالماء...... 
فقل�ت في نف�س هذا الرجل المتش�ائم 

الذي اليرى الحياة اال ظلها...
ث�م واصلت المس�ير واذا برج�ل واقف 
بالجواه�ر  مرص�ع  صن�دوق  وبي�ده 

وبداخل�ه س�كر وهو يرم�ي قطعه بعد 
قظعه بالم�اء........ فعلمت ان هذا هو 
المتفائ�ل الذي يستبش�ر بما ال بش�رى 

فيه .
وهناك بعد مس�ير طويل .....ش�اهدت 
رجل يلتقط االس�ماك الميت�ه من النهر 
الضحل ويعيده�ا الى الماء .....ففهمت 
من ذلك الموقف ان هذا الرجل الش�فيق 
الذي يحاول ارجاع الحي�اة الى معناها 

االول ..
وعلى طول مس�يري ....شاهدت رجال 
يخبط ظل�ه في الماء ويمحو تفاصيلها 
مره بع�د مره ...فعرف�ت ان هذا الرجل 
ه�و الدج�ال الك�ذاب ال�ذي يقي�م م�ن 

اوهامه صنما بيده ليتمسك به ..
ث�م ابتعدت ف�ي المس�ير ...فش�اهدت 
رجل يقشط الطوافي على سطح الماء 
ويحتفظ به�ا في اناء من ذه�ب .......

فقل�ت في نفس�ي ان هذا الرج�ل الذي 
يصنع من خيوط العناكب رداء يلبس�ه 

وهو في حلم من الخيال ..
ومن بعيد س�معت صوتا يقول هذا هو 
الماء العميق وتلك النهر الخالد ، فدنوت 
من�ه وذا.....برج�ل ول�ى ظهره ش�طر 
النه�ر ووضع باذنيه مخ�روط مفتوح 
م�ن الطرفي�ن وهو يصغ�ي الى صوت 
االص�داء الذي يرجعه م�اء النهر فقلت 
في نفس�ي ......هذا الرجل الذي يغالط 

الحقائ�ق وينص�رف م�ن الكلي�ات الى 
الجزئيات التي ال فائده بها .

والتف�ت ال�ى الجان�ب االخر م�ن النهر 
... واذا برج�ل قد دس رأس�ه في الطين 
فحاولت االس�تراحه هنا لبعض الوقت 
... ولك�ن لم تطاوعني نفس�ي وفهمت 
منه�ا .....ان هذا الرجل اش�ر خلق الله 
وه�و السياس�ي والبرلمان�ي والمعمم 
الذي يحجب نفس�ه ع�ن الحياة لال يراه 
الن�اس ويطالبونه بحقوقه�م وبعد ان 
انهكني التعب وش�عرت باالسى نظرت 
الى النهر واذا هو متيبس الروح للحياة 

فيه
جف مائه وانا لم اصل لحقلي بعد ...

قيس مجيد المولى

ميت" "أوراق 
ص�در عن دار س�اوند بالقاهرة رواي�ة: ) أوراق ميت( للروائي ممدوح عبد الس�تار.

ت�دور الرواية حول التاريخ الش�فهي لبلدة »الدلجمون« من أواخ�ر أيام الملك فاروق 

حتى أيام نكسة 67، من خالل أسرة مصرية بسيطة، عائلها الحاج عبد الواحد صاحب 

سيارات النقل وتاجر »العلف«، 

  ويش�كل هاج�س الحرية المفق�ودة ملمحاً هاماً، ورئيس�اً في رواي�ة "أوراق ميت"، 

حيث تتجمع عناصر هذا الفقد من خالل تداعيات العالقات مع الواقع المحيط المرتبط 

بحقب�ة تاريخية، على نحو ما يصنع فكر األزمة لش�خص النص الرئيس، الذي تش�كل 

رحلت�ه أيضاً م�ع الم�كان، والزمان، ه�ذا الزخم الذي يؤج�ج صراعات تل�ك األطراف 

المتش�ابكة، والتي تش�هد بخلفياتها المختلطة بين العام، والخ�اص، على مرحلة من 

تاريخ وطن مرتبط بالثورة،ومن ثم مفهوم الحرية المفتقد في هذا الفضاء، المؤجج 

لفكر الثورة.

يذكر ان  المؤلف    ممدوح عبد الس�تار، روائي وقاص مصري صدرت له عده أعمال 

منها: السمان يستريح في النهر، مقامات التفرد واألحوال، السامرى، ظالل. 

الشجن" "مواويل 
لم تس�تطع مهنة المحاماة، وال لغتها القانونية الصارمة والجافة، 
من كب�ح جماح روحه�ا الش�عرية المتوثبة التي تنس�اب متدفقة 
ش�فيفة في قلب القارئ، فبعد باكورته�ا األولى: صرخة "حارك" 
الصادرة س�نة 2010، ومجموعتها الش�عرية الثانية "رسائل النار 
والماء" التي أصدرتها س�نة 2013، عن مطبع�ة المعارف الجديدة 
بالرب�اط دائم�ا، صدر للش�اعرة المغربية س�ميرة فرج�ي  ديوان 
شعري الثالث عن نفس الدار سنة 2015، موسوم بعنوان "مواويل 
الش�جن" في طبعة جميلة من 180 صفحة من القطع المتوس�ط، 
تتوزعها 21 قصيدة حسب الترتيب التالي: موال الشجن، لن أخطو 
الخطوة األولى، طيف، سأشهد جهرا بأني لك، رسالة من الحدود، 
مكاب�رة امرأة، وجع الحنين، ف�ي حضرة الوله، يا ليتني.. !، على 
وت�ر الجن�ون !، على ماذا العتاب؟، قل أي ش�يء !، قال الطبيب، 
تفارقني وأرضى بالفراق،  أخاف... !، لن أعود... !، ما السر...؟ 

!، ما قاله... !، موال الروح، الوصايا العشر أرجع... !.

اصدارات

هوامش ال بد منها
زكية املرموق/املغرب 
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عامر عبود الشيخ علي
ورد خبر في أحدى الصحف المحلية مفاده ان البرلمان يدرس 
مش�روع قانون فرض رس�وم ضريب�ة على المركب�ات - من 
خمس�ة ركاب فما فوق - لغرض صيانة الش�وارع والجسور، 
اذ ن�ص القان�ون ف�ي مادت�ه االولى عل�ى: »يف�رض على كل 
مركبة الرسم السنوي المحدد إزاءها ألغراض صيانة الشوارع 
والطرق والجس�ور ويس�توفى هذا الرس�م عن�د تجديد اجازة 
تس�جيل المركبة في دائرة الم�رور المختصة، وتتولى مديرية 
الم�رور العام�ة اس�تيفاء الرس�وم المنص�وص عليه�ا«، اما 
الهدف من القانون فهو تأمي�ن الموارد المالية لتطوير الطرق 
والجس�ور في العراق بما يتالءم مع التطور الحاصل في ضوء 

النمو السكاني وازدياد عدد المركبات.
وم�ن المع�روف ان الضرائ�ب المفروضة بكل اش�كالها حالة 
ضرورية في زيادة مدخوالت ميزانية الدولة وكذلك اس�تخدام 
االموال المستقطعة عن طريق فرض الضرائب على الشركات 
او االش�خاص لتقديم الخدمات لجميع المواطنين سواء كانت 
خدم�ات صحي�ة او تربوي�ة او ثقافي�ة او اي ش�كل آخ�ر من 

الخدمات.
وبالع�ودة الى مش�روع القانون الذي يراد تش�ريعه وتطبيقه 
عل�ى ارض الواقع في الفترة القادمة، فإنه قرار س�ليم ال غبار 
علي�ه، لكن اآللية التي س�يتم من خاللها تطبي�ق القانون غير 
صحيح�ة، ومثلم�ا هو متع�ارف عليه  في ال�دول التي تفرض 
الضرائب على مواطنيها قياس�ا بالخدمات المتوفرة وبش�كل 
تام وتس�تقطع بنس�بة معينة من متوس�ط دخ�ل الفرد الذي 
يغط�ي جمي�ع احتياجاته ، يعن�ي ان الضرائب تس�تقطع عن 
خدم�ات مقدمة للمواطني�ن، وليس قبل الش�روع بتقديم تلك 
الخدم�ات، فالش�وارع والجس�ور واألزق�ة ف�ي عم�وم بغداد 
وجميع المحافظات متهالكة وتكثر فيها المطبات والتخسفات 
واالخادي�د وهي غير صالحة لس�ير المركبات اال ما ندر، كذلك 
االرصف�ة متهالكة عل�ى الرغم من عملي�ات رصفها وتأهليها 

والكثر من مرة.
نق�ول: على الجهات وال�وزارات المعنية ان تباش�ر فتح طرق 
وش�وارع رابطة بين المناطق جديدة وتعبي�د وصيانة الطرق 
وإنش�اء المجس�رات والجس�ور واألنفاق الحديثة وتجهيزها 
بكاميرات المراقب�ة والدالالت المرورية والضوئية للتقليل من 
حاالت الزحام�ات واالختناقات المرورية ولتحقيق انس�يابية 
في س�ير المركب�ات في الش�وارع عالوة على انش�اء عدد من 
المرائب النظامية والمجهزة باحدث التقنيات الحديثة لوقوف 
الس�يارات، ومن ثم ُيش�ّرع قانون الرس�وم الضريبية وفرضه 
عل�ى اصح�اب العج�الت لصيان�ة وإدام�ة الطرق والجس�ور 
وغي�ر ذلك من المنش�آت، مع مراعاة ان ال يكون االس�تقطاع 
الضريبي واحداً لكل انواع العجالت، ما يؤدي الى زيادة معاناة 

المواطنين من ذوي الدخل المحدود.             

انتباه رجاءًا

دع�ا العدي�د م�ن موظف�ي الدوائر 
الجامع�ات  وطلب�ة  الحكومي�ة 
المعني�ة  الجه�ات  والم�دارس 
بالتنس�يق مع االجهزة األمنية الى 
فتح الط�رق المغلق�ة، والتي باتت 
تش�كل الهم األكبر م�ع بداية العام 
الدراس�ي الجديد بالنظر لما تسببه 
من اختناق�ات مرورية وإزدحامات 
شديدة خاصة في اوقات الذروة في 

بداية ونهاية الدوام الرسمي.
 وأكد بعض المواطنين ان ش�وارع 
العاصم�ة ال تتحمل غل�ق أي طريق 
في الوق�ت الحاضر بس�بب األعداد 
الفت�رة  ف�ي  للس�يارات  الهائل�ة 
األخيرة، فيما أش�ار آخرون الى أن 
فتح هذه الطرق سيؤدي الى أنفراج 
كبي�ر في حرك�ة الس�ير ويقلل من 
اإلزدحامات المستمرة.      ويوضح 
الطالب )عدي س�الم العبودي( في 
جامع�ة بغ�داد أن ع�دم وج�ود أي 
تغيرات ط�رأت على الواقع الخدمي 

والعمران�ي للط�رق العامة من بناء 
أنف�اق أو جس�ور، فضال ع�ن غلق 
الطرق الرئيسة والحيوية منذ فترة 
طويلة، م�ع التزايد الكبير في أعداد 
السيارات هي من أهم األسباب التي 
أدت ال�ى وجود ه�ذه اإلزدحامات، 
مش�يرا الى أن قضي�ة اإلزدحامات 
واالختناق�ات المرورية المس�تمرة 
من�ذ س�نوات باتت اله�م األكبر في 
حياة المواطن لما تس�ببه من هدر 
للوق�ت وتأخي�ر ف�ي وصول�ه الى 

عمله أو محل سكناه.
وأك�د العبودي في مع�رض حديثه 
وع�دم  الرئيس�ة  الط�رق  غل�ق  أن 
فتحه�ا من�ذ فترة طويل�ة هو ليس 
م�ن الحلول الوحي�دة لفرض األمن 
واألمان في المنطقة بل يجب إيجاد 
حلول بديلة تك�ون أكثر واقعية من 
غلق هذه الط�رق، مطالبا الحكومة 
بجهاته�ا المختص�ة بفت�ح الطرق 

الحيوية وحمايتها بدالً من غلقها.
من جهته يقول )رس�ول التميمي( 
31 عاما، موظف في وزارة التجارة:  

إن ما يشغلنا ويرهقنا في بداية كل 
عام دراس�ي ه�و اإلزدحامات التي 
تكاد تكون خانقة جدا بسبب الغلق 
غير المبرر لبعض الطرق الرئيسية، 
مش�يرا ال�ى وج�ود ط�رق مغلقة 
انتف�ت الض�رورة إلغالقها بس�بب 
تحسن الوضع األمني فيها، بخاصة 
تلك التي ش�هدت في السابق أزمات 
ارهابي�ة،  تفجي�رات  او  طائفي�ة 
مطالب�ا بفتحه�ا والتخفي�ف ع�ن 
كاهل المواطن للوص�ول الى عمله 

أو بيته بأسرع وقت ممكن.
أما الطالب )حس�ن رحيم العتابي( 
فقد دعا ال�ى فتح الطريق المحاذي 
ل�وزارة المالية وال�ذي أعتبر غلقه 
من األس�باب الرئيسة لإلزدحامات 

في العاصمة بغداد.
وق�ال العتاب�ي : لقد ت�م إغالق هذا 
الطريق منذ ثماني سنوات في حين 
انه من األسباب الرئيسة لشل حركة 
الس�يارات ف�ي منطق�ة الوزيري�ة 
والمناط�ق  فلس�طين  وش�ارع 
المحاذي�ة له فضال عن اإلزدحامات 

الكبيرة الذي يس�ببه ف�ي بداية كل 
عام دراس�ي،  نظ�را لوقوعه قريبا 
م�ن م�كان مجم�ع الكلي�ات ف�ي 
منطق�ة ب�اب المعظ�م، مضيفا أن 
فتح�ه أصبح حاج�ة ملح�ة لطلبة 
المجمع، فضال عن موظفي الدوائر 
المنطق�ة.  القريب�ة من�ه وأهال�ي 
وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر 
العبادي قد أص�در اوامره في وقت 
س�ابق الى الفرق�ة الخاصة وقيادة 
عملي�ات بغ�داد بوض�ع الترتيب�ات 
الالزم�ة لفت�ح المنطق�ة الخضراء 
أم�ام المواطنين. وذك�ر بيان صدر 
ع�ن مكتب�ه اإلعالم�ي  ان " رئيس 
ال�وزراء امر أيض�ا جمي�ع قيادات 
العملي�ات والقي�ادات األمني�ة ف�ي 
بغداد والمحافظات بفتح الش�وارع 
الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل 
ومتنفذي�ن،  وأح�زاب  ش�خصيات 
مش�يرا الى انه ش�دد عل�ى مراعاة 
وض�ع خط�ط لحماي�ة المواطنين 
الدول�ة م�ن  لدوائ�ر  والمراجعي�ن 

استهداف االرهاب.  

 مطالبات بفتح الطرق املغلقة

 حملة 909 الكرادة وطفح 
مستمر للمجاري

 المستقبل العراقي/متابعة  
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كارت احمر

علي احمد مشهد التميمي

تطلع اهالي مدينة الش�طرة بعد التغيير الى دخول ش�ركات 

االس�تثمار المحلية واالجنبية الرصينة الى مدينتهم لتسهم 

في معالجة المش�اكل واالزمات التي يعانونها, وتحقق لهم 

مطلبه�م ف�ي العيش في مدين�ة متطورة ومتقدم�ة, ولهذا 

الس�بب فقد عرضت الحكومة المحلية خارطة اس�تثمارية 

تضم أربعين موقعا استثماريا ووضعتها أمام هيئة استثمار 

ذي ق�ار، وتل�ك المواق�ع  تصلح القامة مش�اريع  س�كنية 

وصناعية وزراعية وترفيهية، اال ان هيئة االستثمار لم تنجز 

غير تعاقد واحد مع ش�ركة محلية نفذت بناء مدينة لاللعاب 

على مس�احة تقدر ب��) 40 دونماً(, في حي�ن ان التعاقدات 

المتبقي�ة م�ن المش�اريع االخرى  ل�م تر الن�ور بالرغم من 

تس�جيلها االراض�ي باس�م الش�ركات المنفذة وبع�د مرور 

سنوات على توقيعها العقد وهي الشركات التالية:

*  ش�ركة مركز االمريكية التي تعاقدت على انشاء )1090(  

داراً س�كنية مس�تقلة بطابقين مع خدمات البني�ة التحتية 

على مس�احة تبلغ )200دونم( في منطقة الس�يدية مجاور 

العمارات الس�كنية الجديدة على الطريق العام ، لكن لم ينفذ 

لغاية االن

 * شركة مجمع اكد السكني - بعد سنوات من تعاقدها لبناء 

)1000(  دار س�كنية في منطقة البدعة قامت بتسوية جزء 

صغير من ال�) 160 دونماً( مخصص للمشروع فقط.

 * ش�ركة ش�اين س�تار الكردي�ة الت�ي ابرمت عق�دا لبناء 

عمارات س�كنية مجاورة للمعهد التقني على مس�احة )30 

دونماً( ولم تنجز حتى االن.

 * ش�ركة بيس�ان للمقاوالت العامة التي اتفقت على انشاء 

ح�ي س�كني متكامل عل�ى مس�احة )30  دونم�اً( يحتوي 

عل�ى )234( وحدة س�كنية ف�ي منطقة الفتاحي�ة، وكحال 

المشاريع االخرى بقي حبراً على ورق.

 * التوقي�ع م�ع ش�ركة  ... لبناء مول تج�اري بطوابق عدة 

وكراج للس�يارات على مس�احة نادي الموظفين القديم في 

محيط الفلكة وسط المدينة وقد تلكأت بعملها  بعد سنوات 

عدة.

* تم تخصيص مس�احة ثالثين دونماً الى شركة االتصاالت 

والمستش�ارين العامة لغرض انش�اء معمل صناعة االدوية 

في شمال مدينة الشطرة بمنطقة ام الحنطة.

وقد سبق التوقيع على هذه المشاريع ووضع حجر االساس 

بغية البدء بتنفيذها من قبل السيد محافظ ذي قار وبحضور 

ممثلين من شركة اجنبية لبناء عمارات سكنية بطوابق عدة 

عل�ى امت�داد الطريق العام ف�ي واجهة المدين�ة ، ولكن هذا 

االتف�اق تبخر مع الزم�ن مثلما ظلت عقود مش�اريع  هيئة 

االستثمار مركونة تنتظر عقوداً اخرى بغية استثمارها. وقد 

تبلى اوراق العقود المبرمة سابقا قبل ان يقرر المسؤولون 

ف�ي الهيئ�ة تفعيل فق�رة  ف�رض العقوب�ات الجزائية لعدم 

المباشرة او االستمرار في العمل على الشركات المتلكئة, من 

اجل تحويل العطاء اوالمشروع الى فرصة استثمارية اخرى 

لشركات عراقية كانت ام اجنبية من الشركات الرصينة ذات 

خب�رة في تنفيذ المش�اريع االس�كانية والصناعية وغيرها 

وهي مهمة ملحة ينتظرها أبناء الشطرة؟                                        

تلكؤ تنفيذ مشاريع االستثامر 
يف مدينة الشطرة !

يعاني سكنة االحياء السكنية 
ف�ي محافظ�َة النج�ف نقصاً 
ش�ديداً في الخدمات المقدمة 
له�م، كما يش�كون تده�وراً 
التربي�ة  قط�اع  ف�ي  كبي�راً 
والصحة،  االم�ر الذي يعزوه 
نق�ص  ال�ى  المس�ؤولون 
دون  تح�ول  الت�ي  االم�وال 
بمس�توى  الخدم�ات  تقدي�م 

يليق بالمواطنين.
ويبي�ن بع�ض النجفيي�ن ان 
اغلب الشوارع الفرعية التابعة 
لالحياء السكنية ترابية وغير 
معب�دة وعند س�ير المركبات 
عليه�ا تثار موج�ة كبيرة من 

الغبار المتصاعد الذي يتسبب 
في حصول اختناقات تنفسية 
للمواطنين ، فضال عن تكدس 
الس�احات  ف�ي  النفاي�ات 
الفارغ�ة وعلى قارعة الطرق 
الت�ي تنبع�ث منه�ا الروائ�ح 
عليه�ا  وتتجم�ع  الكريه�ة 
الضارة ما ينعكس  الحشرات 

تأثيره على سكنة االحياء. 
داعين الحكومَة المركزيَة الى 
َدعِم حكوم�ِة النجِف المحليِة 
للنه�وِض بالواقعين الخدمي 

واالمني في المحافظة.
مراقب

 النجف.. نقص شديد يف 
اخلدمات البلدية والصحية

ارتفاع أجور العيادات اخلاصة يف بابل
 يش�كو مواطن�ون بابلي�ون ارتف�اع أجور 
األطب�اء في العيادات الخاص�ة التي يقولون 
أنه�م يلج�ؤون اليه�ا هربا م�ن م�ا تعانيه 
المؤسس�ات الصحي�ة العام�ة م�ن إهم�ال 
ونقص ف�ي الخدمات، فيما أك�دوا أن لجوء 
بعض "األطباء" والمستشفيات الخاصة الى 
رفع س�عر األجور يعد أمرا مرهقا لميزانية 
الكثي�ر م�ن المواطني�ن ف�ي ظ�ل الظروف 
المعيش�ية الصعبة، ومغاي�راً ألهداف مهنة 
الطب اإلنس�انية، ال س�يما ان المرضى غير 
مؤّمني�ن صحيا، ما يس�تدعي تدخال حازما 

من الحكومة.
وبحس�ب قول بعض المرضى فإن وضعهم 
الصح�ي يجبره�م عل�ى مراجع�ة عي�ادات 
األطباء الخاصة، مؤكدين أن تلك المراجعات 
بات�ت تثق�ل كاهلهم بس�بب ارتف�اع أجور 
الكش�ف والمعاينة، فضال عن ارتفاع أسعار 
االدوية. وبعض المرضى يرفضون مراجعة 
العيادات الخاصة لكونهم اكتشفوا أن هناك 
اتفاقاً مسبقاً بين الطبيب وصاحب الصيدلية 
والش�ركة الت�ي تق�وم باس�تيراد األدوي�ة، 
االتفاق يلزم الطبي�ب بتوجيه المريض نحو 
صيدلية معينة، فيما تقوم الش�ركة الموردة 

لألدوية بدفع نس�بة للصيدالن�ي وللطبيب. 
وأش�اروا إل�ى أن عددا من الش�كاوى قدمت 
لجهات رس�مية بهذا الش�أن، لك�ن من دون 
فائدة، وطالبوا نقابة األطباء ب�تحديد سقف 

ألج�ور األطباء وإلزامهم ب�ه، داعين  وزارة 
الصحة إل�ى اتخاذ موقف من ه�ذا االرتفاع 

الذي يقع المواطن البسيط ضحيته.
 سرحان الخفاجي 

مديري�ة  عم�دت  متابع�ة- 
مج�اري كربالء ال�ى القيام 
برفع أجور الجباية لمجاري 
بالمائ�ة   25 إل�ى  المدين�ة 
م�ن الخدمات الت�ي تقدمها 
لس�د  وذل�ك  للمواطني�ن 
العجز الحاص�ل في إيرادات 
عليها.  واالعتم�اد  المديرية 
االمر الذي انتقده المواطنون 
لتردي  بالنظ�ر  في كرب�الء 
للفرد  االقتص�ادي  الوض�ع 
العراق�ي، وما يش�هده البلد 
تقش�فية  اج�راءات  م�ن 
دون  بحقه�م  مجحف�ة 
س�واهم، مش�ددين على ان 
تفرض  والضرائب  الجباي�ة 
على المواطني�ن في البلدان 
توف�ر  ح�ال  ف�ي  االخ�رى 
الخدم�ات كافة وبمس�توى 

يلي�ق باالنس�ان، فضال عن 
دخولهم  متوس�ط  ارتف�اع 
الش�هرية، وليس الحال كما 
ه�و ف�ي بلدنا حي�ث يعاني 
الخدم�ات  ش�ح  مواطن�وه 
وتلك�ؤ المش�اريع الخدمية 
تنفيذه�ا باالضافة  وس�وء 
متوس�ط  انخف�اض  ال�ى 
يعي�ش  وبعضه�م  الدخ�ل، 

تحت خطر الفقر .
الدائ�رة  مدي�ر  ب�رر  فيم�ا 
اتخ�اذه اإلجراء ذلك بس�بب 
النقص الحاصل في المبالغ 
المالي�ة ف�ي المديرية، ما ال 
يمّكن من تغطية المشاريع 
المتلكئ�ة من اإلي�رادات من 

دون رفعها.

رفع أجور جباية املجاري يضاعف 
من مهوم مواطني كربالء

 لطيف كريم
بعد التغيير س�ادت الفوضى في 
جوانب مختلف�ة من البلد ومنها 
اس�تيراد االدوية التي تدخل عبر 
المنافذ الحدودي�ة والمنافذ غير 
مرخص�ة حكومياً، ومن مختلف 
ال�دول بين دول المنش�أ االصلي 
الدوائية  بصناعته�ا  والمعروفة 
وبين دول مصنعة لالدوية البديلة 
والتي تكون عادة غير مجدية او 
مضرة النها تقليد للدواء االصلي 
لكنه�ا ال تحمل الصفات الدوائية 
االصلية وفي اكثر الحاالت تكون 
هذه االدوية مغشوش�ة  بحسب 
ق�ول اح�د االختصاصيين، اال ان 
اس�عار االدوية البديل�ة او النافد 
تاريخ صالحيتها فتتسم برخص 
اسعارها ما تغري الفقراء وذوي 

الدخ�ل المح�دود على ش�رائها،  
ارباح�اً  ت�در  ذل�ك  ف�ي مقاب�ل 
خيالي�ة على اصحاب الصيدليات 

او مس�تورديها،  فيم�ا االدوي�ة 
تك�ون  المعتم�د  المنش�أ  ذات 
اس�عارها غالية، وه�ي تتفاوت 

بين صيدلية واخ�رى فهناك من 
يكتف�ي بهامش ربحي معتدل او 
بسيط وآخرون يضعون هامشاً 
ربحياً قاسياً يحول دون شرائها 
م�ن قب�ل المرض�ى ذوي الدخل 

المحدود.
اس�تيراد  حص�ر  اقت�رح  ل�ذا   
االدوية ب�وزارة الصحة تحديدا، 
وتق�وم بتوزيعها عل�ى اصحاب 
الصيدلي�ات الحكومية واالهلية، 
توحي�د  عل�ى  تعم�ل  ان  عل�ى 
اس�عارها وف�ق هام�ش ربحي 

بسيط.
ام�ا االدوي�ة الت�ي تدخ�ل عب�ر 
الموردين او المرضى  فيجب ان 
تخضع للفحص من قبل االجهزة 
المعنية، ومن الضروري محاسبة 

الموردين لالدوية الفاسدة 

تفاوت أسعار االدوية يرهق كاهل املرضى

مع بداية العام الدرايس

محل�ة  اهال�ي  يعان�ي   
الواق�ع    65 زق�اق   745
 - الجدي�دة  بغ�داد  ف�ي 
ن�واب الضب�اط م�ن كثرة 
التج�اوزات الحاصل�ة على 
الواصلة  الكهرب�اء  ش�بكة 
لمنازلهم، من خالل تجاوز 
بع�ض العائ�الت الس�اكنة 
ف�ي بي�وت التج�اوز عل�ى 
اعم�دة الكهرباء بواس�طة 
رب�ط االس�الك العش�وائية 
عليها وبش�كل غي�ر منظم 
، االمر الذي تس�بب بعطب 
المغذية الكهربائية بس�بب 
حيث  المتزاي�دة،  االحم�ال 
دوى ص�وت انفج�ار ع�ال 

ارعب السكان في المنطقة، 
االس�الك  ناهيك عن تقطع 
االرض  عل�ى  وس�قوطها 
مما ه�دد بحص�ول صعقة 
للمواطني�ن  كهربائي�ة 
الى  ، باالضافة  واطفاله�م 
عط�ل الكثير م�ن األجهزة 
الكهربائية. عليه  المنزلي�ة 
يناش�د اهال�ي محل�ة 745 
ويطالبون مديرية الكهرباء 
ف�ي بغ�داد الجدي�دة اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة ، وايجاد 
بدائل مناسبة لغرض تزويد 
عائ�الت التجاوز بالكهرباء  
دون ح�دوث اض�رار مادية 

ومالية للناس في المحلة.

اهايل املحلة 745  وكثرة التجاوزات 
عالء عبد الوهابعىل الكهرباء

الم�زري  الواق�ع  اس�تمرار 
وت�ردي الخدم�ات ب�ات اح�د 
 909 لمحل�ة  المتالزم�ات 
التابع�ة لمنطقة الك�رادة في 
بغ�داد، فطف�ح المجاري بقي 
ب�ال حل�ول جذري�ة  مش�كلة 
وتجدده�ا مس�تمر من�ذ اكثر 
من ش�هر  حيث تس�بب طفح 
انبع�اث  الثقيل�ة ف�ي  المي�اه 
الروائ�ح الكريهة المقززة، ما 
يثير مخ�اوف س�كان المحلة 
م�ن دخول هذه المياه الملوثة 
ال�ى بيوته�م، م�ا ي�ؤدي الى 
اصابته�م باالمراض الخطرة، 
وأخي�را أجبره�م التلوث على 
حفر سواٍق داخل االزقة بهدف 
تصريف المياه الطافحة وعلى 
نفقتهم الخاصة، اما المشكلة 
الثاني�ة فه�ي ع�دم اس�تقرار 
الكهرباء بشكل مستمر بسبب 

قدم الخطوط التي تغذي هذه 
المحل�ة، تلك الخطوط تنقطع 
بش�كل مستمر وعندما تجرى 
ف�رق  قب�ل  م�ن  معالجته�ا 
الصيان�ة ف�إن تل�ك المعالجة 
وس�طحية  ترقيعي�ة  تك�ون 
وبدون فائدة  لتكرار المشكلة 
فت�رات  وبي�ن  اخ�رى  م�رة 

قصيرة .
المحل�ة  اهال�ي  م�ن  العدي�د 
لزي�ارة دائ�رة  ش�كلوا وف�داً 
صيانة المجاري التي وعدتهم 
بمعالجة الخل�ل الخدمي، لكن 
لم تتم معالجة طفح المجاري 

الى اآلن.
909 يناش�دون  اهال�ي محلة 
المسؤولين المعنيين االلتفات 
ال�ى الواق�ع المأس�اوي لهذه 
عل�ى  مش�ددين  الرقع�ة، 
ايج�اد حلول ناجعة لمش�كلة 

الخدمات في المنطقة.



غي�رة األبناء من أقرانهم، مش�اعر إنس�انية طبيعية، ولكنها 
تؤثر بش�كل سلبي حينما تزيد على حدها. وهناك غيرة تتمثل 
بضغط األبناء على آبائهم أن يجلبوا لهم أش�ياء موجودة عند 
زمالئه�م أو أصدقائهم، ما يس�تنزف أحيان�ا جيوبهم، ويؤثر 

عليهم.
وتش�تكي س�هير جهاد من قل�ة دخلها الواضح بس�بب غيرة 
أبنائه�ا وكثرة مطالبه�م بدعوى أن أوالد ف�الن لديهم ونحن 

ليس لدينا.
وتبين أن أبناءها يحبون التباهي والتظاهر أمام أبناء عائالتهم 
بم�ا يمتلك�ون م�ن وس�ائل تكنولوجي�ة أو بما يلبس�ون من 
م�اركات، مما جعلها تكره اجتماع أبنائها مع أقرانهم حفاظا 
على مشاعر األطفال، وكي ال تزيد الطلبات التي تضاعفت مع 
ظهور أجهزة االتصاالت والتسلية والتواصل الحديثة، كاآليباد 

واآليبود واآليفون.
وتضي�ف أن هذه المتطلب�ات مكلفة وغالي�ة الثمن حتى على 
األس�ر الميس�ورة، فم�اذا إن كانت تلك األس�ر م�ن محدودي 

الدخل.
الطف�ل لؤي عبد الل�ه )11 عاما(، يقول “ال أري�د أن أكون أقل 
من أصدقائي، أود أن أبين لهم أنني أس�تطيع شراء آيباد أو أي 
جهاز حديث، وكثيرا ما يكون بيننا التحدي من يشتري أحدث 

جهاز خلوي أوال”.
وتفيد حنان الس�امرائي أن أبناءها يغارون مما في أيدي أبناء 
أقربائه�ا وجيرانها، وأنه�ا تضطر في أحيان كثيرة وحس�ب 
ظروفها المادية إلى تلبية طلباتهم، حتى ال يش�عروا أنهم أقل 
م�ن غيرهم، لك�ن في الوقت ذات�ه ترى أن ذلك األم�ر قد يثير 
أناني�ة الطفل.وربم�ا يكون الح�ل بالنقاش م�ع األبناء وعدم 

االستجابة الدائمة لمطالبهم.
“علين�ا أن ال ننفذ كل طلباتهم”، هك�ذا تقول ليلى كامل، فمن 
الطبيع�ي أن يغار األبناء من مقتنيات غيرهم وأقرانهم، وأنها 
حالة مؤقتة بالغالب، وعلى األبناء أن يشعروا بأوضاع آبائهم 
المادية، الفتة إلى أن االس�تجابة له�ذه الغيرة ربما تكلفها ما 
يق�ارب راتبه�ا وراتب زوجه�ا عدا عن المس�ؤوليات األخرى 

ومستلزمات الحياة.
وتق�ول “يج�ب أال ننفذ كل م�ا يطلبه منا الطف�ل، وأال نعوده 
الحصول على ما يريده بسهولة بدون معرفة قيمة هذا الشيء 

وكيفية المحافظة عليه”.
بي�د أن أبو أحمد وهو أب لثالثة أبن�اء، يقول “لن أجعل أبنائي 
يحس�ون بأنهم أقل من غيرهم، وال أن يشعروا أن أباهم ليس 
ميسور الحال”، الفتا إلى أن غيرة أبنائه من أقرانهم استنزفت 
جيبه، ولكنه س�عيد ألنه يس�تطيع أن يرس�م االبتسامة على 

وجوههم بجلب األشياء التي يحبونها.
ويبي�ن اختصاصي عل�م االجتماع د. عبد المنع�م صبيح :”أن 

المس�توى اإلدراك�ي وفه�م أبعاد األم�ور بالنس�بة لألطفال 
والمراهقي�ن غالبا ما تكون س�طحية وقليلة، وأغلب األطفال 
والمراهقين يرون أن آباءهم قادرون على فعل كل شيء، وعلى 
أن يجلبوا لهم كل شيء أسوة بزمالئهم وأقرانهم في المدرسة 
أو أقربائه�م، بدون أن يدركوا أن ق�درات اآلباء متفاوتة، ولها 
س�قف معين وحدود ال يمكن تجاوزها بحكم الفوارق المادية 

والظروف المعيشية بين أسرة وأخرى وشخص وآخر”.
ويوضح :”أن س�وء الفهم وع�دم اإلدراك ل�دى األبناء يحتاج 
من اآلباء إلى مد جس�ر للتواصل مع األبن�اء لتوضيح الوضع 
الحقيق�ي للعائل�ة بطريق�ة فيه�ا ن�وع م�ن ال�ود والمحبة، 
ومحاول�ة تحقيق رغباتهم ولكن بطريق�ة فيها نوع من عدم 
اإلضرار بميزانية ومس�تقبل األسرة، فمتى ما وصل اآلباء إلى 
مرحل�ة يمكن من خاللها التفاهم م�ع األبناء وإيضاح األمور 

لهم سيساعدهم ذلك على التقبل وفهم معطيات األمور”.
وبنظ�ره أن األبن�اء حينم�ا يصل�ون له�ذه المرحل�ة س�وف 

يتجاوبون مع اآلباء.
ويقول صبيح “يمكن تقسيم احتياجات األبناء إلى ضروريات 
وكمالي�ات، وبالتال�ي يج�ب على اآلب�اء مس�اعدة األبناء في 
تحقي�ق احتياجاته�م الضروري�ة أكث�ر م�ن الكمالي�ات التي 
تتضم�ن الحص�ول مث�ال عل�ى أح�دث األجه�زة اإللكترونية 
للتش�به باآلخري�ن، هن�ا يج�ب أن تك�ون لآلباء وقف�ة حزم 
وتفاه�م م�ع األبناء ب�أن األم�ور الكمالية تخضع لمس�توى 

لمس�ؤولية  تخض�ع  وال  الرفاهي�ة،  ولمس�توى  المعيش�ة 
االحتياج�ات الضرورية كم�ا هو الحال ف�ي الملبس والمأكل 
س�عد  د.  النف�س  عل�م  والمش�رب”.اختصاصي  والمس�كن 
محم�ود هادي ، يبي�ن :”أن الغيرة عند األطفال من المش�اعر 
اإلنس�انية الطبيعي�ة، ولك�ن إذا زادت عل�ى حدها ت�ؤدي إلى 
كثير من المش�كالت النفس�ية والس�لوكية للطف�ل، وهي ما 
تس�مى ب�”الغيرة المرضية”، س�ببها أحيانا خيبة أمل الطفل 
بالحص�ول على رغباته، وحصول غيره عل�ى تلك الرغبات، أو 

الشعور بالنقص”.
أس�باب الغي�رة عن�د األطفال، حس�ب ه�ادي، ه�ي التفريق 
ف�ي المعامل�ة بين األطف�ال، والمقارن�ة بينهم م�ن اآلباء أو 
المدرس�ين، وأحيان�ا ضعف ثقة الطفل بنفس�ه، وإحساس�ه 

بالنقص، وأنه غير مرغوب داخل محيطه.
وتؤث�ر الغيرة س�لبيا عل�ى الطفل، فيقول د.س�عد 

“يصبح س�لوكه عدوانيا نح�و الطفل اآلخر 
ال�ذي يغ�ار من�ه، أو نح�و الممتل�كات 

الشخصية، أو نحو أبويه، كذلك التقلب 
المزاج�ي واالرتب�اك، 

وعدم الرضا عما 
ل�ه  يقدم�ه 

الوال�دان 
م�ن 

هداي�ا، إضافة إل�ى األنانية والتملك واالنط�واء، والغضب من 
نفس�ه وممن تمكنوا من تحقيق أهدافهم التي لم يستطع هو 
تحقيقها.ولمعالج�ة آثار الغيرة والتخلص من اآلثار الس�لبية 
لها، يرى اختصاص علم النفس “البد من التعرف على أس�باب 
الغيرة عند الطفل وعالجها منذ البداية، واس�تثمار الغيرة بين 
األبناء في توليد المنافسة اإليجابية تجاه اآلخرين للوصول إلى 
األفضل، مع تنمية ثقة االبن في نفسه، وتخفيف حدة الشعور 
بالنق�ص أو العجز عن�ده، وكذل�ك إقامة العالق�ات بين االبن 
وأقرانه على أس�اس المساواة والعدل بدون تمييز أو تفضيل، 
وتعلي�م االب�ن أن الحياة أخذ وعط�اء منذ الصغ�ر، وضرورة 
احترام حقوق اآلخرين، وإشعاره بقيمته ومكانته في األسرة 
والمدرس�ة وبين األق�ران”.وال بد من تحمل المس�ؤولية عند 
األبناء وتخطي العوائق المالية مع األهل، فتحمل المس�ؤولية 
يعطيهم دافعا نفس�يا بالقوة والنضوج 

أيضا.

طلبات »ثقيلة« عىل اآلباء.. والسبب غرية األطفال من أقراهنم

تعتبر الرس�ائل عبر الهواتف الذكية وسيلة تواصل تقّدم 
مجانا للمس�تخدمين، وقد اعتاد الناس على هذه الرسائل 
في حياتهم اليومية وفي المناسبات، حيث يعتمدون على 
ه�ذه التقنية أكثر من اس�تخدام المكالم�ات أحيانا، وفي 
المقاب�ل هن�اك بالطبع من يس�يء توظيف ه�ذه التقنية 

العلمية في غير مجالها الصحيح.
يرسل البعض رس�ائل غزل وغرام إلى النساء والزوجات 
والبن�ات، بل إن األمر تجاوز ذل�ك، وأصبح هناك من يريد 
أن يطلّ�ق زوجته ألمر ما، وكتب لها رس�الة تحمل كلمة 

“طالق” وأرسلها ثالث مرات.
وفي كركوك، على سبيل المثال، سجلت العديد من حاالت 
الط�الق بين زوجين، تمت عبر اإلنترنت، حيث وجه زوج 
لزوجته عبر الهاتف النقال، رس�الة قال فيها “أنت طالق 
ألنك تأخرت عن البيت”، ورغم أن المياه عادت لمجاريها 
بعد تدخل األهل واألقارب إال أن الطالق قد وقع، وس�قط 
من رصي�د الزوجين طلق�ة، ومطلوب من ال�زوج إغالق 

صمام األمان للمحافظة على الطلقتين األخيرتين.
وف�ي ه�ذا اإلطار يقول الدكتور علي الس�يد، أس�تاذ علم 
النف�س: إن الرس�ائل الهاتفي�ة أصبحت مفجرا أساس�يا 
للمش�اكل والخالف�ات الزوجية الح�ادة التي ت�ؤدي إلى 

انهيار األسرة والحياة الزوجية برمتها.
هناك من يرس�ل رس�ائل بها كلمات نابية أو كلمات غزل 

دون أن يدرك عواقب هذا األمر، ألنه يفتقد احترام الذات
ويضي�ف: أن طلب�ات الطالق بس�بب الرس�ائل الهاتفية 
ب�دأت تظه�ر منذ ع�دة س�نوات عق�ب انتش�ار الهواتف 

النقالة المتطورة، وهناك بع�ض الحاالت يندرج في باب 
المعاكسات، مثل استقبال هواتف الزوجات بعض رسائل 
الغزل من أش�خاص مجهولين، وذلك بغرض المعاكس�ة 
ومحاوالت التقرب من النس�اء به�ذه الطريقة، لكن هذه 
المح�اوالت ورغم براءة الزوجات منه�ا إال أن األزواج ال 

يقتنعون بسهولة بهذه البراءة.

وطالب الس�يد بض�رورة أن يتوفر عنص�ر الصراحة بين 
الزوجين، إلمكانية تفادي أي سوء تفاهم بسبب الرسالة 
الهاتفي�ة، التي تكون ف�ي معظمها مج�رد تفاهات غير 
مهم�ة، وأك�د أن نس�بة الطالق ف�ي ارتفاع بوج�ه عام، 
خاص�ة في مص�ر، الفتا إل�ى أن ه�ذه الظاه�رة لم تكن 

موجودة من قبل.

وأض�اف: أن أبرز أس�بابها اجتماعية ومنها عدم التوفيق 
ف�ي االختيار، ألن االندفاع والس�رعة في اختيار ش�ريك 
الحي�اة، يؤدي�ان إلى مفاجأة وصدمة بعد الزواج بس�بب 
اختالف الطباع والمزاج والميول، فتحدث قطيعة نفسية 

ال يستطيعون التعايش معها ثم يحدث الطالق.
وتق�ول ع�ن ه�ذه الظاه�رة الدكت�ورة س�لمى الوكيل، 
أس�تاذة علم النف�س التربوي، إنها ترجع لس�وء توظيف 
التكنولوجي�ا الحديث�ة ف�ي المجتمع، فهناك من يرس�ل 
رس�ائل به�ا كلمات نابي�ة أو كلمات غ�زل، دون أن يدرك 
عواق�ب ه�ذا األم�ر، وذل�ك ألن هذا المس�تخدم الس�يئ 
للتكنولوجي�ا يفتقد إلى الفكر والثقاف�ة والعلم واحترام 
الذات، وال يدري أن القانون س�وف يعاقب�ه على ذلك، إذا 

وصل األمر إلى الجهات المختصة .
وأضافت في هذا الخصوص، أود أن أش�ير إلى أن األسرة 
يج�ب عليها أن تعلّ�م أوالدها الصغار الذين يس�تخدمون 
الهوات�ف، آداب اس�تعمال الهاتف، وال يجوز لألس�رة أن 

تشتري للصغار هواتف وتتركهم يفعلون ما يريدون.
أم�ر آخر يج�ب على الش�باب والرج�ال التقيد ب�ه، وهو 
احترام هذه الوسيلة العلمية وعدم توظيفها في التفاهات 
وإزعاج البنات والنساء، ألن كل تلك األعمال ُيعاقب عليها 
القانون. يجب على وس�ائل اإلع�الم أن تنّبه الناس لذلك، 
وأن تك�ون وزارة االتص�االت ق�ادرة على قط�ع الخدمة 
عن ه�ؤالء الذي�ن يش�اغبون بالرس�ائل، إذا وصلت لهم 
ش�كاوى معّينة، ويجب أن نعلم أن هناك من يسلي نفسه 
بالرسائل الهاتفية، ولذلك وجبت المراقبة األخالقية على 

تلك الرسائل للحفاظ على قيم المجتمع.
ف�ي  اإللكتروني�ة  الرس�ائل  اس�تخدام  ظاه�رة  وع�ن 

الطالق،تناقلت وس�ائل االعالم غير م�رة حدوث ذلك في 
مصروع�دد من البلدان العربية حي�ث اكدت حينها  أكدت 
الدكتورة كاميليا إبراهيم، أستاذ علم االجتماع والفلسفة 
، أن الطالق عبر رسائل الهاتف بين المصريين بات منتشرا 
بش�كل كبير، وأن هناك ع�ددا متزايدا بي�ن الرجال الذين 
أصبح�وا يطلقون زوجاتهم باس�تخدام رس�ائل الهاتف، 
حي�ث يكتبون كلمة “الطالق” ويرس�لونها للزوجة ثالث 

مرات متتالية.
وأضاف�ت: أن المطلق�ة تحض�ر إل�ى المحكم�ة وتق�دم 
للقاضي الرس�ائل المرس�لة م�ن الزوج، ويتم اس�تدعاء 
الزوج للتأكد من قيامه ش�خصيا بإرسال رسائل الطالق، 
ليت�م بعده�ا وق�وع الط�الق بطريق�ة رس�مية، وإنهاء 
اإلج�راءات الالزمة، وأش�ارت إلى أن هن�اك توجها حاليا 
إلص�دار فت�وى تحرِّم ه�ذه الطريق�ة، وُيذك�ر أن بعض 
العلم�اء رفضوا هذه الطريقة، فيما يرى البعض اآلخر أن 
الطالق عبر استخدام الوسائل اإللكترونية مثل الجوال أو 
اإلنترن�ت أو الفاكس جائز، ويق�ع الطالق قائلين: إن هذا 

األمر تحكمه النية.
وأك�دت أن الط�الق منتش�ر أكثر ف�ي الطبق�ات الراقية 
عنه في الطبقات المتوس�طة أو الفقيرة، بس�بب انعدام 
المس�ؤولية التي تنعدم معها أهم األسس والمبادئ التي 
تكفي إلقامة أس�رة أو بيت، مش�يرة إلى أن نسبة الطالق 
ف�ي الطبق�ات الفقي�رة قليل�ة في مص�ر أو ت�كاد تكون 
منعدم�ة، بالمقارن�ة مع مثيالته�ا في الطبق�ة الراقية، 
وذلك بس�بب النظرة المش�ّوهة التي تتع�رض لها الفتاة 
المطلقة في المجتمع الذي دائما ما ينظر بعين الشك، فال 

تجد مفرا س�وى التحّمل ح�تى ال تحمل لقب مطلقة.

اهلواتف الذكية مفجر أسايس للخالفات الزوجية
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يش�عر فراس منصور)34 عاماً( بالضعف أمام طلبات ابنه الذي يريد ش�راء كل لعبة 
ي�رى إعالنها عل�ى التلفزيون. ويضطر إل�ى الخضوع لطلبات طفل�ه الصغير محمد 
)5 أعوام( كي اليحرمه من أي ش�يء يش�تهيه. ويؤكد أن معظم األلعاب المطروحة 
في اإلعالنات محتكرة من قبل محالت معينة،ما يجعلها تتحكم بأس�عارها فيضطر 
الوال�د إل�ى الخضوع لش�روط الش�راء المجحفة وضغ�وط ابنه من ب�كاء وصراخ 
واصرار على الحصول على كل لعبة يراها في اإلعالن. ويبين فراس أن ال فائدة تذكر 
من هذه األلعاب، وأن تأثيرها على الميزانية كبير، الس�يما وأنه يش�اهد إعالنا للعبة 
جديدة بش�كل يومي تقريباً. الفت�اً إلى ضرورة التقليل من س�اعات جلوس صغيره 
على التلفاز لتخفيف الع�بء االقتصادي على العائلة.أما ربة البيت علياء جابر فإنها 
ترى في اإلعالنات مؤثرات س�لبية وأنها كارثة بالنسبة لها، ألنها تعاني األمرين من 
أطفاله�ا الذين يصّرون على الحصول على أي س�لعة تظهر ف�ي إعالن تلفزيوني، إذ 
تجد نفس�ها في حيرة عند تلبية طلباتهم على حس�اب الميزاني�ة. من جهتها، تبين 
اختصاصية علم النفس هناء الس�الم  “إن اإلعالنات تؤثر بش�كل كبير في التنش�ئة 
اإلجتماعي�ة للطفل”، وأنه ال بد من اإلتفاق عل�ى أهداف تعليمية إيجابية وتضمينها 
في اإلعالنات، وأن يكون التنسيق بين المدرسة والبيت والكتب التعليمية والقصص 
الترفيهية، مؤكدة على ضرورة أن تش�رف الحكومة على هذا التنس�يق. لكبح جماح 
اإلعالنات التجارية التي تحدث العديد من اآلثار السلبية وتعزز القيم االستهالكية في 
نفس�ية الطفل وتنش�ئته اإلجتماعية.ومن أهم االثار السلبية التي تحدثها اإلعالنات 
في الطفل بحس�ب السالم  “اإلحس�اس بالغيرة، والعدوانية، بل والسرقة من البيت 
لشراء هذه السلع التي يراها في اإلعالنات أحياناً، أو سرقة هذه األلعاب من أصحابه 

إذا لم يتمكن من شرائها، فضالً عن فقدان الشعور بالحب واالمان إذا قوبلت رغباته 
بالرف�ض، ما يؤدي في أحي�ان كثيرة إلى أمراض مزعجة كالتب�ول الالإرادي مثالً”.

وتلفت الس�الم  إلى أن دور األم يكمن في التعامل مع هذا الموقف في توجيه الطفل 
وتفسير الهدف من اإلعالن له، باإلضافة إلى تربيته بطريقة تخفف من حدة الرغبة 
في التملك لديه.ومن جانب آخر يمكن لألم بحسب السالم  أن تستخدم شراء السلعة 
الت�ي يراه�ا الطفل في اإلعالن كن�وع من أنواع التعزيز أو مكافأة لس�لوك معين، أو 
العقاب حتى على فعل محدد. وفي هذا الس�ياق أثبتت دراس�ة أعدتها الباحثتان الرا 
حس�ين وأماني تفاحة وحدة نهاية العام الماضي، أن التلف�از “ثنائي التأثير”، فمن 
جانب يعد وس�يلة محفزة للطفل إلدراك المفاهيم والتصورات والطموحات، ويعزز 
قيم االس�تقالل في الرأي، والرغبة في الحوار، والميل إل�ى التفكير النقدي، وانتهاز 
ف�رص التعلم الذاتي، ويوس�ع مداركه�م وينمي خيالهم ويرفع مس�تواهم الثقافي 
والعلمي. وتش�ير دراسات أجريت في الس�عودية على أن المشاهدة المعتدلة للتلفاز 
تزيد من قدرة األطفال على االستيعاب والتذكر وذلك العتمادها على حاستي السمع 
والبص�ر ولجاذبيتها في الحركة والصورة.وم�ع ولوج األلفية الثالثة، ارتفع المعدل 
العالمي لمش�اهدة الطفل للتلفزيون من ثالث ساعات و20 دقيقة يوميا، إلى خمس 
س�اعات و50 دقيق�ة، بع�د االنتش�ار الواس�ع للفضائي�ات التلفزيونية.ومن جانب 
آخر،تطرقت الدراسة إلى أثر اإلعالنات على نمو الطفل مستندة إلى دراسات خلصت 
أن الطف�ل يطل�ع خالل الع�ام الواحد عل�ى 40-20 أل�ف إعالن وم�ادة إعالنية، وأن 
اإلعالنات التي تستهدف األطفال تحقق عائداً ماليا قدر في الواليات المتحدة في العام 
1997 ب� 23.4 مليار دوالر من مشتريات األطفال أنفسهم، وزهاء 290 مليار دوالر 
س�نوياً من مشتريات األس�رة لتلبية رغبات األطفال. وفي هذا الصدد، يبين الدكتور 
قتيب�ة الحيالي أن “مرحلة الطفولة أخطر مرحلة في عمر اإلنس�ان وحياته، كونها 

المرحلة العظمى لالكتساب و 
االمت�الك والتذوي�ت للخبرات 
المكتس�بة في الحي�اة”. لذلك 
يك�ون الطفل أكثر حساس�ية 
م�ع  وتفاع�ال  واس�تجابة 

وم�ن  حول�ه  م�ن  المرئي�ات 
بينها اإلعالنات التجارية بس�ائر 
أنواعها.ومن هن�ا يؤكد الحيالي 

أن لإلعالن�ات أث�را مباش�را وغير 
مباشر في تش�كيل أو تكوين شخصية 

الطف�ل وهويت�ه واتجاهاته الس�لبية أو 
اإليجابي�ة عل�ى الس�واء، مش�يراً إلى أن 
“الطفل راصد ماه�ر للمدخالت الحيوية 
و بخاصة لتلك التي تمس اهتماماته على 
نحو مباش�ر”.ويقارن الدكت�ور الحيالي  
مض�اره بين س�لبيات اإلع�الن وايجابيات�ه مبيناً  أن 

المترتب�ة عل�ى تق�وق منافعه، وذل�ك يتمثل ف�ي النتائج 
ه�ذا اإلع�الن، واوصفا إياه” بأنه غالب�ا ما يركز بالدرجة األول�ى على النتائج 
التي س�يحصدها و يحققه�ا على نحو براغماتي بص�رف النظر عما ممكن أن 
يتس�بب به من آثار س�لبية”. إذ ثؤثر اإلعالنات “في تش�كيل ثقافة غير سوية 
لدى األطفال”، كتوجه الطفل إلى مجاالت غير نافعة في الحياة و تركيزه على 

صرف طاقاته في سياقات غير انتاجية في المستقبل.

كثرة متابعة األطفال لإلعالنات التجارية تزيد العبء االقتصادي عىل اآلباء
المستقبل العراقي / هيفاء احمد 
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد: 1375/ج/2015
التاريخ: 2015/9/13

اعالن
اىل /املته�م  اله�ارب  /صالح هالل 

عبود
  بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وتع�ذر تنفيذ امر القب�ض الصادر 
بحق�ك وفق�ا الحكما امل�ادة )459 
عقوبات( يف القضية املقامة ضدك 
م�ن قبل املش�تكي )عامر ش�هاب 

حمد( قررت املحكمة   
اعالنا بصحيفتني محليتني  تبليغك 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
صباح يوم 2015/10/27 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وبخالفه س�يتم 
وف�ق  غيابي�ا  محاكمت�ك  اج�راء 

القانون 
القايض عباس كريم عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
)محكمة جنح كربالء(

العدد: 2604/ج/2015
التاريخ: 2015/9/13

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  /رحمن حسني 

عباده
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وتع�ذر تنفيذ امر القب�ض الصادر 
بحق�ك وفق�ا الحكما امل�ادة )459 
عقوبات( يف القضية املقامة ضدك 
م�ن قبل املش�تكي )محم�د جويل 

عيل( قررت املحكمة   
اعالنا بصحيفتني محليتني  تبليغك 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  للحض�ور 
صباح يوم 2015/10/20 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وبخالفه س�يتم 
وف�ق  غيابي�ا  محاكمت�ك  اج�راء 

القانون 
القايض فاضل حياد

مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية

محكمة جنايات كربالء

العدد: 766/ج/2015

التاريخ: 2015/9/14

اعالن

اىل /املتهم  الهارب  :) عون مريي 

حسن فهد(

قررت هذه املحكم�ة  محاكمتك 

صباح ي�وم 2015/11/24 وفق 

احكام املادة )444/عقوبات(  

 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 

محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 

للحضور امامها يف اليوم املش�ار 

اليه اعاله وبخالفه س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق االصول.

القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد: 111/ج/2015
التاريخ: 2015/9/14

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  :) كاظم حسني 

عيل(
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة  محاكمتك 
 2015/11/23 ي�وم  صب�اح 
وف�ق اح�كام امل�ادة )1/406/ز/

عقوبات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليتني للحض�ور امامها يف اليوم 
املش�ار اليه اعاله وبخالفه س�يتم 
وف�ق  غيابي�ا  محاكمت�ك  اج�راء 

االصول.
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد: 110/ج/2015
التاريخ: 2015/9/14

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  :) امري حيدر 

سوادي(
قررت هذه املحكم�ة  محاكمتك 
صباح ي�وم 2015/11/12 وفق 
احكام امل�ادة )443/ثالثا ورابعا 

عقوبات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة 
يف  امامه�ا  للحض�ور  محليت�ني 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول.
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد: 104/ج/2015
التاريخ: 2015/9/14

اعالن
اىل /املته�م  اله�ارب  :) كاظ�م 

ضايع مهدي(
  قررت هذه املحكمة  محاكمتك 
 2015/11/12 ي�وم  صب�اح 
وف�ق اح�كام امل�ادة )444/اوال   

عقوبات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة 
يف  امامه�ا  للحض�ور  محليت�ني 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول.
لقايض

رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 799/ج/2015
التاريخ: 2015/9/20

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  :) عبد الفالح 

حسن حمادي السوداني(
قررت هذه املحكم�ة  محاكمتك 
صباح ي�وم 2015/11/26 وفق 

احكام املادة )340/عقوبات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة  
يف  امامه�ا  للحض�ور  محليت�ني 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول.
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 184/ج/2015
التاريخ: 2015/9/16

اعالن
اىل /املته�م  اله�ارب  :) محم�د 

عودة شايع عامر(
قررت هذه املحكم�ة  محاكمتك 
صباح ي�وم 2015/11/25 وفق 

احكام املادة )14/مخدرات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة  
يف  امامه�ا  للحض�ور  محليت�ني 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول.
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 705/ج/2015
التاريخ: 2015/9/16

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  :) مالك زيارة 

وجر خشني الفريجي(
قررت هذه املحكم�ة  محاكمتك 
صباح ي�وم 2015/11/25 وفق 

احكام املادة )14/مخدرات(  
 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة  
يف  امامه�ا  للحض�ور  محليت�ني 
اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول.
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء
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يتذك�ر “كن�ت في السادس�ة م�ن عمري. 
اضط�ررت إلى الف�رار مع حمل األش�ياء على 
ظهري. وكانت هناك صعوبة كبيرة في إيجاد 
ش�يء لألكل. كنت أبكي دائم�ا، أواصل البكاء، 
والب�كاء، دون معرفة ما يج�ري. وكان قد تم 
تدمير جمي�ع المدارس. كل ما كن�ا نفعله هو 

الجلوس تحت ظل شجرة، على األرض”.
نظر إل�ى عيني مباش�رة. ويضيف متحدثا 
بدق�ة ش�خص قض�ى س�اعات ف�ي دراس�ة 
التعريفات القانونية “لم أكن حقا الجئا. كنت 
ش�خصا نازح�ا. ولكن بالنس�بة لن�ا كان علم 

األمم المتحدة هو الحامي”.
كان ش�به الجزيرة الكوري�ة المكان األول 
في العالم الذي تدخلت فيه قوات حفظ السالم 
التابع�ة لألمم المتحدة، الت�ي ترتدي الخوذات 
الزرقاء المميزة، لحماي�ة المدنيين. حين كان 
بان طفال، كان ينظر بإكبار إلى األمم المتحدة 
- التي أنش�ئت بعد الدمار ال�ذي خلفته الحرب 
العالمي�ة الثانية - “من�ارة”. لكن اليوم، وهي 
تس�تعد الس�تضافة الجمعي�ة العام�ة ال� 70، 
وتجمع ممثلي�ن من جميع البل�دان األعضاء، 
البالغ�ة 193 بلدا، يب�دو أن المنظمة أقرب إلى 
كونه�ا كيان�ا ضخما منه�ا إلى من�ارة، وبان، 
األمين العام فيها منذ عام 2007، تعلم الحدود 

القاسية للسلطة السياسية.
ال يزال بإم�كان األمم المتحدة المس�اعدة 
ف�ي تحقيق أعمال الخير. كان بان يدفع القادة 
األوروبيين لمواجهة أزمة الالجئين السوريين. 
ويق�ول: “ق�ال ل�ي كامي�رون إن بريطانيا قد 
تس�تقبل 20 أل�ف الج�ئ آخ�ر. وطلب�ت أيضا 
ذلك م�ن أنجيال مي�ركل، وفرانس�وا هوالند - 

والجميع”.
لك�ن المنظم�ة أصبحت فوض�ى مترامية 
األط�راف: لديه�ا 15 وكال�ة متخصص�ة و12 
صندوقا مختلفا، وأمانة عامة توظف أكثر من 
40 ألف ش�خص، بتكلف�ة 5.5 مليار دوالر في 
2014/2015. وما يزي�د من تعقيد األمور، أن 

جمي�ع أعضائها لديهم تصويت متس�او حول 
القضايا – ولدى خمس�ة م�ن أعضاء “مجلس 
األمن”، الذي يعد بمنزلة الحرم الداخلي لألمم 
المتحدة )الواليات المتحدة والصين وروس�يا 
وفرنسا وبريطانيا( حق النقض على القرارات. 

ما يترك المؤسسة عالقة في مأزق.
األم�م  ال�ذي يح�وم ف�وق رأس  الس�ؤال 
المتح�دة ف�ي الوق�ت ال�ذي تواج�ه في�ه عيد 
ميالده�ا الكبير ه�و ما إذا كانت ق�د تجاوزت 
اآلن الفائ�دة التي كانت مرجوة منها. هل لدى 

بان وظيفة ميؤوس منها تماما؟
أش�ار إل�ي ألتبع�ه إلى م�كان ف�ي الطابق 
العلوي من ناطحة سحاب األمم المتحدة وهو 
الم�كان ال�ذي اختاره لنتن�اول طع�ام الغداء: 
غرفة طعام رس�مية صغيرة، مزينة بأس�لوب 
الشركات الرتيب ولها جدران خشبية شاحبة. 
هن�اك طل�ة مذهل�ة على أف�ق مانهات�ن، لكن 
الزخرفة الوحيدة المالحظة هي العلم العمالق 

األزرق لألمم المتحدة.
يق�ول: “الوقت مح�دود للغاي�ة”، معتذرا 
بذل�ك ع�ن اختي�اره له�ذا الموق�ع. ويضيف: 
“أتعام�ل م�ع 193 بل�دا، والمجتم�ع المدني، 
ومجتم�ع األعمال. هن�اك جه�ات ممثلة غير 
مح�دودة تقريبا يجب أن تك�ون لديك عالقات 

متناغمة معها”.
ويظه�ر النُّ�ُدل بصمت ويقدم�ون أطباقنا 
األولية على أطباق صينية عليها الشعار األزرق 
لألمم المتحدة. قبل الوجبة، طلب مني - وفقا 
لبروتوك�ول األم�م المتحدة - تعبئ�ة أنموذج 
يش�ير إلى ما أرغب في تناول�ه. أالحظ فيه أن 
بان اختار طبق المقبالت نفس�ه الذي اخترته: 
سمك الس�لمون المدخن وس�لطة األفوكادو. 

ويقول، بكل هدوء: “اتبعت اختيارك”.
أبدأ بسؤال لماذا أراد تولي مثل هذه المهمة 
الضخم�ة. فجأة، يصبح التعبي�ر المهذب لبان 
منهم�كا حقا. ويفس�ر كي�ف، بع�د أن هربت 
أس�رته إلى مدينة تش�ونج جو، تلق�ى تعليمه 

في نهاي�ة المطاف. ويقول وه�و يلوح بيديه 
في الهواء؛ كونه غير ناطق باللغة اإلنجليزية، 
كثيرا ما يس�تخدم اإليماءات للتواصل: “كانت 
اليونس�كو واليونيس�يف تقدم�ان الكثير من 
الدع�م اإلنس�اني - الكتب واأللع�اب واألقالم 

والقرطاسية”.
أنهى الدراسة بحصوله على المراتب العليا 
فيها. وفي عم�ر 17 عاما، تم اختياره من قبل 
الصليب األحمر لالنضمام إلى وفد سالم قوامه 
100 شخص إلى الواليات المتحدة ضم أطفاال 
م�ن جميع أنح�اء العالم. أخذه ذل�ك إلى البيت 
األبي�ض، حيث التقى الرئي�س األمريكي جون 
كنيدي. ويتذكر “في ذلك الوقت كان العالم في 
ذروة الح�رب الباردة”. ويضي�ف: “لكن أتذكر 
أن الرئي�س كنيدي قال لنا: عل�ى الرغم من أن 
الحكومات ال تنسجم جيدا فيما بينها، يمكنكم 
أيه�ا الش�باب أن تكونوا أصدق�اء جيدين – ال 

توجد حدود وطنية”.
التجرب�ة تركت بان عازما عل�ى أن يصبح 
دبلوماسيا. يقول “كان ]بلدي[ فقيرا جدا إلى 
درج�ة أن�ي كنت أفكر ف�ي أن الخدم�ة العامة 
ينبغي أن تكون الشيء الصحيح”. وعلى مدى 
العقود األربعة التالية عمل في بعثات من الهند 
إلى النمس�ا، ودرس في كلية كنيدي للدراسات 
الحكومية في جامعة هارفارد، ومن ثم انتهى 
ب�ه المطاف ف�ي ع�ام 2004، وزي�ر خارجية 
لكوري�ا الجنوبية. عموما تجن�ب الجدل. كان 
لقب�ه بي�ن الدبلوماس�يين الكوريي�ن “ثعبان 

البحر المنزلق”.
ج�اءت مناورت�ه األكث�ر روع�ة ف�ي عام 
2006، عندم�ا انته�ت فت�رة والي�ة أمين عام 
األم�م المتحدة الس�ابق – صاحب الش�خصية 
الكاريزمي�ة، الغان�ي كوفي عنان. ش�ارك بان 
في المس�ابقة بش�كل غير متوقع. كان ملفه 
التعريفي منخفضا، وبدت فرصته كذلك أيضا، 
لكن�ه زار ب�ال كلل جمي�ع أصح�اب المصلحة 
الرئيسيين. ويعترف: “بصراحة، لم أكن أعتقد 

بأنني س�أصبح ف�ي أي يوم م�ن األيام األمين 
العام حتى وقت متأخر جدا”.

هل كان�ت المهمة كما كان يأمل؟ يبتس�م 
بأدب. ويقول: “أعرف أنه سيكون هناك سؤال 
حول ما إذا كانت األمم المتحدة، بعد 70 عاما، 
فعالة بشكل صحيح ومنطقي. األمم المتحدة 
تعتبر مختلفة تماما عن ما كانت عليه قبل 70 
عاما - أو حتى قبل 20 عاما. زاد عدد األعضاء، 
وهن�اك زي�ادة هائل�ة ف�ي مج�ال االتصاالت 
والتكنولوجي�ا والهجرة. وكانت هناك طريقة 
تتس�م بدرج�ة أكبر م�ن الفردية ف�ي التفكير 
وممارس�ة العمل من قب�ل كل دولة من الدول 

األعضاء”.
ما ال�ذي يعتقد أن�ه حققه؟ “م�ن الصعب 
للغاية بالنس�بة لي أن أقول ش�يئا عني. ينبغي 
أن يك�ون المؤرخ�ون والعلماء ه�م من يقول 
ذلك”.أنا أت�أوه داخليا. بع�ض الزمالء يدعون 
أن نم�ط ب�ان “ الكونفوش�ي اله�ادئ” ه�و 
بالضب�ط المطلوب لتنظيم الصفقات في عالم 
مم�زق بعمق. ويرد النقاد ب�أن نهجه توافقي 
فوق الحد، وهو يفتقر إلى س�حر الش�خصية 
عل�ى نح�و ال يؤهل�ه إلنج�از أي ش�يء. وفي 
كلت�ا الحالتين، ن�ادرا ما التقيت بأي ش�خص 

متواضع مثله في نيويورك.
أدفع�ه م�رة أخ�رى للحدي�ث عن س�جله. 
يتوقف مؤقتا، ثم يوضح أنه حاول 
تنظي�ف عملي�ات األم�م المتح�دة. 
كان�ت والي�ة عن�ان متض�ررة من 
فضائح مث�ل ملحمة “النفط مقابل 
ببرنام�ج  تحي�ط  الت�ي  الغ�ذاء”، 
األمم المتحدة لمس�اعدة العراقيين 
الذين يعانون، وكش�ف عن جوانب 
الضع�ف اإلدارية العميق�ة. اضطر 
ب�ان جمي�ع كب�ار مس�ؤولي األمم 
المتحدة إلى الكش�ف ع�ن أصولهم 
المالي�ة، وطب�ق مراجع�ات األداء، 
واتخ�ذ أخي�را حت�ى خط�وة نادرة 
تمثل�ت بطرده ش�خصا م�ن العمل 
)بابكر غاي، الرئيس الس�ابق لبعثة 
حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة 
في إفريقيا الوس�طى، الذي اتهمت 

قواته باالعتداء الجنسي(.
كذل�ك ح�اول - ول�و متأخ�را - 
البيروقراطي�ة  صوام�ع  معالج�ة 
العميق�ة الت�ي تجع�ل م�ن األم�م 
المتح�دة عاج�زة بش�كل ال رج�اء 
الدلي�ل عل�ى  في�ه. وق�ال مقدم�ا 
نعم�ل  اآلن  نح�ن  “أخي�را،  عمل�ه 
على رب�ط أنظم�ة الكمبيوتر لدينا. 
استغرق األمر منا خمس سنوات – 

خمس”!.
م�اذا ع�ن النف�وذ ف�ي العال�م 
النهاي�ة:  ف�ي  يجيبن�ي  األوس�ع؟ 
التغي�ر المناخ�ي. “عندما جئت إلى 
هنا في كانون الثاني )يناير( 2007 
ل�م يكن تغي�ر المناخ ف�ي الحقيقة 
محل تقدير، أو فه�م كبير. بالتالي، 
الوع�ي  مس�توى  لرف�ع  كوس�يلة 
س�افرت إل�ى جمي�ع األماك�ن في 
العال�م، من القط�ب الجنوب�ي إلى 
القطب الش�مالي”. بعناية، يس�رد 

رحالته، ش�اكرا الحكوم�ات المختلفة على ما 
قدمته من مس�اعدات، مع الح�رص على عدم 

خلط األسماء.
ويقول مصفق�ا بيديه “عندم�ا ذهبت إلى 
القطب الشمالي حصلت على الدعم الكامل من 
الحكومة النرويجية - ركبنا طائرة ثم سفينة 
لكس�ر الجلي�د لمدة 11 س�اعة. س�مك الجليد 
الذي كان ينبغي لهم كسره - كبير. قبل عامين 
ذهب�ت إلى جرينالن�د أوال، مع رئيس�ة وزراء 
الدنم�ارك، هيل�ي ثورنين�ج - ش�ميت. رأي�ت 
تس�اقط قط�ع الجليد - كبي�رة” ويصفق مرة 
أخرى! ويضيف “من المهم جدا بالنسبة لي أن 

أدق ناقوس الخطر حول تغير المناخ”.
انتهين�ا من تن�اول الطب�ق األول، الذي تم 
رفع�ه من الطاولة ليظه�ر مكانه طبقان أكثر 
تطابق�ا، م�ع أك�وام متناغم�ة بص�ورة غير 

متملقة من أسماك الشبوط والفول واألرز.
ويصر بان على أن كل هذا الكالم والس�فر 
حقق نتائ�ج: في العام الماض�ي، تحت ضغط 
الوالي�ات  م�ن  كل  وقع�ت  المتح�دة،  األم�م 
المتح�دة والصين أخيرا على اتفاق دولي حول 
تغير المناخ، وهذا الع�ام تطلق األمم المتحدة 
مبادرة لتوفير 100 مليار دوالر من المساعدة 
التكنولوجية إل�ى الدول الفقيرة لمس�اعدتها 
على خفض االنبعاث�ات. “لكن كان ذلك صعبا 
ج�دا ألن الحكوم�ات كانت ترك�ز على جداول 

األعمال الوطنية الضيقة”.
ويتابع “إذا اختل كل شيء، فإنني سأصبح 
كب�ش فداء س�هال - نحن نتمازح ب�أن األمين 
العام، يقف اآلن ليصبح كبش فداء. أنا ال أشكو 
من ه�ذا. لكن عندما تك�ون هناك وحدة هدف 
وتضامن بين أعضاء مجلس األمن، وال س�يما 
بين األعضاء الخمس�ة الدائمين، يمكنك إنجاز 

أشياء حقيقية”.
متى ظه�رت تلك الوحدة آخ�ر مرة؟ يتنهد 
قائ�ال “قب�ل عامي�ن”. كان ذلك عندم�ا وافق 
مجل�س األم�ن لفت�رة وجي�زة عل�ى مراقب�ة 
األس�لحة الكيماوية في س�ورية. اآلن يتوسل 
بان إلى المجموعة التخاذ إجراءات أوس�ع في 
هذا البلد. لكن، لخيبة أمله، اس�تخدمت كل من 

روسيا والصين الفيتو.
م�اذا عن إي�ران؟ هنا يبدو عل�ى األقل أحد 
مج�االت العم�ل الحقيق�ي. ه�ذا الصي�ف تم 
التوقي�ع على اتف�اق بخصوص إي�ران لوضع 
برنامجه�ا النووي تحت رقابة مفتش�ي األمم 
المتح�دة وغيره�ا من ال�وكاالت، ف�ي مقابل 
س�حب العقوب�ات الغربية. ه�ذا االتفاق مثير 
للجدل بش�كل ضخ�م ف�ي الوالي�ات المتحدة 
وإس�رائيل. هناك مخاوف من أن إيران س�وف 
تتهرب م�ن الضوابط، تماما كما تحدت كوريا 
الش�مالية الرأي العام العالمي وصنعت قنبلة. 
لك�ن بان يح�اول أن يك�ون متفائ�ال. ويصر: 
“أع�رف أن هن�اك بع�ض الش�ك ف�ي أن ه�ذه 
الصفق�ة ال يمكن تنفيذه�ا بالكامل. لكن على 
أساس تجربتي الشخصية هناك فرق كبير بين 
االتف�اق الحالي م�ع إيران والقضي�ة النووية 
لكوريا الش�مالية”. ويتابع: “لقد تم رفع عديد 
من العقوبات، لكن اعتمادا على كيفية تصرف 

اإليرانيين، يمكن إعادتهم إلى الوراء”.
أليس هذا من المبالغة في التفاؤل؟ يبتسم. 
حديثنا ينتقل إلى بعض التوترات الجيوسياسية 
األخ�رى التي تضع األم�م المتح�دة - وبان - 
ف�ي موقف ش�به مس�تحيل. قب�ل لقائنا على 
الغذاء تماما حضر عرضا عس�كريا في الصين 
بمناس�بة نهاية الحرب العالمي�ة الثانية. هذه 
المش�اركة أثارت س�خط الحكوم�ة اليابانية، 
لك�ن بان يصر على أن اليابانيين مخطئون في 
شكواهم “لقد ش�اركت في جميع المناسبات 

التذكارية ألكون عادال ونزيها”.
ويتاب�ع “يج�ب عل�ى الياب�ان النظ�ر إلى 
الماض�ي وتعلم دروس خاصة بها. يعتقد على 
نطاق واس�ع أنها لم تفعل ما يكفي ]لالعتذار 
عن الحرب[ كما فعلت الحكومة األلمانية. لقد 

تركت مس�احات واس�عة من الس�خط وعدم 
االنسجام مع دول الجوار”.

يجل�ب النادل طبقي�ن من تورت�ة الفواكه 
م�ع الحلوي�ات، ويتح�دث بان ع�ن المجاالت 
الت�ي كان�ت األم�م المتح�دة غير ق�ادرة على 
تحقي�ق نتائج فيه�ا “قدر اإلم�كان”. ويقول 
“نص الميثاق على إنقاذنا لألجيال المقبلة من 
ويالت الحرب، لكنن�ا رأينا المزيد من الحروب 
واإلب�ادة الجماعي�ة المتك�ررة. ال توج�د أي�ة 
منظمة عالمية أخرى لديها شرعية، وأنا واثق 
تماما من أن األمم المتحدة ستواصل طريقها. 

لكنها تحتاج إلى التطور والتغيير”.
كي�ف؟ إح�دى الط�رق، كم�ا يش�ير ب�ان، 
س�تكون ف�ي تغيي�ر الطريق�ة الت�ي يت�م بها 
اختيار خلف�ه عندما تنتهي فت�رة واليته التي 
تس�تمر ثماني س�نوات في ع�ام 2016. حتى 
اآلن يتم االختيار س�را بواسطة مجلس األمن. 
لكن بعض األعضاء يري�دون تصويتا مفتوحا 
بي�ن جميع البل�دان ال� 193. وه�و يدعم هذا. 
ويق�ول “بع�د 70 عام�ا يجب أن يك�ون هناك 
مزيد من الش�فافية. أعتق�د أيضا أن الوقت قد 
حان ليكون لدينا بعض النساء اللواتي يتحلين 

بالنزاهة والخبرة”.
يعي�ش بان ف�ي نيويورك مع س�ون تايك، 
زوجت�ه منذ أكثر من 40 عام�ا - لديهما ثالثة 
أبن�اء كبار - لكنه يقضي الكثير من حياته في 
االجتماع�ات، أو عل�ى متن طائرات مس�افرا 
إل�ى مناط�ق الك�وارث المختلف�ة أو النق�اط 
الس�اخنة دبلوماس�يا، وهو تقريبا لم يحصل 
على أي يوم راحة. ماذا س�يفعل عندما يغادر، 
أس�أله لحظة وصول القهوة – هل س�يخوض 
انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية؟ يجيب: 
“أنا مش�غول فوق الحد بعمل�ي هنا على نحو 
ال يجعلني أفكر في أي ش�يء آخر”. وأنا أتأوه 

بصمت مرة أخرى.
قب�ل أن ننه�ي الحديث أس�أل عم�ا يعطيه 
معظ�م الرضا ع�ن دوره. بهدوء، يكش�ف عن 
أن�ه يحصل على بع�ض الش�عور باإلنجاز من 
زي�ارة مخيم�ات الالجئين. ويع�ود ذلك جزئيا 
ألنه يحاول ممارس�ة “قوة اإلقناع” لتشجيع 
الحكومات عل�ى التعامل م�ع الالجئين أيضا. 
لكنه يريد أيضا نش�ر رس�الة ش�خصية حول 
المرون�ة - وإيج�اد األم�ل في بع�ض األماكن 
إل�ى  أذه�ب  “عندم�ا  المتوقعة.يق�ول:  غي�ر 
المخيم�ات - لق�د ذهب�ت إل�ى األردن وتركيا 
والع�راق والصومال ونيجيري�ا وأماكن أخرى 
ال أس�تطيع ذكر اس�مها - دائما أقول للصغار 
هناك: ال تيأس�وا”. تظهر عليه الحماس�ة مرة 
أخرى. ويضيف: “أق�ول لهم: كنت مثلكم ذات 
مرة. لكن الصبي الذي كنته أصبح األمين العام 

لألمم المتحدة. فال تيأسوا”.
أثن�اء حديثه، تظهر في ذهن�ي صورة بان 
ابن السادس�ة، وهو يحمل متاعه على ظهره. 
وأق�ول في نفس�ي إنه�ا حكاية عجيب�ة. لكن 
كم ع�دد األطفال الذين س�وف يتمتعون بهذه 

النهاية السعيدة؟
يعترف بأنه شعر بالهلع لما يراه من البؤس 
الشديد في مخيمات الالجئين اليوم. لكن األمر 
ال�ذي يثير قلق�ه أكثر حت�ى من ذل�ك هو هذا 
الطابع العام من الديمومة. في الخمس�ينيات، 
كان كون المرء “الجئا” يعتبر مس�ألة مؤقتة. 
اليوم يقدر عدد الالجئين والمهجرين بأكثر من 
60 مليون ش�خص، وهو رقم قياس�ي، وكثير 

منهم يلقون في عالم منسي ال نهاية له.
“اليوم يظن ه�ؤالء األطفال أن المخيمات 
هي كل عالمهم. وأتس�اءل: ماذا سيكون عليه 
مس�تقبل ه�ؤالء األطف�ال؟”. يتراجع صوته 
قليال. ليس لديه ج�واب واضح، وال لدى األمم 
المتح�دة كذل�ك. لكن�ي أعل�م أنه مت�ى انتهى 
لق�اء الغداء، س�وف يعود بان إل�ى االتصاالت 
والهوات�ف مرة أخرى، في محاولة منه إلقناع 
زعم�اء العال�م المترددي�ن باتخ�اذ اإلجراءات 

الضرورية. فيا ليتهم يستمعون.

أمني عام األمم املتحدة: كنت الجئًا كثري البكاء
       جيليان تيت

�لأمني �لعام للأمم �ملتحدة ين�شاب ب�شمت �إىل غرفة �لنتظار يف مقر �ملنظمة يف نيويورك، مرتديا حلة باللون �لأزرق �لد�كن وقمي�شا �أبي�ض وربطة عنق زرقاء �شاحبة، مع م�شبك ربطة 
عنق خا�ض مبنظمة �لأمم �ملتحدة. بان كي مون )71 عاما( كان للتو على �لهاتف يف حمادثة مع رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين، ديفيد كامريون، ر�جيا منه، “باعتباره زعيما مهما لأوروبا”، 
قبول �ملزيد من �للجئني من �شورية. هذ� مو�شوع حمبب �إىل قلب بان. منذ 65 عاما، عندما كان طفل يف كوريا، كان قد ��شطر �إىل مغادرة بلده بعدما �جنرفت قريته �إىل حرب وح�شية 

يف �لبلد. منذ ذلك �حلني وهو ي�شعر ب�شلة قوية ب�شكل خا�ض مع �شحايا �لعنف.

محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد 91 / ش / 2015 

م / تبليغ
إىل املدعو / حسن عيل حمود

اقامت املدعية زوجتك ) امل عبد الحس�ن 
عب�د املوال ( دع�وى رشعية بالع�دد 91 / 
ش / 2015 املدع�ى علي�ه فيها مدير عام 
رعاية القارصي�ن اضافة لوظيفته طلبت 
فيها الحكم بوفاتك كونك مفقود منذ عام 
2007 ل�ذا اقتىض النرش عن حالة فقدانك 
يف صحيفتن محليتن رس�ميتن وتبليغك 
بذلك فم�ن له حق االع�راض الحضور يف 
جلس�ة املرافع�ة القادمة والت�ي تصادف 

يوم 28 / 9 / 2015 .
القايض

منذر هادي 

فقدان
فق������دت من�ي  
الصادرة  االستمارة 
م�ن رشك�ة توزيع 
النفطية  املنتج�ات 
ف����رع الب��رة 
االس�تمارة  رق�م 
يف   )0182181(
 2015/4/5 تاريخ 
عىل من يعثر عليها 
تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

فقدان
فقدت مني  هوية 
الط��ال�ب) اك�رم 
مك�ي(  ج���ب�ار 
الصادرة من املعهد 
ب�رة   � التقن�ي 
االلك�رون   قس�م 
يعث�ر  م�ن  ع�ىل 
اىل  عليها تسليمها 

جهة االصدار

اعالن دعوة الدائنن
نحن املصفي�ان املحاميان احمد 
عام�ر  ورفق�ة  جاس�م  لفت�ة 
الفلس�فة  لرشك�ة  مكط�وف 
لالبح�اث والطباع�ة والن�رش – 
تحت التصفية – ادعو كل من له 
حق او دين عىل الرشكة مراجعة 
عنوان الرشكة الكائن يف بغداد – 
الس�عدون – م 103 ز 12 د 135 

مع التقدير .
املصفيان املحاميان

احمد لفتة جاسم
رفقة عامر مكطوف

 وزارة العدل
مديرية تنفيذ البرة 

العدد: 2014/22   
التاريخ: 17 / 9 / 2015 

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ    البرة باملزاد العلني االس�هم العائ�د اىل املدين )محمد 
حبي�ب عب�د الرس�ول حبيب( والبالغة )س�همان( م�ن اصل  عم�وم االعتبار 
)تس�عة عرش س�هما( للعقار تسلس�ل 41/690 القبلة واملحج�وز لقاء دين 
الدائن )عيل حس�ن حس�ن( البالغ ( )57425666( س�بعة وخمسون مليون 
واربعمائة وخمسة وعرشون الف وستمائة وستة وستون دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )10%( من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل / فردوس حسن شاوي

املواصفات :  
1 � موقع العقار ورقمه : 41/690 القبلة

2 � جنسه ونوعه : االرض مشيد عليها محل لبيع االسمنت
3 � ح�دوده واوصاف�ه / يقع عىل الش�ارع الع�ام مقابل بناي�ة الطب العديل 

وحدوده  كما مؤرشه يف صورة السجل 
4 � مساحته )2 اولك و 8م2 و 22سم2(

5 � الشاغل : املستأجرين بدر مرزوق ومنصور جازع
6 � القيمة املقدرة )406029000( اربعمائة وس�تة مليون وتس�عة وعرشون 

الف دينار   

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة  بداءة الصويرة
العدد :135/ب/2015
التاريخ/2015/9/20

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املرقم 
1/168 ال�راب املوص�وف تفاصيل�ه يف ادن�اه فع�ىل 
الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش بالصحف 
املحلية الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن معهم 
التامين�ات البالغ�ة  10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشري الداللية والنرش.
القايض

عامر عبد الله 
املواصفات 

رقم العقار : 1/168 الراب
مساحته : 5 اولك و 8,59 م2

املش�تمالت : قطعة ارض س�كنية خالية من الش�واغل 
تقع عىل شارعن شارع تجاري وشارع قريب

القيم�ة التقديري�ة : 112,350,000 مائ�ة واثن�ا عرش 
مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار فقط ال غري

رقم اإلخطار   715 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املتهم الهارب )  املالزم غس�ان مزهر حس�ن  ( املنسوب إىل مديرية 
رشط�ة محافظة البرة  ملا كنت متهما وف�ق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2008/4/3  واملادة 
35/ من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم 
)) FXB678 نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع )45( اطالقه من نوعه . 
   وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك به�ذا اإلعالن عىل إن 
تح�ر أمام محكمة قوى األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعلي�ق هذا اإلع�الن يف محل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز أموال�ك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظفن العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من 
قان�ون أص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

وزارة العدل
مديرية تنفيذ البرة 

العدد: 2014/22   
التاريخ: 17 / 9 / 2015 

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ    البرة باملزاد العلني االسهم العائد اىل املدين )محمد حبيب عبد 
الرس�ول حبيب( والبالغة )س�همان( من اصل  عموم االعتبار )تس�عة عرش س�هما( 
للعق�ار تسلس�ل 43/690 القبل�ة واملحج�وز لقاء دين الدائن )عيل حس�ن حس�ن( 
البالغ ( )57425666( س�بعة وخمس�ون مليون واربعمائة وخمس�ة وعرشون الف 
وس�تمائة وستة وستون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 
)10%( من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل

فردوس حسن شاوي
املواصفات :  

1 � موقع العقار ورقمه : 43/690 القبلة
2 � جنسه ونوعه : االرض متخذة مخزن لالسمنت

3 � حدوده واوصافه / يقع عىل شارع فرعي وحدوده كما مؤرشة يف صورة السجل
4 � مساحته )2 اولك و 43م2 و 19سم2(

5 � الشاغل : املستأجرين بدر مرزوق ومنصور جازع
6 � القيمة املقدرة )362847000( ثالثمائة واثنان وس�تون مليون وثمنمائة وسبعة 

واربعون الف دينار

املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية 
اعالن املناقصة املرقمة / قابلوات ) 175  / نت / 2015(

تدعو وزارة الكهرباء / املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية الرشكات من ذوي االختصاص للم�ش�����اركة باملناقص�������ة املبن تفاصيلها يف ادناه  :
اوالً:- رقم املناقصة / القابلوات )  175/نت/2015  (  0 

ثانياً:- اسم املناقصة /  )مركز الرصافة – شمال بغداد(   0 
 ثالثاً:- وصف العمل / ))تنفيذ )مواد+عمل( العمال حفر وصب ارضية املس�ار بالكونكريت املس�لح وتنفيذ تعبريات الش�وارع و القنوات املائية ومد قابلوات القدرة والس�يطرة والدفن بالرمل 
والتغطية باالغطية الكونكريتية )شتايكر( وصب غرف التوصيالت املستقيمة لقابلوات القدرة  مع منهوالت التاريض وغرف السيطرة مع الدفن النهائي وبثالث طبقات ونصب عالمات الداللة 
ملس�ار قابلو 132 ك.ف )مركز الرصافة – ش�مال بغداد ()دائرتين قابلو مفرد( للمقاطع )من املقطع رقم)1( اىل املقطع رقم )2( (( والعائدة  اىل  قس�م  مشاريع  القابلوات  وبتبويب حسابي 

) 14/2/10 (  ملرشوع معالجة االختناقات / املرحلة الثانية ) استثمارية ( 0  
رابع�اً:- يمك�ن الحص�ول عىل وثائق املناقصة اعاله من مقر املديرية الكائن يف بغداد – س�احة املس�تنرية خلف املديري�ة الع���امة لت����وزيع ك��هرب�اء الرص����افة ويرفق مع العطاء 

املستمسكات التالية مع مالحظة الفقرات يف ادناه :-
1- مقدار الكلفة التخمينية  لتنفيذ املرشوع اعاله هي ) 000 900 264 9 ( تسعة مليارات ومائتان و اربعة وستون مليون وتسعمائة الف دينار عراقي.           

2-تقديم االسعار عىل اساس التجهيز والتنفيذ بالدينار العراقي  0 
3- تقديم العطاء التجاري بالدينار العراقي باالضافة اىل العطاء الفني املطلوب مع مراعاة تقديم قرص مدمج عدد )2( يحتوي عىل كافة االوراق واملستمس�كات املقدمة للعطاء وس�يتم اعادة 

احد القرصن للرشكة بعد ختمه من قبل لجنة فتح العطاءات لضمان حقوق الرشكة 0  
4- توضع العطاءات يف ظرف مغلق ومختوم وترفق الوثائق املطلوبة  ويدون عىل الظرف رقم املناقصة وتاريخ غلقها والوثائق املطلوبة داخل الظرف 0

5- اقرار الرشكة بالشخص املخول للتفاوض وتوقيع العقد وبموجب وكالة عامة او خاصة
6- ارفاق وثائق اعمال مماثلة مصادقا«  عليها  من  جهات  التعاقد الرسمية  والخر ثالث سنوات 0   

7- تقدي�م  ص�ك مص�دق بمبل�غ 1% من قيمة العطاء أو خطاب ضمان كتأمينات أولية م�ن مرف معتمد  من البنك املركزي العراقي وبخالفه يهمل العط�اء  ويجب ان يكون نافذ ملدة ) 120 
يوم ( حس�ب  الرشوط الواجب توفرها يف  خطاب  الضمان وحس�ب الضوابط للكفاالت املرفية الصادرة من وزارة التخطيط والنافذة فيما يخص ) التأمينات االولية ( املقدمة من  مقدمي 
العطاءات او املدير املفوض  او املؤسسن للرشكة املشاركة يف املناقصة او اسم وكيل من اصدر خطاب ضمان برشط ان تكون الوكاله صادرة ومصدقة حسب االصول تخوله تقديم التأمينات 

االولية ملقدمي العطاء حرا« وكاالتي :
  أ – يكون خطاب الضمان او الصك املقدم مع العطاء مرفق بموجب كتاب رسمي من املرف املصدر له 0 

 ب - ذكر الرقم الريح للمناقصة يف خطاب الضمان  وحسب الرقم املثبت يف رشوط االعالن 0) قابلوات- 175/نت/2015 (   
  ج  – ذكر االسم الكامل للمرشوع يف خطاب الضمان  وكما مثبت يف االعالن )مركز الرصافة – شمال بغداد( 0     

   د -  تستثنى الرشكات الحكومية من تقديم التامينات االولية وتأمينات حسن االداء  0 
8-  خطابات الضمان الصادرة من مرف االتحاد العراقي غري مقبولة 0

9-  تدوين األسعار رقما وكتابة والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة 0  
10- تكون الكتابة وجميع األرقام واضحة وخالية من الحك 0وان أي تصحيح أو شطب يجب أن يقرن بتوقيع مقدم العطاء وال يجوز إهمال األرقام أو الكتابات املطلوبة  يف املناقصة0  

11-  ال يجوز إضافة أية رشوط وتحفظات إال بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار إليه يف العطاء نفسه 0 
12-  وصل القبض وشهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للرائب نافذة والتي تخوله االشراك يف املناقصة 0 

13- يرفق مع العطاء ش�هادة تأس�يس الرشكة ، عقد تأس�يس الرشكة ، محر تأس�يس الرشكة موقع ومختوم من قبل الرشكة ومصادق عليه لعام 2015 مع ارفاق ما يثبت حجب البطاقة 
التموينية  0

14-  املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  0
15-   آخر موعد لتقديم وقبول العطاءات ) تاريخ غلق املناقصة ( لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا« ليوم )الخميس(  املوافق )10/15/ 2015  ( ويهمل اي عطاء يأتي بعد هذا الوقت اوتاريخ 

الغلق0
16-   يكون تاريخ الفتح ) فتح العطاءات (  يف  نفس يوم تاريخ غلق املناقصة  الساعة الثانية عرش ظهرا« ليوم )الخميس (  املوافق ) 10/15 / 2015  (  يف مقر املديرية    وباالمكان الحضور 

للراغبن بذلك  0 
17- سيتم عقد مؤتمر لالجابة عىل االستفسارات يف موعد اليتجاوز االسبوع قبل تاريخ الغلق املشار اليه انفا« 0 

18- يف حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية تغلق وتفتح املناقصة  يف الساعة )12 ظهرا« ( لليوم الذي يليه مبارشة 0
19-  بدل االشراك باملناقصة مبلغ قدره ) 000 000 1( مليون دينار غري قابل للرد وللمديرية حق الغاء املناقصة دون تعويض ويعاد ثمن رشاءها فقط  0 

20-  األسعار املقدمة تعترب نهائية  واليقبل اي تخفيض 0
21- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن  0

22-  تخضع االحالة اىل استقطاع رضيبي  واليتم اكمال رصف مستحقات الرشكة اال بعد استيفاء ذلك 0 
23- تثبيت عنوان ورقم الهاتف ) املس�كن + املكاتب ( مع تقديم تأييد رس�مي من املجلس البلدي يثبت فيه العنوان املدون يف الهوية املعتمدة وبتفاصيل تش�مل ) املحافظة ، املنطقة املحلة ، 

الزقاق ، اقرب نقطة دالة ( مع صورة من بطاقة السكن 0
24 – تقدي�م  هوي�ة تصنيف املقاولن ) البالس�تيكية الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائ�ي بموجب كتابها املرقم 14119 يف 2008/12/3 واخر ملحق له املرقم  1052 يف )24 / 1 / 

2011 ( انشائية الدرجة االوىل  كحد ادنى نافذة ومجددة )  النسخة االصلية واملصورة عند رشاء املناقصة( 0 
25-  بيان موقعكم االلكروني يف وثائق عطاءكم واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء 0

26- بيان رقم الحساب الجاري للمدير املفوض او الرشكة 0
27- املقاول ملزم بالتامن عن العمل وحسب التعليمات النافذة .

28- يجب ان تكون العروض نافذة عىل االقل اربعة اشهر من تاريخ الغلق  وملزم بالتمديد يف حالة مطالبتنا بذلك 0
29- توقيع العقد بعد ) 7 ( سبعة ايام من تاريخ اصدار كتاب االحالة وبعكسه سوف تتخذ االجراءات القانونية بحق الرشكة   0   

30- يلتزم الطرف الثاني – املنفذ للعقد – بان يش�غل ما اليقل عن ) 50 % ( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل يف بغداد واملحافظات اال يف حالة اعتذار املركز 
عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ) 30 ( يوما« من تاريخ استالم املركز للطلب 0 

31- تقديم الحس�ابات الختامية املصادق عليها ) الخر س�نتن ( من احد مراقبي الحس�ابات املدرج ضمن نرشة سنة 2013 والصادرة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  والتقبل اي 
حسابات ختامية مصادق عليها من قبل مراقب لم يرد اسمه يف النرشة  املشار اليها انفاً 0

32- ارفاق كتاب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال والكائنة ضمن وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية  علما« انه الترف الس�لفة االخرية ما لم يتم تقديم  براءة الذمة 
 0

33- يتوج�ب عليك�م مراجعة مديرية االحصاء يف املحافظة التي يقع فيها املرشوع عند االحالة وتقديم املعلومات االحصائية الكاملة عن مراحل تنفيذ املرشوع بعد اس�تيفاء البيانات املطلوبة 
وفق االستمارة االحصائية علماً بانه الترف السلفة االخرية ما لم يتم تقديم براءة الذمة من مديرية االحصاء يف املحافظة 0 

34- يتوجب تقديم تأمينات حسن االداء والبالغة)  5 %(  من قيمة مبلغ االحالة يف حالة رسو املناقصة عليكم وقبل توقيع العقد عىل ان تكون نافذة لغاية صدور شهادة االستالم النهائي0
35-  الغرامات التأخريية تحتسب : ))مبلغ العقد/مدة العقد( × 10 %( عىل ان اليتجاوز 10 % من مبلغ الع��قد والعقد خاضع اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 2 ( لسنة 2014 

36-التحمي�الت االداري�ة : - يتحم�ل الطرف الثاني تحميالت ادارية التتجاوز ) 20 % ( م�ن الكلفة الفعلية لتنفيذ العمل عند قيام الطرف االول بتنفيذ اي من التزامات الطرف الثاني بعد  تلكؤه  
يف انجاز ما مطلوب بموجب هذا العقد 0       

37-  تقديم الكفاءة املالية من خالل مرف معتمد معنونة اىل مديريتنا وبتأريخ حديث 0 
38- تقديم بيان بمؤهالت الجهاز الفني لالليات واالختصاصين املتفرغن للعمل 0

39-  يف حالة وصول نسبة الحيود ) 20 % ( وفق جدول تقدم العمل يحق للمديرية ادخال مجاميع عىل حساب الرشكة وسيتم    
      استقطاع املبالغ من السلف ودون استحصال موافقة الرشكة 0   

40- عند عدم توفر السيولة النقدية للمديرية خالل مراحل العمل اليحق للرشكة ايقاف العمل او طلب فرة تمديد .  
41-  ملزيد من املعلومات يمكن االتصال عىل  الربيد االلكروني للمديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية

)E-MAIL:etp.projects1@gmail.com(

ع/ املدير العام
)E-MAIL: 71_DG@moelc.gov.iq(
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اخلميس املقبل .. انطالق منافسات اجلولة الثالثة من دوري الكرة املمتاز
 
 

حددت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي 
املركزي لكرة القدم موعدا النطالق الجولة 
الثالث�ة م�ن املرحل�ة االوىل ل�دوري الكرة 

املمتاز .
 وقال مدير لجنة املسابقات شهاب احمد: 
ان : منافس�ات الجول�ة الثالثة س�تنطلق 
يوم الخميس املوافق الرابع والعرشين من 
الش�هر الحايل ،  وستقام خمس مباريات 
لحساب املجموعة االوىل ، اذ يحل املتصدر 
نفط الوسط ضيفا عىل الكهرباء ويضيف 
نف�ط الجن�وب فري�ق الكرخ فيم�ا يحل 
الواف�د الجديد فريق الس�ماوة ضيفا عىل 
ال�زوراء ويحتض�ن ملعب الق�وة الجوية 
مب�اراة الطلب�ة ونفط ميس�ان ويضيف 

فريق النفط فريق دهوك .
واضاف "تس�تكمل مباريات الدور الثالث 
،ي�وم الجمع�ة املقب�ل املواف�ق الخامس 
والعرشين من الشهر الحايل بإقامة خمس 
مباري�ات ايض�ا ، االوىل تجم�ع الصناعة 
والق�وة الجوي�ة يف ملع�ب االول ويضيف 
املين�اء فريق امان�ة بغداد ويح�ل كربالء 
ضيفا عىل اربيل يف ملعب فرانسوا حريري 
ويالعب الرشطة فريق النجف فيما يقابل 

فريق الحدود فريق زاخو.
ه�ذا واس�فرت نتائ�ج ال�دور الثاني عن 
تحقي�ق فري�ق املين�اء ف�وزا عريضا عىل 
مضيف�ه اربي�ل بثالث�ة اه�داف لواحد يف 
املب�اراة التي جرت بينهم�ا عرص االحد يف 
ملع�ب الزب�ر ضم�ن منافس�ات الجولة 
الثالثة م�ن املرحلة االوىل ل�دوري فوكس 

املمتاز لكرة القدم .
افتتح اصحاب االرض والجمهور التسجيل 
مبكرا عرب املهاجم الس�وري عمر خربني 
عن�د الدقيق�ة الرابعة وضاع�ف النتيجة 
الالع�ب زياد احمد عن�د الدقيقة 81 وعاد 
الس�وري خربني مجددا ليوق�ع عىل ثالث 
االهداف يف الدقيقة االوىل بعد التس�عني اال 
ان الفريق االصفر ابى الخروج من املباراة 

دون ان يرتك ل�ه بصمه وكان له ذلك عند 
الدقيقة الخامسة من الوقت املضاف عرب 

مرام كريم .
وبه�ذه النتيجة رف�ع املين�اء رصيده اىل 
النقطة الرابعة يف املركز الثالث فيما تجمد 
رصيد اربيل عند النقط�ة الثالثة يف املركز 

الرابع .
وحقق الرشطة ف�وزا مهما عىل الصناعة 
به�دف وحي�د يف املب�ارة الت�ي احتضنها 

ملعب الكرخ .
سجل هدف املباراة الوحيد حسن عيل عند 
الدقيق�ة 79 م�ن املباراة ليقف�ز الرشطة 
اىل املرك�ز الخامس بث�الث نقاط ويتجمد 
رصي�د الصناعة بنقطة وحي�دة يف املركز 

الثامن .
ولحس�اب الجول�ة ذاته�ا ف�رض فري�ق 
كربالء التعادل ع�ىل مضيفه زاخو بهدف 
لكل منهم�ا يف املباراة التي جرت يف ملعب 

دالل .
تق�دم اصحاب االرض ع�رب املحرتف داني 
روج�ردرس وع�دل الكف�ة الكربالئي�ون 

بواسطة عالء عباس .
وبه�ذه النتيج�ة وصل زاخ�و اىل النقطة 
الثانية يف س�ادس الرتتيب وكسب كربالء 

نقطة واحدة وضعته يف املركز السابع .
ويف ملعب امانة بغداد ، حقق فريق القوة 
الجوي�ة ف�وزا متأخرا ع�ىل امان�ة بغداد 
به�دف م�ن دون رد ج�اء يف الدقيق�ة 75 
عرب الالعب الش�اب محمد حسن وضعته 
يف قمة الرتتيب بس�ت نق�اط وبقي امانة 

بغداد خال من النقاط يف املركز االخر
وتمكن فري�ق النجف م�ن تحقيق فوزه 
الثاني عىل حساب الحدود بهدفني نظيفني 

يف املباراة التي احتضنها ملعب االول .
س�جل ع�يل مال�ك اوال إلصح�اب االرض 

وضاعف النتيجة زميلة حيدر بدر .
وبه�ذه النتيجة وصل النج�ف اىل النقطة 
السادس�ة يف املرك�ز الثان�ي مناصفة مع 
الق�وة الجوية وبقي الح�دود يف املركز ما 

قبل االخر بنقطة يتيمة .

المستقبل العراقي/ متابعة

احتاد كرة القدم يقرر الغاء مجيع العقوبات االدارية

نافاس يتطلع للحفاظ عىل نظافة شباكه امام اتلتيك بيلباو

تيفيز يشعر باإلحباط
يش�عر الالع�ب كارلوس تيفي�ز نجم فري�ق بوكا جوني�ورز األرجنتين�ي لكرة الق�دم، بإحباط 
وأىس كبري�ن بعد تس�ببه يف ك�ر قدم ازيكيل هام العب خط وس�ط أرخينتين�وس جونيورز، 

حس�بما أكد وكيل أعماله أدري�ان روكو.وقال روكو يف ترصيحات لش�بكة "كرونيكا تي 
يف" التلفزيونية: "إنه يش�عر بأىس كبر بس�بب هذا املوقف .. إنه محطم .. لقد 

ألغ�ى جمي�ع ارتباطاته ليك�ون مع هام الي�وم الثالث�اء عندما يخضع 
لعملي�ة جراحية للمرة الثانية".وارتكب تيفيز خطأ كبرا ضد هام 

خ�الل املباراة التي فاز فيه�ا بوكا جونيورز 3 - 1 عىل مضيفه 
أرخينتينوس جونيورز يف مس�ابقة الدوري األرجنتيني لكرة 
القدم.وأس�فرت املخالفة عن تعرض هام لكر يف الس�اق 
اليمنى، وهو م�ا اضطره للخضوع إلجراء عملية جراحية 
بع�د انته�اء املب�اراة بس�اعات قليلة فضال ع�ن احتياجه 
لعملي�ة جدي�دة الي�وم الثالثاء، طبق�ا ملا أفاد ب�ه األطباء 

املرشفون عىل عالجه.
وأضاف روكو: "تيفيز أجرى اتصاال بهام وسيكون متابعا 
ومالصقا له حتى يعود للعب مرة أخرى".ومن املفرتض أن 

يعود هام للمالعب مرة أخرى بعد انقضاء فرتة التعايف التي 
قد تمتد ما بني س�تة وثمانية أش�هر.ولم يق�م حكم املباراة 
املذك�ورة بمعاقب�ة تيفي�ز ع�ىل مخالفته بع�د أن "دهس" 

كاحل منافسه.وتسبب هذا التدخل العنيف من قبل تيفيز 
يف تع�رض الالع�ب هام الذي أك�د عرب مواق�ع التواصل 

االجتماع�ي أن�ه س�يخرج م�ن ه�ذا امل�أزق العصيب 
بمعاونة عائلته وأصدقاؤه، لكر يف الكاحل والساق.

وقال تيفيز عقب انتهاء مباراة الس�بت املايض والتي 
أح�رز خاللها هدف�ني: "كن�ت أبحث عن الك�رة ولم 

أقصد إيذائه .. لم أؤذ أحد أبدا يف كرة القدم".

قرر االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم يف اجتماعه 
الط�ارئ ال�ذي عق�ده يف العاصم�ة بغ�داد، الغاء 
جميع العقوب�ات االدارية واملالي�ة الصادرة من 
قبله بح�ق الالعب�ني واملدرب�ني واالداريني 

والجماهر الرياضية.
الغ�اء  بي�ان:  يف  االتح�اد  واك�د   

العقوب�ات الص�ادرة بح�ق الالعب�ني يارس قاس�م 
وعيل حس�ني ارحيمه وعيل صالح فضال عن جميع 
العب�ي نادي الرشطة الذين رفضا س�ابقا االلتحاق 
بصف�وف املنتخب الوطني يف التصفيات املش�رتكة 
لقارة اسيا واملؤهلة لنهائيات مونديال روسيا وامم 
اس�يا باألمارات". واش�ار البيان اىل: "الغاء عقوبة 
التجميد الصادرة بعضو االتحاد الحايل س�عد مالح 
اىل جان�ب رف�ع العقوبة الص�ادرة بح�ق جماهر 

ناديي زاخو والرشطة". والغى البيان الصادر ايضا 
العقوبات االدارية التي ص�درت بحق الالعب الدويل 

السابق غانم عريبي واملدرب حميد سلمان.
 وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد وجهت 
االتح�اد لكرة القدم االس�بوع املايض برضورة رفع 
جمي�ع العقوبات االداري�ة واملالية الص�ادرة بحق 
الرياضيني واملدربني واالداريني والجماهر الرياضية 

بمناسبة حلول عيد االضحى املبارك.

 

منذ أس�ابيع قليلة كان كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، 
عىل أعتاب الرحيل لكنه اآلن يملك رقما قياسيا يف ناديه بالحفاظ 
عىل نظافة ش�باكه يف أول خمس مباريات باملوس�م، ويتطلع إىل 
تعزيزه أمام أتلتيك بيلباو يف دوري الدرجة األوىل اإلس�باني لكرة 

القدم األربعاء.
وأظهر نافاس براعته منذ فش�ل صفقة انتقاله إىل مانشسرت 
يونايت�د االنجلي�زي، يف آخر أيام االنتق�االت ونجح رسيعا يف 

نيل إعجاب املشجعني.
ول�م يدخل مرمى نافاس الذي ذكرت تقارير أنه كان ضمن 
صفق�ة تبادلي�ة تتضم�ن انتق�ال ديفيد دي خي�ا إىل ريال 
مدري�د، أي ه�دف يف أول 4 مباري�ات بال�دوري إضافة إىل 

مباراة ش�اختار دونيتسك يف دوري أبطال أوروبا 
الثالثاء املايض.

وتف�وق حارس مرمى كوس�تاريكا عىل أفضل 
بداي�ة س�ابقة لح�ارس يف ري�ال عندم�ا حافظ 

ميغي�ل أنخي�ل عىل نظاف�ة ش�باكه يف أول أربع 
مباريات من موسم 1976-1975.

ونج�ح ري�ال أيض�ا يف ع�دم اس�تقبال أي 
ه�دف يف أول أرب�ع مباري�ات من موس�م 

1957-1958 عندما تبادل الثنائي روجيليو 
دومينغيز وخوانيتو ألونسو حراسة مرمى 

النادي.
وقال ناف�اس للصحفيني: "كان�ت ليلة صعبة 
بالنس�بة يل يف آخر أيام االنتق�االت لكن اآلن بات 

ذلك من املايض".
وأض�اف: "اآلن أفكر يف الح�ارض ويثق املدرب )رفايي�ل بينيتيز( 
يف إمكانيات�ي، ل�دي الفرصة للبقاء وس�أبذل قصارى جهدي، أنا 
ممتن كثرا ملش�جعي ري�ال عىل دعمهم وهو أمر ليس بالس�هل 

حدوثه".
وانص�ب معظم الرتكي�ز قبل مواجهة غرناطة الس�بت عىل مدى 
ق�درة كريس�تيانو رونالدو عىل تس�جيل هدف�ني ومعادلة الرقم 
القيايس لراؤول الهداف التاريخ�ي لريال برصيد 323 هدفا لكنه 

لم يظهر بمستواه.
وحسمت املباراة التي انتهت بنتيجة 1-صفر بفضل رضبة رأس 

من كريم بنزيمة وقدرة نافاس عىل إنقاذ عدة فرص خطرة.
وس�يحاول ريال أمام بيلباو اس�تعادة قوته 
الهجومية التي جعلته يحرز قبلها 15 

هدفا يف ثالث مباريات.
وأه�در ري�ال نقطت�ني فقط يف 
للدوري  االفتتاحي�ة  الجول�ة 
س�بورتنغ  م�ع  بتعادل�ه 
نج�ح  بينم�ا  خيخ�ون 
برش�لونة حام�ل اللقب يف 
مباريات�ه  ب�كل  الف�وز 
يف  يلع�ب  أن  وقب�ل 
فيغو  س�يلتا  ضياف�ة 

األربعاء أيضا.
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شارابوفا تعود اىل املالعب
عرب بطولة ووهان الصينية

 
أعلن مس�ؤولو بطول�ة ووهان املفتوحة للتن�س االثنني، أن النجمة 
الروس�ية ماريا ش�ارابوفا ستعود األس�بوع املقبل إىل املالعب للمرة 
األوىل منذ بطولة ويمبلدون، باملش�اركة يف البطولة الصينية ببطاقة 

دعوة )وايلد كارد(.
 وعانت ش�ارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب يف بطوالت "جراند سالم" 

األرب�ع الك�ربى، من إصابة يف الس�اق حرمتها من املش�اركة يف 
بطولة أمريكا املفتوحة )فالشينج ميدوز(.

 وقالت ش�ارابوفا املصنفة الثالثة عىل العال�م يف بيان: "أتطلع 
إىل العودة لخوض املباريات من خالل بطولة ووهان، كنت أعمل 
بجدية من أجل االس�تعداد للعودة من جديد، وال أطيق االنتظار .. 

لقد استمتعت حقا بزيارتي لووهان يف العام املايض". 
وتق�ام البطولة يف مدينة ووهان الت�ي تنتمي لها نجمة التنس 

الصينية يل نا، وستش�هد مشاركة 18 العبة من املصنفات ال19 
األوليات عىل العالم. 

وكانت ش�ارابوفا ق�د تراجعت من املركز الثان�ي إىل الثالث يف 
التصني�ف العامل�ي لالعبات التن�س املحرتفات، بس�بب غيابها 

لفرتة طويلة إثر اإلصابة.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

 
اعل�ن االتح�اد العراق�ي املرك�زي لك�رة القدم اس�ماء وفد 
املنتخب الوطني للشباب املغادر اىل اربيل ثم اىل طاجكستان 
للمش�اركة يف بطول�ة اس�يا للش�باب تحت س�ن 19 .وقال 
رئي�س الوف�د فال�ح م�وىس: ان : الوف�د يتألف م�ن "35 " 
ش�خصا  وصل�وا اىل اربي�ل ثم املغ�ادرة اىل طاجاكس�تان يف 
التاس�ع والعرشين من الش�هر الحايل للدخول اىل منافسات 

التصفيات االسيوية .
واضاف "يتألف الوفد من فالح موىس رئيس�ا وليث حس�ني 
مدي�ر الفري�ق وعباس عطي�ة مدربا ومه�دي كاظم وقيص 
هاشم مساعدين وحامد كاظم مدربا للحراس وسعد حسني 
وطاهر حس�ن معالجني وجبار مزعل وعم�ار زغر إداريني 
وحميد محس�ن طباخا ومنذر العذاري صحفي مرشحا من 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية وكال من الالعبني " امر 

صباح و مصطفى محمد و س�يف 
حات�م و جاس�م محم�د و امج�د 
عط�وان ومصطف�ى محمد جرب و 

حيدر س�اري وعيل حسني حبيب و 
مصطفى ع�يل و عمار عب�د الجليل 

ومحمد حس�ن ويارس عطوان وكرار 
فالح وصف�اء هادي و ع�الء عباس و 

احمد جالل واياد كريم وحس�ن عاشور 
وسجاد جاسم ومحمد عباس وعيل كاظم 

و كرار محمود و احمد عبد الرضا .
الش�بابي  منتخبن�ا   : ان  اىل  واش�ار م�وىس 

سيس�تهل مش�واره بمواجهة اصحاب االرض 
يف الثاني من ش�هر ترشي�ن االول املقبل ثم يالعب 

املالديف يف الرابع منه ويختتم مبارياته يف الس�ادس 
من شهر ترشين االول بمواجهة البحرين.

 
عرب املهاجم الهولندي روبني فان بريس عن غضبه الشديد 
من بقاء ع�ىل مقاعد البدالء خالل لقاء فريقه فنربخش�ه 
أمام بورصا س�بور ضم�ن مباريات ال�دوري الرتكي لكرة 
القدم.وإس�تمر بقاء مهاجم مانشسرت يونايتد عىل مقاعد 
البدالء حتى الدقيقة 77 من الش�وط الثاني، وس�جل هدف 

الفوز لفريقه يف الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-2.
ويف مقابلة خاصة أجرها املهاجم الدويل مع قناة )لج تي يف( 
الرتكية رصح قائال: "أنا صادق، أنا ليس�ت س�عيدا يف هذه 
اللحظ�ه، بقائي عىل مقاعد البدالء يش�عرني بخيبة األمل، 
أن�ا الئ�ق تماما، بدنيا وفنيا، أنا أس�تطيع لع�ب 90 دقيقة 

كاملة".وتابع: "اإلجاب�ة الوحيدة الصحيحة، هو مافعلته 
خالل اللقاء، ومساعدة زمالئي بالفريق لإلنتصار".وأجاب 
املدير الفن�ي للفريق فيتور بريرا عن ش�كوى فان بريس 

خالل املؤتمر الصحفي عق�ب اللقاء قائال: "أنا اريد 
أن اس�تفيد م�ن جميع العبي الفريق، إذا س�مح 

لنا ب�إرشاك 22 العبا يف املباراة س�أفعل ذلك".
واس�تكمل: "أن�ا املدي�ر الفن�ي للفري�ق، أنا 
صاحب الق�رار النهائي، حقا إني س�عيد ملا 
يقدمه فان بريس من مس�توى فني مذهل 
خالل املباريات".وبدأ فان بريس 5 مباريات 
أساس�يا يف تش�كيل الفريق، من اصل تسعة 
مشاركات، سجل ثالثة أهداف فقط خاللهم.

عطية يعلن قائمة الشباب للمشاركة يف التصفيات 
اآلسيوية

فان برييس غاضب من جلوسه
عىل دكة البدالء

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
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الليمون يقي من التجلطات
اكتشف فريق بحث ياباني ، أن تناول 
الليمون يس�هم يف تقليل خطر إصابة 
املسافرين يف الرحالت الجوية الطويلة 
بالتجلطات الدموي�ة. وهو ما يعرف 
بأعراض م�رض الدرجة الس�ياحية. 
فقد بينت نتائج الدراسة التي نرشتها 
مجل�ة الط�ب الجي�د األمريكي�ة، أن 
الليمون يس�هم يف تنظي�م تدفق الدم 
يف الجس�م خ�الل س�اعات الط�ريان 
الطويل�ة بس�بب احتوائه عىل حمض 

السرتيك ومركب )بوليفينول(.

وأظهرت الدراس�ة التي ش�ارك فيها، 
13 مس�افرا رشب�وا 60 ملليمرتا من 
م�رشوب يتأل�ف 50 باملئ�ة من�ه من 
عص�ري الليم�ون النق�ي، أن ال�دورة 
الدموي�ة لديه�م تنش�طت وس�ارت 
بص�ورة أرسع بنس�بة 19 باملئة، بعد 

رشب العصري.
واستنادا إىل هذه النتائج فقد خلصوا 
إىل نصح املسافرين جوا برشب عصري 
الليمون بدال من امل�اء مرة واحدة كل 

خمس ساعات عىل األقل.

رصحت رشط�ة نيوزيالن�دا بأنها تلقت 
بالغ�ا يفي�د ب�أن نم�را س�ومطريا قتل 

حارسة حديقة الحيوانات » هاميلتو«.
الح�ادث الذي أدى إىل مقتل الس�يدة عىل 
الف�ور، دف�ع إدارة الحديق�ة إىل إخ�راج 
الزوار وإغالق أبوابها حتى يوم الخميس 

املقبل.
وأك�د أحد زوار الحديقة أن�ه رأى النمور 
ترتاوح لحوايل الساعة قبل إخالء الحديقة 
والحظ أحد الحراس يفتح بوابة للسماح 

للنمور بالوصول إىل منطقة مفتوحة.

نمر يقتل حارسة
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل ت�عل�م ان ...الطفل ال يمكنه الب�كاء حقيقة قبل 

مرور خمس�ة أس�ابيع عىل األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ 

حينئٍذ فقط القنوات الدمعية يف عملها

ه�ل ت�علم ان ... امل�خ البرشى يتكون م�ن أثنى عرش 

مليون خلية تسيطر عىل العضالت واألعصاب وأجهزة 

الجسم املختلفة

هل ت�علم ان ... أطول الحروب يف العالم هي حرب املائة 

ع�ام بني فرنس�ا وبريطانيا، عام 1338م، واس�تمرت 
حتى عام 1453، أي دامت 115 عاماً

هل ت�علم ان ... أول حديقة حيوان انشئت يف العالم . . 

كانت يف باريس عام 1793م

هل ت�علم ان ...تحتوي طبقة األيونسفري وهي الطبقة 

العليا يف الغالف الجوي عىل جس�يمات ذرية مشحونة 

له�ا أهمي�ة بالغ�ة يف االتص�االت، وانتق�ال موج�ات 

الراديو

هل ت�علم ان ...تتجدد رموش عني االنسان باستمرار، 

ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما

أصحاب برج الحمل حظك لليوم 
مهنياً:ال تدع املش�اكل تؤثر ع�ىل أدائك يف 

العمل عليك أن تتجاوزها
عاطفياً:وض�ح وجهة نظ�رك اىل الحبيب 

فهو سيتفهم. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم 
مهنياً:الكث�ري من الف�رص الذهبية لديك 

اليوم لتقوم باستثمارات مالية ناجحه 
عاطفياً:عليك أن تفكر بمش�اعر الحبيب 

أكثر وبما يزعجه. 

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم
مهني�اً:ال تتورط يف حل مش�اكل اآلخرين 

واهتم بعملك فقط 
عاطفياً:تبحث عن االس�تقرار واالتزان يف 

عالقتك العاطفية. 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم 
مهنياً:ال تقم اليوم بأية مجازفات خطرية 

قد ال تتحمل عواقبها 
عاطفياً:تودد اىل الحبيب وتقرب منه فهو 

بحاجه اليك. 

أصحاب برج األسد حظك لليوم 
مهنياً:ي�وم جيد عىل صعيد العمل تحصل 

من خالله عىل الكثري من الدعم والتأييد
وك�ن  الحبي�ب  ش�كوك  عاطفياً:واج�ه 

واضحاً معه. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم 
مهنياً:كن هادئاً فيم�ا تقوم به وال داعي 

اىل العجلة والترسع 
عاطفياً:عليك أن تتخذ قراراتك العاطفية 

برسعه قبل أن يمل الحبيب منها. 

أصحاب برج امليزان حظك لليوم 
مهنياً:ترتاكم عليك األعمال وال تجد الوقت 

الكايف النجازها
عاطفياً:الحبي�ب يري�د من�ك املزي�د م�ن 

الوقت ليفكر بحقيقة مشاعره. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم 
مهنياً:تلف�ت انتباه�ك الكثري م�ن األمور 

الهامة وتبحث بها 
عاطفياً:عالق�ة صداق�ة تتح�ول اىل حب 

وتتطور. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم
مهنياً:تش�عر أن أم�ورك بالعم�ل تتعرقل 

اليوم بسبب بعض املشاكل املاليه 
عاطفياً:ح�اول اعادة املي�اه اىل مجاريها 

مع الحبيب. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم 
مهنياً:كن واثق�اً يف قراراتك وال داعي ألن 

تخجل مما تقول
عاطفياً:ام�ي املزيد م�ن الوقت برفقة 

الحبيب . 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم 
مهنياً:عليك أن تعرف كيف تستثمر أموالك 

بالشكل الصحيح وباملكان الصحيح 
عاطفياً:ي�وم مناس�ب لتفات�ح الحبي�ب 

بموضوع االرتباط. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم
مليئ�ة  صعب�ه  ف�رتة  مهنياً:تعي�ش 
بالضغوطات عليك أن تعرف كيف تتعامل 

معها
عاطفياً:يجذبك أحد األش�خاص يف العمل 

وتحاول أن تتقرب منه.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 اللقب الفني لعايص الحالني
2 اللقب الفني لصباح

3 أقول لها كالما فيه عتاب
4 نص�ف طوي�ل o عقل o ش�عور 

وتمن بتحسن الحال )معكوسة(.
5 لقبه الفني قيرص الغناء العربي

6 متشابهان o يد o نصف لبيب.
7 لقبها الفني سوبر ستار العرب

8 نصف سجال o أعطاه ما يجعله 
يقي وقته

9 لقبه الفني الهضبة
10 نجم األغنية العربية

او  كب�ده  يف  يصيب�ه   o ه�رب   1
ه o نصف عودة. يخرسرّ

 o 2 ال�ذي يأبى عىل نفس�ه الضيم
سئم

3 روع وأخاف o عائيل
4 أدوات نس�تخدمها للصع�ود إىل 

أعىل والنزول o اماكن مرتفعة
5 التحاما وقت�اال )مفعول مطلق( 

o نصف قادت.

6 ثم�ر النخي�ل )مبعث�رة( o تعهد 
وال�رصف  والرعاي�ة  بالعناي�ة 

)معكوسة o انت )باالنجليزية(.
7 أصاب�ه الغ�رور o ال�ذي يق�وم 

بالرشف.
8 لقبها الفني النجمة الذهبية

الهب�ل  كث�ري   o ج�وار  نص�ف   9
)بالعامية(

10 براءة )مبعثرة( o صدر

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
للعحينة:

250 غ زبدة طرية 
2 حبات بيض

2 ملعقة كبرية نشا
كأس سكر عادي

رشة خمرية 
رشة ملح

رشة فانيال
دقيق حسب الحاجة

للحشوة:
حلوى الحلقوم

للتزيني:
عطر الفرولة

ملون طعام وردي
جوز الهند

مربى املشمش
طريقة تحضري حىل محيش بالحلقوم

1. تخل�ط جمي�ع املكون�ات الزبدة والس�كر 
والبيض والفانيال وامللح والنشا والفرينة مع 

الخمرية بشكل جيد.
2. نش�كل م�ن العجين�ة ك�رات بحجم حبة 
الج�وز ونضع يف وس�ط كل حب�ة قطعة من 

الحلقوم ثم نغلقها.
3. توض�ع يف صيني�ة وتخب�ز يف الفرن حتى 

تنضج، وترتك تربد تماما.
4. بعده�ا نغمس�ها يف املرب�ى املعطر بعطر 
الفراولة وامللون باللون الوردي ونغمس�ها يف 

جوز الهند امللون باللون الوردي.

حىل حميش باحللقوم

معلومات  عامة
فوائد البطباط

بطب�اط وعص�ا الراع�ي وعم�الق عي�د الفصح 
واالرجل الحمراء وجذر الثعبان... 

نب�ات معمر جبيل ينمو يف املناطق املظلله الرطبه 
العاليه ويف االرايض البور واملراعي املبتله وضفاف 

الجداول 
يتواجد يف اس�يا الوس�طى واس�كتلندا الجنوبيه 
وشمال انكلرتاويف جبال روكي بامريكا الشماليه 
ط�ول النبته من 10 اىل 50 س�م س�يقانه كثريه 
او  مربغل�ه خ�راء فاتح�ه ,االزه�ار بيض�اء 
ورديه صغ�ريه منتظم�ه االجزاء التي يس�تفاد 
منه�ا هو النبت�ه كله�ا البطباط هو أح�د أقوى 

أدوية االعش�اب القابضه . إنه ممتاز للغرغرات, 
الحقن, و لعالج الكولريا, اإلس�هال , الدوسنتاريا 
و السيالن املهبيل مضاد للسكريقابض لالنسجه 
قاطع للنزف والرعاف وحىص يف الكليه والنقرس 
وكمرهم للبواسري والشقوق الرشجيه.ويستخدم 
كدش مهبيل يعمل منه غسول جيد لالنف, وايضا 
يف الته�اب املثان�ه والته�اب القول�ون املخاط�ي 
والنزله االنفيه وكغرغره اللتهاب الحلق وغسول 
اللته�اب الفم واللس�ان ,ه�و قد اُس�تخِدم عادة 
كع�الج للج�دري, الحصب�ة, البث�ور, الصف�راء, 

التمزقات, لدغات الحرشة, لدغات الحية,

بول البقر للتعقيم!!

قبيح الفعل حسن االعتذار
من هنا وهناك

حسني الساعدي

روى أن أح�د املل�وك أم�ر أن يصنع له 
طع�ام ، وأح�ر قوما م�ن خاصته ، 
فلما مد البس�اط و أقبل الخادم و عىل 
كتف�ه صحن في�ه طع�ام ، فلما قرب 
من املل�ك أدركته الهيب�ة فتعثر ووقع 

م�ن مرق الصح�ن ال�يشء القليل عىل 
ط�رف ثوب املل�ك فاستش�اط غيظا ، 
وأمر برب عنق�ه ، فلما رأى الخادم 
العزيم�ة ع�ىل قتله ، صب م�ا كان قد 
بقي م�ن املرق ع�ىل رأس املل�ك فقال 

امللك : ويحك ما هذا ؟؟
فق�ال الخادم: انما صنعت هذا ش�حا 

عىل عرض�ك ، وغرية علي�ك لئال يقول 
الناس ان الذن�ب الذي قتلني خفيف و 

لم أرضك ..
وأخطأت يف قتلك يل فتنس�ب اىل الظلم 
و الج�ور ، و صنعت هذا لتعذر يف قتيل 

وترفع عنك املالمة ..

تستعد إدارة مستشفى حكومي يف 
والية راجاستان الهندية، الستخدام 
“بول البق�ر”، عوضا عن املعقمات 

الكيميائية.
محلي�ة  إع�الم  وس�ائل  وذك�رت 
 ، املستش�فى  ع�ىل  القائم�ني  أن 
سيستخدمون بصفة تجريبية بول 
األبق�ار يف التعقي�م مل�دة 15 يوما، 

دون ذكر موعد التنفيذ.
وأعلن�ت إدارة املستش�فى يف بيان، 
أنها ستستخدم بول األبقار املعالج 
يف إحدى منش�آت التنقية، من أجل 
معرفة م�ا إذا كانت له فاعلية مثل 

املعقم�ات الكيميائي�ة، أم ال.وقال 
مدير املستشفى ، إنهم شكلوا لجنة 
من 3 أشخاص، لإلرشاف عىل عملية 
االختبار، مش�ريا أنهم س�يجربون 
بول البقر يف تعقيم وحدات العناية 

املشددة، واملستلزمات الطبية.
يذكر أن بع�ض الهندوس يخلطون 
بول البق�ر يف مرشوباتهم وبهارات 
األطعم�ة، نظرا العتقاده�م ب�أنه 
يف  يب�اع  حي�ث  للصح�ة،  مفي�د 
املح�الت كدواء ألمراض الس�كري، 
الجه�از  ومش�اكل  والرسط�ان، 

التنفيس.

عـامـوي

افـقـي
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فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مشحوف مطر
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل 

مس���احة لل���رأي

م�ات األجداد، وأحنى الزمن ظه�ور اآلباء بعد أن 
أصبح�وا كهوال، واألبناء أضح�وا أرباب أرس وأحفاد 
األحف�اد أضح�وا ش�بابا، وم�ا زال أه�ل فلس�طني 
يس�معون الخطب تل�و الخطب عن الن�ر العربي 
الق�ادم والجي�وش العربي�ة التي س�رمي اليهود يف 
البح�ر.. طال انتظار أهل الق�دس لتلك الجيوش ولم 
تأت تلك الجيوش التي انشغلت إما بالقتال بينها من 
ب�اب األقربون أوىل باملعروف أو بالتصدي لثوار ثاروا 

عىل نظام أتى عن طريق الثورة.
ذهبت فلس�طني ولحقها لبنان، ثم سوريا وليبيا 
واليم�ن، وم�ا زال الع�رب يطالب�ون أه�ل األق�ى 
بالصرب. طال االنتظار واملحتل الصهيوني عرف منذ 
زمن بعيد أن�ه يف أمن وطمأنينة من 300 مليون من 

األشاوس العرب الذين يحيطون به.
يف زمننا الحايل هناك كيان فلسطيني شبه مستقل 
لديه الكثري من األسباب للتحول إىل دولة قوية قادرة 
عىل دعم الشعب الفلس�طيني وزيادة صموده أمام 
الجربوت الصهيوني. لكن�ه كيان محارص ومقاطع 
من 300 مليون عربي ومليار مسلم. وهذه املقاطعة 
ه�ي إرادية وليس�ت إجباري�ة بحجة ع�دم التعامل 
م�ع إرسائيل أو االع�راف بها. ه�ذه النقطة يمكن 
تجاوزه�ا بربط آلي�ة الدخول والذه�اب إىل األقى 
بإذن من الس�لطة الفلس�طينية كم�ا تفعل جماعة 
“ناطوري كارب�ا” اليهودية املناهض�ة للصهيونية، 
التي ال تعرف بإرسائيل بل تتقدم باإلذن من محمود 
عب�اس، رئي�س الس�لطة الفلس�طينية، للذهاب إىل 
األق�ى والص�اة فيه.تص�وروا مئ�ات األلوف من 
العرب واملس�لمني يدخلون املس�جد األقى للصاة 
فيه والتجول داخل القدس. ال يجب أن يرك املس�جد 
األق�ى وحيدا ي�زوره اليهود من كل أنح�اء العالم 
ويح�رم منه ملي�ار مس�لم. زيارة املس�جد األقى 
وزيارة الق�دس فيهما دعم اقتصادي ومعنوي ألهل 
فلس�طني الذين يواجهون الصهاينة وحدهم.والذين 
ينتهون من الصاة يف املس�جد األقى س�ينترشون 
يف الشوارع واألس�واق الفلسطينية فيدعموا إخواننا 
وأهلن�ا املرابطني هناك بصورة مب�ارشة عوضا عن 
صناديق التربعات الت�ي جمعت املليارات ولم نر لها 

تأثريا عىل واقع أهل فلسطني.
الوض�ع الح�ايل يس�عد إرسائي�ل فه�ي منفردة 
بالقدس وأهل القدس، لكن هذا الوضع س�يتغري لو 
عزم العرب واملسلمون عىل وقف هذه املقاطعة غري 
املفي�دة ألوىل القبلتني، فاألقى هو أقصانا والقدس 

هي قدسنا.. آن األوان ألن نزورهم وندعمهم.

قصة بدون ميتافيزيقيا مبتكرة لن تكون مجاورة لنافذة األس�طورة 
، ه�ذا ما كان يمنحن�ي أياه لوي�س خورخي بورخيس كلم�ا قرأت نصا 
قصص�ا له ، وعليه فأني منذ وعي كتابات�ي األوىل وحتى أعجابي بحكمة 
وفطنة موظف الخدمة يف مدرس�تنا املرحوم ) شغاتي ( أحاول أن أتلمس 
املكان بأصابع الس�حر وليس بتلك االصابع التي صبغها بياض الطباشري 
وانا ارس�م لتاميذ الصف الخامس يف مدرس�ة تقع يف مملكة ) أم شعثه( 
الس�ومرية واحدة من بقايا حل�م املعدان من اجل الحياة وجواميس�هم ، 
أرس�م خارط�ة باد من زاخ�و اىل الفاو واحل�م أن أذه�ب بأجفانهم ابعَد 
من الحدود ، وأتخيلهم مثلنا يف الليل ومن فوق الس�وابيط يتأملون القمر 
املكتمل وهو يس�تمع اىل الصياد ) مطرش ( وهو يغني يف عمق الهور وقد 
اضاء فانوس�ه ليتبني س�ري السمكة وس�ط املاء ويغرس يف ظهرها فالته 

الحديدية الحادة األسنان.
وهكذا كنا ندرك مع غناء مطرش وهو يقود مشحوفه جمال أن تجمع 
اللي�ل يف حنجرة صياد وضوء القمر ، وبس�بب مش�حوف مطرش وغناءه 
تمنى احد املعلمني أن يكتشف إن كان املكان الذي يسمونه جزر القمر هو 
جزء من بيئة القمر أم انها مجرد دولة اعلنت استقالها عن فرنسا حديثا 

ويقال انها تريد أن تنظم لجامعة الدول العربية.
لكنن�ي وخال اس�تطاع ملجل�ة العرب�ي الكويتية اكتش�فت أن جزر 
القم�ر ال تمت بصل�ة للقمر وضوئه وكما جاء يف مقدمة االس�تطاع هذا 

التعريف:
جزر الُقُمر أو )رسمياً: االّتحاد الُقُمري( هي دولة مكونة من جزر تقع 
يف املحيط الهندي عىل مقربة من الس�احل الرشق�ي إلفريقيا عىل النهاية 
الش�مالية لقناة موزمبيق بني شمايل مدغش�قر وشمال رشق موزمبيق. 
وأقرب الدول إىل جزر القمر هي موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشل. 
ال اعرف معنى القُمر ولكن االمر شكل خيبة لهذا املعلم الذي اراد أن يحمل 
حقائب�ه من الليل الذي يغني فيه مطرش وهو يدفع مش�حوفه يف س�ماء 
االهوار اىل تلك الجزر التي كنا نتخيل نس�اءها مع البحة الس�احرة لسائق 
املشحوف عندما يامس القصب اوتار حنجرته الرخيمة ليتحسس برودة 
ال�ورق االخرض املغطى بن�دى الضوء وإغف�اءة الطي�ور املحتمية بأكمة 

القصب الكثيف.
وهكذا حزن املعلم وحزنت انا معه فقد جعلنا غناء مطرش وهو يغرس 
مردي�ه يف الط�ني ليندفع مش�حوفه اىل امكنة يتخيلها ه�و وهي ضفاف 
تيضء بانتظار نس�اء جميات يحاول جاهدا ان يصنع من الوشم املرصع 
عىل خدودهن وانوفهن سلماً موسيقياً يتصاعد فيه الحنني ويحول القمر 

من كتلة هائلة من الصخر اىل راقصة مرحة بتنورة ملونة وقصرية.
ذه�ب مطرش ، واملعلم الذي عش�ق ج�زر القمر بفضل غن�اء املعيدي 
صاحب املش�حوف اخذوه يف قاطع للجيش الشعبي يف بداية الحرب وقتل 
يف مع�ارك مين�اء املحمرة ، أما مطرش فقد اصابه الس�ل بس�بب التدخني 
والغناء حتى يف اجواء الشتاء الرطبة دون أن يحتمي بمابس ثقيلة ، وأنا 
فقط من حقق حلم اغاني الرجل ومش�حوفه واملعلم الذي رسقته الحرب 
عندم�ا ق�ررت أن ازور تلك الج�زر العائمة يف املحيط الهن�دي ، فحملتني 
طائرة الخطوط الجوية الُعمانية من مسقط واىل ذلك املكان الذي يحتضن 

الزرقة والخرضة بشهية خط االستواء.

غنيم الزعبي 

تعالوا نُزور القدس

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


